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Pokljuka gosti biatlonsko prvenstvo
Pokljuka je po dvajsetih letih znova prizorišče svetovnega prvenstva v
biatlonu. Prvi komplet medalj bodo podelili jutri. V devetih tekmovalnih
dneh bo dvanajst preizkušenj.
Maja Bertoncelj
Rudno polje – Najboljši biatlonci na svetu so že na Pokljuki, ki od 9. do 21. februarja gosti svetovno prvenstvo. Včeraj in danes je bil
na programu uradni trening, prva tekma pa bo jutri,
in sicer mešanih štafet z začetkom ob 15. uri.
Gre za največje zimskošportno tekmovanje v Sloveniji doslej. Prijavljenih je
337 tekmovalcev iz 38 držav.
V organizacijskem odboru
sodeluje štiristo ljudi, skupaj z drugimi sodelavci jih je
akreditiranih 530, javnost bo

o tekmovanju obveščalo 380
novinarjev in sodelavcev.
Pokljuka je stalnica v koledarju biatlonskih prireditev.
Tokrat svetovno prvenstvo
gosti drugič – znova po dvajsetih letih. »Prvo je bilo povsem drugačno, drugačno je
na neki način tudi to, drugo. Izvajamo ga pod drugačnimi pogoji, a tudi v drugačni pripravljenosti prizorišča.
V zadnjih dveh letih smo dosegli velik napredek v njegovi urejenosti,« je pred začetkom prvenstva povedal Peter Zupan, predsednik ŠD
Pokljuka, v okviru katerega
deluje organizacijski odbor.

Ne glede na to, da bo prizorišče zaradi epidemije covida-19 in z njo povezanih
ukrepov za gledalce zaprto,
prireditelji verjamejo, da
bo uspešno. Obetajo se izjemni boji za odličja, v krogu kandidatov zanje pa je
tudi Jakov Fak. Motivacija in spodbuda so mu tudi
uspehi slovenskih zimskih
športnikov pretekli konec
tedna. Na stopničkah so bili
smučarski skakalci Nika
Križnar, Ema Klinec in Bor
Pavlovčič ter smučarski tekačici Anamarija Lampič in
Eva Urevc.
9. stran

V moški biatlonski A-reprezentanci so v letošnji zimi prav vsi osvojili točke svetovnega
pokala. V ekipi so sami Gorenjci (od leve): Alex Cisar, Rok Tršan, Jakov Fak, Klemen Bauer
in Miha Dovžan. Na prvenstvu se jim bosta pridružila še Lovro Planko in Anton Vidmar iz
mladinske reprezentance. / Foto: Prezlc Photography

Vzrok za hudo eksplozijo še ni znan
Kriminalisti vzroka za hudo eksplozijo na Lancovem, v kateri so umrli trije domačini, še niso odkrili.
Potrjeno je le, da je eksplodiralo v bližini peči na trda goriva.
Simon Šubic
Lancovo – Lancovo, naselje z
okoli petsto prebivalci v občini Radovljica, je po tragediji, ki je vzela življenja treh
vaščanov, že nekaj dni zavito v črno. V siloviti eksploziji so v petek popoldne umrli 45-letni Miha Intihar, njegov 20-letni sin Enej Intihar
in njun sosed, 45-letni Jernej
Koselj. Nastala je tudi velika
gmotna škoda.
Do eksplozije je v prišlo v
nedelujoči mizarski delavnici v bližini trgovine na Lancovem. Gasilce so o njej obvestili ob 15.27 in takoj so bile aktivirane gasilske enote Lancovo, Radovljica in Podnart.
412. stran

Odprte trgovine z oblačili,
obutvijo, tehničnimi izdelki
Ponovno so lahko odprti trgovski in storitveni
lokali s površino do štiristo kvadratnih metrov,
pogoj pa je, da se zaposleni enkrat na teden
testirajo. V nekaterih dejavnostih pa mora
negativni test imeti tudi stranka.
2. stran

Aktualne novice o koronavirusu na

Priloga:

LOČANKA

Šolski glas
Kriminalisti so si kraj eksplozije na Lancovem skupaj s strokovnjaki ogledovali v petek in
soboto. / Foto: Gorazd Kavčič
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Severni Kranj
želi na svoje

Praznik drugačen,
a kljub temu slovesen

Konec tedna
informativni dnevi

Novi izobraževalni
programi

V severnem delu kranjske občine
resno razmišljajo o ustanovitvi
svoje občine, ki bi obsegala sedanje krajevne skupnosti Kokrica,
Predoslje, Britof, Trstenik, Tenetiše, Golnik in Goriče z okoli 10.200
prebivalci.

Čeprav je bilo letos zaradi pandemije praznovanje slovenskega kulturnega praznika drugačno, je
Kranj vendarle zaživel v znamenju
Prešerna in slovenske kulture. Prešernov dan po spletu so praznovali tudi v Vrbi.

V srednjih šolah v gorenjski regiji
je za 2091 učencev, ki zaključujejo
osnovno šolo, na voljo 2560 razpisanih mest. Posamezne srednje
šole bodo v novem šolskem letu
začele izvajati tudi nekatere nove
programe.

Dijakom bosta na voljo nov športni oddelek na Gimnaziji Franceta
Prešerna v Kranju in program kozmetični tehnik na Srednji gostinski
in turistični šoli Radovljica, študentom pa živilstvo in prehrana na
Višji strokovni šoli BC Naklo.

Danes in jutri bo pretežno oblačno, občasno bo
rahlo deževalo. Toplo bo.
V četrtek se bo ohladilo.
Snežilo bo.
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jutri: pretežno oblačno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Nova sezona kviza Vem! z nagradno igro
za gledalce

Foto: Adrian Pregelj

Kviz Vem! je v šestih letih, odkar je v redni programski ponudbi Televizije Slovenija, postal ena izmed najbolj priljubljenih
oddaj, ki od ponedeljka do petka poskrbi za sproščen uvod
v večer. Od vsega začetka sta voditelja kviza Anže Zevnik in
Aljoša Ternovšek, nekaj časa jima je družbo delal tudi Saša
Jerković. Od začetka predvajanja leta 2015 je bilo posnetih
več kot 880 oddaj, nastopilo je več kot 1400 tekmovalcev,
skupaj pa so osvojili več kot 250 tisoč evrov. Z upoštevanjem
vseh ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa je ustvarjalna ekipa kviza Vem! tudi v letu 2020 uspešno
posnela skoraj vse načrtovane oddaje. V novi sezoni, ki je na
sporedu od 1. februarja, boste gledalci po krajšem premoru
znova lahko sodelovali tudi v nagradni igri. Spremljati morate
kviz, v katerem bodo vsak dan zastavili nagradno vprašanje,
na katero pa nato takoj po oddaji odgovorite na spletni strani
www.kviz-vem.si.

RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa
potovalni lonček za topel napitek. V žrebu boste sodelovali,
če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Od katerega leta je
kviz Vem! na sporedu? Odgovore s svojimi podatki pošljite do
torka, 23. februarja 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Svetovno prvenstvo v biatlonu s Pokljuke
na RTV Slovenija

Foto: Prezlc Photography

Med 9. in 21. februarjem 2021 bomo na TV SLO 2, Valu 202 in
spletnem portalu www.rtvslo.si gostili svetovno prvenstvo v
biatlonu na Pokljuki, kjer bo Televizija Slovenija tudi proizvajalec mednarodnega televizijskega signala. Uporabljenih bo
kar 44 kamer za mednarodni prenos, štiri dodatne kamere za
slovenski prenos, sedemdeset mikrofonov, trideset kilometrov kablov, kamor sodijo avdio, video in optične povezave, v
prenos bodo vključena vsa štiri reportažna vozila ter še eno
dodatno reportažno vozilo za super počasne posnetke. Gledalci Televizije Slovenija bodo deležni kar 19 ur premiernega
programa, v živo pa si bodo lahko ogledali vseh dvanajst tekem prvenstva.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
platnen nahrbtnik. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno
odgovorili na vprašanje: Kakšen gozd prevladuje na Pokljuki?
Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 23. februarja,
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali
na koticek@g-glas.si.

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BERNARDA JERIČ iz Zgornje Besnice.
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Odprte trgovine z oblačili,
obutvijo, tehničnimi izdelki
Ponovno so lahko odprti trgovski in storitveni lokali s površino do štiristo kvadratnih metrov,
pogoj pa je, da se zaposleni enkrat na teden testirajo. V nekaterih dejavnostih, kot denimo za obisk
kozmetičarke, pa mora negativni test imeti tudi stranka.
Urša Peternel
Kranj – Od sobote so v vsej
državi lahko odprte nekatere dodatne dejavnosti. Med
drugim so vrata lahko odprle prodajalne s površino do
štiristo kvadratnih metrov,
ne glede na vrsto blaga, torej
tudi z oblačili, obutvijo, tehničnimi izdelki ... Prav tako
so spet lahko odprte servisne
delavnice, manjše od štiristo kvadratnih metrov, dovoljene so tudi storitve izdelave, vzdrževanja in montaže.
A v teh dejavnostih se
bodo zaposleni enkrat tedensko morali testirati, bodisi s hitrimi antigenskimi
ali PCR-testi. Če bodo želeli opravljati delo, bo test moral biti negativen.
Redno tedensko testiranje
bo obvezno tudi za zaposlene v tistih prodajalnah, ki so
bile lahko odprte že doslej,
ta obveznost zanje začne veljati v petek. Gre za trgovine
z živili, blagom za osebno
nego, kmetijskimi pridelki,
medicinskimi pripomočki,
otroške trgovine ... Za kupce
testiranje ni obvezno.
Vlada je ponovno dovolila
tudi storitve nepremičninskega posredovanja, kozmetične dejavnosti, pedikuro,

Od danes so odprti vrtci in prvi trije razredi osnovnih šol po vsej državi. / Foto: Gorazd Kavčič
nemožne telefonske številke
zdravstvenih domov po Sloveniji, tudi dežurne in urgentne ambulante, je opozorila, pogovori pa so vse prej
kot kratki in prijetni. »Zaposlenih v zdravstveni negi nikoli nihče ne vpraša, ali hočemo, zmoremo ali želimo.
Očitno je nepomembno, ali
smemo morda tudi mi biti
upravičeni do svojega zasebnega življenja, zdravja, družine ali prostega vikenda,« je
zapisala.

Še vedno v veljavi ostajajo omejitve zbiranja, gibanja v
nočnem času in prehajanja med regijami, prehajanje
med občinami znotraj regije pa je dovoljeno le zaradi
športnih aktivnosti.
dejavnosti salonov za nego
telesa, inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice
in storitve salonov za nego
živali. Vendar pa morajo pri
teh dejavnostih negativen
test, ki ni starejši od 24 ur,
predložiti tudi potrošniki.
Ob tem pa je v soboto večina prodajaln še ostala zaprtih, saj zaposleni testiranj
niso mogli opraviti čez noč.
Kako organizirati testiranje
tako za zaposlene v šolstvu,
zdaj pa še za zaposlene v trgovini, se sprašujejo tudi v
zdravstvenih domovih. Medicinska sestra in predsednica sindikata delavcev
v zdravstveni negi Slavica
Mencigar je v nujnem odprtem pismu predsedniku vlade opozorila, da so bili »čez
vikend vrženi v organizacijo testiranj in prepuščeni
sami sebi«. Tisti, ki se morajo testirati, da gredo lahko na
delo, kličejo na vse možne in

Na odločitev vlade pa so se
odzvali tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije,
kjer odprtje storitvenih dejavnosti in specializiranih
trgovin pozdravljajo, vendar
pa ostro nasprotujejo testiranju strank v posameznih dejavnostih.

Cepljenje s cepivom
AstraZenece
Danes naj bi začeli cepiti
tudi s cepivom AstraZenece, prva pošiljka z 9600 odmerki je v Slovenijo prišla v
soboto. Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ
je priporočila, da se cepivo
uporablja pri osebah, mlajših od 65 let. Kljub temu pa
naj bi z njim cepili nepokretne osebe na domu ne glede
na njihovo starost, saj je to
cepivo bolj stabilno, mogoče ga je hraniti v običajnih
hladilnikih do šest mesecev

in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta
cepljenja.

Brez novih primerov
angleške različice
Inštitut za mikrobiologijo
in imunologijo medicinske
fakultete med 480 vzorci, ki
so bili odvzeti med 11. in 24.
januarjem, ni našel angleške različice koronavirusa.
Doslej so angleško različico
našli pri treh vzorcih, ki so
bili vzeti od 1. do 11. januarja.

Vsa smučišča so lahko
odprta
V soboto so se odprla
tudi smučišča v vsej državi, a upravljavci naprav morajo zagotoviti hitro testiranje na vstopni točki na smučišče. Če tega ne zagotovijo,
je smučanje dovoljeno osebam, ki predložijo negativni
test na covid-19, ki ne sme
biti starejši od 24 ur.

Maske v šolah še vedno
obvezne
Danes so se v vsej državi odprli vrtci, v vse šole pa
so se vrnili učenci prve triade. Med starši in zaposlenimi v vrtcih in šolah se pojavljajo vprašanja, kdaj in kje
so obvezne zaščitne maske.
Maske so še vedno obvezne
v vseh zaprtih prostorih, razen za otroke do dopolnjenega šestega leta starosti. Maske niso obvezne za učence, ko so v svojem matičnem
oddelku, in za vzgojitelje,
pomočnike vzgojiteljev in
učitelje do petega razreda,
in sicer pri neposrednem

opravljanju dela z otroki,
je pojasnil glavni šolski inšpektor Simon Slokan. So
pa maske še naprej obvezne
v skupnih prostorih, kot so
hodniki, jedilnica, zbornica, sanitarije. V zvezi s tem
je tudi opozoril starše: »Če
vaš otrok v šolskem prostoru
ne bo nosil maske, ne samo
da ga izpostavljate možnosti okužbe, ampak ste lahko
tudi odgovorni za prekršek v
skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih.« Inšpektorat sicer pri dosedanjih nadzorih ni odkril večjih odstopanj, šole in vrtci spoštujejo vsa priporočila in ukrepe
za zajezitev okužb, je dodal
glavni inšpektor.

Smo tik pred oranžno
fazo
Povprečje novih primerov
okužb zadnjih sedmih dni
je včeraj znašalo 1011, v bolnišnicah pa je bilo 946 bolnikov. Eden od kriterijev za
prehod v oranžno fazo (obe
številki morata pasti pod tisoč) in nadaljnje sproščanje ukrepov je torej že izpolnjen. Po napovedi Instituta
Jožef Stefan bi oba kriterija
lahko dosegli že jutri.
In kaj bi pomenil prehod
v oranžno fazo? Po vladnem
načrtu sproščanja ukrepov
bi to pomenilo, da bi se v šole
lahko vrnili vsi osnovnošolci
in zaključni letniki srednjih
šol po modelu C, na fakultetah bi bili dovoljeni izpiti in
seminarji za do deset oseb.
Odpravljena bi bila omejitev
gibanja na občine in dovoljeno zbiranje do deset oseb.
Vlada bo stanje ponovno
presojala jutri, v sredo.

AKTUALNO
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Severni Kranj želi na svoje
V severnem delu Kranja resno razmišljajo o ustanovitvi svoje občine, ki bi obsegala sedanje krajevne
skupnosti Kokrica, Predoslje, Britof, Trstenik, Tenetiše, Golnik in Goriče z okoli 10.200 prebivalci.
Simon Šubic
Kranj – »Idejo o novi občini razvijamo iz dneva v dan.
Pridobivamo mnenja in izkušnje od samih funkcionarjev manjših občin. Vsak
podatek in mnenje, ki ga
prejmemo, je v prid in spod-

občine je do sedaj pri večini novih občin prevladovalo mnenje, da se pod trenutnimi razmerami ne da izkoristiti toliko, kot prispevajo krajani določenega okoliša, je dejal. »Od vseh novoustanovljenih občin do sedaj še ni bilo zahteve po uki-

združevanjem in racionalizacijo upravnih aparatov.
Tudi v Sloveniji že imamo
izkušnje z opravljanjem posameznih nalog v skupnih
občinskih upravah, v Kranju
v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter skupni
revizijski službi. Prav tako

Vse krajevne skupnosti severnega dela Kranja imajo skorajda enake interese, kar jih
združuje, pravijo pobudniki ustanovitve nove občine Kokrica - Predoslje. / Foto: Gorazd Kavčič
buda ustanovitvi nove občine,« pojasnjuje predsednik
KS Kokrica Domen Hvala, ki vodi iniciativni odbor
za ustanovitev nove občine Kokrica - Predoslje. »Vse
krajevne skupnosti severnega dela Kranja imamo skorajda iste interese in to nas
združuje. Svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti severnega dela smo tesno povezani z ljudmi, saj se
pogovarjamo in družimo na
dnevni bazi ter s takim načinom sodelovanja spoznavamo probleme, želje in ideje
krajanov. Vsa ta spoznanja
svet krajevne skupnosti posreduje trenutni občini, vendar v večini primerov naletimo na gluha ušesa. Nova,
manjša občina bo osredotočena na kvaliteto življenja
krajanov, kot so vrtci, šole,
oskrba starostnikov, razvoj
kmetijstva in spodbude krajevnim podjetjem, in ne na
bogatenje korporacij,« je
razložil.

Majhne občine se lažje
približajo krajanom
Za odcepitev se zavzema
tudi Gregor Grašič, predsednik KS Goriče. Pri odločanju o ustanovitvi svoje

nitvi občine ali združitvi. S
tem dobimo jasno sliko, da
so samostojne občine dosegle drugačno politiko in so se
tako s svojo 'majhnostjo' lažje približale krajanom. Tudi
sami želimo biti čim bolj racionalni in se približati krajanom ter prisluhniti njihovim željam. Tako bomo večino financ poskušali uporabiti za krajane in s tem izboljšati njihovo bivanje v našem okolišu. Predvidevamo,
da bi za samo funkcioniranje nove občine potrebovali
podobna sredstva kot sosednje občine. Torej nam bo za
projekte ostalo več, kot smo
dobili do sedaj, ko smo dobili velikokrat samo drobtinice,« je povedal.
»Vedno smo za združevanje, ne razdruževanje,« pa
na odcepitvene težnje severnega dela Kranja odgovarja
kranjski župan Matjaž Rakovec. »Lokalna samouprava se razvija v smeri povezovanja, in ne delitve občin
na še manjše dele. Iz Evropske unije prejemamo jasne
znake, da bomo lažje kandidirali za nepovratna sredstva
s projekti, ki zastopajo večja območja. Razvite demokracije evropskih držav
že imajo dobre izkušnje z

ne gre pozabiti na področja komunale, gasilske službe, kulturnih ustanov, večjih športnih objektov, kjer
je že sedaj potrebno medobčinsko sodelovanje z manjšimi sosednjimi občinami.
Perspektiva je zagotovo prej
v povezovanju na ravni regij
kot drobljenje sedanjih občin,« je poudaril.

Krajevnim skupnostim
vrniti odvzeto avtonomijo
Na Mestni občini Kranj
(MOK) pravijo, da se majhne
občine, nastale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,
danes soočajo s pomanjkanjem kadra, pomanjkanjem
denarja za velike projekte,
manjšim sofinanciranjem,
previsoko
zadolženostjo.
Sodelovanje z večjimi občinami je zato vse bolj nujno in v korist racionalizaciji
stroškov, ugotavljajo. »Tudi
Ministrstvo za javno upravo
je v odzivu na pobudo, da bi
se občine z manj kot 10.000
prebivalci ukinile, med drugim zapisalo, da Vlada Republike Slovenije nasprotuje
ustanavljanju novih občin,«
poudarjajo. Kot opozarjajo,
je osnovna moč MOK v številu njenih prebivalcev in s

tem politična moč v Ljubljani. »To, da je MOK tretja
največja občina v Sloveniji,
ima pomembno veljavo. Če
se prebivalstvo zmanjša, bo
vpliv Kranja zelo padel, na
voljo bo manj državnih in
evropskih sredstev, drastično manjša bo tudi teža besede MOK na ministrstvih. S
tem bomo vsi prikrajšani,«
opozarjajo.
»Prepričan sem, da lahko uspešno rešimo potrebe
in uresničimo razvojne cilje
prav vsake krajevne skupnosti. To smo imeli v mislih, ko smo v program dela
med cilje zapisali, da so krajevne skupnosti srca občine
ter da bomo vsem 26 krajevnim skupnostim povrnili odvzeto soupravljanje
in avtonomijo ter jih obravnavali kot enakovredne partnerje pri načrtovanju razvoja mestne občine. Temu
bomo sledili tudi z vzpostavitvijo participativnega
dela proračuna za projekte
na podlagi njihovih dolgoročnih načrtov,« še poudarja župan Matjaž Rakovec, ki
je pred časom tudi opozoril,
da bi bila morebitna nova
občina Kokrica - Predoslje
že ob nastanku tretja najbolj zadolžena občina v Sloveniji, ker bi morala prevzeti kredit in MOK-u vrniti lastna vložena sredstva za
izvedbo projekta Gorki 2.
To bi zadolženost na prebivalca nove občine povečalo
na 1148 evrov, so izračunali na MOK-u.
»Župan skuša z izjavo,
koliko kredita bomo prevzeli, prestrašiti prebivalce, da
bi na referendumu glasovali proti odcepitvi od matične občine. Mi bomo izhajali z izhodišča, da nam mora
občina za čas od leta 1997,
ko so se občine v veliki meri
odcepile, vrniti najmanj polovico zneska za povprečnino, to je 70 milijonov evrov.
Z drugimi besedami, da bi
nam občina morala vrniti 5900 evrov na prebivalca, kredit pa ostane občini.
Vsekakor pogajanje o nasledstvu ni enostavno, breme
nedogovora pa je na matični
občini,« odgovarja mestna
svetnica in pobudnica odcepitve Barbara Gunčar. »Bolj
nas zasmehujejo, bolj smo
prepričani o svojem prav,«
je pristavila.

Občinska uprava v Komendi zaprta

Januarja smo imeli deflacijo

Komenda – Zaradi okužb oziroma epidemiološke situacije
so prostori občinske uprave v Komendi popolnoma zaprti.
Kot so sporočili, v tem času najnujnejša dela opravljajo na
daljavo, občane pa prosijo, da za komunikacijo uporabljajo
elektronsko pošto.

Kranj – Januarja smo v Sloveniji imeli deflacijo, na letni ravni
je bila 0,7-odstotna, na mesečni pa 0,4-odstotna. Letna deflacija je bila predvsem posledica pocenitev tekočih goriv za
12,8 odstotka, goriv in maziv za 16,6 odstotka in počitniških
paketov za 8,4 odstotka.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Nisem hotela

K

ot da je val ameriškega
gibanja #MeToo oziroma #jaztudi šele zdaj
zares pljusknil čez Alpe tudi
k nam. Prejšnji teden smo v
medijih spremljali izpoved slovenske igralke, da jo je v času,
ko je bila še študentka, spolno
nadlegoval profesor na fakulteti. Malo pred tem je senat Filozofske fakultete Igorju Pribacu
odrekel ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja zaradi
domnevnih obtožb o neprimernem vedenju do študentk.
Samo približno si lahko
predstavljamo, kako majhen
delček problema, ki sicer sega
od neprimernih pripomb do
najhujših dejanj spolnega nasilja, je našel pot v medije.
Po podatkih Društva za
nenasilno komunikacijo so se
namreč v zadnjih letih k njim
zatekli številni študenti in študentke, žrtve spolnega nadlegovanja. Z različnih fakultet
in z različno travmatičnimi
izkušnjami. Skupno pa jim
je bilo to, da žrtve v javnosti
niso želele govoriti – brale so
komentarje pod opisi drugih
vrst nasilja pa tudi pod temami o gibanju #MeToo in zato
vedele, da na podporo javnosti
ne morejo računati.
V društvu ugotavljajo, da
v našem okolju velja kultura
molka, v kateri se pretvarjamo,
da nasilja ni. A številke, ki govorijo tudi o tem, da je po nacionalni raziskavi vsaka druga
ženska od dopolnjenega 15. leta
starosti že doživela eno od oblik nasilja, govorijo drugače.

Gre za sistemski problem,
so prepričani na Inštitutu 8.
marec, kjer so prav tako dobili veliko pričevanj o spolnem
nasilju. To je stvar, pravijo, ki
je prisotna v vseh institucijah,
kjer so prisotni hierarhični odnosi. Zato je prav, da žrtve, ki
so dovolj močne, javno spregovorijo. Kljub temu da se pogosto izpostavijo vsaj pikrim pripombam v smislu, da bo zdaj
»že za vsak pomežik potrebno
pisno soglasje« in da če bi se
jim kaj takšnega res zgodilo, z
izpovedjo ne bi čakale mesece,
leta, še celo dlje.
Lahko razložim na lastnem
primeru, ki je k sreči daleč
od tega, da bi mi pustil globoke rane, je pa tako tipičen,
da se nanj še vedno spomnim
vsakokrat, ko kdo spregovori o
spolnem nadlegovanju.
Takole imam v spominu:
jaz, mlado dekle, on pa starejši moški, takrat na službeni
dolžnosti. Naenkrat njegova
roka okoli vratu, druga na kolenu. Od šoka sem otrpnila,
brez moči, da bi takoj vstala in
odšla. Ne vem, kako sem se izvila iz situacije; mislim, da se
kaj več od opisanega ni zgodilo.
»Pa da ne boš o tem povedala očetu ...« mi je še naročil,
tega se dobro spomnim. Torej
se je zavedal, da dela nekaj,
kar ni prav.
Očetu nisem povedala, nikoli. Nikomur nisem povedala, vse do danes. Ker me je bilo
sram. Še zdaj ne razumem,
zakaj je bilo sram mene, ne
njega.
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Direktorica muzeja
brez soglasja
Jeseniški občinski svet ni potrdil imenovanja Irene
Lačen Benedičič, razpis bodo ponovili.
Urša Peternel
Jesenice – Jeseniški občinski svetniki na četrtkovi seji
niso potrdili imenovanja Irene Lačen Benedičič za še en
mandat na mestu direktorice Gornjesavskega muzeja
Jesenice. Javni razpis bodo
ponovili, do imenovanja direktorja oziroma direktorice pa bo omenjena še naprej opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorice.
Na oktobrski razpis za izbiro direktorja sta prispeli
dve prijavi, poleg Irene Lačen Benedičič se je prijavil
tudi kustos dr. Marko Mugerli. Svet javnega zavoda je
dal pozitivno mnenje obema
kandidatoma, a menil, da je
Lačen Benedičičeva zaradi
vodstvenih izkušenj primernejša kandidatka. Nasprotno od tega pa je občinski
svet Občine Kranjska Gora,
ki je soustanoviteljica muzeja, sredi decembra dal soglasje Marku Mugerliju.

Jeseniški občinski svetniki so na seji prejšnji teden
na mize dobili predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
naj za direktorico potrdijo
Ireno Lačen Benedičič. Tega
po daljši razpravi niso storili, predvsem so menili, da bi
se komisiji morala predstaviti oba kandidata, a je priložnost za to dobila le Lačen
Benedičičeva.
Ob tem je jeseniški župan
Blaž Račič poudaril, da je z
delom dosedanje direktorice zadovoljen in da jo je sam
povabil h kandidaturi. Izrazil je tudi upanje, da bosta
obe občini ostali soustanoviteljici muzeja; nekateri jeseniški občinski svetniki so namreč izrazili skrb, da bi v primeru spora z Občino Kranjska Gora glede izbire direktorja lahko prišlo do odcepitve Slovenskega planinskega
muzeja, ki deluje pod okriljem Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Sofinancirajo nakup
sredstva za manjši smrad
Marjana Ahačič
Radovljica – Občina Radovljica že drugo leto zapored objavlja javni razpis za
sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se dodajajo neposredno v gnojevko in ne kot dodatek krmi. Uporaba preparata ima pozitiven vpliv na
okolje, saj zmanjšuje emisije smradu, poudarjajo v Radovljici. Na razpisu je na voljo deset tisoč evrov, vloge pa
je mogoče oddati do konca
maja. Prihodnji mesec bodo
objavili še razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini, ki

ga je odbor občinskega sveta
za kmetijstvo že obravnaval.
Sredstva bodo namenjena
za sofinanciranje investicij
za delo v gozdu, nakup kmetijskih strojev in opreme za
primarno kmetijsko dejavnost, investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
ter dejavnosti kmetijskih
društev. V preteklih letih je
bilo v ta namen zagotovljenih štirideset tisoč evrov. Interes za sredstva je vsako leto
izredno velik, saj so bila na
dosedanjih razpisih razdeljena v celoti, zato bo v letošnjem in prihodnjem letu na
razpisih na voljo po petdeset
tisoč evrov, so še pojasnili na
radovljiški občinski upravi.

Rakovec predsednik
združenja mestnih občin
Simon Šubic
Kranj – Župani slovenskih
mestnih občin so prejšnji
teden kranjskega župana Matjaža Rakovca izvolili za predsednika Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Združenje bo
vodil naslednji dve leti. Rakovec bo program dela oziroma ključne cilje, ki jih

bo ZMOS zasledoval v prihodnje, predstavil na prvi
naslednji seji skupščine
ZMOS, še naprej pa bo poudarek na izboljšanju sistema financiranja mestnih
občin, saj se jim zdaj s povprečnino ne zagotavlja dovolj denarja za pokrivanje
stroškov izvajanja zakonsko določenih nalog, so sporočili iz združenja.

Gorenjski glas
torek, 9. februarja 2021

Minister napovedal
nadaljevanje obnove
Če želimo tako potniški kot tovorni promet preusmeriti na železnico, je treba ne le obnoviti obstoječo
infrastrukturo, temveč tudi zgraditi novo, je na novinarski konferenci povedal minister Jernej Vrtovec in
pri tem poudaril prizadevanja za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor.
Marjana Ahačič
Ljubljana – Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec
je v petek na spletni novinarski konferenci predstavil večje železniške infrastrukturne projekte države ter prihodnja vlaganja
na področju energetike in
prometa, med njimi tudi v
posodobitev gorenjske železniške poroge na odseku
med Kranjem in Lescami
ter nadgradnjo železniškega predora Karavanke.
»Letos imamo na ministrstvu prvič v zgodovini v proračunu na voljo več kot milijardo sredstev, kar je približno dvesto milijonov evrov
več kot lani. Največ tega denarja bo namenjenega področju železnic, in sicer 509
milijonov evrov,« je poudaril minister.
»Razvoj železniškega prometa v Sloveniji je v zadnjih
desetletjih močno zaostajal
za razvojem železniškega
prometa v drugih evropskih
državah. Na ministrstvu zato
vlagamo velike napore tako v
kratkoročne kot tudi dolgoročne rešitve, ki bodo naredile železniški promet konkurenčnejši,« je poudaril Vrtovec in ob tem poudaril visok delež črpanja evropskih
sredstev v te namene, lani je
bilo namreč po podatkih ministrstva počrpanih kar devetdeset odstotkov vseh načrtovanih, to je več kot sto

Eden od večjih infrastrukturnih projektov države je nadgradnja gorenjske železniške proge
na odseku od Kranja do Lesc. / Foto: Gorazd Kavčič
milijonov evrov, letos pa se
bo, tako minister Vrtovec,
trend še stopnjeval, saj z več
kot dvesto milijoni evrov počrpanih sredstev načrtujejo
kar dvakrat tolikšno realizacijo, pri tem pa posebej veliko povečanje, kar štirikratno, načrtujejo pri zagotavljanju sredstev na področju
energetske sanacije stavb.
Sicer pa je pojasnil, da
je na področju železniškega prometa letos med drugim predviden zaključek

nadgradnje
železniškega
predora Karavanke ter nadaljevanje nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku Kranj–Lesce, pri čemer
je napovedal tudi nadaljevanje prenove odseka od Lesc
do Jesenic. »Pravkar zaključujemo pripravo razpisa tudi
za zadnji del od postaje Lesce
- Bled do Jesenic, s čimer
bomo imeli gorenjsko železniško povezavo od Kranja
do Jesenic, vključujoč predor Karavanke, popolnoma

prenovljeno, kar bo omogočalo večje hitrosti in težo vlakov,« je napovedal.
»Cilj ministrstva je, da je
Slovenija dobro povezana –
predvsem med nacionalnimi in regionalnimi središči.
Železniški promet mora
biti konkurenčen osebnemu prometu in zagotavljati tudi ustrezno frekvenco, predvsem v konicah. Le
tako se bodo ljudje v službo
vozili z vlakom, in ne z avtomobilom.«

Nov rekord pri gradnji predora
Urša Peternel
Hrušica – V petek so pri gradnji druge cevi predora Karavanke podrli nov rekord, delavci Cengiz Insaata Slovenija so v enem dnevu izkopali enajst metrov predora.
Kot so zapisali v Darsu, so
skupaj sedaj že 370 metrov
v notranjosti, kar je desetina
celotne dolžine slovenske
strani. Delati so začeli avgusta lani, za zdaj pa večjih težav nimajo, niti z vdori podzemne vode.
Rok za dokončanje del je
maj 2025, strani pa naj bi
mejo prebili prihodnje leto.
Avstrijci so medtem napredovali že več kot 3500 metrov globoko v Karavanke.

V samo enem dnevu so delavci Cengiz Insaata izkopali enajst metrov predora. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjižnica stvari
Si predstavljate, da bi se radi učili igranja na kitaro in bi obstajala možnost,
da bi si jo lahko izposodili in tako ugotovili, vam igranje sploh leži? Ali pa
bi si za en teden izposoditi šivalni stroj? Tudi izposoja krpelj bi prišla prav
ljubiteljem zimskih pohodov. To je mogoče s pomočjo knjižnice stvari KR po
stvar.
Alenka Brun
Kranj – Knjižnica stvari KR
po stvar je projekt Društva
tabornikov rod Stane Žagar – mlajši, ki je eno izmed
štirih taborniških društev,
ki delujejo v Kranju. »Ker
smo društva med seboj zelo
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povezana in formalno združena v Zvezo tabornikov občine Kranj (skupaj npr. organiziramo tudi čistilno akcijo
v Kranju), je to v bistvu projekt kranjskih tabornikov,«
pravi Jure Ausec, oče omenjene ideje, pomagata pa
mu še Andrej Rus in Rihard

Pelko. Upa, da bo knjižnica v
Kranju nekoč zaživela do te
mere, da bo dobila svoj prostor pod soncem tudi v drugih
krajih, morda v okviru članic
Zveze tabornikov Slovenije. »Za zdaj pa je to zgolj naš
projekt, ki je v celoti neprofiten in prostovoljen.«

Seveda se nekim osnovnim zagonskim ali »porodnim« stroškom, kot pravi
Ausec, niso mogli izogniti, zato so se odločili, da poskusijo nekaj denarja zbrati na ta način, da so s pojasnilom čemu in zakaj odprli svoj profil na mednarodni donatorski skavtski platformi. Ausec nadaljuje, da
bodo višek zbranega denarja namenili za nakup stvari z liste želja, ki že obstaja.
Bodo pa izpeljali tudi zbiranje stvari. »Vsak ima doma
kakšen predmet, stvar, ki jo
morda potrebuje le enkrat
letno. Lahko jo podari knjižnici in si tako pridobi članstvo ter na podlagi tega uporablja druge predmete – in
svojega, kadarkoli bi ga potreboval.«

Brezplačna izposoja
Kot smo sedaj že ugotovili, knjižnica stvari deluje kot običajna knjižnica, le
da na policah namesto knjig
hrani razne predmete, ki si
jih registrirani uporabniki izposodijo brezplačno.
»Osnovna ideja je za en teden z možnostjo podaljšanja. Določene predmete pa
si bodo uporabniki lahko
izposodili tudi za dlje časa.
Otroški voziček je na primer že ena takšna stvar, ki

Jure Ausec in Andrej Rus

bo verjetno prišla prav nekomu, ki si ga ne more privoščiti. Imamo tudi že gospo, ki bi ga podarila. Načeloma pa je mišljena izposoja za en teden in po največ
tri predmete, saj naj bi predmeti krožili.«

Počasi bodo ponudbo
izdelkov širili
»Trenutno imamo več kot
sto predmetov, ki smo jih
tudi že fotografirali. V procesu nastajanja je spletna
stran, medtem ko stran knjižnice na Facebooku že lahko obiščete. Tudi čas je tak,
da bo za zdaj vse skupaj teklo na ta način. Posameznik
si bo ogledal, kaj je na voljo
za izposojo, rezerviral za določeno obdobje in prevzel v
našem skladišču, ki je trenutno še del taborniškega.«
Ne dvomijo, da bo projekt
pri uporabnikih dobro sprejet, upajo pa, da bo v prihodnosti knjižnica dobila svoj
prostor, po vzoru ljubljanske knjižnice, ki že lep čas
deluje in ima za izposojo na
voljo skoraj dvesto predmetov. Pa tudi v Evropi tovrstne
knjižnice niso nič novega,
pravi Ausec. »Je pa le fino,
če si ljudje lahko blago oziroma predmete, ki bi si jih izposodili, ogledajo razstavljene na policah,« še doda.

Radovljiški izziv
Radovljica – Še do konca
meseca lahko sodelujete v
Radovljiškem izzivu: v akciji
Turizma Radovljica opravite
deset različnih nalog, ki vključujejo od priprave lokalne
jedi do izleta k naravni znamenitosti ali obiska kulturne
ustanove. Opravljene naloge
vpišete v poseben obrazec, ki
je objavljen na spletni strani
radovljiškega zavoda za turizem, in jih najkasneje do
1. marca posredujete v TIC
Radovljica. Organizatorji akcije bodo med sodelujoče z
žrebom razdelili po tri glavne
nagrade za otroke in odrasle
ter dvajset manjših nagrad.

Za zimsko službo že
pol milijona evrov
Kamnik – Zimske razmere so
letos občino stale že veliko
denarja. Za zimsko službo,
ki skrbi za pluženje in posipanje cest, so v proračunu
predvideli 400 tisoč evrov.
Ker pa so do konca januarja
porabili že pol milijona evrov,
bo treba manjkajoči denar zagotoviti z rebalansom proračuna. Da bi bili stroški v zvezi
s tem kar se da racionalni, na
občinski upravi odslej skrbi
novi županov sodelavec Marjan Semprimožnik.

Za sklad ni denarja
V načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025
je predvidena tudi vzpostavitev sklada za sofinanciranje projektov za
ohranjanje kulturne dediščine, a ta še do danes ni zaživel, ker nosilec naloge,
to je ministrstvo za kulturo, ni zagotovil zadostnih sredstev.

Bled – Vzpostavitev sklada za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine je v okviru poslanskih vprašanj v državnem
zboru pred časom v ospredje
postavil tudi poslanec Samo
Bevk in opozoril, da bi moral sklad zaživeti že do konca leta 2018. Zato ga je zanimalo, kdaj bo objavljen razpis za črpanje sredstev in
koliko sredstev bo letos namenjenih za sofinanciranje
projektov. Kot so pojasnili
v javnem zavodu Triglavski
narodni park (TNP), kljub
načelni podpori tudi ministrstva za kulturo do formalne vzpostavitve varstvenega
sklada doslej še ni prišlo, ker
za to pri ministrstvu niso zagotovili sredstev.
V območju narodnega
parka so številni kulturni
spomeniki državnega in lokalnega pomena, registrirane enote nepremične kulturne dediščine in muzejske zbirke, registrirani pa
sta tudi enoti žive dediščine. Narodni park predstavlja tudi osrednji del Biosfernega območja Julijske Alpe,

katerega koordinator je Javni zavod Triglavski narodni
park, so razložili v zavodu in
dodali, da je kulturna dediščina s svojimi kakovostnimi
in ohranjenimi raznovrstnimi pojavnimi oblikami pomemben del narodnega parka. »Varstvo kulturne dediščine in ohranjanje kulturne
krajine sta med ključnimi cilji zakona o Triglavskem narodnem parku, saj prispevata k identiteti in visoki doživljajski vrednosti zavarovanega območja.« Naloge varstva
kulturne dediščine imajo
zato pomembno mesto v načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016–
2025. V njem so predvideli tudi vzpostavitev varstvenega sklada, s katerim bi
omogočili finančno pomoč pri obnavljanju objektov, pomembnih za ohranjanje značilnih poselitvenih in stavbnih značilnosti v narodnem parku. S tem
bi spodbujali izvajanja posegov v skladu z značilnostmi
kulturne dediščine v narodnem parku na način, ki
upošteva poselitvene vzorce
in stavbno tipologijo območja, ter uporabo materialov,

značilnih za narodni park,
so razložili v javnem zavodu
TNP. »Načrtovano je bilo, da
bi se s sredstvi varstvenega
sklada omogočilo sofinanciranje obnove objektov stavbne dediščine, kar bi prispevalo h kakovostnejši in hitrejši izvedljivosti projektov ter ohranjanju tradicionalnega stavbarstva v narodnem parku.«
V sodelovanju z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine Slovenije so tako že pripravili izhodišča in oblikovali osnutek pravilnika za sofinanciranje projektov v parku. »S pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine v Triglavskem
narodnem parku lastnikom,
solastnikom in najemnikom
stavb, postopek pridobivanja sredstev ter nadzor nad
porabo sredstev,« so razložili v javnem zavodu TNP. A
ker ministrstvo za kulturo, ki
naj bi za omenjeni sklad namenilo dobrih osemsto tisoč
evrov, ni zagotovilo sredstev,
do vzpostavitve sklada še ni
prišlo, so še pojasnili v javnem zavodu TNP.

pri nas se več splača.
s piko pa se še vrača.
Pod oznako Več se vrača, več se splača v Mercatorju
odslej najdete največje ugodnosti in popuste. Rdeča
oznaka odkriva vse prihranke, ki se vam povrnejo z
zvesto uporabo Pika kartice, Pika bonus pa vam prinaša
tudi popust na celoten nakup. Rumena oznaka Več se
splača pa označuje posebne količinske popuste ob
nakupu izbranih izdelkov. Nakup v Mercatorju se splača.
www.mercator.si

Mercator, d. d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

Mateja Rant
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Praznik drugačen,
a kljub temu slovesen
Čeprav smo bili zaradi pandemije letos deležni nekoliko drugačnega
zaznamovanja slovenskega kulturnega praznika, je Kranj vendarle zaživel
v znamenju Prešerna in slovenske kulture. Prešernov dan po spletu so
praznovali tudi v Vrbi.

Kranj, Vrba – Razstavišča in
galerije v mestu so bile tudi
letos odprte, vendar je bil v
skladu z navodili NIJZ in
dovoljenim številom ljudi v
prostoru dostop vanje nekoliko omejen. Kljub temu pa
omejitve nekje deset, spet
drugje sedem, tam dve osebi naenkrat v galeriji ali muzeju niso ovirale številnih
obiskovalcev, ki so si želeli ogledati aktualne razstave in muzejske postavitve.
Za ogled Prešernove hiše
in prenovljene spominske
muzejske postavitve o življenju in delu Franceta Prešerna je bilo treba počakati v
vrsti. Obiskovalce je še posebej pritegnila razstava originalnih tabel še sveže izdaje
Gorenjskega muzeja Prešeren v stripu Magde Zore in
Jožeta Trobca.
Nekaj čez enajsto uro sta
v živem prenosu iz Galerije Prešernovih nagrajencev
ddr. Damir Globočnik in
mag. Marko Arnež predstavila monografijo Prešernovi nagrajenci za fotografijo,
pri čemer sta gostila nagrajene fotografe Joca Žnidaršiča, Stojana Kerblerja, Milana Pajka, Toneta Stojka,

Zmaga Jeraja in Borisa Gaberščika, nekatere v živo,
spet druge po spletu in s posnetimi izjavami. Več razstav aktualnih umetnikov je
bilo na ogled v razstaviščih
Layerjeve hiše, na spletu so
predvajali pogovor s pesnicama Andrejo Kosec in Mirjam Dular, ljudje so si ogledali razstave Gorenjskega
muzej v Mestni hiši in gradu Khislstein, v Mali galeriji Likovnega društva Kranj
pa je na ogled razstava Prešernu v čast, na kateri 15 članov društva predstavlja svojo aktualno umetniško produkcijo.
Galerija kranjskih kulturnih hramov pa so letos postale tudi mestne ulice. Na
osrednji, po pesniku poimenovani ulici so si obiskovalci Kranja lahko ogledali
ulično razstavo v spomin na
Franceta Prešerna, skupaj
pa so jo ustvarili Prešernovo gledališče, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Layerjeva hiša in Zavod
za turizem in kulturo Kranj.
Portreti letošnjih nagrajencev, ki jih je v fotografski
objektiv ujel Tone Stojko, so
na ogled v Galeriji na mestu
pred Mestno knjižnico ter v
Galeriji Prešernovih nagrajencev. V širšem mestnem

jedru je na javnih površinah
na ogled tudi umetniški projekt Kultura na čakanju.
Minister za kulturo dr.
Vasko Simoniti je v družbi
kranjskega podžupana Janeza Černeta v Prešernovem gaju položil venec na
grob dr. Franceta Prešerna.
Lahko bi rekli, da se je življenje po skoraj letu dni znova vrnilo na ulice kranjskega mestnega jedra. Obiskovalci so se med ogledom kulturnih vsebin po mestu ustavili tudi ob sejemski ponudbi, ki je bila letos sicer na voljo v zmanjšanem obsegu.
Mnogi so se tudi fotografirali z likom Franceta Prešerna,
ki se že več let na ta dan v podobi domačina Bojana Beštra sprehodi po mestu – letos brez Julije, ker ne živita
v istem gospodinjstvu, kot
je dodal v njemu in bržkone
tudi pesniku lastnem duhovitem tonu.
V večernih urah se je na
spletu odvil letošnji Shod
muz na kranjskem Parnasi,
ki je sledil virtualnemu odprtju fotografske razstave Toneta Stojka Portreti Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada
2021. Kot nekaj zadnjih let je
pogovore z letošnjimi lavreati vodila Patricija Maličev.
V živem prenosu po spletu
smo prisluhnili besedam Ferija Lainščka, Marka Mušiča,
Matjaža Ivanišina, Braneta
Senegačnika, Tomija Janežiča, Sandija Červeka, Lane
Trotovšek ter Roka Jereba,
Blaža Budje in Nine Majoranc. Nagovorila sta jih tudi
župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec in predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada akademik
dr. Jožef Muhovič. Na spletnem kanalu Prešernovo gledališče Kranj je ob 19. uri sledil tudi posnetek predstave
Nede R. Bric Dr. Prešeren, za
njim pa še posnetek sodobne drame Gorana Vojnovića
Rajzefiber.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je v družbi
kranjskega podžupana Janeza Černeta položil venec na
pesnikov grob v Prešernovem gaju. / Foto: Primož Pičulin

Foto: posnetek zaslona

Virtualno po poti kulturne
dediščine

Rok Terkaj - Trkaj s Prešernovo Gloso v raperski različici

Tradicionalni pohod po
Poti kulturne dediščine Žirovnica, ki ga ob slovenskem kulturnem prazniku
organizirajo v rojstnih krajih pesnika Prešerna, se je
letos odvijal virtualno. Ob
osmi uri zjutraj so začeli polurno spletno premiero, s

Kranjsko mestno jedro je oživelo s Prešernovim dnem. / Foto: Primož Pičulin

Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič,
Urša Peternel

Peščica ljudi je včeraj vendarle obiskala Prešernovo rojstno hišo v deževni Vrbi.

V Galeriji Prešernovih nagrajencev so ob izidu monografije v živem prenosu po spletu
pripravili pogovor s Prešernovimi nagrajenci fotografi. / Foto: Primož Pičulin
katero so obiskovalce popeljali po krožni desetkilometrski poti med rojstnimi hišami znamenitih mož. Jalnovo rojstno hišo na Rodinah je predstavil Janez Mulej, Finžgarjevo rojstno hišo
v Doslovčah vodnica Petra
Kržan, Janšev čebelnjak na
Breznici vodnica in pravljičarka Irena Leskovšek, Čopovo rojstno hišo v Žirovnici
vodnica Urška Aljančič, Prešernovo rojstno hišo pa vodnik Janez Dolžan.
Virtualni sprehod so popestrili Boštjan Gorenc - Pižama, akademski glasbenik
Leon Leskovšek z venčkom

slovenskih skladb, Aleksander Mežek s pesmijo V Žirovnici, Trkaj in Platinum
Sellers z Gloso ter Mešana
pevska skupina dr. Franceta
Prešerna Žirovnica - Breznica s pesmijo Strunam. Prešernove pesmi so recitirali
učenci Osnovne šole Žirovnica.
Obiskovalce sta pozdravila direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica
Matjaž Koman in žirovniški
župan Leopold Pogačar, ki je
poudaril, da letošnji kulturni praznik praznujemo na
drugačen način, a nič manj
ponosno in svečano. Rdeča

nit je kultura dialoga, s katero so želeli spomniti, kako
dragocena so različna mnenja, a kako pomembno je pri
tem, da smo v komunikaciji
spoštljivi, prijazni in strpni.
Spletno premiero si je
ogledalo okrog 150 ljubiteljev kulture (posnetek je še
vedno na voljo), nekaj pa jih
je vendarle obiskalo tudi Prešernovo rojstno hišo v Vrbi
in druge spominske hiše, saj
so muzeji in galerije sicer
lahko odprti, a ob upoštevanju vseh ukrepov. V Prešernovi rojstni hiši so bili tako
lahko naenkrat samo štirje
obiskovalci.
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Sedemdeset let gimnazije
Lani je minilo sedemdeset let od ustanovitve Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, kar
so tedaj nameravali proslaviti s slavnostno akademijo, a jim načrtovanih dogodkov zaradi epidemije ni
uspelo izpeljati. Zato so pred dnevi na Šutni o visokem jubileju odprli razstavo na prostem.
Jasna Paladin
Kamnik – Marca lani je bilo
že vse nared za praznovanje sedemdesetletnice kamniške gimnazije, a je koronavirus le nekaj dni pred načrtovano proslavo, na kateri bi bil tudi predsednik Borut Pahor, načrte pokvaril.
Zaposlenim je lani sicer uspelo izdati zbornik, večine
drugih načrtovanih prireditev ob jubileju pa jim ni uspelo izpeljati.
In da obletnica le ne bi šla
mimo Kamničanov, ki z gimnazijo dihajo že sedem
desetletij, so konec minulega tedna na Šutni odprli
razstavo na prostem z naslovom Že 70 let smo kamniški obrazi prihodnosti.
»Veseli me, da nam je skorajda ob letu osorej uspelo
realizirati razstavo in jo prikazati širši javnosti. Ujeli smo trenutke 70-letnega
delovanja naše šole. Šole, ki
je najprej bogatila kamniški
prostor z gimnazijskim programom, to je bilo pred sedemdesetimi leti, pred štiridesetimi leti se ji je pridružil program ekonomskega tehnika, v zadnjih desetih letih pa našo šolo bogati še program predšolske
vzgoje. Želim vam, da uživate v razstavi, in naj se vas
dotakne vsakega na svoj način,« je na odprtju sporočila

Obnovili planinsko
kočo v Vojah
Priljubljena pohodniška destinacija na vstopu v
osrčje triglavskega pogorja je dobila novo podobo.
Za temeljito obnovo jim je uspelo kar dve tretjini
potrebnih sredstev pridobiti iz evropskih virov.
Marjana Ahačič

Razstavo na Šutni so si takole ogledali (od leve): vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za
turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar, pomočnik ravnateljice Pavel Škoberne,
ravnateljica GSŠRM Bernarda Trstenjak in župan Matej Slapar.
ravnateljica šole Bernarda
Trstenjak, tudi nekdanja
dijakinja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
Kamnik (GSŠRM).
Nekdanji dijak šole je tudi
župan Matej Slapar, ki je
prepričan, da šola ustvarja najboljše kadre in da ji v
Sloveniji ni para. »V imenu
občine in občanov se vam
iskreno zahvaljujem, da ste
v vseh teh sedemdesetih letih vzgojili na tisoče mladih iz naše regije. Prepričan
sem, da ste dali vsem dobro
popotnico za življenje. Mnogo mladih je šlo iz kamniške

srednje šole polnih znanja
in mislim, da smo prav vsi
Kamničani ponosni na to,
da imamo v svojem prostoru tako kakovosten srednješolski zavod. Da šola deluje
na tako visokem nivoju, je
gotovo zasluga vseh generacij profesoric in profesorjev
ter vodstev, ki dajete znanje
mladim in bogatite to našo
skupnost.«
Razstava je razdeljena v
dva dela. Del postavitve z
naslovom Skozi čas je posvečen dogodkom v preteklosti.
Nadaljujejo s predstavitvijo
izobraževalnih programov

ter neštetih dejavnosti, ki se
odvijajo med poukom različnih predmetov in modulov. Pomemben del razstave je tudi tisti, kjer se najpogosteje srečujejo z občani,
imenovali so ga Obrazi dijaških maistrovin. To so številni dogodki, ki jih prirejajo
za otroke in odrasle v vrtcih
in šoli, na različnih prizoriščih v mestu ter na malem
in velikem odru Doma kulture Kamnik. Dopolnjujejo jih z utrinki s tekmovanj,
ekskurzij in izmenjav.
Razstava bo na Šutni na
ogled do konca februarja.

Pletenica Juriju Marussigu
Tradicionalna slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku v Medvodah je bila na spletu.
Maja Bertoncelj
Medvode – Osrednja slovesnost v občini Medvode v počastitev slovenskega kulturnega praznika je imela naslov Poezija iz mehurčkov.
V virtualni obliki je potekala v nedeljo zvečer.
Slavnostni govornik je
bil Ivo Rep, podžupan Občine Medvode, na njej pa
so podelili pletenico, priznanje na področju kulture, s katerim vsako leto počastijo ustvarjalce, ki so pomembno prispevali k bogatenju kulturnega življenja v
lokalni skupnosti in širše.
Tokrat so podelili eno pletenico za posebne dosežke.
Iz rok medvoškega župana
Nejca Smoleta jo je prejel
pedagog, pesnik in pravljičar Jurij Marussig, in sicer
za izjemno delo na področju kulture v preteklem letu
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Iz rok medvoškega župana Nejca Smoleta je pletenico
prejel pedagog, pesnik in pravljičar Jurij Marussig.
ob izdaji pesniške zbirke
Večerna luna in promoviranju bralne kulture. Kot je
med drugim zapisano v obrazložitvi priznanja, Marussig delo z mladimi uspešno povezuje z ustvarjanjem
v svetovih poezije in pravljic. V letu 2020 je bil kljub

ukrepom, vezanim na epidemijo, zelo aktiven. Sodeloval je na več literarnih večerih po Sloveniji, bral poezijo, med prvim valom epidemije izvedel kar 32 kratkih kulturnih večerov na
spletu in sooblikoval vrsto
drugih prireditev oziroma

dogodkov. Avgusta je izšla
njegova pesniška zbirka z
naslovom Večerna luna,
zbirka haikujev v kombinaciji s fotografijami, decembra pa še ena izmed njegovih pravljic v zbirki pravljic,
prevedenih v španščino,
pod avtorstvom dr. Jasmine Markič. V času epidemije je s pomočjo kamišibaja
posnel tri pravljice, ki so na
ogled na spletnem kanalu
Youtube. Ustanovil je tudi
podmladek literarne sekcije
KUD JaReM, ki se imenuje
Bezeg in združuje mlade literarne ustvarjalce.
Virtualna slovesnost je
bila v znamenju prepleta poezije in razmišljanja avtorjev, ki so sodelovali v kulturni akciji Stik, in majhnih
mehurčkov iz sveta glasbe in
plesa, ki so jih v brezstičnem
svetu kulture in umetnosti
povezali recitatorji.

Srednja vas – Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju
je konec leta zaključila obsežno prenovo koče v Vojah. »Šlo je za zaključno fazo
prenove, saj sta bili pred tem
že izvedeni elektrifikacija in
priključitev na javni vodovod,« so pojasnili v društvu,
ki je skupaj z najemnico koče
Jano Zupanc uspešno kandidiralo za pridobitev evropskih sredstev iz evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Ocenjena vrednost projekta, prijavljenega na razpis, je
bila nekaj manj kot 150 tisoč
evrov – od tega je bilo kar dobrih sto tisoč odobrenih nepo-

prekritje koče z macesnovimi deskami, na fasadi pa
se se morali montirati macesnovi nebarvani opaži,« so
pojasnili v društvu.
Planinsko društvo je iz
svojih sredstev krilo tudi dodatna dela, kot so strelovod,
macesnova kritina, elektroinštalacije, odvodnjavanje,
betoniranje terase, nova keramika na balkonih in dodatne elektroinštalacije, ki
niso bila vključena v evropski projekt energetske sanacije.
»Pri vsem opravljenem
delu ni nepomembno, da so
vsa dela izvedli domači bohinjski gradbeniki in obrtniki. Njim se še posebno zah-

»Projekt je izjemen, saj tudi v slovenskem merilu
ni veliko planinskih društev, ki bi se lotila tako
obsežne sanacije in posledično legalizacije planinskih
objektov.«
vratnih sredstev. »Projekt je
izjemen, saj tudi v slovenskem merilu ni veliko planinskih društev, ki bi se lotila tako obsežne sanacije in
posledično legalizacije planinskih objektov. Izdelani so
bili elaborat gradbene fizike,
energetska izkaznica ter projektna dokumentacija, ki je
predvidevala zamenjavo zunanjih oken in vrat, toplotni
ovoj celotne stavbe z novo fasado in zamenjavo peči na
trda goriva s toplotno črpalko z ustreznimi zalogovniki
tople vode. Ker gre v primeru
koče na Vojah tudi za občutljivo območje Triglavskega
narodnega parka, so pristojni soglasodajalci zahtevali

valjujemo za kakovostno in
hitro izvedbo. Prenovljena planinska koča na Vojah
je tako lahko v ponos vsem
nam, Bohinjkam in Bohinjcem!«
Planinski dom na Vojah,
nekoč imenovan po Bohinjskih prvoborcih, ki so leta
1941 organizirali vstajo v bohinjskem kotu, je planinsko
društvo Srednja vas v Bohinju zgradilo leta 1982 s pomočjo prostovoljcev in finančno podporo takratnih
delovnih organizacij. V društvu so posebno zadovoljni,
da jim je ga po obnovi uspelo tudi legalizirati, torej zanj
pridobiti tako gradbeno kot
in uporabno dovoljenje.

Brezplačne aktivnosti
za podjetnike
Aleš Senožetnik
Mengeš – LAS Za mesto in
vas, ki deluje na področju
občin Domžale, Komenda,
Mengeš, Medvode, Trzin
in Vodice, v sodelovanju z
GZS – Zbornico osrednjeslovenske regije, Društvom
AIA – Mladinskim centrom
Mengeš in Cene Štupar –
CILJ pripravlja program
Za vas, podjetniki!, v okviru katerega bodo organizirali več brezplačnih aktivnosti za dvig podjetniškega
znanja. V okviru programa
bodo pripravili brezplačno

podjetniško akademijo, podjetniški inkubator oz. mentoriranje s priznanimi podjetniki in šest podjetniških
zajtrkov. Prvi bo na spletni platformi Zoom potekal že v sredo, 10. februarja,
med 8.15 in 10.30. Med gosti bodo poleg domžalskega
župana Tonija Dragarja tudi
podjetniki Vinko Juhart iz
podjetja Juvi Domžale, Tomaž Brdnik iz Tosame, Vesna Goršek iz Društva Verjamem vate in profesorica dr.
Mateja Drnovšek s katedre
za podjetništvo na ljubljanski ekonomski fakulteti.

KULTURA

8

Gorenjski glas
torek, 9. februarja 2021

igor.kavcic@g-glas.si

Bohinj je bil slikarjev največji navdih
Igor Kavčič
Bohinjska Bistrica – Slikar Albin Polajnar poleg pianista,
skladatelja in umetniškega
fotografa Janka Ravnika ter
slikarja Valentina Hodnika
velja za enega najpomembnejših bohinjskih umetnikov. V Gorenjskem muzeju imajo v načrtu Ravnikovo fotografsko razstavo na
prostem, Hodnika so v Muzeju Tomaža Godca predstavili leta 2019, od petka pa je
v muzejski galeriji na ogled
razstava slik akademskega
slikarja Albina Polajnarja z
naslovom Slikar Bohinja.
»S svojim prepoznavnim
slogom, živimi barvami in
izrazito
barvno-razpoloženjskim slikarstvom je akademski slikar Albin Polajnar
že sam po sebi zanimiv, še
toliko toliko bolj za Bohinjce, saj je slikal naravo in pokrajino Bohinja ves čas svojega ustvarjanja. Med njegovimi pejsaži najdemo tako tipične kot skrite kotičke Bohinjskega kota. Za kakšen
pogled, ujet na sliki, mora
še Bohinjec, ki dobro pozna svoj kraj, dobro premisliti, kam bi ga umestil,« ob
letošnji umestitvi slikarjevih del v razstavni program

muzeja poudarja umetnostna zgodovinarka in kuratorka postavitve Ana Debeljak: »Mnogo Bohinjcev
doma hrani kakšen portret,
ki ga je Polajnar naslikal. Veliko ljudi ga je poznalo in se
ga še dobro spominja, njegova dela krasijo tudi nekatere
javne prostore v Bohinju.«
Kot preberemo v njenem
zapisu k razstavi, sta navezanost na okoliš Bohinjskega jezera in občutljivost doživljanja lepote narave ter
pokrajine umetnika vodili do svojstvenega likovnega
izraza in v njegovem ustvarjanju od začetka zasedali ključno mesto. Že zgodaj
pa je Polajnarjevo slikarstvo
iz realizma prešlo v izrazito
barvno-razpoloženjsko slikarstvo.

Bohinjci so ponosni nanj
Kot pove Debeljakova, je
slikarski opus Albina Polajnarja zelo obsežen. Največ je slikal krajine, a posvečal se je tudi portretu in naslikal je več satiričnih kompozicij, vezanih na Bohinj.
»Razstavni prostor v Muzeju Tomaža Godca mi žal
ni omogočal predstaviti več
likovnih del, zato sem se

odločila, da predstavimo le
naslikane krajine, ki so vezane na Bohinj in so nastajale od začetkov Polajnarjevega likovnega ustvarjanja
s poudarkom na ekspresionizmu, do slik, nastalih v
zadnjih letih, ko je eksperimentiral z različnimi materiali in jih nanašal na platno,« pojasnjuje avtorica postavitve, ki je tako pripravila neke vrste pregled slikarjevih krajin iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja,
hkrati pa je prepričana, da bi
si slikar gotovo zaslužil obsežnejšo predstavitev.
Gorenjski muzej ima v
zbirki že nekaj Polajnarjevih
del, tokrat predstavljene slike pa so last slikarjevega sina
Branka Polajnarja, edinega
dediča umetnikove slikarske
zapuščine. Za hrambo slik je
lepo poskrbljeno, v nekdanji
hiši Albina Polajnarja v Bohinjski Bistrici ima urejeno
tudi manjšo galerijo, v kateri si lahko obiskovalec ogleda in tudi kupi nekatera slikarjeva likovna dela.
Albin Polajnar je bil rojen
leta 1924 v Bohinjski Bistrici, leta 1946 se je zaposlil kot
scenarist v Slovenskem narodnem gledališču, po Šoli
za oblikovanje v Ljubljani se

Foto: Stanka Šintler

V galeriji Muzeja Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici je na ogled razstava slik priljubljenega bohinjskega slikarja Albina Polajnarja (1924–2016). Predstavljene
so njegove barvite podobe Bohinja, tako tiste najbolj znane kot skriti kotički, ob katerih se morajo tudi domačini zamisliti, kam jih umestiti.

Ana Debeljak je na razstavo umestila zanimiv izbor del slikarja Albina Polajnarja.
je vpisal na likovno akademijo v Beogradu, kjer je diplomiral leta 1958. Po končanem študiju je bil do leta
1980 zaposlen kot likovni
pedagog na osnovni šoli v
Bohinjski Bistrici, nato pa
je deloval kot svobodni umetnik. Od prve samostojne
razstave leta 1959 v Kranju
se je predstavil na številnih
samostojnih in skupinskih
razstavah. Na skupinskih
razstavah je sodeloval od leta
1965, deloval pa je tudi kot

kipar, saj je avtor osrednjega
spomenika padlim borcem
in žrtvam NOB, ki stoji v Bohinjski Bistrici. Do smrti
leta 2016 je živel in ustvarjal
v Bohinjski Bistrici.
»Navdušilo me je, s
kakšnim spoštovanjem o
svojem slikarju še danes
govorijo Bohinjci. Vsak, ki
doma hrani kakšno izmed
njegovih del, je ponosen na
to,« še dodaja Ana Debeljak,
da jo je očaralo spoznanje,
kako rad je imel Bohinj, ki se

ga nikoli ni naveličal slikati:
»Ta odmaknjen in nekoliko
samosvoj del naše domovine mu je res ponujal ogromno možnosti za likovno izražanje, kar je odlično izkoristil. V njegovih delih čutimo
slikarjevo ljubezen do narave in do vsega, kar je ustvarila. Do živih barv in svetlobe,
ki jih slika sonce, in tudi do
mogočnih gora, ki ustvarjajo
čudovite razglede.« Razstava bo na ogled vse tja v mesec maj.

Pridobili nov Prešernov rokopis

O slovenskem Mozartu

V Narodni in univerzitetni knjižnici so pridobili Prešernov rokopis pesmi Sveti Senanus.

Ljubljana – Na včerajšnji
dan pred stotimi leti je umrl
skladatelj in zdravnik dr. Josip Ipavec (1873–1921). Slovenski glasbeni velikan je
ustvaril veliko pomembnih
del za slovensko glasbeno
zgodovino, med njimi prvi
slovenski balet Možiček, ki
velja za prelomni umetniški dogodek. Letošnje leto
je razglašeno za Ipavčevo
leto. Pri Beletrini je v sozaložništvu s Knjižnico Šentjur in ob podpori Občine
Šentjur izšla knjiga zgodovinarja ddr. Igorja Grdine z
naslovom Slovenski Mozart
(kot so Ipavca poimenovali

Ljubljana – Gre za prvi izvirni in avtentični pesnikov
rokopis pesmi, ki ga hranijo v NUK-u. Pesnitev je napisana v bohoričici z značilno Prešernovo pisavo, na
koncu pa sledi njegov podpis v gajici. Sveti Senanus
je satirična meniška balada, ki pripoveduje o Senanusu, ki se umakne na samotni otok, da bi se izognil
skušnjavi, a tej kljub temu
ne uide, zato se na koncu
vseeno vrne med ljudi, pesem pa Prešeren tako zaključi predvsem zbadljivo
do menihov.
France Prešeren je snov
za satirično meniško balado Sveti Senanus prek pesmi St. Senanus and the
Lady (Sv. Senanus in dama)
Thomasa Moora vzel iz latinske legende, motiv pa je
nato preoblikoval z mislijo
in v posvetilo svojemu prijatelju Gašperju Crobathu
p. Benvenutu (1805–1880).
Ta je pesem Sveti Senanus

od pesnika prejel 24. maja
1846, prvič pa je bila dve
leti kasneje objavljena v petem zvezku Krajnske čbelice. Skupaj z Nuno, Šmarjino goro, Nebeško procesijo,
Zdravljico in V spomin Matija Čopa je tako bila del sklopa zadnjih objav pesmi, ki
jih je France Prešeren še doživel. Leta 1866 sta jo v zbirko Pesmi Franceta Preširna,
s pésnikovo podobo, z njegovim životopisom in estetično-kritičnim uvodom umestila urednika Josip Jurčič
in Josip Stritar. Po nekaj ponovljenih izdajah je pesem
objavo doživela tudi v slikanici Sveti Senan: Nuna in kanarček leta 1998 z ilustracijami Bogdana Groma.
Pesem o Senanu je vse od
svojega nastanka pa do danes v literaturi in časopisju
spodbujala različne razprave. Razmišljanja o svetem
Senanu je tako mogoče zaslediti v korespondenci Josipa Stritarja, Bleiweisovi zavrnitvi Josipa Cimpermana,
ki je želel v Novicah o pesmi

Rokopis Franceta Prešerna Sveti Senanus / Foto: arhiv NUK-a
objaviti prispevek, in celo v
pesmih patra Benvenuta,
v katerih je Prešernu odgovarjal na njegovo stvaritev.

Rokopis Svetega Senanusa
je v digitalni obliki na ogled
na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Nemci), ki govori o življenju
in delu Josipa Ipavca.
Knjiga tematizira tragično zgodbo Josipa Ipavca,
predstavi njegove korenine, leta mladostnega popotovanja, ko se je uveljavil kot
skladatelj samospevov, njegov življenjski vrhunec na
Dunaju ter duševni razkroj
v somraku Evrope med
prvo svetovno vojno. Knjiga posebno pozornost posveča operi Princesa Vrtoglavka, ki je bila kot skladateljev ustvarjalni testament
krstno uprizorjena šele leta
1997 v SNG Maribor. Knjiga bo zagotovo spodbudila
ponovno odkrivanje slovenskega glasbenega velikana.
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Cilji so visoki: medalja

Šest skakalnih stopničk
Nika Križnar prvič do posamične zmage, Bor
Pavlovčič do stopničk, vesela tudi Ema Klinec.

Tako pred začetkom svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki pravi Janez Ožbolt, vodja panoge,
glavni kandidat zanjo pa je Jakov Fak. »Želja je seveda priti do medalje, ki bi je bil zelo vesel. Svetovno
prvenstvo je igra zase, posebno poglavje v vsaki sezoni,« pravi naš najboljši biatlonec.
Maja Bertoncelj
Rudno polje – Na Pokljuki se
začenja svetovno prvenstvo
v biatlonu. Prvi komplet medalj bodo podelili jutri na
tekmi mešanih štafet. Začela se bo ob 15. uri. Pričakovanja pred prvenstvom so pretekli teden strnili v naši moški in ženski reprezentanci.
»Pri moških smo lahko
prijavili sedem tekmovalcev,
na posamezni tekmi pa lahko nastopijo štirje. Kandidati so Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan,
Alex Cisar, Anton Vidmar in
Lovro Planko. Pri ženskah
ima Slovenija kvoto za prijavo petih tekmovalk, na posamezni tekmi pa lahko nastopijo tri. V ekipi so Polona
Klemenčič, Lea Einfalt, Lena
Repinc, Živa Klemenčič, nastop Nike Vindišar pa zaradi zdravja še ni zagotovljen,«
je povedal Janez Ožbolt, vodja panoge, in dodal še nekaj
besed o ciljih: »Pri moških
je cilj medalja. Vemo, da so
to visoki cilji, morda preveč
optimistični, a če medalje ne
načrtujemo, jo težko dobimo. Potem sta tu še dve uvrstitvi do 15. mesta in dve uvrstitvi do 30. mesta. Pri dekletih pa enkrat do 25. mesta in
dvakrat do 40. mesta. Želja
je, da se ena od štafet uvrsti
med prvih osem.«

Na Pokljuki je vse pripravljeno za začetek svetovnega prvenstva. / Foto: Žiga Kalan
vloge na domačem svetovnem prvenstvu, a kljub vsemu poskušam nastopiti čim
bolj sproščeno. Na tekmovanjih želim biti osredotočen na svoj nastop. Upam,
da bo ta zadostoval za dober
rezultat. Želja je seveda priti do medalje, ki bi je bil zelo
vesel. Svetovno prvenstvo
je igra zase, posebno poglavje v vsaki sezoni. Verjamem, da lahko dosežem dober rezultat, in s to mislijo se
moram postaviti na start na

Spored svetovnega prvenstva na Pokljuki: sreda,
10. februarja, ob 15. uri mešana štafeta, petek, 12.
februarja, ob 14.30 sprint za moške, sobota, 13.
februarja, ob 14.30 sprint za ženske, nedelja, 14.
februarja, ob 13.15 zasledovalna tekma moških, ob
15.30 zasledovalna tekma žensk, torek, 16. februarja,
ob 12.05 posamična tekma žensk, sreda, 17. februarja,
ob 14.30 posamična tekma moških, četrtek, 18.
februarja, ob 15.15 štafeta mešanih dvojic, sobota,
20. februarja, ob 11.45 ženska štafeta, ob 15. uri
moška štafeta, nedelja, 21. februarja, ob 12.30 tekma
s skupinskim startom žensk, ob 15.15 pa za konec
prvenstva še tekma s skupinskim startom za moške.
Glavni adut naše biatlonske vrste je Jakov Fak.
Skozi celotno zimo je konkurenčen najboljšim, na
zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom je po treh
sezonah znova stal na stopničkah. Bil je tretji. »Počutim se zdrav, normalno treniram. Zavedam se svoje

vsaki tekmi. Tretje mesto na
zadnji tekmi svetovnega pokala je bilo velika spodbuda,
zame velik rezultat, seveda
pa ni garancija za dobre uvrstitve na svetovnem prvenstvu. Po zadnji tekmi sem
potreboval počitek, trenutno sem v režimu intervalnega treninga, ki navadno

pomaga, da pripravljenost
še naraste. Upam, da se bo
vse lepo izteklo in da bom
na svetovnem prvenstvu še
nekoliko hitrejši v smučini, na strelišču pa sem skozi
celotno sezono relativno zanesljiv in upam, da bo tako
tudi ostalo. Želim si vse segmente oddelati odlično in
da mi to da osnovo, da lahko pričakujem dobre rezultate,« je teden dni pred začetkom prvenstva razmišljal Jakov Fak, trenutno deveti biatlonec letošnje zime.
Pred njim so štirje Norvežani, dva Francoza in dva Šveda. Za njim je v trenutnem
skupnem seštevku svetovnega pokala, kar se Slovencev tiče, dolga luknja. Na 64.
mestu je Klemen Bauer, ki
je zadnje tekme zaradi covida-19 izpustil. V preteklosti je že bil med najboljšimi
tudi na največjih tekmovanjih. »Z učinkom treninga
in milimi posledicami bolezni sem kar zadovoljen.
Vsaj za zdaj lahko tako rečem. Videli bomo, kaj bodo
prinesle tekme in napor na
najvišjih obratih. Zavedati se je treba, da je konkurenca vsako leto močnejša,
vedno težje je uresničiti visoke cilje. Kljub temu dejstvu se ne vdam, ravno zato
še vztrajam. Želim se približati svojim najboljšim sezonam, to me motivira, dodaten navdih pa bom seveda
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iskal ob dejstvu, da svetovno prvenstvo poteka na domačih tleh,« je povedal. V
moški vrsti so točke v sezoni osvojili še Rok Tršan,
Miha Dovžan in prvič v karieri tudi Alex Cisar. Z izjemo Faka so prav vsi že preboleli covid-19. Uroš Velepec, glavni trener moške reprezentance, pravi, da ima
večina še vedno posledice:
»Ne vemo še točno, kakšne,
zato tudi pri treningu malo
tipamo, kaj je prav in kaj ni.
Ne glede na vse pričakujemo najboljše uvrstitve v letošnji sezoni.«
Koronavirus je dodobra
zagodel tudi ženski ekipi. Z
njim so se soočali prav v obdobju pred prvenstvom. Polona Klemenčič, edina Slovenka letos s točkami svetovnega pokala, je edina, ki
jo je virus obšel. Morala pa je
v karanteno. »Želim pokazati, kar znam, na strelišču in
na progi in da bodo prišle še
kašne točke ter letos najboljši rezultat,« je spregovorila o
ciljih. »Kljub tej nesreči s covidom-19 v januarju gremo
na prvenstvo optimistični,
poskusimo dati vse od sebe,
nastopiti najbolje v letošnji
sezoni,« pa je povedala Andreja Mali, glavna trenerka
ženske reprezentance.
Za naše biatlonke in biatlonce boste lahko tokrat navijali le od doma. Gledalcev
na prizorišču ne bo.

Nogometaši Domžal gostijo prvake

Brez poraza na evropsko prvenstvo

Domžale – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi bodo
po zimskem premoru ta teden nadaljevali prvenstvo. Odigrali
bodo tekme dvajsetega kroga. Jutri se bo ob 16.45 začela tekma
v Domžalah, kjer bodo nogometaši Domžal gostili jesenskega
prvaka Maribor. Domžalčani so jesenski del prvenstva končali
na petem mestu.

Ljubljana – Slovenska ženska članska košarkarska reprezentanca je postavila nov mejnik v svoji zgodovini. Kvalifikacije za
nastop na junijskem evropskem prvenstvu je s šestimi zmagami končala na prvem mestu skupine A in je poleg Srbije in
Belgije edina neporažena med 33 sodelujočimi reprezentancami. Žreb skupin za evropsko prvenstvo bo 8. marca.

Maja Bertoncelj
Kranj – Gorenjci Nika Križnar, Ema Klinec in Bor Pavlovčič so v skakalnih vrstah
junaki preteklega konca tedna. Križnarjeva je na vseh
treh tekmah svetovnega pokala v Hinzenbachu v Avstriji stopila na stopničke. Po
svoji prvi posamični zmagi
je bila še dvakrat druga, Klinčeva je prvo tekmo za dvojno
slovensko zmago končala na
drugem mestu, Pavlovčič pa
je v Klingenthalu v Nemčiji
osvojil tretje in drugo mesto,
kar so njegove prve stopničke v svetovnem pokalu.
»Sanje so se mi uresničile. Krasen občutek je premagati vse. Sicer bi bilo bolje, da
bi obe z Emo stali skupaj na
prvi stopnički, a že to mi je pomenilo veliko, da sva ponovili
zgodbo iz Kanderstega, z mladinskega svetovnega prvenstva, kjer sva skupaj stali na
stopničkah. Nepozabno,« so
bile besede Nike Križnar po
premierni posamični zmagi.

Po izjemnem koncu tedna
Slovenke ostajajo v vodstvu
v pokalu narodov, Križnarjeva pa v skupnem seštevku le
devet točk zaostaja za vodilno Avstrijko Marito Kramer.
Svetovni pokal se bo naslednji konec tedna nadaljeval v
romunskem Rašnovu.
»Odličen dan zame. Uvrstitve na stopničke sem si res
želel in danes mi je uspelo.
Dobil sem informacijo, da
sem 22. Slovenec s stopničkami, kar pa je tudi odlično,« je bil po sobotnem tretjem mestu vesel Mojstrančan Bor Pavlovčič, ki se je na
sezono pripravljal kot član
slovenske B-reprezentance.
V letošnji zimi je pokazal izjemen napredek in z drugim
mestom v nedeljo izboljšal najboljšo uvrstitev Pavlovčičev v svetovnem pokalu, ki jo je pred tem s tretjim
mestom imel alpski smučar
Uroš Pavlovčič, Borov stric.
Skakalci bodo ta konec tedna tekmovali v Zakopanah
na Poljskem.

Zgodovinska zmaga
Drugi ekipni sprint v sezoni smučarskih tekačev
sta dobili Eva Urevc in Anamarija Lampič.
Maja Bertoncelj
Kranj – Gorenjski tekačici
sta s tem spisali novo poglavje v zgodovini slovenskega teka na smučeh. Dosegli
sta prvo zmago v svetovnem
pokalu v ekipnem sprintu.
Najboljši sta bili v nedeljo v
Ulricehamnu na Švedskem.
Drugi sta bili Švedinji, tretji pa Kanadčanki. »Končno
mi je uspelo! Ne samo premagati Linn Svahn, ampak
tudi vse ostale. Končno sem
v finalu dobila občutek, ki
sem ga iskala cel konec tedna. Tudi taktično sva tekli
zelo dobro, bili sva v stiku,
nisva šli naprej. Ostali sva v
ozadju v zavetrju, kar je bilo
danes tudi zelo pomembno,
ker je bilo kar precej vetra,« je po zmagi povedala

Anamarija Lampič, ki je v
ciljnem sprintu ugnala vse
tekmice, Eva Urevc pa je dodala: »Najina taktika je bila,
da držim stik in predam v
stiku. Ana je na koncu lahko
pokazala, česa je sposobna,
in sva zmagali.« Za obe so
to že druge stopničke na ekipnem sprintu v sezoni. Tretji sta bili v Dresdnu. Urevčeva je v soboto osebni mejnik
dosegla tudi v posamičnem
sprintu, ki je prav tako potekal v prosti tehniki. Uvrstila
se je v finale in s petim mestom prišla do rezultata kariere. Lampičeva je bila sedma,
ostaja pa vodilna v točkovanju sprintov.
Naslednje tekme svetovnega pokala v teku na smučeh bodo prihodnji konec tedna v češkem Novem mestu.

Jeseničani do rekorda v zmagah
Jesenice – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so nadaljevali tekme
rednega dela. V četrtek je HDD SIJ Acroni Jesenice gostil EC
Die Adler Stadtwerke Kitzbühel in zmagal s 5 : 1 (2 : 0, 2 : 0, 1 :
1). To je bila že deveta zaporedna zmaga hokejistov z Jesenic,
kar je rekord v tem tekmovanju. Novo zmago so zabeležili že
v nedeljo, ko so doma s 4 : 1 (3 : 0, 0 : 0, 1 : 1) premagali še
VEU Feldkirch. Na lestvici so na tretjem mestu, a z dvema
tekmama manj od vodilne Olimpije.

Loški rokometaši na Dolenjskem do novih točk
Škofja Loka – Rokometaši v Ligi NLB so odigrali tekme 15.
kroga. Ekipa Urbanscape Loka je gostovala v Novem mestu.
Premagala je Krko, rezultat je bil 20 : 27 (8 : 13). Na lestvici je
na desetem mestu.
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Planinski izlet: Planina Vodični vrh (1486 m n. m.)

Zima na planini
V letošnji zimi, v visokogorju izjemno bogati s snegom, je treba ture
prilagajati trenutnim razmeram. Danes bomo obiskali manj znano
bohinjsko planino, ki s svojega roba postreže z vriskajočim razgledom.
Čez Vogar do planine.
Jelena Justin

Foto: Jelena Justin

Ko se pripeljemo do Bohinjskega jezera, je Vogar
tista planina, ki se dviga na
desni strani jezera. Vzpon
na planino začnemo v Stari Fužini oz. na označenem
parkirišču nad vasjo, ob cesti, ki pelje proti dolini Voje
oz. na planino Blato. V zimskih razmerah, ko nas obdaja deviška belina, se s parkirišča povzpnemo do ceste in po njej nadaljujemo
do odcepa, kjer levo zavijemo proti Vogarju. Ko zavijemo levo, prečimo travnik,
nato pa se začne pot precej
strmo vzpenjati. Strmino,
ki ne popušča, omilijo okljuki. Po koncu tretje velike

serpentine se pot obrne proti zahodu in nas pripelje do
odcepa za vzletišče jadralnih
padalcev, kjer je tudi spomenik padlim železničarjem.
Razgled s te točke je čudovit.
Globoko pod nami se odpre
pogled na cerkev svetega Janeza, na Bohinjsko dolino in
Bohinjsko jezero, na Rudnico in del verige Bohinjsko-Tolminskih gora. Z razgledišča nadaljujemo proti Kosijevemu domu. V teh
dneh, ko v hribih spet sneži, za vzpon vsekakor priporočam krplje. Kmalu pridemo do prvih travnikov, kjer
je planina Spodnji Vogar.
Prečimo planino, za katero
nas čaka še kratek vzponček
in že je pred nami Kosijev

Planina Vodični vrh z enim od obnovljenih stanov

dom. Če od doma nadaljujemo do južnega roba planine, se nam odpre pogled na
Komarčo, Komno in Vogel.
Vrnemo se nazaj do doma,
kjer zavijemo levo in nadaljujemo do smerokaza za Pršivec in Planino pri jezeru.
Zavijemo levo, prečimo pobočje in višje dosežemo makadamsko cesto, ki ji sledimo le nekaj korakov, nato pa
zavijemo desno proti Planini
pri jezeru oz. Planini Vodični vrh. Pot se strmo vzpne,
a pozimi, če imamo krplje
na nogah, nimamo občutka
strmine. V suhem je tole en
prav zoprn kolovoz. Strmina
ne popusti in prijetno vijuga skozi gozd. Če je po poti
pred nami že kdo hodil, bo
precej lažje slediti, če bi morali sami iskati markacije, bi
bilo ob tej snežni odeji ponekod lahko malce težje. Precej
poti je prečne in ob nestabilni snežni odeji je to nevarno.
Predlagam, da preden se podamo na pot, dobro preverimo lastnosti snežne odeje.
Višje nas pot pripelje do
manjše izravnave, na drevesih nas pozdravijo budistične zastavice. Pot se spet začne vzpenjati, strmina nikakor ne popusti. Na naši levi
strani se odpre manjša dolinica, ki je bila v sredini januarja deviško bela. Nihče

Kosijev dom na Vogarju v zimski podobi / Foto: Jelena Justin

Razgled, ob katerem bi človek kar zavriskal / Foto: Jelena Justin
ni še hodil niti smučal po
njej. Nadaljujemo proti Planini Vodični vrh in na desni strani se nam pokažejo najvišji bohinjski vrhovi,
skupaj z očakom. Na dosegu roke, a tako daleč. Predvsem pa povsem zasneženi.
Venček vrhov in od navdušenja lahko kar zavriskamo.
Stogovi, Mišelj vrh, Ogradi, Debeli vrh, Triglav, Tosc,
Veliki Draški vrh …

So smučišča pasé
Neža Markelj

Tako kot šole so se z danes na jutri odprla tudi smučišča, se z jutri na pojutrišnjem spet zaprla, trenutno
pa obratujejo v polnem zamahu. A so postala stvar preteklosti, užitek, ki je mnoge
preprosto minil ob misli na
dolgo čarobno paličico, ki bi
jo dobili v eno izmed nosnic, preden bi se podali na
bele strmine. Ko si povprečno politično izobražen človek končno le razumno razloži vso novo koronsko »solato« ukrepov, se ta v naslednjih 24 urah spet spremeni.
In tako lahko iz dneva v dan
ponavljamo že znan scenarij, prebiramo sveže novice
in stiskamo pesti, da bomo
kmalu le zagledali luč na
koncu tunela. Moje skrbi
so v primerjavi z nesrečneži, ki ne vedo, ali bodo naslednji dan še imeli službo,

zaskrbljenimi starši, ki lahko le ugibajo, kdaj se bodo
spet zaprle šole, sicer banalno nepomembne, a so
vseeno eno izmed številnih
majhnih
nezadovoljstev,
ki sprožijo hrepenenje po
»normalnih« starih časih.
Mrzlično iščemo alternative, ki bodo v nas podžgale
vsaj malo izgubljenih užitkov ob aktivnostih, ki so bile
nekoč tako vsakdanje – nakupovanje s prijateljicami,
ki je omejeno le na polnjenje
spletnih košaric, nedeljsko
»kofetkanje« v stari Ljubljani smo zamenjali za hitre
pozdrave pred gorskimi kočami, urejena smučišča pa
so letos več kot očitno postala pozabljena ob pogledu
na ogromne količine svežega pršiča, ki ne utruja s koronsko birokracijo, temveč
k sebi brez zahtev vabi stare

Gaz nas pripelje na idilično, manjšo Planino Vodični
vrh. Če so bili pred leti stanovi na planini stari in skoraj podrti, je njihova podoba
danes lepa; obnovljeni so,
kar govori v prid dejstvu, da
bo morda planina spet zaživela. S same planine ni kakšnega posebnega razgleda,
saj je v nekakšni kotanji, ki
jo obdajajo visoka drevesa.
Je pa zato toliko lepši zadnji

Mladost,
in nove turnosmučarske gorečneže. Zdi se, da se je ta
aktivnost letošnjo zimo ob
snežnih pošiljkah, ki smo
jih tako zelo pogrešali pretekla leta, med ljudi razširila
hitreje kot sam virus.
In tako sem že naslednji trenutek vrtela telefonsko številko izposojevalnice smučarske opreme in isti
dan sva z Nejcem, starim
turnosmučarskim mačkom,
že natikala peresno lahke
pancerje, na zadnjo stran
smuči lepila kože, si skrbno
oblekla tudi varnostni trojček in zagrizla v bela pobočja Porezna. Tako kot sem –
po krivici – podcenjevala lepote Škofjeloškega hribovja, je bila tudi prva predstava o turnem smučanju precej zgrešena in danes lahko
rečem le, da se podajte raziskovat tako prvo kot drugo.

kratek del poti, ki pokaže lepoto triglavskega kraljestva.
Z vrha sestopimo po poti
vzpona. Previdno predvsem
v delu, kjer prečimo pobočje.
Svetujem uporabo krpelj, da
bo vzpon po snežni podlagi
lažji in prijetnejši.
Nadmorska višina: 1486 m
Višinska razlika: 950 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

potepi in drugi užitki

Zadnji popoldanski sončni žarki na pobočjih Škofjeloškega
hribovja
Tam, kjer se je pohodnikom
udiralo čez gležnje, sva midva lahkotno drsela čez svež
sneg, ob spustu lebdela nad
lahkim pršičem na vrhu pa
raztegnila nasmeh do ušes
ob razgledih na zasneženo Rodico, Črno prst in

»špičko« Triglava. Idealni
cilji za podobne podvige so
še Blegoš, Ratitovec in Hoč,
Goli vrh v Kamniško-Savinjskih Alpah, Struška v Karavankah ter vrh Krvavca za
tiste, ki prvič raje vijugate po
bolj urejenih strminah.

KMETIJSTVO
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Davčne novosti za kmete
Z investicijsko olajšavo ni možno v celoti znižati davčne osnove, v obdavčitev se zaradi epidemije
novega koronavirusa všteva le polovica izračunanega katastrskega dohodka.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Od januarja do marca je čas za pripravo davčnih
obračunov za preteklo leto.
Obračune pripravljajo tako
kmetje kot država – kmetje
pripravijo obračun pavšalnega nadomestila, vložijo
zahtevek za vračilo dela trošarine za pogonsko gorivo,
država pripravi izračun davčne osnove za obračun davka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti.
Kot pojasnjuje Ana Demšar - Benedičič, specialistka
za ekonomiko kmetijstva v
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, veljajo pri davčnem obračunu za leto 2020
nekatere novosti: spremenila se je definicija kmečkega
gospodinjstva, nekaj novosti
je pri uveljavljanju investicijske olajšave, povišala se je
vrednost splošne olajšave in
veljati je začela novo dohodninska lestvica, izračunane pa so bile tudi nove vrednosti katastrskega dohodka
(KD) za leti 2020 in 2021.

Pogoj je stalno bivališče
Zakon o dohodnini pri definiciji kmečkega gospodinjstva ukinja začasno prebivališče. Kmečko gospodinjstvo
je po tej zakonski spremembi skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki imajo na dan
30. junij prijavljeno isto stalno prebivališče, niso najeta
delovna sila in dosegajo iz
osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti vsaj dvesto evrov dohodka. Po zakonu
o dohodnini se s kmetijsko
dejavnostjo ukvarja tisti, ki
je imetnik katastrskega dohodka ali prejemnik obdavčljivih subvencij.

Olajšava ne znižuje več
celotne davčne osnove
Druga novost, ki jo prinaša zakon o dohodnini in je
pomembna za kmetijstvo,
zadeva investicijsko olajšavo. Kot pojasnjuje Ana Demšar-Benedičič, investicijska
olajšava ne more več v celoti znižati davčne osnove iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, pač
pa jo lahko zniža do največ
63 odstotkov; preostalih 37
odstotkov davčne osnove pa
se šteje v obdavčitev po dohodninski lestvici. »Še vedno pa velja, da vsi kmetje,
ki so obdavčeni po katastrskem dohodku in so lani investirali v nakup kmetijske
in gozdarske mehanizacije in opreme, trajne nasade ali v nakup osnovne črede, lahko uveljavljajo olajšavo v višini 40 odstotkov od

obdavčitev za eno odstotno
stopnjo in hkrati v vseh razredih zvišala vrednost neto
davčne osnove. Vrednost
splošne olajšave se je zvišala na 3500 evrov. Vzdrževani
družinski člani so poleg otrok lahko tudi ostali družinski člani na kmetiji, ki nimajo svojih lastnih dohodkov
oziroma so dohodki nižji od
2436,92 evra.

Zaradi epidemije v
izračun le polovica KD
Ana Demšar - Benedičič, specialistka za ekonomiko
kmetijstva v KGZ Kranj
zneska vlaganja, ki pa se zavezancem za DDV upošteva
v neto znesku (vrednost brez
DDV), preostalim pa v bruto
znesku (vrednost z DDV),«
pravi Demšar - Benedičičeva in poudarja, da olajšave
ni možno uveljavljati za znesek vlaganj, ki ga je sofinancirala občina ali država. Na
primer: če je vlaganja v vrednosti deset tisoč evrov sofi-

februarja. Finančni urad bo
v tem primeru lahko upošteval investicijsko olajšavo že
pri informativnem izračunu
dohodnine. V primeru, da
kmet vloge ni oddal pravočasno, pa bo olajšavo lahko
uveljavljal tudi kot ugovor
na informativni izračun. Če
znesek olajšave v letu vlaganja presega višino dovoljene davčne osnove, se neiz-

Po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije novega koronavirusa se pri izračunu davčne
osnove od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo
na kmetijskih zemljiščih za leto 2020 upošteva le
polovica katastrskega dohodka (KD), izračunanega na
podlagi lestvice KD za obdobje 2020–2022.
nancirala občina v višini dva
tisoč evrov, je možno uveljavljati investicijsko olajšavo le za znesek osem tisoč
evrov. Mladi prevzemniki
kmetij tudi ne morejo uveljavljati olajšave za naložbe,
za katere so namenili denar,
ki so ga prejeli kot finančno
pomoč na podlagi razpisa za
zagon dejavnosti.
Vlogo za uveljavljanje olajšave je bilo skupaj z računom
in morebitno pogodbo o sofinanciranju treba oddati na
pristojni finančni urad do 5.

koriščeni del olajšave lahko
uveljavlja še nadaljnjih pet
let. Priznana olajšava se razdeli v sorazmernem deležu
med vse člane kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo. Tudi
račun se lahko glasi na kateregakoli od teh članov.

Nova dohodninska
lestvica
V letu 2020 je začela veljati tudi nova dohodninska lestvica, ki je za drugi in tretji
dohodninski razred znižala
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Vlada je že predlani na
podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka določila novo lestvico za
izračun KD za kmetijska in
gozdna zemljišča, ki naj bi
veljala tri leta, od leta 2020
do 2022. Iz izračunov je razvidno, da KD na kmetijskih
zemljiščih ostaja skoraj na
enaki ravni, kot so ga izračunali pred tremi leti, oziroma se je povečal le za 0,7
odstotka, KD v intenzivnih
sadovnjakih se je znižal za
6,85 odstotka, KD na gozdnih zemljiščih, ki je seštevek KD glede na boniteto in
rastiščni koeficient, pa se je
zvišal za več kot 30 odstotkov. Lani sprejeti zakon o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19
pa je določil, da se za leto
2020 v izračun davčne osnove iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti všteva zgolj 50 odstotkov izračunanega KD in 35
odstotkov od potencialnih
tržnih prihodkov na čebelji panj (znesek za lani 5,82
evra). Enako velja tudi za leto
2021. »Na podlagi tega lahko zaključimo, da bo davčna osnova iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, ki jo predstavlja
izračun KD, nižja kot v letu
2019,« ugotavlja Ana Demšar - Benedičič.

Priprave na oddajo
zbirnih vlog
Letos naj bi subvencijska kampanja potekala od
24. februarja do 6. maja.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, v agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja ter v kmetijsko-gozdarski
zbornici so že začeli priprave na elektronski vnos in oddajo zbirnih vlog za neposredna in druga kmetijska
plačila. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale,
se bo subvencijska kampanja predvidoma začela 24.
februarja in bo trajala do 6.
maja. Kmetje in drugi upravičenci bodo vlogo lahko oddali sami, večina pa bo verjetno, tako kot že v preteklih letih, pri tem za pomoč zaprosila sodelavce javne službe
za kmetijsko svetovanje.
Pri uveljavljanju plačil za
ukrepe kmetijske politike
veljajo letos nekatere spremembe. Nedavno spremenjena uredba o shemah neposrednih plačil določa, da
je ob vsaki spremembi gospodarja kmetije, tudi v primeru, če kmetijo prevzame
drug član kmetije, treba izvesti prenos plačilnih pravic na novega gospodarja z

oddajo vloge, doslej je ta prenos pravic med člani kmetije bil samodejen. Prenos
plačilnih pravic je treba izvesti do 28. februarja, saj v
nasprotnem primeru novi
gospodar za letos (še) ne bo
upravičen do neposrednih
plačil.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je letos na podlagi zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije covida-19 po uradni dolžnosti posodobilo
gerke (grafične enote rabe
kmetijskega gospodarstva),
pri tem pa je iz gerkov izločilo površine, ki niso upravičene do plačil. Kmetje lahko
stanje gerkov in stanje v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverijo v spletnem pregledovalniku, z veljavnim osebnim spletnim
certifikatom pa tudi v eRKG.
Če se s posodobitvijo gerkov
ne strinjajo ali so podatki v
registru kmetijskih gospodarstev neusklajeni, lahko
dejansko stanje uredijo na
upravni enoti. To morajo
storiti najmanj en dan pred
oddajo zbirne vloge.

Izplačali za sto milijonov
evrov neposrednih plačil
Cveto Zaplotnik
Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
je januarja izdala kmetijam
in drugim upravičencem
skoraj 51 tisoč začasnih odločb za izplačilo prvega dela
pripadajočih neposrednih
plačil, na podlagi katerih
jim je ob koncu januarja
in v prvem tednu februarja izplačala nekaj več kot sto
milijonov evrov. Končne odločbe jim bo izdala v času od
15. februarja do 15. marca, na
osnovi teh odločb pa jim bo
izplačala še preostanek neposrednih plačil v skupnem

znesku okrog trideset milijonov evrov. Februarja bo izdala odločbe za izplačilo denarja tudi upravičencem,
ki so vključeni v shemo za
male kmete, v obdobju od
aprila in junija pa še odločbe
in izplačila za ekološko kmetovanje in za dobrobit živali ter kmetijsko-okoljska in
podnebna plačila.
Kmetijska gospodarstva
lahko v spletnem pregledovalniku agencije preverijo,
na kakšni stopnji obravnave
so njihovi zahtevki iz zbirnih vlog za leto 2020 in kdaj
lahko pričakujejo odločbo in
izplačilo denarja.

Država zaokrožuje gozdne komplekse

Kmetje lahko za vlaganja na kmetiji uveljavljajo investicijsko olajšavo. Slika je simbolična.

Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden sprejela letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za letošnje leto. Družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z gozdovi v državni lasti,
je pri pripravi načrta upoštevala interes države po zaokrožitvi
kompleksov in po zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Letos načrtuje prodajo 78,5 hektarja zemljišč – 71,2
hektarja gozda in 7,3 hektarja kmetijskih in ostalih površin v
skupni vrednosti 6,5 milijona evrov; skupni znesek je visok,
ker je med zemljišči za prodajo tudi dvajset parcel, ki so delno ali v celoti stavbne. Nekaj več kot 55 hektarjev zemljišč bo
neodplačno prenesla na občine, načrtuje pa tudi šestnajst
menjav zemljišč, pri tem pa bo oddala 47 hektarjev in pridobila
55 hektarjev zemljišč.
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Kradli v trgovinah
Ljubljančani so kradli v škofjeloških trgovinah, za
dva je bil odrejen pripor.
Simon Šubic
Škofja Loka – Škofjeloški
kriminalisti so pred dnevi
obravnavali tri Ljubljančane, ki jih utemeljeno sumijo tatvin stvari iz trgovin. Vse
tri so pridržali, dva pa s kazensko ovadbo privedli tudi
na pristojno sodišče, ki je zanju odredilo pripor.
Osumljence so izsledili
po hitri intervenciji na podlagi anonimnega obvestila
o sumu tatvine, priprta osumljenca pa so že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Vse tri policisti obravnavajo tudi zaradi
prehajanja regij.
Dva od osumljenih naj bi
minuli torek v dveh živilskih trgovinah v nakupovalne vrečke naložila različne
artikle in jih ob pomoči tretjega osumljenca skozi vhod
odnesla iz prodajalne. V

enem primeru je trojica odtujila za okoli osemsto evrov,
v drugem primeru pa za okoli 350 evrov blaga. Na enak
način so osumljenci dejanje
izvedli tudi že dan prej, ko so
v živilski trgovini ukradli za
okoli 1350 evrov stvari. »Zbiranje obvestil se še nadaljuje, saj se preverja njihova povezanost tudi še z nekaterimi drugimi tatvinami,« so
pojasnili na policiji.
Tudi kranjski policisti so
v petek obravnavali moškega, ki je osumljen tatvine v
prodajalni. Osumljenec se
je tudi upiral varnostniku, ki
ga je kljub temu zadržal na
kraju. Nameraval je ukrasti
blago v vrednosti okoli dvesto evrov. V Šenčurju pa so
policisti pred dnevi obravnavali poskus vloma v stanovanjski objekt. Storilec je
pobegnil, ko je v hiši opazil
lastnike.

Opozorilo: velika
nevarnost snežnih plazov
Simon Šubic
Tržič – Splošna nevarnost
proženja snežnih plazov nad
gozdno mejo je velika, so
včeraj opozorili na Policijski
upravi Kranj. Snežni plazovi lahko dosežejo dno dolin,
zato odsvetujejo hojo in zadrževanje ob vznožjih pobočij z
večjo naklonino.
Tudi iz Službe za varstvo
pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič so sporočili, da je
splošna nevarnost proženja
snežnih plazov nad gozdno

mejo velika, četrte stopnje po
petstopenjski evropski lestvici, pod 1600 metri pa je nevarnost znatna. Snežna odeja je namočena in zelo nestabilna na travnatih pobočjih
in tudi drugje, predvsem nad
1800 metri, kjer je padal nov
sneg. »Za doseganje vrhov v
visokogorju in nekje tudi v
sredogorju ni primeren čas.
Počakajmo, da se snežna
odeja stabilizira in pomrzne.
Ob koncu tedna bodo razmere tudi za plezanje bolj primerne,« obveščajo.

KRATKE NOVICE
Najdbi denarja na bankomatih
Kranj – Poštena občanka je kranjskim policistom v petek izročila 500 evrov gotovine, ki jih je nekdo pozabil na bankomatu.
Pravega lastnika so našli in mu denar vrnili. Manjši znesek
denarja je nekdo v petek pozabil na še enem bankomatu. Ker
lastnik še ni znan, policisti z najdenim denarjem ravnajo v
skladu s predpisi o najdenih stvareh. »Včasih smo preveč
raztreseni in preveč hitimo. Zato pozivamo k večji skrbnosti
za svoje premoženje in odgovornim dejanjem pri ravnanju z
denarjem in drugo lastnino,« sporočajo policisti.

Obravnavali prodajalca na terenu
Škofja Loka – Škofjeloški policisti so včeraj na območju Škofje
Loke obravnavali moškega z območja Trbovelj, ki je prodajal
stvari od vrat do vrat. Obravnavali so ga zaradi prehajanja
regij. Policisti so sicer postopek začeli na podlagi prijave o
sumljivem moškem.

Deska razbila vetrobransko steklo
Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v petek obravnavali prijavo lažje poškodbe pri vozniku zaradi razbitja vetrobranskega
stekla. V njegovo vozilo je padla lesena deska, ki jo je na kesonu nepravilno prevažal voznik, ki je pripeljal nasproti. Proti
povzročitelju poteka prekrškovni postopek zaradi nepravilno
naloženega tovora.
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Vzrok za eksplozijo ni znan
31. stran
Kot je povedal poveljnik
Gasilske zveze Radovljica
Janez Koselj, je v intervenciji sodelovalo skupno 28 gasilcev s sedmimi vozili, ki so
ob prihodu na kraj najprej
zavarovali območje in ga
pregledali zaradi morebitne
dodatne nevarnosti, odredili odklop elektrike in zaprli
vodo. V nadaljevanju so gasilci nudili tudi pomoč nujni
medicinski pomoči in policiji pri zavarovanju kraja.
Po prvih ugotovitvah z
ogleda kraja nesreče, ki ga je
že v petek prevzela dežurna
preiskovalna sodnica, prisoten pa je bil tudi državni tožilec, je bilo znano, da je eksplodiralo v bližini peči na trda goriva, ki je bila v delovanju.
Ogled so kriminalisti v petek okoli 18.30 prekinili in ga
v soboto nadaljevali skupaj z
več strokovnjaki. Pomagali
so jim tudi prostovoljni gasilci, ki so skupaj z domačini poskrbeli tudi za odstranitev razbitin v okolici.
»Tudi po današnjem ogledu ostaja enaka ugotovitev,
da se je eksplozija zgodila
v delu prostora, kjer je stala peč na trda goriva. Glede
na do sedaj zbrana obvestila je izključeno, da bi šlo za

Eksplozija je bila silovita in je povzročila veliko škodo na mizarski delavnici, sosednjem
gospodarskem objektu in dveh vozilih. / Foto: Gorazda Kavčič
namerno dejanje,« je v soboto, ko so kriminalisti že zapustili kraj eksplozije, sporočil Bojan Kos, predstavnik
za stike z javnostjo Policijske uprave Kranj.
Vzrok za eksplozijo še ni
znan, zbiranje obvestil se še
nadaljuje, je dejal Kos. »Preiskava tovrstnih dogodkov običajno traja dlje časa, ker je pri
iskanju vzroka vedno treba
opraviti večje število zahtevnih in natančnih aktivnosti, ki
zahtevajo svoj čas,« je še pojasnil in napovedal, da bodo

po koncu preiskave o njenih
izsledkih obvestili javnost.
Tragične smrti treh prebivalcev Lancovega, Jernej Koselj je bil med drugim tudi
podpredsednik sveta Krajevne skupnosti Lancovo, Miha
Intihar pa njegov član, še
vedno zelo odmeva. Po spletnih omrežjih lahko zasledimo številne izraze sožalja.
Od pokojnih so se z zapisom
na svoji Facebook strani med
drugim poslovili tudi v Nogometnem klubu Šobec Lesce.
»Med tednom smo izvedeli

žalostno novico o smrti očeta našega bivšega igralca Kramarja iz Bohinja. Zatem nas
je včeraj pretresla tragedija, v kateri so umrli naš bivši
igralec Enej Intihar, njegov
oče ter oče našega mladega
igralca selekcije U-10. Le nekaj minut po tej nesreči se je
poslovil dolgoletni igralec in
funkcionar ter prijatelj kluba
Jože Tonejc. Trenutno sta v
NK Šobec Lesce aktivna njegov sin in vnuk. Svojcem izrekamo iskreno sožalje,« so
zapisali.

Ves čas na internetu, kaj pa počutje
Šolanje na daljavo in prepoved druženja zaradi epidemije sta otroke in mladostnike pahnila v dolge ure
dela z računalnikom, tablico ali mobilnim telefonom. Vse to prinaša tudi neželene posledice.
Simon Šubic
Kranj – Današnji mednarodni dan varne rabe interneta v Točki osveščanja o varni
rabi interneta Safe.si posvečajo temi dobrega počutja
pri uporabi interneta. »Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje
izboljšala, ne pa da nas moti
in odvrača od njega, slabša
naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi,«
poudarjajo. Danes pripravljajo tudi več aktivnosti, ki otroke, mladostnike in starše
spodbujajo k premisleku in
aktivnosti za dobro počutje
in zdravje v povezavi z internetom. Pregled aktivnosti
je objavljen na spletni strani Safe.in.
Šolanje na daljavo in prepoved druženja zaradi epidemije covida-19 sta otroke in mladostnike pahnila v dolge ure dela z računalnikom, tablico ali mobilnim telefonom, kar prinaša
tudi neželene posledice – od
povečanja telesne teže zaradi pomanjkanja gibanja do
poslabšanja vida. Številni se
tudi spopadajo s psihičnimi

težavami, naveličanostjo in
preutrujenostjo, ugotavljajo
v Safe.si.
Da bodo dolgoročne posledice zaradi epidemije
čim manjše, predlagajo družinam, da vzpostavijo zdravo ravnotežje med časom
pred zasloni in drugimi aktivnostmi v življenju. V svoj
vsakdan uvedimo gibanje,
rekreacijo – cela družina lahko izvaja skupne vaje ali pa
se odpravi v naravo, kjer lahko uživa v različnih aktivnostih. Med uporabo naprav z
zasloni poskrbimo za aktivne odmore. »S pravilom 2020-2 – vsakih 20 minut poglej stran od zaslona v daljavo vsaj 20 metrov za 20 sekund in 2 uri na dan preživi
na prostem na dnevni svetlobi – bomo poskrbeli za
zdravje svojih oči in preprečili kratkovidnost. Tudi okrepčilen, dovolj dolg in kakovosten spanec je pomemben za zdravje in dobro počutje. Vsaj dve uri pred spanjem naj se ne uporabljajo
naprave z zasloni, predvsem
ne tiste, ki jih držimo blizu
obraza, kot sta npr. pametni
telefon in tablica,« svetujejo.

Zaradi socialne izoliranosti so za otroke in mladostnike družabna omrežja
v času epidemije postala še
bolj pomemben vir sledenja
dogajanju in način ohranjanja stikov z vrstniki, kot so
že sicer. Mladi so še bolj izpostavljeni tveganju, da izgradnjo lastne identitete povezujejo z odzivi uporabnikov na družabnih omrežjih, opozarjajo strokovnjaki. Všečke, srčke in dvignjene palce ali odsotnost le-teh
začnejo enačiti z lastno vrednostjo in resnico, dejansko
pa gre le za lažno in krhko
popularnost, ki lahko aktivira potenciale za psihično
pregorevanje, krhko samopodobo ter različne duševne stiske. Poleg tega se v digitalnem svetu naša življenja vrtijo okoli lažnega občutka popolnosti, ko gledamo premišljeno zasnovane,
izboljšane in grafično obdelane posnetke ljudi, ki ustrezajo lepotnim idealom naše
družbe.
A tudi na internetu ni vse
zlato, kar se sveti, poudarjajo na Safe.si. »Tako tudi posamezniki za svoje objave

izbiramo le najlepše trenutke iz svojega življenja. To pa
ne pomeni, da tako živimo
vsak dan. Še posebej za mlade je pomembno, da se z njimi čim več pogovarjamo o
tem, kaj je na internetu realno in kaj ne, in jih spodbudimo, da se čim manj primerjajo z drugimi in podobami
njihovih življenj, ki jih objav
ljajo na družabnih omrežjih.
Vse to namreč lahko vzbuja
neprijetne občutke manjvrednosti, zavisti in celo depresivnosti. Krepimo samopodobo mladih, tako da njihova počutje in sreča ne bo
sta odvisna od objav na spletu in odzivov nanje,« so povedali.
Na telefonu za otroke in
mladostnike TOM, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, so lani zaznali 33-odstotno povečanje klicev in drugih stikov v zvezi
s psihičnimi težavami v primerjavi s petletnim povprečjem. Opazili so tudi, da je
ohranjanje stikov na družabnih omrežjih pripomoglo k
občutku povezanosti, pripadnosti in medvrstniški podpori v času epidemije.

Šolski glas je priloga Gorenjskega glasa

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja občasno

www.gorenjskiglas.si

Šolski glas
Vse o izobraževanju za mlade in odrasle

Februar 2021

Konec tedna informativni dnevi
Mateja Rant
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sredi
januarja objavilo razpis za
vpis novincev v srednje šole
in dijaške domove za prihodnje šolsko leto. Osnovno
šolo v letošnjem šolskem
letu zaključuje 19.191 učenk
in učencev (lani 18.053), ki
bodo lahko kandidirali na
skupno 24.108 (lani 23.782)
vpisnih mest na srednjih šolah. Za srednje strokovno
izobraževanje je na voljo štirideset odstotkov vpisnih
mest, za gimnazije trideset,
za srednje poklicno izobraževanje 28 in za nižje poklicno izobraževanje dva odstotka. V razpisu prostih

mest za novince v vzgojnem
programu dijaških domov
pa je za novo šolsko leto
predvidenih skupaj 2186
mest.
V programih splošnih gimnazij je prihodnjim dijakom
na voljo 5762 mest, od tega
420 v zasebnih šolah, v programih strokovnih gimnazij
pa je razpisanih 1418 mest.
V programih srednjega strokovnega izobraževanja bo
novincem na voljo 9600
mest, v programih srednjega
poklicnega izobraževanja
enako kot lani 6672 mest in
v programih nižjega poklicnega izobraževanja prav tako
kot lani 656 mest. Za programe poklicnega tečaja je
razpisanih 272 vpisnih mest,

za maturitetni tečaj pa 432 v
javnih šolah in 36 mest v zasebnih. "Priprava razpisa za
vpis je tako kot vsako leto temeljila na analizi mreže šol,
stališčih socialnih partnerjev
in pobudah gospodarstva ter
demografske projekcije," so
ob tem pojasnili na ministrstvu za izobraževanje. Tako
bodo posamezne srednje
šole v novem šolskem letu
začele izvajati tudi nekatere
nove programe. V gorenjskih srednjih šolah bosta na
voljo dva nova programa –
kozmetični tehnik na Srednji gostinski in turistični
šoli Radovljica ter športni
oddelek na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju.
14. stran

NOV ŠPORTNI ODDELEK NA
GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so se dijaki do sedaj šolali v
programih: gimnazija, ekonomska gimnazija in športni oddelek
ekonomske gimnazije. V šolskem letu 2021/22 bomo dijake
vpisovali tudi v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE.
Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.
Trudimo se ustvariti takšne pogoje dela, da lahko dijaki poleg izpolnjevanja šolskih obveznosti
uspešno razvijajo tudi svoja močna področja.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
prepoznalo potrebe dijakov športnikov in naše
kakovostno delo ter nam omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisujemo v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE, s
tem se bomo lažje izognili omejitvi vpisa, ki smo
ga imeli zadnja leta.
Gimnazijski programi, v katerih se dijaki izobražujejo na GFP, se razlikujejo v predmetniku. Za
ekonomsko gimnazijo je značilno, da ima ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko, nima
pa fizike. Gimnazijski program s svojo širino in
splošnostjo pri dijakih spodbuja ustvarjalnost,
razvija mnoge različne sposobnosti in omogoča
širino znanja. Športni oddelki imajo program
identičen, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije se lahko vpišejo kandidati, ki
trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Za delo z dijaki športniki
nam je Olimpijski komite Slovenije podelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.
Na GFP ima več kot tretjina dijakov status športnika, zato so športniki razporejeni v vse programe in oddelke in se jim individualno prilagajamo
v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom. Z
novim športnim gimnazijskim oddelkom bo delo
še kakovostnejše, saj so športni oddelki manjši in
zato individualne prilagoditve lažje. Na GFP so se
tudi v preteklosti šolali številni dobri športniki:

športnika leta 2020 Primož Roglič in Anamarija Lampič, brata Peter in Domen Prevc, Žan
Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anže Lanišek, Grega Žemlja, zlati maturant Alex Cisar
in mnogi drugi. Najbolj obremenjenim športnikom in tistim, ki so največ odsotni, že 15 let omogočamo izobraževanje na daljavo.
Pri poučevanju na daljavo nam je v pomoč pripomoček eAsistent, ki sta ga razvila naša nekdanja dijaka, danes pa ga uporablja veliko slovenskih vrtcev in šol, uveljavlja se tudi v tujini. Avtorja eAsistent-a Vladimir Balukčić in Mihael
Mirt si ob njegovem snovanju leta 2009 verjet
no nista predstavljala, da bo prišel čas, ko bo
celotno izobraževanje zaradi epidemioloških
razmer potekalo na daljavo.
Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki,
ampak so uveljavljeni podjetniki, raziskovalci,
umetniki … Preteklo šolsko leto smo zaključili
večletni umetniški projekt. Postavili smo prvo
stalno didaktično zbirko likovnih del na slovenskih srednjih šolah. Glasbeniki se pogosto vzporedno šolajo. Harfist Jernej Mišič poleg naše
gimnazije v Italiji obiskuje še akademski študij.
Dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, so
postali tudi zlati maturanti.
Trenutne razmere in izobraževanje na daljavo
nas postavljajo pred neprestano nove izzive. V
prihodnosti bomo morali biti še fleksibilnejši. O
poklicih prihodnosti je v današnji hitro razvijajoči se družbi težko govoriti, a z gimnazijsko izo
brazbo so mladim v življenju odprte poti v katerikoli poklic.

Foto: Gorazd Kavčič

V srednjih šolah v gorenjski regiji je za 2091 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2560 razpisanih mest.

V gorenjskih srednjih šolah bo na voljo 2560 razpisanih mest. Fotografija je simbolična.
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Aktualno

Konec tedna
informativni dnevi
Drage učenke in učenci!
Letos je pred vami ena najtežjih in najpomembnejših odločitev v vašem življenju.
To je izbira poklicne poti oz. šole, kjer boste nadaljevali svoje izobraževanje. Eni
ste mogoče že odločeni, drugi pa še zbirate informacije o različni šolah in poklicih.
Dobro premislite, kaj želite postati, kajti če hočete biti v poklicu zadovoljni, morate
izbrati delo, ki vas bo veselilo in si zanj pridobiti dobro znanje. Nikar se ne vpišite na
neko šolo samo zato, ker tja odhajajo vaši sošolci in prijatelji, kajti če vas šola ne bo
zanimala, ne boste uspešni.

SLEDITE SVOJIM ŽELJAM, SVOJIM SANJAM
IN JIH URESNIČITE!
Če bi radi popravljali avtomobile, motorje, kamione, traktorje, če bi radi montirali
ogrevalne, prezračevalne in hladilne sisteme, če vas privlači delo na računalniško vodenih obdelovalnih strojih, delo z roboti, 3D-tehnologijami (tiskalniki, skenerji), bi radi
upravljali pametne hiše ali delali z lesom, potem je naš šolski center za vas prava izbira.
STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
oblikovalec kovin-orodjar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
inštalater strojnih inštalacij
pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva
AVTOREMONTNA DEJAVNOST
	
avtoserviser
(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
	
avtokaroserist
(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
avtoservisni tehnik (PTI)
LESARSTVO
lesarski tehnik (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
	
mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva

13. stran
Tudi v prihodnjem šolskem
letu se bodo dijaki v nekaterih izobraževalnih programih na določenih šolah lahko izobraževali v vajeniški
obliki, in sicer po novem v
14 izobraževalnih programih. V vajeniški obliki se bo
namreč mogoče izobraževati še v programih avtoserviser in avtokaroserist, med
drugim tudi v Šolskem centru Škofja Loka. Delodajalce, pri katerih so na voljo
vajeniška učna mesta, lahko
kandidati najdejo na spletni
strani ministrstva in na povezavi www.mojaizbira.si,
seznam delodajalcev pa
bodo še dopolnjevali. Kandidati, ki se želijo izobraževati
na šolah z vajeniško obliko
izobraževanja, izpolnijo

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

ki jih bodo šole predvidoma
pripravile v petek, 12. februarja, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 13. februarja, ob 9. uri,
a letos zgolj v virtualni obliki. Kot opozarjajo na ministrstvu, glede na epidemiološko situacijo v tem šolskem letu izvedba informativnih dnevov na šolah ne bo
mogoča, zato bodo šole svoje predstavitve izvedle na
virtualni način po spletu.
"Vsem kandidatom svetujemo, da si podrobno pogledajo spletne strani šol, v katere
se želijo vpisati oziroma jih
zanimajo," so poudarili in
dodali, da je na njihovi spletni strani objavljen tudi seznam vseh srednjih šol skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, vključno s povezavami do spletnih strani šol.

Pomembni datumi
Prijave za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter gimnazije bodo na srednjih šolah sprejemali do 2. aprila.
Mateja Rant
Po končanem prijavnem
roku bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport najkasneje do 8. aprila do 16. ure na svojih spletnih straneh objavilo stanje
prijav za vpis po posameznih programih oziroma
šolah, najkasneje do 16.
aprila pa bo znana odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih
mest. Kandidati, ki se bodo
želeli prijaviti v program,
za katerega je treba izpolnjevati še posebne vpisne
pogoje oziroma je treba
opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti najkasneje do
4. marca, preizkuse bodo
šole izvajale med 11. in 20.
marcem. Glede na epidemiološko situacijo je možno, da bodo šole preizkuse
nadarjenosti izvedle na daljavo ali izvedbo preizkusov
razporedile na več dni, so
ob tem opozorili na ministrstvu za izobraževanje.

Prenos prijav možen do
22. aprila

IZBIRA JE ŠIROKA,
ODLOČITEV PA PREDVSEM VAŠA!

enako prijavnico kot vsi
kandidati za vpis v srednjo
šolo. Pri navedbi programa
pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško
obliko, opozarjajo na ministrstvu. "Prijavni in vpisni
postopek v izobraževalni
program, ki se bo izvajal
tudi v vajeniški obliki, je
povsem enak kot prijavno-vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal v redni šolski obliki.
Roki, določeni z rokovnikom za vpis v srednje šole,
veljalo za vse kandidate, ki
se prijavljajo na vpis ne glede na različno izvedbo izobraževalnega programa."
Podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije bodo prihodnji srednješolci lahko dobili na informativnih dnevih,

Učenci, ki se bodo prijavili
za vpis v roku in bodo glede
na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali
zaradi česa drugega želeli
svojo odločitev spremeniti,
lahko do 22. aprila vzamejo
prijavo in jo prenesejo na
drugo srednjo šolo oziroma
v drug program ne glede na
število prijavljenih na novoizbrani šoli; po tem roku
šole praviloma ne bodo več
sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbi-

ro kandidatov na šolah, kjer
bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 29. junija. Če
bo na šoli število prijavljenih učencev za posamezni
program tudi po 22. aprilu
bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest,
bo šola s soglasjem šolske
ministrice sprejela sklep o
omejitvi vpisa oziroma povečala število razpisanih
mest. Šole bodo učence o
tem obvestile najpozneje do
27. maja, ministrstvo pa bo
že 21. maja objavilo seznam
šol, ki so prejele soglasje k
omejitvi. Učenci, ki bodo
do 16. junija izpolnjevali
vse vpisne pogoje in bodo
izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi
vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi
mesti, na katera bodo lahko
kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci
se bodo odločali o ponujenih prostih mestih in po
prioritetnem vrstnem redu
našteli deset šol, na katere
bi se želeli vpisati, ter svoje
namere do 24. junija oddali
na srednji šoli, na kateri so
prijavljeni. O razvrstitvi na
eno od naštetih srednjih šol
bodo obveščeni 29. junija
do 15. ure, na razvrščeno
šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija
do 14. ure.
O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku. Spodnje
meje prvega kroga izbirnega
postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh

najkasneje 21. junija do 16.
ure, drugega kroga pa najkasneje 29. junija. Učenci, ki
tudi v drugem krogu ne
bodo izbrani na nobeni od
šol, in učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo
lahko vpisali na tiste srednje
šole, ki bodo imele še prosta
mesta. Prosta vpisna mesta
bodo objavili na spletnih
straneh ministrstva 1. julija.
Srednje šole bodo na prosta
mesta vpisovale kandidate
najdlje do 31. avgusta.

Vpis v programe
poklicno-tehniškega
izobraževanja
Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se
lahko do 17. maja prijavijo
za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidati, ki se bodo
prijavili za vpis v roku in
bodo želeli svojo odločitev
spremeniti, lahko do 7. junija prenesejo svojo prijavo na
drugo srednjo šolo oziroma
v drug program. Po tem
roku prijav ne bo mogoče
prenašati, dokler postopek
za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne
bo končan. Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov
za posamezni program tudi
po 7. juniju bistveno večje
od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem šolske ministrice sprejela sklep o omejitvi vpisa ali
povečala število razpisanih
mest. O tem bodo kandidati
obveščeni najpozneje do 22.
junija. O datumu vpisa jih
bodo obvestile šole, vpis pa
bo potekal do 1. julija.
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INFORMATIVNI
DAN

Jeziki

Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbrani
drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik
angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino,
nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse jezike
in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Informativni dan

Dijaki in profesorji Vam bomo na informativnem dnevu
predstavili vse programe in pakete, ki jih ponujamo.
Preko Zooma boste stopili v naš gimnazijski svet. Med
drugim vam bomo predstavili predmete, prostočasne
dejavnosti in življenje kranjskega gimnazijca. Povezava
na Zoom bo na voljo na naši spletni strani.

Vpis

V šolskem letu 2020/2021 bomo vpisali 8 oddelkov,
razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne
pričakujemo.

Matura 2020

Program

mednarodna matura ob 11.00

Se vidimo
na Zoomu

Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku maturo z
odliko opravilo 16 maturantov na programu gimnazija
in 18 maturantov na programu mednarodna matura. V
dvajsetih letih, od leta 2000 do 2020, je na Gimnaziji
Kranj maturiralo 365 zlatih maturantov.

21,77 20,35
Gimnazija Kranj

41,64
31,34

Slovenija

sobota, 13. 2. 2021,
ob 9.00

34 zlatih maturantov 2020

Dijake združujemo v razrede glede na skupne interese
in potrebe – vzamejo isti paket. Vsi paketi imajo enak
predmetnik do konca šolanja. Izjema je jezikovni
oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku izberejo tretji tuji
jezik.
Izvajamo:
• splošni paket,
• naravoslovni paket,
• jezikovni paket,
• športni paket, za katerega status športnika
ni pogoj za vpis.

Gimnazija Kranj

mednarodna matura ob 13.00

Paketi

povprečno
število točk

Svet

petek, 12. 2. 2021,
ob 9.00 in 15.00

Lani je k maturi pristopilo 194 dijakov. Dva dijaka v
prvem roku nista bila v celoti uspešna, kar pomeni, da
smo bili 99-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju
dosegli 21,8 točk, kar je 1 točko in pol več od slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so jim odprta
vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 % dijakov se
uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot svojo 1. željo.

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

povprečno število točk
na mednarodni maturi

v spomladanskem
roku je maturo
uspešno opravilo

413
60
srebrnih in

99 %

bronastih,

dijakov

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

41

Sledite nam na:

34

zlatih priznanj

64

219
odličnih

odličnih dijakov
s povprečjem

zlatih
kranjskih
maturantov

5.0

dijakov

Usvajam znanje

s statusom športnika,
umetnika ali raziskovalca

Matura 2020

Že od leta 1810.

Sem del uspešne zgodbe.
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Maturo naj bi tudi letos izvedli v klasični, pisni
obliki, a bodo maturanti zaradi epidemije
covida-19 deležni bonusov in drugih prilagoditev.
Mateja Rant
Na Državnem izpitnem centru se v letošnjem šolskem
letu navkljub epidemiji pripravljajo za izvedbo mature
v klasični, pisni obliki. A
tako pri splošni kot poklicni
maturi bodo uvedli tako
imenovani splošni bonus, s
katerim želijo omiliti slabše
pogoje za priprave na maturo zaradi zaprtja šol v lanskem in letošnjem šolskem
letu, odpadlega pouka in izvedbe pouka na daljavo.
Bonus bo veljal za vse predmete v obsegu desetih odstotkov na neuspešno opravljeni del zunanjega dela izpita, kar pomeni, da pri vrednotenju nalog vsak kandidat za vsako nerešeno ali
nepopolno rešeno nalogo
dobi deset odstotkov možnih točk. Obenem so
zmanjšali obseg vsebin pri
ustnih izpitih – število izpitnih vprašanj za ustni izpit

bodo skrčili za 15 odstotkov
in izločili vsebine, ki ne
bodo v celoti obdelane oziroma utrjene, pojasnjujejo na
Državnem izpitnem centru.
Pri splošni maturi bo pri
slovenščini šolski esej pripravljen na podlagi razpisanega tematskega sklopa
Razmerje med generacijami, in sicer bodo pri razpravljalnem eseju kandidati
lahko izbrali en ali oba romana v celoti. Pri pisnem
izpitu iz matematike bo dovoljeno računalo, v spletnih
polah pa bo objavljeno večje
število formul. Pri tujih jezikih bodo omogočili izbirnost pri naslovu daljšega pisnega sestavka, saj bodo
predložili še dodatni naslov,
kar doslej ni bilo vključeno.
Tudi pri poklicni maturi
bodo dodatno zagotovili izbirnost, kjer je do zdaj ni
bilo. Prilagoditve so predvidene tudi pri četrtem predmetu na poklicni maturi.

Še razširili mrežo
vajeniških šol
Tudi v prihodnjem šolskem letu se bodo lahko dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki,
in sicer po novem v štirinajstih izobraževalnih programih.
Mateja Rant
V šolskem letu 2017/2018
so se določeni izobraževalni
programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati
tudi v vajeniški obliki. Vajeniška mreža programov se s
prihodnjim šolskim letom
širi še z dvema programoma, in sicer avtoserviser in
avtokaroserist.
V omenjenih dveh programih se bo v prihodnjem šolskem letu mogoče izobraževati tudi v Šolskem centru
Škofja Loka, kjer že od začetka ponovnega uvajanja
vajeništva v tej obliki izvajajo tudi program oblikovalec
kovin-orodjar, prav tako se
vajenci v tej šoli izobražujejo še v programih mizar in
strojni mehanik. V Šolskem
centru Kranj pa tudi v vajeniški obliki izvajajo progra-

Naklo, Glavna cesta 13 • www.waldorf-gorenjska.si
Waldorfska šola Gorenjska v Naklem že deveto leto izobražuje in vzgaja
učence v duhu waldorfske pedagogike. Smo ena od štirih enot (Naklo,
Žalec, Ajdovščina, Rakičan) mednarodno priznane Waldorfske šole
Ljubljana, ki ima javno veljaven program, potrjen s strani Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje.

Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska,
informacije: 041 415 726; gorenjska@waldorf.si

Na Gorenjskem delujejo tudi trije waldorfski vrtci:
v Kranju, Radovljici in na Jesenicah.
WS_127x191_feb2021.indd 1

04.Feb.21 14:37

izbrani šoli, kjer se bo izvajal program tudi v vajeniški
obliki, ima kandidat, ki bo v
roku predložil vajeniško pogodbo, torej najkasneje do
začetka izbirnega postopka
16. junija, pri vpisu prednost pred kandidati, ki se

bodo v ta program prijavili v
šolski obliki izvedbe izobraževalnega programa. "Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo bo
namreč iz izbirnega postopka izvzet," poudarjajo na
ministrstvu.

Poleg angleščine dijaki lahko izbira med francoščino, nemščino, ruščino in španščino. Pri
eni uri na teden je pri pouku francoščine, španščine in nemščine prisoten tudi tuji učitelj.
Gimnazija Škofja Loka sodi med najuspešnejše
slovenske gimnazije, kar izkazujemo z vsakoletnimi udeležbami na mednarodnih olimpijadah
znanj, v letu 2019 in v letu 2020 s 100-odstotnim
uspehom dijakov na spomladanski splošni maturi, več kot 6-odstotnim deležem zlatih maturantov, razvejanim in bogatim programom
obveznih vsebin in dejavnosti na šoli, med katerimi naj omenimo kvalitetne mednarodne in
narodne izmenjave ter projektno delo. Res je,
da so zaradi epidemiološke slike v državi vse te
aktivnosti zaenkrat odpovedane, brž ko bo mogoče, pa jih bomo ponovno organizirali.
Želimo prispevati k ustvarjanju dobre samopodobe mladih. Naš cilj je ustvarjati dobro in varno šolo, v kateri niso pomembni zgolj rezultati,
ampak tudi prijazni in iskreni odnosi med vsemi, ki s škofjeloško gimnazijo živimo.

Naj postane Gimnazija Škofja Loka tvoja nova srednja šola!

PRIDI NA
GIMNAZIJO
INFORMATIVNI DAN:
WALFDORSKA ŠOLA LJUBLJANA, STRELIŠKA ULICA 12, LJUBLJANA

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

V vajeniški obliki bodo izobraževali tudi avtoserviserje.

Gimnazija Škofja Loka je šola z dolgoletno
tradicijo in je v domači regiji poznana predvsem po kvalitetnem delu, dobrih medsebojnih odnosih in pestri ponudbi obšolskih
dejavnosti.
Gimnazija Škofja Loka v šolskem letu 2021/2022
nudi vpis v program gimnazija, kjer lahko izbirate med naslednjimi smermi: naravoslovna
smer s poudarkom na naravoslovju, splošna
smer s poudarkom na družboslovnih predmetih ter t. i. evropski oddelek. Če ima dijak status
vrhunskega ali perspektivnega športnika, se
lahko vpišite tudi v oddelek za športnike.
V šolskem letu 2021/2022 vas kot edina šola na
Gorenjskem vabimo v program klasična gimnazija. To je program z latinščino in s poudarkom na humanističnih vsebinah in je namenjen vsem tistim dijakom, ki želijo v srednji šoli
pridobiti najširša znanja. Prav zaradi tega ponujamo projektni latinski teden, druženje z dijaki
klasičnih gimnazij Slovenije ter ohranjamo že
priljubljene narodne izmenjave dijakov.

WALDORFSKA ŠOLA IN VRTEC NA GORENJSKEM

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

me slikopleskar-črkoslikar,
zidar in elektrikar. "Vajeniška oblika izobraževanja se
od obstoječe, tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem,
da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu,"
pojasnjujejo na ministrstvu
za izobraževanje, znanost
in šport in dodajajo, da se v
vajeniški obliki izobraževanja vsaj polovica izobraževalnega programa izvede
kot praktično usposabljanje
z delom pri delodajalcih –
okvirno 56 tednov v treh
letih, medtem ko je ta delež
v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 odstotkov oziroma
24 tednov praktičnega
usposabljanja z delom pri
delodajalcih.
V primeru omejitve vpisa v
izobraževalni program na

Foto: Gorazd Kavčič

Letos matura
s prilagoditvami

petek, 12. februar 2021,
ob 9. in ob 15. uri
sobota, 13. februar 2021,
ob 9. uri
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SVETOVALNI RAZGOVOR PRI
ODLOČANJU ZA ŠTUDIJ
STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

PRISRČNO VABLJENI NA VIRTUALNE INFORMATIVNE DNEVE
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO
petek, 12. 2. 2021,
ob 9.00 in ob 15.00: Srednja šola, gimnazija in Izobraževanje odraslih;
ob 17.00: Višja strokovna šola
sobota, 13. 2. 2021,
ob 9.00: Srednja šola, gimnazija in Izobraževanje odraslih;
ob 11.00: Višja strokovna šola

povezave do dogodkov najdete na spletni strani: www.bc-naklo.si
SREDNJA ŠOLA:
Gimnazija
Hortikultura
Naravovarstvo
Kmetijstvo
Živilstvo in prehrana

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

tadeja.fricovsky@bc-naklo.si andreja.zupancic@bc-naklo.si

MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V vse izobraževalne programe
se lahko vpišete tudi odrasli.
Izvajamo številne aktualne in
praktično naravnane TEČAJE
ter STROKOVNE SEMINARJE.
tina.kosir@bc-naklo.si

NOVO v šolskem letu 2021/2022

»Odločitev za študij je proces.« S to mislijo po navadi
začenjam pogovor z dijaki v okviru kariernega svetovanja. Da bi bila odločitev čim boljša, je na tej poti seveda
pomembno zbrati prave informacije, ki nam pomagajo
pri odločanju. Vendar pa to ni dovolj. Pomembno je tudi
to, da posameznik dobro pozna oz. spozna sebe. Tako
na naši šoli že od 1. letnika dalje dijaki ustvarjajo karierno mapo. V njej je sklop vsebin, kot so: moja močna in
šibka področja, moji cilji in interesi, moje poklicne vrednote ter še marsikaj.
Za maturante vsako leto organiziramo karierni dan na
šoli, kamor povabimo številne študijske ustanove, da se
nam predstavijo. Letos smo se prilagodili razmeram in v
okolju Teams ustvarili pravo KARIERNO SREDIŠČE za
naše dijake zaključnih letnikov. V njem niso zbrane le informacije posameznih študijskih ustanov, ki so nam prijazno posredovale svoje predstavitvene filme, svoje letake ter podatke o predstavitvenih predavanjih v živo na
spletu, pač pa tudi podatki o študiju v tujini, o Virtualnem kariernem sejmu ter še mnoge druge kvalitetne informacije.
Kot zelo dragoceni se izkazujejo tudi svetovalni karierni pogovori. V skupini z od tremi do petimi sošolci, ki si
zaupajo, se pogovorimo o njihovih dvomih, iskanjih, željah in ne nazadnje odločitvah za študij. Nekaj dijakov pa
me poišče individualno in so na pogovoru raje sami. Različni smo si in temu se vedno prilagodim.
Tadeja Fričovsky, šolska svetovalka
in pomočnica ravnateljice

Srednji poklicni program

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
(mehanik/-čarka kmetijskih in delovnih strojev)
in
Višješolski strokovni program za redni in izredni študij

ŽIVILSTVO IN PREHRANA
(inženir/- ka živilstva in prehrane)

»Za študij na Višji strokovni šoli
Biotehniškega centra Naklo sem
se odločila, da bi nadgradila znanje iz srednje šole in pridobila
nove, praktične izkušnje. V šoli skrbijo, da se študenti vključujemo v
različne aktivnosti na različnih področjih, kot so sodelovanje na
konferencah, predavanjih, v
projektih, raziskavah, vključitev
v razne delavnice, vaje na terenu, karierno svetovanje … Velika prednost šole je tudi povezanost študentov in predavateljev
ter vseh preostalih zaposlenih.«
Manca Grčar,
študentka naravovarstva

Manca s sošolci pri laboratorijskih vajah

Kaj dijaki pridobijo s svetovalnim
razgovorom?
»Za razgovor o izbiri študija sem se odločila, ker nisem
imela izoblikovane ideje, kje bi nadaljevala šolanje. Pogovor mi je dal drug pogled, slišala sem strokovno
mnenje pedagoginje, zanimivo pa je bilo prisluhniti tudi
mnenju sošolcev, ki so bili z menoj na razgovoru. Zahvaljujoč temu pogovoru sem ugotovila, kaj hočem početi
v življenju in kje želim študirati.«
Klara Markelj, gimnazijka BC Naklo
»Za razgovor o izbiri študija pri šolski svetovalki sem se
odločila po nasvetu razredničarke. Sicer sem bila že odločena, kaj želim študirati, vendar se mi je zdelo, da mi
razgovor ne bi škodil. Poleg tega so se razgovora udeležile tudi moje sošolke in morda bi pri izbiri študija potrebovale tudi moje mnenje. Pedagoginja nas namreč
spodbuja, da si povemo, na katerem področju smo
dobri. To je zanimivo slišati. Na razgovoru sem izvedela
kar nekaj koristnih informacij. Slišala sem zanimive
zgodbe o naših bivših dijakih, ki sedaj študirajo, in izvedela, do katerih napak lahko pride pri vpisovanju na
fakulteto. Vesela sem, da sem se lahko udeležila razgovora in izvedela še kaj novega.«
Iza Studen, gimnazijka BC Naklo
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Izjemen obisk na Informativi
Mateja Rant
Največji sejem izobraževanja in poklicev Informativa,
ki so jo letos pripravili že trinajsto leto, je tako kot številni drugi dogodki v tem času
zaradi epidemije covida-19
potekala na spletu. Kljub
temu so se organizatorji lah-

ko pohvalili z izjemnim obiskom. Več kot 30 tisoč obiskovalcem so ponudili široko paleto informacij, potrebnih za nadaljnje izobraževanje ter izbiro poklicne in karierne poti. Pri pripravi programa je sodelovalo več kot
140 partnerjev. Med drugim
se je predstavilo vseh pet slo-

venskih univerz s svojimi
članicami, višje strokovne
šole, srednje šole oziroma
šolski centri, tuje univerze
in številna ministrstva. Predstavile so se tudi institucije,
ki nudijo informacije o štipendiranju, bivanju v času
študija ter kako do dela in
študija v tujini, pa tudi pod-

jetja, ki so nudila koristne
napotke, kako do prve zaposlitve. "Informativa je znova
dokazala, da je z vidika pridobivanja informacij o nadaljnjem izobraževanju in
načrtovanju kariere nepogrešljiva, izjemno odmevna
in koristna," so po zaključku
ugotavljali organizatorji.

Do tisoč novih
štipendij
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije je konec
januarja na svoji spletni strani objavil razpis za
pridobitev štipendije za deficitarne poklice za
prihodnje šolsko leto.
Mateja Rant

ü varna in urejena šola
ü odlični pogoji za delo in

izvajanje pouka v
dopoldanskem času
ü odlični športniki so odlični dijaki
ü izvajanje dopolnilnega in
dodatnega pouka
ü možnost pridobivanja
dodatnega znanja s področja
naravoslovja, umetnost,
informatike, jezikov
ü možnost izobraževanja na
daljavo
ü nadpovprečni uspeh na maturi
ü dijaki dosegajo odlične rezultate
na državnih in mednarodnih
tekmovanjih iz znanja in športa
ü dijakom so ponujene številne
obšolske dejavnosti s področja
znanosti, kulture in športa
ü napovedano ustno ocenjevanje
pri vseh predmetih in v vseh
oddelkih
ü šola je dostopna za gibalno
ovirane dijake
ü sodelovanje v številnih projektih
ü dijakom nudimo za malico šest
menijev
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J
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ü brezplačna izposoja učbenikov

Štipendije za deficitarne
poklice so namenjene spodbujanju mladih za vpis v
izobraževalne programe za
poklice, za katere na trgu
dela ni dovolj kadra glede
na potrebe delodajalcev.
Okvirna vrednost objavljenega razpisa znaša 3,5 milijona evrov. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 14. junija
do vključno 24. septembra.
Podelili bodo do tisoč štipendij, pri čemer višina
mesečne štipendije znaša
102,40 evra.
Štipendije bo mogoče pridobiti za 21 deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik
operater, inštalater, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar,
avtokaroserist, pek, slaščičar,
mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar,
pečar, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik steklarstva. Štipendijo bodo lahko pridobili
dijaki prvih letnikov navedenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega
izobraževanja, ki izpolnjujejo splošne in druge pogoje.

Informativni dan
v petek, 12. 2. 2021
ob 9.00 in 15.00 in
v soboto, 13. 2. 2021
ob 9.00 uri

Dijaki bodo vlogo za
pridobitev štipendije
za deficitarne poklice
lahko oddali od
14. junija do vključno
24. septembra.
višino otroškega dodatka,
ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti
letnik oziroma ne izpolnjuje
pogojev za napredovanje v
višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar
ne več kot eno leto.

Več vpisnih mest
na višjih šolah
Za vpis v višje strokovno izobraževanje bo v
prihodnjem študijskem letu skupno na voljo
11.934 mest.
Mateja Rant

iz učbeniškega sklada za dijake
1. letnika

Letos med poklici ni več izdelovalca kovinskih konstrukcij, saj programa ne
bodo izvajali, ker ne bo vpisa
v prvi letnik, so pojasnili pri
javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in
preživninskem skladu. Štipendijo bodo dijaki prejeli za
celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Kot
še pojasnjujejo na skladu,
prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v začetku februarja objavilo razpis za vpis v višje strokovno
izobraževanje v študijskem
letu 2021/2022. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je v
primerjavi s preteklim študijskim letom za študente
višjih šol na voljo več vpisnih mest.
Na javnih višjih strokovnih
šolah in višjih strokovnih
šolah s koncesijo je za prihodnje šolsko leto razpisanih 4337 mest za redni študij, še 3533 mest pa je na teh
šolah razpisanih za izredni
študij. Ponudbo vpisnih
mest za izredne študente
dopolnjujejo zasebne višje
strokovne šole, ki razpisujejo še dodatnih 4064 vpisnih
mest. Skupaj je tako v prihodnjem študijskem letu razpisanih 11.934 vpisnih mest.
Prosta mesta za vpis v višje

strokovno izobraževanje je
razpisalo 47 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in
18 zasebnih, od tega dve s
koncesijo. Prihodnji študenti višjih šol bodo lahko izbirali med 33 različnimi študijskimi programi. Javne
višje strokovne šole razpisujejo največ programov na
področju tehnike in proizvodnje tehnologije (34 odstotkov) ter storitev (26,86 odstotka), zasebne višje strokovne šole pa na področju
storitev (35,11 odstotka) in
družbenih, poslovnih upravnih ved (31,99 odstotka).
Kandidati se lahko prijavijo
v dveh prijavnih rokih. Prvi
prijavni rok bo potekal od 15.
februarja do 18. marca, drugi pa od 24. avgusta do 31.
avgusta. V prvem roku se bo
treba vpisati do 20. avgusta,
v drugem pa do 1. oktobra.
Izredni študenti se lahko
vpisujejo na še prosta mesta
do 30. oktobra.
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Informativni dnevi

Šole se predstavljajo virtualno
Mateja Rant
Tako kot je letošnje šolsko
leto zelo posebno, saj se
učenci in dijaki že več kot
tri mesece šolajo na daljavo,
bodo posebni tudi letošnji
informativni dnevi. Učenci
zaključnih razredov namreč
izbranih srednjih šol ne
bodo mogli obiskati v živo,
ampak bodo vse predstavitve potekale na spletu. To je
pred srednje šole postavilo
še dodatni izziv, a se je večina zelo potrudila, da bi prihodnjim dijakom ponudili
kar največ informacij, ki bi
jim olajšale končno odločitev o vpisu.
"V preteklih letih smo že v
drugi polovici oktobra začeli
promocijo svojih programov v obliki tehniških ali
dnevov karierne orientacije,
ki smo jih pripravili v sodelovanju s svetovalnimi delavci v osnovnih šolah. Tudi
v letošnjem šolskem letu
smo imeli veliko načrtov

glede tega, žal pa je vse odpadlo," je pojasnila ravnateljica strokovne gimnazije
Šolskega centra Kranj Lidija
Goljat Prelogar. A po njenih
besedah so se nekatere
osnovne šole hitro "zbudile". "Na Gorenjskem so bile
med prvimi škofjeloške
šole, ki so se povezale in
smo zanje predstavitev pripravili na Zoomu." Priznala
je, da so se pri tem podali
povsem v neznano, saj niso
imeli niti najmanjše predstave, kakšen bo odziv, a počasi se je začelo premikati
na vse več šolah, čeprav so
nekatere še do danes ostale
neodzivne. "Sicer smo tudi
za šole, ki se niso odločile
za predstavitve na daljavo,
pripravili razne kratke promocijske filme in druga
gradiva, a to zagotovo ni
enako, kot če imaš možnost
interakcije," je poudarila Lidija Goljat Prelogar in dodala, da so prav zaradi tega,
ker niso imeli občutka, koli-

Foto: osebni arhiv

Glede na epidemiološko situacijo v tem šolskem letu izvedba informativnih dni na šolah ne bo mogoča, zato bodo šole svoje predstavitve ta konec tedna
izvedle na virtualni način po spletu.

Lidija Goljat Prelogar na lanskih informativnih dnevih
ko mladih, ki se odločajo o
nadaljnjem šolanju, so dosegli, v srednjih šolah v januarju pripravili še virtualne dneve odprtih vrat. "Pripravili smo virtualni sprehod po šoli, predstavili posamezne programe in utrip

Portal srednjih šol
Na spletnem portalu slovenskesrednjesole.si lahko učenci najdejo vse
pomembne informacije, ki jim bodo pomagale pri izbiri srednje šole.
Mateja Rant
V srednjih šolah se zavedajo, da je izbira poklica ena
pomembnejših življenjskih
prelomnic. Zato so se odločile za oblikovanje skupnega
spletnega portala, kjer združujejo vse potrebne informacije, da bo za osnovnošolce odločitev glede nadaljnjega šolanja lažja. Tako je nastala spletna stran slovenskesrednjesole.si, ki je zaži-

vela v začetku februarja.
Na spletni strani slovenskesrednjesole.si so tako omogočili predstavitev srednjih
šol v Sloveniji, in sicer tako
po regijah kot po programih. Z informacijami, ki so
jih zbrali na omenjeni spletni strani, želijo osnovnošolcem pomagati pri izbiri srednje šole, omogočajo jim
tudi stopiti v kontakt s predstavnikom šole. Na portalu
se ta čas predstavlja 54 sre-

dnjih šol, osem šolskih centrov in 239 izobraževalnih
programov. Tako lahko
učenci na enem mestu najdejo vse odgovore, ki se jim
porajajo ob vprašanju, kam
po osnovni šoli. Na omenjeni spletni strani najdejo tudi
števec, ki odšteva dneve, ure
in minute do informativnih
dni, vsak teden sproti pa obveščajo še o novostih in v
ospredje postavijo katero od
sodelujočih šol.

šole ter uspešne dijake,
učencem pojasnili, kaj lahko pričakujejo ..." Sodelovanje na virtualnih dnevih odprtih vrat je bilo za osnovnošolce povsem prostovoljno, zato je bila Lidija Goljat
Prelogar zelo zadovoljna z

obiskom njihove gimnazije.
"Našteli smo trideset udeležencev, kar je za tako majhno gimnazijo, kot je naša,
zelo dobro." Razen tega so
kot prva šola v Sloveniji v
okviru iniciative Inženirke
in inženirji bomo! že konec
lanskega leta pripravili spletni dogodek, na katerem so
predstavili svoje inovativne
oblike dela, njihovemu zgledu pa so potem pogumno
sledile tudi druge šole.
V virtualni obliki bodo potekali tudi informativni dnevi.
"Nekaj stvari bomo posneli
vnaprej, omogočili pa bomo
tudi neposredno interakcijo, v okviru katere bomo poskusili odgovoriti na vsa
vprašanja, ki se porajajo prihodnjim srednješolcem," je
poudarila Lidija Goljat Prelogar, ki osnovnošolcem
svetuje, naj resnično pregledajo čim več spletnih strani
srednjih šol, kjer je na voljo
veliko koristnih informacij.
"Če se le malce potrudijo,

bodo zagotovo našli, kar
iščejo. Prav zaradi sedanjih
izrednih razmer se namreč
šole še bolj trudimo, da so
naše spletne strani resnično
urejene in ažurne. Ob vseh
specifičnih vprašanjih pa se
tudi osebno lahko obrnejo
na nas in jim bomo z veseljem odgovorili."
Kljub vsemu trudu pa bo po
besedah Lidije Goljat Prelogar tudi po informativnih
dnevih ostala negotovost,
koliko otrok so dejansko dosegli. "V preteklih letih si
takoj videl, kakšen vtis smo
naredili in koliko nam jih je
uspelo navdušiti za vpis, saj
se je takoj opazilo, komu so
se ob naših predstavitvah
'zasvetile' oči. Lani sem že
ob koncu informativnih dni
vedela, da bomo zapolnili
vsa vpisna mesta; letos to ne
bo mogoče, saj je vprašanje,
ali bo učencem na spletu
uspelo dobiti pravo sliko o
šoli oziroma ujeti 'duh'
šole."

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

MEDIJSKI
TEHNIK

Skupaj na poti v prihodnost

Spremljajte nas na
www.egss.si

egss.radovljica

Srednja šola Jesenice
04 581 31 16

Ulica bratov Rupar 2
4270 Jesenice

Izobraževalni programi:
predšols ka vzgoja
zdravstvena nega
strojni tehnik
mehatronik operater
pomočnik v tehnoloških procesih

Vabljeni na informativne dneve v petek, 12. 2. 2020, ob 9. in 15. uri
in v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri
v e č n a w w w. s s j - j e s e n i c e . s i

Šolski glas, torek, 9. februarja 2021

20

Vpisi 2021
ODLOČI SE ZA POKLIC PRIHODNOSTI!

INFORMATIVNI DAN - www.sckr.si

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA
Î mehatronika
Î elektrotehnika
Î računalništvo
Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar,
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

Kidričeva cesta 55, Kranj
petek ob 9.00 in ob 15.00
sobota ob 9.00

Tehnični poklici, za katere se
želite izobraževati, so priho
dnost in so najbolj iskani na
trgu delovne sile. Na Srednji
tehniški šoli Šolskega centra
Kranj izobražujemo za poklice
prihodnosti s področja elektrotehnike, računalništva in
mehatronike. Če želite še bo

STROKOVNA TEHNIŠKA GIMNAZIJA ZA VSE, KI ŽELIJO VEČ

STROKOVNA GIMNAZIJA
Î tehniška gimnazija
Področja: elektrotehnika, mehanika
in računalništvo

Strokovna tehniška gimnazija
svojim dijakom nudi nekaj več,
poleg gimnazijskega programa
tudi znanje elektrotehnike, ra
čunalništva in strojništva, kot
tudi možnost sodelovanja pri
različnih projektih. Ker so nam
digitalizacija in moderne teh
nologije zelo blizu, smo se kot
šola hitro prilagodili izrednim

razmeram in začeli izvajati
pouk na daljavo. Poleg tega
smo na daljavo uspešno izvedli
tudi številne dogodke – špor
tne in kulturne dneve, kot tudi
dogodek Inženirke in inženirji
bomo!. Verjamemo, da je leto
pandemije pokazalo, kako po
membna je tehniška gimnazija
in tehniška stroka, digitalizacija

in inženirsko znanje, ki nas bo v
resnici pripeljalo nazaj v nor
malno življenje.
Naša gimnazija je namenjena
fantom in dekletom, ki imajo
radi naravoslovje in jih zanima
jo tehnična znanja in moderne
tehnologije.
Drage devetošolke in devetošolci, pridružite se nam in postanite del naše uspešne
zgodbe tudi vi!

Kidričeva cesta 55, Kranj
petek ob 9.00 in ob 15.00
sobota ob 9.00
petek, 15. februar in sobota, 16. februar | www.sckr.si

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA
IN GRADBENA ŠOLA
Î
Î
Î
Î

ekonomija
trgovina
frizerstvo
gradbeništvo

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj
petek ob 9.00 in ob 15.00
sobota ob 9.00

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Î
Î
Î
Î
Î
Î

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – ZA POKLICE PRIHODNOSTI
njegovo zadovoljstvo v življe
nju. Pri izvajanju aktivnega na
čina pouka naši učitelji s svojim
prijaznim in umirjenim pristo
pom, enakovredno obravnavo
in vključenostjo vseh dijakov
ustvarjajo varno in spodbudno
učno okolje, ki je predpogoj za
učinkovito usvajanje znanja,
poklicnih veščin in kompetenc.

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

| www.sckr.si

ŠOLSKI CENTER
POKLICE
KRANJ ZAPRIHODNOSTI

Če ste navdušenci nad moder
no tehnologijo, smo prepričani,
da je Srednja tehniška šola
Kranj za vas najboljša izbira.
Kakovostne strokovne učilnice,
visoko usposobljeni učitelji in
vrhunska oprema so naše vodi
lo pri izvajanju pouka in stro
kovnih delavnic.

lje spoznati naš utrip šole, pa
si lahko na naši spletni strani
https://www.sckr.si/sts/ ogle
date predstavitveni video in
še vse ostale informacije, ki
smo jih pripravili posebej za
vas. Seveda tudi vse osnovnošolce in starše vljudno vabi
mo na INFORMATIVNI DAN, ki
bo potekal na daljavo 12. in
13. februarja.
Več informacij: https://sckr.si/
sts/informativni-dan

mehatronika
informatika
elektroenergetika
ekonomist
varovanje
organizator socialne mreže

Kidričeva cesta 55, Kranj
petek ob 10.30 in ob 16.30
sobota ob 10.30

Pri izvajanju pouka, različnih in
teresnih in projektnih dejavno
sti ali pa pouka na daljavo si
prizadevamo, da pri podajanju
snovi uporabljamo aktivne na
čine in metode. S sodelovalnim
načinom učenja in ob pozor
nem učitelju dijaki prevzemajo

različne vloge in s tem urijo svo
je verbalne veščine, veščine na
stopanja, kritičnega mišljenja,
razvijajo empatičnost in sode
lovalnost. Vse te veščine so izre
dno pomembne za osebnostni
razvoj ter kasneje za poklicno
uspešnost dijaka, s tem pa za

PRVO DO DRUGO MESTO KOT NAJBOLJŠA ŠOLA TER
DRUGO IN TRETJE MESTO ZA NAJBOLJŠO DIPLOMSKO NALOGO
Na natečaju za najboljšo di
plomsko nalogo, ki ga organizira
Društvo vzdrževalcev Slovenije,
je naš diplomant v programu
Mehatronika Luka Kraupner

(mentor doc. dr. Tomaž Aljaž) do
segel 2. mesto, diplomant pro
grama Elektroenergetika Matej
Robič pa 3. mesto (mentor
Robert Šifrer, univ. dipl. inž.).

Kot najboljša šola smo dosegli
1. do 2. mesto.
Naslov diplomske naloge Luke
Kraupnerja je bil Komunikacija
krmilja SIEMENS in ALLEN BRA
DLEY, naslov diplomske naloge
Mateja Robiča pa Posodobitev
avtomatizacije na liniji CTL.
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Novi programi

Novi izobraževalni
programi
V novem šolskem letu 2021/2022 bosta prihodnjim dijakom na voljo nov športni oddelek na
Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju in nov program kozmetični tehnik na Srednji gostinski in
turistični šoli Radovljica. Bodoči študenti pa se bodo po novem lahko vpisali na program živilstvo in
prehrana na Višji strokovni šoli Biotehniški center Naklo.
Maša Likosar
Nov športni oddelek Gimnazije Franceta Prešerna je po
besedah ravnateljice Mirjam
Bizjak izjemna pridobitev za
mlade športnike, saj je zadnja leta zaradi omejitve
vpisa in velikega zanimanja
naraščalo število mladih
športnikov, ki so jih morali
žal zavrniti. Tokrat bodo
imeli bodoči dijaki športniki
prvič možnost, da izberejo
med že uveljavljenim športnim programom ekonomske gimnazije in novim
športnim programom splošne gimnazije.
Z novim športnim oddelkom se bodo povečale možnosti za vpis vsem dijakom, saj bodo v programe
lahko vpisali do 22 dijakov
več kot v preteklih letih.
Športniki, ki bi se sicer zaradi omejitve vpisa morali vpisati v običajna oddelka gimnazije ali ekonomske gimnazije, se bodo tako lahko
šolali v enem ob obeh športnih oddelkov, ki omogočata
lažje usklajevanje šole in
športa. Dijaki, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje
v okviru športnega oddelka
splošne gimnazije, bodo
imeli možnost nadaljevanje
študija na vseh fakultetah,
tudi na naravoslovnih in
tehniških. "Med našimi dijaki športniki ima kar polovica mladih športnikov status športnika A, kar pomeni, da so v svojih starostnih
kategorijah uvrščeni med
najboljših šest športnikov v
državi oziroma so kategorizirani športniki po kriterijih
Olimpijskega komiteja Slo-

venije," je dejala Bizjakova
in še dodala, da brez podpore poslanke Mateje Udovč,
Mestne občine Kranj, Olimpijskega komiteja Slovenije,
Smučarske zveze Slovenije
in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport novega športnega oddelka na
njihovi šoli še dolgo ne bi
bilo. Gimnazija Franceta
Prešerna je med drugim
tudi prejemnica certifikata
Športnikom prijazno izobraževanje.

Program kozmetični
tehnik

znanja o kozmetični negi
obraza in telesa, manikiri,
pedikuri, ličenju, masaži.
Program bo med drugim
vključeval strokovne module somatologije, kože in bolezni kože, varovanja zdravja, splošne kozmetologije in
podjetništva. Dijaki se bodo
usposobili v aktivni skrbi za
lastno zdravje, razvili bodo
pozitiven odnos do zdravega
načina življenja in usvojili
zaščitne ukrepe za varno
delo v kozmetični stroki. S
pridobljenim nazivom kozmetični tehnik bodo zaposljivi v kozmetičnih in lepotilnih salonih, raznih cen-

"V začetku letošnjega leta
smo končno dočakali sadove
svojega dela, pričakovanj
in prizadevanj za realizacijo
projekta odobritve programa kozmetični tehnik na
Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica. Kljub lanskoletni zavrnitvi vloge smo
v tem šolskem letu vztrajali
in ponovno vložili novo. Ob
podpori poslanke Mateje
Udovč, prepoznanju problema ministrice Simone Kustec, podpori radovljiškega
župana Cirila Globočnika,
Območne obrtno podjetniške zbornice Radovljica in
Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem
Bled nam je uspelo," je dejal
ravnatelj Ivan Damjan Mašič. Za program, ki bo trajal
štiri leta, je v enem oddelku
razpisanih 28 mest. Dijaki
bodo poleg splošnih ciljev
vzgoje in izobraževanja ter
osebnostnih lastnosti, kot so
odgovornost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, pridobili strokovna

Na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica so s
podporo poslanke Mateje Udovč (na sredini) pridobili nov
program kozmetični tehnik. Na fotografiji levo ravnatelj
Ivan Damjan Mašič in desno pomočnica ravnatelja
Gabrijela Jošt. / Foto: arhiv SGTSR

trih, kot so velneški in centri
dobrega počutja, lahko bodo
svetovalci ali demonstratorji
kozmetičnih izdelkov. Kot je
pojasnil Mašič, le gorenjska
regija še ni imela izobraževalnega programa kozmetični tehnik, ocenjuje pa, da je
interes zanj s strani bodočih
dijakov velik.

Program živilstvo in
prehrana
Na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo so
pridobili nov višješolski
strokovni program živilstvo
in prehrana, za katerega bo

V novem šolskem letu bo na Gimnaziji Franceta Prešerna
bodočim dijakom na voljo nov športni oddelek splošne
gimnazije. Na fotografiji levo ravnateljica Mirjam Bizjak, na
sredini poslanka Mateja Udovč in desno pomočnica
ravnateljice Tanja Ahčin. / Foto: arhiv GFP, Luka Pegam
v novem študijskem letu
razpisanih 45 mest za redni
študij in 30 za izredni študij. Namenjen je zlasti tistim, ki jih zanimajo dietetika in gastronomija, sestava živil ali različne tehnologije v živilstvu, živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. "Ciljna skupina
vseh naših programov so tipični predstavniki gorenjskega podeželja, ki vključuje mala domača gospodarstva in mala podjetja. S programom živilstvo in prehrana želimo pritegniti pridelovalce in izdelovalce živil,
ki jim ta dejavnost pomeni
vir preživetja ali pa jim
predstavlja dopolnilno dejavnost," je dejal ravnatelj
Franc Vidic in še dodal, da
je študij praktično naravnan
in vključuje tudi znanja s
področja živilskih tehnologij v prehrani, ki jih bodoči

študenti v domačem okolju
morda že uporabljajo. Študentom bodo zato ponudili
širok nabor izbirnih modulov in predmetov, kar predvsem pomeni, da si bodo v
drugem letniku lahko glede
na svoje interese sami izbrali priljubljene vsebine s
področja prehrane ali s področja živilstva. Obenem
bodo usvojili tudi znanja o
ekonomiki in menedžmentu podjetij, informatiki in
statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju,
strokovnih terminologijah v
angleškem jeziku. Izkušnje
in veščine bodo pridobivali
v okviru vaj v laboratorijih,
v Green labu in v različnih
organizacijah in živilskih
ter prehranskih obratih v
Sloveniji ali v tujini. Po
uspešno zaključenem dvoletnem programu bo študent pridobil naziv inženir
živilstva in prehrane.

IZOBRAZBA ZA PRIHODNOST!
Ponujamo 4 izobraževalna težišča:

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
> dolgoletna tradicija izobraževanja za poklice v gos nstvu in turizmu
> pri gastronomiji in turizmu poudarek na prak čnih predme h, tujih jezikih in družboslovju
> pri kozme ki poudarek na strokovnih in prak čnih predme h in naravoslovju
> bogata ponudba obveznih in prostovoljnih ekskurzij po domovini in tujini
> udeležba na tekmovanjih s področja gos nstva, turizma in v bodoče tudi v kozme ki
> gastronomske in turis čne storitve izven šole, v bodoče tudi kozme čne in velnes storitve
> možnos opravljanja obvezne prakse v odličnih domačih podjetjih in v tujini
> dobre možnos za nadaljevanje šolanja, odlične možnos za zaposlitev

MENEDŽMENT
ZA ŠPORT IN KULTURO

MENEDŽMENT ZA OKOLJE
IN ENERGETIKO
INF. IN KOM. TEHNOLOGIJA –
E-BUSINESS

OKOLJSKA TEHNIKA –
KOOPERACIJA S HTL

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

GASTRONOM HOTELIR (usmeritev v kuharstvo ali strežbo)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (usmeritev v gos nstvo ali turizem)
GASTRONOMSKI TEHNIK (PTI progam)

KOZMETIČNI TEHNIK (novo)

več informacij na spletni strani šole www.sgtsr.si
kjer bo potekal tudi spletni informa vni dan 12. (ob 9:00 in 15:00) in 13. 2. 2021 (ob 9:00)

www.hak-tak.at
Prof.-Janežič-Platz 1, A-9020 Klagenfurt/Celovec
Tel.: 0043 463 382400, e-pošta: office@hak-tak.at
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Vsestranska gimnazijka,
ki bo študirala strojništvo
Natalija Šmitran z Jesenic je ena najuspešnejših dijakinj Gimnazije Jesenice. Je ambiciozna
maturantka, ki najde čas za treniranje košarke, likovno ustvarjanje, igranje v gledališki skupini in
študentsko delo. Ker je zaljubljena v fiziko, se je odločila, da bo študirala strojništvo.
Urša Peternel
"Sem aktivna oseba, sodelujem pri gledališki skupini
Gimnazijski Teater, skupaj s
sošolci smo dvakrat sodelovali na Dramskem festivalu,
ki je edinstven dogodek na
naši šoli, kjer razredi ustvarijo svojo predstavo in medsebojno tekmujejo za razne
nagrade. Pojem v gimnazijskem dekliškem pevskem
zboru, zaključila sem glasbeno šolo, kjer sem igrala klavir, v okviru šole sodelujem
na likovnih natečajih, treni-

ram pa tudi košarko." Tako
vse svoje številne dejavnosti
opisuje dijakinja četrtega letnika Gimnazije Jesenice
Natalija Šmitran, ki dokazuje, da je mogoče biti uspešen
v šoli (Natalija je odličnjakinja), obenem pa najti dovolj
časa in volje tudi za številne
druge dejavnosti. Za nameček je v obdobju pred epidemijo delala tudi kot hostesa v
jeseniškem gledališču.
Pravi, da se je pač naučila
pametno razporejati svoj
čas. "Učenja je na vseh gimnazijah veliko, vendar se z

delom in trudom vse da.
Zame je ključno, da sama
predelam vso snov in se
učim z razumevanjem ter
povezujem znanja iz več področij, je pa sistem učenja

za vsakega dijaka drugačen," pripoveduje Natalija,
ki je doma z Jesenic in prav
bližina šole je bil eden od
razlogov, zakaj je izbrala Gimnazijo Jesenice.

Ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig
pravi, da je ponosna na vse "svoje" dijake, saj da so
prijetni, nasmejani, radoživi, odgovorni in
optimistični. Postavljajo si visoke poklicne cilje in
se v veliki večini odločajo za najzahtevnejše
fakultete.

Natalija Šmitran: "Moja največja vrlina je, da rada
pomagam drugim, spoznavam nove ljudi in skrbim za
svoje ljubljene. Sem tudi dokaj ambiciozna in upam, da mi
bo uspelo doseči svoje cilje."/ Foto: osebni arhiv
"Prav tako pa so me pritegnile razne dejavnosti, ki jih
šola ponuja, poleg tega pa so
dijakom po opravljeni splošni maturi odprta vsa vrata
za nadaljnje študije. Lahko
rečem, da sem se pravilno
odločila, saj sem na šoli preživela zelo lepa štiri leta, izkušnje so zanimive, zabavne in prijetne."
Kot dodaja, je prednost
manjših gimnazij tudi prijetnejše in bolj domače okolje,
kjer se vsi poznajo in si
medsebojno pomagajo.
In kako je sama sprejela šolanje na daljavo? "Razumem
situacijo, vendar se mi zdi,
da vlada vedno znova zanemari nas, dijake. Sicer je
matura letos malo prilagojena, a sicer smo kar malo pozabljeni. Matura me še ne
skrbi preveč, ker sem si izbrala predmete, ki mi grejo
in me zanimajo. Osebno pa
ne uživam v delu na daljavo,
ker mi manjka socialnega

kontakta in družbe, sploh pa
se tako delo težko primerja s
poukom v živo," pravi in priznava, da je čas karantene za
mlade zahteven in težek,
zato se večkrat soočajo z različnimi stiskami.
"Osebno mi pomaga pogovor z ljudmi, ki jih imam
rada, in skrb zase, pogledam
kakšno serijo, dober film ..."
Natalija ambiciozno gleda v
prihodnost, odločila se je za
študij strojništva, kar je za
gimnazijko dokaj nenavadna izbira. "Kot enega od
izbirnih predmetov na maturi imam fiziko, ker me zanima in mi tudi gre. V skladu s tem sem se nato odločila tudi za Fakulteto za strojništvo. Na tem področju je
nenehen razvoj, zato se ponuja veliko dobrih služb po
končanem študiju, hkrati pa
me je pritegnil ravno ta napredek in inovativnost, ki jo
spodbuja," pojasni svojo odločitev.

Kidričeva cesta 53, 4000 KRANJ
Tel.: 04/20 10 430
E-pošta: info@dsd-kranj.si
http://www.dsd-kranj.si

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

PREDNOSTI BIVANJA V DOMU:
bližina srednjih šol,
pomoč pri učenju in šolskem delu,
urejena in kvalitetna prehrana,
delo in življenje potekata po ustaljenem domskem redu,
sodelovanje v prostočasnih dejavnostih v domu,
brezžična povezava z internetom preko omrežja Eduroam,
subvencija za prevoz domov ob koncu tedna,
	subvencija oskrbnine ob istočasnem bivanju dveh ali več
otrok iz iste družine v dijaškem domu.

Informativni dan:
12. in 13. februar
vpis.stanislav.si

ZAVOD SV. STANISLAVA , ŠTULA 23, LJUBLJANA - ŠENTVID

Škofijska klasična gimnazija
in Jegličev dijaški dom

Predvsem pa je bivanje v dijaškem domu za mlade
pomemben korak na poti k odraslosti, samostojnosti in
odgovornosti.
V študentskem delu doma omogočamo nastanitev
študentom višjih in visokih šol.
Vabimo vas, da si ob informativnih dnevih 12. in 13. februarja
2021 ogledate našo domsko spletno stran, na kateri bodo
objavljene vse potrebne informacije. Za dodatna vprašanja
in pojasnila pa pripravljamo zoom srečanja v petek ob 11. in
17. uri ter v soboto ob 11. uri. Povezava bo objavljena od
10. 2. 2021 dalje.

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!
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Za lažjo izbiro
poklica
Konec lanskega leta je zaživela spletna aplikacija KamBi, ki je nastala v
okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo! in služi kot pomoč mladim pri
izbiri študija in poklica.
Mateja Rant
S pomočjo nove aplikacije
KamBi, s katero želijo mladim približati inženirske poklice, mladi lahko preverijo
ujemanje svojih kompetenc s
posameznimi inženirskimi
profili in tudi v praksi spoznajo poklice, ki jih z video
zgodbami predstavljajo inženirji. Aplikacija je nastala v
okviru iniciative Inženirke in
inženirji bomo! na pobudo
družbe Competo, pri pripravi
vsebin pa so sodelovali tudi
predstavniki kariernih centrov Univerze v Ljubljani in
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Aplikacija
je dostopna na spletni strani
www.inzenirji-bomo.si.
"V letih sodelovanja z mladimi smo začutili njihov

problem. Če se odločijo za
študij angleščine, vedo, kaj
jih čaka, saj predmet poznajo iz šolskih klopi. Če pa se
odločijo za tehniški študij,
elektrotehniko, strojništvo
ali računalništvo, pa je to korak v neznano, saj večina
tekom šolanja teh področij
ne spozna," pojasnjuje študentka ljubljanske fakultete
za računalništvo in informatiko ter projektna vodja razvoja aplikacije Teja Primožič. To jih je spodbudilo, da
so spletno aplikacijo opremili tudi z zgodbami mladih zaposlenih, ki znanje,
pridobljeno na inženirskih
študijskih smereh, prenašajo v prakso na svojih delovnih mestih. Snovalci aplikacije so prepričani, da si bodo
dijaki tako lažje predstavlja-

li, kako je videti delovni dan
inženirja, kakšno je njegovo
delovno mesto in kakšne dejavnosti opravlja pri svojem
delu. Ob tem je Teja Primožič poudarila, da aplikacija
ne nadomešča drugih že
uveljavljenih orodij, ki dijakom pomagajo pri izbiri študija in poklica, ampak jih
dopolnjuje. Psihologinja in
svetovalka v Competu Maša
Žilevski meni, da se mladim
med izobraževanjem posreduje predvsem strokovno
znanje, premalo pozornosti
pa se posveča splošnemu
znanju, ki ga predstavljajo
mehke veščine oziroma
kompetence, kot so timsko
delo, natančnost, upravljanje s stresom, učinkovitost.
"Te pri razvoju kariere in
zaposlitvi prav tako odigrajo

Izberi deficitarni poklic
in pridobi štipendijo
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek,
29. januarja 2021, na spletni strani www.srips-rs.si objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov.
Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Ravno v tem času se mladi
odločajo o izbiri svojega poklica in morda lahko marsikoga k odločitvi za katerega od deficitarnih
poklicev spodbudi dejstvo, da teh poklicev na trgu dela primanjkuje, prav tako pa lahko za celotno
obdobje trajanja izobraževalnega programa pridobijo štipendijo. Dijaku ni treba vsako leto znova
oddati vloge, ampak sklad sam pridobi podatke o nadaljnji upravičenosti do štipendije.
Vlogo bodo bodoči dijaki lahko oddali od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Tudi letos bo
dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evra.
Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2021/2022 lahko pridobili dijaki, ki bodo
prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za naslednje poklice ter pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:
1. kamnosek
12. zidar/zidarka
2. mehatronik operater
13. tesar/tesarka
3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
14. klepar-krovec/kleparka-krovka
4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
15. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
5. elektrikar/elektrikarka
16.	slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarkačrkoslikarka
6. avtokaroserist/avtokaroseristka
17.	pečar-polagalec keramičnih oblog/
pečarka-polagalka keramičnih oblog
7. pek/pekarka
18. gozdar/gozdarka
8. slaščičar/slaščičarka
19. dimnikar/dimnikarka
9. mesar/mesarka
20. steklar/steklarka
10. tapetnik/tapetničarka
21. tehnik/tehnica steklarstva
11. mizar/mizarka
Dvojezični izobraževalni programi:
22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
23. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
24. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
25. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
26. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
27. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
28. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku
Poudariti velja tudi druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice, da:
prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka,
ne vpliva na višino plačila dohodnine;
	dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa sočasno prejemati kadrovske štipendije;
	v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik,
lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Vstopna stran aplikacije KamBi
ključno vlogo. Ravno s pomočjo aplikacije bodo mladi
fokus usmerili tudi na lastne mehke veščine, ki bodo
pomembne pri njihovi izbiri
poklica. Prepoznali bodo,
kaj je pomembno pri njihovem prihodnjem delu, in to
začeli trenirati že danes."
Z aplikacijo bodo mladi z
izrisom profila ujemanja
pridobili dodatne informacije o svojih kompetencah

Aplikacija KamBi
je dostopna na spletni
strani www.inzenirjibomo.si.

in poklicih, na podlagi česar se lahko samostojno in
samozavestno odločijo, če
jim kateri od naravoslovnih
študijev ustreza. "Preverijo
lahko tudi, kdo od njihovih
predhodnikov je izbral ta
študij in kako je videti njegovo delo v praksi." Na voljo imajo tudi podrobnejše
opise inženirskih poklicev
ter organizacij in podjetij, v
katerih lahko opravljajo te
poklice, predstavljene so še
fakultete, kjer so na voljo ti
študijski programi. "Aplikacija je sestavljena iz dveh
sklopov. V prvem delu so
zastavljena vprašanja iz narave dela. Drugi del je namenjen spoznavanju kom-

petenc inženirjev," so pojasnili njeni snovalci in dodali, da je predstavljenih več
kot štirideset inženirskih
zgodb, v prihodnje pa nameravajo paleto zgodb iz
prakse še razširiti. Ime
aplikacije so izbrali z natečajem v srednjih šolah konzorcija Inženirke in inženirji bomo!. Zmagovalno
ime so prispevali dijaki Gimnazije Vič, ki so pojasnili, da je v ozadju besede
KamBi tudi ambicija –
močna želja ali hotenje, kaj
bi želel postati. "Kambij pa
je v naravi tisti del drevesnega debla, ki najhitreje
raste," so še razložili simboliko imena.

Dajte svoji karieri

nov zagon!

Vpis v programe 1. stopnje
v študijskem letu 2021/2022

Visokošolski študij

Zdravstvena nega
Redni (Jesenice) in izredni študij
(Ljubljana in Jesenice)

Visokošolski študij

Fizioterapija

Redni (Jesenice) in izredni študij
(Ljubljana)
Spletna informativna dneva:
12. in 13. februar 2021, Zoom
Prvi prijavni rok:
od 16. februarja do 19. marca 2021
Več informacij:
Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580

ww
www.fzab.si
ww.
w.fz
fzab
fz
ab.s
ab
.sii
.s

ZANIMIVOSTI

24

Biatlonec, ki veliko obeta

Pametni telefon je
več kot le telefon

Devetnajstletni Kamničan Lovro Planko izhaja iz športne družine, zato ne preseneča, da do športa goji
prav poseben odnos. Motivacije za treninge mu ne manjka, saj se zaveda, da je vrhunski šport tek na
dolge proge.

Od 6. do 8. februarja so potekali svetovni
dnevi brez pametnega telefona. Po podatkih
Statističnega urada RS je v preteklem letu v
Sloveniji mobilni telefon uporabljalo 97 odstotkov
ljudi, starih od 16 do 74 let, med njimi je bilo 81
odstotkov uporabnikov pametnega telefona.
Maša Likosar

Jasna Paladin

kar pomeni, da si z zunanjim
svetom lahko v stiku neprestano. Nabor namembnosti
se je precej razširil, telefon
je danes mnogo več kot le
telefon. Docela je nadomestil tudi stacionarni telefon,
teh praktično ni več,« je dejala Lotričeva in nadaljevala: »Z različnimi aplikacijami omogoča plačevanje, na
njem imam mobilno banko,
omogoča snemanje zvoka,
z njim lahko naredim kvaliteten video. Ko se vprašam,
koliko je ura, običajno pogledam na telefon, nikoli na
ročno uro, čeprav jo vedno
nosim. Človek se danes brez
telefona počuti izgubljeno. Če ga pozabim doma, je
skoraj podoben občutek, kot
če bi pozabila denarnico ali
ključe. Sodi med nujne stvari, brez katerih ne grem nikamor. Razvoj tehnologije

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – »Življenja si danes
brez pametnega telefona ne
znamo več predstavljati,«
pravi Darinka Križaj iz Reteč. »Pametni telefon sem
si kupila pred štirimi leti in
ima mnogo več funkcij, kot
jih je imel klasični mobilni telefon. Niti ne poznam
vseh storitev in aplikacij,
ker jih je preveč. Ključno mi
je, da z njim lahko naredim
lepe fotografije, saj so telefoni v veliki meri nadomestili fotoaparat, in ko kupujem
nov telefon, se vedno pozanimam, kako zmogljiva je
kamera. Uporabljam ga tudi
za brskanje po internetu, kot
budilko in navigacijo, omogoča mi branje elektronske
pošte, na njem rešujem križanke. Šteje mi korake, prehojene kilometre in pokur-

Pametni telefon je večnamenska multimedijska naprava, ki
ponuja tako rekoč neskončno funkcij in storitev.
jene kalorije, kar je zelo uporabno. Sicer so pametni telefoni mnogo bolj občutljivi in
dražji od klasičnih, a dejstvo
je, da so v sodobnem času
postali nepogrešljivi.«
Staša Lotrič iz Lahovč se
spominja, da je prvi mobilni telefon dobila v četrtem
razredu osnovne šole. »Te-

»Človek se danes
brez telefona počuti
izgubljeno. Če ga
pozabim doma, je skoraj
podoben občutek, kot če
bi pozabila denarnico ali
ključe. Sodi med nujne
stvari, brez katerih ne
grem nikamor.«
daj si bil zelo moderen, če si
imel telefon. Bil je na kartice in moral si biti pazljiv, da
nisi prehitro porabil vsega
denarja. Danes je to precej
drugače, klici in sporočila
so na naročnino neomejeni,

gre naglo naprej in vprašanje je, kaj vse bo v prihodnosti še nadomestil telefon.«
»Prvi pametni telefon mi
je podaril stric v prvem letniku gimnazije, kasneje sem
si ga kupil sam in tega še
vedno uporabljam. Služi mi
predvsem za pregledovanje
in odgovarjanje na elektronsko pošto. Všeč mi je, da na
njem lahko poslušam glasbo in berem članke,« je povedal Anže Šter iz Hraš v občini Medvode in dodal: »Rad
fotografiram in telefon je
zelo priročna kamera, pravzaprav je v pametnem telefonu združenih precej naprav,
tudi računalnik, koledar, beležka, televizija, radio in denarnica. Zaradi tega mu tudi
verjetno pritiče pridevnik
pametni, čeprav bi bila morda bolj smiselna oznaka napredni. Olajšal nam je vsakodnevno delovanje. Vseeno opažam, da telefon uporabljam vedno manj, v povprečju dve do tri ure na dan.«

Gorenjski glas
torek, 9. februarja 2021

info@g-glas.si

Kamnik – Lovro Planko iz
Nevelj pri Kamniku je športnik, ki veliko obeta. Bil je
najmlajši biatlonec, ki je bil
sprejet v reprezentanco, na
domačih in mednarodnih
tekmovanjih pa je osvojil že
številne medalje. Tudi v prihodnosti si želi tekmovati
in posegati po najvišjih stopničkah, tudi na olimpijskih
igrah.
Z velikimi tekmovanji
že ima nekaj izkušenj, tudi
uspehov, saj je na mladinskem svetovnem prvenstvu
v zasledovalnem teku osvojil
tretje mesto, drugo mesto pa
v sprintu. Dosedanje uspehe
si seveda želi nadgraditi, a z
ničimer ne prehiteva. »Biatlon je vzdržljivostni šport,
v katerem so potrebna leta
priprav, zato se zavedam, da
mi do samega svetovnega
vrha manjka še nekaj ur treninga. Zavedam se, da sem
še mlad tekmovalec in se mi
zato nikamor ne mudi,« pravi Lovro, ki je tudi eden od
trinajstih prejemnikov finančnih sredstev iz razpisa
Mladi upi 2020 po izboru
strokovne komisije.
Lani je uspešno zaključil Gimnazijo Šiška, opravil splošno maturo in se vpisal na Institut in akademijo
za multimedije, kjer se izobražuje na področju multimedijske produkcije, saj je
prepričan, da je izobrazba

Lovro Planko je prihodnost slovenskega biatlona, priznava
tudi stroka. / Foto: Gorazd Kavčič
pomembna in da študij tudi
športnikom daje potrebno
širino. A njegova prva ljubezen in prioriteta ostaja
biatlon. S tem športom se
ukvarja že od svojega desetega leta. Od leta 2011 je član
Smučarskega kluba Ihan, v
katerem je najprej pod okriljem trenerja Janeza Gregorina, nato pa Aleša Gregoriča treniral tek na smučeh in biatlon, a se je hitro usmeril zgolj v biatlon,
saj je bil tekmovalni ritem
za obe športni panogi prenaporen. »Ker je moja ljubezen biatlon, sem se brez
obotavljanja odpovedal tekmovanju v teku na smučeh,
čeprav sem bil tudi v tej disciplini v Sloveniji najboljši v svoji starostni kategoriji,« pravi Lovro, ki je v mladinski biatlonski reprezentanci že od leta 2016. Tam

je njegov trener izkušeni Janez Marič, večkratni olimpijec in zmagovalec tekme
svetovnega pokala v biatlonu. Pravi, da so treningi pod
njegovim vodstvom zelo intenzivni. V času priprav na
zimsko sezono trenira tudi
šestkrat tedensko, na skupnih pripravah reprezentance v zimskem času pa trenira
celo dvakrat dnevno.
Trenutno si prizadeva,
da bi postal član slovenske
moške biatlonske A-reprezentance, čeprav se zaveda,
da je slovenska ekipa na tem
nivoju že zelo močna. »Moj
cilj je ponoviti ali celo izboljšati uvrstitev na mladinskem svetovnem prvenstvu
v biatlonu in se visoko uvrščati na mednarodnih mladinskih tekmovanjih, prav
tako pa z dobrimi nastopi
pridobiti nove izkušnje na

članskih tekmovanjih IBU.
Vsekakor bi rad postal tudi
mladinski državni prvak v
čim več disciplinah,« pravi.
Da gre za športnika iz pravega testa, se zaveda tudi Janez Ožbolt, mentor in vodja
panoge biatlon. »Biatlon kot
športna panoga zahteva ogromno dela in odrekanja ter
tudi finančnega vlaganja v
razvoj mladih perspektivnih
tekmovalcev. Lovrov glavni
cilj v prihodnjih sezonah bo
uspešen nastop na mladinskih tekmovanjih najvišjega
ranga, pa tudi postopen razvoj v vrhunskega biatlonca v mlajšečlanski in članski
kategoriji. Vsekakor je Lovro
tip športnika, ki veliko obeta,
poleg tega pa je izredno delaven in prizadeven. Je športnik, v katerega se splača vlagati, in je prihodnost slovenskega biatlona.«
S športom je povezana
cela družina Planko, Lovro pa je vrsto let poseben
vzor imel v svojem starejšem bratu Matevžu, ki je bil
eden najboljših triatloncev
pri nas. Matevž je tekmovalno pot lani sicer sklenil,
a skupaj še vedno odtečeta
kakšen krog, prizna Lovro,
ki rad prime tudi za kitaro
in kaj zapoje. Končal je namreč tudi osnovno glasbeno
šolo iz diatonične harmonike. Ko ne trenira, se vedno
več ukvarja s fotografijo in se
uči novih stvari na področju
grafičnega oblikovanja.

Še bogatejša Pot treh zvonov
Idejo za pot so dobili domačini Žiganje vasi, ko so pred leti na cerkvi sv. Urha zamenjali tri zvonove ...
Suzana P. Kovačič
Žiganja vas – Domačinom
Žiganje vasi se je tri zvonove zdelo škoda zavreči, zato
so z njimi označili pot, ki se
vije okrog Udin boršta. Po

njih je pot dobila ime. Ker
pa so bili cerkveni zvonovi
preveliki, so pot, ki poteka
med Sebenjami, Novaki pod
Golnikom in Žiganjo vasjo,
opremili s tremi manjšimi
zvonovi in znamenji. Pot je

speljana po makadamskih
in asfaltiranih cestah med
Tržiško Bistrico in povirjem
Kokrice. Gre za približno devet kilometrov dolgo, nezahtevno pot, ki je primerna za
vsakogar, tudi za družine z

Pot treh zvonov je bogatejša za devet prenovljenih informacijskih in 34 usmerjevalnih tabel.

otroki. Na poti, ki je speljana
skozi tri občine in podrobneje opisana na informacijskih tablah, si obiskovalci
lahko tudi odpočijejo na klopeh ali dodatno ogrejejo na
trim poligonih in telovadnih
postajah.
Pot treh zvonov je od lanskega leta dalje bogatejša
za devet prenovljenih informacijskih in 34 usmerjevalnih tabel. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Sebenje so uredili tudi tri
vstopne točke s parkirišči
v naseljih okrog Udin boršta, in sicer v Žiganji vasi,
Sebenjah in med Seničnim ter naseljem Novake.
Naknadno bodo na te točke
umestili še lesene nabiralnike, kjer si bodo pohodniki lahko zagotovili tematski
promocijski material.

BELA, RDEČA IN ČRNA
Kranjska Panorama Stara pošta je zadnjo januarsko soboto praznovala četrti rojstni dan, a če bodo
razmere dopuščale, ga bodo zaznamovali poleti. Nedavno pa so v stopniščni Galeriji Stare pošte odprli
novo razstavo, pod katero se podpisujejo dijaki Biotehniškega centra (BC) Naklo.
Alenka Brun

R

azstava, ki nosi
naslov Bela rdeča črna, je nastala pod mentorstvom Borisa Urha,
profesorja likovne umetnosti na Biotehniškem centru
Naklo. Odprtje je bilo virtualno, torej prilagojeno razmeram, ki jih povzroča prisotnost novega koronavirusa. Si pa razstavo lahko ogledate in se ob upoštevanju
vseh ukrepov sprehodite po
stopnišču Stare pošte.
Bela rdeča črna je bila likovna razstava, ki so jo v šolskem letu 2018/2019 postavili na hodniku BC Naklo.
Galerija Stara pošta sedaj
gosti del te razstave. Dvajset del velikega in dvanajst
del manjšega formata, ki
že na prvi pogled delujejo
provokativno, obiskovalce

distribucija – pod umetniškim nadzorom – v obliki
dežnikov, torbic, razglednic, skodelic, majic, plakatov zabriše meje med umetnostjo in trgovino ter opozarja na vlogo oglaševanja v
javnosti.«
Podobno kot je umetnica s
svojimi grafičnimi deli kritično gledala svet, so tudi dijaki, vsak po svoje, ustvarili
različne izdelke, zlasti kolaže, plakate ... Napisi, misli, sporočilnost izhajajo iz
njihovega življenja, žargona, govorice. »Ko sem dijakom nalogo predstavil, so jo
sprejeli kot izziv,« nadaljuje Urh. Končni rezultat je bil
namreč izjemno dober, saj
je bilo pri izbiranju del, ki
bi jih postavil na ogled, zelo
malo takih, ki ne bi ustrezala. »Recimo pet od dvestotih,« pravi.
Dotakne se tudi same likovne naloge in pojasni, kaj je
ta zahtevala od dijakov. »Po
zgledu del Barbare Kruger
so pripravili skico v treh bar-

so motive, vezane na sporočilo, narisali. Najboljšo barvno varianto so s skice prenesli na večji format in poleg
kolaža uporabili različne
likovne tehnike: suhe barvice, tempera barve, flomastre, voščenke ...«
Zaključi, da je izpod rok
dijakov nastalo lepo število
odličnih likovnih izdelkov,
na katere je lahko brez zadržkov zelo ponosen.
Nekaj besed smo spregovorili tudi z Mojco Logar,
profesorico na BC Naklo
in vodjo projekta, v okviru
katerega razstava sedaj gostuje zunaj šolskih prostorov, Razložila nam je, da gre
za projekt Podvig, namenjen gimnazijam, s katerim
v šolo uvajajo podjetnost,
kamor sodijo tudi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo
skupnostjo.
Dijakinja Teja Anžič, avtorica enega od razstavljenih
del, pa nam o njem pojasni,
da je želela gledalcu oziroma

Teja Anžič s svojim delom sporoča, da je notranjost pomembnejša od zunanjosti.
Velikokrat se namreč zgodi, da koga sodimo le po zunanjosti.
spodbudi k razmišljanju.
Ene razstavljena dela nagovorijo bolj, druge manj.

Bela, rdeča in črna so zelo močne in izpovedne barve. Zlasti
če so uporabljene v kombinaciji.

Boris Urh pojasni, da kot
profesor likovne umetnosti
dijakom v BC Naklo velikokrat da za primer kakšnega
provokativnega, sodobnega
umetnika. Tokrat je izbral
sodobno umetnico Barbaro
Kruger.
Dijaki so namreč začeli prihajati v šolo z raznimi provokativnimi napisi na različnih kosih oblačil. Urhu se je to sicer zdelo zabavno, a reakcije ljudi
so lahko zelo različne, pravi.
Nekateri profesorji so napise označili kot nespoštljive,
sam pa je ob teh provokacijah podrobneje raziskal že
omenjeno ameriško umetnico Barbaro Kruger ter pripravil in skupaj z dijaki tudi
izpeljal likovno nalogo.
»Umetniški izraz grafične oblikovalke Barbare
Kruger je unikaten, njeni
kolaži vedno predstavljajo

politične, družbene in še
posebno feministične provokacije in komentarje o
religiji, spolu, rasnih in
spolnih stereotipih, potrošništvu, pohlepu velikih korporacij in njihovi moči. Njena grafična dela so sestavljena iz črno-belih fotografij s
prekritimi napisi v črno-belo-rdeči tipografiji. Stavki
zavzamejo trdno stališče in
pogosto uporabljajo zaimke jaz, ti, vi, mi, moj, tvoj.
Sliko umetnica združuje z
besedilom, ki gledalcu zastavlja vprašanja, ga prisili k razmišljanju, preverjanju ter ponovnemu postavljanju individualnih življenjskih ciljev in vrednot,
o pomenu njihovih osebnih želja v splošno sprejetih nenapisanih družbenih
normah. Ta strogo sestavljena zrela dela uspešno delujejo na vseh ravneh. Široka
Mladi ustvarjalci so likovno nalogo vzeli za izziv.
vnih različicah. Pri uporabi
barv so bili omejeni na belo,
rdečo in črno. Te barve so
zelo močne in izpovedne,
še zlasti ko jih uporabimo v
kombinaciji. S tekstom, ki
so ga uporabili, so opisali ali
opozorili na svoja razmišljanja o problemih v šoli, družbi, politiki, športu in podobno, ki se na neki način dotikajo tudi mladih. Izbrali so
kratka, močna, nekateri cinična ali ironična sporočila in
pri svojih kolažih uporabili
črno-bele fotografije. Drugi

širši publiki sporočiti, da ni
pomembna zunanjost, temveč notranjost človeka. »Ko
nekoga spoznamo, se rado
zgodi, da ga prehitro ocenjujemo – po videzu, namesto da bi ga bolje spoznali.
Njega, njegovo notranjost.
O čem razmišlja, kakšen je
njegov karakter, kakšno je
njegovo srce. S tem ko sem
nalepila ovčke, pa sem želela povedati, da smo kdaj kot
čreda ovac, ki sledi, namesto da bi razmišljala z lastno
glavo.«
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

UČENCI IN KULTURA

Nov Krančkov izziv
Kranjskih fantastičnih 5 so poimenovali novo raziskovalno igro, ki so jo za zvedave otroške glavice pripravili
škrat Kranček in motovilčice iz stolpa Pungert ob podpori Mestne občine Kranj. S pomočjo zemljevida in puščic
se morajo znova podati na raziskovanje kranjskih ulic in
trgov ter ugotoviti, kje vse so sledi pustili kranjski umi
19. stoletja. Rešitve nalog, ki otroke čakajo na vsaki točki, morajo vpisati na razglednico, ki jo potem oddajo v
nabiralnik pred Stolpom Pungert in si z malo sreče lahko
prislužijo lepo nagrado. Prvič se je bilo mogoče na lov za
kranjskimi umi podati včeraj, razglednice z rešitvami pa v
Stolpu Pungert pričakujejo vse do 21. februarja.

V Osnovni šoli (OŠ) Matije Čopa Kranj so Prešernov dan zaznamovali z literarnimi, glasbenimi,
plesnimi in likovnimi prispevki njihovih učencev. Tudi v OŠ Žiri so proslavo ob kulturnem prazniku
ustvarili na daljavo in jo predvajali na Youtube kanalu.

V

šolah so se kljub
spremenjenim
razmeram, zaradi katerih so njihova vrata za
večino učencev še vedno
zaprta, spomnili na slovenski kulturni praznik. V OŠ
Matije Čopa so učence pozvali k ustvarjanju na temo
Prešernovega dneva in nastalo je ogromno literarnih,
glasbenih in likovnih izdelkov. Zelo ustvarjalni so bili
tudi učenci OŠ Žiri, ki so k
sodelovanju pri ustvarjanju
proslave povabili tudi nekdanje učence.
Priprave za prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku so se po besedah učiteljice Janje Sterle iz OŠ Matije
Čopa začele že dober mesec
nazaj. Učenci so ustvarjali na literarnem, glasbenem, plesnem in likovnem

PESMI MLADIH
Prešeren
Prešerno za mizo
bi sedela
kot Prešeren
v davnih časih.

Pesem se piše,
nič se ne briše.
Rima je prima,
skoraj kot zima.

Črnilo sledi
bi pustilo,
nastal bi sonet,
v lepe besede
odet.

Prešerno za mizo
bi sedela,
kot Prešeren
pesmi bi pisala.
Ajda

V vsakem izmed nas se lahko skriva Prešeren. Le poiskati ga moramo. »Črnilo sledi bi pustilo, nastal bi sonet, v
lepe besede odet.« Meta
Pesmi pošljite na elektronski naslov
pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

POTOVANJA



VINO



HRANA



vključiti vseh nastalih izdelkov, čeprav smo se trudili,
da bi jih čim več,« je pojasnila Janja Sterle. Na Padletu je med prispevki mogoče
najti tudi pesem šestošolke
Inti Brajnik, ki je svoje razmišljanje o kulturi izrazila v
verzih:
Kultura je vedno z mano
in včasih ustvarja dramo.
Kultura so zaprta usta med jedjo
in lepe besede med potjo.
Kultura je tudi prijazen bonton,
ne pa da si kot trd beton.
Kulturo potrebujemo vsi,
celo jaz, celo on in tudi ti.

Mateja Rant

DOGODIVŠČINE



MOŠKI

Portret Prešerna, kot ga je ustvarila petošolka Lejla
Bećirović z Osnovne šole Matije Čopa Kranj
področju. Nastali so raznoliki prispevki, ki odražajo
zelo široko pojmovanje kulture, je pojasnila Janja Sterle. »Izdelki učenk in učencev so nastajali v okviru pouka, pa tudi v njihovem prostem času ali ob obiskovanju popoldanskih dejavnosti.« Nekaj prispevkov so


ŽENSKE



uporabili v videoposnetku,
ki je nastal namesto prireditve v živo, tako da si jo je
bilo letos mogoče ogledati le na spletu. »Med pripravami na prireditev pa smo
učitelji učence ves čas spodbujali tudi k objavi njihovih
del na aplikaciji Padlet, saj v
videoposnetek nismo mogli

POTOVANJA



VINO



Naj gre pevec v daljno Kino
pa so svojo prireditev ob kulturnem prazniku poimenovali učenci OŠ Žiri. K sodelovanju so povabili tudi nekdanje učence njihove šole,
ki so zdaj dejavni na področju kulture in umetnosti.
Predstavili so svoje talente
in poklice, v katerih so uspeli tudi v tujini.

HRANA



ŽENSKE

KAKO SO ŠPINAČNI NJOKI
POSTALI ŽLIČNIKI …
Alenka Brun

T

isti dan je Jamie
Oliver v eni svojih
kuharskih oddaj
na TLC-ju pripravljal špinačne
njoke – in to na hiter način.
Saj veste, on ima rad tovrstne recepte: v petih minutah,
ne potrebujete več kot petnajst minut za zdrav obrok
in podobno. V bistvu – vsaj
tako sem si zapomnila – je
vzel nekaj pesti sveže špinače, jo stresel v mešalnik,
dodal nekaj moke, razložil,
naj ne dolivamo vode, ker jo
bo tako špinača spustila in
bomo dobili zmes, ki jo samo
še malo pregnetemo, naredimo večje svaljke na mizi, razrežemo na velikost njokov,
skuhamo in postrežemo.
Vse lepo in prav, le da ste
tisti, ki obvladate pripravo njokov, verjetno pomislili na jajce, drugi na to, da
imate najraje krompirjeve,
in tretji takoj ugotovili, da se
na ta način pripravljajo bolj
žličniki kot njoki. A tudi pri

žličnikih večina doda jajce.
Tako sem se lotila priprave
špinačnih njokov po spominu, dobila pa na koncu žličnike – in to špinačne. Kasneje sem razmišljala, ali se
je mogoče kaj izgubilo v prevodu in je znani kuhar pač
pripravljal vodne žličnike, ki
so lahko okusna priloga – in
so imeli samo končno obliko njokov ...
Pripravo dobrih žličnikov
je obvladala babica. Bili so
ravno prav trdi, zelo okusni
in redni spremljevalci njene
okusne piščančje obare oziroma »ajmohta«. V otroštvu
so bili žličniki v »ajmohtu«
prava poslastica. Vsaj zame.
Pa »pipčev« se še spominjam. Tako je imenovala svaljke. Testo zanje vsebuje iste
sestavine kot za krompirjeve njoke, le da je končno
obliko dobila, ko jih je svaljkala med dlanmi. Kuhane
jih je potem še popražila na
drobtinah. Avstrijci poznajo nekaj podobnega in mislim, da »lulčke« (kar je tudi
eno izmed poimenovanj)
lahko dobite celo v naših

trgovinah, vendar je okus
domačih seveda drugačen.
Za žličnike potrebujemo moko (eni kombinirajo
mehko z ostro), jajca, vodo
in lahko tudi olje. Medtem
ko za omenjene njoke po
trebujemo krompirjevo testo (kuhan krompir, moka,
jajce, sol). Oblikujemo debelejše svaljke, ki jih potem na
pomokani podlagi razrežemo na manjše, nekaj centimetrov velike njoke. Kar
se tiče uporabljenih količin, je na spletu receptov na
to temo malo morje. Ravno toliko je tudi načinov in
nekaj manj nasvetov – pač
kolikor je gospodinj. Večinoma pa pri krompirjevih
njokih svetujejo, da je treba maso hitro pregnesti, ker
se krompir ne sme ohladiti.
Njoke lahko skuhamo takoj,
lahko jih tudi zamrznemo.
Tudi sama sem naletela na
številne recepte za špinačne
njoke, ko sem kasneje odprla
splet in iskala recept, ki bi bil
podoben televizijskemu iz
Oliverjevih ust. Moja sveža
špinača namreč ni spustila

toliko vode, ko naj bi jo po
njegovih besedah, tako da
sem jo morala vseeno malce
dodati. Z moko nisem pretiravala, in ker sem vse skupaj
vzela bolj za poskus priprave njokov, niti nisem pričakovala vrhunskega rezultata. Brez dodanega krompirja in jajca sem pač dobila …
neke vrste žličnike. Všeč pa
mi je bila močna zelena barva, koščki špinače v testu, pa
tudi okus, ko sem jih skuhala, ni bil slab. Pomislila
pa sem, kako eksotično bi v
babičinem »ajmohtu« delovali zeleni žličniki ...
Ker sem že od začetka
improvizirala, sem tudi zaključila tako: za zraven sem pripravila skledo zelene solate s
fižolom in češnjevim paradižnikom, po okusu dodala oljčno in bučno olje ter jabolčni kis, solila in ... si postregla.
Na koncu lahko rečem, da se
je končalo uspešno, jed je bila
na pogled privlačna, okus ni
bil napačen, vem pa, da na
pamet ali po spominu špinačnih njokov ne bom več pripravljala.

Špinača, voda in moka so se kar lepo spojile.

Moji zeleni njoki
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DIAMANTNA ZAKONCA KASTELIC
Januarja 2021 sta zakonca Marijan in Marija Ana Kastelic, ki jo večinoma kličejo kar Manca, s Prebačevega pri Kranju praznovala šestdeseto obletnico
poroke. Poročila sta se 14. januarja 1961 na Brezjah. V zakonu so se jima rodili trije sinovi, danes pa imata šest vnukov in eno pravnukinjo.
zelo zgodaj, pravzaprav ni
bila »nobena dovolj dobra«,
pravi. Sta bila pa tako Marijan kot Manca namenjena za
dom, potem pa je splet okoliščin nanesel, da se je Manca selila. Ko jo je Marijanova
mama sprejela, je rekla, da
sedaj je »Kastelka« in mora
živeti pri njih.
Pri Marijanu je bila kmetija kar velika, tako da je najprej delal na kmetiji, kasneje
se je zaposlil kot šofer, pokoj
pa dočakal kot voznik avtobusa pri Alpetourju, Manca

tanja.70@hotmail.com
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»Narcisa«
Najprej se vam zahvaljujem
za odgovor, zgodilo se je, kot
ste napovedali. Zdaj me zani-

ma, ali se bo starejši sin odločil
za gradnjo manjše hiše. Kako
se bosta sinova v prihodnosti razumela? Hvala za tople
odgovore, želim vam še veliko
uspehov.
Vaše besede so potrditev
za moje delo, zato: hvala.
Sin že dalj časa premišljuje
o gradnji hiše, išče dobre in
slabe strani. Skrbi ga tudi s
finančnega vidika. Dom, v
katerem živita sedaj, ni varen
in tega se zaveda. V roku pol
leta ali pa v sredini poletja bo
padla dokončna odločitev
in začne se gradnja manjše
hiše. Bo ravno prav velika.
Tudi finančno se bo izšlo in
glede tega ne bo težav. V novi
hiši se boste dobro počutili in
pričakujete lahko samo lepe
spremembe. Oba sinova
imata tiste prave vrednote in
še naprej ostaneta prijatelja.
Tudi jaz vam želim vse dobro.

REŠITEV

prave določitve. Z enim vas
čaka iskren pogovor in pove
vam o svojih težavah. Ne bo
vam težko pomagati in stati
ob strani. Eden od njih zelo
uveljavlja svojo voljo, je težje
prilagodljiv in zaradi trme
kdaj naredi kaj, česar sicer ne
bi. Vaš značaj je ravno obraten, ste popustljivi in vodljivi.
Seveda do meje. Mlajša dva
bosta imela otroke, pri enem
vidim enega in pri drugem
dva otroka. Vaš odnos bo v
prihodnosti dober, zadovoljni in pomirjeni boste. To
vam pomeni največ. Pri sebi
ste naredili spremembe in
spreminjati se bodo začeli
tudi ljudje okoli vas. Lepo vas
pozdravljam.
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»Otroci«
Kakšen odnos bom imela v prihodnosti z otroki? Sem mati
treh odraslih otrok. Ali bosta
mlajša dva imela potomce?
Hvala za odgovor.
Odnos se gradi več let oziroma celo življenje, in ker
se tega zavedate, znate v
pravih trenutkih sprejemati

LAŽJI
SUDOKU
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čim več pogovarjajte, saj ji
to ogromno pomeni. Vnuk
bo uspešno dokončal šolanje v tujini in dobil bo zelo
dobro zaposlitev. Tudi kasneje v življenju vidim veliko
tujine in daljše odsotnosti
od doma. Vaše zdravstvene
težave se umirjajo oziroma
izboljšujejo in ni potrebe,
da vas skrbi. Saj veste, veliko je odvisno od splošnega
počutja in tega, kako se znate izogniti stresu. Želim vam
vse dobro.
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»Babica«
Pozdravljeni Tanja, zanima
me za vnuke in vas prosim, da
pogledate, kako bo v prihodnosti. Najlepša hvala za vse
spodbudne besede in da bi vas
še dolgo brali.
Pri vnukinji, ki trenutno
nima službe, lahko pride do
okužbe, ampak ne bo posebnih težav in bo dobro prenesla. Lahko ste pomirjeni.
Dobre obete za službo ima v
mesecu marcu, kasneje, čez
približno leto dni, pa se bo
odločila za samostojno delo.
Takrat bo končno lahko delala tisto, kar si želi. Uspešna
bo. Vnukinja, ki ima težave
s spanjem, je zelo čustvena
oseba, vse se je dotakne in
še dolgo razmišlja o stvareh,
ki bi jih že morala pustiti za
sabo. Pogovor z osebo, ki
ji zaupa in jo ima rada, je
neprecenljiv, zato se z njo

Delite tudi v letu 2021 osebno srečo ali obisk abrahama,
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo železne poroke z bralci našega časopisa in tako presenetite,
razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na
unikaten način obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja lahko
sporočite na elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si
in info@g-glas.si ali pokličete na telefonsko številko 041
699 005.
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Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

Poroke, rojstva, obletnice ...

2
3
8
7
4
5
6
1
9

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

kako se človek lahko zarečenega kruha naje. Januarja letos sta Kasteličeva namreč praznovala že šestdeseto
obletnico poroke, 5. februarja pa je Marijan dopolnil
še devetdeset let. Manca bo
junija stara 86 let. Imata tri
sinove, tri vnuke in tri vnukinje ter tudi že eno pravnukinjo.
Preden sta se poročila, sta
bila par šest let. Ona je bila
stara 26 let, on trideset let,
ko sta končno dahnila usodni da. »Poročila sva se na
skrivaj,« pripoveduje Manca, Marijan pa pojasni, da
je njegova mama sprva ni
odobravala. Ker je bil edinec, moža pa je izgubila že

V kranjski porodnišnici se je v minulem tednu rodilo 19
novorojenčkov, in sicer 12 dečkov in 7 deklic. Najtežji je bil
deček s 4150 grami, najlažja pa deklica z 2900 grami. Na
Jesenicah se je rodilo 11 dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil
deček, ki je tehtal 3990 gramov. Tudi najlažji je bil tokrat
deček – tehtnica mu je pokazala 2490 gramov.
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Kasteličeva bosta obletnico praznovala poleti, seveda če
bodo razmere to dopuščale.

takoj zmlel, ko je tudi Marijan pripeljal pšenico. Ko je
že hotela oditi, jo je nagovoril, naj počaka, jo z leseno
»koreto« vred, v kateri je pripeljala proso, naložil na voz,
in jo odpeljal do doma. Manca smeje pove, da le do začetka Trboj. Se je pa vmes Marijan ustavil še pri sebi doma,
da je raztovoril, in Manca se
spomni, kako zelo jo je bilo
strah, da bo srečala njegovo
mamo.
Manca ima Marijana kot
mladega v spominu ne ravno kot najbolj »pohlevnega«
fanta. V tistih časih je enkrat
celo izjavila, da »Brankovega za cel svet ne bi imela.«
Oba se nasmehneta, češ

pa je bila vse življenje gospodinja.
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer Marijan
in Manca diamantne poroke
nista praznovala tako, kot bi
jo sicer. Tako so bili v ožjem
družinskem krogu, povesta.
Kasteličeva nameravata, če
bo mogoče, obletnico praznovati poleti. Vseeno pa ob
šestdesetletnici ni manjkala torta, presenetili pa so ju
še z voščili na Radiu Ognjišče ter na Prvem programu
Radia Slovenija.

Novorojenčki

Marijan in Marija Ana Kastelic sta se poročila pred
šestdesetimi leti.
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M

arijan
je
doma s Prebačevega
pri Kranju,
z domačije pr' Brank, Manca, rojena
Ovijač, pa prihaja iz Trboj, z
manjše kmetije s tremi otroki, od katerih je najmlajša.
Marijan je edinec.
Par se je spoznal v mlinu,
kamor je Manca vozila proso in pšenico. Manca pripoveduje, kako se je v tistih

časih z moškim kolesom
vozila v Ljubljano in Kranj,
kjer je prodajala kašo, pa si
kakšen »dinarček« odškrtnila od prodanega, ker je edino tako kaj malega zaslužila.
Doma ji namreč niso pustili, da bi hodila v službo. »Ata
je rekel, da je vedno dovolj
dela doma.« Ko je bila otrok,
je želela biti učiteljica, veselil jo je tudi poklic šivilje, a
ata je vztrajal. In »štrikala«
je tudi rada, še doda.
Tisti dan pa je pripeljala
proso v mlin, bila je dogovorjena z mlinarjem, da ga bo
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Alenka Brun
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Čokolada je kraljica
sladic, okusna
in neizogibna
poslastica, ki jo
obožujejo tako
stari kot mladi. V
knjigi boste našli
recepte za kremna
peciva, biskvitna
peciva, peciva
brez peke, peciva
iz krhkega testa,
torte in ostale
sladice, v katerih
seveda kraljuje
čokolada.

Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani
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.

10
EUR

+ po

št ni n a

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

1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce
3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka,
23. februarja 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 9. februarja 2021
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Slike iz sestrinega življenja, 2. del

KUHARSKI RECEPTI

Je bila kriva meščanska nadutost?
Milena Miklavčič

usode

»Nataši so starši zagrozili,
da bodo nehali plačevati ure
klavirja, pa jim je odgovorila, da ji je vseeno. Da se bo
preselila k očetu in živela pri
njem. Ko so videli, da ji ne
morejo priti do živega, so ji
na koncu prepirov le prepovedali stike z njim.«
Polona pripoveduje: »Danes, s časovnim zamikom,
težko razumem, zakaj sta
tekmovala v krutostih tudi
dedek in babica. Nataša je
bila najbolj srčen človek na
svetu! Ljubila je klavir. Da ga
ji ne bi vzeli, bi naredila vse.
Hkrati pa je imela rada tudi
svojega očeta. Kdo bi ji to zameril? Navsezadnje je družini v težkih, medvojnih časih nudil gostoljubje, pa mu
zato niso bili čisto nič hvaležni. Je bila kriva meščanska
nadutost, oholost? Težko. Ko
smo po vojni ostali brez vsega premoženja, smo bili revnejši od Andraža. Govorili pa
smo francosko, hodili v opero in teater, kar nam je dajalo občutek večvrednosti. Nataša je z odliko končala gimnazijo in tudi glasbeno šolo.
Bila je sprejeta na akademijo, k svoji najljubši profesorici, svoji vzornici. Vsak dan je
tudi po deset ur igrala klavir.

Pa ne doma, temveč pri že
omenjeni profesorici, ki ji
je prijazno odstopila prostor. Sostanovalci, s katerim
smo si delili stanovanje, so
pri hišnem svetu dosegli, da
so Nataši prepovedali ''glasbeno razbijaštvo''.
Usoda, ki nikoli ni predvidljiva, je pripomogla, da je
Nataša srečala Aleksa. Obiskoval je litostrojsko poklicno šolo. Bil je lep fant, visok,
vitek, z gostimi, zelo svetlimi lasmi. Ko se je zasmejal, je njegov smeh zadonel
od enega konca ulice do drugega. Nataša se je na smrt
zaljubila vanj, on pa vanjo.
Kakšna neprimerna kombinacija: moja sestra, na poti,
da postane pianistka, Aleks
pa eden od delavcev v modrem kombinezonu. Kadar
je bila z njim, me je pogosto vzela s seboj. Onadva sta
se držala za roke, jaz pa sem
hodila nekaj metrov za njima. Bila sta zelo lep par. Zaljubljena, da sta videla travo rasti. Žal sem bila še premajhna, da bi razumela, zakaj moram doma držati jezik
za zobmi. Nekoč mi je babica lupila jabolka, in medtem
ko sva poslušali radio, sem
ji povedala, da ima Nataša
prijatelja. Babica ni skočila v
zrak, ko je to slišala. Lepo počasi, z zelo mirnim glasom,
je toliko časa drezala vame,
da sem ji vse povedala.
Kaj točno se je dogajalo, ko
je prišla domov Nataša, ne
vem. Ded me je vzel s seboj v
knjižnico ter me peljal še na
sladoled.
Še danes imam pred očmi
njen objokani obraz. V nekaj urah se je postarala za deset let. Po tistem jo je zmeraj,
kamorkoli je šla, spremljal
nekdo od odraslih. Postala je
ujetnica maminih neuresničljivih sanj. Morala jih je doseči za vsako ceno!

Vem, da si je takšne odnose danes težko predstavljati.
Še moji lastni otroci mi očitajo, da pretiravam. Pravijo mi,
da ima vsak človek možnost
izbire, pa da lahko gre, kamor
hoče. Teoretično drži, a dvomim, da je Nataša v času, ko
je še študirala, sploh kdaj pomislila, da bi ušla od doma.
Kdo bi jo vzel pod streho?
Aleksovi starši? Tuji ljudje?
Kako bi se preživljala? Plačevala stanovanje? Tudi vzgojeni sva bili tako, da so imeli starši prvo in zadnjo besedo, da je bil velik greh upirati se jim. Po svoje sva bili tudi
precej nesamostojni, naivni,
dom nama je pomenil vse, ne
glede na to, da je bilo marsikaj narobe.
Čez tri leta je Nataša sicer
z odliko diplomirala, a kot je
nekoč omenila njena profesorica, v njenem igranju ni
bilo več ne srca ne duše. Kot
bi bili zvoki, ki jih je izvabljala iz tipk, mrtvi. Bila sem še
preotročja, da bi razumela,
kaj točno so pomenile te besede. Zame je bila še zmeraj
najboljša sestrica na svetu.
Rada sem česala njene lase,
ji pripovedovala, kaj se je zgodilo v šoli. Spominjam se njenega zadnjega nastopa v Filharmoniji. Bila je lepa kot
kakšna kraljica. Prišli so njeni prijatelji pa naši družinski
prijatelji. Ko je končala, smo
ji skoraj deset minut ploskali.
Potem se je priklonila in nam
poslala poljubčke. Po tem dogodku, o katerem smo doma
še dolgo govorili, javno ni nikoli več nastopila.
Še huje: našla si je uradniško službo, ki ni bila povezana z glasbo, ter se preselila od doma. Njen odhod je
še najbolj prizadel mami. Pa
ne zaradi ljubezni do Nataše, še zdaleč ne! Bila je besna
in razočarana, ker je izgubila moč nad njo, ker se ni več

mogla sončiti v hčerkini slavi. 'Najraje bi te ubila!' ji je
zabrusila vpričo mene.
Sledila so leta, ko se s sestro
nisva videli. Kaj je v tem času
počela, ne vem točno. Bila
sem stara že dvajset let, morala bi biti na predavanjih, pa
mi nekako ni dišalo. Saj sem
že povedala, da nisem bila
najbolj vzorna učenka? Tavala sem po Nami in si ogledovala pisane bluze, ki so
tisto leto prišle v modo. Kar
naenkrat pa zagledam pred
seboj Natašo. Bila je točno takšna, kot sem jo imela
v spominu, le njeni lasje so
bili sivi in na kratko pristriženi. Objela me je in potem sva
šli k Petričku na kavo. Povedala mi je, da je poročena, da
nima otrok, da živi nekje na
Viču, da ji gre dobro in da ima
veliko dela. Niti z besedico ni
omenila mame, ni vprašala,
ali sta babica in ded še živa.
Nič. Živeli smo v istem mestu, morali bi se imeti radi, a
smo se obnašali, kot da nam
ni bilo mar drug za drugega. Mi je pa zaupala telefonsko številko in potem sva se
slišali vsaj dvakrat na teden.
Žal sem bila še precej otročja,
nezrela, bolj sem se zanimala za njene obleke kot zanjo.
Nekoč me je povabila tudi v
svoje stanovanje, mi predstavila moža, ki je bil od nje veliko mlajši. Starostna razlika me je precej šokirala, kajti v sedemdesetih letih so bili
pari, kjer bi bila ženska starejša od moškega, redki, če
so sploh obstajali. Stanovanje je bilo natrpano s knjigami, slikami, tapiserijami.
Slednje je izdelovala za svojo dušo. Enkrat mi je mimogrede omenila, da se je s to
umetnostjo prvič soočila na
psihiatriji. Še danes se žrem,
ker ji več kot toliko vprašanj
nisem postavila.
(Konec prihodnjič)

Prava čokoladna torta
Erika Jesenko

Vedno, ko se namenim
nekomu speči torto, kar nekaj časa razmišljam o tem,
kakšno torto bi ustvarila.
Vem, da karkoli bom napravila, bo dobro, saj kako lahko
je torta slaba? A dejstvo pa je,
da čokoladna torta nikoli ne
razočara.
Za pripravo čokoladne
torte potrebujemo: 5 jajc,
200 g moke, 50 g temnega kakava, 200 g sladkorja,
1 pecilni prašek, 1 dl olja,
ščep soli; za pripravo čokoladne kreme: 7 dl sladke
smetane, 350 g temne čokolade; za čokoladni preliv:
150 g temne čokolade, 150
g sladke smetane; dodatno
za biskvit: 2,5 dl mleka, 3

žlice ruma, 3 banane, sadna marmelada.
Priprava biskvita: Skupaj
zmešamo moko, pecilni prašek, kakav in ščep soli. Rumenjake in beljake ločimo.

Za vas izbira Katja Dolenc
Konec tedna se za otroke začenja veselje, ko se bodo lahko oblekli v maske. Čeprav ne bo nobene povorke, bodo pa
kakšne maškare zagotovo potrkale na naša vrata. Da bi jih
lahko razveselili tako, kot bodo one nas, je tu nekaj sladkih idej.

Pečeni pisani krofki
Potrebujemo 90 g večnamenske moke, pol žličke pecilnega praška, ščepec soli, 60 ml mleka, četrt žličke mletega muškatnega
oreščka, vaniljev sladkor, 5 žlic masla, jajce, 120 g sladkorja, žlico
pisanih dekorativnih perlic in žličko mletega cimeta.
Pečico segrejemo na 175 stopinj °C. Pladenj z modelčki za
mafine namastimo ali jih napolnimo s papirnatimi modelčki,
ki naj bodo čim bolj pisani. V eni posodi zmešamo moko,
pecilni prašek, muškatni orešček in sol. V drugi zmešamo
mleko in vaniljev sladkor, v tretji pa stepemo zmehčano maslo
in 60 g sladkorja v gladko kremasto maso. Nazadnje vtepemo še jajce. Mešanico moke in mešanico mleka izmenično
vmešamo v masleno maso, dokler testo ne postane gladko. Z
žlico zajamemo testo in napolnimo približno 2/3 modelčka za
mafine. Pečemo jih v ogreti pečici od 10 do 12 minut. V skledi
posebej zmešamo preostali sladkor, cimet in dekorativne perlice. Pečene krofke še vroče vzamemo iz pekača, jih obrnemo
in vrhnji del »potunkamo« pisani sladki posip.

Ocvrte kakavove miške
Potrebujemo 2 jajci, 130 g sladkorja, 2 žlici masla ali margarine,
60 ml mleka, žličko mandljevega ekstrakta, 450 g moke, 2 žlici
kakava v prahu, žlico pecilnega praška, četrt žličke soli, olje za
cvrtje in mleti sladkor za posip.
Jajci dobro stepemo. Dodamo sladkor, stopljeno maslo, mleko, mandljev ekstrakt in dobro zmešamo. Posebej presejemo
vse suhe sestavine, jih premešamo in počasi vmešamo v prvo
mešanico. Mešamo toliko časa, da postane gladko. Segrejemo olje za cvrtje (toliko, da kocka kruha porjavi v 1 minuti).
Žlico pomočimo v vroče olje, iz testa oblikujemo kroglice in
jih v vročem olju z vseh strani lepo zapečemo. Odcedimo jih
na papirnati brisači in povaljamo v mletem sladkorju, ki mu
lahko dodamo malo kakava ali dekorativne pisane zvezdice.

Pisani pustni kukiji
Potrebujemo 90 g masla, 80 g sladkorja, jajce, 175 g moke, malo
pecilnega praška, 60 g zmletih orehov ali lešnikov, 100 g čokoladnih koščkov in pisane perlice za dekoracijo.
Iz vseh sestavin, razen čokoladnih koščkov, zamesimo testo.
Čokoladne koščke povaljamo v moki in jih previdno vmešamo
v testo ročno, z metlico. Iz testa naredimo enako velike kroglice (lahko večje ali manjše, odvisno od tega, kako velike kukije
želimo), na pekaču jih rahlo sploščimo in okrasimo z nekaj
perlicami. Kukije pečemo pri 180 stopinjah od 10 do 15 minut.
Ohlajene damo v pisane prtičke in jih shranimo za maškare.
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Lahke

Iz beljakov napravimo sneg,
rumenjake pa skupaj sladkorjem stepemo v svetlo maso. Prilijemo olje ter
vmešamo eno tretjino snega iz beljakov. Postopoma

jedi

dodajamo mešanico moke,
nato pa še preostali sneg.
Maso vlijemo v namaščen
tortni model in pečemo v
pečici, segreti na 180 °C, 40
minut. Ohlajen biskvit dvakrat prerežemo, tako da dobimo tri okrogle biskvite.
Priprava čokoladne kreme:
V kozico vlijemo sladko smetano ter vanjo nadrobimo čokolado. Segrejemo in mešamo, dokler se čokolada povsem ne stopi. Ohladimo in za
nekaj ur, najboljše čez noč,
postavimo v hladilnik. Ohlajeno kremo stepemo, tako
kot bi stepali smetano.
Sestavljanje torte: Okrog prvega biskvita postavimo tortni obod. Biskvit

navlažimo z mešanico toplega mleka in ruma. Premažemo ga z žlico marmelade ter nanjo razporedimo
na tanka kolesa narezano banano. Prekrijemo z eno tretjino čokoladne kreme. Nanjo postavimo drugi biskvit
in ga ravno tako namočimo,
prekrijemo z banano in čokoladno kremo. Enako naredimo še s tretjim biskvitom.
Nazadnje pripravimo še čokoladni preliv, tako da skupaj stopimo smetano in čokolado. Preliv nekoliko ohladimo ter ga prelijemo po
vrhu torte. Torto postavimo
za nekaj ur v hladilnik. Nato
odstranimo tortni obod ter
poljubno okrasimo.
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V Deželi kruha
Miro Rismondo je širši javnosti znan predvsem po ledenih in lesenih
skulpturah. V času epidemije covida-19 je Ledeni in Leseni deželi dodal še
eno: Deželo kruha. Začel je peči kruh z drožmi.
Maja Bertoncelj
Valburga – Ledene umetnine. Ob tej besedni zvezi mi
gredo misli najprej k Miru
Rismondu. Njegova Ledena dežela v Ljubljani je vsako leto pozimi privabljala
številne obiskovalce. V zadnjem letu so se razmere zaradi covida-19 spremenile, Miro pa ni čakal in upal
na boljše čase. Svojo dejavnost je razširil in v domači Valburgi že v času prvega
vala epidemije lani spomladi začel peči kruh z drožmi –
predvsem za domače in prijatelje. Povpraševanje se je
povečevalo in junija je odprl
vrata svoje Dežele kruha.
Po poklicu je kuhar, tako
da se ni podal v neznano.
»Že ko sem delal v hotelski
kuhinji, smo pekli kruh, a ne
z drožmi in ne tako dobrega,

Tragedija na
Pokljuki
Neva Ažman je svoj prispevek
o Tragediji na Pokljuki zaključila s predlogom, naj knjiga
Mileta Pavlina V ognju in snegu postane obvezno čtivo srednješolcev – maturantov, tudi
z vso konstruktivno polemiko.
V mladosti sem doživljal
mitizacijo NOB in YU pod
vodstvom KP/ZK v šoli, JLA,
službi ..., ko konstruktivna polemika ni bila mogoča. Danes
(naj) bi bilo drugače. Za to polemiko predlagam knjige Usodne odločitve (Bučar 1988),
Prevzem oblasti (Vodušek
1992), Skriti spomin Angele
Vode (2005), Prevarani sokoli (Čuk, Vest 2016), Slovenski razkol (Možina 2019)
ter prikrita grobišča, Goli
otok itd. Naj ob letošnji 30.
obletnici osamosvojitve Slovenije predlagam še Temeljno
ustavno listino kot podlago za
Ustavo Republike Slovenije.
Zakaj ti dve? Ker v prvi piše,
da so se v YU sistematično
kršile človekove pravice, v drugi pa, da je Slovenija postala
demokratična država.
Kršenje človekovih pravic v totalitarni družbi je bilo skrito
(prim. ustavo SFRJ) v utrditvi
ustavnega sistema na enotnih
socialističnih samoupravnih
temeljih. Mit o OF, NOB in
YU je bil zavarovan z verbalnim deliktom, ki žrtvam –
svojcem in kritikom – ni dajal
pravice do (za)govora. Nekje
sem prebral misel, da je mit
pripoved, namenjena prekrivanju nasilja, ki žrtvi ne daje
besede ter tako skriva resnico
o nedolžnosti žrtve. To misel
potrjuje nekritična retorika

kot ga sedaj, ko sem se zares poglobil. Kruh sem sicer
pekel samo doma za družino
in za prijatelje. Zelo spoštujem to tradicijo. Ko z nekom
deliš svoj kruh, deliš sebe.
Za skoraj vse hlebce, ki jih
spečem, vem, komu so namenjeni. Poznam vse svoje
stranke in dejansko z njimi
delim kruh. Kruh je zame
nekaj zelo osebnega,« pravi Miro Rismondo. Z drožmi je kruh začel peči pred
približno štirimi leti. »Droži sem poznal iz profesionalnega kuharskega življenja,
ampak se z njimi nisem nikoli ukvarjal, ker ni bilo časa.
Pred štirimi leti, ko smo
pospravili Ledeno deželo, ni
pa bil še čas za les, mi je prišla v roke knjiga Nataše Đurić
z naslovom Kruh z drožmi.
Odločil sem se, da bom poskusil. Trmast kot sem, sem

govorcev na proslavah ZZB
in somišljenikov, ki ne dopušča konstruktivne polemike.
Res je, da so partizani kot del
zavezniške koalicije porazili
nacifašizem, a priborjena svoboda (prim. Temeljno listino)
s stališča zgodovine in prava
potrebuje konstruktivno polemiko. Govori ob 30. obletnici
pogosto vsebujejo sintagmo
v smislu pridobitev NOB za
zdravorazumske vrednote svobodoljubja, na katerih temelji
tudi sodobna demokratična
Evropa (Križman Mladim generacijam, 2021). In poudarjajo: tudi (ogrožena?!) Slovenija.
Poudarjanje vrednot OF ob
branju izjav, depeš in tajne
Deklaracije OK ZKS (16. 9.
1941), potvarjanje zgodovine, ko izpuščajo VOS, partizansko (beri komunistično)
nasilje l. 1941/42, razloge za
nastanek vaških straž in nastanka MVAC in domobranstva, neomenjanje vloge KP in
politkomisarjev, ki so skrbeli
za ideološko politično, beri
revolucionarno vzgojo, zaradi
spoštovanja zgodovine zahtevajo konstruktivno polemiko.
Za ohranjanje mita o NOB,
predvsem pri mladini, imajo
isti ideološki podstat tudi Kviz
zmage (2010), zgibanka ob
70-letnici ZZB in Postani partizan (2019).
Za konstruktivno kritiko Tragedije na Pokljuki pa predlagam branje knjige Stanka Petelina Enaintrideseta divizija
(1985, str. 59) o neuspešnem
vodenju bataljona in Mileta
Pavlina
Jeseniško-bohinjski
odred (1970, str. 32) o prepovedani pomoči obkoljenim partizanom.
Franc Pintar, Bled

si rekel, da dokler ne bom
spekel svojega kruha, ga ne
bom kupil. Okrog dva tedna
sem bil brez. Po eni strani je
povsem preprosto, ko enkrat
razumeš delovanje mikrokulture te mlečne bakterije
kvasovke, na začetku pa kar
čakaš na čudež. Nadaljeval
sem in sedaj sva za pekarno
zadolžena skupaj s partnerko Tino Zajc,« pravi.
Sprva ni načrtoval, da
bi peka kruha lahko postala njegova poslovna pot:
»Vsem, ki so me k temu nagovarjali, sem rekel, da v
tem uživam in da bo tako ostalo, da se ne bom s tem poslovno obremenjeval. Nekaj
kasneje, ko sem sestavljal
stroje za izdelovanje ledu in
delal načrte za Ledeno deželo v letošnji zimi, sem po radiu slišal novico, da je odpovedan Oktoberfest. To je bil

Miro Rismondo je lani junija odprl Deželo kruha. / Foto: Gorazd Kavčič
zame alarm, da bo verjetno
odpadla tudi Ledena dežela.
Kaj sedaj narediti, kako preživeti, da ne tarnaš in nisi
odvisen od državne pomoči? Razmišljal sem, da delavnico imam, samo še peč in
mešalnik za testo kupim in
lahko odprem pekarno. Vse
skupaj se je odvilo v enem
mesecu. Čez poletje sem se
učil peke na večji osnovi in
vzpostavljal trg. Osnova je
bila vas. Želel sem narediti
vaško pekarno, kot smo jo v

MojeDelo.com

Smledniku pred veliko leti
že imeli, in kruh peči s sestavinami iz domačega okolja. Projekt se je izkazal za
več kot samo dober kruh.
Z njim se povezuje tudi lokalna skupnost,« poudarja.
Deželo kruha je odprl konec
junija lani. Začel je s tremi
vrstami kruha, na seznamu
jih je sedaj že več kot petnajst in ta se še dopolnjuje.
V ponudbi so tudi rogljički
in še kakšna druga specialiteta za sladokusce, kot je na

primer cimetovo-jabolčna
sladica. Kruh iz Dežele kruha na mizah ni več le v lokalnem okolju, ampak tudi že
nekaj širše. Dobite ga lahko
v njegovi pekarni ter na tržnicah v Medvodah in Ljubljani.
In ko bo konec pandemije,
ko bodo boljše razmere tudi
za Ledeno deželo, bo pekarna ostala? »Zrasla je na vasi
za vaščane in bo tu tudi ostala,« je odločen Miro Rismondo.

podpore za nemško govoreče trge. Delovno mesto je na sedežu družbe v Šenčurju. Euro Plus, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 25. 2. 2021.
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
Varnostni inženir, m/ž (Brnik in teren)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: visoka ali univerzitetna izobrazba – diplomirani varnostni inženir, diplomirani inženir tehniške varnosti, magister tehniške varnosti, varstva okolja ali druga enakovredna izobrazba, vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 6.
3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Tehnolog brizganja plastike, m/ž (Naklo)
Glavne naloge: priprava strojev, perifernih naprav in materiala za brizganje, nadzor procesa brizganja, menjava ter vzdrževanje orodij, izvajanje procesne kontrole, enostavnejših meritev in izdelava zapisov meritev oz. tehnoloških postopkov ...
Orodjarstvo Knific, d. o. o., Pot na pilarno 12, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 25. 2.
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Sodelavec za opravljanje del v proizvodnem procesu, m/ž (Železniki)
Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje in upravljanje zahtevnih računalniško vodenih strojev, obvladovanje posebnih računalniških orodij glede na specifičnost
stroja, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave in kontroliranje izdelkov, samostojno nastavljanje strojev in priprava orodij. Alples, industrija pohištva, d. d.,
Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 6. 3. 2021. Podrobnosti
na www.mojedelo.com.
Avtomehanik, m/ž (Šenčur)
Opis dela: popravljanje in vzdrževanje našega voznega parka ter popravljanje
tovornjakov naših pogodbenih strank. Priklop vozil na tester. Jurčič & Co., d. o. o.,
Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 11. 2. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo,.com.
Upravljalec/posluževalec CNC-strojev, m/ž (Škofja Loka)
Delo zajema: priprava CNC-strojev za obratovanje, samostojno upravljanje strojev
– CNC-stružnice ali obdelovalni centri, nadzor nad delovanjem strojev ... Weber, d.
o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 6. 3. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Inženir tehnične podpore za nemško govoreče trge, m/ž (Šenčur)
Zaradi hitre in prodorne rasti bi radi okrepili našo ekipo tehnične podpore, zato vabimo novo sodelavko ali sodelavca na delovno mesto inženir/inženirka tehnične

Delavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka)
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, 4-izmensko delo, delo je v proizvodnji za brizganje plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva
cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 12. 2. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.
Mehatronik – 2 prosti delovni mesti, m/ž (Kranj)
V svoje vrste vabimo dva strokovnjaka za področje strojništva in elektronike. Zaposlitev za 1 leto s podaljšanjem za nedoločen čas. Delo v dinamičnem okolju in prijetni ekipi, stimulativno plačilo. Dossis, d. o. o., Savska cesta 30, 4000 Kranj. Prijave
zbiramo do 6. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Inženir elektrotehnike, m/ž (Škofja Loka)
Naloge in odgovornosti: programiranje krmilnih in nadzornih sistemov s področja hladilne tehnike in drugih energetskih sistemov, projektiranje elektrokrmilnih
omar, elektroinštalacij ter vodenje projektov. LHT, inženiring in servis, d. o. o., Kidričeva cesta 66a, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 2. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Kuhar, m/ž (Kranjska Gora)
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Priprava jedi v penzionski ponudbi in
priprava jedi po naročilu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja
gostinstva. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 5. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Podpora hrvaškim kupcem, m/ž (Kranj)
Delovno mesto obsega: komunikacijo s hrvaškimi kupci po telefonu, e-pošti in
podporo v živo (livechat), skrb za naročila in reševanje reklamacij, prevajanje teksta iz slovenščine v hrvaščino, pomoč pri iskanju informacij, vezanih na hrvaški trg.
Be Healthy, d. o. o., Smledniška cesta 138 , 4000 Kranj . Prijave zbiramo do 5. 3. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Vodja računovodstva, m/ž (Žiri)
Za razpisano delovno mesto iščemo kandidata, ki izpolnjuje naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba ekonomske smeri, najmanj 4 leta primerljivih delovnih izkušenj, prednost imajo kandidati s poznavanjem področja proizvodnje in trgovine.
Alpina, d. o. o., Strojarska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 5. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Sodelavec za elektro vzdrževanje, m/ž (Škofja Loka)
Od sodelavcev pričakujemo: VI. stopnjo (pogojno V. stopnjo) izobrazbe ustrezne
smeri (elektrotehnika), izkušnje na področju vzdrževanja el. naprav in inštalacij so
prednost ... Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo
do 14. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
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Cveto Zaplotnik
Kranj – V Minoritskem samostanu na Ptuju bo ob koncu maja tradicionalna, že
32. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, na kateri bodo predstavili kmečke prehranske izdelke, ki jih
bodo še pred odprtjem razstave ocenile strokovne komisije. Ocenjevanje bo potekalo v
skupinah: izdelki iz žit, mesni
in mlečni izdelki, olja, kisi, sokovi, žgane pijače, suho sadje
in drugi pridelki, vino, sadjevci – sadna vina, domače marmelade in džemi, sadni namazi, kompoti, konzervirane vrtnine in drugi konzervirani izdelki, med, čaji in letos prvič tudi medice. V skupino krušnih izdelkov so letos dodali tudi jušne rezance, pri skupini suho sadje še
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druge pridelke (sušeno zelenjavo), pri marmeladah in
džemih še sadne namaze ter
pri oljih laneno olje, dodali
pa so še novo skupino izdelkov – medice, kjer bodo poleg navadne medice ocenjevali še aromatizirane, peneče
in druge vrste medic. Za sodelovanje na ocenjevanju izdelkov ni pogoj, da ima kmetija
registrirano dopolnilno dejavnost. Organizatorji sprejemajo prijave do vključno 19. februarja, na Gorenjskem jih
sprejemata Vanja Bajd Frelih
(tel. št. 04 511 27 01) in Ana Beden (tel. št. 04 535 36 17), obe
iz Oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Prispevek za ocenjevanje znaša za
prvi izdelek 30 evrov (skupaj
z DDV), za vsakega nadaljnjega pa 25 evrov.

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
POSESTI
OBDELOVALNO zemljišče, Šenčur,
tel.: 041/944-287

LOTO

3 HA gozda, večino bukov les – Podjelovo brdo, tel.: 04/51-81-665		
21000263

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM
DACIA Logan 99 MCV LPG, original,
letnik 2/2016, 63.500 km, 1. lastnik,
redni servis, tel.: 040/830-962		
21000266

21000261

21000224

PRIDELKI
JABOLKA, neškropljena, cena po dogovoru, Gorje, tel.: 040/529-521		

SUHA mešana drva, možna dostava,
tel.: 031/676-235
21000121
SUHA jesenova in javorjeva drva in pelete za kurjavo, tel.: 031/271-151		
21000260

2 ČB telička, stara 5 in 6 mesecev,
cena 380 oz. 420 EUR, tel.: 041/942015		

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

15,50
EUR

+ po

št ni n a

+ po

št ni n a

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

BREJO kravo lisaste pasme in bikca
simentalca, starega 8 mesecev, cena
po dogovoru, tel.: 041/857-106
21000235

ČB bikca, starega 14 dni, in 2 ČB telički, stari 25 dni, tel.: 040/728-264		

www.gorenjskiglas.si

21000267

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom PRIROČNIK ZA VSE LJUBITELJSKE SADJARJE, ki je bila objavljena v
Gorenjskem glasu 22. januarja 2021, so: Brigita Dobravec iz
Srednje vasi v Bohinju in Jože Šolar z Bleda, ki prejmeta 1. in
2. nagrado, dereze Verige K.F., Lesce, Ivanka Košelnik iz Žirovice, ki prejme 3. nagrado, knjigo.

KUPIM

Nagrajencem čestitamo!

BIKCA simentalca, starega do 1 meseca, tel.: 041/503-623		
21000250

OSTALO
PRODAM

STANOVANJSKA
OPREMA

SENO – kocke, tel.: 031/714-693		

POHIŠTVO

STORITVE

UMETNINE, NAKIT
PRODAM
TAPISERIJE, unikati, različne velikosti,
motivi in cenovni razredi, izjemno darilo, tel.: 040/567-544		

21000264

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

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		

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

21000204

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki,
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.:
041/583-163		
21000205

Bi poskusili
rižoto s temnim
pivom in kranjsko
klobaso,
riževe polpete,
se posladkali z
riževim creme
brulee? Da ne
pozabimo na
sočne riževe
solate, dolmo,
paello, omorice ...
kar 65 receptov
za riževe jedi
je v knjigi.
Riž različnih oblik
in sort bomo še
bolj vzljubili.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm

EUR

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.

21000257

PRODAM

14

136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura

VZREJNE ŽIVALI

TELICO simentalko, staro 15 mesecev, tel.: 04/53-09-680, 031/837520		

KURIVO

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisana
reja ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc
in koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme,
posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

21000258

21000249

V knjigi so
predstavljeni
različni načini reje.
Uvodna poglavja
so osredotočena
na izbiro ustrezne
pasme oz. križanca
ter ureditev in
opremo hlevov za
rejo posameznih
vrst perutnine,
osrednji del pa
je namenjen
opisu tehnologij
rej od valjenja,
preko vzreje, reje
za nesnost ter
pitanja za meso
do kakovosti mesa
in jajc. Veliko
pozornosti so
avtorji namenili
tudi prehrani.

RE JA
OVC IN KOZ
Marjeta Ženko

TRAKTOR, kiper prikolico in mini bager, tel.: 031/500-933

21000201

GRADBENI
MATERIAL

21000231

Sklad 12. kroga za Sedmico: 950.000 EUR
Sklad 12. kroga za PLUS: 1.860.000 EUR
Sklad 12. kroga za Lotka: 880.000 EUR

TRAKTOR in vso ostalo kmetijsko mehanizacijo, tel.: 031/562-809		

21000262

DOBRO ohranjen pograd z vzmetnicama, ugodno, tel.: 064/126-338		

Loto PLUS: 10, 11, 21, 26, 32, 36, 38 in 14
Lotko: 6 2 9 3 4 9

KUPIM

PRODAM

PRODAM

Rezultati 11. kroga – 7. februarja 2021
3, 5, 16, 21, 26, 30, 37 in 8

KMETIJSKI STROJI

21000259

21000265

Kranj – V petek od 17. do 19. ure bo na Baragovem trgu v
Stražišču potekala tradicionalna lokalna eko in konvencionalna tržnica z že znano ponudbo. Organizator Društvo Sorško
polje svetuje, da izdelke od svojih priljubljenih pridelovalcev
naročite vnaprej, najkasneje do jutri do 20. ure (na matjaz.
jerala@siol.net), da pravočasno obvestijo pridelovalce, da
pripravijo in pripeljejo zadostno količino za vse. Prevzem naročenih pridelkov in izdelkov bo v petek od 17. ure do 18.30,
sicer pa bo manjše količine pridelkov možno kupiti tudi na
tržnici po nekoliko višjih cenah. V petek bo na stojnici Amaranta prisotna tudi Fanči Perdih, ki bo svetovala o posevkih
za sadike in odgovarjala na vsa ostala vprašanja, povezana z
vrtom in sejanjem poljščin.

21000268

PRODAM

PRODAM

VW GOLF sportsvan 1.2 TSI, letnik
2015, prevoženo 44.500 km, cena po
dogovoru, tel.: 041/603-332		

V petek Stražiška tržnica

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

www.gorenjskiglas.si

Priprave na Dobrote
slovenskih kmetij
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malioglasi@g-glas.si

160 strani, mere: 17 x 23 cm, trda 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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

14
EUR

+ po

št ni n a

Roman je literarni
spomenik
aleksandrinkam,
Slovenkam, ki so
v obdobju med
obema vojnama
odhajale po
zaslužek v Egipt – v
Kairo in predvsem
v Aleksandrijo.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas
torek, 9. februarja 2021

296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda 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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

+ po

št ni n a
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Načrti z rezervatom Bobovek
V rezervatu Bobek so postavili informacijske table, v nadaljevanju projekta pa bodo postavili še klopi,
zidce, vzpostavili bodo dodatne poti in učno pot. Na Bobovku imajo še druge smele načrte.
Simon Šubic
Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je pred kratkim v sodelovanju z ministrstvom
za okolje in Zavodom RS za
varstvo narave na območju
Naravnega rezervata glinokopnih bajerjev na Bobovku,
ki je v lasti družine Zabret,
postavila tri informacijske
table, ki obiskovalce seznanjajo z zgodovino, geologijo in biotsko raznovrstnostjo na tem območju, pa tudi
z varstvenim režimom. To
je prvi korak pri predstavljanju tega naravovarstveno
pomembnega območja, ki
obiskovalcem nudi številne
ekosistemske usluge, med
drugim tudi rekreacijo in
doživljanje narave, obenem
pa jih nagovarja k njegovemu varovanju in ohranjanju, so sporočili iz MOK-a.
Jezera Čukova jama, Krokodilnica in Ledvička so nastala, ko je jame na območju
opuščenega glinokopa zalila voda. Leta 1903 je namreč
Ivan Zabret, po domače Čukov Ivan, na Bobovku ustanovil žago in parno opekarno, opeko so izdelovali iz izkopane gline. Po opustitvi
dejavnosti v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja so
tu svoj prostor našle številne, tudi redke in ogrožene
rastlinske in živalske vrste
in nastal je biotsko raznovrsten ekosistem, ki je dobil
tudi naravovarstveni status.
Od leta 2016 dalje je namreč
Naravni rezervat Bobovek za
naravovarstveno območje

Kranjski župan Matjaž Rakovec in Metod Zabret pri eni od informacijskih tabel / Foto: MOK
zavarovan s posebnim odlokom. (Ob)vodne površine in tamkajšnja vegetacija nudijo življenjski prostor
številnim vodnim in obvodnim živalskim vrstam: enajstim vrstam rib, okoli 150 vrstam ptic, sedemnajstim vrstam vodnih hroščev, 41 vrstam metuljev, kačjim pastirjem, malim sesalcem,
dvoživkam …
Na območju Čukove jame
je danes dovoljeno vlagati in
loviti ribe, kopati in drsati se,
pluti s čolni in drugimi manjšimi plovili brez motorja. Na
Krokodilnici te aktivnosti z
odlokom niso dovoljene zaradi uresničevanja varstva
in ohranjanja naravnih
vrednot, ugodnega stanja

rastlinskih in živalskih vrst
ter njihovih habitatov, lahko
pa ob njej mirno opazujemo
in doživljamo naravo, pojasnjujejo na MOK-u.
V nadaljevanju projekta
bodo v rezervatu postavili
tudi klopi, zidce, vzpostavili bodo dodatne poti in učno
pot. V tretji fazi bo poskrbljeno še za ustrezno prometno
signalizacijo na cestah, ki
vodijo v Bobovek. Na skrbno
izbranih točkah rezervata bo
v prihodnosti mogoče taboriti, šotoriti, kuriti in urejati
prostor za piknike. Danes je
tam dovoljeno urejati teren
v rezervatu, na parkiriščih,
športnih in otroških igriščih ter postavljati naprave
za vadbo in rekreacijo.

V obeh ledenih dobah se
je v dolini Kokrice in Belce že razprostiralo obsežno, ne preveč globoko jezero. V trinajstmetrskem opekarniškem izkopu je moč
spoznati 300.000 let globoko zemeljsko preteklost.
Na območju jezer na Bobovku so našli tudi dve izjemni fosilni najdbi iz obdobja predzadnje ledene dobe.
Odkritje fosilnih ostankov
kleničev v starosti približno 180.000 let leta 1965 je
prvi primer najdbe fosila te
v Evropi še živeče vrste rib
na svetu. Približno toliko
naj bi bilo staro tudi okostje
samice mamuta (Mammonteus primigenius), ki je poginila v jezeru.

Cerklje – Zdravstveni dom Kranj obvešča, da si osebnega
zobozdravnika zavarovana oseba od danes dalje lahko izbere
tudi v Zdravstvenem domu Cerklje. Ambulanta Mete Hrovat je
ob ponedeljkih in torkih odprta popoldne, ob sredah, četrtkih
in petkih pa v dopoldanskem času. V ambulanti so za vpis
dosegljivi v ordinacijskem času na telefonski številki 04 20
82 271 ali elektronskem naslovu zob.amb.hrovat@zd-kranj.si.

Škofja Loka – Pred 77 leti ustreljenim petdesetim talcem za
Kamnitnikom in štirim partizanom, ki so zgoreli v Veštrskem
mlinu, se bosta danes ob 16. uri poklonila delegacija Združenja
borcev za vrednote NOB Škofja Loka in župan Občine Škofja
Loka Tine Radinja. Dogodka se bodo spomnili s položitvijo
vencev pri spomeniku za Kamnitnikom, vsakoletna komemorativna slovesnost pa je zaradi epidemije covida-19 odpovedana.
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Snežilo bo.

2/5 oC

0/3 oC
3/7 oC

3/8 oC

7/11 oC
5/8 oC
Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

5/11 oC

ČETRTEK

5/9 oC
5/12 oC

9/12 oC

4/8 °C

4/9 °C

Cveto Zaplotnik
Kranj – Ekipa spletnega portala Primerjam.si že od leta
2012 pomaga iskalcem storitev najti primerne mojstre
za dom in posel. Stranka na
spletni strani odda brezplačno povpraševanje, nato v
kratkem času prejme do šest
nezavezujočih ponudb lokalnih izvajalcev del, potlej
pa izbranega izvajalca tudi
oceni z oceno od ena do pet.
Ekipa portala vsako leto izvajalcem – obrtnikom in podjetjem z najboljšimi ocenami strank – podeli certifikat
»izbor strank«, lani je bilo takih 289. Izmed teh so letos

Mateja Rant

V spomin ustreljenim talcem

SREDA

Na lestvici Top 50 tudi
gorenjski mojstri
izbrali in nagradili petdeset mojstrov, ki so lani najbolj izstopali po številu izvedenih poslov in nadpovprečnih ocenah. Na lestvico Top 50 so se uvrstili tudi
gorenjski mojstri, med najbolje ocenjenimi so kamnosek Miha Oblak z Bleda, mizar Rok Šenk iz Šinkovega Turna pri Vodicah, leško
podjetje Lokve, ki se ukvarja s prodajo oken, monterji
toplotnih črpalk Ekoenergija z Zgornjega Brnika, strokovnjak za varstvo pri delu
Jože Prezl iz vasi Studeno
pri Železnikih ter polagalec
talnih oblog Mirko Florjančič iz Gorič.

Bojkot pouka na daljavo

Od danes vpis k zobozdravniku v Cerkljah

TOREK

Gorenjski glas
torek, 9. februarja 2021

info@g-glas.si
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Kranj – Dijaki, zbrani v iniciativi Zahtevamo šolo, so za
danes napovedali bojkot pouka na daljavo. Ob tem poudarjajo, da se že ves čas zavzemajo, da je treba upoštevati ukrepe za preprečevanje
okužb z novim koronavirusom in zagotavljati varnost.
Zato dijake in osnovnošolce
pozivajo, naj ravnajo odgovorno in svoje nestrinjanje
izrazijo tako, da se ne udeležijo spletnih predavanj, že
vnaprej pa se distancirajo od
morebitnih uličnih shodov
ali protestov. Samo na ta način, so prepričani v iniciativi,

bodo dokazali, da je namen
njihovega upora kakovostnejša izobrazba. Za izvedbo bojkota so se odločili, potem ko so na ministrstvu za
izobraževanje, znanost in
šport za minulo sredo načrtovano srečanje z državnim
sekretarjem Damirjem Orehovcem prestavili na danes,
torej na dan, ko so napovedali bojkot pouka, če ne bodo
uresničene njihove zahteve,
ki so jih pred časom predali ministrici Simoni Kustec.
Med drugim zahtevajo šolanje po modelu C ne glede na
epidemiološko sliko in prilagoditev mature, želijo pa si
tudi boljše komunikacije.

Ikea ob koncu meseca tudi v Sloveniji
Kranj – Švedska Ikea bo 25. februarja v Sloveniji odprla spletno
trgovino in v Mariboru tudi prevzemno mesto, isti dan pa tudi
trgovino v Ljubljani, če bodo to le dopuščale epidemiološke
razmere. Že danes, v torek, bo na svojem spletnem naslovu
odprla maloprodajno spletno mesto, na katerem si bodo obiskovalci že lahko ogledali več kot 9500 izdelkov za opremo
doma, ki jih bo od 25. februarja dalje možno tudi kupiti.

»Razstava« slik (in še česa) v bližini gozda
Kranj – Ko se je naš bralec iz Britofa pred kratkim sprehajal
v bližini avtocestnega podvoza, je pred šenčurskim gozdom
naletel na »umetniško instalacijo« – na odpadke, med katerimi je bilo tudi kar nekaj slik. Na eni od slik je še napis avtorice
Jasmina 12/13. »Morda kdo prepozna to umetniško delo in
pove lastniku, da so tovrstne 'razstave' v naravi prepovedane,«
je zapisal naš bralec, ki zdaj nestrpno čaka, da 'razstavljavec'
zapre razstavo v naravi in pobere razstavne primerke.

