
9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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GORENJSKA

Socialna pomoč,  
Enos znižal ceno
Jeseniški občinski svetniki so za 
blaženje stiske občanov zaradi po-
višanih cen ogrevanja zagotovili 
dodatna sredstva za socialno po-
moč. Proizvajalec toplote Enos bo 
ceno ogrevanja še dodatno znižal 
tako za januar kot za februar.

4

KRONIKA

Rešila moškega,  
ki se mu je udrl led 
Naključna mimoidoča sta v četr-
tek iz zaledenelega jezerca Rač-
njak v Stražišču pri Kranju rešila 
moškega, ki se mu je udrlo pod 
nogami. Na led nikoli ne hodite 
sami, opozarja uprava za zaščito 
in reševanje.

10

ŠOLSKI GLAS

Na informativni  
dan na splet
Večina srednjih, višjih in visokih 
šol ter fakultet bo v petek in sobo-
to pripravila informativne dneve 
za prihodnje dijake oziroma štu-
dente, ki pa bodo že drugo leto 
zapored zaradi epidemioloških 
razmer potekali virtualno.

12

ZADNJA

Kranjska Gora  
v olimpijskih barvah
Le nekaj ur zatem, ko je olimpijski 
ogenj zagorel v Ptičjem gnezdu, 
se je v olimpijske barve odela tudi 
Kranjska Gora, ki bo poleg nepo-
srednega prenosa tekem na veli-
kem zaslonu ves čas iger ponujala 
poseben olimpijski program. 

32

VREME

Danes bo oblačno  
z rahlimi padavinami. 
Čez dan se bo zjasnilo.  
Jutri in v sredo bo  
pretežno jasno.

–6/10 °C
jutri: pretežno jasno

Priloga: 

LOČANKA

Dragim bralkam in bralcem časopisa 
Gorenjski glas iskreno voščimo  

ob Prešernovem dnevu, slovenskem 
kulturnem prazniku.
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Igor Kavčič,  
Urša Peternel

Kranj, Vrba – Na osrednji pro-
slavi ob slovenskem kultur-
nem prazniku bodo drevi v 
Cankarjevem domu v Ljublja-
ni podelili letošnje Prešerno-
ve nagrade in nagrade Prešer-
novega sklada. Na slovesno-
sti, ki jo bo mogoče spremlja-
ti v neposrednem prenosu na 
Prvem programu TV Slove-
nija in Prvem programu Ra-
dia Slovenija, bosta Prešer-
novo nagrado za življenjsko 
delo prejela klasični filolog in 
prevajalec dr. Kajetan Gantar 
ter muzikolog in dirigent dr. 
Mirko Cuderman, gorenjski 
rojak iz Tupalič. 

Med nagrajenci tudi dva Gorenjca
Slovenski kulturni praznik bo jutri v Prešernovem mestu Kranj, njegovi rojstni Vrbi in drugje po 
Gorenjskem minil v znamenju kulture. Med nagrajenci sta tudi dr. Mirko Cuderman in Damijan Močnik.

V Prešernovi hiši v Kranju ob prazniku že po tradiciji pričakujejo številne obiskovalce. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto so bili na 
zimskih olimpijskih igrah v 
Pekingu na Kitajskem znani 
prvi dobitniki medalj. In že 
prvi dan so slovenski špor-
tniki osvojili dve – in to na 
eni tekmi. 

Na edini ženski posamič-
ni tekmi v smučarskih sko-
kih je na srednji skakalnici 
olimpijska zmagovalka po-
stala 26-letna Urša Bogataj 
z Briš pri Polhovem Grad-
cu, tretja pa je bila 21-letna 
Nika Križnar iz Delnic v Po-
ljanski dolini. Vmes se je 
uvrstila Nemka Katharina 

Althaus. Slovenski uspeh 
sta dopolnili še Ema Klinec 
na petem in Špela Rogelj na 
devetem mestu. To je bila 
tretja tekma smučarskih 
skakalk v zgodovini iger. Na 
skakalnici v Džangdžjako-
vu je Bogatajeva v prvi se-
riji s 108 metri postavila re-
kord skakalnice, v finalu pa 
napadla z drugega mesta in 
premagala vodilno Nemko. 
Prvič je pokorila vso konku-
renco, potem ko je bila na 
tekmah svetovnega poka-
la doslej dvakrat druga. To 
je tudi prva ženska skakal-
na medalja na olimpijskih 
igrah, prva skakalna zlata, 

Slovenija je prvič na eni tek-
mi dobila dve medalji. V so-
boto je bilo torej postavlje-
nih kar nekaj mejnikov. 
Včeraj so na srednji skakal-
nici tekmovali še fantje. Od 
Slovencev je bil na nehvale-
žnem 4. mestu najvišje Pe-
ter Prevc, pol točke za meda-
ljo, 9. je bil Timi Zajc.

Skakalke in skakalce nov 
boj za odličja čaka že danes, 
ko bo mešana ekipna tekma. 
Jutri bo za Slovenijo nov po-
memben dan. Na sporedu 
bo med drugim posamičen 
sprint smučarskih tekačev, 
paralelni veleslalom pa čaka 
deskarje. Več na strani 7.

Skakalki v Pekingu spisali zgodovino
Zimske olimpijske igre so se za Slovenijo začele sanjsko, za kar so poskrbele 
smučarske skakalke. Urša Bogataj je olimpijska zmagovalka, Nika Križnar je 
bila tretja. Veselo je bilo v soboto tudi v Delnicah.

Smučarski skakalki Nika Križnar (levo) in Urša Bogataj sta se veselili prvih medalj za 
Slovenijo na letošnjih olimpijskih igrah. Veselo je bilo tudi pri Križnarjevih v Delnicah. 
Navijali so za obe, tako za Niko kot tudi za Uršo, ki je dekle Nikinega brata. / Foto: OKS
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC KODER iz Besnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

ŠENČUR – Dom krajanov 
četrtek, 10. februar, ob 19. uri

Gost: Rado Pezdir Vodi: Jože Biščak Gost: Branko Grims
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Obvezno izpolnjevanje pogojev PCT!

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. januarja 2022, prejme 
emajliran lonček s potiskom, ki ga podarja RTV Slovenija, 
Darko Mulej iz Lesc.
Nagrajencu čestitamo!

Aleš Senožetnik

Cerklje – Cerkljanski župan 
Franc Čebulj bo na prihaja-
jočih državnozborskih voli-
tvah kandidiral na listi koali-
cije strank Povežimo Slove-
nijo. Za kandidaturo se je od-
ločil, ker bi rad težave občin 
ponovno vrnil na parlamen-

tarni dnevni red. »Odkar žu-
pani nismo več tudi poslan-
ci, smo tako občani kot žu-
pani in občine od poslancev 
pozabljeni,« je dejal Čebulj, 
ki je sicer dva mandata že se-
del v poslanskih klopeh. »V 
zadnjih letih nisem zasledil, 
da bi poslanci, ki so bili iz-
voljeni v naši volilni enoti, 
povpraševali, s kakšnimi te-
žavami se srečujemo občine 
oz. ljudje, ki živimo tukaj. Iz 

preteklih poslanskih izku-
šenj vem, da smo takrat žu-
pani, ki smo prihajali »s te-
rena«, večkrat stopili skupaj, 
ne glede na politične barve, 
in predlagali marsikatero 
spremembo zakonodaje ali 
amandma,« pravi Čebulj, ki 
dodaja še, da bo treba dvig-
niti tudi nivo dialoga v par-

lamentu, ki je padel na zelo 
nizko raven, in da poslan-
ci danes razpravljajo na ni-
voju medsebojnih diskredi-
tacij, namesto da bi se po-
govarjali o razvojnih pobu-
dah. Naklonjen je tudi po-
novni združljivosti župan-
ske in poslanske funkcije, 
če sprememba zakonodaje 
ne bo potrjena in bo izvoljen 
v parlament, pa bo o nadalj-
njih korakih razmislil.

Cerkljanski župan 
kandidira za poslanca

Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Predsednik republi-
ke Borut Pahor bo predvido-
ma v sredo podpisal odlok o 
razpisu rednih volitev v dr-
žavni zbor, v katerem bo kot 
datum začetka volilnih opra-
vil določil 14. februar, za dan 
izvedbe volitev pa 24. april. 
To je Pahor napovedal 20. ja-
nuarja, ko se je srečal s čla-
ni Državne volilne komisije 
(DVK). 

DVK je sicer pred dnevi 
odločila, da bodo volivci, ki 
bodo na dan volitev v karan-
teni zaradi tveganega stika, 
ob doslednem upoštevanju 
zaščitnih ukrepov lahko voli-
li na voliščih skupaj z ostali-
mi volivci, torej med 7. in 19. 
uro. Tisti, ki jim bodo zara-
di okužbe s koronavirusom 
odredili izolacijo vsaj pet dni 
pred volitvami, bodo lahko 
poslali vlogo za glasovanje 
po pošti. Svoj glas bodo tako 
morali oddati po pošti tudi, 
če bi vmes covid-19 že pre-
boleli in bi si formalno lah-
ko skrajšali izolacijo.

Še vedno pa ni rešitve za 
tiste, ki bodo za okužbo z 

novim koronavirusom iz-
vedeli tik pred volitvami, 
torej manj kot pet dni prej, 
in bodo zamudili rok za od-
dajo vloge za glasovanje po 
pošti. DVK je sklenila, da 
bodo končno odločitev spre-
jeli najpozneje 25 dni pred 
volitvami. Nanjo bo vplivala 

aktualna epidemiološka sli-
ka oziroma predvideno šte-
vilo okuženih. Če bi bilo ve-
liko okuženih, ki jim glaso-
vanje ne bi bilo omogočeno, 
bi to lahko vplivalo na izid 
in legitimnost volitev. Na 
tej podlagi se bodo odloča-
li tudi o izvedbi glasovanja 

na domu, saj bi ob zelo ve-
likem številu zahtev za gla-
sovanje na domu lahko ime-
li težavo z zagotavljanjem t. 
i. letečih volilnih komisij. 
Vsi, ki bodo zaprosili za gla-
sovanje na domu, bodo mo-
rali tudi predložiti zdravni-
ško potrdilo.

Na volišče tudi iz karantene
Državna volilna komisija mora še sprejeti odločitev, kako omogočiti glasovanje tistim, ki se bodo s 
koronavirusom okužili v zadnjih dneh pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo predvidoma 24. aprila.  

Lanski referendum o zakonu o vodah je bil prvi preizkus izvedbe glasovanja v covidnih 
razmerah. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Med izje-
me od napotitve v karante-
no na domu po visoko tvega-
nem stiku s povzročiteljem 
covida-19 je vlada na četrtko-
vi seji določila tudi zaposle-
ne v kritični infrastrukturi, 
policiji in dejavnosti obram-
be. Na delovnem mestu 
se morajo sedem dni vsa-
kodnevno hitro testirati in 
nositi zaščitno masko tipa 
FFP2. Že pred tem je izje-
ma veljala za zaposlene v 
šolstvu, zdravstvu in social-
nem varstvu.

V državi je po poročanju 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) skoraj 
dvesto tisoč potrjenih aktiv-
nih primerov okužb. Števi-
lo potrjenih okužb na sto 

tisoč prebivalcev v zadnjih 
14 dneh je več kot 9300, 
kar močno presega evrop-
sko povprečje, je na petko-
vi novinarski konferenci 
povedala namestnica pred-
stojnika Centra za nalezlji-
ve bolezni na NIJZ Nuška 
Čakš Jager. Ob tem je pou-
darila, da je večina okužb lo-
kalnih, uvoženih primerov 
skoraj ni. »Različica omi-
kron že 90-odstotno prevla-
duje v svetu, čeprav je razli-
čico delta še vedno mogoče 
zaznati,« je pojasnila Čakš 
Jagrova.

V Sloveniji je z enim od-
merkom cepiva cepljenih 70 
odstotkov prebivalcev, starih 
nad 18 let, z vsemi odmerki 
pa 68 odstotkov prebival-
cev, starih nad 18 let. Čakš 
Jagrova je znova opozorila 

na priporočila Evropske-
ga centra za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni, 
da je za preprečevanje šir-
jenja okužb s SARS-CoV-2 
na prvem mestu cepljenje, 
ki preprečuje hude okužbe 
pa tudi samozaščitno obna-
šanje z uporabo mask, upo-
števanjem medosebne raz-
dalje, rednim umivanjem in 
razkuževanjem rok, prezra-
čevanjem prostorov in de-
lom od doma, kjer je to mo-
goče. Poudarila je tudi po-
men testiranja in iskanja sti-
kov v primeru okužbe ter do-
sledno upoštevanje izolacije 
(bolne osebe) ali karantene 
(visokorizični stiki).

Po zadnji projekciji Insti-
tuta Jožef Stefan (IJS) je epi-
demija pri nas predvidoma 
že dosegla vrh petega vala in 

bo v naslednjih dneh zače-
la vse hitreje upadati. »Vrh v 
bolnišnicah bomo predvido-
ma dosegli čez približno en 
teden. 'Omikron vrha' v eno-
tah intenzivne terapije verje-
tno sploh ne bo.« V soboto je 
bilo hospitaliziranih 746 co-
vidnih bolnikov, od tega 133 
v oddelkih intenzivne tera-
pije. Žal pa je samo v sobo-
to umrlo še 25 covidnih bol-
nikov, skupaj do zdaj že več 
kot 6300.

V kranjski občini so v 
petek potrdili 319 novih 
okužb, tedenski prirast pa 
je bil že negativen (za 14,4 
odstotka manj). V obči-
ni Kamnik so potrdili 186 
okužb, na Jesenicah 101, v 
Škofji Loki 97, Radovljici 
81, Tržiču in Medvodah po 
70, Gorenji vasi - Poljanah 
64 ... Povsod je bil tedenski 
prirast negativen. V občini 
Železniki so potrdili 51 no-
vih okužb, tedenski prirast 
pa je bil s skoraj 54 odstot-
ki pozitiven. Pozitiven pri-
rast je bil tudi v nakelski ob-
čini, kjer so v petek potrdili 
26 novih okužb.

Nove izjeme pri karanteni
Izjema od napotitve v karanteno so tudi zaposleni v kritični infrastrukturi, 
policiji in obrambi. Epidemija je po oceni Instituta Jožef Stefan predvidoma 
že dosegla vrh petega vala.

Preddvor – Lastniki in uporabniki nepremičnin oziroma zave-
zanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) lahko pridobijo informacije o podatkih za odmero 
NUSZ v letu 2022 v občinski upravi vse do 15. marca letos. 
Informacije dajejo v času uradnih ur na telefonski številki 04 
27 51 018, podatke o spremembi zavezanca za plačilo NUSZ 
pa lahko sporočite tudi na e-naslov obcina@preddvor.si.

Informacije lahko pridobite do marca letos

Mekinje – Javni zavod za kulturo Kamnik jutri, v torek, vabi na 
javno vodenje po razstavi Življenje za samostanskimi vrati, ki 
prikazuje več kot 720-letno zgodovino Samostana Mekinje. 
Razstava se osredotoča na predstavitev dveh redov - klaris in 
uršulink. Vodenji bosta ob 9. in 11. uri. Število mest je ome-
jeno, zato je obvezna prijava po telefonu 031 392 158 ali na 
elektronski naslov info@samostanmekinje.si.

Vodenje po razstavi o Samostanu Mekinje
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V teh dneh ga ni bilo 
medija, v katerem ne 
bi v prvi plan postavi-

li novice o velikem uspehu in 
medaljah naših smučarskih 
skakalk na zimskih olimpij-
skih igrah. Slovenija je lahko 
ponosna. Dobro nam gre. 

Pred slovenskim kulturnim 
praznikom bom kakopak pi-
sal o kulturi in umetnosti. 
Prejšnjo soboto so v Mariboru 
razglasili bob leta, ki ga že 
več kot dve desetletji izbirajo 
bralci časnika Večer in slo-
venska javnost. Eden izmed 
desetih citatov, ki so se uvrstili 
v finale, se je glasil: »Doseže-
na mesta prvega hornista pri 
Berlinskih filharmonikih ali 
pa kontrabasista in violinistke 
pri Dunajskih filharmonikih 
so gotovo primerljiva z olim-
pijskimi zmagami.« Gre za 
izjavo Barbare Švrljuga Her-
govich, vodje Koncertne poslo-
valnice Maribor.

Pred dnevi je priznana 
glasbenica Romana Krajnčan 
skupaj z več deset podpisniki, 
med katerimi ne manjka reno-
miranih imen z različnih pod-
ročij umetnosti, na predsedni-
ka države, predsednika vlade 
in ministra za kulturo naslo-
vila javno pismo, v katerem 
jih poziva, naj država poma-
ga mladim samozaposlenim 
v kulturi, da bodo v aktualni 
situaciji lahko preživeli. »Go-
vorimo o samozaposlenih v 
kulturi, ki so bili pred pande-
mijo uspešni, finančno samos-
tojni in so sebe in svoje druži-
ne lahko preživljali s svojim 

delom in ustvarjanjem. Gre 
za vrhunske mlade umetnike, 
na katere smo Slovenci lah-
ko ponosni, saj predstavljajo 
naš narod in veličino kultu-
re. Toda takšna situacija, kot 
smo ji priča, ubija ustvarjalni 
duh in pomeni umiranje na-
rodove kulturne substance. 
Prireditve odpadajo, dogod-
kov ni, vsa kultura je v krču. 
Plesalci, glasbeniki, igralci 
životarijo,« med drugim pre-
beremo v pismu. V teh časih 
življenje in delo celotni družbi 
omejujejo številni ukrepi, seve-
da uvedeni in usmerjeni k va-
rovanju zdravja. Država je za 
nekatera področja, da so ljudje 
lahko delali in preživeli, dob-
ro poskrbela, samozaposleni v 
kulturi pa že od lanskega juli-
ja niso upravičeni do pomoči, 
čeprav je njihovo delovanje v 
marsičem onemogočeno, saj 
je kulturno življenje v zadnjih 
dveh letih »dihalo na škrge«.

Ljudje se v krizi najprej 
omejimo pri stvareh, ki niso 
življenjskega pomena. Brez 
kulture in brez športa lahko 
preživimo, ne moremo pa ži-
veti, saj ju še kako potrebuje-
mo – šport za telo, kulturo za 
duha. Prav je, da smo kultur-
ni skozi vse leto, ne zgolj v teh 
dneh, ko tudi kultura za tre-
nutek stopi v prvi plan. Mo-
goče pa je ta trenutek pravi, 
da se pomisli na tiste mlade 
– in posledično tudi poskrbi 
zanje –, ki se ukvarjajo s kul-
turo in umetnostjo. Bodimo 
ponosni na njihove medalje. 
In država tudi.

Medalja za kulturo

KOMENTAR
Igor Kavčič

Na Gorenjsko v Cerklje bo 
šla tudi ena šestih nagrad 
Prešernovega sklada, prejel 
pa jo bo skladatelj Damijan 
Močnik za ustvarjalni opus 
vokalne ter vokalno-instru-
mentalne glasbe v zadnjih 
treh letih. 

Letošnja državna prosla-
va ob slovenskem kultur-
nem prazniku se izrisuje z 
naslovom Up sreče v prsih 
hrani, Prešernovim ver-
zom iz Krsta pri Savici, ki je 
osrednja točka kulturnega 
programa prireditve. Skozi 
filmsko, plesno in igralsko 
interpretacijo se ustvarjalci 
sprašujejo o času preizkuš-
nje, ki v vseh obdobjih zave-
zuje človeka k razumevanju 
predvsem njega samega, 
njegove borbe in rasti. Osre-
dnja lika Črtomirja in Bo-
gomilo igrata mlada igralca 
Mak Tepšić in Lea Cok. Pri-
redba in režija je delo Katje 
Pegan, predstava pa je nasta-
jala v času lanskoletnega za-
prtja zaradi epidemije covi-
da-19 in je produkcija Gleda-
lišča Koper. Zdravljico bo in-
terpretiral igralski par Patri-
zia Jurinčič Finžgar in Vla-
dimir Jurc. Skozi filmski za-
pis avtorjev Deana Grguri-
ce in Mateja Sukiča bomo 
predstavili in počastili preje-
mnike nagrad Prešernovega 
sklada ter Prešernova nagra-
jenca za leto 2022. Slav-
nostni govornik bo predse-
dnik Upravnega odbora Pre-
šernovega sklada dr. Jožef 
Muhovič.

Prešernov smenj bo

V Kranju slovenski kultur-
ni praznik pod geslom Vsak 
dan prešernovo z različnimi 
dogodki in vodenji po mes-
tu zaznamujejo že od sredi-
ne prejšnjega tedna, osre-
dnje dogajanje pa bodo že 
po običaju strnili v Prešer-
nov smenj, ki bo letos pote-
kal s prilagojenim progra-
mom, ki je prvič del širše ak-
cije povezovanja vseh kranj-
skih kulturnih ustanov. 

Tudi letos bo po mestnih 
ulicah potekal sejem doma-
če in umetnostne obrti, od-
prta bodo vrata vseh hiš kul-
ture v mestu, vstop pa bo tudi 
tokrat brezplačen. Prešer-
nov muzej vabi v Prešerno-
vo hišo in na razstave v grad 
Khislstein, že ob 10. uri bo 
v Mestni knjižnici najmlaj-
še pritegnila predstava Le 
sosed bo mejak, zaigral bo 
Tomi Purich trio, med 10. in 
16. uro pa se boste lahko pre-
izkusili v kvizu Kr' prešerno 
po knjižnici. 

V Mali galeriji se bodo čla-
ni Likovnega društva Kranj 
predstavili na skupinski raz-
stavi V čast Prešernu. Ljubi-
telji teatra se bodo med 14. 
in 17. uro lahko sprehodili 
po Prešernovem gledališču 
Kranj v sklopu brezplačne-
ga vodenja. V Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev bo ob 

16. uri recital in vodenje po 
razstavi Čas pozabe. Po raz-
stavi bo vodil razstavljavec 
Sandi Červek, lanski nagra-
jenec Prešernovega sklada 
za vizualno umetnost, na 
recitalu pa bosta nastopi-
la lanski Prešernov nagra-
jenec pesnik in pisatelj 
Feri Lainšček ter umetno-
sti zgodovinar Franci Just, 
ki bo predstavil pesnika in 
nagrajenca Prešernovega 
sklada Milana Vincetiča. 
Obsežen program so prip-
ravili tudi v Layerjevi hiši 
(več na 6. strani).

Po poti kulturne dediščine 
samostojno ali virtualno

Zaradi epidemije osre-
dnje prireditve pri Prešer-
novi rojstni hiši tudi ob le-
tošnjem kulturnem prazni-
ku ne bo, kljub vsemu pa va-
bijo obiskovalce, da pride-
jo v Vrbo. Pred Prešernovo 
rojstno hišo bo od 12. ure do 
13.30 potekal prenos 36. re-
citala Prešernove poezije, 
ki ga pripravlja Združenje 

dramskih umetnikov Slove-
nije. Pred Prešernovo, Fin-
žgarjevo in Čopovo rojstno 
hišo bodo na ogled tudi fil-
mi o Poti kulturne dediščine 
in o Francetu Prešernu. Vra-
ta bo odprla tudi prenovljena 
stalna razstava o življenju in 
delu Matije Čopa v njegovi 
rojstni hiši v Žirovnici.

Tudi organiziranega po-
hoda po Poti kulturne de-
diščine ne bo, pohodnike pa 
vseeno vabijo, naj se na po-
hod podajo samostojno. Le-
tošnja novost je poseben vo-
dnik za potepanje, v katerem 
bodo pohodniki zbirali žige, 
ki bodo postavljeni tudi zu-
naj pred vsemi petimi zna-
menitosti na poti. Rojstne 
hiše bodo odprte od 8. do 
16. ure, vstop bo brezplačen, 
obiskovalci morajo izpolnje-
vati pogoj PCT. Jalnova roj-
stna hiša pa bo zaprta.

Na pohod se bo mogoče 
podati tudi virtualno, v vir-
tualnem pohodu nastopajo 
Aleksander Mežek, Boštjan 
Gorenc - Pižama, Rok Terkaj 
- Trkaj, Irena in Leon Leskov-
šek, Mešana pevska skupina 
Dr. France Prešeren Žirov-
nica in otroci Osnovne šole 
Žirovnica. Obiskovalce bos-
ta pozdravila župan Obči-
ne Žirovnica Leopold Poga-
čar in direktor Zavoda za tu-
rizem in kulturo Žirovnica 
Matjaž Koman.

V kulturni dvorani na 
Breznici Kulturno društvo 
dr. France Prešeren Žirov-
nica - Breznica pripravlja sli-
karsko razstavo 16. slikar-
ske kolonije 2022 z naslo-
vom Čebelarju.

Letošnji slogan praznova-
nja bo Edinost, sreča, spra-
va k nam naj nazaj se vrne-
jo! Organizatorji so Zavod 
za turizem in kulturo Ži-
rovnica v sodelovanju z Ob-
čino Žirovnica in Ministr-
stvom za kulturo Republike 
Slovenije.

Med nagrajenci tudi  
dva Gorenjca
31. stran

Pot kulturne dediščine Žirovnica je dolga deset 
kilometrov, označena je s tablami, ker je krožna, pa jo 
je mogoče začeti na poljubnem mestu.

Urša Peternel

Hrušica – V soboto ponoči so 
delavci Cengiz Slovenija, ki 
gradijo vzhodno cev predo-
ra Karavanke, dosegli 1723 
metrov. To pomeni, da so iz-
kopali polovico slovenske-
ga dela cevi. Dela potekajo 

po načrtu, izkop bo končan 
do oktobra 2023, vsa dela pa 
do maja 2025. Skupna dol-
žina druge cevi je 7948 me-
trov, od tega je slovenski del 
dolg 3446 metrov, avstrijski 
pa 4402 metra. Avstrijci so 
svoj del do slovenske meje 
dokončali septembra lani. 

Izvrtali polovico druge 
cevi predora Karavanke

Polovica slovenskega dela druge cevi predora Karavanke je 
izvrtana. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – V Domu upoko-
jencev dr. Franceta Bergelja 
Jesenice so prejeli kohezij-
ska sredstva, s pomočjo ka-
terih bodo izvedli energet-
sko prenovo objektov B, C 
in D. 

Kot so sporočili z vladne 
službe za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko, bo 
energetska prenova zajema-
la izdelavo fasade, menjavo 
oken in vrat, toplotno izola-
cijo strehe, postavitev ograj 
na balkonih, menjavo streš-
ne kritine, toplotno izolaci-
jo zunanjih sten z notranje 
strani na objektu B, prede-
lavo regulacijske opreme v 
toplotni postaji daljinskega 
ogrevanja, ozemljitev stre-
lovoda, prenovo razsvetljave 

in še nekaj drugih energet-
skih posodobitev. 

Projekt je vreden 1,4 mili-
jona evrov, Kohezijski sklad 
pa bo prispeval 550.000 
evrov. Prenova naj bi bila 
zaključena predvidoma do 
konca letošnjega leta. 

V domu pa bodo še letos za-
čeli graditi tudi nov objekt, v 
katerem bodo uredili prosto-
re za dnevno varstvo, bival-
no enoto za začasno name-
stitev stanovalcev in garažno 
hišo, ki bo omilila problem 
pomanjkanja parkirišč ob 
domu. Tudi ta projekt bodo 
financirali s pomočjo evrop-
skih sredstev; iz razpisa Rea-
ct-EU, ki je namenjen izbolj-
šanju standarda v javnih do-
movih, so pridobili 3,3 milijo-
na evrov, gradnja pa mora biti 
končana do sredine leta 2023.

Energetska prenova doma 
upokojencev na Jesenicah
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Urša Peternel

Jesenice – Več kot dve uri je 
trajala razprava o problema-
tiki ogrevanja na Jesenicah 
na četrtkovi seji občinske-
ga sveta, na kateri so skuša-
li najti dodatne rešitve, s ka-
terimi bi olajšali stiske obča-
nov zaradi visokih položnic. 
Na koncu so sprejeli sklep, 
da bodo za blaženje stisk za-
gotovili dodatna sredstva za 
socialno pomoč občanom, 
in sicer do skupne višine 60 
tisoč evrov. Postopke bo vo-
dil Center za socialno delo 
Jesenice.

Obenem je direktor pod-
jetja Enos, ki proizvaja to-
ploto, Andrej Stušek pove-
dal, da je bil Enos v vseh le-
tih od podelitve koncesi-
je med najugodnejšimi po-
nudniki daljinske toplote v 
Sloveniji, sistem daljinske-
ga ogrevanja na Jesenicah 
pa je eden najnaprednejših 

v državi. Stušek je izrazil 
obžalovanje, da je prišlo do 
tako visokih podražitev, raz-
log so bile nenormalne raz-
mere na trgu energentov, saj 
so konec lanskega leta cene 

predvsem plina in posledič-
no tudi električne energije 
dobesedno podivjale, zrasle 
tudi za petsto odstotkov, je 
navedel. Podjetje izpolnju-
je svojo obljubo, da bodo na-
redili vse, da bi z dodatnim 
virom prihodka ceno še 

znižali, je dejal. Ker jim je to 
v januarju tudi uspelo, bodo 
ceno variabilnega dela me-
gavatne ure za mesec janu-
ar, poleg že znižane cene za 
15 evrov, znižali še za doda-

tnih pet evrov (iz 104 evrov 
na 99 evrov), za mesec fe-
bruar pa za 12 evrov, torej iz 
104 evrov na 92 evrov (gre za 
zneske brez DDV). S tem se 
bo cene ogrevanja v primer-
javi z lanskim februarjem 
zvišala za 28 odstotkov.

Na seji so se svetniki sez-
nanili tudi z analizo pora-
be toplote po posameznih 
večstanovanjskih objektih, 
ki kaže na to, da pri neka-
terih objektih oziroma sta-

novanjih prihaja do nenor-
malne porabe v primerja-
vi s povprečno. Zdaj bodo 
v sodelovanju z upravni-
ki skušali ugotoviti, za-
kaj do takšnih razlik priha-
ja. Kljub dvigu cen položni-
ca za 50 kvadratnih metrov 

veliko stanovanje nikakor ne 
bi smela znašati 300 ali 400 
evrov, je dejal Stušek. Dodal 
je še, da se občani lahko indi-
vidualno dogovorijo tudi za 
obročno odplačevanje viso-
kih položnic, kar je bilo mož-
no že pred omenjenimi pod-
ražitvami.

Župan Blaž Račič pa je 
opozoril, da bi prekinitev 
koncesijske pogodbe, kar 
zahteva civilna iniciativa, 
lahko imela tudi več mili-
jonov evrov težke finančne 
posledice. Še večja težava bi 
bila, da si občani ne bi mogli 
v kratkem času zagotoviti al-
ternativnega vira ogrevanja.

Župan je ob tem zatrdil, da 
bo v začetku marca na zah-
tevo civilne iniciative sklical 
tudi zbor občanov. 

Ob tem pa je nadzorni od-
bor občine napovedal tudi 
nadzor nad koncesijsko po-
godbo, sklenjeno leta 2014 s 
koncesionarjem Enos OTE. 

Socialna pomoč, Enos znižal ceno
Jeseniški občinski svetniki so za blaženje stiske občanov zaradi povišanih cen ogrevanja zagotovili dodatna sredstva za socialno 
pomoč. Proizvajalec toplote Enos bo ceno megavatne ure ogrevanja še dodatno znižal tako za januar kot za februar.

Tomaž Tom Mencinger, ki je leta 2014, v času sklenitve 
koncesijske pogodbe, vodil občino, je dejal, da je bila po 
njegovem mnenju to dobra odločitev. Od leta 2014 do 
vključno novembra 2021 ni bilo nobenih težav s cenami 
daljinskega ogrevanja, do teh je prišlo zaradi rasti cen 
plina na svetovnem trgu, je dejal. Za Jesenice je ta sistem 
dober, tudi z ekološkega vidika, če bi stanovanje vsakdo 
ogreval ločeno na trda goriva, bi bila to okoljska katastrofa 
za celotno dolino, je dejal.

Marjana Ahačič

Radovljica – Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport in Občina Radovljica 
sta sredi tedna podpisala po-
godbo o sofinanciranju in-
vesticije zagotovitev prosto-
rov za Vrtec Radovljica. Mi-
nistrstvo bo v prihodnjih 
dveh letih za naložbo prispe-
valo skupaj 974 tisoč evrov, 
so sporočili z radovljiške ob-
činske uprave.

Projekt v skupni ocenjeni 
vrednosti 2,2 milijona evrov 
obsega gradnjo prizidka k 
obstoječemu objektu Vrtca 

Radovljica, v katerem bodo 
športna igralnica z osred-
njim prostorom, tri igralni-
ce, igralnica razvojnega od-
delka ter prostor za dodatne 
dejavnosti. V prizidku vrtca 
bo tudi razvojna ambulanta. 
Občina za naložbo pridobiva 
gradbeno dovoljenje, sledila 

bo objava javnega razpisa za 
izbor izvajalca gradnje, ki je 
načrtovana v letih 2023 in 
2024.

Radovljiški vrtci se sicer 
že nekaj časa srečujejo s pro-
storsko stisko; glede na tre-
nutne potrebe po varstvu ot-
rok bi potrebovali še dva do-
datna oddelka, vrtec v Rado-
vljici pa tudi nima športne 
igralnice. 

»Začasno smo problem 
staršev najmlajših otrok, 
vpisanih v vrtec, ki so čakali 
na prosto mesto, rešili z do-
datnim oddelkom, ki smo 
ga uredili v telovadnici vrt-

ca v Begunjah,« je pojasni-
la Manca Šetina Miklič z ra-
dovljiške občinske uprave. 
Da lahko vrtec obiskuje več 
otrok, sicer občina za vsako 
šolsko leto pridobi soglas-
je občinskega sveta in mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za manjšo 

notranjo igralno površino od 
predpisanih treh kvadratnih 
metrov na otroka.

Kot je še pojasnila, Obči-
na Radovljica beleži nadpov-
prečno vključenost otrok v 
vrtec, tako v gorenjskem kot 
slovenskem merilu. Z več 
kot 85-odstotno vključeno-
stjo je na drugem mestu v 
regiji, višjo s 86,8 odstotki 
beležijo le še v občini Gorje. 

»Vključenost otrok v vrtec 
se povečuje, predvsem naj-
mlajših, takoj ko izpolnijo 
minimalni starostni pogoj 
za vstop v vrtec. To je spod-
budila tudi novost v letoš-
njem šolskem letu: če ima-
jo starši v vrtcu hkrati več 

otrok, vrtec plačujejo samo 
za prvega otroka, za druge 
pa je varstvo brezplačno, za 
kar sredstva zagotavlja dr-
žavni proračun.«

V vrtcu v Radovljici je v 
tem šolskem letu odprtih 11 
oddelkov, ki jih lahko obi-
skuje 210 otrok, v vseh os-
mih enotah Vrtca Radovljica 
pa je 45 oddelkov, ki jih lah-
ko obiskuje 797 otrok.

Cilj občine pa je tudi zago-
toviti razvojni oddelek – ker 
ga v radovljiških vrtcih ni, so 
otroci s težjimi in težkimi 
motnjami v razvoju vključe-
ni v redne oddelke ali v ra-
zvojni oddelek v Kranju ali 
na Jesenicah.

Podpisana pogodba za 
sofinanciranje prizidka vrtca
Prizidek k radovljiškemu vrtcu bo občina začela graditi prihodnje leto. Država bo več kot dva milijona 
evrov vredno naložbo sofinancirala približno polovično. 

Radovljiški vrtec so pred dobrimi tremi leti energetsko 
sanirali in prenovili. Gradnja prizidka je načrtovana za 
prihodnji dve leti.

Projekt je ocenjen na 2,2 milijona evrov, obsega 
pa gradnjo prizidka k obstoječemu objektu Vrtca 
Radovljica, v katerem bodo športna igralnica 
z osrednjim prostorom, tri igralnice, igralnica 
razvojnega oddelka ter prostor za dodatne dejavnosti. 
V prizidku vrtca bo tudi razvojna ambulanta. 

Podljubelj – V spomin na 
jetnike koncentracijskega ta-
borišča Ljubelj/Mauthausen, 
ki so v nečloveških razme-
rah gradili ljubeljski predor 
med letoma 1943 in 1945, 
bodo ob slovenskem kul-
turnem prazniku, v torek, 8. 
februarja, ob 11. uri slovesno 
odkrili skulpturo na ploščadi 
pred ljubeljskim predorom. 
Osrednji govorniki bodo av-
tor skulpture umetnik Seiji 
Kimoto, avstrijski profesor 
psihologije in pedagogike 
Peter Gstettner in direkto-
rica Tržiškega muzeja Jana 
Babšek. Projekt sofinanci-
rata Ministrstvo za kulturo 
in Občina Tržič, pobudo za 
postavitev skulpture je dal 
Tržiški muzej.

Odkrili bodo skulpturo 
Nepozabljen – nezlomljiv

Lesce – V Čebelarskem cen-
tru v Lescah je samo ta teden 
na ogled portret pesnika 
Franceta Prešerna, delo Mi-
roslava Pengala. Avtorsko 
delo domačega umetnika je 
sicer v lastništvu zbiratelja in 
ljubitelja Prešernovih upodo-
bitev Marjana Vrabca.

Prešernov portret v 
Čebelarskem centru

Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina Cerklje, ki 
je pred časom kupila Hri-
barjevo hišo, je pred nedav-
nim del prostorov v izme-
ri petdeset kvadratnih me-
trov, ki so bili nekdaj v upo-
rabi poslovalnice Pošte Slo-
venije oz. trgovine z oblači-
li, oddala v najem. Interes 
je izkazalo podjetje Triada 
DC, Diagnostični center, 
d. o. o. Kot so povedali na 
cerkljanski občinski upra-
vi, bodo tako pritlični pro-
stori Hribarjeve hiše name-
njeni uporabi v medicinski 

dejavnosti s področja oftal-
mologije ter tržni dejavno-
sti optike. Kot še pravijo v 
Cerkljah, bodo okulistične 
storitve sprva dostopne sa-
moplačniško, kasneje pa 
bi se v dogovoru z Občino 
Cerklje in Zdravstvenim 
domom Kranj lahko pote-
govali za podelitev koncesi-
je, če bi občina in zdravstve-
ni dom za to izkazala inte-
res. Kot menijo v Cerkljah, 
bodo z odprtjem okulistič-
ne dejavnosti občani precej 
pridobili predvsem z vidika 
dostopnosti, saj teh storitev 
doslej ni bilo na voljo.

Okulist v Hribarjevi hiši

Urša Peternel

Jesenice – Častni občan ob-
čine Jesenice bo postal Ja-
nez Pavel Komel, inženir 
metalurgije, prostovoljec, 
aktivni član Društva upo-
kojencev Jesenice in preje-
mnik naziva dobrotnik leta 
2015. To so sklenili jeseni-
ški občinski svetniki na seji 
prejšnji četrtek. Priznanje 
mu bo jeseniški župan Blaž 
Račič podelil na slovesnosti 
ob občinskem prazniku, ki 
ga Jesenice praznujejo 20. 
marca. 

Občina Jesenice ima 22 
častnih občanov, to najviš-
je občinsko priznanje so 

doslej med drugim prejeli 
legendarni igralec Miha Ba-
loh, ekonomist prof. dr. Jože 
Mencinger, nekdanji hoke-
jist Albin Felc, bivša župana 
Boris Bregant in dr. Božidar 
Brudar, nekdanji republiški 
sekretar za notranje zadeve 
Tomaž Ertl, pesnik in pisa-
telj Valentin Cundrič, slikar 
Jaka Torkar, fotograf Jaka 
Čop ... 

Ob letošnjem občinskem 
prazniku pa ne bodo podelili 
nobene plakete Občine Jese-
nice, saj komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in ime-
novanja občinskemu svetu v 
potrditev ni predlagala no-
benega prejemnika.

Častni občan bo Janez 
Pavel Komel
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RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO  
RAVNATELJA OŠ KOMENDA MOSTE 
Svet zavoda OŠ Komenda Moste je objavil razpis za prosto  
delovno mesto ravnatelja (m/ž) dne 4. 2. 2022 v Uradnem  
listu RS, Zavodu za zaposlovanje. Podrobnejše informacije  
o razpisu najdete na šolski spletni strani OŠ Komenda Moste – 
V znanju je Moč (oskomenda-moste.si).
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Igor Kavčič

Kranj – Mestna aleja 
doprsnih kipov, sodobni-
kov Franceta Prešerna, se 
je v tednu pred slovenskim 
kulturnim praznikom po-
daljšala za še enega litera-
ta, španskega pesnika Joséja 
de Espronceda (1808–1842). 
Eden najbolj reprezentativ-
nih predstavnikov španske 
romantike se je rodil v ob-
čini Almendralejo, ki leži v 
avtonomni pokrajini Estre-
madura in danes šteje okrog 
35.000 prebivalcev. Espron-
ceda je svoje življenje posve-
til trem stvarem, ki so se 
med seboj pogosto preple-
tale: politiki, ljubezni in li-
teraturi. Veljal je za uporni-
ka, v svojem političnem de-
lovanju pa je sledil plemeni-
temu idealu svobode in na-
predka španskega naroda. 
Pri tem se je boril z uveljav-
ljenim redom in absolutni-
mi oblastmi tistega časa, kar 
ga je prisililo v izgnanstvo, a 
mu je omogočilo tudi poto-
vanje po Evropi.

»Oba, tako Prešeren kot 
njegov osem let mlajši špan-
ski sodobnik, sta živela krat-
ko, a zelo intenzivno. In prav 
takšna je bila tudi njuna po-
ezija – bogata in polna. Pa 
tudi zelo napredna in sporo-
čilna. S stično točko v – svo-
bodi,« je ob odkritju kipa po-
vedal župan Matjaž Rakovec. 
»Pot Prešernovih sodobni-
kov je prav posebna zgodba 

o mednarodnem povezova-
nju, čaščenju literature, pok-
lonu poeziji. Zelo me veseli, 
da se nam je na tej poti prid-
ružilo tudi špansko velepo-
slaništvo,« se je zahvalil Ve-
leposlaništvu Španije in ob-
čini Almendralejo za dona-
cijo spomenika. Doprsni kip 
je delo kiparja Pedra Navie, v 
Kranj so ga pripeljali iz Špa-
nije.

»Tako v Sloveniji kot Špa-
niji so romantiki prispevali k 
oblikovanju kulturne in po-
litične zgodovine kot le malo 
drugih umetniških gibanj. 
Njihov intenzivni srčni utrip 

se še vedno kaže v kolektiv-
ni krvi. In sam sijaj najbolj-
ših med njimi, kot sta Preše-
ren in Espronceda, preseže 
njihovo zgodovinsko vlogo 
in postane večna umetnost, 
ki jo bomo še naprej uživa-
li – iz roda v rod,« je v svo-
jem govoru med drugim po-
vedal veleposlanik Španije 
Juan Arístegui, ki se je vpi-
sal tudi v častno knjigo go-
stov MOK. Kranjski župan 
je v znak povezovanja špan-
skemu veleposlaniku v spo-
min na sodelovanje pri pro-
jektu predal listino Pot Pre-
šernovih sodobnikov.

Ob odkritju kipa je žu-
pan Matjaž Rakovec reciti-
ral Esproncedovo Piratovo 
pesem, ki jo je za to prilož-
nost prevedel Ignac Fock, v 
španščini pa so recitirali na-
mestnik veleposlanika Špa-
nije Martín Remón Miran-
zo, vodja pisarne na velepo-
slaništvu Ángeles de Pedro 
ter dijak in dijakinje Gim-
nazije Kranj. Na harmoniko 
je zaigral Daniel Šimek. Me-
stna občina Kranj spomladi 
načrtuje postavitev doprsne-
ga kipa novega Prešernove-
ga sodobnika, predvidoma 
Francoza.

Prešernov španski sodobnik
V Parku La Ciotat v Kranju so v družbo Prešernu postavili doprsni kip še tretjega sodobnika, španskega 
pesnika Joséja de Esproncede.

Kranjski župan Matjaž Rakovec in veleposlanik Španije v Sloveniji Juan Arístegui ob 
portretu Prešernovega sodobnika pesnika Joséja de Esproncede / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Prejšnji teden so za-
čeli graditi manjkajočo ko-
lesarsko infrastrukturo 
na povezavi Športni Park 
Kranj–Avtobusna posta-
ja Kranj. Gradnja manjka-
joče infrastrukture za kole-
sarje in pešce ter komunal-
ne infrastrukture poteka na 
delu Ceste Staneta Žagar-
ja v Kranju. Dela bodo tra-
jala predvidoma do sredine 
poletja, v tem času pa bodo 

na omenjenem odseku ob-
časne delne zapore, med 
drugim bo za krajše obdob-
je v celoti zaprt del med »bi-
tcoin« krožiščem in križiš-
čem z Oldhamsko cesto za-
radi zamenjave kanalizaci-
je in vodovoda, so sporočili z 
Mestne občine Kranj. 437 ti-
soč evrov vredno naložbo so-
financirata država in Evrop-
ska unija v skupnem znesku 
242 tisoč evrov. Preostanek 
v višini 194 tisoč evrov bo 
prispevala občina. 

Dograjujejo kolesarsko povezavo 

Gradnja na delu Ceste Staneta Žagarja / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na januar-
ski seji občinskega sveta so 
škofjeloški svetniki v drugi 
obravnavi potrdili predlog 
Odloka o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč 
za Poslovno cono Betonar-
na. Ta je bila kot primerna 
cona za nadaljnji razvoj iz-
brana v projektu, sofinanci-
ranem s sredstvi Evropske 
unije Innovative location, 
ki naslavlja problematiko iz-
gube kakovostnih delovnih 
mest zunaj večjih mestnih 
središč. Projekt se je začel 
v letu 2018 in se je zaključil 
konec leta lanskega leta.

Program opremljanja je 
bil pripravljen na podlagi 
Idejne zasnove za pridobi-
tev projektnih in drugih po-
gojev – IZP, ureditve pro-
metne in komunalne infra-
strukture na območju nek-
danje betonarne Tehnik v 
Škofji Loki ter Urbanistič-
ne strokovne podlage za ob-
močje bivše betonarne, ki 
sta bila pripravljena v letu 
2020. Za uspešen zaključek 
pilotnega projekta je Občina 
Škofja Loka pristopila k ure-
ditvi zadnjega dokumenta, 
sprejema programa opre-
mljanja za komunalno opre-
mljanje stavbnih zemljišč, 
s katerim načrtuje izvaja-
nje opremljanja stavbnih 

zemljišč, ocenitev stroškov 
gradnje nove komunalne 
opreme, porazdelitev na ob-
močje opremljanja ter pred-
stavlja osnovo za pripravo za 
obračun komunalnega pri-
spevka po izgradnji komu-
nalne opreme.

»S prenehanjem dejav-
nosti podjetja Tehnik je 
lastništvo zemljišča obmo-
čja nekdanje betonarne preš-
lo v različne roke manjših 
podjetij, ki želijo tam nada-

ljevati svojo proizvodno de-
javnost. Območje potrebuje 
komunalno ureditev, pred-
vsem ureditev cestne infra-
strukture,« je povedala vodja 
oddelka za okolje, prostor in 
občinsko redarstvo Tatjana 
Bernik in pojasnila, da pri-
pomb v teku javne predstavi-
tve odloka niso prejeli. 

»Verjamem, da bo s tem 
poslovna cona dobila veliko 
lepšo podobo, kot jo kaže se-
daj. Številnim, ki tam že dela-
jo ali bodo tja prišli, bo omo-
gočala boljše pogoje za delo,« 
je dodal župan Tine Radinja. 

Urejanje prostora 
nekdanje betonarne
Škofjeloški svetniki so sprejeli odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za Poslovno cono 
Betonarna.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni 
svetniki so potrdili nov od-
lok o simbolih Mestne ob-
čine Kranj (MOK), s kate-
rim so podrobneje uredi-
li upodobitev in uporabo 

občinskega grba in zasta-
ve, na kateri je po novem 
tudi grb. Odlok ureja tudi 
postopek izdaje dovoljenj 
za uporabo grba in zasta-
ve ter prekrškovne določbe, 
vključno s spremembo vi-
šine globe za neprimerno 

uporabo občinskih simbo-
lov. Za pravne osebe in sa-
mostojne podjetnike bo 
tako po novem globa 1200 
evrov, če bodo uporabljali 
grb ali zastavo v nasprotju 
z določbami odloka. Za kr-
šitev odloka je za odgovorno 

osebo zagrožena kazen 400 
evrov, enako pa tudi za po-
sameznika. Štiristo evrov 
bo moral plačati tudi tisti, 
ki bi občinski grb ali zas-
tavo uničil, poškodoval, 
odstranil ali odtujil z javne-
ga kraja.

Potrdili nov odlok o občinskih simbolih

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeloški ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji v drugem branju obrav-
navali predlog spremenje-
nega odloka o lokacijskem 
načrtu za Kapucinsko pred-
mestje. Postopek se je začel 
na pobudo investitorja, Ob-
čine Škofja Loka, ki ima na-
men izvesti nov prizidek z 
novo telovadnico in pripa-
dajočimi prostori za potre-
be Osnovne šole Škofja Lo-
ka-Mesto, kar pa skladno 
z veljavnim odlokom ne bi 
bilo mogoče. Po načrtih naj 

bi namreč odstranili del ob-
stoječega objekta, nato pa iz-
vedli nov prizidek z dodatno 
kletno etažo. »Opravljena je 
bila javna razgrnitev odloka, 
prejeli pa smo eno pripom-
bo, ki jo je podala šola. Nana-
šala se je na to, da je s spre-
membo treba omogočiti tudi 
možnost umestitve učilnice 
na prostem. Po preučitvi pri-
pombe smo ugotoviti, da je 
tudi to učilnico možno vnes-
ti v prostor,« je pojasnila vod-
ja oddelka za okolje, prostor 
in občinsko redarstvo Tatja-
na Bernik, svetniki pa so od-
lok sprejeli soglasno.

Prizidek šole bodo 
lahko gradili

Lastništvo zemljišča 
na območju nekdanje 
betonarne je prešlo v roke 
manjših podjetij, ki želijo 
tam nadaljevati svojo 
proizvodno dejavnost.
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V zvezi z odgovorom direktor-
ja oziroma vodstva Prešerno-
vega gledališča Kranj na javno 
pismo spoštovanega Aleša Ber-
gerja »Kam je izginil avtor«, ki 
je bilo objavljeno v vašem ča-
sopisu, bi kot vpleteni rad raz-
jasnil naslednje trditve vodstva 
Prešernovega gledališča.

Navedba vodstva PGK:
»Rudiju Šeligu in njegovi dra-
matiki se bomo znova posve-
tili aprila, ko načrtujemo izid 
zbornika člankov simpozija, ki 
se je odvijal na lanskem Tednu 
slovenske drame, z naslovom 
Magično gledališče Rudija Še-
liga; predstavitev bomo pospre-
mili z uprizoritvami odlomkov 
iz njegovih dramskih del.«

Odgovor:
Realizacija omenjenega Sim-
pozija o magičnem gledališču 
Rudija Šeliga je bila predvi-
dena na predlog Fundacije 
Rudi Šeligo že pred obdobjem 
pandemije, simpozij je bil za-
radi pandemičnih ukrepov 
realiziran lansko jesen; izdaja 
in predstavitev zbornika nista 
v nobeni povezavi z neuprizo-
ritvijo igre Rudija Šeliga Kdor 
skak, tisti hlap, kot je to na nek 
način berljivo iz odgovora vod-
stva PGK, kot nekakšno kom-
penzacijsko zadoščenje.

Odgovor Navedba vodstva PGK:
»Prav tako smo z dediči g. Še-
liga že v pogovorih o uvrstitvi 
katere od njegovih dram v pro-
grame prihodnjih sezon.«

Odgovor:
Vsaj kar se tiče mene kot sode-
diča in predsednika Fundacije 
Rudi Šeligo, lahko zatrdim, da 
ne potekajo nobeni pogovori o 
uvrstitvi gledaliških del Rudi-
ja Šeliga v spored PGK; kako 
bi le verjel v resnost namere o 
uprizoritvi, glede na sedanjo 
izkušnjo?

Upam, da s tem zapisom zak-
ljučujem dopisovanje v zvezi z 
neuprizoritvijo očetove gleda-
liške igre Kdor skak, tisti hlap. 
Javnost je bila o dejanju obveš-
čena. Zase bom obdržal mne-
nje o vzroku neuprizoritve igre, 
ki ga je vodstvo PGK navedlo 
in tudi tistih, ki jih ni. Škoda 
je bila že storjena in samo na 
kolektivu Prešernovega gledali-
šča visi breme in odgovornost, 
kako in na kakšen način bodo 
to krivico in sramoto popravili. 
Ta dopis pošiljam tudi PGK z 
zahtevo, da s to vsebino sezna-
ni vse tiste, ki jim je bil poslan 
oziroma jim še bo poslan nji-
hov odgovor na omenjeno pis-
mo Aleša Bergerja.

Aleš Šeligo

Igor Kavčič

Kranj – V Prešernovi hiši so 
ob letošnjem slovenskem 
kulturnem prazniku pripra-
vili prav posebno multimedij-
sko razstavo, katere osrednji 
del ima značaj stalne, del v 
več prostorih galerije pa ob-
časne postavitve. »V tej gale-
riji doslej še ni bilo na ogled 
razstave, ki bi bila celostno 
zasnovana multimedijsko,« 
pove kustos Gašper Peternel 
iz Gorenjskega muzeja, ki je 
pred dobrim letom z izbra-
no ekipo soavtorjev uspeš-
no prenovil stalno postavitev 
Prešernovega spominske-
ga muzeja. Če postavitev tak-
rat v nekaterih delih še ni bila 
dokončna, zdaj dobiva popol-
nejšo podobo z multimedij-
sko intervencijo na steni nad 
muzejsko trgovino.

»K sodelovanju sem pova-
bil priznano vizualno ume-
tnico, leta 2001 tudi preje-
mnico nagrade Prešerno-
vega sklada, Natašo Pro-
senc Stearns,« v želji po so-
dobnejšem pristopu pri po-

stavitvi v nadaljevanju pou-
darja Peternel. »Pri prenovi 
smo tudi sicer snovali neko-
liko drugačno vizualno po-
dajanje vsebin. Prej je bila 
na omenjeni steni napisana 
Zdravljica v več jezikih, kar 
je delovalo precej konserva-
tivno, zato smo z multimedi-
jo želeli izkoristiti potencial 
prostora in hkrati doseči po-
seben doživljajski akcent k 
stalni razstavi.« Če gre v spo-
minskem muzeju predvsem 
za ponotranjen način do-
življanja, pa se ob videu Pro-
senc Stearnsove enostavno 
prepustimo vtisu in z njim 
čustvom, ki v nas prebudi-
jo umetniško razmišljanje. 
Avtorica nam sporočilnost 

Prešernove poezije namreč 
prikaže skozi vizualno.

»Gre za občuten premik od 
razumskega analiziranja po-
ezije do občutkov, ki jih po-
nuja vizualna likovna umet-
nost. To je še en korak v po-
vezovanju k intimnemu ob-
čutenju poezije,« je prepri-
čan Peternel. Če uveljavlje-
na umetnica na področju vi-
dea pri osrednjem delu izha-
ja iz Krsta pri Savici in duhov-
nih razsežnosti boginje Žive, 
se pri drugih postavitvah, ki 
bodo v galeriji na ogled do 3. 
aprila, spogleduje še z neka-
terimi drugimi ženskimi liki 
v Prešernovi poeziji, zlasti z 
lepo Vido in z njo problema-
tiko preseljevanja. Lahko bi 
rekli, da gre na neki način za 
novo interpretacijo znanih 
Prešernovih pesmi.

Od Žive k Mariji

Z video umetnico, avtori-
co razstave v Prešernovi hiši 
in galeriji Natašo Prosenc 
Stearns, pred vstopom v spo-
minski muzej v prvem nad-

stropju spremljava 16-mi-
nutni video. »Inspiracija za 
film je bil Krst pri Savici, pri 
čemer sem se osredotočila 
na preobrazbo poganske bo-
ginje Žive, na katere mestu 
skozi zgodbo pokristjanje-
vanja na koncu vidimo po-
dobo device Marije,« poja-
snjuje umetnica in dodaja, 
da je film sestavljen iz dva-
najstih slik. »V prvi se poja-
vi boginja Živa s posodo v ro-
kah, saj je simbol življenja, 
rodnosti, ljubezni, prospe-
ritete. V naslednji sliki vi-
dimo Črtomirja, ki z zasta-
vo odhaja v boj za pogan-
sko vero, sledi Bogomila in 
začne se njuna ljubezenska 
zgodba, ki je ves čas v ozadju 

Krsta,« nadaljuje sogovorni-
ca in pri tem poudarja, da so 
slike v veliki meri abstrahira-
ne. »Vedno znova vzamem 
posamezne dele iz komple-
ksne pesnitve in potem pla-
stim. Vsaka podoba je torej 
plastenje od dveh do petih 
različnih slik, pri čemer so 
eno figure, drugo pa podobe 
iz narave: od ognja, vode do 
zemlje, peska … Začnem se-
veda z jezerom.«

Vsako naslednjo sliko uve-
de s citatom oziroma verzom 
iz Krsta pri Savici, ki najlepše 
povezuje pesnitev s projicira-
nim na veliko muzejsko ste-
no. Njen proces dela je moč-
no intuitiven, običajno za-
misli sprva abstrahira in jih 
pozneje poveže v celoto in s 
tem približa – v tem prime-
ru Prešernovi pesnitvi. V fil-
mu se pojavi lik pridigarja, ki 
pokristjanjuje pogane … Na-
taša Prosenc Stearns živi in 
deluje v ZDA v delu Los Ange-
lesa, imenovanem Venice Be-
ach. »Ko sem dobila povabilo 
za razstavo, sem bila v Ame-
riki, tako sem figure posnela 

tam, podobe pokrajin in nara-
ve pa so deloma že v moji vi-
deo knjižnici, ki jo ustvarjam 
že več kot dvajset let, nekate-
re pa sem posnela na novo.« 
Močan naboj ob videu ima 
tudi glasba skladatelja Milka 
Lazarja, s katerim umetnica 
sodeluje že od vsega začetka 
svoje umetniške poti.

Ženske v romantični 
poeziji

Vseh video projekcij oziro-
ma umetniških intervencij je 
poleg že opisane na tokratni 
razstavi še nekaj. V vhodnem 
galerijskem delu nas uvede 
z videom, ki je inspiriran z 
lepo Vido. »Njena zgodba je 

deloma tudi moja zgodba, saj 
sem odšla v tujino, čez mor-
je, v ZDA. Gre tudi za mojo 
lastno izkušnjo dveh domov 
in prelivanja različnih kultur 
in družbenih miljejev, v ka-
terih se človek znajde. Pred-
vsem me zanima, kako vse 
to vpliva na umetnost in na 
moje življenje.« Na drugi stra-
ni galerije je podoba pridigar-
ja, v sosednji sobi pa avtori-
ca predstavlja digitalne prin-
te – kolaže. V kletnem prosto-
ru vstopimo v ambient vode. 
»Sama podobo, ki se tu poja-
vi, imenujem vodna nimfa, ki 
personificira vse ženske like v 
Prešernovi poeziji in idejo ro-
mantične poezije nasploh,« 
pove umetnica.

Posnetek se tokrat izje-
mno dobro staplja z ambi-
entom obokane kleti in gro-
bega kamnitega ostenja. Po 
njem se pretaka zelo razgi-
bana vodna površina, vsake 
toliko časa se v posnetku po-
javi figura, ki je bila posneta 
v bazenu na kontroliranem 
črnem ozadju in potem kot 
nova plast vključena v film.

»Krst pri Savici sem prav 
za namen teh postavitev po 
mnogih letih ponovno preb-
rala in mi je pomenil velik 
izziv. Pri tem me je sponta-
no pritegnila boginja Živa, 
ki sem jo pri raziskovanju 
povezala in primerjala tudi 
z drugimi boginjami in bo-
žanstvi, ki se pojavljajo v 
zgodovini civilizacije,« svo-
jo odločitev za umetniški 
pogled na ženske v Prešer-
novi poeziji opisuje avtori-
ca razstave. Medtem v osre-
dnjem videu sledi boj med 
Črtomirom in Valjhunom, v 
ozadju pa se odvija zgodba o 
pokristjanjevanju. Bogomi-
la, zavezana boginji Živi, se 
odtlej obrača k Mariji.

Z ženskami pri Prešernu
V Prešernovi hiši se družimo z ženskami v Prešernovi poeziji, ki jih v multimedijski postavitvi z videom 
in glasbo predstavlja video umetnica in nagrajenka Prešernovega sklada Nataša Prosenc Stearns.

Video umetnica Nataša Prosenc Stearns skupaj z ženskami v Prešernovi poeziji v ambientu svoje video instalacije 

 F
ot

o:
 T

in
a 

D
ok

l

Igor Kavčič

Kranj – Kot je v vsakoletni na-
vadi, v Layerjevi hiši v novo 
sezono umetniških razstav 
in kulturnega dogajanja 
vstopajo na Prešernov dan. 
Ta bo jutri v znamenju likov-
ne umetnosti, glasbe in poe-
zije. Ob 10. uri bodo najprej 
na sporedu odprtja treh kri-
tičnih in k premisleku spod-
bujajočih razstav mladih li-
kovnih ustvarjalcev. V Ga-
leriji Layerjeve hiše se ume-
tnica Eva Lucija Kozak pred-
stavlja z razstavo Slučajna 
odkritja, kjer navdihujoče 
barve na platnih opominja-
jo na (ne)razumevanje na-
ših spoznanj, v Mergenta-
lerjevi ulični galeriji se bo 
predstavil Domen Dimovski 
z razstavo Sledi organske-
ga, ki nagovarja našo priho-
dnost, njen blišč in bedo, v 
Galeriji Mahlerca Alja Košar 
briše mejo med realnostjo in 
abstraktnim čez točko in li-
nijo, ki segata iz okvirov nje-
nih grafik, ki jih na ogled 
postavlja na razstavi Točk-
ovni zapisi notranjega rit-
ma. V Galeriji Stolpa Škrlo-
vec se portugalska umetni-
ca Inês Matos skozi vizu-
alna dela ukvarja s tema-
mi od neuspeha, lastnega 

vsakemu od nas, do družbe-
nih pričakovanj. Naslov raz-
stave je Amor Fati.

Uro zatem sledita predsta-
vitvi dveh novih izdaj Layer-
jeve založbe, nove pesni-
ške zbirke glasbenika, skla-
datelja, igralca in pesni-
ka Andraža Poliča z naslo-
vom Kirka na Jadranu, pro-
gram bosta pospremila av-
tor zbirke in Primož Pirnat 
z uglasbeno poezijo, za fi-
nale pa se bomo prepusti-
li koncertu skupine Hamlet 
Express. Ob tem napovedu-
jejo tudi izid posebne izda-
je kranjske revije za mladin-
sko subkulturo Scena, ki bo 
tokrat v celoti posvečena pe-
smim, ki so jih prejeli na jav-
nem pozivu Layerjeve založ-
be decembra 2021 na temo 
Refleksije o osami. Poezi-
jo pa, kot se za novo dobo 
spodobi, predstavljajo tudi 
na ulicah starega mestnega 
jedra. Med sprehodom po 
mestnih ulicah vas bo od 8. 
februarja dalje nagovoril po-
etični izraz pesnikov in pe-
snic. V Layerjevi hiši bo tudi 
literarna sekcija društva Su-
bArt, ki bo imela na voljo 
najnovejša umetniška dela, 
ustvarjena na temo Prešer-
na – in ki jih boste lahko tudi 
odnesli domov.

Bogat Prešernov dan v 
Layerjevi hiši
Jutri vas v galerijskih prostorih in na terasi 
Layerjeve hiše čakajo izbrana likovna umetnost, 
glasba in poezija.
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Maja Bertoncelj

Kranj – V košarkarski Ligi 
Nova KBM se zaključu-
je prvi del tekmovanja. Do 
konca so še tekme zadnjega, 
18. kola in nekaj tekem, ki so 
bile prestavljene.

Predzadnje kolo so v petek z 
zmago začeli košarkarji ekipe 
Helios Suns. V domači dvora-
ni so tesno, s 56 : 53 (17 : 16, 18 
: 13, 9 : 14, 12 : 10), premaga-
li Nutrisport Ilirijo. To je 14. 
zmaga Domžalčanov. Na le-
stvici so v vodstvu. Tekme 17. 
kola so se nadaljevale v soboto. 
Uspešni so bili tudi košarkar-
ji Gorenjske gradbene družbe 
(GGD) Šenčur. Doma so pre-
magali Terme Olimia Podče-
trtek. Končni rezultat je bil 75 

: 67 (10 : 18, 37 : 35, 50 : 50). Na 
lestvici so na drugem mestu, 
imajo zmago manj kot Helios 
Suns. Nov poraz pa je zabele-
žila ekipa ECE Triglav. V gos-
teh pri Šentjurju so izgubili s 
119 : 87 (38 : 25, 68 : 50, 99 : 
66). Ostajajo na zadnjem, de-
setem mestu.

Domžalčani bodo v zad-
njem kolu prvega dela tek-
movanja 22. februarja go-
stovali pri ekipi ECE Triglav 
v Kranju. Že ta teden pa jih 
v Banjaluki čaka četrti tur-
nir NLB Lige ABA 2. Da-
nes se bodo pomerili z do-
mačim Borcem, v sredo z 
Zlatiborom, v petek pa še z 
Mladostjo iz Zemuna. Ekipa 
GGD Šenčur bo 14. februar-
ja gostovala v Novem mestu.

Domžale prve, Šenčur drugi
Košarkarji zaključujejo prvi del tekmovanja. Na lestvici vodijo Helios Suns, ki imajo zmago več  
od Gorenjske gradbene družbe Šenčur.

Šenčurjani (v modrih dresih) in Domžalčani so se v prvem 
delu tekmovanja srečali dvakrat. Rezultat v zmagah je  
1 : 1. / Foto: arhiv ekipe Helios Suns

Kranj – Kolesar Luka Mezgec (BikeExchange) je nastopal na 
etapni dirki po Savdski Arabiji. V četrti etapi se je prvič v novi 
sezoni uvrstil med najboljše tri. Bil je najhitrejši v sprintu 
zasledovalne skupine, kar je pomenilo drugo mesto. Že na 
uvodu sezone je Kranjčan potrdil dobro pripravljenost.

Mezgec prvič v sezoni med najboljšo trojico

Maja Bertoncelj

Jesenice – Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice so v četr-
tek na tretji tekmi t. i. master 
rounda Alpske hokejske lige 
prišli do druge zmage. V 
Dvorani Podmežakla so bili 
s 3 : 2 boljši od Rittnerja. V 
soboto so gostovali v Luste-
nauu in doživeli drugi po-
raz. Izgubili so s 5 : 4.

To je bil drugi poraz Jese-
ničanov v gosteh proti avstrij-
ski zasedbi v letošnji sezoni. 
Železarji, ki so bili po prvem 
delu tekmovanja na prvem 
mestu, so tako že zapravi-
li prednost po zgodovinsko 

uspešnem začetku Alpske 
lige. Na lestvici so na dru-
gem mestu, pet točk za Asi-
agom, ki v drugem delu tek-
movanja še ne pozna pora-
za. Naslednja tekma v tem 
tekmovanju Jeseničane čaka 
17. februarja, ko bodo gostili 
ekipo Cortine.

Jutri, 8. februarja, pa jih 
čaka druga tekma polfinala 
državnega prvenstva. V Tivo-
liju se bodo ob 18. uri pome-
rili s HK SŽ Olimpija. Lju-
bljančani imajo s prve tekme 
veliko prednost, saj so na Je-
senicah slavili z 0 : 3. Par dru-
gega polfinala sta HK Slavija 
Junior – HK Triglav Kranj.

Jutri znova hokejski derbi

Maja Bertoncelj

Delnice – Slovenske smučar-
ske skakalke so v soboto na 
olimpijskih igrah v Pekingu 
na posamični tekmi na sred-
nji skakalnici spisale zgodo-
vino. Urša Bogataj je včeraj 
na podelitvi okrog vratu do-
bila olimpijsko zlato meda-
ljo, Nika Križnar pa bronas-
to. Slovenija je bila po prvem 
dnevu druga najuspešnejša 
država, takoj za Norveško!

»Zlate medalje nisem pri-
čakovala. Še vedno ne mo-
rem verjeti,« je povedala 
presrečna Urša Bogataj, čla-
nica SSK Ilirija, ki prihaja z 
Briš pri Polhovem Gradcu. 
Po Tini Maze je druga slo-
venska zimska športnica z 
olimpijskim zlatom. Malce 
jo imamo lahko tudi že za 
Gorenjko. Njen fant je na-
mreč Sandi Križnar, brat 

Nike Križnar, s katero sta ve-
liki prijateljici in na tekmah 
tudi sostanovalki. Nika Križ-
nar, članica SSK Norica Žiri, 
se veseli novega velikega 
odličja, prvega olimpijske-
ga, o katerem je odkrito go-
vorila že pred odhodom na 
Kitajsko. »Danes sem samo 
uživala. Vedela sem, da mo-
ram biti nasmejana, zado-
voljna. Res sem se skušala 

sprostiti in uživati vsak tre-
nutek. Ves dan sem si pre-
pevala, prav tako tudi Urša. 
Zelo sem vesela in komaj 
čakam, da pridem domov 
in da objamem domače, ki 
jih zelo pogrešam,« je za 
TV Slovenija v solzah sreče 

dejala Nika Križnar. Prihaja 
iz Delnic v Poljanski dolini, 
živi pa pri fantu na Mlaki pri 
Kranju.

Tako kot na Brišah je bilo 
v soboto zelo veselo tudi v 
Delnicah, nekaj kilometrov 
iz Poljan v smeri proti Stare-
mu vrhu. Poljanci so nasploh 
zelo ponosni na svoji občan-
ki, tako na Niko Križnar kot 
tudi na tokrat peto Emo Kli-

nec. Slednja je namreč prav 
iz Poljan. Dokaz za to je tudi 
transparent ob cesti, na kate-
rem sta obe na sliki, na vrhu 
pa je napis Poljanska doli-
na diha z vama. Na hribu 
na vstopu v Delnice plapo-
lata slovenska in olimpijska 

zastava, odprli so »olim-
pijsko vas«. Zraven je vse-
lej tudi Milan Čadež, župan 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne. Pri Križnarjevih so si tek-
mo ogledali domači, sovašča-
ni in prijatelji. Več o vzdušju 
in doživljanju uspeha je vče-
raj povedala Barbara Križnar, 
Nikina mama: »Verjeli smo, 
da bo ena medalja, upali na 
dve, hkrati pa se zavedali, da 
se na tekmi lahko zgodi mar-
sikaj. Televizijo smo prines-
li na dvorišče in tekmo spre-
mljali v družbi prijateljev, so-
vaščanov. Bilo je lažje, a kljub 
temu kar stresno, vsi smo bili 
na trnih – in vsem je odleg-
lo, ko smo videli, kako odlič-
no se je razpletlo. Seveda so 
tudi tekle solze, sploh v tre-
nutku, ko je po tekmi trener 
Zoran Zupančič prišel do 
njiju in ju tako lepo pobožal. 
Res neverjetni občutki. Ve-
selimo se obeh medalj. To je 
velik dosežek za celo Sloveni-
jo, ne samo za našo družino. 
Dobili smo veliko čestitk, kli-
cev, veliko jih je prišlo tudi k 
nam domov. To je bil res ve-
sel dan.«

Družina se je z Niko sliša-
la nekaj ur po tekmi, najprej 
pa s trenerjem Zoranom Zu-
pančičem, ki prihaja s Sela 
pri Žireh. »Pri nas je tekmo 
gledala tudi njegova partner-
ka. Zvečer okrog sedmih pa 
nas je poklicala Nika. Res je 
bilo lepo. Pri nas je bil tak-
rat tudi že njen fant. Tudi 
Uršo je dala na telefon. Čez 
dan smo ji pošiljali posnetke 
vzdušja, navijanja ... Je rekla, 

da je jokala, ko je videla, ko-
liko nas je in kako smo vese-
li. Sicer pa ji je na Kitajskem 
všeč, kar nam je sporočila že v 
prejšnjih javljanjih,« je doda-
la Barbara Križnar. Z možem 
Damjanom imata šest otrok. 
Zelo so povezani in si poma-
gajo. Tudi oni že komaj čaka-
jo, da pride domov. »Cela vas 
diha z njo. Tukaj je nekaj več 
kot trideset hiš. Zagotovo jo 
bomo lepo sprejeli,« je še po-
vedala in dodala, da so vsi nje-
ni uspehi nekaj res izjemne-
ga: »Če bi mi v porodnišnici 

babica rekla, da bo Nika ime-
la čez leta olimpijsko meda-
ljo, bi mislila, da ni čisto pri 
sebi. Nisem si predstavljala, 
da bi to lahko bilo res. A je. In 
kadar ji kaj ne gre, kot si želi, 
ji vedno rečem, da je dosegla 
že ogromno, da piše zgodovi-
no. Omeniti moram tudi tre-
nerja Zorana. Za ženske sko-
ke in za klub v Žireh je na-
redil ogromno. Je kot drugi 
oče.«

Pri Križnarjevih bodo na 
trnih znova danes, ko bo me-
šana ekipna tekma. 

V Delnicah proslavljali dve medalji
Smučarska skakalka Nika Križnar je na olimpijskih igrah v Pekingu dosegla nov velik uspeh. Bronaste medalje so se veselili tudi domači, sovaščani in 
prijatelji, ki so se zbrali v njenih domačih Delnicah, skupaj gledali tekmo in proslavili obe slovenski medalji – tudi zlato Urše Bogataj, ki je dekle Nikinega 
brata. »Seveda so tudi tekle solze. To je velik dosežek za celo Slovenijo, ne samo za našo družino,« je presrečna dejala Nikina mami Barbara Križnar.

Skakalke (od leve: Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela 
Rogelj in Ema Klinec) so bile po tekmi v olimpijski vasi 
Džangdžjakov deležne številnih čestitk. Prav tako je bilo 
čestitk deležno tudi vodstvo na čelu z glavnim trenerjem 
Zoranom Zupančičem. / Foto: OKS

V soboto je bilo pri Križnarjevih v Delnicah v Poljanski dolini veselo. / Foto: Lado Dolenc

Barbara Križnar: »Čez dan smo Niki pošiljali 
posnetke vzdušja, navijanja ... Je rekla, da je jokala, ko 
je videla, koliko nas je in kako smo veseli.«



8 Gorenjski glas
ponedeljek, 7. februarja 2022REKREACIJA info@g-glas.si

Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Še zadnjič ob oceanu – adijo, Erasmus
Končno je prišel dan, ko 

sem odpisala zadnji izpit. 
Sedim na kavču, zavita v 
odejo, in kar ne vem, kaj naj 
s svojim časom. Danes se mi 
nikamor več ne mudi – ne k 
ponavljanju zapiskov ne k 
pregledovanju starih izpi-
tov niti ne h kuhanju kosila, 
saj me je po prihodu domov 
že čakala zelenjavna eno-
lončnica. Taka domačna, za 
»pocrkljat«. Hvala, Nejc. Z 
Izo sva ob dvanajstih zma-
goslavno zaprli izpitni poli 
in odšli proslavljat v središ-
če mesta, ona z jabolčnim 
cidrom, jaz na svoj najljub-
ši način – s skodelico kave 
in sladkim pastelom. Ob-
lačen dan je danes. Precej 
neznačilno za zadnji me-
sec, ki se je kopal v soncu, 
ki je praznil vsebino sončne 
kreme in mi kljub vztrajne-
mu mazanju na licih pustil 
nekaj barve. 

Spomnim se na pretekle 
dni, ko smo z Nejcem in Izo 
pobegnili na svež morski 
zrak. Ob Atlantik. Čudovit 
ponedeljek je bil – toplo son-
ce, brez oblačka, le rahla sa-
pica je napihovala valove, ki 
so se valili proti dolgi pešče-
ni plaži v Costa Novi. Lese-
ne hiške, ki so jih včasih gra-
dili ribiči kot zavetje pred 
nepredvidljivimi oceanski-
mi vetrovi in kot mesto za 
shranjevanje ribiške opre-
me, so zdaj postale ikonični 
počitniški domovi, ki krasi-
jo mnogokatero portugalsko 
razglednico. Hiške – modre 
z belimi črtami, zelene, rde-
če in rožnate – vse črtaste, z 
okrašenimi belimi balkoni 
in majhnim dvoriščem, ki je 
obdano z enako belo ograjo. 

Sredi popoldneva smo se 
sprehodili po lesenih spre-
hajalnih brveh, ki so v ravni 
liniji sledile plaži, opazovali 

pogumne, a redke kopalce, 
otroke z rokami globoko v 
pesku, nabiralce školjk in 
turiste, ki so ob zapenjanju 
gumbov na toplih oblačilih 
vseeno zleknjeni v ležalni-
kih uživali ob hladni, običaj-
no poletju primernejši pija-
či. Nato smo tudi mi – po-
dobno zleknjeni – več ur le-
žali na naši odeji za piknik, 
srebali jabolčni cider in se 
izgubljali vsak v svojem do-
mišljijskem svetu žepnih 
knjig, v spominih na sko-
raj končano Erasmusovo iz-
menjavo in skupnih načr-
tih, ki jih imamo po priho-
du domov. 

Moj kovček že vse od sep-
tembra pod posteljo pridno 
nabira prah in kar težko do-
jamem, da se bom počasi 
primorana lotit pakiranja. 
Z mislimi na plaži in noga-
mi globoko v odeji pa si da-
nes vzamem dan za počitek. 

Pomislim, da bom konec te-
dna še zadnjič odšla naku-
povat spominke, da moram 
v Portu kupiti nekaj pas-
telov za prijatelje in oče-
tu prinesti pikanten cho-
rizo. Mami bom verjetno 

prinesla nekaj sladkega, da-
rilo za brata pa še vedno os-
taja uganka, no, če ne dru-
gega, pa bo končno dobil na-
zaj sestro, ki mu z veseljem 
kdaj »kravžlja« živce. Slove-
nija, prihajam!

Sprehod po obmorski promenadi, ki jo krasijo črtaste 
počitniške hiške

Jelena Justin

Danes bomo prehodili del 
t. i. Poti po robu, ki se uradno 
sicer začne na Predmeji in 
konča v Colu. Dolga je mal-
ce manj kot 15 kilometrov in 
ni krožna. Mi bomo preho-
dili del poti in naredili čudo-
vito krožno turo. Izhodišče 
ture je parkirišče pri izviru 
Hublja. Primorsko avtoces-
to zapustimo na Razdrtem, 
kjer nadaljujemo naprej po 
hitri cesti proti Novi Gorici. 
Usmerimo se na izvoz Aj-
dovščina. V prvem križišču 
peljemo naravnost, sledi-
mo glavni cesti do krožišča, 
iz katerega gremo na prvem 
izvozu, po nekaj deset me-
trih pa levo in tej cesti sledi-
mo vse do izvira Hublja, kjer 
tudi parkiramo. Naš prvi cilj 
je Otliško okno. S parkirišča 

nas čaka nekaj stopnic, nato 
pa sledi zmeren vzpon skozi 
borov gozd. Pot se vmes tudi 
zravna in celo malce spu-
sti. Zmerni vzpon nas pri-
pelje do termometra, pa do 
klopce, kmalu sledi tudi le-
genda o nastanku Otliške-
ga okna (povsod ima hudič 
prste zraven). Od tukaj da-
lje pot postaja vse bolj strma 
in tudi kamnita. Izjemno sli-
kovit vzpon ponuja vse lep-
še razglede. Kmalu zagle-
damo lesen smerokaz za 
Malo Otliško okno, ki je ne-
kaj metrov oddaljeno v des-
no. Vredno ogleda. Vrnemo 
se nazaj na markirano pot, ki 
se vzpenja po nekakšni gra-
pi, ki nas pripelje do kapelice 
z žigom. Do okna nas čaka še 
nekaj minutk. Če smo bolj 
raziskovalne sorte, pa lahko 
po vrnitvi iz Malega okna na 

markirano pot opazimo sla-
bo vidno stezico, ki se vzpe-
nja direktno v veliko Otliško 
okno. Redki po tej poti pride-
jo do okna. Če smo se vzpe-
li v smeri kapelice, si oglej-
mo še piramido in kamnite-
ga polža, ki se nahajata v bli-
žini okna. 

Naprej sledimo markira-
ni poti proti Sinjemu vrhu. 
Lahko se povzpnemo tudi na 
Navrše, 857 m n. m., čeprav 
gre markirana pot pod njim. 
Markirani poti sledimo do 
nekakšnega sedla, kjer je 
električni daljnovod Ajdov-
ščina–Trnovska planota. 
Na to sedlo pride t. i. Štur-
ska pot iz Ajdovščine. Ker 
na Sinji vrh danes ne gre-
mo, sledimo desni poti, 
Poti po robu Gore. Izjemno 
razgledna in razgibana pot 
nas vodi mimo Štorskega 

kala ter mimo Črnih sten. 
Opazimo tudi markacije 
za krožno pot po Angelski 
gori. Malce naprej od Čr-
nih sten pridemo do kamni-
tega stebra s križem na Po-
drti gori, čeprav je žig nižje 
in bolj proti vzhodu, ob poti, 
po kateri bomo sestopili. Na 
zemljevidih je vrh označen 
tudi kot Pravi vrh. Sledimo 
še naprej označeni poti, do-
sežemo še en odcep, ki se 
vrača v dolino, po katerem 
bomo sestopili. Pred nami je 
le še nekaj minut vzpona na 
vrh Kraguljca, ki je vzpetina 
s križem med Podrto goro 
in Sončnico. Preteklo nede-
ljo je bilo v zraku ogromno 
jadralnih padalcev. Vrnemo 
se nazaj na razpotje in zač-
nemo sestopati nazaj proti 
izviru Hublja. Pot, po kate-
ri sestopamo, ni označena, a 

izjemno lepo speljana. Gre-
mo mimo še ene kapelice in 
žiga za Podrto goro. Spust je 
na začetku precej strm, v ok-
ljukih, nato pa prečimo. Na 
razpotjih svetujem, da se dr-
žimo desne poti. Ko pride-
mo na razcep za Stare babe, 
nadaljujemo po kolovozu 
naravnost. Na drevesu bo 
pisalo Izvir. Lahko sledimo 

kolovozni poti ali pa zavije-
mo levo na neoznačeno pot, 
ki nas v strmem, ponekod iz-
postavljenem sestopu pripe-
lje direktno na parkirišče pri 
izviru Hublja. 

Nadmorska višina: 897 m
Višinska razlika: 750 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Otliško okno (800 m n. m.) in Kraguljc (897 m n. m.)

Pot po robu Trnovske planote
Planoto, ki se razprostira med Predmejo in Colom, domačini imenujejo Gora, sicer je pa to južni rob 
Trnovske planote. Skozi izjemno lepo okno bomo danes obiskali razgleden vrh na Vipavsko dolino.

Pogled na Otliško okno, če se vanj povzpneš po neoznačeni 
stezi mimo Malega Otliškega okna / Foto: Jelena Justin

Kamniti steber s križem na Podrti gori, ki je na zemljevidih označena tudi kot Pravi vrh Vrh Kraguljca. Očitno je bila v zraku odlična termika, saj je bilo ogromno jadralnih padalcev. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov Republi-
ke Slovenije (Sklad) je z 31. 
decembrom 2019 odpove-
dal družbi KŽK Kmetijstvo 
(KŽK) s sedežem v Žabnici 
pogodbo za zakup državnih 
kmetijskih zemljišč. V Skla-
du so tedaj pojasnili, da so to 
storili zato, ker naj bi pod-
jetje KŽK zemljišča, ki so v 
lasti države in v upravljanju 
Sklada, oddajalo tudi v pod-
zakup, za kar pa ni pridobi-
lo njihovega soglasja. V KŽ-
K-ju so od vsega začetka za-
trjevali, da z zemljišči niso 
razpolagali v nasprotju s po-
godbo, zato so vložili tožbo 
zoper Sklad zaradi nezako-
nitega odstopa od pogodbe. 

Po tem, ko je sodni posto-
pek že potekal, je na Skladu 
prišlo do kadrovske zame-
njave na vrhu – Ireno Maj-
cen je vlada razrešila, na 
njeno mesto pa je kot vršil-
ca dolžnosti imenovala Ale-
ša Tolarja, ki je bil pred ime-
novanjem zaposlen v Kme-
tijsko gozdarski zbornici 
Slovenije. Vlada je kot raz-
loge za njeno razrešitev na-
vedla nezakonita ravnanja, 
kršitev obveznosti dobrega 

poslovanja in v nekaterih 
primerih premalo aktivno 
vlogo, Majcnova pa je ob tem 
javno povedala, da so jo raz-
rešili zato, ker ni privolila v 
to, da bi se Sklad v sporu s 
podjetjema KŽK in KG Len-
dava, ki jima je odpovedal 
zakup kmetijskih zemljišč, 
zunajsodno poravnal v nju-
no korist.

V Skladu so pojasnili, da 
med KŽK-jem in Skladom 
potekata dva sodna spora – 
v prvem KŽK zahteva, da so-
dišče ugotovi nezakonitost 
odpovedi zakupne pogod-
be in dopusti KŽK-ju nadalj-
njo obdelavo zemljišč, v dru-
gem Sklad zahteva od KŽK-
-ja, da mu prepusti zemljiš-
ča, ker po odpovedi zakupne 
pogodbe nima več pravne 
podlage za posest teh ze-
mljišč. V. d. direktorja Aleš 
Tolar je potrdil, da je sodni 

spor, v katerem KŽK toži 
Sklad, v trimesečnem miro-
vanju, a da za zdaj ne more-
jo posredovati nobenih no-
vih informacij, ker dogovar-
janje pravdnih strank s ci-
ljem mirne rešitve sporov še 
vedno poteka.

Sklad je po tem, ko je KŽ-
K-ju odpovedal pogodbo za 
zakup državnih kmetijskih 
zemljišč, januarja 2020 že 
objavil javni razpis za zača-
sno obdelavo teh zemljišč. 
Za razpis je bilo med kmeti 
veliko zanimanja, za približ-
no 430 hektarjev zemljišč so 
oddali 1752 ponudb. Ponud-
be so oddali prav za vse ob-
delovalne kose, vseh je bilo 
več kot šestdeset. Sklad je 
ponudnike obvestil o izbiri, 
že v razpisu pa je navedel, 
da bodo lahko začeli začasno 
obdelovati posest šele potlej, 
ko jo bo sedanji zakupnik 

(KŽK) prepustil Skladu. Na 
naše vprašanje, kaj je z od-
ločbami, ki jih je Sklad iz-
dal kmetom na podlagi raz-
pisa za začasno obdelavo ze-
mljišč – ali jih je že prekli-
cal, so v Skladu pojasnili, da 
ni šlo za odločbe, ampak le 
za obvestila o izbiri. Ker sod-
ni spor s KŽK-jem še ni kon-
čan, tudi Sklad glede zača-
sne obdelave teh zemljišč še 
ni sprejel nobene odločitve.

Z nekaj vprašanji glede 
sodnega spora smo se 21. ja-
nuarja obrnili tudi na KŽK, 
kjer pa nam na vprašanja 
niso odgovorili. Med dru-
gim smo jih vprašali, kako 
v razmerah, ko ni jasna uso-
da zemljišč, poteka poslova-
nje KŽK in obdelovanje ze-
mljišč in kakšni so odnosi s 
kmeti, ki so prej (kot podza-
kupniki) obdelovali njihova 
zakupljena zemljišča.

Sodni postopek v mirovanju
Spor med KŽK-jem in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov glede zakupa kmetijskih zemljišč še 
vedno ni rešen. Sodni postopek je v trimesečnem mirovanju, obe vpleteni strani pa se zavzemata za 
mirno rešitev spora.  

V spor med KŽK-jem in Skladom so se »vmešali« tudi kmetje, ki kažejo veliko zanimanje za 
obdelovanje zemljišč, za katera poteka sodni spor. Na sliki: dogajanje (incident) na njivi ob 
cesti med Vašco in brniškim letališčem 20. marca 2020. / Foto: Janez Kuhar 

Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov je 
z 31. decembrom 2019 
odpovedal KŽK-ju 
pogodbo o zakupu 630 
hektarjev zemljišč, ki naj 
bi sicer veljala do konca 
prihodnjega leta. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na predlog 
ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ob 
koncu januarja sprejela 
predlog zakona, na podlagi 
katerega bodo kmetje zara-
di povišanja cen energentov 
in reprodukcijskega materi-
ala, še zlasti mineralnih gno-
jil, upravičeni do finančne-
ga nadomestila v pavšalnem 
znesku na hektar. Za traj-
no travinje bo nadomestilo 
49 evrov, za trajne nasade 
138 evrov in za orna zemljiš-
ča 105 evrov. Najmanjša po-
vršina, za katero bodo kme-
tijska gospodarstva upravi-
čena do nadomestila, je za 
trajno travinje en hektar, 
za orna zemljišča pol hek-
tarja in za trajne nasade če-
trt hektarja, največja skupna 
površina pa je 100 hektarjev 
kmetijskih zemljišč v upora-
bi. Država bo za izplačilo na-
domestila zagotovila 25 mili-
jonov evrov, nadomestilo pa 

bo prejelo približno 41 tisoč 
kmetijskih gospodarstev. 

Vlada predlaga državne-
mu zboru sprejetje zako-
na po nujnem postopku, na 
podlagi sprejetega zakona 
pa bo z odlokom predpisa-
la podrobnejše pogoje za do-
delitev nadomestila. Eden 
od pogojev je tudi ta, da ima 
upravičenec na dan uveljavi-
tve odloka poravnane zapad-
le davčne obveznosti in dru-
ge denarne nedavčne obve-
znosti, ki presegajo znesek 
petdeset evrov. Agencija za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja bo upravičencem 
najpozneje v tridesetih dneh 
od uveljavitve odloka izda-
la informativne odločbe, na 
katere se bodo v petnajstih 
dneh lahko tudi pritožili. 

Poleg finančnega nado-
mestila lahko kmetje in 
kmečke družine enako kot 
ostali državljani uveljavlja-
jo tudi ostale ukrepe za omi-
litev posledic vpliva visokih 
cen energentov.

Kmetom finančno 
nadomestilo
Kmetom za uveljavitev nadomestila ne bo treba 
pošiljati vlog na agencijo za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, ampak bodo od agencije prejeli 
informativne odločbe.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne decembra lani za mleko, 
dostav ljeno v mlekarno ter 
s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin, 
plačale v povprečju 33,67 
evra za sto kilogramov, 
kar je bilo za 62 centov ali 
1,88 odstotka več kot mesec 
prej. Ker je mleko v povpre-
čju vsebovalo 4,30 odstotka 

maščobe in 3,49 odstotka 
beljakovin, je bila povpreč-
na dejanska odkupna cena 
37,67 evra in je bila za 75 
centov ali za 2,03 odstot-
ka višja kot novembra. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin plača-
li povprečno 30,54 evra za 
sto kilogramov, cena, izra-
čunana glede na dejansko 
vsebnost maščob in belja-
kovin v mleku, pa je znaša-
la 35,33 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska
December 2013  36,23  38,36  31,06  36,12
December 2014  32,64  34,09  27,77  31,72
December 2015  28,88  30,70  24,86  28,33
December 2016  26,84  30,01  24,15  28,18
December 2017  32,87  35,25  28,63  32,97
December 2018  31,43  34,40  28,37  31,95
December 2019  32,26  36,62  29,55  34,16
December 2020  30,85  34,69  27,40  31,56
November 2021  33,05 36,92 30,12 34,79
December 2021  33,67 37,67 30,54 35,33

Kranj – Agencija za kmetijske trge je na razpis za odpravo pos-
ledic škode in za obnovo gozdov, ki so jih poškodovali žled, 
podlubniki in močan veter, 1. februarja prenehala sprejemati 
vloge, skupno jih je prejela 486. Razpis je »zaprla« zaradi 
porabe razpisanega zneska (2,55 milijona evrov). 

Porabili denar in »zaprli« razpis

Cveto Zaplotnik

Kranj – Če jim bodo epide-
miološke razmere dopuš-
čale, bodo jubilej zaznamo-
vali s šestimi sejmi, deseti-
mi strokovnimi ocenjevanji 
kakovosti izdelkov, razsta-
vo o sejemski dejavnosti in 
z drugimi dogodki. Apri-
la načrtujejo sejem lovstva 
in ribištva, sejem aktivnosti 
in oddiha v naravi, razsta-
vo starodobnikov Avto-mo-
to klasika, sejem gradbeni-
štva, energetike, komuna-
le in obrti ter sejem trajno-
stnih tehnologij in zelenega 

življenjskega sloga, avgusta 
pa kmetijsko-živilski sejem 
ter sejem embalaže, tehni-
ke pakiranja in logistike. Iz-
vedli bodo ocenjevanja div-
jačinskih salam, mesa in 
mesnih izdelkov, mleka in 
mlečnih izdelkov, sokov, 
brezalkoholnih pijač in em-
baliranih vod, vin in bio vin, 
medu, medenih pijač in iz-
delkov iz čebeljih pridelkov 
ter kmetijske mehanizacije, 
izbrali pa bodo tudi sloven-
skega oskarja za embalažo 
in vinsko kraljico. Pospešu-
jejo tudi digitalizacijo, tako 
omogočajo razstavljavcem, 

da se na portalu expomar-
ketplace.eu predstavijo v 
angleškem jeziku različnim 
ciljnim skupinam.

Na Pomurskem sejmu so 
v času epidemije novega ko-
ronavirusa, zaradi katere so 
predlani odpovedali vse sej-
me in lani organizirali le 
dva, utrpeli veliko poslovno 
škodo, ob tem pa ugotavlja-
jo, da vladni ukrepi za omili-
tev posledic epidemije niso 
bili najbolj naklonjeni se-
jemski dejavnosti. »Sejmar-
ji« pričakujejo, da jim bo vla-
da pomagala vsaj pri pokri-
vanju fiksnih stroškov.  

Jubilej radgonskega sejma
Pomurski sejem iz Gornje Radgone praznuje letos 60-letnico obstoja in 
hkrati tudi 60-letnico mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra.

Škofja Loka – V občinah 
Škofja Loka in Gorenja vas 
- Poljane bo prihodnje leto 
začela veljati uredba o varo-
vanju vodnih virov, ki bo od 
lastnikov kmetijskih zemljišč 
zahtevala takšno uporabo 
gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev, da z njimi ne bodo 
onesnaževali virov pitne 
vode. Kmetijska svetoval-
na služba bo zato v četrtek, 
10. februarja, ob 9.30 preko 
spleta pripravila predavanje, 
na katerem bo Marija Kalan 
iz KGZ Kranj predstavila teh-
nologije gnojenja in varstva 
kmetijskih rastlin, ki so do-
voljene na vodovarstvenih 
območjih. Vsi, ki bi radi pri-
sluhnili predavanju, naj pok-
ličejo kmetijskega svetovalca, 
da jim bo poslal povezavo do 
spletnega predavanja.

Kako na vodovarstvenih 
območjih
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Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti 
so v četrtek v okviru mara-
tonskega merjenja hitrosti 
na 514 lokacijah po Sloveni-
ji ugotovili 1082 kršitev. Od 
tega je 318 voznikov prejelo 
le opozorilo, 76 tujih vozni-
kov je moralo globo plačati 
na kraju, ostalim so bili izda-
ni plačilni nalogi. Ker so na 
kraju kršitve ustavili le 856 
voznikov, lahko 226 vozni-
kov v prihodnjih dneh še pri-
čakuje obvestilo o ugotovlje-
ni prekoračitvi hitrosti ozi-
roma plačilni nalog. Njim 
so namreč prekoračeno hit-
rost izmerili s samodejnimi 
merilniki hitrosti. 

V četrtkovi akciji so sode-
lovali tudi gorenjski poli-
cisti, ki so hitrost merili na 

48 lokacijah. Na vsaki poli-
cijski postaji je nadzor izva-
jala vsaj ena policijska patru-
lja. Skupno so ugotovili 109 
prekoračitev hitrosti. Naj-
več, 61, so jih obravnavali 
prometni policisti. Na avto-
cesti je bila največja izmerje-
na hitrost 195 km/h, na ces-
ti izven naselja 146 km/h, 
v naselju (kranjska obvo-
znica) pa 93 km/h. Polovi-
co vseh prekoračitev so poli-
cisti ugotovili na cestah v na-
seljih. 

Na Policijski upravi Kranj 
ocenjujejo, da je bil rezul-
tat merjenja hitrosti na Go-
renjskem glede na napove-
dano akcijo na strani vozni-
kov razmeroma slab. »Pri-
čakovali smo, da bo kršitev 
manj. Kljub temu verjame-
mo, da s tovrstnimi akcijami 

in različnimi oblikami poli-
cijskega dela na daljši rok 
prometno varnost lahko iz-
boljšamo,« so sporočili. 

Gorenjski policisti letos v 
povprečju vsak dan zazna-
jo in obravnavajo okoli sto 

kršitev prometnih pravil. 
Januarja so jih obravnava-
li okoli tri tisoč. Velik del 
prekrškov so predstavlja-
le prav prekoračitve hitro-
sti, zaradi katerih je nastalo 
okoli sto prometnih nesreč. 

V radar se je ujelo več kot sto voznikov
V četrtkovem maratonskem merjenju hitrosti so gorenjski policisti ugotovili sto devet prekoračitev hitrosti. 

Gorenjski policisti so hitrost merili na 48 lokacijah.
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Simon Šubic

Kranj – Na zaledenelem je-
zercu Račnjak ob Industrij-
ski coni Laze v Stražišču pri 
Kranju, ki je med domači-
ni bolje poznan kot Cegelni-
ca, se je še teden ali dva na-
zaj trlo drsalcev. Po otoplitvi 
v zadnjih dneh, ko so se dnev-
ne temperature povzpele nad 
ničlo, teh ni več videti, saj se 
je ledena ploskev ob dodatni 
pomoči sonca že toliko stanj-
šala, da drsanje ni več var-
no. Nevarnost tankega ledu 
je minuli četrtek popoldan 
na lastni koži izkusil tudi do-
mačin, ki se mu je med hojo 
po zaledenelem jezercu udr-
lo pod nogami. Sreča v nesre-
či je bila, da sta mu na pomoč 
takoj priskočila mimoidoča. 

Uprava RS za zaščito in re-
ševanje (URSZR) je poročala, 
da se je v četrtek ob 15.05 v na-
selju Stražišče pri Kranju med 
hojo po tankem ledu zalede-
nelega jezera osebi udrlo pod 
nogami in je do ramen obtiča-
la v vodi. Do prihoda gasilcev 
in potapljačev so mimoidoči 
moškega že potegnili na led. 
Gasilci so ga prevzeli in pre-
dali v oskrbo reševalcem Nuj-
ne medicinske pomoči Kranj.

Na Policijski upravi Kranj 
naključnima občanoma, ki 
sta moškega potegnila iz 
vode, izrekajo pohvalo in se 
jima zahvaljujejo za varen in 
hiter odziv. »Pomagala sta si 

z daljšo palico, proti njemu 
pa sta odvrgla tudi nahrbtnik, 
za katerega se je držal, in ga 
potegnila iz vode,« so razloži-
li. Policija ob tem opozarja na 
odgovorno zadrževanje ob le-
denih površinah in zaradi ve-
like nevarnosti močno odsve-
tujejo zadrževanje na njih.

Kdaj je led varen

Na URSZR opozarjajo, da 
na ledu ni stoodstotne var-
nosti. Z nekaj znanja fizi-
ke, ob upoštevanju lokal-
nih značilnosti in izkušenj 
ter preventivnih ukrepov 
pa je možno podati dokaj 
zanesljivo oceno dovoljene 
varne obremenitve ledu. 

Največjo nosilnost ima 
homogeni led, ki je videti 
črne barve. Prelomi in suhe 
razpoke ledu niso nevarni, 
zelo pa morate biti pazlji-
vi pri mokrih prelomih. Za 
varno gibanje manjše sku-
pine ljudi mora biti led de-
bel vsaj sedem centimetrov. 
Pri večji debelini dovoljene 
obremenitve naraščajo, ven-
dar je treba upoštevati tudi 
varnostno razdaljo. Deset 
centimetrov debela plast ho-
mogenega ledu običajno za-
došča dovoljeni obremenitvi 
skupine drsalcev in posame-
znih sprehajalcev. 

Debelino ledu lahko oce-
nite ali natančno izmerite. 
Če po ledu močno udarite z 
nogami, koničasto palico ali 

kladivom in se pri tem ne 
prebije, je to znak, da je do-
volj varen in nosilen. Na-
tančnejšo meritev opravite 
tako, da izžagate kos ledu, iz-
merite debelino ter pregleda-
te sestavo ledene kocke. Me-
ritve opravite na več mestih.

Varno gibanje na ledu

Preden greste na zaledene-
lo vodno površino, obvestite 
svoje bližnje. Na led nikoli ne 
hodite sami. Ocenite debeli-
no in barvo ledu, preglejte 
razpoke in poslušajte poke. 
Če opazite, da led okoli vas 
poka v koncentričnih krogih, 
morate takoj ukrepati, saj je 
to znak, da je led pod vami 
preveč obremenjen in se bo 
začel pogrezati.

Če se led pod vami udre, 
poskusite ostati mirni in 

zbrani. Razširite roke in pok-
ličite na pomoč. Če se vam 
uspe dvigniti nazaj na led, 
se najprej nekajkrat zakotali-
te stran od odprtine, sicer se 
led lahko ponovno vdre. 

Če rešujete drugo osebo, se 
ji približajte leže. Če pri sebi 
nimate vrvi, skušajte poiska-
ti palico, kos obleke, desko, 
smučko ali karkoli, s čimer bi 
ponesrečenca lahko zvlekli iz 
vode. Ko ponesrečenca izvle-
čete iz vode, morate prepre-
čiti njegovo nadaljnje ohlaja-
nje. Če je pri zavesti, ga pre-
oblecite v suha oblačila in mu 
ponudite topel napitek. 

Podrobnejše napotke za 
varno gibanje na ledu najde-
te na spletni strani URSZR, 
kjer tudi poudarjajo, da v pri-
meru nesreče takoj pokličite 
pomoč na številko 112.

Rešila moškega, ki se mu je 
med hojo udrl led 
Naključna mimoidoča sta v četrtek iz zaledenelega jezerca v Stražišču pri Kranju rešila moškega,  
ki se mu je udrlo pod nogami. Na led nikoli ne hodite sami, opozarja uprava za zaščito in reševanje.

Moškemu se je udrlo pod nogami med hojo po zaledenelem 
jezercu Račnjak v Stražišču pri Kranju. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Poženik – V četrtek popol-
dne se je na gozdni cesti v 
Poženiku prevrnil večji ba-
ger, s katerim so opravljali 
gradbena dela na cesti. De-
lavec, ki je ostal ukleščen v 
kabini, se je pri tem poško-
doval. S tehničnim posegom 

so ga iz kabine rešili kranjski 
poklicni gasilci, ki so poma-
gali tudi pri prenosu delavca 
do reševalnega vozila. Poli-
cisti so tujo krivdo izključili.

Iz prevrnjenega bagra je 
iztekalo tudi gorivo, zato so 
gasilci najprej zaustavili iz-
tekanje, preostanek goriva 
pa izčrpali iz rezervoarja. 

Delovna nesreča v gozdu

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
v četrtek zvečer obravnavali 
rop trgovine na Zlatem po-
lju v Kranju. Kot so sporočili, 

je neznani storilec ob 19. uri 
trgovki iz rok iztrgal kaseto z 
denarjem in pobegnil. Poš-
kodoval ni nikogar. Krimi-
nalistična preiskava še po-
teka. 

Rop v trgovini

Škofja Loka – Škofjeloški kriminalisti so prejšnji teden prejeli 
prijavo tatvine akumulatorjev na delovišču. Osumljenca so 
izsledili in ga za čas zbiranja obvestil pridržali. Zasegli so mu 
tudi štiri akumulatorje. Sledi kazenska ovadba.

Na delovišču kradel akumulatorje

Kranj – Gorenjski prometni policisti so tudi v petek, dan po 
maratonskem merjenju hitrosti, poostreno nadzirali promet 
in ugotovili 46 kršitev prometnih pravil. Največja hitrost, iz-
merjena na avtocesti, je bila 181 km/h, najkrajša varnostna 
razdalja pa pol sekunde do drugega vozila, kar je štirikrat manj 
od predpisane. Več prekrškov je bilo povezanih še z neupo-
števanjem prometne signalizacije in semaforjev. 

Na avtocesti vozil »za ritjo«

Simon Šubic

Kranj – Danes se začenja 
nova nacionalna preventiv-
na akcija, namenjena večji 
varnosti voznikov tovornih 
vozil in avtobusov, ki jo izva-
jata Agencija za varnost pro-
meta in policija. Poostren 
nadzor nad vozniki tovornih 
vozil in avtobusov je evrop-
sko usklajen, potekal pa bo 
do 13. februarja. 

Policisti bodo v tem času 
izvedli več poostrenih nad-
zorov nad avtobusi in tovor-
nimi vozili, tudi tistimi z naj-
večjo dovoljeno maso do 3,5 
tone. Poleg tega bodo tudi 
pri rednem delu prioritetno 
izvajali nadzor nad tovorni-
mi vozili in avtobusi. Nad-
zor bodo izvajali s preusme-
ritvijo tovornih vozil na kon-
trolne točke na avtocestah. 
Nadzori avtobusov bodo po-
tekali na avtobusnih postaja-
liščih, prevozi pa bodo nad-
zoru podvrženi tudi na avto-
cestah in hitrih cestah. 

V nadzorih bodo poli-
cisti še posebej pozorni na 
spoštovanje omejitev hitro-
sti, tehnično brezhibnost 
vozil, preobremenjenost, 

spoštovanje socialne zako-
nodaje, pravila o nalaganju 
in pritrjevanju tovora, psi-
hofizično stanje voznikov, 
uporabo varnostnega pasu 
in uporabo naprav in opre-
me, ki zmanjšujejo vozniko-
vo pozornost. Akcijo bosta 
Agencija za varnost prome-
ta in policija ponovili julija, 
ko so naše ceste še bolj pro-
metno obremenjene, so na-
povedali na AVP.

Lani so policisti pri voz-
nikih tovornih vozil ugoto-
vili 40.082 kršitev prome-
tnih predpisov, kar je za dob-
ro desetino manj kot v letu 
2020 (44.116 kršitev). Pri 
voznikih avtobusov so ugo-
tovili 618 kršitev, za tri od-
stotke več kot v letu 2020 
(601 kršitev). V obeh skupi-
nah voznikov so največkrat 
ugotovili prekoračitev hitro-
sti (9933 kršitev), preobre-
menjenost vozil (6403), ne-
uporabo varnostnega pasu 
(4099), nepravilnosti, pove-
zane s tovorom (1953), neu-
strezno tehnično brezhib-
nost vozil (1067) ter neupo-
števanje obveznih počitkov 
in odmorov voznikov (2515 
kršitev). 

Policisti v nov nadzor 
poklicnih voznikov
Ta teden bo potekal poostren nadzor nad vozniki 
tovornih vozil in avtobusov. 
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USPEŠNI DIJAKI GIMNAZIJE FRANCETA 
PREŠERNA KRANJ (GFP)   
V šolskem letu 2022/23 bomo devetošolce vpisali v šest oddelkov: dva  
oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije, en športni oddelek 
gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije. V štirih veljavnih 
splošnoizobraževalnih programih bo približno 160 prostih mest za novince. 
Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.

Šola za ponosne, samozavestne, uspešne

DNEVI ODPRTIH VRAT:
• vabilo na našo vsakokratno predstavitev bo objavljeno  

na spletni strani šole, FB in IG.

INFORMATIVNA DNEVA:
• petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri;
• sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Naša gimnazija ti omogoča vsestranski razvoj  
in osebnostno rast.1.
S spoštljivim odnosom in zgledom ustvarjamo prijetno, 
ustvarjalno in varno učno okolje.2.
Dobil boš dobro podlago za študij in se lahko vpisal  
na vse višje, visoke in univerzitetne študijske programe. 3.
Kot športnik boš imel najboljše pogoje za usklajeno šolanje  
in trening. 4.
Spodbujali bomo tvojo umetniško 
nadarjenost.5.
Z nami boš potoval po Sloveniji in tujih deželah, sodeloval  
v projektih in pri mednarodnih izmenjavah.6.
Z uporabo najmodernejše tehnologije boš znanje pridobival 
na prijeten in inovativen način. 7.

T: 059 093 340 | E: tajnistvo@gfp.si | www.gfp.si 

       @gfp.si          @gfpkranj

       Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 65, SI-4000 Kranj 

Programi na GFP:

Gimnazija

Ekonomska 
gimnazija 

Ekonomska 
gimnazija –  
športni oddelek

Gimnazija – 
športni oddelek

V športni oddelek gimnazije smo dijake v letoš
njem šolskem letu vpisali prvič. Ministrstvo za 
izo braževanje, znanost in šport je prepoznalo 
potrebe učencev športnikov in naše kakovostno 
delo ter nam omogočilo tudi vpis v program   
športni oddelek gimnazije. Športni oddelek 
ekonomske gimnazije pa imamo že več kot de
setletje in je edini športni oddelek v strokovnih 
gimnazijah v Sloveniji. Nov program je pomemb
na pridobitev za šolo, lokalno okolje in za mlade 
športnike, saj je zadnja leta zaradi velikega zani
manja naraščalo število perspektivnih mladih 
športnikov, ki jih, žal, nismo mogli vpisati na našo 
gimnazijo. Zaradi novega oddelka omejitve vpisa 
ne pričakujemo.
Športni oddelki omogočajo lažje usklajevanje 
šolskih in športnih obveznosti tudi zato, ker je v 
njih največ 22 dijakov, drugače pa so na naši gim
naziji športniki vključeni v vse oddelke in progra
me in tudi njim se prilagajamo z individualnimi 
osebnimi načrti. Na šoli ima več kot tretjina dija
kov status športnika. Za delo s športniki smo pre
jeli certifikat Športnikom prijazno izobraževa-
nje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez. Vključeni smo tudi v 
Evropsko mrežo zdravih šol – program, ki v 
Evropi uvaja nove zamisli in pristope na področju 
promocije zdra vja v šolskem okolju.
Dijaki GFP niso samo uspešni športniki, ampak 
tudi umetniki, podjetniki, prejemniki Michelino
vih zvezdic … Tako smo svojim nekdanjim in se
danjim najuspešnejšim dijakom posvetili poseb
no pozornost. V avli šole smo pripravili trajno 
razstavo, na kateri so predstavljeni dijaki, ki so s 
svojimi dosežki zaznamovali slovenski in svetov
ni prostor. Najbolj izpostavljeno mesto pripada 
štirim izjemnim slovenskim športnikom, dobitni

kom olimpijskih odličij, Primožu Rogliču, Petru 
Prevcu, Žanu Koširju in Vesni Fabjan. Razstava 
sovpada z letošnjimi zimskimi olimpijskimi igra
mi. Veseli smo, da bomo po njih lahko predstavili 
nove dobitnike olimpijskih medalj! Na olimpijske 
igre v Peking je odšlo tekmovat kar devet naših 
nekdanjih dijakov, nekaj pa jih je tudi med tre
nerji in ostalimi udeleženci. Na steni uspešnih je 
mesto dobilo tudi 29 nekdanjih in sedanjih dija
kov, ki so vsi na svojem področju dosegli nad
povprečne rezultate tako doma kot v tujini, to so: 
športniki, glasbeniki, slikarji, fotografi, podjetniki, 
poslovneži, prejemniki Michelinovih zvezdic … 
Najbolj pa nas veseli, da se je na šoli izobraževalo 
toliko izjemnih posameznikov, ki so uspešno 
usklajevali šolske in obšolske obveznosti, da na
črtujemo že drugo steno uspešnih.
Trudimo se ustvariti pogoje dela, ki mladim omo
gočajo razvoj ustvarjalnosti na različnih podro
čjih. Ponosni smo na svoje delo, predvsem pa na 
naše dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih 
življenjskih področjih, in ne le v šoli. Najpomemb
neje se nam zdi, da dijaki poleg dobrih ocen in 
uspeha na maturi pridobijo dovolj znanja, pogu
ma in podjetnosti, da želijo in upajo razviti svoje 
potenciale. Zdravstvena situacija, ki nas je dolete
la zadnja leta, je v naša življenja prinesla mnoge 
spremembe. Na GFP smo se znali in zmogli dobro 
prilagoditi, kar dokazuje uspeh na maturi. Gimna
zijci naše splošne gimnazije so bili na maturi 2021 
zelo uspešni, saj so jo opravili 100odstotno. Eko
nomski gimnazijci pa so bili več kot devetdese
todstotno uspešni, kar močno presega slovensko 
povprečje. V prihodnosti bomo morali biti še bolj 
prilagodljivi, a gimnazijski program mladim s 
svojo splošnostjo in širino omogoča največ različ
nih možnosti nadaljevanja šolanja.

Mateja Rant

Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je sre-
di januarja objavilo razpis 
za vpis novincev v srednje 
šole in dijaške domove za 
prihodnje šolsko leto. No-
vost v letošnjem razpisu je 
med drugim tudi nov pro-
gram frizerski tehnik na 
Gorenjskem, ki je name-
njen dijakom, ki so predho-
dno uspešno zaključili sre-
dnje poklicni program fri-
zer. Med drugim ga bodo 
namreč izvajali tudi v Sre-
dnji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli Šolskega 
centra Kranj. Osnovno šolo 
v letošnjem šolskem letu 

zaključuje 19.881 učencev 
(lani 19.191), za katere bo v 
srednjih šolah v priho-
dnjem šolskem letu na vo-
ljo skupno 25.198 mest 
(lani 24.108).
V programih splošnih gim-
nazij je za prihodnje šolsko 
leto na voljo 5976 mest, od 
tega v zasebnih šolah 504, v 
programih strokovnih gim-
nazij pa 1474 mest. Največ 
razpisanih mest, kar 40 od-
stotkov, je v programih sre-
dnjega strokovnega izobra-
ževanja, kjer je razpisanih 
10.176 mest (lani 9600). V 
programih srednjega poklic-
nega izobraževanja bo pri-
hodnjim dijakom na voljo 
6872 mest, v programih 

nižjega poklicnega izobraže-
vanja pa 700 mest. Tudi v 
prihodnjem šolskem letu se 
bodo lahko dijaki na nekate-
rih šolah izobraževali v vaje-
niški obliki. Nabor progra-
mov, ki se na nekaterih šo-
lah lahko izvajajo tako v šol-
ski kot vajeniški obliki, osta-
ja enak kot lani, pri čemer je 
v mreži ta čas 14 vajeniških 
programov. Kot so pojasnili 
na ministrstvu, pa se bo le 
rahlo spremenila mreža šol, 
ki izvajajo programe tudi v 
vajeniški obliki. Med dru-
gim bodo recimo program 
mehatronik operater tudi v 
vajeniški obliki po novem 
izvajali še v Srednji tehniški 
šoli Šolskega centra Kranj. 

Na Gorenjskem tudi nov program
V srednjih šolah v gorenjski regiji je za 2083 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2560 razpisanih mest, enako kot lani.

V srednjih šolah v gorenjski regiji je na voljo 2560 vpisnih mest. Fotografija je simbolična. 
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Informativni dnevi

Vabimo vas na ogled naše spletne strani scsl.si, sledite nam lahko na profilu FB sc.skofjaloka, IG @sc.skofjaloka in kanalu YT scskofjaloka.

LOVRO URBIHA – SREDNJA ŠOLA  
ZA STROJNIŠTVO
Na šolskih hodnikih ga je težko zgrešiti. 
Dolg je do stropa, zato ni čudno, da tre
nira košarko. Začel je v 9. razredu, doma, 
v Loški dolini na Notranjskem. Igral je za 
KK Cerknica in v Postojni obiskoval prvi 
letnik srednje šole. Nato ga je košarkar
ska pot pripeljala na Gorenjsko; že tretje 
leto igra za Košarkarski klub Triglav 
Kranj in obiskuje četrti letnik programa 
strojni tehnik v Škofji Loki. Je pa tudi 
član državne košarkarske reprezentance 
fantov do 18 let, ki je leta 2021 osvojila 
1. mesto na FIBA Challenger evropskem 
prvenstvu.
Kako usklajuje šolo in treninge? »Več tre
niram, bolje mi gre v šoli,« je povedal in 
dodal, da je ključ v dobri organizaciji. Po
maga tudi, da je šola naklonjena športni
kom, saj status športnika omogoča prila
gajanje obveznosti, kar je v zadnjem le
tniku še posebej pomembno, saj je tudi v 
šoli več odsoten kot v nižjih letnikih.
Zakaj je izbral strojno šolo, je vprašanje, 
ki se ponuja samo po sebi, in Lovro od

govarja: »Še sam ne vem prav dobro, 
ampak pri odločitvi, da naj izberem šolo, 
na kateri po štirih letih šolanja dobiš po
klic, so mi pomagali starši.« 
Njegov najljubši predmet je matemati
ka, ker je najtežja, a tudi najbolj zanimi
va; tudi strokovni predmeti so, pravi Lov
ro, fajn. Sicer pa ga zanima tudi menedž
ment. 
Če ste torej v dvomih, kako usklajevati 
srednjo šolo in športne aktivnosti, vse se 
da – z dobro voljo in pravo razporeditvi
jo obveznosti.

KLEMEN IGLIČ – SREDNJA ŠOLA  
ZA LESARSTVO
Zakaj si se odločil za Srednjo šolo  
za lesarstvo in kdaj si se navdušil  
nad lesom?
»Les me zanima, ker je naraven material 
in se da iz njega ogromno ustvariti. Doma 
nimamo delavnice, vendar sem že od ma
lega ustvarjal različne izdelke. Ker sem 
imel v osnovni šoli dobre ocene, sem se 
najprej želel vpisati na gimnazijo, vendar 
sem se premislil in tako sem se vpisal na 
lesarsko šolo. Preprosto bi mi manjkalo 
praktičnega dela in ustvarjanja, zato je 
bila lesarska šola moja prva izbira. Moje 
navdušenje se med šolanjem le še pove
čuje, trenutno iz češnjevega in smrekove
ga lesa delam razstavljivo klubsko mizico, 
ki lahko postane stol. V šoli mi res poma
gajo, da lahko svojo idejo razvijem in naj
dem najboljšo varianto končnega izdel
ka. Zavedam se, da mi teoretični del pou
ka da nujno potrebno znanje, vendar v 
delavnici uživam še bolj. Veselim se pri
hodnjega šolskega leta, ko bomo izdelo
vali zaključne izdelke.«

Si pa tudi dober športnik. Kaj treniraš, 
kje in kako pogosto? 
»Sem nordijski kombinatorec, torej treni
ram smučarske skoke in tek na smučeh 
pri SK Triglav Kranj. Treningi mi vzamejo 
2–3 ure na dan, moramo pa prišteti še 
vož njo, saj večinoma treniramo v Planici, 
kamor se vozim iz domačega Kranja. Tre
niram že 11 let in sem uspešen na držav
nih tekmovanjih.«
Kako uspeš usklajevati trening in šolo?
»Do 2. letnika sem treniral veliko več in 
sem manj časa posvetil šoli, sedaj pa me 
vedno bolj vleče v šolsko delavnico. 
Imam status športnika, tako da mi učitelji 
omogočajo prilagoditve, ko jih potrebu
jem. Dvakrat na teden pozimi zagotovo 
manjkam vsaj del dneva in brez proble
ma uspem nadoknaditi zamujeno. Vseka
kor bom nadaljeval študij in želel bi si 
delati v poklicu, kjer se dela z lesom.
Mislim, da če se odločiš za pravo šolo, ni 
problema – jaz se raje učim strokovne 
predmete kot splošne. Šport ti da veliko 
samodiscipline, saj nimam celega popol
dneva časa 'prestavljati' učenja, ampak 
sem se moral naučiti svoj čas razporediti 
zelo pametno.«

 

ŠOLA IN ŠPORT Z ROKO V ROKI

Šolski center Škofja Loka je sodoben in prijazen center  
z dolgo tradicijo, ki vključuje:

 Srednjo šolo za strojništvo z dijaškim domom,
 Srednjo šolo za lesarstvo,
 Višjo strokovno šolo za strojništvo in lesarstvo,
 Medpodjetniški izobraževalni center.

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega,  
poklicnotehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja  
in usposabljata za različne poklice.

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO:
 strojni tehnik, SSI in PTI,
 oblikovalec kovin – orodjar, tudi vajeniška oblika*,
 inštalater strojnih inštalacij,
 strojni mehanik – tudi vajeniška oblika*,
 avtoservisni tehnik, PTI,
 avtoserviser – tudi vajeniška oblika*,
 avtokaroserist – tudi vajeniška oblika*,
 pomočnik v tehnoloških procesih.

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO:
 lesarski tehnik, SSI in PTI,
 mizar – tudi vajeniška oblika*,
 tapetnik,
 obdelovalec lesa.

*VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA:
  pogoj za vpis je sklenjena pogodba z delodajalcem, 
  praktično usposabljanje se izvaja samo pri delodajalcu in  

obsega polovico časa izobraževanja, 
 poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.

DIJAŠKI DOM: 
  omogoča bivanje dijakom, ki so preveč oddaljeni od šole,  

v času šolanja skuša biti »drugi dom«. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
 inženir strojništva 
 inženir lesarstvaLovro stoji v zadnji vrsti drugi z desne. 

Mateja Rant

Ministrstvo za izobraževa
nje, znanost in šport je tako 
že pred časom vse izobraže
valne ustanove obvestilo, da 
glede na epidemiološko si
tuacijo tudi v tem šolskem 
letu izvedba informativnih 
dni na šolah ne bo mogoča. 
"Gre namreč za dogodek vi
sokega tveganja, ob kate
rem se združuje veliko šte
vilo učencev iz različnih 
delov Slovenije, pri čemer 
pa prihaja tudi do izrazito 
povečane uporabe sredstev 
javnega prevoza. Zato bodo 
šole svoje predstavitve izve
dle na virtualni način oziro
ma s spletno predstavitvi
jo." V šolah so se na tako 
obliko predstavitve dobro 
pripravili.

Virtualni sprehod po šoli
Na Gimnaziji Jesenice bodo 
predstavitev pripravili po 
Zoomu na povezavi, ki jo 
bodo objavili na spletni stra
ni šole. Kot so pojasnili, se 

bodo v dogodek vključili 
tako zaposleni kot sedanji 
dijaki. "Devetošolci in nji
hovi starši, ki jih zanima 
vpis na našo gimnazijo, si 
bodo predstavitve in virtual
ni sprehod skozi stavbo šole 
lahko ogledali tudi nakna
dno na naši spletni strani." 
Več o njihovi gimnaziji lah
ko izvedo tudi na družabnih 
omrežjih Facebook in Insta
gram. Tudi na Gimnaziji 
Kranj bodo pri predstavitvi 
na informativnem dnevu 
sodelovali tako profesorji 
kot dijaki, ki bodo z deveto
šolci delili izkušnje iz prve 
roke. "Prihodnji gimnazijci 
bodo spoznali različne de
javnosti, od kulture do špor
ta, in dobili odgovore na 
vprašanja, ki jih zanimajo, 
medtem ko bodo njihovi 
starši lahko sodelovali na 
okrogli mizi," so pojasnili 
na Gimnaziji Kranj in doda
li, da šolske klopi devetošol
ci z njimi že zdaj lahko deli
jo na virtualnem ogledu gi
mnazije, dostop do katerega 

je objavljen na spletni stra
ni. "Sprehodite se lahko po 
šoli iz učilnice v učilnico, se 
srečate s profesorji in dijaki 
ter doživite utrip naše gim
nazije." Na virtualnem in
formativnem dnevu bodo 
svoje programe predstavili 

tudi v Šolskem centru Ško
fja Loka. "Poglede, izkušnje 
in tudi spomine na svoj in
formativni dan bodo pred
stavili dijaki, navdušiti pa 
bomo skušali tudi z glasbo 
našega 'hišnega benda',« so 
pojasnili. V februarju in 
marcu pa prihodnjim dija
kom omogočajo tudi, da se 
prijavijo na dneve odprtih 
vrat in tako tudi od blizu 
spoznajo, kaj delajo in kje.
"Kljub temu da bo informa

tivni dan potekal na daljavo, 
se bomo potrudili, da bodo 
devetošolci in njihovi starši 
oziroma skrbniki dobili in
formacije, ki jim bodo v po
moč pri odločitvi, kje nada
ljevati izobraževanje po 
osnovni šoli," obljubljajo na 

Gimnaziji Franceta Prešer
na v Kranju in dodajajo: 
"Žal prijetnega delovnega 
vzdušja, ki veje na naši gi
mnaziji, in naše lepe šole 
ne bodo videli in začutili v 
živo. Vendar bomo kljub 
temu prikazali spodbudno 
mladostno energijo, ki pre
vladuje na šoli." Pri pred
stavitvi bo sodelovalo vod
stvo šole, učitelji ter zdaj
šnji in nekdanji dijaki, na 
Zoomu se bo mogoče pri

družiti tudi okrogli mizi o 
gimnazijskem izobraževa
nju. Posebno srečanje bodo 
po skupnem delu pripravili 
še za vse, ki jih zanima 
športni oddelek.

Svoje izkušnje bodo  
predstavili tudi študenti
Na kranjski fakulteti za or
ganizacijske vede so poja
snili, da bo izvedba letoš
njih informativnih dni pod
prta s skupno vstopno toč
ko Univerze v Mariboru, 
obenem pa bodo na infor
mativne dneve vabili tudi 
po lastnih kanalih. Za pri
hodnje študente bodo na 
Teamsih pripravili predsta
vitev fakultete in izzivov, ki 
jih čakajo na področju or
ganizacijskih znanosti, 
predstavitev študijskih pro
gramov s strani vodij štu
dijskih programov, pri če
mer bo poudarek na zna
njih in kompetencah štu
dentov ter konkretnih kari
ernih poteh diplomantov, 
pa tudi predstavitev drugih 

aktivnosti na fakulteti. "So
delovali bodo tudi študenti, 
ki bodo 'iz prvih vrst' pred
stavili študij na fakulteti." 
Po zaključeni skupni pred
stavitvi bodo prihodnje štu
dentke in študente povabili 
še v spletne klepetalnice, v 
katere se bodo lahko vklju
čili glede na posamezni 
študijski program in prido
bili še več odgovorov na 
vprašanja, povezana s štu
dijskim programom, ki jih 
zanima. 
Tudi na Fakulteti za zdrav
stvo Angele Boškin bodo 
informativna dneva pripra
vili na daljavo. Udeležen
cem, prihodnjim študen
tom, bodo predstavili fakul
teto ter vse pomembne in
formacije glede vpisa, vse
bine in poteka študijskih 
programov na prvi stopnji, 
sistema tutorstva in drugih 
dejavnosti. "Študente bomo 
seznanili tudi z možnostjo 
udeležbe na mednarodnih 
izmenjavah ter jim pokazali 
fotografije z različnih do
godkov in aktivnosti," so 
pojasnili na fakulteti. Prav 
tako se bodo v predstavitev 
vključili njihovi študentje 
in prikazali svoj pogled na 
študij in možnosti sodelo
vanja študentov na fakulte
ti. Na koncu bodo odgovar
jali še na vprašanja, poveza
na s študijem.

Na informativni dan na splet
Večina srednjih, višjih in visokih šol ter fakultet bo v petek in soboto pripravila informativne dneve za prihodnje dijake oziroma 
študente, ki pa bodo že drugo leto zapored zaradi epidemioloških razmer potekali virtualno.

Informativni dnevi bodo v srednjih šolah  
v skladu s šolskim koledarjem potekali v petek, 
11. februarja, ob 9. in 15. uri ter v soboto,  
12. februarja, ob 9. uri.
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INFORMATIVNI 
DAN
petek, 
11. 2. 2022, 
ob 9.00 
in 15.00
mednarodna 
matura ob 
13.00

sobota, 
12. 2. 2022, 
ob 9.00
mednarodna 
matura ob 
11.00

Se vidimo 
na Zoomu

Sledite nam na:

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
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Vpis

Vpis v programe 1. stopnje
v študijskem letu 2022/2023

Spletna informativna dneva:
11. in 12. februar 2022, Zoom
Prvi prijavni rok:
od 15. februarja do 18. marca 2022 

Visokošolski študij
Fizioterapija
Redni (Jesenice) in izredni študij
(Ljubljana)

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

Več informacij:
Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580
 

www.fzab.siwwww.ww.fzfzfzababab.s.s.siii

Dajte svoji karieri
      nov zagon!

Waldorfska šola Gorenjska že deseto leto izobražuje in vzgaja učence v 
duhu waldorfske pedagogike: 

-  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.

WALDORFSKA ŠOLA IN VRTEC NA GORENJSKEM
VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska, Glavna cesta 13, 4202 Naklo
informacije: 041 415 726; gorenjska@waldorf.si; www.waldorf-gorenjska.si

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

Devetošolci vabljeni 11. in 12. 2.  
na informativni dan za vpis v 
Waldorfsko gimnazijo v Ljubljani.

Več informacij na www.wsl.si.

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

WS_127x191_feb2022.indd   3 03.Feb.22   08:45

Mateja Rant

V srednjih šolah bodo prija
ve za vpis sprejemali do 4. 
aprila. Po končanem prijav
nem roku bo ministrstvo, 
najkasneje do 8. aprila do 
16. ure, na spletnih straneh 
objavilo stanje prijav za vpis 
po posameznih programih 
oziroma šolah. Kandidati, ki 
se bodo želeli prijaviti v pro
gram, za katerega je treba 
izpolnjevati še posebne vpi
sne pogoje oziroma je treba 
opraviti preizkus nadarjeno
sti, se morajo za preizkus 
prijaviti pred prijavami za 
vpis v šolo oziroma najka
sneje do 2. marca. Preizkuse 
bodo šole izvajale med 11. in 
21. marcem. Glede na epide
miološko situacijo je mogo
če, da bodo šole preizkuse 
nadarjenosti izvedle na da
ljavo ali izvedbo preizkusov 
razporedile na več dni, kot je 
zapisano v besedilu razpisa, 
opozarjajo na ministrstvu. 
Spremembo obsega razpisa
nih mest oziroma odločitev 
o morebitnem zmanjšanju 

obsega razpisanih mest bo 
ministrstvo objavilo najka
sneje do 18. aprila. Učenci, 
ki se bodo prijavili za vpis v 
roku in bodo glede na infor
macije o številu prijav na 
posamezni šoli ali zaradi 
česa drugega želeli svojo od
ločitev spremeniti, lahko do 
25. aprila vzamejo prijavo in 
jo prenesejo na drugo sre
dnjo šolo oziroma v drug 
program ne glede na število 
prijavljenih na novoizbrani 
šoli; po tem roku šole pravi
loma ne bodo več sprejema
le prenesenih prijav, dokler 
postopek za izbiro kandida
tov na šolah, kjer bo vpis 
omejen, ne bo končan, to je 
do 30. junija.
Če bo na šoli število prija
vljenih učencev za posame
zni program tudi po 25. 
aprilu bistveno večje od 
predvidenega števila vpisnih 
mest, bo šola s soglasjem 
šolske ministrice sprejela 
sklep o omejitvi vpisa oziro
ma povečala število razpisa
nih mest. Šole bodo učence 
o tem obvestile najpozneje 

do 27. maja, ministrstvo pa 
bo že 24. maja objavilo se
znam šol, ki so prejele so
glasje k omejitvi. Učenci, ki 
bodo do 16. junija izpolnje
vali vse vpisne pogoje in 
bodo izbrani v prvem krogu 
izbirnega postopka, bodo 
tudi vpisani. Drugi bodo se
znanjeni s prostimi vpisni
mi mesti, na katera bodo 
lahko kandidirali za drugi 
krog izbirnega postopka. Ti 
učenci se bodo odločali o po
nujenih prostih mestih in 
po prioritetnem vrstnem 
redu našteli deset šol, na ka
tere bi se želeli vpisati, ter 
svoje namere do 24. junija 
oddali na srednji šoli, na ka
teri so prijavljeni. O razvrsti
tvi na eno od naštetih sred
njih šol bodo obveščeni 30. 
junija do 15. ure, na razvr
ščeno šolo pa se bodo lahko 
vpisali najkasneje do 1. julija 
do 14. ure.
O rezultatih prvega in dru
gega kroga izbirnega po
stopka bodo učenci obvešče
ni na srednjih šolah, na ka
terih so sodelovali v izbir

nem postopku. Spodnje 
meje prvega kroga izbirnega 
postopka bo ministrstvo ob
javilo na spletnih straneh 
najkasneje 21. junija do 16. 
ure, drugega kroga pa najka
sneje 30. junija. Učenci, ki 
tudi v drugem krogu ne 
bodo izbrani na nobeni od 
šol, in učenci, ki se še nika
mor 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 4. julija. 
Srednje šole bodo na prosta 
mesta vpisovale kandidate 
najdlje do 31. avgusta.

Vpis v poklicno-tehniško 
izobraževanje
Dijaki, ki zaključujejo trile
tne programe srednjega po
klicnega izobraževanja, se 

lahko do 17. maja prijavijo 
za vpis v programe poklic
notehniškega izobraževa
nja. Kandidati, ki se bodo 
prijavili za vpis v roku in 
bodo želeli svojo odločitev 
spremeniti, lahko do 6. ju
nija prenesejo svojo prijavo 
na drugo srednjo šolo oziro
ma v drug program. Po tem 
roku prijav ne bo mogoče 
prenašati, dokler postopek 
za izbiro kandidatov na šo
lah, kjer bo vpis omejen, ne 
bo končan. Če bo na šoli 
število prijavljenih kandida
tov za posamezni program 
tudi po 6. juniju bistveno 
večje od predvidenega števi
la 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 24. junija. O 
datumu vpisa jih bodo ob
vestile šole, vpis pa bo pote
kal do 1. julija. 
Rok za prijave v poklicne te
čaje ali maturitetni tečaj je 5. 
september.

Bližajo se vpisi v srednje šole
Prijave za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazije bodo na srednjih šolah sprejemali do 4. aprila.

V srednjih šolah bodo prijave za vpis sprejemali do 4. 
aprila. / Foto: Gorazd Kavčič
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TOPLO VABLJENI NA VIRTUALNE  
INFORMATIVNE DNEVE

»Po končani osnovni šoli sem se vpisala 
na triletni poklicni program slaščičar na 
Biotehniškem centru Naklo, ker sem že 
od nekdaj rada pekla vse vrste sladic. 
Triletni program slaščičar je zelo zani-
miv, je veliko praktičnega pouka v šoli 
in na delovišču, tako pridobiš veliko iz-
kušenj o peki. Po odlično končanem 
zaključnem izpitu sem se vpisala še na 
poklicno tehniški program živilsko-pre-
hranski tehnik. Všeč mi je, ker sem v 
tem programu spoznala tudi druga po-
dročja živilstva; od mleka, mesa, zele-
njave do pivovarstva in vinarstva. Zelo 
pomembne so tudi avtobusne poveza-
ve, ki so iz vseh smeri dobro organizira-
ne. Šolanje na Biotehniškem centru Na-
klo letos zaključujem, imela ga bom v 
lepem spominu.« 
Tadeja Jesenko, 
živilsko-prehranska tehnica

»Višješolski študij naravovarstva mi je 
všeč, ker je povezan z naravo in traja 
dve leti. Predavanja niso zgolj teoretič-
na, ampak tudi praktična in vsebujejo 
primere, s katerimi se bomo srečevali  v 
življenju. Všeč mi je, da so predavanja 
popoldan. Na Biotehniškem centru Na-
klo se dobro počutim«. 
Neža Habjan, 
študentka naravovarstva

»V oktobru sem se udeležil enoteden-
ske izmenjave treh 'alpskih šol' v Berch-
tesgadnu v Nemčiji. Nemški, francoski 
in slovenski dijaki smo odkrivali alpsko 
naravno in kulturno dediščino. V naro-
dnostno mešanih skupinah smo raz-
pravljali o biodiverziteti, kmetijstvu in 
turizmu v Alpah.« 
Gimnazijec Luka

Biotehniški center Naklo je od leta 2019 
naprej prva Alpska šola v Sloveniji. Na ta 
način smo se zavezali, da si bomo prizade-
vali za vpeljavo ‘Vzgoje in izobraževanja o 
gorah in za gore’ v pouk. V projektih Alpske 
šole se dijaki učijo transformativno – sko-
zi učni proces se dolgoročno spreminjajo 
njihovi vzorci mišljenja in ravnanja v bolj 
trajnostni smeri. Tekom učnega procesa v 
njih raste notranja želja, da po svojih mo-
čeh prispevajo k izboljšanju stanja izbrane-
ga trajnostnega izziva. Kaj kmalu se iz učil-
nice zasliši: »Nekaj moramo storiti, nekaj 
se mora spremeniti …«
Od septembra 2019 do decembra 2021  sta 
na Biotehniškem centru Naklo potekala 
Erasmus+ projekta Alps4nats – Alpe za 
navdušence in Suitable – Trajnostne inicia-
tive za Alpe, ki sta še posebej spodbujala 
samoiniciativno delovanje dijakov pri razi-
skovanju trajnostnih izzivov v lokalnem 
okolju. V obeh projektih je sodelovalo 107 
dijakov, ki so vključeni v izobraževalni pro-
gram naravovarstvenega tehnika in stro-
kovne gimnazije in so tematike raziskovali 
v okviru strokovnih modulov. Nekateri pa 
so svoje raziskovanje nadgradili s projektno 
nalogo ob zaključku šolanja.

Skupaj so se dotaknili približno 20 trajnos-
tnih izzivov na področju trajnostnega tu-
rizma, sonaravnega kmetijstva, biodiverzi-
tete in klimatskih sprememb v alpskem 
svetu. Svoje znanje o sivem volku in zla-
tem šakalu so na zanimiv in praktičen na-
čin prenašali med vrstnike, učence osnov-
nih šol, splošno in strokovno javnost v 
okviru dogodkov »Šakal je med nami«, 
projektov Alpske konvencije »Skupaj za 
Alpe«. Izdelali so mazilo »Simfonija kami-
lic«, s katerim so želeli turistom, ki obiščejo 
Slovenijo, ponuditi uporaben spominek 
lokalnega izvora. 

Dijaki strokovne gimnazije BC Naklo so v 
okviru modula kmetijstvo raziskovali, kako 
bi dvignili vrednost trenutno nizke odku-
pne cene mleka. Obiskali so Agrarno sku-
pnost Stara Fužina, kjer so se spoznali z tra-
dicijo pašništva, poklicem majer-majerica 
in ponovnim oživljanjem visokogorskih 
planin zaradi povečanega števila obiskoval-
cev. Zanimalo jih je povezovanje med kme-
tijami znotraj Triglavskega narodnega par-
ka in možnost pridobivanja dodatnih sred-
stev. Seveda pa brez degustacije Bohinjske-
ga sira ni šlo. 
Dijaki so bili ves čas trajanja projektov po-
vezani s partnerskimi šolami v Franciji 
(Lycée agricole Reinach, MFR La Tour 
d'Aigues), Nemčiji (Gymnasium Berchtes-
gaden) in Italiji (Liceo Calini Brescia). Ko-
maj smo čakali, da se jeseni 2021, po dveh 
letih spletnih sestankov, spet srečamo in 
objamemo.
V Brescii (Italija) smo na posestvu Piazzole 
spoznali vse tri nivoje biodiverzitete – ge-
netsko, ko smo merili povprečne dolžine li-
stov različnih podvrst kostanja, vrstno, ko 
smo prepoznali različne vrste dreves, ter 
ekosistemsko, ko smo izvedli »inventuro 
gozda« in poskušali določiti habitatne tipe. 

Nato smo oblikovali plakate, na katerih smo 
prikazali svoje videnje pojma biodiverzitete. 
Po analizi podatkov »inventure gozda« smo 
razpravljali o prihodnosti gozda na območju 
(dobiček, pomlajevanje, odzivanje na ekstre-
mne razmere). Glede na razlike v krajini znane-
ga smučišča Madonna di Campiglio in narav-
nega parka Adamello-Brenta smo poskušali 
določiti negativne vplive turizma na biodiver-
ziteto. »Kakšna pa je moja odgovornost pri 
ohranjanju biodiverzitete in blaženju kli-
matskih sprememb?« se je izoblikovala misel 
zvečer, ko smo sedeli ob ognju, peli pesmi ter 
pekli kostanj. Je nagovorila tudi vas?

DIJAKI IN ŠTUDENTI O ŠOLANJU  
NA BC NAKLO

PETEK, 11. 2. 2022,  
ob 9.00 in ob 15.00: Srednja šola, gimnazija in Izobraževanje odraslih; 

ob 17.00: Višja strokovna šola

SOBOTA, 12. 2. 2022,
 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 

GIMNAZIJA  in VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: MIC:  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
SREDNJA ŠOLA: (redni in izredni študij) V vse izobraževalne programe 
- Hortikultura - Hortikultura se lahko vpišete tudi odrasli. 
- Naravovarstvo - Naravovarstvo Izvajamo številne aktualne in    
- Kmetijstvo - Upravljanje podeželja in krajine praktično naravnane TEČAJE
- Živilstvo in prehrana - Živilstvo in prehrana  NOVO ter STROKOVNE SEMINARJE.   
tadeja.fricovsky@bc-naklo.si  andreja.zupancic@bc-naklo.si peter.ribic@bc-naklo.si                                                                               

NOVO V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 

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)

ALPSKA ŠOLA – MLADI GRADIJO ALPE
BC Naklo v E+ projektih Alps4nats in Suitable želi dijakom približati naravno in  

kulturno dediščino Alp. Spodbuja jih, da gradijo alpsko identiteto ter jim želi osvetliti  
priložnosti, ki jih alpski svet ponuja. 

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si 
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Aktualno

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S ŠPORTNIM 

ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

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

brezplačni GIMJES puloverü

Informativni dan
v petek, 11. 2. 2022

 
ob 9.00 in 15.00    in

v soboto, 12. 2. 2022
ob 9.00 uri
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Mateja Rant

Štipendije za deficitarne poklice bodo po novem lahko pre-
jemali tudi prihodnji kuharji in natakarji. Gre za rezultat pri-
zadevanj delovne skupine za reševanje problematike kadrov 
v gostinstvu in turizmu, ki jo vodi državni sekretar na mini-
strstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, so 
sporočili z omenjenega ministrstva. "Podjetja v gostinstvu 
in turizmu že dalj časa opozarjajo na to, da zelo težko naj-
dejo nove sodelavce. Glede na to, da turizem že okreva po 
pandemiji covida-19, se odpirajo nova delovna mesta tudi 
na tem področju, v prihodnjih letih pa bo potreb po novih 
sodelavcih še več," so poudarili na ministrstvu, kjer ocenju-
jejo, da je za mlade velika priložnost, da se zdaj odločijo za 
poklicno pot v gostinstvu in turizmu. 

Odziv na pomanjkanje kadra v turizmu
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Mateja Rant

Ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport Simona Ku-
stec in koroški deželni glavar 
Peter Kaiser sta v začetku fe-
bruarja podpisala pismo o na-
meri o sodelovanju med slo-
vensko vlado in koroško de-
želno vlado na področju viso-
kega šolstva, znanosti in razi-

skav. Po besedah Simone 
Kustec to prinaša dodatno 
zavezo in odpira možnosti za 
okrepljeno sodelovanje med 
slovenskimi in koroškimi 
znanstveno-raziskovalnimi in 
visokošolskimi ustanovami.
Kot so pojasnili na ministr-
stvu, je pismo o nameri na-
menjeno spodbujanju sode-
lovanja v visokem šolstvu, 

znanosti in raziskavah ter iz-
boljšanju čezmejnega sodelo-
vanja. "Cilj obeh vlad je pove-
čati neposredno sodelovanje 
med raziskovalnimi ustano-
vami in tehnološkimi parki, 
izmenjavo znanj, sodelova-
nje v skupnih projektih in 
sodelovanje med visokošol-
skimi ustanovami." Posebno 
pozornost namenjajo infor-

matiki, komunikacijski teh-
nologiji, digitalizaciji in ume-
tni inteligenci. "Podpisano 
pismo o nameri bo lahko 
podlaga tudi za druge oblike 
sodelovanja, kot recimo sode-
lovanje med celovško univer-
zo in slovenskimi univerza-
mi na področju slovenistike 
ali na področju izobraževanja 
dvojezičnih učiteljev."

Sodelovanje bodo še poglobili

Mateja Rant

Štipendije so namenjene 
spodbujanju mladih za vpis 
v izobraževalne programe 
za poklice, za katere na trgu 
dela ni dovolj kadra glede na 
potrebe delodajalcev. Nabor 
vključuje 23 deficitarnih po-
klicev, letos sta med njimi 
tudi izdelovalec kovinskih 
konstrukcij in gastronom 
hotelir. Okvirna vrednost 
objavljenega razpisa znaša 
slabih 3,7 milijona evrov. 
Vlogo bo mogoče oddati od 
13. junija do 23. septembra. 
Podelili bodo do tisoč šti-
pendij, pri čemer višina me-
sečne štipendije znaša 
102,40 evra.
"Ravno v tem času se mladi 
odločajo o izbiri svojega po-
klica in morda lahko marsi-
koga k odločitvi za katerega 
od deficitarnih poklicev 
spodbudi dejstvo, da so to 
poklici, ki jih na trgu dela 
primanjkuje, zato verjetno 
pri iskanju zaposlitve ne 
bodo imeli večjih težav. Ob 
odločitvi za deficitarni po-
klic pa lahko za celotno ob-
dobje izobraževanja pridobi-
jo štipendijo," poudarjajo na 
Javnem štipendijskem, ra-
zvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Re-
publike Slovenije. Štipendi-
je bo mogoče pridobiti za 23 
deficitarnih poklicev: ka-
mnosek, mehatronik opera-
ter, inštalater, oblikovalec 
kovin orodjar, elektrikar, av-
tokaroserist, pek, slaščičar, 
mesar, tapetnik, mizar, iz-
delovalec kovinskih kon-

strukcij, zidar, tesar, klepar-
-krovec, izvajalec suhomon-
tažne gradnje, slikopleskar-
-črkoslikar, pečar, gozdar, 
dimnikar, steklar, tehnik 
steklarstva in gastronom ho-
telir. 
Štipendijo bodo dijaki lahko 
prejemali hkrati z vsemi šti-
pendijami, razen s kadro-
vsko. Kot še pojasnjujejo na 
skladu, prejemanje štipen-
dije za deficitarne poklice ne 

vpliva na višino otroškega 
dodatka, ravno tako ne vpli-
va na višino plačila dohodni-
ne. V primeru, da dijak po-
navlja isti letnik oziroma ne 
izpolnjuje pogojev za napre-
dovanje v višji letnik, lahko 
štipendijsko razmerje miru-
je, vendar ne več kot eno 
leto. Razpis bodo med dru-
gim podrobneje predstavili 
tudi na dveh spletnih pred-
stavitvah vseh štipendij, ki 
jih sklad dodeljuje. Predsta-
vitvi bosta potekali 16. fe-
bruarja in 10. marca, vsi za-
interesirani pa se lahko pri-
javijo na https://www.1ka.
si/stipendije, so še sporočili 
s sklada.

Štipendije za  
deficitarne poklice
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije je januarja 
na svoji spletni strani objavil javni razpis za 
pridobitev štipendije za deficitarne poklice za 
prihodnje šolsko leto.

Vlogo za pridobitev 
štipendije za 
deficitarne poklice bo 
mogoče oddati od 13. 
junija do 23. 
septembra. Podelili 
bodo do tisoč 
štipendij.
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EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI 
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

Skupaj na poti v prihodnost

Vabljeni
www.egss.si
           egss.radovljica

ZAKAJ 
IZBRATI ŠTUDIJ 
NA FAKULTETI 
ZA DRŽAVNE 
IN EVROPSKE 
ŠTUDIJE?

•	 možnost	brezplačnega	študija	
	 v	centru	Kranja
•	 povezovanje	teorije	s	prakso
•	 odličen	akademski	kader
•	 številne	in	raznolike	obštudijske	dejavnosti
•	 in	še	veliko	več

Pridruži se nam na spletnih informativnih dnevih:
•	 v	petek,	11.	2.	2022	ob	16.	uri	ali
•	 v	soboto,	12.	2.	2022	ob	11.	uri.

Več informacij najdeš tukaj:	https://fds.nova-uni.si/

Z nami v prihodnost.

Mateja Rant

"Tako kakovostno, kot boste 
preživljali svoj čas, tako ka-
kovostno bo vaše življenje," 
je v uvodu poudaril Jani Pr-
gić in s tem opozoril na pro-
blem otrok in mladostni-
kov, ki vse več svojega časa 
preživljajo pred zasloni. 
"Elektronske naprave, soci-
alna omrežja nam 'kradejo' 
čas," je opozoril in dodal, da 
ima vse več otrok pa tudi 
odraslih težave s pozorno-
stjo, saj vse podatke želijo 
dobiti v nekajsekundnih po-
snetkih. Tako so že v letih 
pred korono beležili pribli-
žno 50-odstotni porast upo-
rabe psihotropnih zdravil 
med otroki in mladostniki. 
Kljub temu pa bi večino te-
žav po besedah Janija Pr-
gića lahko odpravili s pre-

prostimi ukrepi, med kate-
rimi je kot ključnega izpo-
stavil veliko prostega giba-
nja. Prosta igra je bila vča-
sih nekaj naravnega, danes 
pa pomeni skoraj revoluci-
jo, je opozoril in dodal, da 
so prav odmori z nestruktu-
rirano igro prilagojeni mož-
ganom otrok.
Jani Prgić je prepričan, da se 
danes soočamo s sistem-
skim porazom na področju 
razvoja otrok. "Uporaba psi-
hotropnih zdravil, antide-
presivov med mladimi do 
19. leta je v zadnjih letih na-
rasla za 50 odstotkov, med 
mladimi od 15. do 19. leta pa 
kar za 73 odstokov. Vse to so 
izgubljene možnosti, kjer bi 
z otroki lahko delali drugače 
oziroma drugače pristopili k 
vzgoji." Če želimo zdravo 
razvijati otrokove možgane, 

potrebujejo čim več nestruk-
turirane igre. "Tudi lego 
kocke so postale strukturi-
ran način igranja, ko morajo 
recimo otroci sestaviti hišo 
po načrtih," je opozoril. Kot 
pravi, raziskave na populaci-
ji otrok, ki ogromno časa 
preživijo ob videoigrah ozi-
roma na splošno pred zaslo-
ni, kažejo na pojav izgube 
sive možganovine oziroma 
poškodbe celic v področju 
sive možganovine, kar je ti-
pično za stare ljudi, ki se ne 
učijo novih stvari. Preveč 
časa za zaslonom tako po-
slabša možganske funkcije.
Ob tem je Jani Prgić pouda-
ril, da to ne pomeni, da je 
povsem proti zaslonom, saj 
se zaveda, da se otroci danes 
z njimi morajo srečevati, po-
membno pa je, kako, koliko 
in kdaj preživljajo čas za za-

sloni. Te omejitve jim mora-
jo postaviti odrasli. "Videoi-
gre prav tako lahko prispe-
vajo h kreativnemu razmi-
šljanju in razvijanju veščin 
za reševanje težav, odloča-
nje, navezovanje novih sti-
kov, a jih je treba uravnote-
žiti z ostalimi dejavnostmi." 
Kot je pojasnil, v puberteti 
pride do naravne faze odmi-
ranja nevronov – možgani 
se znebijo nevronskih pove-
zav, ki jih ne uporabljamo. 
"Če se otrok v puberteti 
neha gibati, ga bo vedno tež-
je motivirati za redno giba-
nje. Vse, kar so nalagali v 
možgane, lahko med puber-
teto izgubijo, če so omejeni 
zgolj na eno dejavnost, reci-

mo na zaslone, kjer so samo 
pasivni opazovalci." Zato 
sam zagovarja nadzor oziro-
ma strategijo "odprtih vrat", 
kjer starši z otroki določijo, 
koliko časa lahko preživijo 
pred zasloni. Samostojno 
uporabo telefonov odsvetuje 
do 14. leta, pa tudi potem 
priporoča nadzor nad telefo-
ni. "Pravica do zdravega ra-
zvoja otroka je nad njegovo 
pravico do zasebnosti."
In kdaj vemo, da otrok pre-
več časa preživi pred zaslo-
ni? Prgić našteva: Ko ni več 
posebnega časa, ki bi ga 
preživljal z mamo, očetom 
ali razširjeno družino, od 
katerih se uči njihovih ve-
ščin in modrosti; ko nima 

posebnega časa za duhov-
nost v kateremkoli smislu; 
ne opravlja redno družin-
skih, gospodinjskih opravil; 
ne opravlja dela za šolo in 
ne bere; se ne igra, giba ozi-
roma ukvarja s športom; ne 
skrbi za druge – sistemska 
napaka je, da potrebujemo 
evropske projekte medgene-
racijskega sodelovanja, kar 
je v zdravih skupnostih pov-
sem normalno, opozarja Pr-
gić; ne spi dovolj. In še na-
svet za konec: "Nobena dru-
ga aktivnost ne spodbuja 
rasti novih nevronskih po-
vezav bolj kot gibanje, tek, 
aerobna vadba ... Razgibani 
otroci so pametni otroci," 
poudarja Prgić. 

Otroci naj se čim 
več prosto igrajo
Starši učencev in vrtčevskih otrok na Osnovni šoli Stražišče so lahko konec 
januarja prisluhnili spletnemu predavanju strokovnjaka za uporabno 
nevroznanost Janija Prgića z naslovom Zdravi možgani – zdravi otroci.

Jani Prgić je za starše otrok Osnovne šole Stražišče pripravil spletno predavanje Zdravi 
možgani – zdravi otroci. / Foto: zajem zaslona
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Pogovor

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.

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 11. in 12. februarja 
2022 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. 
2022 dalje.

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

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!

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

Prof.-Janežič-Platz 1, A-9020 Klagenfurt/Celovec 
Tel.: 0043 463 382400, e-pošta: office@hak-tak.at

IZOBRAZBA ZA PRIHODNOST!
Ponujamo 4 izobraževalna težišča:

MENEDŽMENT  
ZA ŠPORT IN KULTURO

MENEDŽMENT ZA OKOLJE  
IN ENERGETIKO

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA –  
E-BUSINESS

OKOLJSKA TEHNIKA –  
KOOPERACIJA S HTL

www.hak-tak.at

Mateja Rant

Pred učenci so informativni 
dnevi, ki bodo tudi letos po-
tekali na daljavo. Kako naj 
jih čim bolje izkoristijo, da 
bodo res izvedeli vse, kar jih 
o posamezni šoli zanima? 
Res je škoda, da so prikraj-
šani za to, da bi šolo lahko 
videli v živo, saj je zelo po-
membno, sploh če se odlo-
čajo med dvema šolama z 
enakim programom, reci-
mo med dvema gimnazija-
ma, da začutijo tudi utrip 
šole. Zato bi jih sama spod-
budila, naj čim več sprašu-
jejo. Naj jih ne bo strah ali 
sram vprašati. V primeru, 
da se odločajo za isti pro-
gram, a na dveh različnih 
šolah, naj bodo recimo po-
zorni na rezultate, ki jih 
šole dosegajo na maturi, do-
sežke s tekmovanj, vredno-
te šole, na obšolske dejav-
nosti – ali šola nudi stvari, 
ki jih zanimajo … Pri odlo-
čanju med različnimi pokli-
ci pa je poleg veselja do po-
klica pomembna tudi zapo-
sljivost.

Katera so ključna vprašanja, 
na katera si mora učenec od-
govoriti, preden si izbere 
srednjo šolo?
Predvsem si morajo odgo-
voriti na vprašanja, ali jim 
je delo všeč, katere so zna-
čilnosti določenega poklica, 
ali se odločajo sami ali mo-
rebiti čutijo pritisk staršev, 

ali so šolo izbrali, ker se je 
tako odločil kdo od sošol-
cev, ki jim je blizu ... Pa 
kako zahtevna je šola, ka-
kšne so njihove delovne na-
vade in kako oddaljena je 
od doma – ali se bo treba 
voziti ali bivati v dijaškem 
domu, kaj osebno jim ena 
ali druga možnost predsta-
vlja. Ponudba šol je danes 
zelo bogata, zato so te stva-
ri zelo pomembne.

Kako naj se v izbiro šole 
vključijo starši, da učenec 
kljub temu ne bo imel ob-
čutka, da kdo nanj pritiska 
oziroma da se mora odločiti 
za točno določeno šolo?

Vsekakor je dejstvo, da starši 
najbolj poznamo svoje otro-
ke, ne poznamo pa jih v nji-
hovem socialnem okolju, kar 
je prav tako pomembno, a 
večinoma izvzeto. Najpo-
membneje je, da mora otrok 
pri svoji odločitvi na eni stra-
ni čutiti popolno svobodo – 
tudi svobodo v smislu, da v 
primeru, če mu ne bo šlo, to 
še ne pomeni stran vrženega 
leta, ampak to vzamemo kot 
leto zorenja. Na drugi strani 
pa mora vedeti, da starši stoji-
mo za njim, da smo tu zanj. 
In med obojim je lahko zelo 
tanka meja. Nikakor pa starši 
ne smejo vsiljevati svojih idej, 
želja, ambicij ... 

Na kaj naj bodo mladi naj-
bolj pozorni, ko se odločajo 
o izbiri srednje šole?
V prvi vrsti na program, ki 
jih zanima, na njim lastne 
interese, želje in zmožnosti. 
Predvsem pa je treba odmi-
sliti, katera sošolka ali sošo-
lec gre na to šolo; to, da se za 
isto šolo odloča kdo, ki nam 
je blizu, ali obratno, nam ni 
prijeten, ne sme biti merilo. 
Naše življenje je unikatno, 
zato ni prav, da posnemamo 
koga ali se koga izogibamo.

Kdaj je smiselno, da dajo 
prednost poklicni šoli pred 
gimnazijo ali kakšno drugo 
srednjo šolo?

Zelo pomembno je, da se 
otroci vprašajo tri stvari, ki 
jim bodo prinesle pravi od-
govor: kakšne so njihove 
učne navade, kakšen odnos 
imajo do praktičnega dela in 
kako hitro želijo priti do po-
klica. Če nimajo učnih na-
vad, načeloma gimnazija ni 
ravno prava pot. A kljub 
temu mislim, da to še ne po-
meni, da se je treba gimna-
ziji odpovedati – dva meseca 
med osnovno in srednjo 
šolo otroci velikokrat nepri-
čakovano hitro dozorijo in 
razvijejo določeno odgovor-
nost, ki jo prinaša prav pre-
hod v srednjo šolo. Včasih 
nas res presenetijo, kar lah-
ko potrdim tudi iz izkušenj 
z lastnimi otroki. 

Kako uspešni so navadno 
mladi pri prepoznavanju 
svojih močnih področij? Kaj 
jim je pri tem lahko v po-
moč?
Štirinajstletniki še oblikuje-
jo svojo samopodobo, prav 
tako svoje interese. Ravno v 
tem obdobju se najbolj spo-
znavajo. Na eni strani se 
močno umsko razvijajo, na 
drugi strani pa tega niti še 
niso sposobni udejanjati. In 
zato niso najbolj spretni pri 
prepoznavanju svojih moč-
nih področij, zato je v tem 
obdobju tako pomembna 
pomoč odraslih, njihova 
spodbuda v delu na kompe-
tencah: da sami spoznajo, 
česa so zmožni, kakšen od-

nos imajo do dela. Pa izku-
šnje same, ki so zelo po-
membne, zato naj se pre-
skusijo na različnih podro-
čjih. Tega jim danes pri-
manjkuje, otroci preveč časa 
preživijo na elektronskih 
napravah. Z izkušnjami se 
razvijaš, spoznavaš, si vse 
bolj inovativen in kreativen. 

Kaj pa tisti, ki imajo težave 
pri določanju svojih intere-
sov oziroma jim je blizu več 
različnih področij in se ne 
znajo odločiti, kateremu bi 
dali prednost?
V takih primerih je smisel-
no, da se čim več informira-
jo, raziskujejo, pogovarjajo 
in v pogovore o tem vključi-
jo čim več ljudi: starše, stare 
starše, sosede, prijatelje, 
znance, učitelje, svetovalne 
delavce in druge, ki so zanje 
pomembni ali kakorkoli de-
lujejo v teh procesih. 

Kako velik vpliv pri izbiri 
srednje šole imajo pri mla-
dih njihovi vrstniki?
Vpliv vrstnikov je velik pred-
vsem pri tistih, ki imajo teža-
ve z lastno identiteto oziroma 
so nesamozavestni, nesamo-
stojni, neodločni. Pri drugih 
pa se lahko ta vpliv pokaže le 
v primerih, ko sicer že imajo 
izbran program, ki jih zani-
ma, a se vpišejo na šolo, za 
katero se je odločil sošolec ali 
kdo drug, ki ga poznajo. 

Starši v oporo, a brez pritiska
Svetovalna delavka z Osnovne šole Poljane Eva Duhovnik pred informativnimi dnevi učencem svetuje, naj čim več sprašujejo, da se bodo opremili z 
vsemi potrebnimi informacijami, pri izbiri nadaljnega šolanja pa naj sledijo predvsem svojim željam, zmožnostim in interesom.

Eva Duhovnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Nekateri mladi se za določe-
no srednjo šolo že odločajo 
tudi z mislijo na prihodnji 
poklic in zaposlitvene mo-
žnosti, ki jih ponuja ta poklic. 
Verjetno pa možnost zaposli-
tve po koncu šolanja ne sme 
biti edini dejavnik izbire?
Vsekakor, saj se trg dela da-
nes ves čas spreminja in zato, 
ko bodo končali šolanje, ni 
nujno, da bo ponudba dela še 
vedno enaka kot danes. Vse 
je odvisno od tega, kako dol-
go bo trajalo šolanje, kakšen 
program in obliko šolanja 

bodo izbrali in ali bodo šola-
nje nadaljevali tudi po srednji 
šoli. Seveda pa zaposljivost 
nikakor ne sme biti edini de-
javnik, bistveno je, da te po-
klic veseli, da ti bo delo, ki ga 
boš opravljal, v veselje in iz-
ziv, ne sme biti 'nujno zlo'.

Kakšen bi bil torej vaš nek 
splošen nasvet otrokom in 
staršem pred letošnjimi in-
formativnimi dnevi?
Imamo tako učence, ki so že 
povsem odločeni, kot tiste, ki 
še vedno tehtajo različne mo-
žnosti. Za ene in druge je 

pomembna domača podpo-
ra, ki pa ne sme biti pritisk. 
Nujen je odprt pogovor. Veli-
ko naj sprašujejo in razisku-
jejo, da se čim bolj opremijo 
z informacijami. Pomemb-
no je zavedanje, da gre za 
njihovo prihodnost, da je 
vsak človek zase original. Za 
vse, ki so negotovi, pa želim 
poudariti: nobena izbira ni 
nujno dokončna, naš sistem 
izobraževanja je zelo preho-
den, odločitev za srednjo 
šolo še ne pomeni nujno 
tudi odločitve za poklic, ki ga 
bomo v prihodnje opravljali.

Mateja Rant

Z namenom, da bi bile in-
formacije v zvezi z izvedbo 
informativnih dni tudi za 
letošnje devetošolce oziro-
ma učence, ki se prihodnje 

šolsko leto vpisujejo v sre-
dnješolske izobraževalne 
programe in dijaške domo-
ve, zbrane na enem mestu 
in čim bolj pregledne, so na 
spletni strani ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 

šport https://www.gov.si/
teme/vpis-v-srednjo-solo/ 
objavili seznam vseh sre-
dnjih šol in izobraževalnih 
programov, ki jih izvajajo. 
Dodane so tudi povezave do 
spletnih strani šol.

Seznam vseh srednjih šol

Mateja Rant

Razpis Erasmus+ za leto 
2022 je namenjen medna-
rodnim projektom in sode-
lovanju na področju izobra-
ževanja, usposabljanja, mla-
dih in športa, in sicer insti-
tucijam in projektom po 
vsej vertikali izobraževanja 
– od vrtcev in šol do institu-
cij terciarnega izobraževanja 
ter izobraževanja odraslih, 
pa tudi podjetjem, društvom 
in nevladnim organizaci-
jam, poudarjajo na nacio-
nalni agenciji CMEPIUS, ki 
skrbi za izvajanje programa 
Erasmus+ v Sloveniji.
"Namen programa Era-
smus+ je dvig kakovosti izo-
braževanja in usposabljanja 
ter s tem krepitev socialne 
kohezije in konkurenčnosti 
gospodarstva Evropske uni-
je," pojasnjujejo pri CMEPI-
US in dodajajo, da ima obe-
nem pomembno vlogo pri 
spodbujanju evropske identi-

tete. Lani se je začelo novo 
sedemletno programsko ob-
dobje, za katero je bil sprejet 
skupni proračun v višini več 
kot 28 milijard evrov, kar je v 
primerjavi s prejšnjim sede-
mletnim obdobjem skoraj 
dvakrat več sredstev. "V no-
vem programskem obdobju 
želi Erasmus+ omogočiti so-
delovanje čim večjemu števi-
lu posameznikov, še poseb-
no tistim iz okolij z manj 
priložnostmi." K prijavi pro-
jektov zato po besedah direk-
torice CMEPIUS Alenke 
Flander spodbujajo prav vse 
izobraževalne institucije, od 
vrtcev naprej. "Pozitivni 
učinki sodelovanja v progra-
mu Erasmus+ še zdaleč niso 
omejeni le na posamezne 
strokovne delavce, pač pa 
imajo vpliv na celotno insti-
tucijo in tudi širše." To pou-
darjajo tudi na Ljudski uni-
verzi Jesenice, ki v programu 
sodeluje že 21 let, v tem času 
pa so uspešno izvedli več kot 

dvajset projektov. "Erasmus+ 
in predhodni programi so 
odločilno pripomogli k temu, 
da je Ljudska univerza Jese-
nice danes sodobna organi-
zacija za izobraževanje odra-
slih, ki je po svoji kakovosti 
prepoznavna tako doma kot 
v tujini," je dejala Maja Radi-
novič Hajdič. Tudi Biotehni-
ški center Naklo v programu 
Erasmus+ sodeluje že od leta 
2014: "Vključenost v projek-
te mobilnosti je zaposlenim 
omogočila nova poznanstva, 
izmenjavo informacij in iz-
kušenj na strokovnem in pe-
dagoškem področju ter pre-
nos novih znanj in veščin v 
izobraževalni proces," je po-
jasnila Irena Gril. Boštjan 
Kernc iz Osnovne šole Davo-
rina Jenka Cerklje na Go-
renjskem pa dodaja, da so v 
programu Erasmus+ ogro-
mno pridobili, obenem pa 
tudi izgubili: "Predvsem 
strah pred novostmi in odpr-
tim prostorom."

Nove priložnosti  
za mobilnost 
Evropska komisija je objavila nov razpis Erasmus+ za letošnje leto,  
v okviru katerega je za prijavitelje projektov na področju izobraževanja in 
usposabljanja iz Slovenije na voljo 25 milijonov evrov.
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Vpisi 2022

ZA POKLICE 
PRIHODNOSTI

ŠOLSKI
CENTER
KRANJ

informativni dan
11. 2. in 12. 2. 2022

www.sckr.si

	Î mehatronika
	Î elektrotehnika
	Î računalništvo

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

	Î tehniška	gimnazija

STROKOVNA GIMNAZIJA
Področja: elektrotehnika,  
mehanika in računalništvo.

	Î ekonomija
	Î trgovina
	Î frizerstvo
	Î gradbeništvo

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA

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

	Î mehatronika
	Î informatika	
	Î elektroenergetika
	Î ekonomist	
	Î varovanje
	Î organizator	socialne	mreže

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

USPEHI DIJAKOV STROKOVNE TEHNIŠKE GIMNAZIJE
Strokovna tehniška gimnazija 
poleg gimnazije ponuja tudi 
znanja na strokovnih podro
čjih elektrotehnike, računal-
ništva in strojništva. 
Naši dijaki so zelo vedoželjni in 
inovativni in se uspešno udele
žujejo različnih tekmovanj in 
natečajev. V decembru so tako 
sodelovali na IKT natečaju v or

ganizaciji Fakultete za ekonomi
jo in informatiko. Dijaka Tomaž 
Gregorc in Urban Klemenčič 
sta pri izdelavi spletnega oglasa 
osvojila 1. mesto, Jan Bukovec 
in Tjan Borovnica pa pri izdela
vi spletne strani tudi 1. mesto. V 
januarju pa je Fakulteta za orga
nizacijske vede izvedla tekmo
vanje v reševanju študije prime

ra, kjer sta tekmovali dve naši 
ekipi. Ekipa, ki so jo sestavljali 
Alli Alagić, Jernej Dežman, 
Tim Rosulnik, Jan Kejžar in Da-
vid Carotta, je osvojila 1. me-
sto, ekipa v sestavi Urbana Kle-
menčiča, Žiga Novaka, Jakoba 
Snedca, Roka Remica in Alexa 
Kovača Leva pa 2. mesto.
Drage devetošolke in deve-
tošolci, postanite del naše 
uspešne zgodbe tudi vi!

Frizerstvo je dinamičen poklic, 
ki se prilagaja času, tehnologiji 
in trendom ter zahteva neneh
no raziskovanje in spremljanje 
novosti. Dijake spodbujamo h 
kreativnemu razmišljanju ter 
jih pripravljamo na izzive, ki jih 
ponuja poklic. Dijakom omo
gočamo sodelovanje na mo
dnih revijah, tekmovanjih v tu
jini, sodelovanje v različnih 
projektih v šoli in izven nje. 
Skrbimo za to, da dijakom 
omogočamo kvalitetno prak
tično usposabljanje v frizerskih 
salonih pri delodajalcih. V okvi
ru projekta Erasmus+ lahko di
jaki del praktičnega izobraže
vanja opravljajo v tujini. Sode

lujemo s strokovnjaki in uspe
šnimi podjetniki frizerji, mani
kerji in vizažisti, ki dijakom pri
bližajo poklic tudi s podjetni
škega vidika.
Veseli nas, da bomo letošnjo 
jesen tudi na naši šoli vpisali 
prvo generacijo frizerskih teh
nikov.

JESENI Z NAMI TUDI FRIZERSKI TEHNIK

Na Višji Strokovni šoli ŠC Kranj 
izobražujemo za poklice priho
dnosti. Bodoči inženirji meha
tronike, informatike, elektroe
nergetike, varovanja in ekono

misti ter organizatorji socialne 
mreže so deležni kakovostne
ga študija in prakse v domačih 
in tujih podjetjih. Preko projek
tov doma in v tujini (npr. pro
gram ERASMUS+ – bogati živ
ljenja, širi obzorja) dosegamo 
prepoznavnost in konkurenč
nost naše šole. Širimo zavest o 
pomembnosti upoštevanja 
vrednot, kot so delavnost, stro
k o v n o s t ,  o d g o vo r n o s t , 
inovativ nost, etičnost, sodelo
vanje, poštenost, pozitivna na
ravnanost, skrb za okolje. So
delujemo z lokalno skupnostjo 
in gospodarstvom. Imamo vi
soko usposobljene predavate
lje, ki se nenehno izobražujejo, 

sodelujejo z gospodarstvom in 
tako prenašajo sodobna zna
nja na študente. Naši diplo
manti so visoko zaposljivi, saj 
jim usvojena specifična stro
kovna in uporabna znanja 
omogočajo takojšnjo vključi
tev v nacionalno in globalno 
delovno okolje. 

PO NOVA ZNANJA ZA DRUŽBO PRIHODNOSTI NA VSŠ ŠC KRANJ

Srednja tehniška šola Kranj 
je postala sinonim za usposob
ljene kadre s področja elektro-
tehnike, mehatronike in ra-
čunalništva.
V razvojni strategiji šole ima 
povezovanje šolstva in gospo
darstva zelo pomembno vlo
go. Našim dijakom omogoča
mo strokovni pouk v sodobno 
opremljenih učilnicah, kar 
potrjujejo CNC center obdelo
valnih tehnologij, linija izdela-
ve tiskanih vezij, učilnica za 
robotiko in avtomatizacijo, 
možnost vajeniške oblike 
izo braževanja …
Samostojno delo in naloge di
jakov razvijamo v učno izdelo

valnem laboratoriju, ki je odprt 
za dijake tudi v popoldanskih 
urah. Izdelki, ki jih naredijo di
jaki sami, so največja potrditev 

pridobljenega znanja v šoli. 
Zato vas vljudno vabimo na 
INFORMATIVNE DNEVE, kjer 
bodo predstavljene zanimive 
zaključne naloge dijakov in 
tudi uspešne poti dijakov, ki 
so svoje šolanje nadaljevali 
na različnih tehniških fakul-
tetah.

ODLOČI SE ZA POKLIC PRIHODNOSTI!
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GEPŠ PIRAN, www.geps.si, tel.: O5 6713 244

Bivaš v prenovljenem dijaškem domu.

!
Drugi programi: 

ELEKTROTEHNIK, GIMNAZIJA

  PLOVBNI TEHNIK

LOGISTIČNI TEHNIK
Dobiš pa tudi štipendijo.

Te zanima delo na ladji trgovske mornarice ali na jahti?

Te zanima delo v špediciji, trgovini, v prometu?  
Želiš delati kot pomorski agent?

Potem je zate program

Potem postani   

Vabljeni na predstavitev  
naših programov  

na informativnem dnevu  
11. in 12. 2. na  

www.geps.si.
Vabljeni na predstavitev
naših programov
na informativnem dnevu
11. in 12. 2. na
www.geps.si.
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Te zanima delo na ladji trgovske mornarice ali na jahti?

Dobiš pa tudi štipendijo.
Bivaš v prenovljenem dijaškem domu!

Drugi programi: ELEKTROTEHNIK, GIMNAZIJA.

Maša Likosar

Pred pomembnim življenj-
skim korakom – izbiro fa-
kultete in študijskega pro-
grama – je vredno premisli-
ti in pregledati čim več mo-
žnosti, ki jih ponuja študij-
ski sistem. V Študentski or-
ganizaciji Slovenije (ŠOS) 
dijakom svetujejo, naj naj-
prej poizvejo o vpisnih po-
gojih na posamezni študij-
ski program. "Nekaj je na-
mreč takšnih, ki zahtevajo 
opravljanje predhodnih pre-
izkusov znanj oziroma 
sprejemnih izpitov, ki jih 
morajo bodoči študenti 
opraviti, če se želijo vpisati 
na študijski program. Zelo 
pomembna informacija je 
tudi, kje in kako se študijski 
proces izvaja. Nekaj študij-
skih programov se izvaja na 

različnih lokacijah po uni-
verzitetnem mestu, kar lah-
ko vpliva na izbiro kraja bi-
vanja in načina prevoza," je 
pojasnil Marko Ruperčič iz 
ŠOS, ki dijakom obenem 
priporoča, naj se za določe-
ne nasvete obrnejo na sta-
rejše kolege študente. Ti 
jim bodo iz prve roke podali 
informacije o tem, kako štu-
dij poteka, kako natrpan je 
urnik, kakšne so možnosti 
osebnostne in karierne rasti 
ob samem študiju. "Dijake 
vedno bolj zanima tudi, ali 
bodo po zaključku študija 
ali pa morda že med njim 
lahko našli zaposlitev in kaj 
bi ta zaposlitev lahko bila. 

Mnogi dijaki si v času študi-
ja želijo na mednarodno iz-
menjavo, ki prav tako igra 
vlogo pri odločanju za štu-
dijski program," je dodal 
Ruperčič. 

Viri informacij
Letos bo večina slovenskih 
univerz informativni dan iz-
vedla na daljavo. Bodoči štu-
denti pa se lahko po infor-
macije obrnejo tudi na dru-
ge vire. Največ informacij 
glede organizacije študija 
dijaki lahko prejmejo na 
spletnih straneh fakultet. 
Informacije o tem, kje in 
kako si urediti študentsko 
prehrano, kako kupiti vo-
zovnico za javni potniški 
promet, kje zaprositi za šti-
pendijo, kdaj in kako do 
sobe v študentskem domu, 
lahko najdejo na spletni 

strani Študentske organiza-
cije Slovenije. Glede obštu-
dijskih aktivnosti, kot so 
različni zabavni dogodki, 
neformalna izobraževanja, 
športne aktivnosti in kultur-
na udejstvovanja, pa lahko 
največ informacij najdejo 
na spletnih straneh študent-
skih organizacij univerz v 
študijskih središčih, v kate-
rih se bodo izobraževali. Za 
Ljubljano je to ŠOU Ljublja-
na z zavodi ŠOU Šport, 
ŠOLT in Kampus, v Maribo-
ru ŠOU Maribor z zavodi 
Zdrava zabava in ŠTUK ter 
na obali ŠOU Primorska. 
"V lokalnih okoljih obštu-
dijske aktivnosti organizira 

in izvaja tudi 51 študentskih 
klubov. Vse klube lahko naj-
dejo na strani Zveze ŠKIS, 
ki vsako leto organizira tudi 
največjo študentsko priredi-
tev, Škisovo tržnico," je še 
dodal Ruperčič.

Študenti dijakom
Eden izmed virov koristnih 
informacij je tudi tradicio-
nalni neformalni informa-
tivni dan, ki ga pripravi eki-
pa Študenti dijakom iz Klu-
ba študentov Kranj. Letos so 
ga ponovno izvedli na sple-
tni platformi Discorda. Di-
jakom so ponudili klasične 
predstavitve najbolj zažele-
nih fakultet, kot so Fakulte-
ta za medicino v Ljubljani 
in Mariboru, Fakulteta za 
zdravstvo Angele Boškin na 
Jesenicah, Fakulteta za 
strojništvo v Ljubljani, Fa-
kulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za računalništvo 
in informatiko, Ekonomska 
fakulteta, Fakulteta za druž-
bene vede in druge. "Na na-
šem dogodku fakulteto 
predstavijo študenti, ki jo 
obiskujejo. Poleg tega, da 
opišejo potek študija, poda-
jo še realno sliko o težavno-
sti fakultete in posameznih 
predmetov, odzivnosti pro-
fesorjev. Imamo še ločene 
predstavitve, ki so posebej 
namenjene temam študent-
skih domov, progama Era-
smus+ in študija v tujini. 
Poleg tega študentje odgo-
varjajo tudi na specifična 
vprašanja dijakov," je poja-
snila Karin Planinšek, vodja 
projekta Študenti dijakom, 
in dodala, da je po njihovih 
ocenah običajno največ za-
nimanja za študij medicine, 
letos so opazili, da je imela 
tudi predstavitev pedagoške 
fakultete velik obisk.

Koristne informacije 
pred izbiro fakultete
Izbira fakultete je ena najpomembnejših življenjskih odločitev, na katero pa 
poleg osebnih želja vpliva še vrsto drugih dejavnikov. Bodoče študente 
pred vpisom med drugim najbolj zanimajo vsebina študija, njegov potek in 
zahtevnost, katera znanja bi pridobili in kakšne so možnosti zaposlitve.

Na tradicionalnem neformalnem informativnem dnevu Študenti dijakom se je predstavila 
tudi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič 

Mateja Rant

Na javnih višjih strokovnih 
šolah in višjih strokovnih 
šolah s koncesijo je razpisa-
nih 4290 mest za redni štu-
dij in 3435 mest za izredni 
študij. Ponudbo vpisnih 
mest za izredne študente 
dopolnjujejo zasebne višje 
strokovne šole, ki razpisuje-
jo še dodatnih 4075 vpisnih 
mest, so pojasnili na mini-
strstvu.
Prosta mesta za vpis v višje 
strokovno izobraževanje je 
razpisalo 46 višjih strokov-
nih šol, in sicer 28 javnih in 
18 zasebnih, od tega dve s 
koncesijo. Prihodnji študen-
ti višjih šol bodo lahko izbi-
rali med 31 različnimi štu-

dijskimi programi. Kandida-
ti se lahko prijavijo v dveh 
prijavnih rokih, in sicer od 
15. februarja do 18. marca 
ter od 25. do 31. avgusta. Viš-
je strokovne šole bodo do 15. 
junija v prvem prijavnem 
roku obvestile vse kandidate 
o roku za opravljanje preiz-
kusa posebne nadarjenosti 
oziroma psihofizične spo-
sobnosti. Višješolska prijav-
na služba bo do 21. julija 
kandidate, ki so se za vpis 
prijavili s prvo prijavo, pisno 
seznanila z izidom izbirne-
ga postopka. Podatki o pro-
stih mestih za drugi prijavni 
rok bodo objavljeni do 24. 
avgusta na spletni strani 
Višješolske prijavne službe 
in na spletnih straneh višjih 

strokovnih šol. Višje stro-
kovne šole bodo do 9. sep-
tembra v drugem prijavnem 
roku obvestile vse kandidate 
o roku za opravljanje preiz-
kusa posebne nadarjenosti 
oziroma psihofizične spo-
sobnosti. Z izidom izbirne-
ga postopka bo višješolska 
prijavna služba kandidate v 
drugem roku obvestila do 
23. septembra. V prvem 
roku se bo treba vpisati do 
22. avgusta, v drugem pa do 
1. oktobra. Izredni študenti 
se na še prosta mesta lahko 
vpisujejo do 28. oktobra.
Hkrati z razpisom za vpis v 
višje strokovno izobraževa-
nje je bil objavljen tudi raz-
pis za sprejem študentov 
višjih šol v dijaške domove.

Kmalu prvi prijavni rok
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za vpis v 
višje strokovno izobraževanje v prihodnjem študijskem letu. Skupaj je 
razpisanih 11.800 vpisnih mest.

Dijaki se za nasvete glede fakultete in poteka 
študija lahko obrnejo tudi na starejše kolege 
študente, ki jim bodo informacije podali iz prve 
roke.
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Aktualno, anketa 

Študirati si želim ... 
Dijake četrtega letnika Gimnazije Kranj smo 
vprašali, kam se nameravajo vpisati in kaj bo 
odločilno vplivalo na njihovo izbiro fakultete in 
študijskega programa. 

Miha Persyn, Begunje na Gorenjskem: Vpisati se želim na 
Fakulteto za družbene vede, smer mednarodni odnosi, za 
kar sem se odločil že v drugem letniku gimnazije, saj me 
zanimata politika in mednarodni odnosi. Na spletni strani 
fakultete sem pregledal program, ki me je prepričal. Imam 
tudi nekaj prijateljev, ki obiskujejo omenjeno fakulteto.

Brina Nemanič, Orehek: Vpisati se nameravam na program 
fizioterapija na Zdravstveni fakulteti. Udeleževala sem se 
predstavitev fakultet, kjer sem dobila veliko informacij, 
pomagala mi je tudi svetovalna delavka. Pogrešam klasični 
informativni dan, saj bi lahko v živo obiskali fakulteto, na 
daljavo žal ne moremo začutiti študentskega utripa. 

Julija Pevec, Preddvor: Imam ožji izbor fakultet, a še nisem 
odločena. Zanimata me notranje opremljanje na Fakulteti 
za dizajn in kriminalistika. Na končno odločitev bo vplivala 
omejitev vpisa, na dizajnu je tudi sprejemni izpit. Kranjska 
gimnazija mi je dala dobro podlago za vpis na fakulteto.

Teja Peterlin, Spodnji Brnik: Na prvo mesto bom vpisala 
program kriminalistika na Fakulteti za varnostne vede, na 
drugo pravo. Sprva me je bolj zanimalo pravo, a bi raje 
delala na terenu kot v pisarni. Na socialnem omrežju sem 
našla študentko kriminalistike, ki mi je dala informacije.

Mateja Rant

V Dijaški organizaciji Slove-
nije so pripravili nabor ukre-
pov, ki bi pomagali pri digi-
talizaciji slovenskega šolstva 
in družbe. Svoje predloge so 
posredovali ministru, pri-
stojnemu za digitalno preo-
brazbo, Marku Borisu An-
drijaniču.
V dijaški organizaciji se 
med drugim zavzemajo za 
sorazmerno uporabo tablič-

nih računalnikov pri nekate-
rih šolskih predmetih, še 
posebno pri naravoslovnih 
in tehničnih predmetih. Po 
njihovem je potrebna tudi 
posodobitev digitalne opre-
me na slovenskih srednjih 
šolah, zavzemajo se še za 
poenoten sistem e-redoval-
nic in e-učilnic, ki bi bil sis-
temsko urejen za vse šole na 
državni ravni, ter uvedbo 
dostopa do e-učbenikov in e-
-delovnih zvezkov za vse 

predmete za vse dijake v dr-
žavi. "Menimo, da je to po-
memben korak z vidika raz-
bremenitve okolja in hkrati 
prava rešitev za zmanjšanje 
teže šolskih torb." Ob tem 
pa opozarjajo na velike soci-
alne razlike med dijaki, zato 
morajo biti vsi ukrepi obrav-
navani z vidika zagotavljanja 
enakih možnosti za vse, ne 
glede na kraj prebivališča, 
osebne okoliščine, starost in 
smer izobraževalnega pro-

grama, dodajajo v dijaški or-
ganizaciji. Zato se zavzema-
jo tudi, da se dijakom, ki ži-
vijo v pomanjkanju, zagoto-
vijo ustrezna digitalna opre-
ma in pogoji, kot so dostop 
do interneta, računalniki, ti-
skalniki in podobno. "Pre-
pričani smo, da dijaki brez 
ustrezne opreme nimajo do-
stopa do enako kakovostne-
ga izobraževalnega siste-
ma," so ob tem opozorili v 
dijaški organizaciji. 

Dijaki za digitalizacijo  
slovenskega šolstva
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STROJNI TEHNIK 
(2-letni program po končanem  
3-letnem programu)

 izobraževanje za delo s programskimi 
orodji in merilno opremo, razumevanje 
procesov in sistemov v strojništvu

 zaključek s poklicno maturo

TEHNIK MEHATRONIKE  
(2-letni program po končanem  
3-letnem programu)

 izobraževanje za opravljanje del in  
nalog na področju montaže, umerjanja, 
programiranja, zagona in upravljanja 
meha tronskih sistemov, avtomatiziranih in 
robotiziranih linij, sistemov za izdelavo, 
montažo, doziranje, polnjenje, embaliranje, 
tiskanje, transport in skladiščenje

 zaključek s poklicno maturo

AVTOKAROSERIST 
(3-letni program) ter vajeniški sistem

 izobraževanje za avtoličarska in avtokle-
parska dela, poudarek je na postopkih za 
vzdrževanje karoserije

 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit 
iz slovenščine ter zaključno delo

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR 
(3-letni program) ter vajeniški sistem

 izobraževanje za delo z različnimi  
kovinskimi materiali, njihovo obdelavo in 
predelavo na obdelovalnih strojih ter  
izdelavo in predelavo industrijskih orodij 

 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit 
iz slovenščine ter zaključno delo

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH 
PROCESIH (2-letni program)
Modul: Upravljenje strojev in naprav
(obdelovalec kovin) 

 izobraževanje za izvajanje del pri  
obdelovanju kovin in kovinskih izdelkov

 zaključni izpit obsega izdelek oz. storitev 
in zagovor

PAPIRNIČAR (3-letni program)
vajeniški sistem

 Izobraževanje za delo v industriji pri 
izdelavi papirja in celuloze

 zaključni izpit obsega izdelek oz. storitev 
in zagovor

AVTOSERVISNI TEHNIK 
(2-letni program po končanem 
3-letnem programu)

 izobraževanje za delo v avtoservisni 
dejavnosti na področjih tehničnih pre-
gledov, diagnostike vozil, karoserije in 
gospodarskih vozil

 zaključek s poklicno maturo

AVTOSERVISER 
(3-letni program) ter vajeniški sistem

 izobraževanje za avtoservisna opravi-
la, poseben poudarek je na bencinskih in 
dizelskih motorjih, električnih sistemih, 
podvozju in karoseriji

 zaključni izpit obsega pisni in ustni  
izpit iz slovenščine ter zaključno delo

MEHATRONIK OPERATER 
(3-letni program) ter vajeniški sistem

 izobraževanje za proizvodnjo, vzdrže-
vanje ter servisiranje strojev in naprav v 
sodobni računalniško vodeni proizvodnji

 zaključni izpit obsega pisni in ustni 
izpit iz slovenščine ter zaključno delo

KLEPAR KROVEC 
(3-letni program) ter vajeniški sistem

 izobraževanje za delo v gradbeništvu 
na področju pokrivanja vseh vrst strešnih 
kritin, izdelave strešnih izolacij in izdelave 
spremljajočih strešnih pločevinastih ele-
mentov 

 zaključni izpit obsega pisni in ustni 
izpit iz slovenščine ter zaključno delo

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH 
PROCESIH (2-letni program)
Modul: Temeljna ličarska dela (ličar)

 izobraževanje za izvajanje ličarskih del 
na kovinskih konstrukcijah in protikoro-
zijske zaščite le-teh

 zaključni izpit obsega izdelek oz.  
storitev in zagovor

Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljeva-
nje izobraževanja. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna pred-
nost pa so partnerstva z obrtniki in različnimi podjetji. Poleg rednega izobraževanja iz-
vajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje 
znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

SPSŠB – LJUBLJANA, tel.: 01/280 53 00; faks: 01/280 53 33; e-pošta: info@siclj.si; http://www.siclj.si
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER, tel.: 01/280 53 36; faks.: 01/280 53 33; mobitel: 031/266 642

AVTOŠOLA JEŽICA, tel./faks. 01/537 13 88, http://www.avtosola-jezica.com

AVTOŠOLA Usposabljamo za voznike naslednjih kategorij:

AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, DE in F.
Izvajamo izobraževanje v programih: Voznik in  
Logistični tehnik ter temeljne kvalifikacije in  
usposabljanja za temeljne kvalifikacije in viličariste 
na enoti Avtošole Ježica, Na Produ 2.

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC): 
Vzpostavlja sistem izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe in zahteve gospodarstva. Organizira in izvaja programe  
praktičnega usposabljanja dijakov, študentov, brezposelnih, zaposlenih v gospodarstvu in vzpostavlja sodelovanje s podjetji.
Usposabljanje v programu »E« – KLIME, usposabljanje za NPK programe in ostale tečaje, ki jih lahko poiščete na spletni strani: 

mic@siclj.si; http://www.siclj.si

Mateja Rant

Tekmovanje je zaradi epide-
mioloških razmer tudi letos 
potekalo na daljavo. Sodelo-
valo je 14 ekip dijakov in štu-
dentov, ki so iskali rešitve na 
izzive podjetja C Automobil 
Import.
Tekmovanja v reševanju štu-
dije primera za dijake se je 
po besedah Polone Šprajc s 
FOV udeležilo enajst ekip 
srednješolcev iz različnih 
slovenskih srednjih šol. 
"Tekmovanje je zasnovano 
na interaktivni pedagoški 
metodi, ki temelji na reševa-
nju konkretnega primera ali 
izziva iz realnega okolja, ki 

ga je letos pripravilo podjetje 
C Automobil Import. Nana-
šal se je na pripravo marke-
tinškega plana za trženje av-
tomobila Citroën Ami." Dija-
ki so s pomočjo mentorjev 
pripravili rešitve, v katere so 
poleg znanj, ki so jih pridobi-
li na matičnih srednjih šo-
lah, zajeli tudi znanja, ki so 
jih pridobili z udeležbo na 
kratkih predavanjih s podro-
čij študije primere, marke-
tinga, iskanja poslovnih reši-
tev, priprave prezentacije in 
poslovnih poročil, ki so jih 
zanje pripravili predavatelji 
FOV v sklopu izobraževanja 
in tekmovanja v reševanju 

študije primera. Strokovna 
komisija tekmovanja je za 
najboljšo rešitev na zadan iz-
ziv razglasila rešitev, ki so jo 
predstavili dijaki Strokovne 
gimnazije Šolskega centra 
Kranj, ki so zasedli tako prvo 
kot drugo mesto. "Inovativ-
nost, timsko delo in mlado-
stna energija ... Prihodnost 
je v dobrih rokah. Kot vedno 
neskončno ponosna," je ob 
njihovem uspehu zapisala 
ravnateljica Strokovne gim-
nazije Lidija Goljat Prelogar. 
Tretje mesto je pripadlo dija-
kom Šolskega centra za po-
što, ekonomijo in telekomu-
nikacije Ljubljana, je razloži-
la Polona Šprajc in dodala, 

da so bile tudi predstavitve 
rešitev dijakov ostalih sre-
dnjih šol odlično pripravlje-
ne in predstavljene. "To do-
kazuje, da so generacije dija-
kov, ki se bodo v prihodnje 
vpisovali na visokošolske za-
vode, odlično opremljene z 
znanjem, so vedoželjne in 
kreativne."
Za dijaki so se na tekmova-
nju v reševanju študije pri-
mera pomerili še študenti 
FOV. Najboljši so bili štu-
denti ekipe Mind Bogglers, 
drugo mesto je zasedla ekipa 
A.T.M.O., na tretje mesto pa 
se je uvrstila ekipa Kadrovni-
ce, so dodali na fakulteti.

Najboljši so bili 
kranjski dijaki
Na Fakulteti za organizacijske vede (FOV) v 
Kranju so v januarju pripravili že tradiconalno 
tekmovanje v reševanju študije primera.

Dijaki so se na tekmovanju v študiji primera tudi letos 
pomerili na daljavo. / Foto: arhiv FOV

Mateja Rant

Novo sezono rokodelskih 
razstav v Rokodelskem cen-
tru DUO Škofja Loka letos 
začenjajo z razstavo izdel-
kov dijakov Srednje šole za 
lesarstvo Šolskega centra 
Škofja Loka. Razstavo z na-
slovom Drevesa potujejo?! 
bodo odprli v torek, 15. fe-
bruarja, ob 18. uri.

Dijaki se bodo predstavili z 
izdelki iz invazivnih tujero-
dnih in domačih prezrtih 
vrst lesa. V okviru projekta 
Alptrees, ki ga na Gorenj-
skem vodi Razvojna agenci-
ja Sora, so se namreč dijaki 
spraševali o uporabnosti in 
obdelavnih lastnostih tuje-
rodnih invazivnih in prezr-
tih domačih drevesnih vrst, 
je pojasnila Katarina Sekir-

nik iz Rokodelskega centra 
DUO in dodala: "Izhodišče 
razstave pa je veliko širše od 
same uporabne vrednosti 
lesa. Ob razvoju izdelkov so 
se namreč dijaki ukvarjali z 
izjemno aktualnimi tema-
mi, ki na prvi pogled niso 
neposredno povezane s tuji-
mi invazivnimi drevesnimi 
vrstami. Razmišljali so o mi-
gracijah, trajnosti, življenj-

skem ciklu – posameznika 
in izdelkov, vprašanju pod-
nebnih sprememb in zdra-
vega življenjskega okolja." 
Razstavo Drevesa potujejo?!, 
ki tako zaokroža raziskoval-
ni in ustvarjalni proces dija-
kov Srednje šole za lesarstvo 
Šolskega centra Škofja Loka 
v okviru projekta Alptrees, si 
bo mogoče ogledati do 25. 
marca.

Razstavljajo škofjeloški dijaki

Mateja Rant

V vzgojnem programu dijaških domov je za prihodnje šol-
sko leto za novince predvidenih skupaj 2263 mest, kar je 77 
mest več kot za preteklo šolsko leto in 490 prostih mest več, 
kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev, so pojasnili na 
ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Izpolnjeno 
prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških 
domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava, 
morajo kandidati poslati dijaškemu domu, za katerega so se 
odločili, do 4. aprila. Vsak kandidat se lahko prijavi samo za 
en dijaški dom, v katerem želi bivati. V drug dijaški dom bo 
mogoče prijave prenesti do 25. aprila, do tega roka lahko 
prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa pri-
jave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu. O 
morebitnih omejitvah vpisa bodo kandidati obveščeni do 
27. maja na spletnih straneh ministrstva in dijaških domov. 
Vpis v dijaške domove brez omejitve vpisa bo potekal do 21. 
junija oziroma do 1. julija za kandidate, ki se bodo vpisali v 
srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega 
postopka. Vpis v dijaške domove z omejitvijo vpisa bo pote-
kal do 13. julija.

Razpis za vpis v dijaške domove
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik se lah-
ko pohvali s tremi gradovi – 
Malim gradom, Starim gra-
dom in gradom Zaprice, in 
če prva dva na svojo veličino 
spominjata povečini le še z 
ruševinami, je tretji, ki stoji 
na majhni vzpetini nad Šu-
tno, dom Medobčinskega 
muzeja Kamnik in kot tak 
vselej poln dogajanja, pred-
vsem pa bogate zgodovine 
občine, ki jo tu predstavljajo.

Bogata pa je tudi zgodovi-
na te mogočne stavbe, ki je 
odslej opisana v posebni pu-
blikaciji s preprostim nas-
lovom Grad Zaprice v Ka-
mniku, ki so jo tik ob kon-
cu minulega leta izdali v slo-
venskem in angleškem je-
ziku. Pri njej sta sodelova-
la dr. Igor Sapač, arhitekt, 
umetnostni zgodovinar in 
kastelolog, ki je predstavil 

grad v prvih stoletjih obsto-
ja, in mag. Zora Torkar, ki se 
je posvetila življenju za graj-
skimi zidovi v 19. in 20. sto-
letju.

Rekonstrukcije podob 
gradu skozi zgodovino

Prvim najdbam grajske 
poselitve je mogoče sledi-
ti od začetka 14. stoletja. 
Najprej je bila to stavba v 
obliki neutrjenega dvonad-
stropnega stolpa, kakršne 
so bile v tistem obdobju tudi 
pri nas zelo pogoste. Ostali-
ne srednjeveškega kamni-
tega zidovja, debelega od 
80 do 110 cm, so leta 1963 
tudi odkopali na lokaciji se-
danjega dvorca. Novo podo-
bo dvorec Zaprice dobi v sre-
dini 16. stoletja, ko ga je Ju-
rij III. pl. Lamberg s Črnela 
kupil, dal do tal podreti in ga 
nadomestil z novogradnjo 

– preobrazil ga je v slikovi-
to renesančno arhitekturo 
z ogelnimi pomoli, ki dajo 
majhnemu dvorcu mogoč-
nejši videz. Lastniki so se 
od konca 16. stoletja hitreje 
menjavali, zadnje večje pre-
delave in modernizacijo pa 
je grajski kompleks doživel 
proti koncu 18. stoletja pod 
lastnikom Antonom Medar-
dom pl. Wiederkehrom.

»Velika pridobitev v zvezi 
z gradom Zaprice za vse nas 
so tridimenzionalni digital-
ni prikazi glavnih stavbnih 
razvojnih faz dvorca skozi 
stoletja, ki jih je skupaj in s 
sodelavko mag. Sanjo Špin-
dler izdelal dr. Igor Sapač 
in so sedaj del stalne mu-
zejske razstave. Sicer pa je 
grad že sam po sebi razstava 
oziroma kar muzej,« nam 
pove direktorica Medobčin-
skega muzeja Kamnik mag. 
Zora Torkar, ki predstavlja 
grad, kakor so ga Kamniča-
ni poznali v zadnjih dveh 
stoletjih.

Dvorec priljubljena 
počitniška destinacija

Po koncu prve svetovne 
vojne so v dvorcu začeli od-
dajati stanovanja in poči-
tniške sobe. »Redni gostje 
na Zapricah so bili denimo 
Oton Župančič, Juš Kozak, 
France Koblar, Lily Novy in 
drugi predstavniki ljubljan-
ske umetniške in literarne 

smetane, ki so tu najemali 
stanovanja za več mesecev 
in imeli ustvarjalni oddih. 

Takoj po vojni je bil kom-
pleks podržavljen, od leta 
1949 do 1953 je bil v stavbi 

šolski internat, na gradu pa 
so živeli tudi stalni stano-
valci, in to vse do leta 1962, 
ko se je v prostore preseli-
la uprava našega muzeja, 
čeprav je bila stavba takrat v 
precej slabem stanju,« nam 
še pove Zora Torkar in doda, 
da kompleks, ki je danes v 
lasti Občine Kamnik, vse-
skozi postopno obnavljajo, 
a da bi se bilo treba lotiti te-
meljitejše obnove, ki bi bila 
podlaga tudi za še bolj celo-
vito vsebino. Najprej bodo 
na vrsto prišle obnove obeh 
stolpičev, podstrešja, stavb-
nega pohištva in dela stran-
skega objekta.

Grad, kjer so počitnikovali literati in umetniki
Medobčinski muzej Kamnik je šestdesetletnico delovanja zaokrožil z izdajo publikacije o zgodovini dvorca ali, kot ga Kamničani bolje poznajo, gradu 
Zaprice. Predstavitev je svoje mesto našla tudi na stalni muzejski razstavi.

Prvim najdbam grajske poselitve je mogoče slediti od začetka 14. stoletja, današnjo podobo 
pa je grad Zaprice dobil v 19. stoletju.

Zgodovina dvorca je predstavljena tudi na stalni razstavi. Mag. Zora Torkar z novo publikacijo o gradu Zaprice

Urša Peternel

Jesenice – Na Stari Savi na 
Jesenicah drugega februarja, 
na svečnico, tradicionalno 
poteka blagoslov sveč, ki ga 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce že vrsto let pripravlja v so-
delovanju z Župnijo Jeseni-
ce. Letos je blagoslov potekal 
v banketni dvorani Kolperna, 
sveče je blagoslovil župnik 
Boris Rozman, zapele so 

cerkvene pevke. Kot je pove-
dal župnik, se sveči, blagos-
lovljeni na svečnico, zaradi 
blagoslova pripisuje poseb-
na moč. »Ljudje jo zato imajo 
doma spravljeno in vedno pri 
roki, da jo prižgejo pri umi-
rajočem. Nekateri prižgejo to 
svečo tudi ob hudi uri, da bi 
sveti plamen odgnal grozeče 
oblake, odvrnil strelo in točo, 
prižgejo jo tudi ob nevarnos-
ti poplave,« je dodal.

Na svečnico so v Kolpernu 
blagoslovili sveče

Blagoslov sveč je potekal v banketni dvorani Kolperna. 

Fo
to

: N
ik

 B
er

to
n

ce
lj

Aleš Senožetnik

Komenda - Podjetje Matica 
MB je pred svojimi poslovni-
mi prostori v komendski po-
slovni coni aprila 2020 pos-
tavilo matico, ki v širino meri 
več kot štiri, v višino pa 3,6 
metra in tehta 2600 kilogra-
mov. Matica predstavlja sim-
bol podjetja, ki sicer velja za 
enega izmed vodilnih doba-
viteljev pritrdilne tehnike 
pri nas, in se razen po veli-
kosti v ničemer ne razlikuje 

od povsem običajne matice 
kakršne imamo v marsikate-
ri domači delavnici. 

S postavitvijo matice veli-
kanke, je družba že pred ča-
som ciljala na uvrstitev v Gu-
innesovo knjigo rekordov, to 
pa se je pred dnevi tudi potrdi-
lo. Komendska matica je z vpi-
sov v slavno knjigo vseh mo-
gočih dosežkov, tudi uradno 
največja na svetu. Prejšnjo 
rekorderko, ki jo imajo v Bo-
sni, namreč prekaša za dvaj-
set centimetrov.

Komendska matica v knjigi rekordov

Matica se je vpisala v Guinnesovo knjigo rekordov / Foto: Matica MB

Aleš Senožetnik

Cerklje – Letos v Cerkljah 
načrtujejo novo osrednjo 
občinsko prireditev, ki so jo 
poimenovali Pozdrav jese-
ni z gorenjskim nageljnom. 
Župan Franc Čebulj se je 

že januarja na to temo ses-
tal s predstavniki lokalnih 
društev, pridružili pa so se 
jim tudi predstavniki sveta 
in strokovnega sveta Zavo-
da za turizem Cerklje. Pri-
reditev bo potekala v sep-
tembru, v času praznovanja 

občinskega praznika, pri 
zagotavljanju programa pa 
bodo aktivno sodelovala lo-
kalna društva. »Dogodki 
bodo primerni za obiskoval-
ce vseh starosti, odmevali 
pa bodo na področju dram-
skih predstav, predstav za 

otroke, zabavnih skečev, 
družabnih iger, literarnih 
večerov in še več – v upanju 
na popestritev kulturnega 
in turističnega dogajanja v 
Cerkljah na Gorenjskem,« 
pravijo na cerkljanski ob-
činski upravi.

Nova prireditev v Cerkljah



Ana Šubic

O
ddaja Dobro 
jutro je minu
li petek praz
novala dvaj
seti rojstni 

dan. »Res smo veseli, da nas 
gledalci tako lepo sprejema
jo vsa ta leta in da priljublje
nost oddaje z leti samo še ras
te. Vsi delamo srčno in pre
dano, gledalcem pa ponuja
mo vsebine, za katere meni
mo, da so atraktivne, dina
mične in koristne za vsakda
nje življenje,« je dejala ure
dnica priljubljene jutranje 
oddaje na TV Slovenija Daša 
Lamut Prosen.

V dvajsetih letih so ustvari
li več kot štiri tisoč oddaj, kar 
pomeni okoli 12 tisoč ur pro
grama. »Prva voditeljica, ki 
je gledalce pozdravila 4. feb
ruarja 2002, je bila Eva Stav
bar iz mariborskega studia 
oddaje Dobro jutro, saj so 

prav v Mariboru oddajo tudi 
začeli. V Ljubljani pa so bili 
prvi voditelji Katja Černe
la, Špela Predan in Gorazd 
Mavretič. Sprva je bila odda
ja dolga dve uri, potem pa se 
je njena dolžina z leti podalj
ševala. Nekaj časa je bila dol
ga kar štiri ure,« je pojasnila 
urednica.

Vsi dejalo vse

Gledalcu se zdi, da odda
ja poteka zelo tekoče, da 
voditelji in novinarji zgolj 
klepetajo z gosti, a se zadaj 
skriva ogromno dela. »Vča
sih mi kdo reče, da imam 
super službo, ker ob 10. uri 
že zaključim. Pa seveda ni 
tako. Po končani oddaji se 
naše delo nadaljuje oz. zač
ne na novo. Na hitro zadiha
mo in spijemo drugo jutra
njo kavo, nato pa začnemo s 
finalizacijo oddaje za nasle
dnji dan in iskanjem tem za 
naprej. Premora pravzaprav 
nimamo, lahko se nam tudi 

zgodi, da kakšen gost sode
lovanje iz različnih razlogov 
odpove zadnji hip. Tudi ob 
koncu tedna se lahko zgodi 
kaj novega in moramo hitro 
odreagirati, da smo aktualni. 
Sicer pa eno oddajo vsebin
sko pripravlja samo ena ose
ba – po moji predhodni odo
britvi tem in gostov,« je raz
ložila Daša Lamut Prosen. 
Poleg nje ta čas v jutranjem 
programu vsebinsko sode
lujejo le še tri redno zapos
lene sodelavke: Špela Moč
nik, Monika Tavčar in Lju
bica Mlinar. Vse tri so reda
ktorice ter voditeljice v stu
diu in tudi na terenu. »Pri 
nas še zmeraj velja, da vsi 
delamo vse, kar pomeni, da 
same tudi montirajo prispe
vke, pokrivni video material, 
kličejo goste ... So pa tudi v 
studiu naši voditelji univer
zalni, toliko različnih tema
tik pokrivamo v oddaji, da 
morajo kar spretno preha
jati med njimi,« je povedala.

Ko gostje ne pridejo ... 

Oddaja poteka v živo v zgo
dnjih jutranjih urah, ko gre 
lahko marsikaj narobe: gos
tje lahko zaspijo, ostanejo 
v gneči na cesti, ugotovijo, 
da imajo korono … »Zgodi
lo se je tudi že, da je vodite
ljici nagajal mobilni telefon, 
na katerem je imela nastav
ljeno budilko in je prespa
la oddajo. Ko smo ugotovi
li, da je ni v masko in se ne 
javlja na telefon, sem klica
la drugega voditelja, ga seve
da zbudila, mu naročila, naj 
si obleče srajco in se pripe
lje na televizijo v petnajstih 
minutah. Toliko je bilo nam
reč časa do začetka snema
nja,« se spominja urednica.

Daša Lamut Prosen je pri 
oddaji začela delati že kot štu
dentka; takrat je bila vreme
narka in redaktorica oddaj. 
Po dobrih dveh letih na TV 
Slovenija je prevzela ured
nikovanje oddaje Dobro jut
ro, nato je šla na porodniš
ki dopust. Po vrnitvi je nekaj 
časa delala v razvedrilnem 
programu, kasneje v otro
škem in mladinskem pro
gramu, kjer je bila urednica 
Malih sivih celic, nato pa je 
pred petimi leti spet postala 
urednica oddaje Dobro jut
ro. V uredništvu je sicer kar 
nekaj sodelavk iz gorenjskih 
krajev: poleg urednice, ki se 
je iz Ljubljane najprej prese
lila v Komendo, zdaj pa živi 
v Mengšu, še Škofjeločan
ka Monika Tavčar in Špela 
Močnik, ki se je pred krat
kim iz Ljubljane preselila v 
Skaručno.

V petkovi praznično obar
vani oddaji, v kateri so obu
jali spomine na zanimive 
trenutke iz preteklih oddaj, 
se je voditeljem v studiu kot 

ŽE ŠTIRI TISOČ ODDAJ
Oddaja Dobro jutro že dvajset let lepša jutra številnih televizijskih gledalcev. Ustvarjalci so doslej 
pripravili že več kot štiri tisoč oddaj, ob tem pa se srečujejo z različnimi izzivi ...

Urednica oddaje Daša Lamut Prosen / Foto: Jan Vasilijević

Od leve: nekdanja voditeljica Katja Tratnik, ki je bila gostja praznične oddaje, ter voditelji 
Mojca Mavec, Monika Tavčar, Ljubica Mlinar, Boštjan Romih, Špela Močnik in David 
Urankar / Foto: Jan Vasilijević

gostja pridružila tudi nek
danja voditeljica Katja Trat
nik iz Kranja, ki jo gledalci 
še posebej pogrešajo.

S tem tednom se je odda
ja v taki obliki, kot jo poznajo 
gledalci, za nekaj časa poslovi
la. V času olimpijskih iger so 
pripravili izbor svetovalnih, 
zabavnih in informativnih 
vsebin iz oddaje, ki jih je mož
no spremljati vsak dan od 7. 
do 9. ure. In kako bodo ta čas 
izkoristili ustvarjalci oddaje? 
»Ta je že nekaj let na sporedu 

tudi poleti in ob praznikih, 
zato pravzaprav sploh nismo 
navajeni, da bi bili lahko nekaj 
dni prosti in brez skrbi, da bi 
kaj potekalo narobe. To, da 
februarja kar štirinajst dni ne 
bo oddaje, se je zgodilo prvič,« 
je povedala urednica in raz
krila, da se bo večina ustvar
jalcev za nekaj dni odpravila 
na smučanje, po vrnitvi pa se 
bodo posvetili pripravi novih 
vsebin. »Pa naspali se bomo, 
saj čez teden vstajamo med 4. 
in 5. uro,« je pristavila.

V soboto so v prvem predizboru izbrali prvih šest finali-
stov izbora Ema. To so: Batista Cadillac, July Jones, Stela 
Sofia, Manouche, David Amaro in LUMA. Kranjski rokov-
ski skupini Le Serpentine se s skladbo Tud teb se lahk 
zgodi ni uspelo uvrstiti v finale, enako velja za pevko iz 

cerkljanske občine Zalo Smolnikar - ZÁLI, ki se je pred-
stavila z avtorsko skladbo V ogledalu. Po prvem prediz-
boru sta se od tekmovanja poslovila še Bowrain & Brina 
in Jonatan Haller. Drugi predizbor bo na prvem programu 
nacionalne televizije to soboto, med desetimi izvajalci pa 
bo tudi nekaj Gorenjk: Eva Moškon, Klara Jazbec in Leya 
Leanne. V soboto, 19. februarja, bo sledil še finale izbora 
slovenskega predstavnika na letošnjem tekmovanju za 
pesem Evrovizije, ki bo maja v Torinu.

Izbrali prvih šest finalistov Eme

Zala Smolnikar - ZÁLI / Foto: Adrian Pregelj

Rokovska zasedba iz Kranja Le Serpentine
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Spomin

Naj ljudje ne pozabijo
mojih verzov.
Stihov ljubezni
ne živeče, ne uslišane.

Naj ne zamre
moj tihi glas,
ki ječi
v vetru in pozabi.

Pero sledi srcu,
srce pa umu,
ki mi pravi: odnehaj.

A odnehati ne morem,
ker pero piše,
česar sam ne zmorem.

Naj se ne pozabi
mojih fig.
Ljubezni moje večne
in poezije, ki me ohranja.

Stane

PESMI MLADIH

PESMI MLADIH

Lepa pesem v spomin na našega Prešerna. »A odnehati 
ne morem, ker pero piše, česar sam ne zmorem.« V pri-
čakovanju vaših pesmi vam želim lepe dni. Meta

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

Mateja Rant

O
menjenemu 
Erasmus+ 
projektu so 
se v OŠ Cve-
tka Golar-

ja pridružili v lanskem šol-
skem letu, pred kratkim pa 
so se udeležili že drugega 
virtualnega srečanja z učen-
ci partnerskih šol. Pri pro-
jektu, katerega cilj je izbolj-
šati bralno pismenost učen-
cev, sodelujejo še šola iz Lit-
ve kot glavna koordinatori-
ca ter šole iz Italije, Grčije, 
Romunije in Bolgarije. 

»Učence želimo spodbu-
diti k branju knjig z upora-
bo različnih bralnih stra-
tegij in razvijati spretnos-
ti STEAM – to je kratica za 
Science, Tehnology, Engi-
neering, Art, Mathematics, 
kar v slovenščini pomeni 
znanost, tehnologija, teh-
nika, umetnost in matema-
tika,« je razložila koordina-
torica projekta v šoli Svet-
lana Urbančič. Tako želijo 

krepiti naravoslovne, inova-
tivne, umetniške, jezikov-
ne in kulturne kompetence 
učencev. »Branje, razume-
vanje prebranega in kritično 
mišljenje je ključno za uče-
nje ter pridobivanje znanj 
in informacij.« Za učence 
so izbrali knjige, ki so preve-
dene v jezike vseh držav, ki 
sodelujejo pri projektu. Dos-
lej so tako prebrali: Fahren-
heit 451 Raya Bradburyja, Ne 
ubijaj slavca Harperja Leeja 
in Malega princa Antoina de 
Saint-Exupéryja. 

Ker se z vrstniki iz partner-
skih držav ne morejo sreče-
vati v živo, saj je covid-19 one-
mogočil potovanja, se sreču-
jejo na Zoomu. Na drugem 
srečanju v januarju, ki bi 
sicer moralo potekati v Litvi, 
so učenci v angleškem jeziku 
predstavili dosedanje delo. V 
OŠ Cvetka Golarja so vsebi-
no prebranih knjig poveza-
li s fiziko in biologijo. »Izho-
dišče je bila tema iz Malega 
princa, da skrbiš za nekoga, 
ki ga imaš rad. Učenci so se 
zato odločili, da bodo posadili 

rastlino in spremljali njeno 
rast od semena do cveta,« je 
pojasnila Svetlana Urban-
čič. Učenci 8. d pa so steno 
pred učilnico fizike poslika-
li z motivi iz našega osončja. 
Postopek nastajanja stenske 
poslikave so posneli na film, 
ki so ga predvajali na srečan-
ju. Za učence so v okviru sre-
čanja pripravili še delavnice, 

na katerih je vsak izdelal svo-
je znamenje zodiaka iz razli-
čnih materialov.

Zdaj se že veselijo nasled-
njega srečanja konec marca 
v Italiji, za katerega upajo, da 
ga bodo lahko izvedli v živo. 
»Sicer pa se v živo zagotovo 
srečamo maja na naši šoli,« 
je optimistično dodala Svet-
lana Urbančič.

SPODBUDA BRANJU
Osnovna šola Cvetka Golarja iz Škofje Loke sodeluje v projektu Erasmus+ z uradnim naslovom Reading 
books through the lens of STEAM, ki ga prevajajo kot: STEAM – Za več znanja in branja.

Učenci in mentorice projekta Erasmus+ na OŠ Cvetka 
Golarja / Foto: arhiv šole

Pred učilnico fizike so steno poslikali z motivi iz našega 
osončja. / Foto: posnetek zaslona

Alenka Brun

Z
a rep smo Oku-
se Škofjeloškega 
lovili še v Penzi-
onu in gostišču 
Lajnar na Sori-

ški planini, in sicer v času 
kosila. Bil je petek, zato lač-
nih ust v njihovi jedilnici ni 
manjkalo. Smučarji, des-
karji, družine z otroki, gos-
tje penziona. Prijazno strež-
no osebje, šef kuhinje pa sli-
ši na ime Luka Čufar. 

Pozdrav iz kuhinje je 
presenetil: počasi peče-
na rebra s fermentiranim 

koromačem, paradižniko-
vo majonezo in še kakšnim 
okusnim dodatkom. Brbon-
čice so »zapele« in bile v pri-
čakovanju naslednjih jedi. 
Za predjed so postregli gove-
ji konsome s konjakom in 
poširanim prepeličjim jaj-
cem. Glavno jed so sestavlja-
li svinjski medaljoni, pečeni 
na kuhanem bohinjskem 
maslu, pire gomoljnic, kara-
melizirana jabolka in riban 
hren. Dodali so še njoke rde-
če pese, tako da je bil krož-
nik kar bogat. Za sladico pa 
je na mizo prispel zajeten 
kos borovničevega (skutne-
ga) zavitka, s simpatično in 

okusno okrasitvijo, ki bi lah-
ko bila že sama po sebi sladi-
ca: sadje, drobljenec, meta … 
Ker je po svinjskih medaljo-
nih prijalo nekaj kislo-slad-
kega, osvežilnega, smo 
»okrasitev« tako rekoč poli-
zali s krožnikov. 

Manj je več, smo omeni-
li kuharskemu mojstru, a 
ni bil prvi, ki nam je odkri-
to povedal, da so se odloči-
li za malce večje porcije, ker 
se hitro najde kakšen gost, ki 
reče, da je na krožniku pre-
malo. V bistvu ga razume-
mo, ker vsi, ki so v času naše-
ga obiska v Lajnarju kosi-
li, so si privoščili konkreten 

obrok, saj so bili praktično 
vse dopoldne v gibanju – gre 
le za lokacijo, ki slovi ravno 
po rekreativnih dogodivšči-
nah in s tem privablja lju-
di. Sploh pozimi, ko zapa-
de sneg.

Ko smo se iz Zgornje 
Sorice odpeljali nazaj pro-
ti Bohinjski Bistrici, v doli-
no, smo bili dovolj zgod-
nji, da se sonce še ni poslo-
vilo in ob razgledih, ki jih 
sicer na trenutke ozka cesta 
nudi, smo nehali razmišlja-
ti o okusih, temveč uživali ob 
pogledu na naravo in s sne-
gom prekrite vrhove bliž-
njih gora. Vendar nas je iz 

zasanjanosti kaj kmalu zbu-
dilo hupanje enega od vozni-
kov, ki se je s smučanja vra-
čal v dolino. Človek za vola-
nom v tistem trenutku ni bil 
videti kot nekdo, ki bi razu-
mel in bil pripravljen deliti 

naše navdušenje. Nestrpno 
je mahal z rokami in kazal 
na uro. Treba je bilo dati v 
višjo prestavo in se poslovi-
ti od s soncem obsijanih gor-
skih lepotic. 

(Konec)

OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA (4)

Moderno postrežen pozdrav iz kuhinje. Okusi 
fermentiranega koromača in počasi pečenih reber so se 
zelo lepo ujemali.

Borovničev »štrudelj«

Luka ČufarPenzion in gostišče Lajnar



»Devica«
Lepo pozdravljeni, po dolgem 
času se vam spet oglašam. 
Zanima me, ali bom še kdaj 
spoznala kakšnega moškega 
za prijateljevanje in kako bo 
z mojo hrbtenico in nogami. 
Hvala za odgovor. 
Ne upate si več verjeti v ljube-
zen in v srečne konce zgodb, 
ki jih piše življenje. Upanje 
je ali pa ni, ampak kadar je, 
je videti luč na koncu tune-
la. Letošnje leto bo za vas 
še najbolj zaznamovano na 
področju čustev oziroma lju-
bezni. Pred poletjem boste 
spoznali osebo, ki vam bo že 
takoj na začetku zelo naklon-
jena in potem se bo še samo 
stopnjevalo. Koliko, pa bo v 
največji meri odvisno od vas. 

On si bo želel pravo zvezo 
in skupno življenje. Bodite 
pripravljeni tudi na selitev. 
Vsekakor vas čaka kar nekaj 
sprememb, in če vprašate 
mene, je skrajni čas, da gre-
ste v življenju korak naprej – 
do osebne sreče, po kateri že 
dolgo hrepenite. Zdravstve-
ne težave so povezane med 
sabo, se pravi noge in hrbte-
nica. Imeli boste nov posvet 
z drugo zdravstveno ekipo, 
in kot vidim, se ponudi dobra 
rešitev. Upoštevajte nasvet in 
na koncu boste več kot zado-
voljni. Lepo vas pozdravljam.

»Letnik 83«
V decembru sem mislila, da 
sem spoznala pravega moške-
ga. Vse je bilo idealno, čustva, 

strast, pogovori. Kmalu za 
tem se je moški brez kakršne-
gakoli opozorila odmaknil. 
Občutim velik bes, ampak v 
srcu ga imam še vedno rada 
in upam, da se vrne. Prosim 
vas, da pogledate, kaj je videti 
v prihodnosti ali se bo vrnil ali 
naj pustim vse pri miru in zaži-
vim naprej.
Kadar se pred nami pojavi ovi-
ra, je navadno lažje odnehati 
kot pa nadaljevati. Ampak če 
ne nadaljujemo, nikoli zares 
ne vemo, kaj vse bi lahko bilo. 
Zato je poleg poguma za 
odločen korak potrebna tudi 
potrpežljivost. Kot že najbrž 
veste, je potrpežljivost božja 
mast. Sicer pravijo, da ubo-
gi tisti, ki se z njo mažejo, 
ampak vseeno. Ko pademo, 
je najprej žalost, potem sle-
di razočaranje, nad seboj ali 
nad drugim, in potem pride 
bes. Bes vam ne sme razži-
rati duše, saj od tega nimate 
nič dobrega, ampak samo 
slabo. Zakaj se je odmaknil 

brez opozorila? Ker si svo-
jih čustev ni znal razložiti. 
Ker takih čustev še nikoli ni 
občutil. In neznanih stvari 
nas je strah. Moj nasvet je, 
da mu daste še malo časa. 
Če se mu želite javiti prvi, 
nikar ne odlašajte. Vas čaka. 
Čaka, da naredite prvi korak. 
Do vas goji čustva in bi rad 
nadaljeval tam, kjer sta kon-
čala. V preteklosti ste marsi-
kaj izkusili in nikar naj ne bo 
zamera tista, ki vam ohromi 
čustva. To, da nekomu, ki 
nas je prizadel, ponudimo 
drugo priložnost, ne pome-
ni ponižanja, ampak da smo 
duhovno dovolj zreli. V enem 
mesecu pričakujte pozitivne 
spremembe. Če naredite 
korak vi, se bo zgodba prej 
začela odvijati. Nasprotno 
pa boste morali malo dlje 
počakati. V vsakem primeru 
se zveza nadaljuje. Škoda pa 
je vsakega trenutka, ko niste 
srečni. Želim vam vse dobro 
in srečno.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Rešitev:

Ana Šubic

F
antje z vasi je vokal-
na zasedba iz oko-
lice Rogaške Slati-
ne. Člane že od nek-
daj spremlja lju-

bezen do petja, prvi uradni 
nastop pa so imeli v začet-
ku leta 2019, ko so s petjem 
razveselili stoletno sokra-
janko v domu upokojencev 
v Slovenskih Konjicah. Na 
poti domov se jim je porodi-
la ideja, da bi slovensko ljud-
sko pesem ponesli v prav 
vse domove starejših po Slo-
veniji. »Štirinajst dni kasne-
je smo že prepevali v domu 
v Slovenski Bistrici, nato 
v Poljčanah in drugod po 
savinjski regiji,« se spomin-
ja Tone Plevčak, vodja zase-
dbe, v kateri pojejo še Janez 
Mraz, Franc Turnšek, Slav-
ko Živičnjak in Toni Korez. 
Pevci, ki štejejo od 53 do 82 
let, so lani jeseni projekt 
končali; obiskali so namreč 
vseh 125 domov po Sloveniji 
in zapeli približno pet tisoč 
starostnikom.

Fantje z vasi so med vse-
slovensko turnejo prevozi-
li 11200 kilometrov. Dobro 
polovico domov jim je uspe-
lo obiskati pred pojavom 
covida-19, ki je zavrl ures-
ničevanje njihovega projek-
ta. Nato so v dogovoru z vod-
stvom domov znova začeli 
prepevati stanovalcem, obi-
čajno pod njihovimi okni in 
balkoni, a so jih kljub temu 

močno razveselili, sploh tis-
te, ki so bili izolirani in osa-
mljeni. »Naša pot šele zdaj 
prihaja za nami. Spozna-
vamo namreč, kakšno dob-
ro delo smo naredili v tis-
tem času, ko obiski staros-
tnikov v domovih niso bili 
možni, mi pa smo s pesmi-
jo prišli mednje, pa čeprav 
na daljavo,« je povedal Plev-
čak ter dodal, da so jih v vseh 
domovih izredno toplo spre-
jeli. Starostnikom so pre-
pevali ljudske, ponarodele 
pesmi, ki jih poznajo. »Že 
pri prvem nastopu smo se 
odločili, da bodo vesele, saj 
je žalosti s starostjo že tako 
dovolj.« 

Na Gorenjskem so gos-
tovali predlani in podobno 
kot v drugih regijah domove 

porazdelili na več dni, saj v 
enem dnevu ne bi mogli nas-
topiti v vseh. Posebej se jim 
je v spomin vtisnil nastop v 
Domu Taber v Šmartnem pri 
Cerkljah. »Nastopili smo na 
več lokacijah ob domu, sta-
novalci pa so nas spremljali z 
balkonov, z nami so ploskali, 
peli, se veselili, marsikomu 
so se orosile oči. Čudovito 
je bilo tudi v preddvorskem 
domu, kjer med drugim biva 
pesnica Neža Maurer, pose-
ben je bil tudi nastop v domu 
v Radovljici, ker nas je priš-
la poslušat tudi naša soseda 
iz mladosti Štefka Šilc ...« je 
našteval. 

Na Gorenjskem so nad-
vse uživali. »Vsak del 
naše domovine je zelo lep, 
Gorenjska pa je pravi balzam 

za dušo, saj ima čudovito 
naravo, gore, urejene vasi … 
Ob vsaki turneji na Gorenj-
sko smo zavili tudi na Bre-
zje, kjer smo Marijo Poma-
gaj prosili za varno pot. Čuti-
li smo, da je nekdo tam zgo-
raj lebdel nad našimi kilo-
metri,« nam je zaupal Plev-
čak, ki o turneji po sloven-
skih domovih piše knjigo. 
Nadel ji je pomenljiv naslov 
Od trnja do cvetja, obsegala 
pa bo tristo strani.

S projektom so Fantje z 
vasi naredili vtis tudi na pred-
sednika republike Boruta 
Pahorja, ki jim je konec lan-
skega leta vročil jabolko nav-
diha, in sicer »za srčni pre-
plet glasbe in ljubeznivos-
ti, ki so ju ponesli v sleher-
ni dom za starejše v Sloveni-
ji«. Plevčak je povedal, da si 
niso mislili, da jih bo njiho-
va pot pripeljala vse do pred-
sedniške palače in prejema 
tako uglednega priznanja. 
»Znova se je pokazalo, da 
se dobro z dobrim vrača,« je 
dodal vodja Fantov z vasi, ki 
so se že pred tem junija lani 
razveselili plakete državne-
ga sveta.

Z mislimi so že pri nasle-
dnjem podvigu. Poigravajo 
se z idejo o turneji po osno-
vnih šolah, kjer po besedah 
Plevčka ljudskih pesmi sko-
rajda ne pojejo več. »Začeli 
bi jo v Slovenskih Konjicah 
in se potem najprej podali 
po Štajerski, nadaljnji potek 
pa bo odvisen tudi od našega 
zdrav ja,« je še povedal. 

PELI V VSEH DOMOVIH
Štajerska vokalna zasedba Fantje z vasi je v okviru triletne turneje zapela v vseh domovih starejših po 
Sloveniji. S ponarodelimi ljudskimi pesmimi so razveseljevali tudi gorenjske starostnike.

Fantje z vasi pred Domom Viharnik v Kranjski Gori
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Neisha je v začetku januarja ob svojem štiridesetem roj-
stnem dnevu predstavila novo skladbo – Ne brini, kar v 
prevodu pomeni brez skrbi, ki je nastala v sodelovanju z 
Brankom Djurićem - Djurom. Njune poti so se prekrižale že 
pred leti, saj pevka, po rodu iz Poljanske doline, v svoji Mali 
šoli rokenrola poučuje Djurovi hčerki. S starejšo Zalo sta 
že združili avtorske moči, katerih rezultat bo možno slišati 
tudi na prihajajoči plošči Jadra, ki jo bo Neisha maja pred-
stavila na koncertu v Cankarjevem domu. »Lepega dne je 
oče Djuro prinesel s sabo besedilo in kitaro ter mi odigral 
prekrasno pesem, ki jo je sam napisal, in zanimalo ga je, ali 
bi jo izvedla oz. posnela za na ploščo,« je razkrila Neisha, 
ki je nato zraven dodala svoj glas, klavir in zasedbo. Zala je 
besedilo priredila v slovenščino, nato pa sta se Neisha in 
Djuro podala v studio, kjer so se jima pridružili še Goran 
Rukavina (kontrabas), Gašper Peršl (bobni), Vid Žgajner 
(pozavna), Gregor Kozar (saksofon) in producent Dejan 
Radičević. Posnela sta dve različici: slovensko-hrvaško in 
samo hrvaško.

Za štirideseti rojstni dan postregla z duetom

Neisha je duet posnela z Brankom Djurićem - Djurom. 

Minuli teden so v kranjski porodnišnici našteli 27 poro-
dov. Rodilo se je 14 deklic in 13 dečkov. Najlažja je bila 
deklica z 2525 grami, najtežji pa deček s 4070 grami. Na 
Jesenicah je na svet prijokalo 7 novorojenčkov, od tega 4 
deklice in 3 dečki. Najlažja je bila ena od deklic, tehtala 
je 2760 gramov. Najtežji je bil deček, ki mu je tehtnica 
pokazala 3820 gramov.

Novorojenčki
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 

EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, 

midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte 

vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  

po š  lji te do torka, 22. februarja 2022, na Go renj

ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 

lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 

gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat’ dan,

da koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,

da rojak
prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

8. FEBRUAR,  
PREŠERNOV DAN

www.gorenjskiglas.si / Foto: Gorazd Kavčič
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Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Skutne kocke z makom
Idej za peciva, ki se režejo 

na kocke in lahko jejo z ro-
kami, ni nikoli preveč. Če je 
tako pecivo sveže, sočno in 
lahko, počaka v hladilniku 
tudi kakšen dan več. 

Za pripravo skutinih kock 
z makom potrebujemo: za 
testo: 350 g moke, 2 manjši 
jajci ali eno večje, 80 g mle-
tega sladkorja, 150 g masla, 
1 žličko pecilnega praška, 1 
ščep soli; za makov nadev: 
200 g mletega maka, 2 dl 
mleka, 80 g sladkorja, 30 g 
koruznega škroba; za skutni 
nadev: 800 g quarka, 150 g 
sladkorja, 4 jajca, 2 zavitka 
za vaniljevega pudinga, na-
ribano lupinico ene limone. 

Priprava testa: Moko pre-
sejemo ter ji primešamo 
sladkor, pecilni prašek in sol. 
Dodamo jajci in na kocke na-
rezano maslo ter vse skupaj 
zgnetemo v testo. Testo raz-
delimo na dva dela, tako da 
je en del malenkost večji od 
drugega. Oba dela testa zavi-
jemo v folijo. Manjši del te-
sta postavimo v zamrzoval-
nik, večji del pa v hladilnik 
za pol ure.

Priprava makovega nadeva: 
Mak zmešamo skupaj s slad-
korjem in koruznim škro-
bom. Zalijemo z vrelim mle-
kom in dobro premešamo.

Priprava skutnega nade-
va: Vse sestavine za skutni 

nadev zmešamo v gladko 
zmes.

Sestavljanje pite: Testo 
iz hladilnika razvaljamo na 
pol centimetra debelo ter z 
njim obložimo namaščen 
pekač. Po testu razporedi-
mo makov in nato še sku-
tni nadev. Po vrhu skutne-
ga nadeva naribamo testo, 
ki smo ga postavili v zamr-
zovalnik. Pekač postavimo v 
pečico, segreto na 170 °C, in 
pečemo 60 minut. 

Nasvet: Po želji v makov 
nadev vmešamo še pest su-
hih rozin. Quark je mlečni 
izdelek, ki spominja na pasi-
rano skuto ali gostejši jogurt 
in je bogat z beljakovinami. 

Še pred nekaj leti se je pri 
nas zelo težko dobil, sedaj 
pa ga lahko dobimo praktič-
no že v vsaki manjši trgovini. 

Če ga nimamo na voljo, ga 
lahko nadomestimo tudi s 
pasirano skuto, skyrom ali z 
gostejšim jogurtom.

Čez teden dni bo valentinovo. Če bi svoje bližnje radi presene-
tili s kakšno sladko pozornostjo, bo ta imela še večjo vrednost, 
če bosta v njej vaša ljubezen in energija.

Lešnikovi srčki

Potrebujemo 200 g margarine, 300 g sladkorja v prahu, 200 g 
mletih lešnikov, žličko cimeta, 2 rumenjaka, 350 g moke, jajce, 
sok limone za glazuro ter lešniki za okras.

Margarino in 200 g sladkorja penasto zmešamo. Postopoma 
vmešamo rumenjaka, mlete lešnike in cimet ter na koncu 
vgnetemo moko. Testo zavijemo v prozorno folijo in ga damo 
za 1 uro v hladilnik. Lešnike, ki jih bomo uporabili za okras, 
grobo nasekljamo. Na pomokani površini tanko razvaljamo 
testo. S pomočjo velikih in malih srčastih modelčkov izreže-
mo po enako število srčkov. Manjše premažemo s stepenim 
jajcem in posujemo z nasekljanimi lešniki. Vse srčke zložimo 
na pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo 10 minut v 
pečici, ogreti na 180 °C. Iz 100 g sladkorja in limoninega soka 
pripravimo glazuro in z njo premažemo večje srčke, Nanje 
naložimo manjše srčke in rahlo pritisnemo, da se zlepijo.

S čokolado obliti orehovi srčki

Potrebujemo 350 g moke, 280 g sladkorja v prahu, 200 g 
mletih orehov, 2 jajci, 280 g masla, žličko cimeta, 2 rume-
njaka, 100 g temne čokolade, 1 dl smetane, žlico sladkorja 
in košček masla. 

Iz moke, sladkorja, orehov, masla, jajc in cimeta zgnetemo 
voljno krhko testo. Zavijemo ga v folijo in damo za 2 uri v hla-
dilnik. Testo razvaljamo na pomokani površini 4 mm debelo 
in izrežemo srčke. Piškote zložimo na pekač in jih premažemo 
s stepenim rumenjakom. Pečemo jih 10–12 minut v pečici, 
ogreti na 180 °C. Čokolado nalomimo na koščke in jo na vodni 
kopeli v posodi stopimo ter gladko zmešamo skupaj s sladkor-
jem, smetano in maslom. Dobro ohlajene piškote prevlečemo 
z raztopljeno čokoladno glazuro in pustimo, da se strdi.

Jabolčne vrtnice 

Potrebujemo 2 jabolki, 2 pravokotnika listnatega testa, 70 g 
rozin, 80 g ruma, sok 2 limon, 50 g masla, 2 žlici rjavega slad-
korja, žlico cimeta in jajce.

Jabolka olupimo in narežemo, nato jih prelijemo z limoni-
nim sokom, da ne potemnijo, in potresemo s cimetom. V 
ponvi segrejemo maslo in vanjo stresemo jabolka z vsem 
sokom. Dodamo še žlico sladkorja in kuhamo 4 minute, da 
sladkor karamelizira. Testo (30 krat 40 cm) narežemo po 
dolgem na 3 dele in na vsak del ob robu po dolgem položi-
mo jabolka do polovice. Kjer ostane testo, ga premažemo s 
karameliziranim sladkorjem. Po jabolkih potresemo še nekaj 
rozin. Trakove testa po dolgem zapognemo, da so jabolka 
do dveh tretjin pokrita, nato pa zvijemo s strani, da dobimo 
obliko vrtnice. Robove zvitkov (zgornji del) pomočimo v 
rjavi sladkor, s spodnjim delom pa jih položimo v pekač, 
obložen s papirjem za peko. Vrtnice pečemo 20 minut v 
pečici, ogreti na 180 °C.

Milena Miklavčič

»V neposredni bližini bi-
roja sem našla tudi skromno 
sobo pri neki starejši gospe. 
Ni bilo kopalnice, a sem 
kljub temu preživela. Vsak 
večer sem si pogrela vodo in 
se umila. Je pa res, da sem 
prho, ki smo jo imeli v inter-
natu, zelo pogrešala …«

Težko je verjeti, a Silvina 
življenjska pot se je spreme-
nila zaradi enega samega iz-
gubljenega prstana.

Takole pripoveduje moja 
sogovornica: »Ena od arhi-
tektk, Metka, mi je nekoč 
prinesla polno potovalko 
različnih oblačil in čevljev. 
Škoda bi jih bilo vreči stran, 
mi je rekla kot v opravičilo. 
Hvaležno sem jih vzela. Pre-
den sem potovalko vrnila, 
sem že iz navade pobrskala 
po predalih. V natrgani pod-
logi sem našla zlat prstan, ki 
je bil zavit v časopisni papir. 
Bila sem prepričana, da je 
gospa preizkušala mojo poš-
tenost. Pa ni. Tisti prstan je 
že dolgo zaman iskala. Imel 
je zanimivo, a tudi zelo pret-
resljivo in bolečo pot. Sku-
paj z Metkino mamo je pre-
živel medvojne grozote v ta-
borišču Ravensbrück. Nihče 
ni vedel, kako ga ji je uspelo 
skriti, da ga ji niso zaplenili. 
Domov se je vrnila s hčerko 

v naročju in s prstanom, ki je 
bil zamotan v otrokovih ple-
nicah. Na stara leta so prišle 
grozote za njo, malo je bila 
kriva tudi demenca, začela 
je skrivati stvari. Na varno je 
spravila tudi prstan in poza-
bila, kam ga je dala. To, da 
sem prstan vrnila, je Metki 
veliko pomenilo. V zahvalo 
sem dobila lepo nagrado in 
obljubo, da se lahko po kon-
cu študija zaposlim pri njih.

Zdelo se mi je, da sem z 
njeno spontano pomočjo 
'padla' v čisto drug svet, kot 
sem ga bila navajena doma. 
Še zmeraj sem bila zelo ne-
roden, prestrašen in nezau-
pljiv otrok. Glavo sem imela 
polno strahov in prepovedi. 
Če me je kakšen fant dvak-
rat pogledal, sem že misli-
la, da sem noseča. Lepo pro-
sim, nikar se ne smejte, tako 
je bilo. V biroju se sicer več 
kot koliko niso ukvarjali z 
menoj, a ker sem se hitro 
učila, sem vpijala vase deni-
mo njihov način oblačenja, 
ki je bil zelo eleganten. Opa-
zovala sem jih, kako so jedli 
pri malici, se pogovarjali po 
telefonu. Le kaditi nisem za-
čela! V drugem letniku sem 
že lahko opravljala manj-
ša risarska dela. Zelo me je 
privlačila notranja oprema. 
Spomnim se, da sem se rada 
sprehajala po trgovinah s po-
hištvom. Nekoč sem se zna-
šla v eni takšni, v Mariboru, 
zdi se mi, da je bila na Trgu 
svobode. S prodajalcem sva 
se zapletla v klepet in potem 
sem mu predlagala, kako naj 
prestavi pohištvo, da bo bolj 
privlačno za obiskovalce. Za 
čuda me je poslušal in oba 
sva bila zadovoljna. Ali je za-
radi tega kaj več prodal, pa 
žal ne vem.

Kadar sem šla domov, sem 
morala na mamino zahte-
vo zmeraj k spovedi. Bila 
je prepričana, da v Ljublja-
ni obilo grešim. Kako naj bi 

grešila, mi pa ni znala razlo-
žiti. Moram reči, da se pred 
domačimi nisem nikoli po-
javljala v Metkinih oblačilih. 
Zmeraj sem si nadela svoje 
brezoblične cote. Pisalo se je 
že leto 1986, moji domači pa 
so še zmeraj živeli kot v sre-
dnjem veku. Nič drugega ni 
bilo pomembno kot to, da si 
čim prej nekoga najdem in 
grem nedolžna k poroki. Te-
levizije nismo imeli, le ra-
dio, pa še tega smo poslu-
šali le, če je mama dovolila. 
Moje vrstnice so imele že po 
dva, nekatere tudi po tri otro-
ke. Tudi zato se me je mama 
sramovala. Nekoč me je žu-
pnik vprašal pri spovedi, ali 
sem 'lezba'. 'Nikoli te ne vi-
dim v fantovski družbi', je še 
dodal. Osramočena in priza-
deta sem zbežala iz spoved-
nice in se vanjo nisem niko-
li več vrnila.

Bilo me je v dno duše 
sram. Zdelo se mi je, da se 
podobne misli motajo po 
glavi vsem vaščanom. S tež-
kim srcem in po dolgem 
'cincanju' sem prosila Bo-
risa iz biroja, ali bi me lah-
ko naslednjič pospremil do 
staršev. Zdel se mi je dober 
fant, čeprav malo dolgoča-
sen. Zaradi pleše, ki se mu 
je delala na glavi, se vanj 
ne bi mogla nikoli zaljubi-
ti! Zato sem se počutila var-
no ob njem. Brez težav mi 
je ustregel, in to z beseda-
mi, da se mu zdim dobro in 
pošteno dekle.

In tako se je začelo. Sprem-
ljal me je domov in tudi v 
opero, kamor sem zelo rada 
zahajala zaradi kostumo-
grafije. Spomladi in poleti 
sva se sprehajala po Zapla-
ni, kjer so rasle počitniške 
hišice, nekajkrat sva zašla 
tudi v Poljansko dolino. Vo-
zila sva se kolesi, ker nisem 
želela, da bi mu povzročala 
stroške zaradi avta in ben-
cina. Bil je ob meni, ko sem 

diplomirala. Še zmeraj sva 
bila samo prijatelja.

Potem smo kar naenkrat, 
ne da bi vedeli, kako, padli v 
osamosvojitev. Prišlo je do 
desetdnevne vojne in Bori-
su se je zdelo, da je prav, da 
se je udeleži. Kolegi v biroju 
so se iz njega norčevali, a je 
vztrajal. Ko smo izvedeli za 
smrt avstrijskega snemalca 
Nikolasa, do katere je priš-
lo konec junija na Letališču 
Brnik, sem se začela zaveda-
ti, da bi bil teoretično lahko 
med žrtvami tudi Boris. Za-
čutila sem, da sem se nanj že 
tako navadila, da bi bilo več 
kot grozno, če bi ga izgubi-
la. Je bila to ljubezen? Nisem 
se spraševala. Vem pa, da 
sem pozabila na vse ovire in 
zadržke, ko se je čez kakšen 
teden ponovno prikazal na 
pragu. Stekla sem k njemu 
in kazalo je, da ga ne bom iz-
pustila iz objema. Oba sva 
jokala, in to čisto brez potre-
be. Več kot deset let sva se že 
poznala, prvič me je polju-
bil, prvič se mi njegova ple-
ša ni zdela smešna. Poročila 
sva se le civilno, ker ni imel 
zakramentov, a mi ni bilo 
mar zato. Domači več kot 15 
let niso govorili z menoj. Za-
radi življenja v grehu sem se 
jim gnusila. V spolnosti sem 
imela še dolgo težave, grehi, 
nečistovanje, nedolžnost in 
podobne mantre so šli težko 
iz moje glave.

Ko o svoji ljubezenski 
zgodbi pripovedujem hčer-
ki, mi skoraj ne verjame. 
Zdi se ji nemogoče, da bi še 
v času svobodnih odločitev 
kakšno dekle živelo v tako 
mračnjaškem okolju in pre-
pričanju, kot sem jaz. Koli-
ko truda sem potrebovala, da 
sva šla z možem oba hkrati 
pod prho! Pa da sem legla k 
njemu sredi belega dne. Iz 
mojih zadržkov se ni nikoli 
norčeval, poskušal jih je ra-
zumeti. Še to bom dodala: 
ko me prosijo, naj jim opre-
mim kopalnico, vztrajam 
pri večji kabini za prhanje. 
Še dobro, da me ne vpraša-
jo, zakaj,« je še dodala med 
smehom.

Različne podobe njenega življenja, 2. del

Usodni prstan

usode



30 Gorenjski glas
ponedeljek, 7. februarja 2022ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
8. 2.

–4/8 °C

Nedelja 
13. 2.

–1/5 °C

Sreda 
9. 2.

Četrtek
10. 2.

Petek
11. 2.

Sobota
12. 2.

–2/11 °C –1/9 °C –1/8 °C –2/6 °C

Ponedeljek 
14. 2.

Torek
15. 2.

Sreda
16. 2.

Četrtek
17. 2.

–2/4 °C –4/5 °C –2/7 °C –1/9 °C

Tehnolog kakovosti, m/ž (Križe pri Tržiču) 
Zaradi povečanega obsega poslovanja iščemo kandidata za mesto tehnolog kako-
vosti. INTEC MKD, d. o. o., Retnje 1a, 4294 Križe. Prijave zbiramo do 3. 3. 2022. Po-
drobnosti 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, poznavanje predpisov na področju el. Inštalacij ... Bosch Rexroth, d. o. 
o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 28. 2. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Kontrolor tehnik (procesni kontrolor), m/ž (Jesenice) 
Naloge in odgovornosti: izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole izdel-
kov in procesov, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, sodelovanje pri 
reševanju reklamacij, delo z 2D/3D CMM strojem, izobraževanje in usposabljan-
je sodelavcev. Hidri, d. o. o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 2. 
2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Implementator ERP – trgovina, proizvodnja, m/ž (Ljubljana ali Škofja Loka) 
So ti procesi v proizvodnji ali maloprodaji/veleprodaji dobro poznani? Imaš za se-
boj že nekaj izkušenj pri delu z ERP-ji, imaš tudi širši vpogled v procese, poznaš po-
slovno dokumentacijo? Imaš žilico za predajanje znanja? Znaš prisluhniti potrebam 
strank glede optimizacije procesov dela in stranke v tebi vidijo zanesljiv vir podpore 
in navdiha? SAOP, d. o. o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempetyer pri Gorici. Prijave 
zbiramo do 28. 2. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Senior nabavnik, m/ž (Zgornji Brnik) 
Iščemo senior nabavnika. Glavne delovne naloge bodo: vodenje tima operativne 
nabave, načrtovanje in izvajanje aktivnosti pri uvajanju sprememb in novosti, raz-
voj, izvedba in usklajevanje nabavnih strategij, sodelovanje pri pripravi in izved-
bi pogajanj s strateškimi dobavitelji, management zalog in načrtovanje nabave. 
Blažič, robni trakovi, d. o. o., Zgornji Brnik 368, 4210 Zgornji Brnik. Prijave zbiramo 
do 19. 2. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektrotehnik, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: servisiranje industrijske termo procesne 
opreme, merilno-regulacijske opreme, krmilij ter njihovih komponent ... SIJ Acro-
ni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 28. 2. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog v proizvodnji LED-svetil, m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: priprava kosovnic in navodil za delo, skrb za usklajen in 
nemoten potek proizvodnje. Le-tehnika, d. o. o., Šuceva 27, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 5. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v programu poliester, m/ž (Kranj) 
Ključne naloge in odgovornosti: rezanje, brušenje, laminacija plastike, delo z navi-
jalnim strojem, poliester cevnih elementov, priprava strojev, naprav, orodij in 
pripomočkov. Ekoling, d. o. o., Jezerska cesta 121, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
28. 2. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik-komisionar, m/ž (Kranj) 
Si želite razgibane zaposlitve v dopoldanskem času? Vam terensko delo in delo 
s kupci ne predstavlja težav? Panvita, Mesna industrija Radgona, d. d., Ljutomer-
ska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona. Prijave zbiramo do 4. 3. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž (TC Merkur Kranj Primskovo)
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prodajanje, svetovanje in in-
formiranje kupcev, polnjenje in urejanje polic, reševanje reklamacij. Merkur trgov-
ina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 20. 2. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Delo v pakirnici, m/ž (Lipnica) 
Delo obsega lažja dela; pakiranje, pranje in pregledovanje kosov. Iskra Mehanizmi, 
d. o. o., Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik Aerodrom. Prijave zbiramo do 28. 2. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski administrator, m/ž (Lesce) 
Opis delovnega mesta: svetovanje, načrtovanje ter namestitev in upravljanje 
IT-infrastrukture strank, svetovanje o zasnovi informacijske varnosti in varnost-
nih ukrepov, odprava napak in operativno, načrtovano vzdrževanje IT-sistemov 
poslovnih partnerjev, migriranje IT-sistemov poslovnih partnerjev ... MR2, d. o. 
o., Alpska cesta 37b, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 9. 2. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Kranjska Gora) 
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, 
izvajanje standardov, navodil in normativov s področja strežbe. Hit Alpinea, d. d., 
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 4. 3. 2022. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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8. 2. tor. Janez, slov. kult. praz.  7.16  17.18

9. 2. sre. Polona   7.15 17.19 

10. 2. čet. Viljem   7.14 17.21  

11. 2. pet. Marija   7.12  17.22

12. 2. sob. Damijan   7.11 17.24

13. 2. ned. Katarina   7.09 17.25

14. 2. pon.  Valentin   7.08 17.27

Ana Šubic

Železniki – Nika Weiffenba-
ch iz Železnikov je že dru-
go leto zapored ustvarila ko-
ledar za dober namen. Tako 
kot lanskega tudi letošnji ko-
ledar krasijo kokeršpanjeli, 
vključno z njenim Vilijem, 
s katerim sta sicer terapev-
tski par pri društvu za tera-
pijo s pomočjo živali Amba-
sadorji nasmeha. Izkupiček 
od prodanih koledarjev je 
Nika pred kratkim predala 
društvu Srce za bulle.

Letošnji koledar predsta-
vlja kokeršpanjele različnih 
barv, saj je zmotno razmi-
šljanje, da so samo zlati in 
črni, je poudarila. Prikazani 
psi so kar iz sedmih držav: 
Slovenije, Hrvaške, Avstri-
je, Italije, Francije, Poljske 
in Rusije. Nekaj fotogra-
fij so Niki prispevali prija-
telji, preostale pa je opazila 

na Facebooku in avtorje pro-
sila za dovoljenje za objavo. 
Koledar je v dobrem mesecu 
pošel, Nika pa je nadvse hva-
ležna vsem, ki so z nakupom 
podprli dobrodelni projekt. 
»Z izkupičkom bo društvo 
Srce za bulle lahko porav-
nalo marsikatero zdravlje-
nje mučenih in zlorabljenih 
psov, ki jih je v Sloveniji, na 
žalost, ogromno,« je dodala.

V društvu, ki ima sedež v 
Kranju, prostore za donira-
no hrano, skladišče in pisar-
no pa v Domžalah, so bili do-
nacije zelo veseli in jo bodo 
namenili za zmanjšanje dol-
ga, ki ga imajo v veterinar-
ski ambulanti Noe, je pove-
dal predsednik Simon Mi-
horič. Društvo Srce za bul-
le, ki je bilo po njegovih be-
sedah ustanovljeno iz neiz-
merne ljubezni do pogosto 
narobe predstavljenih pas-
jih pasem, pomaga vsem 

zapuščenim živalim. »Že se-
dem let s pomočjo članov in 
simpatizerjev po vsej Slove-
niji rešujemo in iščemo do-
move domačim ljubljenč-
kom,« je razložil in dodal, 

da na letni ravni rešijo od ti-
soč do dva tisoč psov, okoli 
petsto muc in še marsikate-
ro drugo žival; večino mora-
jo tudi veterinarsko oskrbe-
ti.

Za pomoč pri oskrbi živali
Nika Weiffenbach iz Železnikov je izpeljala dobrodelni projekt izdelave koledarja s kokeršpanjeli. 
Izkupiček je namenila društvu Srce za bulle.

Predsednik društva Srce za bulle Simon Mihorič in Nika 
Weiffenbach s psom Vilijem

Škofja Loka – V spomin petdesetim ustreljenim talcem Občina 
Škofja Loka in Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka 
pri spomeniku za Kamnitnikom v sredo, 9. februarja, ob 16. 
uri pripravljata spominsko slovesnost. Zbrane bo nagovorila 
dr. Mirjana Nastran Ule. Za vstop na prireditveni prostor bo 
potrebno izpolnjevanje pogoja PCT in nošenje zaščitne maske.

V spomin na ustreljene talce

Jasna Paladin

Kamnik – Potujoča razstava 
z naslovom Natura 2000 in 
Divja Slovenija: Narava po-
vezuje, ki je nastala ob doku-
mentarnem filmu Divja Slo-
venija in je v drugi polovici 
lanskega leta gostovala v šte-
vilnih krajih po Sloveniji, je 
od prvega februarja na ogled 
v Knjižnici Franceta Balanti-
ča Kamnik.

Ustvarjalci filma so za 
razstavo prispevali svoje av-
torske fotografije petnajstih 

bolj ali manj znanih rastlin-
skih in živalskih vrst v Slo-
veniji, med katerimi so pred-
stavniki zanimivih vrst ptic, 
sesalcev, dvoživk, žuželk, 
plazilcev, rib in rakov ter tri 
vrste rastlin. Vsako fotogra-
fijo spremljajo zanimivosti 
iz življenja izjemnih prebi-
valcev slovenske narave.

Razstava bo v avli kam-
niške knjižnice na ogled do 
1. marca, v knjižnici pa so 
ob tem v ospredje postavili 
tudi vrsto knjig, povezanih 
z naravo.

Razstava Divja Slovenija  
v kamniški knjižnici

Redke živalske in rastlinske vrste pri nas lahko ta mesec 
občudujemo tudi na fotografijah v kamniški knjižnici.
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Po hudi bolezni je v krogu najbližjih zaspala naša draga mami 
in babi

Marija Mlinarič
rojena Sekne, iz Lesc, Železniška ulica 1a
(1948–2022)

Od nje smo se poslovili v četrtek, 3. februarja 2022, na pokopali-
šču v Lescah. Hvala vsem za ganljivo slovo.

Pogrešali jo bomo: Jože in Maja, Urška in Momo, Špela in Mitja 
ter vnuki Jošt, Martin, Filip, Živa, Ema, Julija, Tine, Lučka,  
Manca in Sofija
Lesce, februar 2022
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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.
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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.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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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.

                        + poštnina

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

NEPREMIČNINE
POSESTI
KUPIM

GOZDNA zemljišča, tel.: 031/307-
115 22000329

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj–Šen-
čur–Komenda, Moste–Vodice–Dom-
žale, tel.: 064/283-406 22000327

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Thalia 1.4, registriran do 
24. 4. 2022, letnik 2002, po ugodni 
ceni, tel.: 030/385-885 22000333

SEAT Ibiza 1.4, letnik 2008, 1. lastnik, 
bencin - plin, tel.: 040/795-958  
 22000325

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 22000065

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SKUTER Yamaha 125 Cygnus, regi-
striran, škornje  43,44, žensko obleko 
proti dežju št. 44, tel.: 031/520-004  
 22000323

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume za Berlinga, na železnih 
platiščih Kleber HP2 205/65 R15, 
tel.: 041/694-938 22000246

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 22000298

SUHA bukova drva. Dostava po dogo-
voru, tel.: 041/558-748 22000307

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/233-071 22000319

SUHA bukova drva, sekana ob pravi 
luni, možnost dostave po Gorenjski, 
tel.: 041/822-754 22000338

SUHA, cepljena, hrastova drva, 
cena 45 EUR, tel.: 04/51-91-868, 
031/201-467 22000324

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO treking kolo Wheeler, 21 
prestav, cena 60 EUR, tel.: 041/333-
524 22000317

HOBI
KUPIM

KOVANCE, odlikovanja, značke, ure, 
slike, srebrnino, luči, razne stvari ..., 
tel.: 068/473-293 22000326

ZBIRAM značke, če jih imate, me, pro-
sim, pokličite. Hvala, tel.: 041/890-
840 22000330

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 15 postaj, 170 
x 130 cm, vrednost 125.000 EUR, 
cena – dogovor, tel.: 040/567-544 
 22000223

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Štore 402 s kabino, tel.: 
030/315-037 22000321

TRAKTORSKO kiper prikolico Tomo 
Vinkovič, tel.: 040/872-078 22000337

TROSILEC umetnega gnojila Vikon 
250 kg, nakladalko Petinger 20 m3 

ter balirko Class za male bale, tel.: 
041/378-937 22000336

KUPIM

KOSILNI greben s pogonom Gorenje 
Muta, tel.: 041/677-605 22000320

TRAKTOR in kmetijske stroje, lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933 22000310

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir in kupim tračni obra-
čalnik 220 cm, tel.: 031/871-659 
 22000332

OVES, krmni ali za sajenje, okolica 
Kranja, tel.: 051/641-172 22000318

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO garnituro 290 x 170 in 
2 fotelja, po simbolični ceni, tel.: 
031/584-796 22000322

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 breji kravi in 2 breji telici, tel.: 
041/378-651 22000331

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22000278

PUJSE, težke od 30 do 120 kg, možna 
izbira moškega spola in možna dosta-
va, tel.: 041/455-732 22000256

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti in ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/378-937 22000335

TELIČKO limuzin, staro 14 dni, tel.: 
040/607-311 22000334

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN gnoj, lokacija okolica Nakla, 
tel.: 040/943-227 22000328

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MANJŠI studio išče frizerko ter ose-
bo za dodajanje las in popravilo lasulj. 
Prednost imajo kandidati z izkušnjami 
pletenja, kvačkanja in delanja gobeli-
nov. Fi Potencial, d.o.o., Komenskega 
1, Kranj, tel.: 031/444-868 22000312

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, ure-
janje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, 
dimniki, izolacija – po zelo ugodni ceni. 
LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo 22000281

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 22000279

IŠČEM

IŠČEM osebo za čiščenje, ostalo po 
dogovoru, tel.: 031/444-868 22000311

RAZNO
PRODAM

SENO 1.500 kg, zimske gume na že-
leznih platiščih Kleber HPZ 205/65 
R15, tel.: 041/694-938 22000244

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Torek, 8. februarja
14.00 Vodeni ogledi Prešernovega gledališča 2022

Četrtek, 10. februarja
19.30 Avtorski projekt: ZADNJI NAJ UGASNE LUČ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Torek, 8. februarja
18.00 Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 8. 2.
18.15, 20.00 PADEC LUNE
16.15, 19.00 ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
20.20 ULICA NOČNIH MOR
15.20, 16.00, 17.00, 18.00 VELIKI RDEČI 

KINO SPORED

PES CLIFFORD, sinhro.
20.45 THE KINGS’S MAN: ZAČETEK
21.00 MATRICA: OBUDITEV
17.40, 20.30 SPIDER-MAN: NI POTI DO-
MOV
15.30 ZAPOJ 2, sinhro.
17.20 HIŠA GUCCI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Jezersko – Prvega februarja so bili na spletni strani Občine 
Jezersko objavljeni javni razpisi občine za leto 2022, in sicer za 
subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav 
z zmogljivostjo pod 50 PE na območju občine, za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja, za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva, za sofinanciranje projektov varovanja nepre-
mične kulturne dediščine, za sofinanciranje programov na 
področju kulturne dejavnosti, za sofinanciranje programov 
športa, za sofinanciranje programov in projektov drugih 
društev ter javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini 
Jezersko v letu 2022. Celotna vsebina razpisov je dostopna na 
spletni strani občine v zavihku Dokumenti in objave – Javne 
objave in razpisi. 

Javni razpisi Občine Jezersko za leto 2022
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno z rahlimi padavinami. Meja sneženja bo na 
nadmorski višini okoli 900 metrov. Dopoldne bo pihal okrep
ljen severnik do severozahodnik, predvsem pod Karavankami 
bodo sunki vetra lahko presegli 70 kilometrov na uro. Čez dan 
se bo zjasnilo. Jutri in v sredo bo pretežno jasno.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – »Olimpijsko 
medaljo imam, zastavo na 
otvoritveni slovesnosti sem 
tudi nosila, danes pa sem 
prižgala olimpijski ogenj. To 
je res posebna čast in poseb-
no doživetje,« je na petkovi 
slovesnosti ob odprtju Slo-
venske olimpijske vasice v 
središču Kranjske Gore po-
vedala Vesna Fabjan, dobit-
nica bronaste medalje z olim-
pijskih iger v Sočiju. Gosti-
telj župan Občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat je bil po-
čaščen, da je ob vznožju Julij-
skih Alp, v občini, ki je zna-
na po organizaciji največjih 
športnih prireditev v Plani-
ci in Kranjski Gori, nagovo-
ril goste in športne navdu-
šence, ki bodo v tem olimpij-
skem času lahko spremlja-
li naše olimpijce v Slovenski 
olimpijski vasici. »Prepričan 
sem, da se bodo organizator-
ji izkazali in da bo zanimivo 
spremljati olimpijske igre, 
ki jih ne moremo doživeti v 
živo, ob televizijskih in radij-
skih sprejemnikih. Da bomo 
odprli penino in nazdravili 
novim slovenskim odličjem. 
Uživajte v Kranjski Gori v 
duhu olimpizma in srečno,« 
je zaželel župan Hrovat, tudi 
oče izvrstne alpske smučar-
ke Mete Hrovat, in dodal, da 
Kranjskogorčani še vedno 

verjamejo v olimpijado treh 
dežel.

Mednarodni olimpijski 
komite je spodbudil naci-
onalne olimpijske komite-
je, da se vključijo v projekt 
Peking, sploh glede na čas, ki 
ga živimo. »Naj bodo vrhun-
ski rezultati naših olimpij-
cev dobra spodbuda k temu, 
da si tudi sami vzamemo 
čas zase, gremo v naravo, 
na svež zrak, na sonce. Da-
nes je zmagovalec že tisti, ki 
ostane zdrav. Šport nam pri 
tem pomembno pomaga in 
krepi naš imunski sistem,« 
je poudaril prvi podpredse-
dnik Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja špor-
tnih zvez Janez Sodržnik in 
povabil k obisku Kranjske 
Gore in Olimpijskega festi-
vala Peking 2022. »Smu-
čišče Kranjska Gora bo po-
leg neposrednega preno-
sa tekem na velikem zaslo-
nu ves čas olimpijskih iger, 
vse do 20. februarja, ponu-
jalo poseben olimpijski pro-
gram: predstavitve različ-
nih športov, zabavna tekmo-
vanja, športno-animacijski 
progam in druge aktivnosti, 
v katerih se bodo obiskoval-
ci lahko preizkusili vsak dan 
od 10. ure dalje. Izkoristite 
jih in sprostite svojo navijaš-
ko, športno energijo.«

Na odprtju Slovenske 
olimpijske vasice se je po 

video povezavi oglasil vele-
poslanik Republike Kitaj-
ske v Sloveniji Vang Šun-
king in sporočil, da se je Ki-
tajska dobro pripravila na 
olimpijske igre, pozval k 
združenemu duhu olimpij-
skih iger, za Slovenijo pa de-
jal, da je ena izmed najbolj 
prepoznanih olimpijskih 
držav. Na zimskih olimpij-
skih igrah v Pekingu bo na-
stopilo več kot štirideset slo-
venskih športnikov. »Ver-
jamem, da bo tudi festival 
zimskih olimpijskih iger 
uspešen, saj bo Slovencem 

omogočil, da neposredno 
začutijo čar olimpijskih iger 
v Pekingu in kitajsko kultu-
ro.«

Na odprtju Slovenske 
olimpijske vasice so spom-
nili na nekatere najboljše 
olimpijske dosežke sloven-
skih športnikov, prikazali 
nekaj utrinkov z odprtja le-
tošnjih iger, Sandi Murovec, 
ki naše olimpijce oblači že 
od leta 2012, pa je predstavil 
letošnjo olimpijsko kolekci-
jo oblačil. Vsi skupaj pa so 
poslali dobre misli iz Kranj-
ske Gore v Peking ...

Olimpijska Kranjska Gora
Le nekaj ur za tem, ko je olimpijski ogenj zagorel v Ptičjem gnezdu, se je v olimpijske barve odela tudi 
Kranjska Gora. 

Vesna Fabjan je prižgala olimpijski ogenj. / Foto: Tina Dokl

Na smučišču Kranjska Gora poleg prenosa tekem na 
velikem zaslonu nudijo tudi poseben olimpijski program.  

Zabavno s Foksijem, maskoto Olimpijskega komiteja 
Slovenije / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

Ljubljana, Ukanc – Vlada je 
prejšnji teden izdala uredbo 
o koncesiji za graditev treh 
žičniških naprav, med nji-
mi tudi za novo žičnico, ki 
bo nadomestila sedanjo sko-
raj štiri desetletja staro dvo-
sedežnico Zadnji Vogel. Ker 
gre za nadomestno gradnjo, 
je bila koncesija brez razpi-
sa podeljena dosedanjemu 
koncesionarju.

Kot so že ob podpisu po-
godbe o sodelovanju z izva-
jalcem, družbo Doppelmayr 
Garaventa, pojasnili v podje-
tju Žičnice Vogel Bohinj, bo 

nova krožna kabinska žični-
ca udobnejša in okolju pri-
jaznejša pa tudi za nekaj mi-
nut hitrejša od sedanje dvo-
sedežnice. V 23 kabinah s 
kapaciteto do deset oseb bo 
naprava v eni uri lahko pre-
peljala 1500 smučarjev ozi-
roma (v poletnem času) po-
hodnikov. Kot posebno pri-
vlačnost nove naprave pa 
poudarjajo panoramsko vo-
žnjo, ki bo potnikom omo-
gočala uživanje v izjemnih 
razgledih. Po načrtih bi lah-
ko nova naprava prve potni-
ke prepeljala že konec pole-
tja 2023.

Investicijo so ob podpisu 
pogodbe z izvajalcem oce-
nili na šest milijonov in pol 
evrov, točna vrednost pa bo 
znana šele ob oddaji vloge za 
sofinanciranje projekta na 
razpis ministrstva za gospo-
darstvo, je povedala direkto-
rica skupnih služb v družbi 
Žičnice Vogel Aleksandra 
Fiorelli.

Prav podeljena koncesija 
je namreč podlaga za prija-
vo na razpis gospodarskega 
ministrstva, ki za vlaganja 
v kakovostno in trajnostno 
preoblikovanje slovenskega 

turizma za krepitev njegove 
odpornosti namenja nekaj 
manj kot petdeset milijonov 
evrov. Sredstva so predvsem 
namenjena prav nadgradnji 
in prestrukturiranje gorskih 
centrov in s tem povezanih 
žičniških naprav.

Krožna kabinska žičnica, 
ki bo nadomestila staro dvo-
sedežnico, pa ni edina nova 
pridobitev, ki se je lahko v 
prihodnjih letih nadejajo 
obiskovalci Vogla. Kot so po-
jasnili v podjetju, je že izda-
na vloga za pridobitev kon-
cesije za nadomestno grad-
njo vlečnice Kratki plaz; iz-
vedba od šeststo do osemsto 

tisoč evrov vredne investici-
je je načrtovana za prihod-
nje leto. V pripravi pa je tudi 
dokumentacija za zamenja-
vo najstarejše enosedežni-
ce Šija, ki pripelje do najviš-
je točke smučišča. 

Ker koncesije za vlečni-
ce podeljujejo občine, so v 
družbi Žičnice Vogel zado-

voljni, da je Občina Bohinj 
zelo naklonjena novim inve-
sticijam. Agrarna skupnost, 
ki je lastnica večine zemljišč 
na smučišču, je podjetju 
tudi že podelila služnostno 
pravico za namen nadome-
stnih treh žičniških naprav. 

»Želimo si lahko le, da 
bomo na razpisu uspešni in 
bomo lahko poleg postavitve 
novih žičniških naprav raz-
vili tudi nove turistične pro-
dukte,« še poudarja Fiorelli-
jeva.

Vogel pred 
prenovo žičnic
Vlada je družbi Žičnice Vogel podelila koncesijo 
za gradnjo nove krožne kabinske žičnice, ki bo 
nadomestila staro sedežnico Zadnji Vogel. V 
načrtu tudi nova vlečnica Kratki plaz in zamenjava 
enosedežnice Šija.

Sedanja dvosedežnica Zadnji Vogel

Nova krožna kabinska 
žičnica Zadnji Vogel bo 
v 23 kabinah s kapaciteto 
do deset oseb v eni uri 
lahko prepeljala 1500 
smučarjev.


