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Planinski cilji za 
gibalno ovira1nce 
V akciji Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO), 
ki poteka ze tretje leto, bo letos organiziranih 
dvanajst planinskih pohodov. 
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Kranj-Akcija Gibalno ovira
ni goreosvajajo (GOGO) po
teka v soorganizaciji Planin
ske zveze Slovenije, Son&a 
- Zveze <IMtev za cerebral
no paralizo Slovenije, Zve
ze paraplegikov Slovenije, 
Drustva distrofikov Slove
nije in Zdruzenja multiple 
skleroze Slovenije. Prvi po
hod (na Pla&i stolp) bodoor
ganizirali 14. aprila, do kon
ca septembra pa jih bodo se 
dvanajst, po poteh Gorenj
ske, Stajerske in Dolenjske. 
Dostopni bodo tucli za pla
nince na invalidskih vozil
kih in pohodnike, ki pri hoji 
potrebujejo pomoc, so spo-. 
roc:ili na nedavni novinar• 
ski konferenci. Akcija zno
va poteka pod lastrlirn po
kroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta 
Pahorja, podpirata pa jo tucli 
zak~nca Marija in Andrej 
Strernfelj. »Moram prizna
ti, da takrat, ko sem privolil v 
to, da boin ambasador akci
je, niti slulajno nisem vedel, 
kako bo, kaj je smisel moje 
prisotnosti, kako bodo akcije 
pot~kale.Predtemsemdvak- · 
rat sodeloval pri vzponu sle
pih na Triglav in vedel sem, 
da pri takih sodelovanjih 

obicajno dobirn vec, kot da
jem. Zato sva se oba z ieno 
veseljem odzvala povabilu. 
V primeru, ko gre za neko 
dobrodelno in prostovolj
no udejstvovanje, ne mores 
zgrciiti srnisla, sem s i rnis
lil. Zena prvi udelezbi n; po
bodu sem bil pozitivno pre
senecen. Vzdusje in energi
ja prisotn.ih sta me prepri
cala, da je vredno sodelova
ti. Zato se vedno z veseljem 
odzovem na vabilo, tako kot 
- verjamem - tudi vsi ostali 
amhasadorji akcije,« je dejal 
Strernfelj. 

Pohodi v akciji GOHO 
bodo se na Goro Oljko, Zave
tisce v Gozdu, Kai nad Hra
stnikom, Tosko celo, Sveti
no, Ennanovec, Veliko pla
nino, Trdinov vrh, Bohor 
in Zavrski stolp. »Na vsa
kem pohodu pricakujemo 
vec kot 60 udelezencev -
planincev invalidov, njiho
vih najblifjih in prostovolj
cev, ki bodo zagotovili, da bo 
udelezba vama in prijetna za 
vse,« je dejal-vodja delovne 
skupine GOGO 2022 Sto
jan Rozman in dodal, da gi
balno ovirani z udelezbo na 
tovrstnih pohodnih premi
kajo meje mogocega v svo
jih zivljenjih, zato jirn z naj
vecjim veseljem pomagajo. 

Medvoska podje~niska sola 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Medvoska pod
jetniska sola bo potekala v 
sodelovanju Javnega zavo
da Sotocje in domao.na Bo
stjana Vidmarja, ki jo bo vo
dil. Uvoden dogodek bo 20. 

aprila v Klubu Jedro v Med
vodah. Zacel se boob 18. uri. 
N aslovili so ga I z sanj v svoje 
prvo podjetje. To bo okrogla 
miza z uspesnimi slovenski
mi podjetniki. Udelezba na 

"njem je brezplabla, se je pa 

treba prijaviti na www.vira
len.si/medvode ali na mla
dina@zavodsotocje.si. Pro
gram Medvoske podjetni
ske fole bo v nadaljevanju 
vkljuceval stiri srecanja, ka
terih teme bodo Zasluzi pre
ko intemeta (4·. maja), 0~ 
ideje do uspesne znamke 
(11. maja), Javno nastopanje 
ter prodaja (18. maja) in za 
konec delavnica Razvoj no
vih idej (25. maja). Za ude
lezbo bo treba plalati, cena 
pa je simbolibla. 

Denar za zascito ziv_ali na pasi pred napadi zveri 

Kranj - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeielja je nil 
razpis za nalofbe v za~cito zivali na pa~;' pred zvermi prejela 
21 vlog, s katerimi so vlagatelji zaj,rosili za 1,47 milijona evrov 
finanlne podpore. Ker je bil razpisani znesek"en milijon evrov 
nizji od zaprosenega, bo agencija moral a zavrniti tudi del vlog, 
ki so sicer izpolnjevale razpisne pogoje. · 

Odprtje razstave Toneta Rebolja 

Zgornje Pirnice - V Domu krajanov Pirnice bo .• cetrtek, 21. 

aprila, ob 19, uri odprtje likovne razstave Toneta Rebolja, clana 
Likovne sekcije KUO Pirnice. To bo njegova prva samostojna 
likovna razstava. Na ogled-bo postavil okrog 45 s lik v akrilni 
tehniki. Razstava bo po odprtju na ogled do vkljucno 22. maja 
vsako soboto in nedeljo od 18. do 19. ure. 

~ 

Dijake pripravljajo za trg de!a 
Predstavniki Biotehniskega centra Naklo (BCN) in Loskih mesnin so minuli teden predstavili model 
sodelovanja med solo in delodajalcem, v okvlru katerega izobrazujejo za poklic mesarja. 

Kranj - V Biotehngkem 
centru so v letosnjem fol
skem le tu nekoliko druga
ce zastavili izobrazevalni 
program na podrocju me
sarstv~. Junija Jani so tako 
pripravili · model sodelova
nja z delovnim okoljem, v 
okviru katerega dijaki, lei se 
izobratujejo za poklic me, 
sarja, enkrat meseblo do
datne strokovno teoretirne 
v;ebine pridobivajo nepos
redno pri delodajalcu. 

Dijaki vseh treh le tnikov 
se tako enkrat meserno izo
bratujejo v delavnici Mesa
rije Arvaj pod mentorstvom 
Klemna Lukmana iz Loskih 
mesnin. »Na zaletku fol
skega fe ta smo pripravili 
naat vsebin, ki naj bi jih di- · 
jaki spoznavali med letom, 
vsebine pa prilagodili tudi 
proizvodnemu nalrtu delo
dajalca in urnemu nacrtu 
vseh treh letnikov,« je poja
snila organizatorka za pra
kso v BCN Veronika Gor
janc. Pri delod.ajalcu dija
kom najprej posredujejo te
oretiOlo znanje. nato pan~
crtovano nalogo v delavni
ci se praktiblo izvedejo pod 
budnirn ocesom mentorja. 
Na koncu povzamejo celot
no nalogo in zapisejo povze
tek. Ob tern pa dijaki se dva 
dneva na teden prakticno 

Dijaki, ki se izobrafojejo za poklic mesarja v BCN, enkrat mesefoo dodatne strokovno 
teoretifne vsebine pridobivajo v delavnici Mesa~je Arvaj. 1 rcto: c;orud K1~tl( 

znanje dodatno pridobiyajo 
na izbranih deloviscih. »S 
taksnim naanom izobra
zevanja dijakom podajamo 
znanje na naait, ki bo dobra 
podlaga za konkurencnost 
na trgu dela.., Drugablega 
naqna podajanja strokovno 
teoreticnih vsebin se je po 
besedah Veronike Gorjanc 
domislila zdaj fe upokojena 
uliteljica strokovnih . pred
metov Darja Mavrin. Po nje
nem prepricanju je tovrsten 
model izobrazevanja lahko 

primer dobre prakse, s ka
terirn bi prispevali k bolj
si prepoznavnosti poldi
ca -mesarja oziroma njego
vi promociji, saj je ta pok
lic ze najmanj dese t let de
ficitaren. Mentor Klemen 
L~~n je. poudaril, da si 
dijaki na ta nacin po~redo
vane teoretirne vsebine ve
liko bolj zapomnijo._ Direk
tor BCN Marijan Pogablik 
pa je dodal, da se jim men
tor pri tovrstnem nacinu iz
obrazevan ja lahko veliko 

Nove moznosti za dnevno · 
_varstvo starejsih 
Dom dr. Janka Benedika v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine 
Bled z aprilom odpira enoto dnevnega va_rstva za starejk Bivanje v centru je 
namenjeno starejsim, ki imajo teiave pri samostojnem bivanju doma. 

Bled - Dnevno varstvo sta
rejsih je namenjeno tistim 
starej~irn. ki irnajo tezave 
pri samostojnem bivanju v 
domacem okolju in si felijo 
pomoc ali varstvo oziroma 
organizirano obliko bivanja 
le doloceno stevilo ur dnev
no. Prav njirn je v novem 
medgeneracijskem centru 
na Bledu storitev dnevne
ga vars tva na voljo pet·dni v 
tednu, in sicer od ponedelj
ka do petka od 7. do 16. ure, 
nato pa se vsak dan vinejo 
domov, je povedal Alen Gril, 
direktor Doma dr. Janka Be
nedika Radovljica. 

Kot je pojasnila Zala No
vak, socialna de lavka v 
domu, lahko uporabniki 

v tern lasu nekaj ur na 
dan prezivijo v druzbi vr
s tnikov in se udelezujejo 

organiziranih dejavnosti, 
kot so ustvarjalne delav
nice, telesne aktivnosti in 

Direlctor Doma dr. Janka Benedika Alen Cril (desno) 
in blejski zupan Janez Fajfar na slovesnosti ob odprtju 
medgeneracijskega centra, katerega del je tudi enota 
dnevnega varstva za stareJ~e. , foto: P,tmol Pilulin 

bol j posveti kot pri praktic
nem izobrazevanju pri de• 
lodajalcu, ko mentorji iz 
podjetja nirnajo casa, da bi 
se ves cas posvelali doloce
nemu dijaku. »Obenem pa 
tu spoznajo celoten proces, 
medte,p ko_ n~ pralcsi v pqd
jetju spoznajo le posanie
zen de! proizvodnje,« je po
jasnil direktor Loskih mes
nin Mitja Vodnjov. Prepri
can je, da so na ta nalin di
jaki veliko bolj motivirani 
zadelo. 

kognitivne dejavnosti. Na 
voljo so jim razvedrilne ak
tivnosti, kot so bralne urice, 
telovadba, petje, druzabne 
igre, sprehodi, rocne spret
nosti te~ tematske delavnice 
in tucli delavnice za trening 
spomina. 

,»Dodatno vrednost boga
temu dogajanju prispeva
ta ~e Ljudska univerza Ra
dovljica in J<njiznica Blaza 
Kwnerdeja Bled, ki irnata 
prav tako prostore v novem 
centru in s katerima bo so
deloval tucli medgeneracij
ski center. Vse z na.menom 
kvalitetnega, aktivnega pre
tivljanja vsakdanjika, kre
pitve telesa in duba ter cim 
daljse samostojnosti posa·
meznika v svojem doma
lem okolju, kar hkrati po
meni tudi razbremenitev za 
svojce. 

Kot je povedal direktor 
Gril, je na okoli 120 kvadra
tnih metrih povrsine prosto- · 
ra za 14 uporabnikov, pred
nost pri vkljucevanju irna
jo oblani Bleda, Gorij in Ra
dovljice, storitev, ki jo nudi
jo, pa je s icer organizirana v 
okviru javne slufbe, a jo mo
rajo uporabniki oziroma nji
hovi svojci placevati sami. 




