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KREMA ZA MOŠKE POWERECT 
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
   želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
        trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

KRANJ

Šuceva ulica 25, (poslovna hiša Rona)

tel.: 04 281 32 20

MEDVODE

Seškova ulica 9

tel.: 01 361 17 73

Sferične kontaktne leče
Safilens FRP
gratis!*

 

*Ob nakupu sončnih očal v vrednosti 
nad 100 v za dobo 3 mesecev.

Nove 
kolekcije 

sončnih očal 
že pri nas!

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

Očesna ambulanta s koncesijo 
Izkoristite kratke čakalne vrste in se naročite že danes. Za 
pregled pri specialistih okulistih se naročite po telefonu

059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   1 08/05/2018   17:17
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je me seč na pri lo ga  
Go renj ske ga gla sa  

Izdajatelj: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri ja Volč jak  

Ured ni ca:
Ana Šubic

Ko mer ci a list: 
Ja nez Čim žar, T: 041/704 857

Oblikovanje  
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
 
Pri pra va za tisk:
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 

Tisk: 
Delo, d.  d., Ti skar sko sre diš če 

Raz nos: 
Poš ta Slo ve ni je, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj 
Te le fon: 04/201 42 00 
Te le faks: 04/201 42 13 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201 42 47 

De lo vni čas: 
Po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek 
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 40. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 18. maja 2018,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.
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4 I VESEL, KO MLADE SLIŠIM 
PETI SVOJE SKLADBE
V pogovoru z Matjažem Vlašičem te dni 
beseda najprej nanese na – Eurosong. 
Kako tudi ne, skladbe, ki jih je ustvaril z 
ženo, priznano tekstopisko Uršo Vlašič, 
so na evrovizijski oder potovale kar 
štirikrat. Kranjski glasbenik je spregovoril 
o glasbenih začetkih, aktualnih projektih, 
ustvarjanju za japonske izvajalce ...

16 I PO NOVA ZNANJA
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja se 
bo v Kranju in okolici zvrstilo več kot 170 
brezplačnih dogodkov za vse generacije.

42 I PISANA DEDIŠČINA
Na petnajstem mednarodnem otroškem 
in mladinskem folklornem festivalu FOS 
Predoslje je nastopilo šestnajst skupin iz 
šestih držav.

14 I DEČVA, MENE IMEJ

24 I VESELJE, DVAKRAT FINALE

46 I GLAMUR ZA DRZNE

56 I LETOS KAR TRISTO MAKET

58 I NOVA GRADBENA ZAKONODAJA
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Besedilo: Ana Šubic

Dotakniva se najprej zmage Izraela 
na nedavnem Eurosongu, ki so jo 
napovedovale že stavnice. Kakšna 
se vam zdi zmagovalna skladba?
»Ni ravno po mojem okusu, dejstvo pa je, 
da je pevka pogumna, malce 'odštekana' 
in vizualno specifična. Ne predstavljam 
si pa, da bi Slovenija kdaj poslala kaj take-
ga na Eurosong. V polfinalu je bila sicer 
Izraelka vokalno zelo šibka. Vemo pa, da 
je to močna država, ki ima zelo dobro 
razpršene glasove. Je pa s takšno, precej 
ekstremno skladbo, težko ciljati na zma-
go, lahko si prvi ali pa zadnji. Podoben 
primer so bili pred leti finski Lordi.«
Kdo je bil torej vaš favorit?
»Ne bom rekel, da je bil favorit, mi je pa 
bil všeč Nemec. Preprost fant z moder-
no barvo glasu, ki se je samo postavil na 
oder in pel.«
Lea Sirk se je kljub slabim napove-
dim na stavnicah uvrstila v finale 
in končala na 22. mestu. Kako vam 
je bila všeč?
»Upam si trditi, da je imela eno najbo-
ljših vokalnih izvedb slovenskih pred-
stavnikov na Eurosongu. Čestitke njej 
in njeni ekipi. Kar se pa uvrstitve tiče: 
na koncu je pomembno samo to, da je 

Vesel sem, ko mlade slišim 
peti svoje skladbe
V pogovoru z Matjažem Vlašičem te dni beseda najprej nanese na – Eurosong. Kako tudi ne,  
skladbe, ki jih je ustvaril z ženo, priznano tekstopisko Uršo Vlašič, so na evrovizijski oder potovale  
kar štirikrat. Kranjski glasbenik je spregovoril o glasbenih začetkih, ko je z očetom nastopal  
v narodno-zabavnem triu, aktualnih projektih, ustvarjanju za japonske izvajalce pa tudi o tem,  
da so v njihovem domu trenutki tišine prava redkost, saj na glasbeno pot že stopata tudi oba sinova ...

Matjaž Vlašič v glasbenem studiu v Predosljah, od koder se mu odpira pogled 
na gorenjske gore. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vesel sem, ko mlade slišim 
peti svoje skladbe
V pogovoru z Matjažem Vlašičem te dni beseda najprej nanese na – Eurosong. Kako tudi ne,  
skladbe, ki jih je ustvaril z ženo, priznano tekstopisko Uršo Vlašič, so na evrovizijski oder potovale  
kar štirikrat. Kranjski glasbenik je spregovoril o glasbenih začetkih, ko je z očetom nastopal  
v narodno-zabavnem triu, aktualnih projektih, ustvarjanju za japonske izvajalce pa tudi o tem,  
da so v njihovem domu trenutki tišine prava redkost, saj na glasbeno pot že stopata tudi oba sinova ...

bila zadovoljna sama. Mi smo bili vedno 
razočarani, pa čeprav smo se z Vilijem 
Resnikom uvrstili na 18. mesto, Nuša 
Derenda je bila sedma, Maja Keuc pa 
trinajsta. Šele sčasoma smo dojeli, da 
smo naredili zelo dobre rezultate. Je pa 
zadnja leta dosežek že to, da prideš v 
finale.«
Je res tako nemogoče, da bi ob tre
nutnem sistemu in še zlasti sosed
skem podeljevanju točk Slovenija 
kdaj prišla med najboljše?
»Ne zdi se mi nemogoče, ampak mora-
mo imeti res bistveno boljši paket od dru-
gih. Po domače povedano: drugi imajo s 
70 odstotki tak učinek, kot ga imamo mi 
s stotimi. Izvajalec, njegov videz, nastop 
in skladba – vse mora res odstopati v 
neko smer, prijetno gledalcem in komisi-
jam. Menim tudi, da mora biti pevec res 
perfekten. Večkrat sem bil tam in vem, 
kako je, če pevec ni res 'špica'. V nasprot-
nem primeru se med mnogimi državami 
kar malo poskrijejo.«
V intervjuju, bilo je po zmagi Maje 
Keuc na Emi 2011, je vaša žena 
povedala, da vsako leto zelo vneto 
spremljata Emo, da si na list zapi
sujeta imena favoritov, delata les
tvice. To še počneta?
»Pravzaprav imamo kar cel krog glas-
benikov, ki si med seboj po polfinalih 

pošljemo sezname, kdo bo šel v finale. 
In se lahko pohvalim, da jih od desetih 
po navadi osem kar zadenemo. Tako da 
nismo slabi.«
In čigava napoved je običajno bolj 
pravilna – vaša ali ženina?
»Ona je celo boljša od nas. Ima tisti 
občutek, tudi zato, ker je bila v komisi-
jah številnih tujih držav, ki so izbirale 
predstavnike za Eurosong, tudi za Šved-
sko, Estonijo … Tam je komisija nareje-
na tako, da se ne moreš kaj dosti skrivati 
in moraš povedati, zakaj si glasoval za 
nekoga.«
Omenili ste, da ste dosežke na Eur
osongu začeli ceniti šele kasne
je. Vam danes ti dosežki pomenijo 
največ?

»Kaj pa vem, nisem tip človeka, ki bi 
toliko gledal nazaj v preteklost. To so 
dosežki, ki so v slovenskem merilu viso-
ki, sedaj vidimo, kako je težko biti sedmi 
na Eurosongu. Maja Keuc je bila deni-
mo v polfinalu po mnenju strokovne 
žirije celo najboljša. To so res lepi uspe-
hi, ampak zame je velik dosežek tudi, 
da smo s skladbo Kaj je to življenje in 
Evo Boto zmagali na Slovenski popevki. 
Največji dosežek je pa ta, da slišim sku-
pine in ljudi, ki pojejo moje skladbe, kot 
so Ko si na tleh in druge, ki so postale 
nekakšni 'evergrini'. Na koncertih jih 
poje tudi mladina in to mi je v največje 
veselje.«
Po letu 2011 vas na Emi nismo več 
zasledili. Kako to?
»V nekem trenutku sem ocenil, da je 
prav, da dobijo priložnost mlajši ustvar-
jalci. Ema je tudi časovno in fizično zelo 
zahteven projekt, ki ti vzame tri, štiri 
mesece. In v tem času ne moreš delati 
nič drugega. Jaz sem vmes imel še dru-
ge zanimive projekte in prav je, da tudi 
drugi avtorji pridejo do Eurosonga, da 
pokažejo, kaj znajo. Ker potem ljudje 
že po inerciji rečejo 'spet ta' in tudi sam 
se že naveličaš. Na Eurosongu sem bil 
štirikrat, in če bom šel še petič, seveda 
moram biti prej izbran, bom to storil le, 
ko bom milijonodstotno prepričan, da 
imam tako močnega izvajalca in sklad-
bo, da lahko naredimo najboljšo sloven-
sko uvrstitev. V tem primeru bi še sode-
loval, da bi pa zgolj samo poskušal, pa 
ne vidim smisla.«

 Prav je, da tudi drugi 
avtorji pridejo do Eurosonga, 
da pokažejo, kaj znajo. Ker 
potem ljudje že po inerciji 
rečejo 'spet ta' in tudi sam se 
že naveličaš. Ne Eurosongu 
sem bil štirikrat, in če bom 
šel še petič, seveda moram 
biti prej izbran, bom to storil 
le, ko bom milijonodstotno 
prepričan, da imam tako 
močnega izvajalca in skladbo, 
da lahko naredimo najboljšo 
slovensko uvrstitev.

Matjaž Vlašič in njegov sin Maj skupaj igrata v skupini Mojstri, ki spremlja 
Marka Vozlja. / Foto: osebni arhiv
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Omenili ste, da se posvečate še 
dr ugim zanimivim projektom. Kat
erim?
»Leta 2014 sem napisal glasbo za muzi-
kal Cvetje v jeseni, lani pa za muzikal 
Vesna, napisal sem tudi glasbo za nada-
ljevanko Ena žlahtna štorija, letos za 
Gorske sanje … Sodelujem tudi pri pro-
jektu Trio Vivere, septembra izdajamo 
ploščo Mojstri in Marko Vozelj. Vsi ti 
projekti mi vzamejo kar veliko časa.«
Zanimivo je, da ustvarjate zelo raz
novrstno glasbo, tudi narodnoza
bavno … 
»Sam sebi bi začel iti na živce, če bi ves 
čas ustvarjal isto glasbo. Fino mi je, da 
se to spreminja, tako kot nikomur ni do 
tega, da bi ves čas jedel samo golaž. Je 
pa tako, da vsaki glasbi skušam doda-
ti svoj pečat, svoj duh. Moraš pa v tej 
estradi biti tudi zelo spreten, da pravo 
skladbo daš pravemu izvajalcu, da mu 
ustreza glede na karakter, fizis, barvo 
vokala, na priložnost ...«
Katerega slovenskega izvajalca bi 
izdvojili, komu bi sedajle najraje 
napisali pesem?
»Trenutno bi v ospredje postavil Jana 
Plestenjaka in Nino Pušlar, z obema 
sem že sodeloval. Pri Janu mi je všeč, 
kako dela, vse si je prigaral z delom in 
znanjem, kar blazno cenim. Podobno 
je z Nino Pušlar. Kot tretjo bi pa izpo-

stavil Nušo Derenda, ki še vedno pre-
kipeva od energije. Ne bom pa našteval 
vseh, s katerimi konstantno sodelujem 
in imajo še marsikaj pred sabo. Si pa 
v posebno čast štejem sodelovanje s 
Sašem Avsenikom. Posneli smo zadnje 
tri skladbe. Sodelovati z bendom, ki ima 
tako zgodovino in dediščino po starem 
očetu, je ogromna odgovornost.«
Niste pa še omenili ustvarjanja za 
japonske izvajalce … 
»To je pa specifična in zelo zanimiva 
zgodba. Nanje smo naredili vtis s sode-
lovanjem na Eurosongu. Za Japonce 
ustvarjam popularno glasbo, namenje-
no mladim. Posnamem demoposnetek 
v improvizirani japonščini, kjer si zloge 
sproti izmišljujem. Eden od izvajalcev je 
skupina I West, ki je na Japonskem zelo 
popularna. Z mojo skladbo je nastopala 
tudi v japonskem TV šovu, podobnem, 
kot so pri nas, le da tam snemajo pred 
več tisoč gledalci.«
Dotakniva se še začetkov vaše 
glasbene poti. Precej jih je zazna
movala narodnozabavna glasba … 
»Res je. Kot dijak sem nekaj časa skupaj 
z očetom igral v narodno-zabavnem triu. 

Oče je igral kitaro, jaz pa bas ali obratno. 
Bil je dober glasbenik, obvladal je veliko 
inštrumentov. Bister človek. Karkoli si 
mu dal v roke, je nekaj zaigral, od tro-
bente do baritona, basa, kitare, v nižji 
glasbeni šoli se je učil violino … Od teh 
starejših fantov sem se ogromno nau-
čil, tako kot se sedaj moja sinova Lan 
in Maj učita od nas. Tega se v šoli ne 
moreš naučiti. Ko sem še stanoval v Lju-
bljani, sem se odločil, da bom po vrnitvi 
na Gorenjsko posnel skladbo Moja lepa 
Gorenjska. In smo jo, skupaj z Yuhu-
bando, zapela pa sta jo Nuša Derenda 
in pokojni Tomaž Ahačič - Fogl. Potem 
sem začel ustvarjati za tedaj še zelo zelo 
mlade Vesele svate, ki so zame eden 
najboljših slovenskih novodobnih kvin-
tetov, kasneje tudi za Modrijane … Za 
druge pa večinoma ne. Ne želim se raz-
prodati, poleg tega pa mislim, da mora-
jo skupine pokazati neko identiteto ter 
se potruditi in same ustvarjati skladbe. 
Že zato, da bo glasba različna in ne bo 
vse isto. Najlažje je nekoga najeti.«
Doštudirali ste violino. Vas ni niko
li vleklo v klasično glasbo?
»Že na akademiji sem začutil, da se 
nekako ne vidim v orkestru. Je pa res, da 
sem bil že celo srednjo šolo in akademi-
jo vpet v pop glasbo. Naš prvi kranjski 
ansambel je bila skupina Monsun, igra-
li smo večinoma po Gorenjskem. Moj 
prvi resen slovenski bend je bil pa Pink 
panter, s katerim smo bili pri mojih 17 
letih že prvič na Melodijah morja in 
sonca, bili smo celo nagrajeni. No, lani 
je tam slavil moj sin Maj, ki je ustvaril 
skladbo Isaacu Palmi. Jaz pa sem rekel, 
da bom sedaj dal malo miru. Je bilo pa 
smešno, ko so novinarke po festivalu 
klicale mene, saj je pod skladbo pisalo 
M. Vlašič, in sem jim moral razlagati, 
da je to moj sin. (smeh)
No, če se vrnem v mlajša leta: po skupi-
ni Pink panter je nato kmalu prišel Pop 
Desing. Sem pa med študijem nekaj 
časa, sicer ne prav dolgo, učil v Glasbeni 
šoli Kranj, a ko so začele učenke na učne 
ure nositi zvezke s slikami Pop Designa, 
ki so jih takrat prodajali po knjigarnah, 
sem si rekel, da to pa res ne gre več sku-
paj …« (smeh)Matjaž in Urša Vlašič z Vilijem Resnikom na Eurosongu leta 1998 

 Doma je ves čas neko glasbeno 'zbijanje', tako  
da včasih že rečem, naj bo že mir, ker je to noro. Pa me 
nihče ne upošteva kaj dosti.
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Pred petimi leti ste znova začeli 
sodelovati s Pop Designom. Sprva 
ste z njimi tudi nastopali, zadnja 
leta pa vas lahko videvamo na odru 
ob Marku Vozlju ... 
»V Pop Designu sem nastopal kot dodat-
ni član na klaviaturah, če je bilo to potre-
bno, vendar oni sami tako dobro funkci-
onirajo, da ni treba, da je še kdo z njimi. 
Še vedno smo dobri prijatelji, glasbeno 
sodelujemo, z Miranom (Rudanom op. 
a.) ustvarjava glasbo. Je pa res, da sem 
vzporedno imel še eno 'zgodbo': ustano-
vili smo skupino Mojstri in začeli sode-
lovati z Markom Vozljem. Imamo veliko 
nastopov in ravno sedaj pišem glasbo za 
naš prvi album, ki bo izšel jeseni. Odzivi 
na naše skladbe so odlični, tudi na zad-
njo Me boš še ljubila, ki smo jo predsta-
vili pred dnevi. Ustvarjamo melodično 
glasbo. Zakaj bi komercialni pop uvaža-
li iz Hrvaške, če ga lahko delamo sami? 
Poleg tega pa mislim, da ta zvrst popa 
našemu Marku kot pevcu zelo leži.«
Nekoč ste izjavili, da so nastopi 
ključni, če hočeš ustvarjati dobro 
glasbo. Očitno se tega še držite ...
»Trudim se, da ne zaspim v neki sobi. 
Najboljši odziv dobiš na odru. Rad 
imam kontakt s publiko, ki je pristna in 
je ne moreš kaj dosti prinesti okoli. Če 
jim nekaj ni všeč, to tudi povedo ali pa 
jih naslednjič enostavno ni več.«
V številnih uspešnicah ste moči 
združili z ženo Uršo. Si kdaj pris-
kočita na pomoč, če drugi potrebu-
je nasvet, se morda tudi sporečeta, 
če imata drugačna mnenja?

»Vse to se dogaja, je pa bistvo, da je to v 
dobrobit produkta. Prednost je, da lahko 
ukrepaš, kaj spremeniš, če imaš nekoga 
ob sebi, problem pa je, kako najti kom-
promis, ko imata dva različno mnenje. 
V taki situaciji mora nekdo potegniti 
potezo in za to prevzeti odgovornost. 
Dejstvo pa je, da kadar sva se oba strinja-
la, da je nekaj top, je bilo to res dobro.«
Omenili ste že sinova. Kot kaže, se 
bosta oba usmerila v glasbo. 
»Upam, da jima bo uspelo. Lan obisku-
je glasbeni konservatorij, igra pozavno. 
Ima ogromno dela, vaj in igra v različnih 
zasedbah, orkestrih … Maj pa igra kitaro 
pri Mojstrih in ustvarja za druge izvajal-
ce, ob tem tudi študira ekonomijo. Je pa 
dejstvo, da v glasbi ni veliko prostora in 
moraš biti res dober, drugačen, da lahko 
z njo preživiš.«
Predstavljam si, da so pri vas doma 
trenutki tišine zelo redki …
»Glasba je ogromno prisotna. Sinova 
veliko vadita, tudi žena, ki poučuje kla-
vir na Glasbeni šoli Vrhnika in korepeti-
ra mlade glasbenike. Tudi sam občasno 
kaj povadim doma, a imam v studiu več 
miru. Doma je pa ves čas neko glasbeno 
'zbijanje', tako da včasih že rečem, naj 
bo že mir, ker je to noro. Pa me nihče ne 
upošteva kaj dosti.« (smeh)
In s čim se potem sprostite?
»Največjo sprostitev mi predstavljata 
narava in rekreacija. Zelo rad tudi spre-
mljam športne dogodke – od nogometa 
do smučarskih skokov. Če je tekma Real 
Madrida, kakšno vajo tudi prestavimo. 
(smeh) Sicer pa s kolegi kolesarimo, 

hodimo v hribe, igramo tenis … Radi se 
tudi peljemo z motorjem. Ne norimo, 
vozimo po omejitvah.«
Po 15 letih življenja v Ljubljani ste 
se vrnili v Kranj. Je šlo za naveza-
nost na rodno mesto?
»Urša je Ljubljančanka, in ko sva študi-
rala, sva stanovala v Ljubljani v taščinem 
stanovanju. Imeli smo eno sobico, ko se 
nama je rodil sin. Ko si mlad, ne moreš 
kaj dosti izbirati, kje boš živel in ti je vse 
super. Imel sem pa večno željo vrniti se 
v Kranj, sem iz Čirč, in ta želja se mi je 
tudi uresničila. Že prej sem se skoraj 
vsak dan odpeljal v Kranj. Ko sem zagle-
dal Storžič in Krvavec, sem kar zadihal. 
Tudi moj glasbeni studio ima pogled na 
gorenjske gore. Začel sem sovražiti stu-
die po kleteh, tri metre pod zemljo. Pro-
store na vrhu kulturnega doma v Pre-
dosljah imam deset let, in ko sem prišel 
sem, sem videl, da sem tu v dveh mese-
cih naredil toliko kot drugje v letu ali 
dveh. Tu se usedem in se mi kar odpre. 
Tudi domačini iz Britofa in Predoselj so 
me izredno lepo sprejeli. Ko grem zjut-
raj na kavo, poklepetamo, tudi o kakšnih 
problemih. Radi mi tudi priskočijo na 
pomoč; ko kaj potrebujem, mi običajno 
še isti dan vse rešijo.« 

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

PRODAJA IN SERVIS
POPRAVILA STARINSKIH UR
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Pop Design leta 1993, Matjaž Vlašič je prvi z leve. / Foto: osebnih arhiv

 Potem sem začel 
ustvarjati za tedaj še zelo 
zelo mlade Vesele svate, 
ki so zame eden najboljših 
slovenskih novodobnih 
kvintetov, kasneje tudi za 
Modrijane … Za druge pa 
večinoma ne. Ne želim se 
razprodati, poleg tega pa 
mislim, da morajo skupine 
pokazati neko identiteto ter 
se potruditi in same ustvarjati 
skladbe. Že zato, da bo glasba 
različna in ne bo vse isto. 
Najlažje je nekoga najeti.
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DRŽAVA.
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Besedilo: Danica Zavrl Žlebir

S
redi aprila, ko je predsednik države 
razpisal parlamentarne volitve, so 
začeli teči tudi vsi roki za izvedbo 
volilnih opravil. Stranke so začele 

sestavljati liste kandidatk in kandidatov, 
po prvomajskih praznikih se je začela 
tudi volilna kampanja. Ravno danes pa se 
izteka rok za objavo seznama liste kandi-
datov, o katerih se glasuje v posameznih 
volilnih okrajih. Še danes lahko državlja-
ni vpogledajo v volilne imenike in zahte-
vajo popravke na volilni enoti.
Poslance državnega zbora sicer izbira-
mo v osmih volilnih enotah po Slove-
niji, te so razdeljene še v enajst volil-
nih okrajev. V vsakem od njih imajo 

stranke svoje kandidate. V tem tednu 
so volilne komisije sestavile seznam 
potrjenih list kandidatov v volilnih 
enotah po vrstnem redu, ki se določi z 
žrebom. To so opravili tudi v 1. volilni 
enoti, katere sedež je v Kranju, zaje-
ma pa enajst volilnih okrajev: Jeseni-
ce, Radovljica I in II, Kranj I, II in III, 
Tržič, Škofja Loka I in II, Kamnik in 
Idrija. V tej volilni enoti se bo za gla-
sove volivcev potegovalo 215 kandidatk 
in kandidatov na 23 strankarskih listah. 
Po žrebanju bo prva na seznamu Levi-
ca, sledijo Stranka slovenskega naroda, 
Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Sloven-
ska nacionalna stranka, Stranka Alenke 
Bratušek, Piratska stranka Slovenije, 
Naprej Slovenija, Gibanje SkupajNa-
prej, Socialni demokrati, Dobra država, 

Stranka modernega centra, Slovenska 
ljudska stranka, Združena levica in 
SLOGA, Solidarnost, Zedinjena Slove-
nija, Gospodarsko aktivna stranka, Lis-
ta novinarja Bojana Požarja, Za zdravo 
družbo, Slovenska demokratska stran-
ka, Socialistična partija Slovenije, Lista 
Marjana Šarca, Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije in Nova Sloveni-
ja – Krščanski demokrati.
Stranke nas že nagovarjajo prek medi-
jev, predstavljajo svoje programe ter 
kandidate in kandidatke. Le še dobra 
dva tedna časa imajo na razpolago, da 
nas prepričajo, preden bomo v nedeljo, 
3. junija, odšli na volišča. Nekateri bodo 
volili že prej, na predčasnem glasovanju 
29., 30 in 31. maja, ali pa po pošti, kar 
morajo prej javiti volilni komisiji.  

Junija na 
parlamentarne volitve
Letos je volilno leto. Začelo se je z nedavnim glasovanjem na referendumu  
o drugem tiru, 3. junija bodo volitve v državni zbor, jeseni pa še lokalne. 



Maja Hribovšek
kandidatka SLS 
na volitvah v Državni zbor

‘’Doma sem s podeželja in zaradi tega je moja skrb in želja po 
ohranjanja tega toliko večja. SLS je stranka trdnih temeljev, saj 
letos praznujemo 30-letnico od ustanovitve prve demokratične 
stranke in imamo jasne zaveze – sobivamo VARNO, znamo 
GOSPODARNO, delujemo LOKALNO. 

S programom dobrega gospodarja smo dokazali, da lahko v 
lastni hiši stvari spravimo v red in 
verjamemo, da jih lahko tudi 
širše, na lokalnem, držav-
nem nivoju. 

Prečistili in pomladili smo 
svoje vrste, imamo zgled-
no urejeno finančno 
poslovanje, dober pro-
gram in številčno ekipo. 
Dovolj razlogov, da nam 
bo skupaj uspelo vrniti SLS 
nazaj v parlament.’’

Varno, Gospodarno, Lokalno.

Nevenka Dolenc
Kandidatka okraja 4

Zavzemala se bom za postopno 

uvedbo univerzalnega temeljne-

ga dohodka. Predvsem za otro-

ke in mladino v času primarnega 

in sekundarnega šolanja. S tem 

bi poenostavili sistem, ki deluje 

danes. Občina Kranj je regijsko 

središče Gorenjske. Zaradi svoje 

vloge pokriva ogromno dejavno-

sti tudi za ostale manjše občine. 

Prizadevala si bom, da se ta status 

Kranja formalno in finančno uredi.

Mag. Franc Rozman
Kandidat okraja 6

Kot dolgoletni ravnatelj Gimna-

zije Kranj bom najprej pozornost 

usmeril na šolstvo. Starši in upo-

rabniki morajo dobiti transparen-

tne podatke o šolah po celotni 

vertikali. Prizadeval si bom, da 

projekt Pametne vasi zaživi, da 

bodo ljudje na podeželju lahko 

bolje izkoristili prednosti sodob-

nih tehnologij.  Prizadeval si bom 

za ustrezno obravnavo kmeta kot 

varuha naravne krajine.

Janez Porenta
Kandidat okraja 5

Podeželje bo mestu zagotovilo 

večjo samooskrbo z našo zdravo, 

visoko kakovostno lokalno pride-

lano hrano. Zadruga, ki jo vodim, 

je v nekaj letih že lepo povečala 

takšno sodelovanje, ki zagotav-

lja, da imajo kmetje zagotovljeno 

prodajo svojih pridelkov, javne 

ustanove, trgovci in prebivalci pa 

večjo izbiro, količino in kakovost, 

kakor če bi kupovali od posamez-

nih pridelovalcev.
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Spoznajte svoje kandidate  
za poslance SMC:
19. 5. Stojnica v centru Kranja – dopoldne 
20. 5. Pohod na Jošta z Milanom Brglezom – 9.00 
21. 5. Hotel Alma (Bor) Preddvor 17.00–19.00 
22. 5. ŠC Protenex Šenčur 17.00–19.00 
23. 5. Pod Jenkovo lipo Cerklje 17.00–19.00 
26. 5. Stojnica v centru Kranja – dopoldne
26. 5.  (v primeru dežja 2. 6.) Smukfest na Planini –  

popoldne

Veseli bomo druženja in vprašanj volilcev.

Alenka Bradač
Pridobili bomo nove 
naložbe in širili  
gospodarsko dejavnost 
za dela z visoko  
dodano vrednostjo, 
povezali gospodarstvo  
z izobraževanim  
sistemom, mlade pa  
s štipendijsko politiko 
spodbujali za  
izobraževanje za razvojno 
perspektivne poklice.

Štefan Skalar
Kot prebivalec Kranja  
in poslanec bom  
poskrbel, da lokalni  
interesi pridejo na  
državno raven, in tako 
prispeval k razvoju.

Mateja Udovč
Moj cilj bo prisluhniti 
ljudem in z njimi poiskati 
pot do rešitev, še  
posebej na področjih 
varnosti ljudi in  
premoženja, izrabe 
prostega časa otrok in 
mladine ter kvalitete  
življenja starejših in 
pomoči potrebnih.
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V centru Kranja listo SD predstavlja Janez Černe, predstavnik mlajše 
generacije, svetnik Mestne občine Kranj, z največjim številom pripomb, 
pobud in vprašanj. »Vesel sem, da me je stranka SD potrdila za kandidata za 
poslanca. Glas Kranja v Ljubljani do sedaj ni bil dovolj slišan. Naše interese 
zastopajo politično neizkušeni predstavniki, ki ne govorijo enakega jezika 
kot odločevalci. Nimamo poslanca s široko socialno mrežo, ki lahko dobrim 
projektom v sodelovanju z lokalno skupnostjo odpira vrata. Tudi zato v Kranju 
ni večjih državnih naložb in moja naloga bo, da se to spremeni. V času, ko 
beležimo gospodarsko rast, bi se morali osredotočiti na reforme. Izpeljati 
moramo pokojninsko in davčno reformo, spremeniti stanovanjsko politiko, najti 

odgovor na čakalne vrste v zdravstvu, se soočiti z neenakostjo na vseh področjih, prilagoditi trg dela novim 
tehnologijam in oblikam dela, zagotovili varnost našim državljanom, in ustvarili pogoje za prijaznejše 
in učinkovito poslovno okolje. Pred nami so izzivi, a prepričan sem, da Socialni demokrati to zmoremo.«

V drugem volilnem okraju v Mestni občini Kranj za SD kandidira Alenka 
Podbevšek, rojena v Prekmurju, ki jo je poklicna pot pripeljala v Kranj. V svoji 
bogati poklicni karieri je vodila računovodstvo v KOP Kranj, bolnišnici Golnik in 
UKC Ljubljana. Kot direktorica in partner je v Deloittu vodila revizije in svetovalne 
projekte v številnih slovenskih družbah, bila je direktorica Zdravilišča Rogaška 
in svetovalka v Tušmobilu. Strokovno je pomagala Društvu slušno prizadetih 
Kranj, je predsednica Sveta staršev Glasbene šole Kranj, članica Kluba en 
korak več v Kranju, kluba poslovnih žensk FAM in članica nadzornega odbora 
Zveze generala Maistra. Kljub upokojitvi je še vedno aktivna kot članica 
nadzornih svetov in revizijskih komisij ter sodna izvedenka za ekonomijo, 

kjer nadaljuje s strokovnim in neodvisnim delom. Njene dosedanje izkušnje so odlična kombinacija za 
razumevanje delovanja sistemov na gospodarskem in negospodarskem področju, ki jih želi aktivno 
uporabiti za delo poslanke na področju boljšega upravljanja družb v državni lasti, transparentnosti 
poročanja, boljše organizacije dela v zdravstvenih ustanovah in pri reorganizaciji državne uprave.

V volilnem okraju, ki zajema občine Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Naklo, Jezersko in Preddvor je kandidatka SD Špela Šifkovič Soklič. 
Kandidatka je rojena v Kranju in je ponosna na svoj domači kraj. Že 
petnajsto leto je zaposlena  v zdravstveni zavarovalnici Vzajemna v Kranju, 
kjer se ukvarja s trženjem zdravstvenih zavarovanj zaposlenim v podjetjih 
in strankam, tako da se pri svojem delu srečuje tudi z različno socialno 
problematiko ljudi. Kandidira, ker meni, da »vedno obstaja možnost, da 
stvari naredimo še boljše, takoda sami prevzamemo aktivno vlogo, smo 
odgovorni in ne čakamo ob strani, kaj bodo drugi storili za nas«. V vlogi 
poslanke bodo njena prioritetna področja mladi, kjer se bo zavzemala 

za to, da mlade po študiju zadržimo v Sloveniji in da se okrepi sodelovanje med izobraževanjem in 
gospodarstvom z idejami mladih. Med njenimi prioritetami delovanja bodo tudi varnost mladih na spletu, 
medgeneracijska solidarnost in prepoznavnost v turizmu, da bodo Kranj in okoliške občine postale bolj 
prepoznavne kot turistična destinacija in z medsebojnim povezovanjem ustvarjale dodano vrednost.

SAMOZAVEST IN ENERGIJA KRANJSKIH 
KANDIDATOV NA LISTI SOCIALNIH DEMOKRATOV 
ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2018

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana
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Za varno Slovenijo!
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Mag. BRANKO GRIMS

Kandidiram, ker hočem, da 

živimo v varni državi, v kateri 

bomo ohranili slovensko 

identiteto, kulturo in tradici-

jo. V državi blaginje, v kateri 

bomo razbremenili podjet-

ništvo, odprli nova kvalitetna 

delovna mesta in sprostili 

slovenski razvojni potencial. 

V mirni državi, v kateri bo 

vsak slovenski otrok najdra-

gocenejša naložba za priho-

dnost. Vse to lahko uresni-

čimo samo skupaj, zato vas 

prosim za vaš glas!

Branko Grims

Volilni okraj 6 (Kranj sever  

in občine Cerklje, Jezersko, 

Naklo, Preddvor, Šenčur)

NATAŠA JENKOLE

Se še spominjamo, o kakšni   

Sloveniji smo govorili  

ob osamosvojitvi? Bili smo 

na dobri poti. Vrnimo upanje 

ljudem. Spremenimo to s 

skupnimi močmi. Le z vašo 

udeležbo na volitvah nam  

to lahko uspe.  

Volite pravo stranko.  

Volite zame. 

Nataša Jenkole

Volilni okraj 4 (Kranj center)

BOJAN HOMAN

Če smo štiri leta govorili,  

da se nič ne da narediti, je 

sedaj pravi čas, da zadevo 

vzamemo v svoje roke.  

Pojdite na volišča in mi 

namenite vaš glas. Glas 

doktorja znanosti ali glas 

delavca sta enakovredna. 

Izkoristite to priložnost.  

Obljubim vam,  

ne bom vas razočaral.

Bojan Homan

Volilni okraj 5 (Kranj jug)

Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, 
ki ne gredo na volitve.

VAŠ glas odloča!
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Besedilo: Samo Lesjak
Foto: arhiv GG/Gorazd Kavčič

S
impatične pevke iz Stražišča s 
ponarodelimi večglasnimi pesmi-
mi različnih slovenskih pokrajin 
že okroglih dvajset let skrbijo za 

ohranjanje tradicije pevskega ljudske-
ga izročila. Vmesne točke med plesni-
mi nastopi folklorne skupine so kmalu 
prerasle v redno udeležbo območnih 

srečanj malih vokalnih skupin. Rade so 
se odzvale vsakemu vabilu za nastop, pa 
naj bo to na odru Cankarjevega doma, 
podoknica ob rojstnem dnevu, nastop v 
domu upokojencev ali na vaškem odru 
na drugi strani Slovenije. Zapele so tudi 
ob svečanih priložnostih na porokah in 
krstih, z veseljem pa so vedno nasto-
pile na domačem odru v Šmartinskem 
domu ob stražiških kulturnih tednih.
Nabor pesmi se iz leta v leto povečuje, 
tako da jih je danes že več kot sto. Ras-
te pa tudi prijateljstvo med pevkami, ki 
ohranjajo tradicijo, vzdržujejo stike in 
nabirajo izkušnje in znanje tudi pri dru-
gih ljudskih skupinah. Zato se vsako leto 
odpravijo na »vikend vajo« na turistično 
kmetijo v eno od slovenskih pokrajin, 
kjer navežejo stike s tamkajšnjimi sku-
pinami ljudskih pevcev. Kjer se pojavijo 
Dečve, tam se sliši pesem in smeh.
Ob okrogli obletnici Dečve lepo vabijo 
na dva koncerta, naslovljena Dečva, 
mene imej, ki bosta v soboto, 26. maja, 
ob 17. in 20. uri v dvorani Stolpa Škrlo-
vec v Kranju. V goste so povabile ljud-
ska godca 21. stoletja Boštjana Gomba-
ča in Janeza Dovča ter skupino ljudskih 
pevcev Kopači iz Podlehnika, na odru 
pa se jim bosta pridružila tudi Janko 
Bajt in Jože Kočevar – dolgoletna godca 
folklorne skupine Sava. Oba koncerta 
bosta vsebovala posebej za to prilož-
nost iz bran nabor ljudskih pesmi, ki jih 
želijo s sodobnim konceptom približati 
vsem generacijam. 

Dečva, 
mene 
imej
Dečve, pevke folklorne skupine 
Sava, bodo ob dvajseti obletnici 
svojega delovanja v soboto, 
26. maja, v kranjskem Stolpu 
Škrlovec pripravile kar dva 
koncerta s posebnimi gosti.

Simpatične Dečve bodo 26. maja nastopile v Stolpu Škrlovec. 

Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije?
Spletna stran: http://www.al-anon.si/
E-pošta: info@al-anon.si

Kranj, Bleiweisova 16, v prostorih RKS
sreda 19:30 – 21:30, prvo sredo ob 20:00 skupaj z AA
sobota 19:00 – 21:00, prvo soboto ob 19:00 skupaj z AA

Kranj, Škrlovec 2, Mladinski center
ponedeljek 19: 0 – 21:00, odrasli otroci alkoholikov
petek 19:00 – 21:00
Info: 040/731-712 ali 040/884-073
Škofja Loka, Cankarjeva 13 (prostori župnišča)
torek 19:30 – 21:00
Info : 041/268-643

Družinske skupine

Al-Anon
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V Kranju med 11. in 19. majem že 24. leto zapored poteka Teden 
mladih, ki prinaša več kot štirideset glasbenih, kulturnih, športnih 
in zabavnih dogodkov. Festival v organizaciji Kluba študentov 
Kranj so odprli s piknikom s trubači Čaga Boys, poleg pestrega 
glasbenega dogajanja pa je v naslednjih dneh prinesel tudi Nočni 
tek po ulicah Kranja, večer najboljših slovenskih kratkih filmov, 
modno revijo, impro predstavo, razprodani stand up večer s 
Sašem Staretom, Perico Jerkovićem, Jernejem Celcem in Alešem 
Novakom, Ponythlon na Mohorjevem klancu ... In kaj prinašata 
poslednja festivalska dneva? Še naprej bo živahno v Hengalnici 
na Slovenskem trgu, sicer pa bodo danes, 18. maja, ob 19. uri v 
Layerjevi hiši odprli razstavo Špele Škulj Lightscapes. V Kavki bo 
po 21. uri Jazz večer s triom Mencarija, v TrainStation SubArtu 
pa zabava z domačimi DJ-i (Erma, Shao, Necropsi, Robs, Dexter 
Douglas, MC Ali & Cheba). V Klubaru se ob 22. uri obeta zanimiv 
glasbeni večer – Silent Disco Party, na katerem bodo obiskovalce 
pričakale slušalke, prek katerih bodo poslušali glasbo. Teden mla-
dih bodo sklenili jutri s koncertom na Bazenu, kjer bodo po 20. uri 
nastopili zmagovalec izbora Sveženj, Jimmy Barka Experience, 
Brothers Moving ter Edo Maajka & Band. A. Š., foto: Primož Pičulin

DANES ZABAVA S SLUŠALKAMI

Nedeljsko popoldne na Gregorčičevi ulici: Skate sešn

Lions kljub Kranj bo danes, v petek, 18. maja, ob 18. uri v 
nakupovalnem centru Qlandia odprl razstavo otroških liko-
vnih del v sklopu mednarodnega natečaja Plakat miru, ki 
letos poteka pod naslovom Prihodnost miru. Kranjski lions 
klub se natečaju, s katerim otroke spodbujajo k razmišlja-
nju o svetu, pridružuje že več kot petnajst let, tokrat pa je na 
njegovo povabilo v njem sodelovalo okoli sedemdeset otrok 
z osnovnih šol Predoslje, Orehek, Staneta Žagarja in Helene 
Puhar. Najboljšim bodo podelili tudi priznanja. Odprtje bodo 
popestrili podmladek Sorških orgličarjev, nePREDvidljivi z 
OŠ Predoslje, ki bodo obiskovalcem približali robotiko, in 
raper Nipke. Razstava bo na ogled do sredine junija. 

PRIHODNOST MIRU SKOZI OTROŠKE OČI

Osemnajsti maj je mednarodni dan muzejev, ki se mu pridru-
žujejo tudi v Gorenjskem muzeju. Danes med 10. in 18. uro 
je tako možen brezplačen ogled njihovih stalnih in občasnih 
razstav. »Posebej vabljeni v grad Khislstein, na ogled razsta-
ve V roki puškica, doma pa ljubica – leto 1917 na Soški fronti 
in v zaledju Gorenjske,« vabi Jelena Justin, vodja programa v 
Gorenjskem muzeju. V Prešernovi hiši ta čas razstavlja aka-
demski slikar Franc Novinc, v Mestni hiši pa si lahko gledate 
razstavi Zdravnik dr. Božidar Fajdiga in njegova ambulanta 
ter Blagoslovljeni in prekleti – grad Turn in njegovi zadnji 
lastniki. Jutri pa vas ob 65-letnici Gorenjskega muzeja vabijo 
na dan odprtih vrat, ki bo med 10. do 13. ure na dvorišču 
gradu Khislstein. »Posebej želimo spodbuditi Kranjčane, da 
nam prinesejo kakšne stare predmete ali fotografije, ki bi 
jih podarili muzeju,« pravi Justinova. Z vpisom v inventarno 
knjigo bo predmet postal del premične dediščine, za katero 
skrbijo v muzeju. Za otroke bodo na dnevu odprtih vrat pri-
pravili lokostrelsko zabavo na grajskem dvorišču. A. Š.

DANES MEDNARODNI DAN MUZEJEV

Zavarovalnica Triglav bo drugo soboto v septembru na 
Brdu pri Kranju pripravila že sedmi Triglav tek. Potekali 
bodo otroški tek (350 m in 700 m), družinski tek (3,4 km), 
poslovni tek trojk (3 x 3,4 km), tek na deset kilometrov 
in polmaraton. V želji udeležencem omogočiti ustrezne 
priprave na izbrani tekaški izziv, v sodelovanju z izkušenimi 
trenerji prirejajo brezplačne tekaške treninge po desetih 
krajih, tudi v Kranju, in sicer na Brdu vsak četrtek ob 18. 
uri. Vodi jih Klemen Dolenc, zbirno mesto pa je na zelenici 
pri kozolcu za hotelom Brdo. Treningi so primerni tako za 
dobro pripravljene tekače kot tudi tiste, ki se s športnim 
tekom srečujejo prvič. A. Š.

PRIPRAVLJAJO SE NA TRIGLAV TEK
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Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Gorazd Kavčič

T
eden vseživljenjskega učenja 
(TVU), ki poteka med 11. in 20. 
majem, v razširjenem terminu pa 
do 30. junija, bo v letošnji, že 23. 

izvedbi postregel z okoli devet tisoč dogod-
ki po vsej Sloveniji. V Kranju in okolici bo 
na voljo več kot 170 priložnosti za pridobi-
vanje znanj, spretnosti in veščin ter dru-
ženja. »Vsebine se dotikajo zelo različnih 

področij in so namenjene generacijam 
vseh starosti. Naš namen je predstaviti 
pomen izobraževanja v vseh življenjskih 
obdobjih. Vsi dogodki so brezplačni,« je 
poudarila Amra Bektešević z Ljudske uni-
verze Kranj, ki je območni koordinator.
V minulih dneh so se v Kranju že zvr-
stili številni zanimivi dogodki, delavni-
ce, potopisna predavanja, meditacija in 
druge sprostitvene tehnike, grafologija, 
tečaji tujih jezikov, celo esperanta ..., v 
sredo pa tudi tradicionalna Parada uče-
nja, ena od osrednjih akcij TVU, ki je 
potekala na Slovenskem trgu. Predstavi-
le so se skupine Šole zdravja, ki telovadi-
jo po metodi 1000 gibov, v nadaljevanju 
pa so dogodek obogatili nastopi vrtčev-
skih otrok, stanovalci doma starejših, 
folkloristi, glasbeniki ..., predstavila so 
se številna društva in ustanove.
TVU bo zanimiv tudi v prihodnjih dneh, 
del programa navajamo v nadaljevanju. V 
prostorih B&B izobraževanje in usposab-
ljanje (Ljubljanska cesta 30) se lahko 
danes, 18. maja, poučite o energijskem 

čiščenju prostora. V ponedeljek, 21. maja, 
bodo v Mestni knjižnici Kranj uporabni-
kom svetovali pri uporabi servisa Moja 
knjižnica, kataloga Cobiss+, e-knjižnice 
Biblos in pri iskanju po e-zbirkah. Dan 
kasneje bo Svet gorenjskih sindikatov 
(Slovenski trg 3) nudil brezplačno pravno 
svetovanje v zvezi z delovnim razmerjem. 
V prostorih B&B bo delavnica o uporabi 
Excela, na Gimnaziji Kranj bodo odraslim 
predstavili poti do uspešno opravljene 
splošne mature, v mestni knjižnici bo 
predstava za otroke Veveriček posebne 
sorte. V sredo bo v medgeneracijskem 
centru delavnica Sanje nam pomagajo 
odkriti, kdo smo. V četrtek bodo v Domu 
upokojencev Kranj trenirali spomin, na 
Ljudski univerzi Kranj bodo odkrivali skri-
te potenciale, v medgeneracijskem centru 
pa bo družinska delavnica brainobrain. 
Na Gimnaziji Kranj bo ta dan možno spo-
znati kitajščino, enega od številnih tujih 
jezikov, ki jih poučujejo ob TVU. Celoten 
program je na spletni strani Ljudske uni-
verze Kranj www.luniverza.si. 

Po nova znanja
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja se bo v Kranju zvrstilo več kot 170 dogodkov.

Parada učenja se je tudi letos začela s telovadbo po metodi 1000 gibov.

V družbi Savatech, d.o.o., proizvajamo 
in tržimo visoko kakovostne gumenote-
hnične izdelke in pnevmatike. Za okre-
pitev naše proizvodne ekipe vabimo k 
sodelovanju novega sodelavca/sode-
lavko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH  
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo gumenih 
izdelkov po tehnoloških predpisih ter 
za pripravo orodij, naprav in ustreznih 
polizdelkov.
Zaželeno: I, II.,III. ali IV. stopnja izobraz-
be, delovne izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več izmenah (III- ali 
IV-izmensko delo), vestnost, veselje do 
dela, pripadnost, odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen 
čas z možnostjo podaljšanja) in redno 
plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na email 
naslov zaposlitev@savatech.si ali spel-
ca.klancar@trelleborg.com, ali po redni 
pošti na naslov Savatech, d.o.o., Kadrov-
ski sektor, Škofjeloška 6, 4000 Kranj.



Vabimo vas, 

da nas v soboto, 19. maja 2018, med 9. in 12. uro 

obiščete na dnevu odprtih vrat 

prenovljenih proizvodnih prostorov na lokaciji 

Trata, Kidričeva cesta 66, Škofja Loka. 

    

www.domel.com

Pod strokovnim vodstvom si boste ogledali Domelove proizvodne oddelke 

in se seznanili z možnostmi novih zaposlitev, štipendiranj, ...

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com
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Besedilo: Igor Kavčič

Carmen manet v latinščini pome-
ni „pesem ostane“. Se je tudi za 
vas pesem začela pri Dekliškem 
pevskem zboru Gimnazije Kranj in 
ostala pri „carmencah“?
„Petje me spremlja že vse življenje. V 
otroških letih sem obiskovala glasbeno 
šolo, kjer sem šest let igrala klavir, ko 
sem sedla v gimnazijske klopi, pa sem 
se vključila v Dekliški pevski zbor Gim-
nazije Kranj, ki ga je tedaj še vodil Pri-
mož Kerštanj, naš sedanji zborovodja. 

Spominjam se tako božičnih koncer-
tov skupaj z orkestrom v Cankarjevem 
domu in čarobnega vzdušja ob tem kot 
naših nastopov na tekmovanjih in raz-
ličnih gostovanj.
Po končani gimnaziji sem bila povablje-
na na avdicijo za zbor Carmen manet in 
bila sprejeta. Od tega je minilo že skoraj 
tri leta in vesela sem, da je tudi zame 
'pesem ostala', saj me petje neizmer-
no veseli, prav tako pa je naš zbor tudi 
čudovita družba deklet in žena, starih od 
dvajset do štirideset in več let. Veselje do 
petja in vztrajnost nam dajeta energijo 
za to, da smo dobre.“

Vašo pevsko energijo in moč ste 
na najlepši način dokazale s pre-
pričljivo zmago na lanskoletnem 
prvem tekmovanju pevskih zborov 
Evrovizijski zbor leta v Latviji ...
„Zmago in nasploh vzdušje v Rigi zago-
tovo lahko štejem med svoje doslej naj-
lepše trenutke v zboru. Na nastop smo 
se dolgo pripravljale in vanj vložile veli-
ko truda in tudi potrpežljivosti. Težko 
je z besedami opisati trenutek, ko so 
nas razglasili za zmagovalke. Bila sem 
ponosna nase, na vsako pevko posebej 
in Primoža, brez katerega se to ne bi 
zgodilo. Za vse imamo priročnega 'kriv-

Vse smo Carmen manet
Zgodba Deje Porenta, dekleta z naslovne strani, je hkrati tudi zgodba Ženskega pevskega zbora 
Carmen manet, aktualnega evrovizijskega zbora leta, 19. junija pa bo svojo lansko zmago  
v Rigi potrjeval na velikem koncertu v Cankarjevem domu. Z Dejo, študentko biotehnologije in  
drugim sopranom, sva se pogovarjala o petju, „carmencah“ in koncertu Vidim te.

Ekipa, ki deluje. Primož Kerštanj danes 33-članski Ženski pevski zbor Carmen manet vodi vse od njegove ustanovitve 
pred sedmimi leti. / Foto: Carmen manet
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ca', ha, ha. Primož nas odlično vodi in predvsem iz nas zna v 
odločilnih trenutkih potegniti najboljše, kar znamo in zmo-
remo. Skladbi, s katerima smo nastopili v Rigi in sta jih za 
nas napisala mlada skladatelja Samo Vovk in Katarina Pusti-
nek Rakar, sta se nas dotaknili – preprosto smo ju vseskozi 
čutile, kar je zagotovo prispevalo k zmagi. V šestih minutah, 
kolikor smo jih imele na voljo, smo morale pokazati vse, kar 
znamo.“
Na velikem koncertu junija v Cankarjevem domu boste 
na voljo imele precej več časa za pevske užitke, tako 
ve, nastopajoče, kot mi, poslušalci. Kakšen je koncept 
koncerta, ki ste ga naslovile z Vidim te?
„S koncertom Vidim te želimo pokazati, kdo smo dekleta iz 
zbora – ne le, ko smo na odru in smo nasmejane ter priprav-
ljene na nastop, ampak tudi kakšne smo, ko smo za odrom. 
Skozi glasbo, ki nas veseli in povezuje, želimo predstaviti 
svojo različnost, večplastnost in pristnost. Upamo, da bodo 
poslušalci prepoznali naša čustva, nas, takšne, kakršne smo, 
in ne le odrske prezence, ki smo je sicer vajeni pri zborih. 
Dekleta imamo vsaka svoje življenje in smo si različne, zbor 
pa je tisti, ki nas druži in dela enotne.
Koncert bo sestavljen iz dveh delov. V prvem delu bomo Car-
men manet skupaj s komornim godalnim orkestrom Sloven-
ske filharmonije in Gašperjem Jerebom na orglah izvedle 
delo Magnificat norveškega skladatelja K. A. Arnesena. Delo 
je napisano za zbor in solo sopran, ki ga bo odpela Ernestina 
Jošt. V drugem delu bomo predstavile raznolik nabor skladb 
domačih in tujih skladateljev. Poleg obeh evrovizijskih skladb, 
ki bosta prav tako na sporedu, bomo premierno predstavili 
tudi našo najnovejšo skladbo z naslovom Apollo 18, ki jo je 
posebej za to priložnost napisal Samo Vovk.“ 
Predstaviti se na samostojnem koncertu v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma je nedvomno velik izziv 
za zbor ...
„Bile smo presenečene nad povabilom, da v največji slovenski 
koncertni dvorani pripravimo samostojni celovečerni koncert, 
hkrati pa smo bile navdušene nad izjemno priložnostjo, ki se 
nam s tem ponuja. Hkrati smo se že tisti trenutek zavedale, 
da bo treba nekaj mesecev trdo delati, da opravičimo zaupa-
nje. Koncert na neki način tudi same pripravljamo, združu-
jemo ideje, pripravljamo vezno besedilo večera, razmišljamo 
o takih in drugačnih podrobnostih, ki bodo pomembne za 
celotno sliko našega nastopa. In seveda pridno vadimo, za kar 
skrbi naš Primož.“ 
Napovedujete tudi prvi studijski album ...
„V prvih majskih dneh smo ga posnele v Studiu RSL v Novem 
mestu. Tisti konec tedna je bil za nas zelo intenziven. Takoj 
po prihodu v studio smo za cel dan oddale telefone ... ha, ha. 
Bile smo presenečene, kako dobro nas je slišati na posnetkih. 
Na albumu bo večina skladb s koncerta, naslovile ga bomo 
po Vovkovi skladbi Apollo 18, izšel pa bo na dan koncerta 19. 
junija.“
S pesmijo v vesolje ...
„Mogoče je pa naš zbor res preplet ljubezni do petja in celot-
nega vesolja. Sama sem vsekakor zelo ponosna, da sem lahko 
članica Carmen manet in imam okrog sebe toliko uspešnih 
deklet in Primoža Kerštanja, s katerim skupaj potujemo po 
tem našem vesolju.“ 

Medijski pokrovitelj:
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Deja Porenta med »carmencami«  / Foto: Carmen manet
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GLASBENA ŠOLA KRANJ 
vabi na 

 

 

VPIS NOVIH UČENCEV 
za šolsko leto 2018/2019 

 

SPREJEMNI PREIZKUSI 
za vpis na inštrumente in balet: 

v petek, 25. maja, od 16. do 18. ure in 
v soboto, 26. maja, od 9. do 11. ure, 

v prostorih Glasbene šole Kranj  
(Poštna ulica 3 in Trubarjev trg 3). 

 
 

Vpis otrok v glasbene in plesne pripravnice 
(otroci rojeni 2012) ter  

predšolsko glasbeno vzgojo  
(otroci rojeni 2013) bo potekal 

v soboto, 26. 5. 2018, od 9. do 11. ure  
na Tavčarjevi 41. 

 
 

Več informacij na www.gskranj.net 

 

Besedilo: Igor Kavčič

L
ansko jesen smo si v okviru 6. Mednarodnega festivala 
Likovnih umetnosti v Kranju v Stolpu Škrlovec lahko ogle-
dali umetniško postavitev Eve Petrič z naslovom TRAN-
ShomoPLANSTACIJA. Z instalacijo je prepričala medna-

rodno žirijo in zanjo prejela nagrado grand prix. Vsestranska 
umetnica Eva Petrič, ki ustvarja na več področjih likovne umet-
nosti in večinoma deluje v New Yorku, na Dunaju in na Bledu, 
razstavlja pa skoraj po vsem svetu, se tokrat v Mali galeriji pred-

V valovih delta
Multimedijska umetnica Eva Petrič, prejemnica nagrade grand prix na lanskoletnem 6. 
Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti, razstavlja v kleti Mestne hiše in v Mali galeriji.

Eva Petrič se prvič samostojno predstavlja v Kranju. 

stavlja z deli iz različnih ciklov pod skupnim naslovom Skriv-
ni vrt na valovih delta, v razstavni prostor v kleti Mestne hiše 
Gorenjskega muzeja pa je postavila večmedijsko instalacijo z 
naslovom Subdukcijska cona.
V galeriji je na ogled sklop del, v katerih avtorica manipulira 
s fotografijo. Gre za analogne fotografije, digitalizirane in 
odtisnjene na pleksi steklo. Figura na fotografiji v črno-beli 
tehniki prehaja od temnega k vse bolj svetlemu tonu, ki se 
potem počasi izgublja v globini prostorske transformacije. 
Galerijski prostor s kletnim razstaviščem, kjer je na ogled 
instalacija, avtorica povezuje z deli iz zadnjega obdobja, s 
tako imenovanimi svetlobnimi škatlami. Slednje se v kleti 
na neki način nadaljujejo s kolažema, v katerih Petričeva 
poleg fotografije prav tako uporablja tudi čipko. 
„V kleti sem vsekakor želela postaviti instalacijo, v kateri bi 
se odražalo tudi vzdušje, ki ga ponuja prostor. Ambient se 
mi zdi kot sveti prostor, v katerem se človek lahko poglobi 
sam vase,“ je povedala Eva Petrič. Pred nami je tako vizual-
no-zvočna instalacija. Stare, odvržene, reciklirane, podarje-
ne ali kupljene čipke so združene v dve viseči, lebdeči mreži 
na različnih nivojih. Petričeva, ki je z razstavo postala tudi 
članica Likovnega društva Kranj, je razstavo posvetila pred 
dnevi umrli članici kiparki Štefaniji Košir Petrić, ob tem pa 
je njej v spomin ob instalaciji pripravila še kratek perfor-
mans. Razstava v Mali galeriji bo na ogled do 6. junija, v 
kleti Mestne hiše pa vse do konca avgusta. 
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Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!
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Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!

KRST • OBHAJILO                    BIRMA • POROKA

Besedilo: Igor Kavčič

O
bsežna razstava likovnih del leta 1984 z nagrado Pre-
šernovega sklada nagrajenega akademskega slikarja 
Franca Novinca je nastala ob častitljivem osebnem 
jubileju dolgoletnega profesorja na Akademiji za likov-

no umetnost in oblikovanje v Ljubljani Franca Novinca – ob 
osemdesetletnici njegovega rojstva. 
Ko se po ulici spustimo v stari del mesta, se najprej ustavimo 
v Galeriji Prešernove hiše, kjer so na ogled dela na papirju. 
Gre predvsem za gvaše, polne značilnih Novinčevih barvnih 
zgodb. V galerijo so nameščene v zelo sproščenem vzdušju, 
kot bi vstopil v prostorsko pisano atrakcijo. Tu začutimo, da je 
barva objela tako slikarja kot v galeriji objema nas, gledalce. V 
Galeriji Prešernovih nagrajencev so na ogled slike na platnu. 
Več kot petdeset jih je razstavljenih v vseh treh etažah galerije. 
Od najstarejših iz šestdesetih let prejšnjega stoletja do zad-
njih iz letošnjega leta. Tudi tu nas spremlja širok nabor barv, 
s katerimi Novinc opisuje čarobnost krajine okrog njegovega 
rodnega Godešiča. „Barv nikoli nisem izpustil iz rok, najbrž 
tudi one niso izpustile mene,“ pravi Novinc, prav tako velik 

ljubitelj narave. „Narava je profesorica življenja,“ pravi slikar, 
„in tej učiteljici vedno znova prisluhnem, ker so njene zgodbe 
neskončne.“ Ob slikanju ga prevevajo spomini na otroštvo, na 
delo na polju, skrivne kotičke kmečkih gospodarstev … Raz-
stavi sta zanimiv pregled skozi slikarjeva raziskovalna obdob-
ja, ali kot sam pravi, so njegove slike stopnice časa in se pove-
zujejo med seboj. 

Čar barve in narave
Na skupni razstavi v Galeriji Prešernovih nagrajencev in Galeriji Prešernove hiše z 
naslovom Z barvo v srce so na ogled dela akademskega slikarja Franca Novinca.

Franc Novinc med svojimi novejšimi deli / Foto: Igor Kavčič



www.visitkranj.com

KARAVANA DOMAČIH 
PIVOVARN & KRANSKA 
KUHNA

BIG FOOT MAMA

ETNO FOLK FESTIVAL

1. 6.

9. 6.

10. 6.

31. 5.

16. 6.

17. 6.

PETEK 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 16.00

NEDELJA 
ob 21.00

ČETRTEK 
ob 19.00

SOBOTA 
ob 13.00

NEDELJA 
ob 19.00

RIGOLETTO

NASTOP BQL

GIUSEPPE VERDI

SOBOTNI PIKNIK:

OPERA V DVEH DEJANIH

70 LET RKS OZ KRANJ

NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO, 
SVETLANA MAKAROVIČ
Z GOSTI

CRVENA JABUKA

MAMMA MIA

INNER CIRCLE 
(Jamajka)

DUB FX 
(Avstralija)

28. 8.

29. 6.

25. 8.

28. 6.

31. 8.

30. 6.

MARKO ŠKUGOR 
& KLAPA MASLINA

VID VALIČ: TVOJ 
BODOČI BIVŠI MOŽ

LAČNI FRANZ

NEW SWING 
QUARTET 
& THE MOOD SWINGERS

15. 7.

21. 6. 1. 9.

NEDELJA 
ob 21.00

ČETRTEK 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 20.30

TOREK 
ob 20.30

PETEK 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 20.30

ČETRTEK 
ob 21.00

PETEK 
ob 20.30

SOBOTA 
ob 21.00

20. 6.
SREDA 

ob 20.30

GLASBENI SVET SHERLOCKA 
HOLMESA

POKLON DNEVU DRŽAVNOSTI

Žiga Brank, Petar Milić Nuška Drašček

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, MOJEKARTE, PETROL  SERVISIH, KRANJSKI HIŠI IN V KAVARNI 
KHISLSTEIN 12.56. ORGANIZATOR SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

KONCERT ORKESTROV GŠ 
KRANJ OB ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA



Nagrada za izjemno  
igralsko stvaritev
Lanski 3. december je bil za Prešernovo gledališče Kranj kar trojni kulturni 

praznik. Na Ta veseli dan kulture je bila v Prešernovem gledališču premiera 

drame Teror, po predstavi pa smo skupaj z Gorenjskim glasom podelili še 

(prvo) nagrado julija za najboljšo igralsko stvaritev domačega ansambla v 

sezoni 2016/2017, ki je zasluženo šla v roke izjemne Darje Reichman.

Glasove za julijo smo zbirali tudi v letošnji sezoni, pri čemer, dragi obiskovalci 

gledališča in bralci priloge Kranjčanka, ne bi šlo brez vaše pomoči. Izmed 

prispelih glasovnic za predstave Pesmi živih mrtvecev, Tri ženske, Teror, Naš 

razred in Zrno soli bomo izžrebali srečnega prejemnika rednega abonmaja za 

leto 2018/2019, ki ga bo prejel na blagajni gledališča v času spomladanskega 

vpisa (od 4. do 16. junija).

Dobitnika julije – člana ali članico igralskega ansambla Prešernovega gledališča 

Kranj – bomo razglasili na septembrski premieri, ob začetku sezone 2018/2019.

Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v sezoni 2018/2019 in s svojimi glasovi 

pomagate izbrati julijo – nagrado članici ali članu domačega igralskega 

ansambla za izjemno igralsko stvaritev.
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Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

P
retekli konec tedna je bila dvorana Zlato 
polje v znamenju ženske odbojke. Žen-
ski odbojkarski klub Triglav Kranj je gostil 
polfinala državnega prvenstva, in sicer v 

mali odbojki in za kadetinje. Uspešno je bilo tudi 
za domačinke, ki so se z obema ekipama, tako z 
igralkami v mali odbojki (letnik 2005 in 2006) kot 
kadetinjami (letnik 2001 in 2002), uvrstile v finale, 
ki bo 27. maja. Za organizacijo kadetskega se bo 
potegoval tudi kranjski klub. 
Mlade odbojkarice so z uvrstitvama med najboljše 
štiri dodale nov kamenček v mozaik izjemno uspe-
šne sezone. »Letošnja sezona je najuspešnejša v 
zgodovini kluba. Je nagrada za petnajstletnico, ki 
jo obeležujemo. Uspešni smo v vseh kategorijah 
in naša članska ekipa se je prvič uvrstila v 1. B slo-
vensko ligo. Vsi ti uspehi niso nepričakovani. Vede-
li smo, da bo dobro delo obrodilo sadove. Imamo 
dobre trenerje, ki so predani klubu, in okrog 160 
deklet, ki pridno trenirajo. Še posebej smo ponosni, 
da so vse domačinke. Naša vizija ni usmerjena le v 
rezultate, še bolj pomembno nam je, da dekletom 
preko športa dodamo pomemben del k njihovemu 
pravilnemu usmerjanju in odraščanju. Vsaka ekipa 
ima v klubu enako težo, nismo usmerjeni le v član-
sko vrsto,« je poudarila Darja Križnar, predsednica 
ŽOK Triglav Kranj, in dodala, da so veseli odziva 
gledalcev in vzdušja na polfinalu v Kranju. V klubu 
delujejo zavzeti trenerji. Glavni je Borut Kralj, poleg 
njega so še Marko Cvahte, Primož Slavec in Matjaž 
Kern, tri pomočnice in kondicijska trenerka. 
Cilji za prihodnjo sezono so čim višje mesto v 1. B 
članski ligi in nadaljevati uspešno delo z mlajšimi. 
Pogoje za delo imajo dobre, v veliko pomoč so jim 
tudi starši deklet, želijo si še čim večje podpore s 
strani sponzorjev. Konec prihodnjega meseca bodo 
organizirali odbojkarski kamp v Pineti, z Mestno 
občino Kranj pa se za jeseni dogovarjajo o organiza-
ciji turnirja pobratenih mest v ženski odbojki. 

Veselje, dvakrat finale
V polfinalu državnega prvenstva v mali odbojki in za kadetinje, ki je 
potekalo v Kranju, sta se ekipi ŽOK Triglav Kranj uvrstili v finale.

Kadetinje ŽOK Triglav Kranj

Deklice v mali odbojki ŽOK Triglav Kranj
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Besedilo: Vilma Stanovnik

M
estna občina Kranj bo v sodelo
vanju z Zavodom za šport Kranj, 
Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj in Atletskim klubom Tri

glav Kranj 26. maja znova pripravila pri
reditev za Fundacijo Vincenca Drakslerja 
in njene socialne programe. Letos že 18. 
Županov tek bo tradicionalno potekal na 

posestvu Brdo pri Kranju. Ob 10. uri bo 
start teka ali hitre hoje na 1,4 kilometra, 
ob 10.30 pa še start teka na deset kilo
metrov. Najboljši v vsaki disciplini bodo 
prejeli medalje in praktične nagrade, 
vsi, ki bodo plačali startnino, pa spomin
sko majico in bon za malico. 
Vzgojiteljice Kranjskih vrtcev in člani 
Atletskega kluba Triglav Kranj bodo 
poskrbeli za varstvo otrok do osmega 
leta starosti. Med 9.30 do 13.30 priprav

ljajo program s skakalnico Mini Planica, 
ob 12. uri pa bo start otroškega teka na 
dvesto metrov.  
Zbrana sredstva bodo v namenjena za 
razvoj socialnih programov, za zaposlo
vanje in nakup opreme in orodja za 
delavnice zaposlitvenega centra funda
cije. Prijave so že odprte na spletu, lahko 
pa se prijavite tudi v trgovini fundacije 
Kr'Piskr ali na dan prireditve na priredit
venem prostoru. 

Županov tek je polnoleten
Naslednjo soboto bo na Brdu pri Kranju že osemnajstič potekala 
humanitarna, športna, kulturna in družabna prireditev, ki vsako leto 
privabi tako najmlajše tekače kot tudi starejše udeležence.
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S pomočjo inovativnega, 
dvostopenjskega gretja 
InTemp bodo vaša stopala 
v smučarskem čevlju suha 
in topla. InTemp zagotavlja 
zračenje in preprečuje 
pregrevanje stopal.

NOVI SMUČARSKI  

ČEVLJI Z GRETJEM. 

Lahek in zračen čevelj Iris

NOVI SMUČARSKI  

ČEVLJI Z GRETJEM. 

NOVI SMUČARSKI  

ČEVLJI Z GRETJEM. 

www.alpinashop.si

Event membrana s tehnologijo 4dry  

učinkovito odvaja vlago skozi milijone  

mikroskopskih por. Zgornji material diha in  

ohranja vodoodbojnost. VCP vložek  

in Vibram podplat zagotavljata udobje  

in dober oprijem. 

Besedilo: Vilma Stanovnik

M
ed prvomajskimi počitnica-
mi je v Ljubljani potekalo 28. 
posamično državno prvenstvo 
v šahu za člane in članice. Med 

povabljenimi igralkami je nastopila tudi 
16-letna Kranjčanka Zala Urh, ki je na 
koncu osvojila odlično tretje mesto. Do 
predzadnjega kola je celo vodila, potem 

pa jo je splet okoliščin in remi v devetem 
kolu postavil na tretje mesto. Zmagala je 
Lara Janželj z Iga, drugouvrščena pa je 
bila Ljubljančanka Teja Vidic.
Za Zalo se je že naslednji dan začel 
mednarodni turnir v Sarajevu Bosna 
Open 2018, na katerem je dosegla prvo 
normo za žensko mednarodno mojstri-
co. Za ta uspeh je premagala dva odlična 
mojstra FIDE in remizirala z intermoj-
strom in mojstrom FIDE. Tako gre Zala 

po poti najboljših slovenskih šahistov in 
šahistk, v mednarodnem merilu pa bo z 
novo pridobljenim ratingom 2260 v 
svoji kategoriji prišla med prvih sedem 
najboljših šahistk na svetu. 

Odlična šahistka 
Mlada kranjska šahistka Zala Urh je osvojila tretje mesto na 
slovenskem članskem prvenstvu v šahu in se odlično odrezala  
tudi v Bosni in Hercegovini.

Zala je osvojila pokal za tretje mesto.
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Besedilo: Vilma Stanovnik

V    
Atletskem klubu Kranj, ki je letos star devet let, so 
ponosni na svoje mlade tekmovalce in zlasti tekmoval
ke, ki se zadnja leta s tekmovanj vračajo tudi s kolajna
mi in pokali. »Sedemnajstletna Lucija Kropar je prva, 

ki naš klub, poleg mene in brata, zastopa tudi v slovenski 
reprezentanci. Ima veliko možnosti za udeležbo na letoš
njem evropskem prvenstvu do 18 let in je izjemno talentira
na, zlasti odlična pa je v teku na 800 metrov. Od malega je 
trenirala v našem klubu v Cerkljah. Poleg Kranja ima nam
reč naš klub atletske šole tudi v Naklem, Tržiču, Šenčurju, 
Cerkljah in Komendi, kar pomeni, da imajo tudi otroci iz 
okolice Kranja možnost, da se spoznajo z atletiko in trenirajo 
po enakem programu. Tako se kažejo tudi tekmovalni uspe
hi, saj se jih vedno več domov vrača s pokali in medaljami,« 
pravi nekdanji vrhunski atlet Rožle Prezelj, ki tudi sam uživa 
v delu z mladimi. 
Po tradiciji tudi letos Atletski klub Kranj v okviru Atletske 
šole Rožleta Prezlja pripravlja poletno šolo. 
»Za nas je pomembno, da otroci zdravo in pod strokovnim 
vodstvom preživljajo prosti čas. Pripravljamo jim atletske 
treninge, kjer se otroci seznanjajo z različnimi disciplina
mi, ki jih je v atletiki kar dvainštirideset. Prav tako je poskr
bljeno za plavalni tečaj tako za začetnike kot nadaljevalni 
tečaj in kopanje. Z restavracijo Brioni sodelujemo pri spo
znavanju zdravega načina prehranjevanja pa tudi kulture 
prehranjevanja. Prav tako pripravljamo naravoslovni dan, 
pri čemer sodelujemo z Društvom za opazovanje in prou
čevanje ptic. Letošnja novost bo popestritev programa z 
izdelovanjem in tekmovanjem papirnatih aviončkov, pri
pravljamo pa tudi likovne delavnice,« pravi Rožle Prezelj in 
dodaja, da je program poletne šole primeren za otroke, sta
re več kot tri leta, skupine pa so razdeljene po starosti. 
»Zagotovljen je visok standard s številnimi vaditelji in tre
nutno je za poletno šolo že precej zanimanja,« še pravi 
Rožle Prezelj. 

Atletika  
je zabavna
To so v poletni šoli Rožleta Prezlja ugotovili že 
številni mladi, ki bodo tudi letos imeli priložnost 
za športne, zabavne in hkrati poučne počitnice.

termini:
2. - 6. julij
9. - 13. julij

20. - 24. avgust
27. - 31. avgust

www.ak-kranj.si / asrozleprezelj@gmail.com

Poletna
š  la

za otroke od 3. leta

Prijave in informacije

041-342-664

Program:
celodnevno varstvo

od 7. do 16. ure
•

program prilagojen starosti otrok,
•

15-urni tečaj plavanja ali kopanje 
v naravi in 8 ur zabavne atletike

•
10 ur spoznavanja narave v družbi

arheologa in ornitologa
•

delavnice ročnih spretnosti ali
glasbene in pravljične urice

•
zdrava kosila v restavraciji Brioni

•
prehrana prilagojena

alergikom
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P
rvi samopostrežni sistem izposoje koles Cyclocity, ki pri 
nas deluje tudi v Ljubljani, so vzpostavili leta 2003 v fran-
coskem mestu Lyon, kmalu zatem na Dunaju. Danes 
Cyclocity uporabljajo že v 29 mestih po svetu.

V Sloveniji se je sistem izposoje koles začel intenzivno razvijati 
po letu 2010, k čemur so pripomogli tudi projekti o trajnost-
nih oblikah mobilnosti. Prva je bila slovenska prestolnica, ki je 
sitem Bicike(Lj) uvedla maja 2011. Na Gorenjskem se je zače-
lo na Jesenicah, leta 2015 (JeseNICE Bikes), dve leti kasneje pa  
Kranju (KRsKolesom) in na Bledu (Bled Green Ways).

V mestni občini Kranj je trenutno enajst izposojevališč, in 
sicer: Mestna knjižnica Kranj, Čebelica, Planina otok, Špor-
tni center, Šorlijevo naselje, osrednja Lekarna, Planina 1, 
Planina 3, Zlato polje, Zdravstveni dom in Vodovodni stolp. 
V kratkem nameravajo urediti še šest novih izposojevališč: 
Planina 2 – ob cesti Rudija Šelige, Dom krajanov Primsko-
vo, Britof, Čirče, Železniška postaja Kranj in Poslovna cona 
Primskovo.
VSE, KAR MORATE STORITI ZA IZPOSOJO KOLESA, JE, da se 
registrirate na internetnem naslovu www.krskolesom.si ali 
na kranjskem turistično-informacijskem centru. Za 15 EUR 
na leto lahko uporabljate kolo 14 ur tedensko, izposojate pa 
si ga lahko vse dni v letu. Lansko leto, med 8. aprilom in 25. 
novembom, so zabeležili slabih dvanajst tisoč izposoj, največ 
v centru, pred Mestno knjižnico Kranj. 
Za uporabo koles v ljubljanskem sistemu Bicikelj je potrebna 
registracija na spletni strani www.bicikelj.si. Uporabniki lahko 
sklenejo letno ali tedensko naročnino. Sistem spodbuja izpo-
sojo za posamezno vožnjo. Ko se torej odpravimo po opravkih, 
si na eni postaji kolo izposodimo in na drugi vrnemo. Med 
tem je to kolo na voljo drugim uporabnikom. Ko zaključimo 
opravek, si na najbližji postaji znova izposodimo enega od 
prostih koles. Da sistem lahko deluje na ta način, morajo biti 
postaje med seboj dokaj blizu, ne več kot nekaj sto metrov 
narazen. Uporabnik na terminalu vstavi svojo kartico Urbana, 

Izposoja koles po  
mestnih središčih deluje
Postaja vse bolj priljubljena, kolesa uporabljajo tako domačini kot tudi turisti.
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etapa

Velika izbira koles v Škofji Loki,
Prodaja in servis

na novi lokaciji na Kidričevi cesti 29  
v Škofji Loki (Stari dvor).

www.etapa.si I t: +386 40 893 007 I e: info@etapa.si
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•  Upoštevajte prometne znake: rdeča 
luč na semaforju, enosmerna cesta, 
znak STOP itn.

•  Ne kolesarite po pločnikih, upošte-
vajte pešce in zmanjšajte hitrost, 
kadar se približujete prehodu za 
pešce.

• Uporabljajte kolesarske poti.

•  Kadar ste v skupini, kolesarite drug 
za drugim.

•  Spremembo smeri vožnje nakažite 
z roko.

•  Pri vožnji mimo zaustavljenih vozil 
bodite pozorni na odpiranje vrat,  
da preprečite morebiten trk.

•  Ne prehitevajte velikih vozil po 
desni.

•  Kolesarite po desni strani ceste. 
Med kolesarjenjem zunaj kolesar-
skih poti upoštevajte omenjeno 
pravilo, da zagotovite varnost vseh.

 PRAVILA ZA VARNO VOŽNJO 
S KOLESOM PO MESTU: 

vnese PIN-kodo in izbere prosto kolo. 
Kolo lahko vrne na kateri koli postaji v 
eno od prostih ključavnic. Največ izpo-
soj in vračil koles je na postajah v sredi-
šču mesta: na Cankarjevi ulici pri Nami, 
Prešernovem trgu in Kongresnem trgu. 
Gledano čez leto je največ uporabnikov 
spomladi in jeseni. Na terenu so stalne 
ekipe, ki skrbijo za premikanje koles in 

pregled ustreznosti koles. Praksa kaže, 
da uporabniki s kolesi ravnajo skrbno in 
da je zelo malo namerno poškodovanih 
koles.
V Ljubljani so v vseh letih do danes 
zabeležili že 131.000 uporabnikov, ki so 
doslej opravili 5000 voženj. Aktivnih 
uporabnikov s sklenjeno letno naročni-
no je trenutno okrog 33.600.  

KOLESARSKA TRGOVINA IN SERVIS

Mengeška cesta 26, Trzin

+386 (0)59 022 761
www.wheelbase-shop.com

NOVO!
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Loški kolesarski krog je 19,8  kilometra dolga kolesarska pot, ki traja uro in  
pol vožnje in premaga le 63 metrov višinske razlike. Pot vodi iz Škofje Loke  
preko Pevna in Crngroba v Dorfarje in nato preko Sorškega polja do Gode
šiča in Gosteč ter skozi Puštal nazaj v Škofjo Loko. Na poti si lahko ogledate  
mnogo zanimivosti, med njimi cerkev Mariji nega oznanjenja v Crngrobu, 
ki je eden najpomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem, in 
Godeške loke, ki predstavljajo bogastvo habitatov s specifičnim živalstvom 
in rastlinstvom. Na poti se boste okrepčali s pestro kulinarično ponudbo.

Bolj zahtevne kolesarje vabimo na:
 kolesarjenje po stari Blegoški cesti,
 kolesarjenje na Cerkljanski Vrh, Ermanovec in Slajko,
 kolesarjenje po vzhodnem in zahodnem Žirovskem krogu,
 kolesarski skok v Dražgoše.

Zloženke z natančnim opisom vseh 13 kolesarskih poti in  
več informacij dobite v turističnih poslovalnicah na Škofjeloškem.

LOŠKI KOLESARSKI KROG
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Več informacij: 
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka, 
tel.: 04 517 06 00 in 051 427 827,
info@visitskofjaloka.si 
in www.visitskofjaloka.si

Vabi vas Razvojna agencija Sora – PE Turizem Škofja Loka.

Š
kofjeloško hribovje je ustvarjeno za gorsko kolesarje
nje. Predalpska pokrajina ponuja enkraten mozaik 
kulturne pokrajine, vasi in zaselkov, ne preveč zah
tevnih višin, položne gorske hrbte in razvejane poti, 

od koder se nam odpirajo lepi razgledi po sosednjih hribih 
in dolinah. Kdo od kolesarskih navdušencev še ni slišal za  
kolesarsko pot, ki od Škofje Loke teče po razvodju med Sel
ško in Poljansko dolino proti Blegošu in Poreznu. Omenje
na pot je del Loške kolesarske poti, ki jo lahko prevozite v 
enem ali več delih iz Škofje Loke ali pa z obeh strani Selške 
in Poljanske doline. 
Mi jo bomo prevozili v enem dnevu. Trasa je dolga okoli 30 
kilometrov, tehnično ni zahtevna in je primerna za širok krog 

turnih kolesarjev. Pot je danes tudi del Slovenske turnokole
sarske krožne poti po Sloveniji, ki  so jo  leta 2016 začrtlali v 
komisiji za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije in 
je po celi Sloveniji dolga kar 1800 kilometrov.   
Iz Škofje Loke se po stari cesti odpeljemo v Poljansko doli
no, v naselju Podpulfrca zapustimo glavno cesto in se usme
rimo desno v smeri vasi Breznica in Gabrovo. Blago vzpenja
joči se cesti, ki je priljubljena tudi med cestnimi kolesarji,  
sledimo do gostišča Pri Nacetu. Okrepčevalnica Pri Nacetu 
je obvezna postojanka mnogih kolesarjev, po njej so hudo
mušni kolesarji poimenovali zadnji vzpon, »Passo di Nace«, 
ki ni pravzaprav nič posebnega in bolj označuje konec etape 
in bližino okrepčevalnice. Po nekaj sto metrih je asfalta 

Dolomiti po škofjeloško
ali čez »Passo di Nace« po stari vojaški cesti na Blegoš (30 km)
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Trgovina Grašca, Hladnikova 11, 4294 Križe, Telefon: 04 595 6010, www.grasca.si

Kako izbrati pravo kolo?
Ste letošnjo pomlad že stopili v kolesarsko trgovino? Si želite novo kolo,  
a ne veste, katero bi bilo tisto pravo?

Danes na trgu najdemo cestna, hibridna, treking, mestna in 
cel spekter gorskih koles. Ne pozabimo na električna kolesa, ki 
v vseh segmentih postajajo vse bolj priljubljena in dostopna 
alternativa.
Ob tako pestrem izboru verjamemo, da odločitev postane še 
težja, a kljub temu ne odlašajte in se z željo po novem kolesu 
odpravite v kolesarski center Grašca (www.grasca.si), kjer boste 
skupaj z našimi strokovnjaki uspeli izbrati pravo kolo za vas.
Seveda na izbiro kolesa vpliva več dejavnikov. Skupaj bomo opre-
delili vaše preference in želje, ugotovili, kako in na kakšen način 
radi kolesarite. Imate radi sproščeno vrtenje pedalov v naravi ali v 
starih mestnih središčih, je vaš cilj gorski prelaz, uživate v prelepih 
razgledih stran od mestnega vrveža ali pa največje veselje najdete 
na še tako zahtevnih ali tekočih enoslednicah in spustih … 

Smo že bližje, kajne? 
Sedaj se lahko posvetimo posameznim modelom in poiščemo 
pravo velikost. Želeno kolo pred nakupom lahko tudi preizku-
site, da opredelimo še zadnje detajle in prisluhnemo vašim še 
tako specifičnim željam.
Cilj ni prodaja  koles po sistemu »dražje je – boljše je«, temveč 
poiskati tisto pravo, optimalno rešitev, ki ustreza vsem vašim 
željam in potrebam. Naš cilj je, da vas s strokovnim znanjem, 
osebnim pristopom in posluhom skušamo usmeriti k pravi 
izbiri. Takšni, ki vam bo na obraz prikradla nasmeh in vas ved-
no spomnila na vaše brezskrbne otroške kolesarske dni, zaradi 
katerih ste vzljubili kolesarjenje.
Zato torej … 
Vabljeni v kolesarski center Grašca v Križah pri Tržiču.

fgqegr
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Besedilo: Alenka Brun

P
iknik ostaja oblika zabave in uživanja hrane na prostem. 
S pikniki praznujemo rojstne dneve, pomembne obletni-
ce, celo mladoporočenci se odločajo zanje. Pri organiza-
ciji piknika niti vreme ni več tako pomembno, saj večina 

»za vsak slučaj« izbere prostor zanj tam, kjer je tudi možnost 
strehe, da so žar mojster in obiskovalci piknika v primeru dežja 
na suhem. 

Ljudje si pod besedo piknik predstavljamo predvsem druže-
nje, kjer v glavni vlogi seveda nastopa meso na žaru, takoj za 
tem pa pomislimo še na zelenjavno spremljavo, kakšno igro z 
žogo na prostem. Idealno je, da je v bližini bazen ali pa mimo 
prostora za piknik teče potok, morda celo reka, ima piknik 
igrišče za odbojko na mivki, nudi možnost igranja nogome-
ta. Populariziranje zdrave hrane je v današnjih dneh poskr-
belo tudi za širok spekter izbora hrane oziroma zelenjave in 
sadja na pikniku. Marsikdo si na pikniku ne privošči več le 
soka ali piva, temveč kozarec penine, dobrega buteljčnega 

Sezona piknikov in belušev
Če v spletni brskalnik odtipkate besedo piknik, vam pokaže nešteto zadetkov, ki na dolgo in široko 
do podrobnosti razložijo vse o pikniku, pa tudi gurmanskih nasvetov ne manjka. Sicer si težko 
predstavljamo piknik brez konkretnega kosa mesa na žaru, pa vendar ta v zadnjih letih na piknikih  
ne dobiva vedno naslovne vloge.
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Medijski pokrovitelj:

SOBOTA, 2.6. 2018, 
ob 15. uri

VELIKA OTROŠKA 
ZABAVA

VSTOP  PROST!
Pod  šotorom,  ob  19. uri

SOBOTA, 2.6.2018
MODRIJANI

VESELICA  V  BESNICI

27. GORENJSKO 
        PRVENSTVO
HARMONIKARJEV

NEDELJA, 3.6. 2018, ob 12. uri
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vina, kozarec sveže limonade ali doma 
pripravljenega ledenega čaja; tudi kavo. 
Lahko greste celo stopničko višje in si 
omislite koktajle. V tem primeru poišče-
te nekoga, ki obvlada področje mešanja 
koktajlov, ga enostavno najamete. Pik-
nik je namreč lahko pravo malo razko-
šje na prostem. Ob vsem tem pa si pik-
nika še vedno ne znamo predstavljati 
brez ajvarja, gorčice, svinjskih kotletov, 
hrenovk, priljubljenih čevapčičev in 
mesnih nabodal, pleskavic, pečenega 
piščanca – in seveda zajetnega kupčka 
čebule, ki jo včasih jedo še tisti, ki je obi-
čajno ne.
OD ČEVAPČIČEV DO BELUŠEV NA ŽARU
Na jedilnikih lahko najdemo vse od 
že naštetega, sveže in pečene zelenja-
ve, do rib, jagenjčka, odojka, kozlička, 
celo vola na žaru si lahko privoščite. 
Slednje sicer bolj na piknikih za veli-
ko povabljenih, če pa je vaš okus malce 
bolj prefinjen, morda celo drugačen, pa 
bodo prava mesna nabodala, obogate-
na z ananasom in bučkami ter papri-
ko, morda puranja rulada, mariniran 
tofu na žaru. Zadnje čase je kot priloga 
popularen tudi sir za žar, v tem času pa 

še beluši oz. šparglji. In če se za trenu-
tek ustavimo pri tem belem ali zelenem 
zlatu, kot ga nekateri tudi imenujejo. 
Trenutno je njihova sezona. Pečeni na 
žaru, z nekaj masla, popoprani in solje-
ni so lahko izjemno okusni – mislim 
na zelene beluše, ker Slovenci večino-
ma posegamo po zelenih, medtem ko 
so pri Nemcih priljubljeni beli. Pri njih 

pridelajo slabih deset odstotkov zele-
nih, ostalo bele. Nemci tudi ne poz-
najo izraza beluš, uporabljajo besedo 
špargelj. Pri nas zasledimo obe besedi, 
velikokrat se celo pojavi dilema, katera 
je bolj pravilna. Nekateri menijo, da je 
izraz špargelj rezerviran za zelenega, 
beluš za belega; spet drugi, da je slov-
nično pravilnejša beseda beluš; tretji 
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DOMACI ZAR - NAJBOLJŠI ZAR!
Samo iz najokusnejšega domačega mesa,

brez umetnih barvil, brez alergenov
in brez mesnih nadomestkov

(brez soje, škroba in vlaknin).
www.mesarstvo-cadez.si

ˇ ˇ ˇ

MESNICE ČADEŽ: Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (v pritličju NAME);
Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež;

Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 | Ljubljana, Pogačarjev trg 1
Naše izdelke lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.
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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

ŠIROKA  

IZBIRA

PIVO HEINEKEN 
0,5 l, PLOČ., 5%  

4/1 / 3,99 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg
6,91 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)
  najem točilnih  
aparatov za pivo
  možnost dostave na 
lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

     
      ČEBULA  
   PRAŽENA, 1 kg 
2,99 EUR

MILO LUXOR 
1 l / 2,39 EUR

VISOKA KAKOVOST
DETERGENT ZA ROČNO  
POMIVANJE POSODE 
PIATTI LIMONE S PUMPICO, 
1 l / 2,29 EUR 

NIZKE 

CENE

menijo, da je vseeno: beluš ali špargelj – pri obeh besedah 
vemo, za kakšno zelenjavo naj bi šlo.
Pred kratkim sem imela priložnost in sem v sklopu kuli-
narične ture z nekaterimi turističnimi novinarji različnih 
narodnosti obiskala eno izmed farm belih belušev v Nemči-
ji. Letos namreč Nemci svojo deželo promovirajo kot kulina-
rično destinacijo, tako da bi jo ljudem predstavili še drugače, 
ne le kot deželo klobasic, zelja, krompirjevih cmokov in še 
česa, kar poimenujemo »tipično nemško«. Lastnik farme, ki 
se nahaja v vasi Haßbergen v okolišu Nienburga na Spod-
njem Saškem, Fritz Bormann nam je razkazal svoje polje, 
pridelek in postopek priprave belih belušev za prodajo. Raz-
ložil je, da sta za prodajo predvideni celo velikost in debelina 

beluša: 22 centimetrov v višino in dva centimetra v širino. 
Na dan beluši ob dobrih pogojih zrastejo tudi sedem cen-
timetrov. Za uspešen pridelek so pomembne tako padavi-
ne kot število sončnih dni. Najbolj jim ustreza temperatura 
med 12 in 16 stopinj Celzija. Beluše mu v bistvu kopljejo, 
ker se beli nahajajo v zemlji, sezonski delavci: Romuni, 
Poljaki, Bolgari. Ko zaključijo s tem delom, se začne sezona 
borovnic in zamenjajo delodajalca. Za kilogram prvovrstnih 
belih belušev boste v Nemčiji odšteli od pet do osem evrov. 
Seveda pa ne bi bili Nemci Nemci, če si ne bi omislili še 
izbora za kraljico belušev, imajo pa v Nienburgu tudi muzej, 
posvečen prav belušem. 
PIKNIK LAHKO NAROČIMO KAR PREKO SPLETA. Če na spletu 
odtipkamo v brskalnik besedo piknik, dobimo ogromno zade-
tkov. Prišli smo v dobo, ko kompletno storitev piknika lah-
ko – dobesedno – naročimo na dom. Seveda z žar mojstrom 
vred. Piknik je v današnjih dneh lahko ena najcenejših oblik 
druženja. Z dodanimi programi, kot sta to recimo raftanje ali 
obisk adrenalinskega parka, cena sicer poskoči, a če pomislite 
na znano, klasično obliko piknika, ko ljudje le sedijo za mizo, 
se gledajo in čakajo, da bo pečena naslednja »runda« čevapči-
čev, je izbor nekega programa oz. družabnih iger odločitev, ki 
popestri tako dogajanje kot samo druženje. 
Piknik kot tak je od začetka do danes zelo napredoval, uspelo 
pa mu je ohraniti prvobiten pomen: ne glede na morda 
izbran nenavaden prostor, posebno ponudbo jedilnika ali 
programa, gre še vedno za obliko zabave in uživanje hrane 
na prostem. 
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Glamur notranjosti lokala, prijazno osebje in razgled na strehe 
Kranja iz privlačne in moderne terase so zagotovo atributi 
Panorame Stara pošta. Lokal je priljubljen pri starejših kot 
mlajših generacijah, z dogodki in galerijo pa so njegovo prepoz-
navnost dvignili še nivo višje. Ponosni so tudi na to, da so že v 
prvem letu odprli teraso, ki je letos spomladi spet zaživela. Že 
lani so v Panorami organizirali kar nekaj odmevnejših dogodkov, 
letos program nadgradili z večeri džeza, kjer za glasbo skrbi 
zasedba DeluxeMen. Džezu se pridružujejo tudi tematsko izbra-
ne pijače, podoben večer pa ponovno organizirajo 7. junija in 30. 
avgusta. Marca so v stavbi, kjer se Panorama nahaja, odprli še 
galerijo, ki je postavljena na vseh štirih stopniščih v stavbi. Tu so 
do včeraj razstavljali člani Likovne skupine Leon Koporc KUD-a 
Kliničnega centra in Medicinske fakultete Ljubljana, sedaj pa si 
lahko ogledate razstavo gorenjskega fotografa Deana Duboko-
viča. Razstavljena dela pripovedujejo zgodbo o posestvu Monte 
Rosso iz hrvaške Istre. Ob njenem odprtju ste lahko okušali 
tudi novi letnik malvazije znamke Monterosso, kar pa lahko 
storite tudi kdaj v naslednjih dneh, saj si malvazijo in rubinasti 
Nero Monterosso, ki je pridelan iz sorte montepulciano, lahko 
privoščite tudi v lokalu. Ker prihajajo vroči dnevi, priporočajo 
penino – ravno tako domače znamke, Monteclassico. Znani so 
tudi po že večkrat nagrajenem istrskem, stoodstotno hladno 
stiskanem ekstra deviškem olivnem olju, ki ga lahko okušate ob 
prigrizkih, ki jih postrežejo v lokalu. Junija načrtujejo v Panora-
mi kar tridnevno praznovanje rojstnega dne: 7. junija bo najprej 
že omenjeni džezovski večer z zasedbo DeluxeMen, 8. junija 
bodo večer posvetili koktajlom in RnB (oldies) glasbi, 9. junija pa 
se obeta Red Bull večer z didžejem. A. B.

PANORAMA STARA POŠTA PRAZNUJE

Zasedba DeluxeMen

Terasa Panorame Stara pošta ima popolnoma novo podobo. 
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Besedilo: Alenka Brun

S
lovenski trg v Kranju se je v maju za nekaj časa spreme-
nil v »hengalnico« Tedna mladih. Izraz hengalnica so 
organizatorji najverjetneje našli v angleškem izrazu 
»hanging out«, kar pomeni druženje. Na hengalnici (na 

fotografiji) pa se je ustavila tudi Kranska kuhna in postregla s 
tržnico okusov, ki so jo nadgradili še z uličnimi umetniki in 
družabnimi igrami. Jutri pa se žal hengalnica poslavlja. Zato 
pa ne zamudite urbanega piknika na grajskem vrtu Khislstei-
na, ki bo med 11. in 21. uro. Obeta se sproščena sobota in ne 
pozabite: s seboj prinesite kakšno mehko odejo. Za slastne 
grižljaje in glasbo pa bodo ponovno poskrbeli organizatorji 
piknika skupaj s Kransko kuhno. 

Urbani piknik



BRIONI: OAZA SVEŽINE  
IN NARAVNIH OKUSOV
Brioni že vrsto let predstavljajo prostor druženja za vse generacije, saj pod 
eno streho združujejo restavracijo, kavarno in slaščičarno – sedaj tudi z bliž-
njim brezplačnim parkiriščem (za eno uro z uporabo mestne kartice). Brioni so 
prava mestna oaza – prostorna terasa z mešanico sence in sonca, kjer v osrčju 
mestnega utripa lahko uživate v prijetnem miru ob izvrstni kavi ter aktualnimi 
časopisi in revijami.
Brioni pa so veliko več kot odlična kavarna. Znani so po svojih izvrstnih tortah 
in ostalih slaščicah vseh vrst, narejenih iz naravnih sestavin brez dodatkov za 
obstojnost. Vse, kar Brioni ponudijo gostom, je pripravljeno v domači kuhinji 
pod vodstvom marljivih zakoncev Barbare in Tomaža Polenca, le nekaj kora-
kov od gostov. V ponos jim je popolnoma naravni sladoled, narejen iz svežega 
sadja. Za osvežitev v vročih dneh, ki so pred nami, pa vam nudijo tudi osvežil-
ne napitke ter naravne ledene čaje in limonade iz doma pripravljenih sirupov.
Brioni so prepoznavni tudi kot restavracija, kjer lahko dan začnete z zajtrkom 
ter vsak dan uživate v ponudbi raznovrstnih kosil, popoldanskega slow fooda 
ali pa ob romantični večerji. Vsi meniji so sestavljeni iz svežih živil ter sezonske 
zelenjave. Za ljubitelje večernega druženja so pripravili posebno ponudbo 
tonikov in džinov iz vsega sveta.
Vljudno vabljeni v Brione, v mestno oazo izvrstne kulinarične svežine!M
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KRANJSKA  
PIVNICA 

Varimo po tradicionalnem  
postopku iz naravnih surovin 
ječmenovega slada, hmelja,  

kvasa in vode,  
brez filtracije in pasterizacije.

VSB, d. o. o.  
PE Kranjska pivovarna in pivnica  

Jelenčeva 1, 4000 Kranj

Odpiralni čas:
od ponedeljka do četrtka  

od 12. do 23. ure,
ob petkih in sobotah  

od 12. do 1. ure,
nedelja in prazniki zaprto. 

Tel. 04 25 15 350
info@vsb.si

ODGOVOR:

Odgovor po šlji te do srede, 30. maja  
2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.

V Sloveniji doživljamo pravi razcvet ma
lih pivovarn, na njihov zemljevid pa se je 
pred leti uvrstila tudi Kranjska pivovarna 
podjetja VSB. V VSB so se sicer s pivovar
stvom začeli ukvarjati že pred približno 
23 leti, ko so postali zastopniki tehno
loške opreme in surovine za proizvod
njo piva. Že od vsega začetka so malim 
pivovarjem opremo tudi vgradili in jih 
naučili pravilno variti pivo. Sčasoma so 
na območju nekdanjega Ibija nad kanjo
nom Kokre v Kranju odprli tudi lastno 
pivovarno – Kranjsko pivovarno, v kateri 
je bila prva kuha piva 15. avgusta 2014. 
Posebnost malih pivovarn je, da pivo 
proizvajajo na tradicionalen, naraven 
način, zato je pivo »živo«, nefiltrirano in 
nepasterizirano. »V našem pivu je edini 
konzervans ogljikov dioksid, v njem ni 
ničesar drugega razen vode, pivskega 
slada, pivskega kvasa in hmelja. Varimo 
ga iz kakovostnega slada Weyermann, za 
katerega smo tudi zastopnik za Sloveni
jo in Balkan,« je razložila Verica Sodnik, ki 
vodi podjetje VSB in Kranjsko pivovarno.  
V Kranjski pivovarni pod zaščiteno 
znamko nastaja priljubljeno Kranjsko 
pivo, trenutno pa proizvajajo svetlo in 
temno pivo (svetli in temni lager), rže
ni in pšenični ale, v poletnem času tudi 
radler, kmalu pa bodo na trg poslali še 
svoje brezalkoholno pivo. Vse vrste piva 
postrežejo v Kranjski pivnici, ki so jo ob 

pivovarni odprli 2. junija 2016. Pivnica se 
ponaša z veliko in lepo teraso, na kateri 
lahko v poletnem času ob pivu in drugih 
pijačah naenkrat uživa približno 70 gos
tov. Poleti pogosto gostijo tudi glasbene 
skupine; pri njih so tako že igrali Modri
jani, Langa, dalmatinske klape in drugi. 
Ob teh in podobnih priložnostih gostom 
postrežejo tudi hrano, ki paše k pivu – od 
raznih jedi z žara do jedi iz kotlička. 
Kranjsko pivo lahko v njihovi pivnici ozi
roma pivovarni naročite tudi za domov, 
in sicer tako v steklenicah velikosti dveh 
litrov, pol litra in treh decilitrov kot tudi 
v 10, 20, 30 in 50litrskih sodih, ob 
katerih omogočajo tudi najem točilne
ga aparata. Kranjsko pivo seveda točijo 
tudi v marsikaterem drugem kranjskem 
lokalu pa tudi v številnih drugih lokalih 
po Sloveniji in celo na Hrvaškem. 

NAGRADNO VPRAŠANJE
Na kateri državni in verski praznik 
je bila prva kuha Kranjskega piva?

1.  nagrada: 30 litrov piva po izbiri  
v sodu z brezplačnim najemom  
točilnega aparata,

2.  nagrada: šesterček steklenic  
Kranjskega piva po izbiri

3.  nagrada: trojček steklenic  
Kranjskega piva po izbiri

Kranjska pivnica na 
dvorišču Ibija



Na tradicionalnem prvomajskem praznovanju na Svetem Joštu je za duhovito 
povezovanje programa poskrbel komik Sašo Stare. Pod odrom sta mu družbo delala 
Srečko Štagar iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj (v sredini) in Alex Mladenov, 
glasbeni menedžer in član kranjske zasedbe Gino & band. M. R. / Foto: Tina Dokl

Na prvi letošnji Kranski kuhni smo naleteli na zanimiv par: na šefa Spiralčka in njegovo pomočnico. Gre za Marijo in Žiga Kreka, ki sta s posebnimi »spiralčki« – ocvrtim krompirjem na spirali – razvajala prisotne. Precej ljudi je zanimal postopek, večina pa je v okusu tovrstnega čipsa uživala. A. B. / Foto: A. B.

Kranj je nedavno dobil Kavarno Globus. Uradno odprtje so 

med drugim obeležili tudi z obiskom barista, da pa je kavarna 

posebna zaradi različnih vrst kav in sploh odnosa do kave, je 

poudaril tudi novi šef kavarne Jan Gregorc (na fotografiji). Za 

zabavo in glasbo pa je poskrbel didžej. A. B. / Foto: A. B.

Kranjska priljubljena dežela nakupov je pripravila za kar en teden dogajanj, ki so bila posvečena modi, eno dopoldne pa se je v njej ustavila tudi karavana projekta Kuhnapato. Otroci slovenskih osnovnih šol letos že sedmič sodelujejo v projektu in tako raziskujejo prehransko kulturno dediščino svojih prednikov. Qlandia je tako gostila drugo regijsko dejanje za javnost oziroma nastop osnovnošolcev Gorenjske. Med sedmimi ekipami jih je bilo šest iz Gorij in ena iz Lipnice. Na fotografiji je Anka Peljhan, ustanoviteljica omenjenega projekta. A. B. / Foto: A. B.

Konec aprila je Klub študentov Kranj priredil prvi natečaj FIG – Filmski izziv 

Gorenjske. Sodelovale so štiri ekipe, ki so morale v 48 urah ustvariti petminutni film 

in ga predstaviti na končni projekciji v Stolpu Škrlovec. Njihove izdelke so ocenili 

Toni Cahunek, ki ga poznamo tudi kot avtorja dokumentarnih filmov, igralka Ajda 

Smrekar ter Aljoša Korenčan, snemalec in mojster fotografije pri številnih filmih. 

Najbolje se je sicer odrezala ekipa TNB. A. Š. / Foto: arhiv KŠK, Ksaver Šinkar



Uvod v 
priljubljeni 
radovljiški Festival 

čokolade predstavlja 

tudi večerja v 
Vili Podvin, kjer 
je pomembna 
sestavina jedi na 

meniju čokolada. 

Čokoladna večerja je 

letos pritegnila tudi 

Kranjčana Matjaža 

Erzarja, strastnega 

lovca med kuharji 

in kuharja med 
lovci. Družbo pa mu 

je delala njegova 

Simona Virant. A. B. / 

Foto: A. B.

Takole zavzeto se je z avtorjem nove knjige o čokoladi, ki raziskuje predvsem, kako uživati v njej, Andražem Briškijem Javorom pogovarjala sicer novinarska kolegica Špela Ankele, ki je s še nekaj pobudnicami nedavno v sklopu strašanske tržnice Kranjčanom in ostalim obiskovalcem predstavila cunjarnico z izmenjavo oblačil za odrasle. Predvsem ženski spol je idejo toplo pozdravil. A. B. / Foto: A. B.

Layerjeva hiša je v 
sklopu Tedna mladih 
gostila modno revijo Ob 
sončnem zahodu, kjer 
so se po modni brvi 
sprehodile manekenke 
v kreacijah študentov 
Naravoslovnotehniške 
fakultete. Svoje kreacije 
pa so predstavili 
Anže Mrak, Katarina 
Kimovec, Pia Gorišek, 
Katarina Kmet in Ana 
Štucin. Pridih mladosti 
so mladi s fotografije 
iskali tako v skrajno 
sodobnih kolekcijah 
kot tudi v klasičnih 
večernih oblekah. A. B. / 
Foto: Primož Pičulin

Celovečerni film Vztrajanje 
režiserja Miha Knifica (na fotografiji) 
je najprej napolnil Linhartovo dvorano 
Cankarjevega doma, potem pa je našel 
pot v izbrane Art kino mreže tudi 
na Gorenjskem. Film, ki je nastajal 
devet let in prepleta dvajset zgodb, je 
slovensko-srbsko-hrvaško-italijanska 
koprodukcija in je na lanskem 20. 
Festivalu slovenskega filma prejel 
nagrado vesna za najbolj izvirni 
avtorski prispevek (eksperimentalno 
AV-delo), Ivanka Mežan je prejela 
vesno za najboljšo stransko žensko 
vlogo in Brane Grubar vesno za 
najboljšo stransko moško vlogo. A. B. / 
Foto: arhiv filma (Katja Goljat)

Lions klub Kranj in Rotary klub Kranj sta si ponovno segla v roke in pod 

pokroviteljstvom Mestne občine Kranj na Brdu pri Kranju organizirala 

dobrodelni dogodek Povežimo se 2018. Izkupiček večernega druženja je 

bil tokrat namenjen razvoju in napredku, interesni dejavnosti robotike na 

osnovnih šolah v Kranju in okolici. Tako smo spoznali zagnane in navdušene 

ljubitelje robotike – prisotne osnovnošolce, prišla pa sta tudi Klavdij Tutta 

in Janez Štros, ki jih večina pozna skozi njun slikarski svet. Dobrodelnost pa 

umetnikoma tudi ni tuja. A. B. / Foto: Primož Pičulin
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Besedilo: Ana Šubic

D
rugo majsko soboto so mestno 
jedro Kranja preplavili mladi fol-
kloristi. Kulturno društvo (KD) 
Folklorna skupina Iskraemeco 

je namreč s soorganizatorji pripravila 
tradicionalni, že 15. mednarodni otro-
ški in mladinski folklorni festival FOS 
Predoslje. Gostilo ga je Letno gledališče 
Khislstein, na prizorišče pa so se skupi-
ne podale v povorki po kranjskih ulicah. 
Sodelovalo je kar šestnajst skupin, od 
tega dve glasbeni: harmonikarji Glasbe-
ne šole Bučar Ljubljana Zalog in mla-
dinski orkester iz Italije, sicer pa so pre-
vladovale folklorne skupine. Slovenijo 
so zastopali štajerska skupina Podgorci, 
starejša otroška skupina iz Preddvora in 

FS Iskraemeco, pestro ljudsko izročilo 
pa so predstavili še gostje iz Hrvaške, 
Poljske, Italije, Bolgarije in Madžarske.
»Program je bil zelo kakovosten, gle-
dalci in izvajalci pa zelo navdušeni. 
Mogoče bi nekatere skupine lahko malo 
bolj upoštevale predpisani čas, a jih je 
bučen aplavz ponesel in so pozabile na 
uro,« je povedala Marija Šenk, pred-
sednica KD Folklorna skupina Iskra-
emeco. Ta je na festivalu sodelovala z 
dvema skupinama. Otroška skupina 
pod vodstvom Andreje Traven, Ines 
Kopač in Neje Vončina se je predstavila 
z odrsko postavitvijo Sijaj, sijaj sončece, 
ki jo je pripravil Jože Šenk. Slednji je 
skupaj z Anjo Sitar tudi avtor postavitve 
Hitro zasuč' jo okol', s katero je nasto-
pila mladinska skupina, ki jo vodita že 

omenjena Sitarjeva in Matej Starman. 
Letošnji festival je bil največji doslej. 
Kot je dejala Marija Šenk, so hvaležni 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri nje-
govi izvedbi. 
Folklorna skupina Iskraemeco prav te 
dni gostuje na velikem mednarodnem 
folklornem festivalu v Črni gori, po pri-
hodu domov pa se bodo posvetili prip-
ravam na plesno predstavo, ki bo pika 
na i 40-letnici skupine. Pripravljajo jo 
2. junija v dvorani kulturnega doma v 
Predosljah. »Že sedaj prisrčno vabljeni 
v pisani svet kulturne dediščine,« vabi 
Marija Šenk. Ob jubileju skupine ta čas 
v Galeriji Bala (Cankarjeva ulica 10) 
poteka tudi fotografska razstava Ko 
spomini oživijo, na ogled bo do 20. 
maja.  

Pisana dediščina
Na petnajstem folklornem festivalu FOS Predoslje je nastopilo šestnajst skupin iz šestih držav.  
Folklorna skupina Iskraemeco ta čas gostuje v Črni gori, 2. junija pa v Predosljah pripravlja plesno 
predstavo ob 40-letnici skupine. 

Mladi člani Folklorne skupine Iskraemeco

V Kranju je gostovalo enajst skupin iz 
tujih držav.



  MLADI I 43  

Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Primož Pičulin

Š
tirinajstletni Nino Triler iz Selške 
doline in Zojo Šivic z Mlake pri Kra-
nju in ter leto starejšo Lano Druško-
vič, prav tako iz Kranja, povezuje 

ljubezen do plesa, zlasti baleta. Zanj so se 
začele navduševati že kot majhne deklice, 
danes pa so vse tri uspešne mlade baleri-
ne, ki blestijo tudi na tekmovanjih. Balet-
no znanje nabirajo v Baletni šoli Stevens 
v Spodnjih Bitnjah pod vodstvom Nene 
Vrhovec Stevens in njenega moža Andre-
wa Johna Stevensa, jeseni pa bodo vsto-
pile v novo baletno okolje, saj so uspešno 
opravile sprejemne izpite na Konservato-
riju za glasbo in balet v Ljubljani. Vesele 
so, da bodo še naprej lahko plesale skupaj.
Dekleta smo zmotili v nedeljo zjutraj, ko 
so bile pred njimi triurne vaje. Za števil-

nimi dosežki se namreč skriva ogromno 
treningov. Ob pripravah na tekmovanja 
in predstave trenirajo skoraj vsak dan, 
tudi ob sobotah in nedeljah, je pojasnila 
Nina, a kot pravi, ji baleta ni nikoli preveč: 
»Nikoli mi ni težko iti na vaje ali nastope, 
vedno komaj čakam, da grem.« Zoja pra-
vi, da jo balet v življenju žene naprej, Lana 
pa: »Pri baletu je vedno kaj novega. Všeč 
mi je, ker nikoli ne moreš biti 'popoln', 
vedno si postavljam nove izzive in se tru-
dim, da sem iz dneva v dan boljša.«
»Z baletno šolo smo se udeležili že veli-
ko tekmovanj, na primer Dance World 
Cupa v Nemčiji lansko leto, letos pa smo 
se z Lano in Nino udeležile tudi medna-
rodnega tekmovanja v Udinah,« je pove-
dala Zoja. Lana je med drugim ponosna 
na lansko evropsko prvenstvo, kjer je 
bila druga s klasično solo variacijo, s 
soplesalko pa četrta v modernem duetu. 
Ta čas se pripravljajo na evropsko ple-

sno tekmovanje, ki bo konec maja v Špi-
talu ob Dravi.
Dekleta se veselijo novega življenjskega 
obdobja, ki jim ga bo prineslo šolanje na 
ljubljanskem konservatoriju, Nina in 
Lana pa bosta ob tem na ljubljanski sre-
dnji vzgojiteljski šoli in gimnaziji obis-
kovali še umetniško gimnazijo, smer 
sodobni ples. Vse se želijo tudi po zak-
ljučku šolanja ukvarjati z baletom, Zoja 
in Nina celo upata, da mu bosta lahko 
posvetili življenje. 

Obožujejo balet
Nina Triler, Zoja Šivic in Lana Druškovič so obetavne mlade balerine. Baletu želijo posvetiti življenje  
in so na dobri poti, saj so bile sprejete na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani.

Nina Triler, Lana Druškovič in Zoja Šivic / Foto: Primož Pičulin

stop-shop.com

A BRAND OF
IMMOFINANZ

Cesta Staneta Žagarja 71
Kranj

ODDAMO prostor na parkirišču za 
namen promocij! 

Nabor najemnikov objekta:  
Dipo, Big Bang, Sportsdirect.com,  
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dm, Pepco, Mega center fitnes, cafe 
Rock n Roll 

Kontakt: email kr@m2.co.at 
in telefon 01 428 8883 
Splet: stop-shop.com/sl/si/kranj 
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Besedilo: Ana Šubic

V 
Pionirskem domu v Ljubljani je 
aprila potekal že šestnajsti Otroški 
festival gledaliških sanj. Predstavi-
lo se je kar 45 gledaliških skupin, 

strokovno komisijo, ki so jo sestavljali 
priznani gledališki in kulturni ustvarjalci, 
pa so navdušili tudi mladi igralci iz Kra-
nja. Nagradili so skupini POTica na čelu 
z mentorico Andrejo Stare in skupino 
Žagarčki, ki jo na OŠ Staneta Žagarja vodi 
Jana Kovač, za nameček pa so nagradili še 
obe mentorici.
Igralska šola akademske igralke Andre-
je Stare je na festivalu sodelovala prvič. 
Skupina POTica 2 je s predstavo Okrog 
sveta osvojila nagrado, imenovano sanj-
ko, za najboljšo predstavo tretje triade. 

»Gre za avtorsko nadgradnjo ljudske 
Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, ki jo 
poznajo domala vsi narodi,« je pojasnila 
Staretova in dodala, da se nanaša na to, 
kdaj in do kakšne mere moramo upošte-
vati tuja mnenja. »Izbrana tema je druž-
beno zelo aktualna, zelo odrasla in nima 
pravilnega odgovora. Vendar vaše per-
spektive na temo so omogočale gledal-
cem identifikacijo in predvsem snov za 
refleksijo. Odrske odgovornosti ste pre-
vzemali z veliko mero zrelosti,« je komi-
sija zapisala v obrazložitvi. Skupina 
POTica 1 pa je s predstavo Koze prejela 
posebno nagrado za gibalni izraz. »Pred-
stava je dokaz, da se da z jasno mislijo, 
notranjo gesto in pozicijo telesa odigrati 
celotno zgodbo popolnoma razumljivo, 
nabito s čustvi in ne nazadnje omogoča 
gledalcu veliko lastne imaginacije,« je 

razložila komisija. Predstava je nastala 
na podlagi razmišljanja otrok o reševa-
nju medsebojnih problemov in nesogla-
sij, govori pa o dveh različnih in sprtih 
kozjih družinah, ki s pomočjo ljubezni 
premagata sovraštvo.
»Nagrad sem najbolj vesela zaradi otrok, 
saj smo res veliko in trdo delali. Na 
vajah je bilo vsega – od smeha do solz, 
tako kot v pravi družini. Mladi igralci so 
dobili potrditev, da se s trdim, resnim in 
odgovornim delom dosegajo najboljši 
rezultati,« je dejala Staretova.
Žagarčki pa so s predstavo V knjižnici 
osvojili sanjka za najbolj izvirno pred-
stavo festivala. Veselje ob uspehu je 
bilo še toliko večje, saj je skupina prvič 
stala na pravem odru, kar je žirija kar 
težko verjela. »Junaki pravljic se zberejo 
v knjižnici, saj imajo dovolj, da današ-
nji učenci berejo le sodobne pravljice. 
Dve učenki, ki prideta v knjižnico, jim 
prisluhneta in predlagata, da povabijo 
učence, oni pa naredijo reklamo vsak 
za svojo pravljico in odigrajo le delček 
vsake pravljice. Ostale osebe, vključno 
z učenkama, pa prevzamejo vloge osta-
lih pravljičnih oseb. Za presenečenje v 
pravljici skrbi volk, ki je enkrat princ, pa 
boter Mesec …, ki vedno, ko mu ni kaj 
všeč, reče: če ne te bom pa požrl. Tako 
nastanejo mnoge smešne situacije,« 
je o predstavi povedala mentorica Jana 
Kovač. Uprizoritev po mnenju komisije 
kaže, da je z nekaj inteligence in pred-
vsem občutkom za ironijo ter sprošče-
nost stare zlajnane pravljice moč spravi-
ti v novo, zanimivo in zabavno zgodbo: 
»Preigravanje znanih likov je otrokom 
omogočalo varen pristan, še bolje pa 
odskočno desko za nove interpretacije 
že prevečkrat videnih likov.«

Z igro izražali veselje in žar
Na šestnajstem Otroškem festivalu gledaliških sanj so bili nagrajeni tudi mladi iz igralske šole POTica 
in skupina Žagarčki z OŠ Staneta Žagarja Kranj ter njuni mentorici Andreja Stare in Jana Kovač.   

Skupina POTica 2 je s predstavo Okrog sveta osvojila sanjka za najboljšo 
predstavo tretje triade. / Foto: Foto Vidmar



Skupina POTica 1 je s predstavo Koze prejela posebno 
nagrado za gibalni izraz. / Foto: Foto Vidmar

Predstava V knjižnici v izvedbi skupine Žagarčki je  
bila najizvirnejša na letošnjem festivalu gledaliških sanj.  
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Vabimo vas na izlet, na katerem si bomo ogledali kraje, ki jih je v svojih 
vižah prepeval ansambel Slavka Avsenika. Najprej si bomo z lokalnim  
vodnikom ogledali Begunje in kraje, kjer je gospod Slavko odraščal, sledil 
bo ogled muzeja Avsenik. Nato se bomo odpeljali proti Jesenicam in Golici 
in z žičnico prav na Španov vrh, kjer cvetijo najlepše narcise. Po kosilu se 
odpeljemo še v Planico, kjer je Slavko Avsenik kot mlad skakalec preživel 
veliko lepih trenutkov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek, ki je imel 
srečo, da je lahko večkrat v živo govoril z Slavkom Avsenikom.   
Tako nam bo lahko povedal marsikatero zanimivost.      

  Lepo vabljeni!
Odhod avtobusa:  
ob 7.00 z AP Škofja Loka, ob 7.20 z AP Mercator Primskovo  
ob 7.30 z AP Globus Kranj, ob 7.50 z AP Radovljica

Cena izleta je 32 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, voden ogled muzeja Avsenik,  
vožnja z žičnico na Španov vrh, kosilo in DDV.

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

          IZLET // sreda,  23.  maja 2018
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PO POTI  
AVSENIKOVIH VIŽ

Kovačeva je še povedala, da so na festivalu zadnjič sodelovali 
leta 2010. Razlog za prijavo je bila velika zagnanost mladih 
igralk, ki so nadvse rade prihajale na vaje. »Poudarek je bil 
na naravni in sproščeni igri, kar je opazila tudi žirija. Tudi 
na festivalu so s svojo igro izražale veselje in žar, kar je bistvo 
otroškega gledališča,« je dejala. 
Žirija je podelila tudi tri nagrade za najboljše mentorsko delo, 
dve od njih pa sta prejeli Kovačeva in Staretova. Prva je že 
dvajset let mentorica mladim igralcem, Staretova pa pet let 
vodi igralsko šolo, ki se je letos pridružila novoustanovlje-
nemu kulturno-umetniškemu in izobraževalnemu društvu 
APéL. Obe ugotavljata, da je festivalov, na katerih bi se lahko 
predstavile otroške gledališke skupine, premalo.

Skupini POTica sta se udeležili tudi regijskega srečanja otroških 
gledaliških skupin v organizaciji javnega sklada za kulturne deja-
vnosti. »Prejeli smo zelo dobre odzive, zato pričakujemo uvrsti-
tev na državni nivo. Največje priznanje selektorice je bila misel, 
da otroci na odru neznansko uživajo, da je čutiti sodelovanje in 
uigranost ter da točno vedo, kaj počnejo,« je pojasnila mentorica.
Žagarčki z Jano Kovač na čelu pa so se medtem razveselili 
vabila za sodelovanje na 12. mednarodnem festivalu Igraj se z 
mano, s katerim želijo osebe s posebnimi potrebami vključiti 
v družbo. Dogajanje na Kongresnem trgu v Ljubljani bo tako 
prihodnji teden popestrila tudi predstava V knjižnici. »Zani-
miva jim je tudi zato, ker vanjo vključujemo občinstvo,« je 
dodala Kovačeva. 
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

N
a Bazenu je bila pred kratkim modna revija, na kateri je 
kranjska oblikovalka Lea Behek predstavila linijo oblačil, 
dostopnih širšemu občinstvu. Gre za malce bolj glamu-
rozna oblačila, namenjena samozavestnim ženskam in 

moškim, ki si na ta način drznejo izraziti del sebe, je razložila. 
Oblačila so kljub kančku ekstravagance in dejstvu, da so izsto-
pajoča, nosljiva, je poudarila 29-letna oblikovalka: »So tudi zelo 
uporabna. Isti kos je možno uporabiti tako za večerni dogodek 

kot tudi za prosti čas, odvisno od tega, kako ga kombiniraš.« 
Bližje so ji temne barve, ki jih je lažje kombinirati in po njenem 
izražajo moč.
Pri šivanju ji na pomoč priskoči mati. Nekoč so se njuna 
mnenja pri posameznih kosih občasno razlikovala. »Ven-
dar je mami sčasoma spoznala, da sem dobila priložnost 
ustvarjati za bolj znana imena, kar mi je prineslo tudi pre-
poznavnost, prav zaradi dejstva, da je moj stil drugačen,« je 
povedala Lea in dodala, da je mnenje drugih ne prizadene. 
Navdih vselej išče v ljudeh, ki so s svojim trudom uresničili 
sanje.

Glamur za drzne 
Oblikovalka Lea Behek, doslej bolj znana po odrskih kreacijah, zlasti za Raiven,  
je na modni reviji predstavila prvo linijo oblačil za širše občinstvo. Videz modelov  
je dopolnil frizerski mojster Tomaž Dokl - Dox.  
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Obveščamo vas, da ima lekarna Stražišče od 1. aprila 2018 dalje nov 
poslovni čas: sobote bodo odprte od 7.00 do 12.00 ure, ostale dneve 
v tednu ostaja poslovni čas nespremenjen.

N

OBVESTILO

nov poslovni čas

Ponedeljek – petek: 7.00 - 19.00
Sobota:  7.00 - 12.00

Lekarne Stražišče

Z modno revijo, na kateri je predstavila svojo linijo oblačil, si 
je tudi Lea uresničila dolgoletne sanje. Pripravila jo je skupaj s 
kranjskim frizerskim mojstrom Tomažem Doklom - Doxom, 
za katerega Lea pravi, da je eden izmed tistih, ki s srcem in 
predanostjo opravljajo svoje delo. Videz modelov v Leinih 
oblačilih so tako dopolnile še njegove pričeske.
Lea je bila sicer doslej bolj znana po odrskih kreacijah. Še zla-
sti je opozorila nase z drznimi kreacijami, ustvarjenimi za 

pevko Raiven, ki jo je oblekla za lansko in predlansko Emo (za 
letošnjo pa naličila), sodelovala je z mis universe Lucijo Potoč-
nik, pevko in radijko Urško Majdič, Katayo ... Čeprav se s 
kolekcijo, dostopno širši publiki, predstavlja v drugi luči, 
namerava še naprej ustvarjati tudi za znane obraze. Vsestran-
ska Lea, ki je sicer študirala filozofijo in teologijo, se že dlje 
časa ukvarja tudi z ličenjem in najraje dela na snemanjih 
reklam, videospotov in filmov. 

Lekarna Stražišče domuje v prostorih 
lansko leto prenovljene Zdravstvene 
postaje Stražišče. 
Pri nas lahko dobite zdravila na recept 
in brez recepta, prehranska dopolnila in 
dermatološko kozmetiko. Hkrati z vese-
ljem prisluhnemo vašim zdravstvenim 
težavam in vam ustrezno svetujemo. 
Poleg klasičnih znanj imamo zaposle-
ni v Lekarni Stražišče dodatna znanja s 
področja farmacevtske skrbi za sladkor-
ne bolezni in hipertenzije. Na vašo željo 
vam lahko izdelamo tudi Osebno kartico 
zdravil, pripomoček, ki vam olajša urnik 
in vas obvesti o posebnostih pri jemanju 
vaših zdravil.
Farmacevti v lekarni imamo dodatna 
znanja s področja homeopatije. Tako 
vam lahko ustrezno svetujemo in odgo-
vorimo na morebitna vprašanja. Novost 
v lekarni je svetovanje o uporabi kinezi-
oloških trakov, metode lajšanja športnih 
poškodb in bolečin.
Med tednom smo odprti med 7. in 19. 
uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro. 
Veseli bomo vašega obiska!G
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
Veronika Potočnik, dr. med., specialistka 
fizikalne in rehabilitacijske medicine

ALI JE MAGNETNO RESONANČNO  
SLIKANJE RES VEDNO PREISKAVA IZBIRE 
PRI BOLEČINI V KRIŽU?
Bolečina v križu (v nadaljevanju BVK) je eden glavnih zdrav-
stvenih problemov v zahodnih državah. Vsaj enkrat v življe-
nju jo občuti kar 70–95 odstotkov ljudi. Vzroke za BVK v gro-
bem delimo v dve skupini: specifične in nespecifične. Med 
specifične vzroke spadajo obolenja, ki jih lahko identificira-
mo: okužbe, vnetja, tumorji, zlomi kosti, zdrsi medvretenčne 
ploščice (t. i. hernije diska) … V skupino nespecifične BVK pa 
spada bolečina, ki je ne moremo pripisati nobenemu od zgo-
raj naštetih stanj, je večinoma mehanske narave in nastane 
kot posledica preobremenitve mišično-vezivnega sistema 
hrbtenice. Bolečino opredelimo z natančno anamnezo in 
kliničnim pregledom, občasno pa se odločamo za napotitev 
na slikovne preiskave. Slikovne preiskave so potrebne ob 
sumu na specifično BVK, v primeru nespecifične bolečine pa 
večinoma niso potrebne in večkrat negativno vplivajo na izid 
zdravljenja.
Raziskave so namreč pokazale prisotnost degenerativno 
spremenjenih medvretenčnih ploščic (izrazi kot npr. dehidra-
cija diska, znižan signal diska, znižan disk, izbočen disk, pro-
truzija diska …) na magnetnoresonančnem (v nadaljevanju 
MR) slikanju pri več kot tretjini dvajsetletnikov, več kot polovi-
ci štiridesetletnikov in več kot 85 odstotkih šestdesetletnikov. 
Nobena izmed teh oseb ni imela BVK. Take spremembe so 
tako večinoma le ‘kozmetične’ narave in normalen proces sta-
ranja, podobno kot gube na koži. To pomeni, da so najdbe, ki 
jih prikaže MR-preiskava pri osebah z nespecifično BVK, prav-
zaprav naključne. Tak rezultat slikanja pa je pogosto napačno 
razumljen s strani pacientov, ki menijo, da je njihova hrbteni-
ca pomembno strukturno okvarjena, kar pa vodi v strah pred 
gibanjem, protektivno obnašanje in željo po dodatnih, bolj 
invazivnih preiskavah ali celo operativnem zdravljenju. 
Zato je ob BVK bistvenega pomena natančna anamneza 
in klinični pregled, odločitev o slikovnih preiskavah pa naj 
ostane v domeni zdravnika.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

B
rigita Jevnikar je trenutno zaposlena v VDC Sonček 
Kranj, je tudi vodja prostovoljcev pri Društvu Hospic 
v Radovljici. Kot ekonomska tehnica po poklicu je vča-
sih delala v prodaji, in kot pravi, je vedno znala pri-

sluhniti sočloveku. Je Savinjčanka, ki se je zaradi dela pred 
nekaj leti preselila v Kranj. Svoj ustvarjalni kotiček ima tudi 
v kranjski Kovačnici, kjer ustanavlja Zavod 3ANGL ravno za 
področje avtorskega programa tehnik dihanja. »Spomnim se 
prelomnega leta 1997, ko sem se začela odmikati od gledanja 
televizije in sem raje prebirala članke o odnosih in osebnost-
ni rasti. Zanimala me je psihologija, opazovala sem življenje 
samo. Že kot otrok sem se srečala z zdravilnimi zelišči, rada 
sem posegala po domačih pripravkih in v kuhinji uporabljala 
izdelke iz okolja. Potrošniški način življenja me ni prevzel 
niti kasneje, še vedno kupujem pri 'vaškem' trgovcu. Leta 
2005 se je zgodila naslednja prelomnica, ko sem se srečala 
najprej z Vido Vidmar, Slovenko, ki je učila meditiranja v 
Braziliji, in po tem še z gospo Miro z Blejske Dobrave. Spoz-
navati sem začela t. i. čiščenje miselnih vzorcev, a šele predi-
havanje je bilo tisto, ki je name zares učinkovalo, in po dol-
gem času sem imela moč, da sem začela reševati svoje težave. 
Do leta 2014 se je nabralo več kot deset tisoč ur raziskovanj 
in povezovanj različnih tehnik in nastajala je oblika vadbe 
»VAJE dihaj«, ki je meni pri vseh izzivih močno pomagala, 
da sem se reševala iz kočljivih situacij vsak dan sproti. Šla 
sem na pot, na kateri se ogromno naučiš o življenju. Na neki 

Z dihanjem 
do boljšega 
zdravja
V Medgeneracijskem centru Kranj poteka 
brezplačna skupinska vadba z Brigito Jevnikar. 
Udeleženci odpravljajo plitko dihanje in se 
naučijo sproščanja posledic stresa. Naslednje 
srečanje bo v torek, 22. maja, ob 18. uri.  
Z Brigito smo se pogovarjali o njeni avtorski 
tehniki »VAJE dihaj«.
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točki sem začutila, da takšno preprosto obliko vadbe lahko 
izvaja prav vsak,« je povzela Brigita Jevnikar.
V deželah na vzhodu so se obdržala stara znanja in vsa ta so 
povezana z dihanjem, poudarja Jevnikarjeva in ugotavlja, da 

na zahodu šele zdaj spoznavamo, da so dihalne vaje osnova 
in da nam omogočijo, da smo pomirjeni in povezani v sebi 
in zato manj bolehamo: »Dihalne vaje najbolj učinkujejo v 
borbi z vsakdanjimi stresi in so namenjene aktivni generaciji 
za odpravljanje posledic stresa in starejši generaciji za vzdr-
ževanje pozitivne volje do življenja samega. In to na povsem 
naraven način preko svojega dihanja. Za začetek je potrebno, 
da se udeležite skupinske vadbe, da spoznate osnovne ele-
mente VAJE dihaj. Pripravljam tudi že knjigo in zvočni zapis 
o tem. Vadba je subtilne narave, in ker smo zelo individual-
na bitja, jo vsak tudi malo drugače vadi in sprejema znotraj 
sebe. Posebnost skupinske vadbe je, da navajam posamezni-
ka biti prijazen in nežen sam do sebe in do svojega telesa. 
Med vadbo nagovarjam posameznike, da osrednji del, ki sem 
ga poimenovala 'VAJE dihaj', izvajajo tudi sami doma, za kar 
ne potrebujejo nobenih pripomočkov in lahko vadijo na stolu, 
na robu postelje, stoje ... Priporočam edino, da vadijo bosi ali 
v nogavičkah in da po vadbi spijejo kakšen kozarec vode več 
kot po navadi.«
Skupinske vadbe potekajo tudi v Medgeneracijskem centru v 
Kranju. »Naša srečanja so namenjena različnim starostnim 
skupinam. Iz izkušenj lahko povem, da vadba zelo ustreza 
'ženski duši', se je pa pokazalo, da je lahko tudi za moške prav 
prijetna, če pridejo večkrat. Skupinske vadbe potekajo razen 
poleti čez vse leto dvakrat mesečno v Medgeneracijskem cen-
tru v Kranju. V juniju in juliju pa bomo vadili v parku stare 
trgovske šole v Kranju ob četrtkih, in prvič se bomo srečali 
sedmega junija,« je še povzela Brigita Jevnikar. 

Brigita Jevnikar / Foto: osebni arhiv

NEGUJEMO GENERACIJE

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kranj podarimo 25 % 
popusta na izbran izdelek ob enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, 
boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, 
na zaklenjene cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki 
jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 16. 6. 2018.

KUPON ZA
25% POPUST

KR

Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
Po Tosamine izdelke in široko ponudbo vsega za zdravo življenje in 
boljše počutje vas vabimo v naše Bele štacunce. Najbližjo najdete v 
kranjskem Planetu Tuš. Pridite po prve vložke za vašo najstnico, po 
zdravstvene pripomočke z naročilnico, po vse, kar je treba nakupiti 
pred porodom, ali pa samo po strokoven nasvet. Veseli vas bomo!

Tosama praznuje visok jubilej 
ŽE 95 LET 
NEGUJEMO GENERACIJE
Domžalska Tosama je iz skromnih začetkov 
leta 1923 do danes prerasla v svetovno 
prepoznavno, inovativno in cenjeno podjetje. 
Zaposleni, že preko 500 nas je, smo danes 
ponosni na lasten razvoj izdelkov, ki so 
narejeni v glavnem iz naravnih materialov. O 
prizadevanjih, prepričanjih in ciljih podjetja 
največ pove slogan, ki zadnja leta usmerja 
naše delo: Negujemo generacije.

Bombaž je kralj intimne nege
Pri razvoju vložkov in tamponov ostajamo zvesti naši 
tradiciji, hkrati pa z lastnim razvojem, novimi materiali in 
pridobljenimi patenti ustvarjamo nove trende. Naši 
izdelki so narejeni iz najboljšega, kar ponuja narava – iz 
bombaža, uporabnice pa jih najdejo v blagovnih 
znamkah Natura Femina, Jasmin nature in Vir nature.

Otroštvo barvamo z oranžno
Že od šestdesetih let prejšnjega stoletja se posvečamo 
tudi izdelkom za najmlajše. To.to je tista živahna, v 
oranžno barvo odeta znamka, v kateri najdete skoraj 
vse, kar je potrebno za naravno in prijazno nego otrok 
od rojstva naprej. Malčkom boste z izdelki to.to ponudili 
nežen, varen in skrben objem. 

Ko narava pomaga rani
Pri izdelavi medicinskih izdelkov zadnja leta veliko 
znanja in energije posvečamo sodobni oskrbi rane. 
Vivamel, prvo slovensko oblogo za celjenje ran, smo 
naredili iz  kostanjevega medu in alginata. Danes že 
beleži izjemne rezultate pri zdravljenju kroničnih ran, ki 
se slabo ali počasi celijo in se ne odzivajo na 
antibiotično zdravljenje. Dokazano je učinkovit pri 
celjenju kirurških ran, ran po poškodbi, opeklin, 
golenjih in diabetičnih razjed ter razjed zaradi pritiska, 
okuženih ran in ran z močnim vonjem.
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Besedilo: Ana Šubic

V
seslovenskemu igralnemu dnevu, s katerim je društvo 
Naturo 12. maja mnoge Slovence spodbudilo k sosed-
skemu druženju in igri na prostem, so se pridružili 
tudi Kranjčani. V sklopu projekta Slovenija se igra so se 

»igrali« na Prešernovi ulici v centru Kranja, na Trsteniku, 
Srednji vasi pri Goričah, Stražišču, Predosljah, na zelenici 
med bloki na Trgu Prešernove brigade ... Tam je svoje sosede 
na druženje povabil predsednik društva Naturo Gregor 
Rožanc. »Po bližnjih blokih sem polepil plakate. Združili smo 
moči, vsak je prinesel nekaj hrane in pijače. Odzivi so dobri, 
celo soseda, ki se zaradi službe ne more družiti z nami, je 
prinesla pladenj dobrot,« je povedal Rožanc. Na pikniku je 

kmalu zadišalo po peki na žaru, otroci pa so se družili ob 
zabavnih igrah: streljanju z lokom, brcali so žogo, igrali nami-
zni tenis, hodili po vrvi in s hoduljami ... »Gregorjevo idejo 
zelo podpiram. Takšna druženja bi morala biti pogostejša. 
Časi so žal takšni, da je pristnih stikov vse manj,« je dejala 
njegova soseda Suzana Rabič. V društvu že napovedujejo, da 
se bo Slovenija igrala tudi prihodnje leto. 

Igral se je tudi Kranj
V sklopu projekta Slovenija se igra so se drugo soboto v maju družili na več kot petdesetih  
lokacijah, tudi v Kranju.

Na zelenici med bloki na Planini je dišalo po peki na žaru.

Otroci so se zabavali ob različnih igrah. 

Kranj bo junija gostil dvajseto evropsko prvenstvo v footbagu 
– brcanju majhne usnjene žogice na badmintonskem igrišču. 
Med 21. in 23. junijem ga bo priredilo društvo Footbag Kranj 
v sodelovanju s kranjsko mestno občino ter zavodom za 
turizem in kulturo. »Pričakujemo okoli 60 igralcev, med njimi 
bodo tudi aktualni evropski in svetovni prvaki ter devetkratni 
svetovni prvak Vasek Klavda, legenda tega športa, ki nam 
obljublja tudi nogometni freestyle šov,« napoveduje glavna 
organizatorka Lena Mlakar Jereb, ki je lani postala svetovna 
prvakinja v tem športu. Prva dva dneva bodo kvalifikacije 
v dvorani Planina, v soboto, 23. junija, pa pripravljajo veliki 
finale na Glavnem trgu. »Ves dan dan se bodo odvijale 
finalne tekme iger na mrežo in v prostem slogu, organizirali 
bomo tekmovanje in delavnice za najmlajše ter predstavitve 
footbagu podobnih športov, kot sta nogometni prosti slog 
in sepak takraw. Tik ob našem igrišču bo zavod za turizem 
organiziral Kransko kuhno. Veseli me, da se nam je uspelo 
povezati z različnimi kranjskimi organizacijami. Skupaj 
bomo organizirali celodnevni dogodek, ki ne bo samo špor-
tno obarvan, ampak prinaša tudi prijetno druženje družin 
in prijateljev ob hrani, pijači in rekreaciji,« je še dejala Lena 
Mlakar Jereb. A. Š.

V KRANJU EVROPSKO PRVENSTVU  
V FOOTBAGU
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

D
ostikrat me ljudje vprašajo, kaj je bolje: briketi ali 
mokra hrana. Odkrito povem, da ne vem. Primerni 
sta oboji, dokler sta kakovostni. Mokra hrana jasno 
vsebuje več vlage, kar bi bilo recimo bolj pomembno 

pri mucah, saj so znane, da jih pitje vode ne privlači. Primer-
no bi bilo tudi za pse, ki so izpostavljeni vročini oziroma 
višjim te mperaturam, in za pse, ki so izgubili tek, saj ima 
mokra hrana izrazitejši vonj in okus. Je pa potrebna pozor-
nejša nega zob, saj se z mokro hrano ne drgnejo in se jim 
delajo obloge. Obstajajo pa celo briketi, ki so specifično obli-
kovani za čiščenje zob,« je povedal Matej Zagorc, veterinar-
ski tehnik ter vodja trgovine in salona za nego malih živali 
Tačka v Kranju. Hrana za živali se razlikuje glede na vrsto 
živali in vse do posameznika te vrste, pravi sogovornik. 
»Kakovostni briketi pa tudi nekatere druge (sveže) hrane za 
živali imajo večkrat preračunano in preizkušeno recepturo, 

ki zadovoljuje potrebe živali glede na njihovo starost, aktiv-
nost, zdravstveno stanje in ostale faktorje. Temu primerno 
imajo embalaže, vsaj po večini, napisane dnevne merice bri-
ketov. Če naš ljubljenček nima predpisane diete, priporo-
čam mešanje briketirane in sveže hrane čez dan, saj bi se 
tudi mi naveličali, če bi konstantno jedli eno in isto. Treba 
pa je paziti, da je hrana primerna in da ne presega dnevne 
potrebe. Osebno svojo psičko tako hranim že devet let in se 
je izkazalo za zelo učinkovito.« Kakovostni briketi vsebujejo 
pravo kombinacijo proteinov, maščob in ogljikovih hidratov, 
ki jih tudi psi pretvorijo v energijo, saj so vsejedi. Vsebujejo 
tudi vlaknine, pepel in razne minerale. »Tudi pri živalih se 
vse pogosteje pojavljajo alergije. Iz tega razloga je na trgu 
tudi več vrst monoproteinske hrane, se pravi hrane, ki vse-
buje proteine samo ene živalske vrste, običajno nekaj ekso-
tičnega (kot sta npr. noj, kenguru), na kar pes ne bo alergi-
čen. Prav tako se pojavlja vse več alergij na pšenico, ki jo 
proizvajalci zamenjajo z drugimi vrstami ogljikovih hidratov 
(krompir, pira, riž ipd.),« je še pojasnil Zagorc. 

Zdrava pasja hrana
Veterinarski tehnik Matej Zagorc je podelil nekaj izkušenj in znanj  
v zvezi z zdravo prehrano naših štirinožnih prijateljev.

S tačko
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V Dvorcu Jelen v starem Kranju smo v začetku leta odprli trgovino in salon za nego malih 
živali Tačka. Vašim živalskim prijateljem nudimo prvovrstno hrano znamke Puur, premium 
hrano Chicopee in ultra premium hrano Genesis. Podpiramo tudi slovenske proizvajalce, 
zato boste pri nas našli ročno izdelane ovratnice in povodce pa pasje piškote, pasji kokos 
ter zeliščne šampone in kreme. Poleg tega, da vašemu hišnemu ljubljenčku privoščimo naj-
boljšo prehrano, mu nudimo tudi nego, ki smo jo še obogatili. Vsem pasmam psov je na 
voljo kopanje, striženje, razčesavanje, čiščenje ušes, striženje krempljev ... Najhitreje 
boste na vrsti, če boste svojega živalskega prijatelja predhodno naročili na nego 
po e-pošti ali poklicali po telefonu. Tačka ima svojo domačo dušo, kar vsekakor 
čutijo štirinožni obiskovalci, saj se pri nas zelo hitro počutijo kot doma.

PONUDBO SMO ŠE OBOGATILI, PRI NEGI HIŠNEGA LJUBLJENČKA IZVAJAMO ŠE VEČ STORITEV!

Ljubljanska cesta 1, Kranj  I  Tel.: 040 689 670
www.facebook.com/tackaspa  I  tackaspa.si
E-pošta: info@tackaspa.si
Delovni čas: ponedeljek–petek od 9. do 13. in od 15. do 
19. ure, sobota od 9. do 13. ure, nedelje in prazniki zaprto
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

T
a konec tedna se po dobrem letu 
in pol v Medvode vračajo bonsaji. 
Več kot 60 jih bo na ogled, sode-
lujoči bonsajisti prihajajo iz Italije, 

Avstrije, Hrvaške, Slovenije in celo Nizo-
zemske. Med spremljajočimi dogodki 
bodo demonstracije in delavnice obliko-
vanja neobdelanih dreves v bonsaje in 
kot pravi predsednik Slovenskega bonsaj 
kluba Nik Rozman, bo to odlična prilož-
nost za vse nepoznavalce, da vidijo, kako 
ta postopek poteka: »Obenem bomo v 
soboto imeli demonstracijo aikida in v 
nedeljo japonsko kaligrafijo. Na dogodku 
bo tudi nekaj prodajalcev, ki bodo ponu-
jali od posod, zemlje do orodja.« Rozman 
na razstavo vabi tudi vse tiste, ki jih ta 
konjiček zanima, a se zanj še niso opo-
gumili: »Tu bodo zagotovo dobili malo 
boljšo predstavo, kaj bonsaji sploh so, 
kakšno orodje se uporablja za oblikovan-
je, videli bodo razne tehnike oblikovanja 
na demonstracijah in najpomembneje, 
kakšni so ''končani'' bonsaji, postavljeni 
na razstavo.«
Najlažji za vzgojo so bonsaji iz avtohto-
nih drevesnih vrst oziroma vrst, ki pri-
hajajo iz podobnih klimatskih razmer, 
kot jih imamo v Sloveniji, je poudaril 
predsednik Slovenskega bonsaj kluba in 
nadaljeval: »Bonsaji so genetsko popol-
noma identični drevesom v naravi, mi 
jih le z oblikovanjem in obrezovanjem 
ohranjamo v majhni obliki. Ravno zara-
di tega morajo ti vedno biti zunaj, ne 
glede na vreme. Ko mi drevo prinesemo 
v zaprt prostor, je to šok zaradi nezado-
stne svetlobe, vlage, temperature. Zara-
di tega naše razstave tudi ne trajajo več 

kot nekaj dni. Nekaj najbolj primernih 
vrst za začetnike bi bile recimo bukev, 
gaber, macesen, smreka, kitajski brin. 
Tudi sama nega bonsajev ni pretirano 
zahtevna. Potrebno je zalivanje, zemlja 
ne sme biti preveč ali premalo vlažna. 
Na primer poleti v vročini jih je treba 
tudi trikrat na dan zaliti, medtem ko jih 
pozimi kdaj po en mesec ni treba. Med 
rastno sezono je bonsaje treba gnojiti. 
Dobro je skoraj katero koli gnojilo, enos-
tavno držimo se navodil na embalaži. Bi 
pa priporočil organska gnojila. In ker so 
bonsaji žive rastline, ki vsako leto pono-
vno odženejo, je potrebno dano obliko 
ohranjati, kar napravimo z rezanjem oz. 
krajšanjem novih poganjkov. Če bonsa-
jev ne bi več obrezovali, bi eventualno iz 

njega zraslo navadno drevo.« Seveda gre 
tudi za veliko različnih tehnik oblikova-
nja neobdelanih dreves v bonsaje.
Slovenski bonsaj klub ima sedež v Kam-
niku, deluje že od leta 2003 in povezuje 
bonsajiste iz cele Slovenije. Število čla-
nov nekoliko niha iz leta v leto, trenutno 
jih je okrog 30. Klub vsaki dve leti orga-
nizira mednarodno razstavo, poleg tega 
pa imajo tudi nekaj klubskih delavnic 
letno pod vodstvom naših ali tujih moj-
strov. Sodelujejo tudi na drugih razsta-
vah v tujini. »Člani v klubu so iz cele 
Slovenije, tudi z občine Kranj. Naše 
dogodke poizkušamo prirediti vedno na 
drugi lokaciji. Na srečo pa ta naša Slove-
nija ni tako velika, tako da nikoli niso 
predaleč,« je sklenil Nik Rozman. 

Razstava bonsajev 
Slovenski bonsaj klub 19. in 20. maja organizira 8. mednarodno razstavo bonsajev v športni  
dvorani v Medvodah. Predsednik kluba Nik Rozman je na kratko predstavil, kaj bonsaji sploh so.
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Vrtnarija Bantale, oaza cvetja

PE Vrtnarija BANTALE KRANJ, Hafnarjeva pot NN, 4000 Kranj,  
tel.: 04 23 17 260, gsm: 051 650 700 info@dores.si
Delovni čas v sezoni: pon.–pet.:  8–19h / sobota:  8–13h / nedelja zaprto  
Odprto tudi 27. 4. in 2. 5. od 8. do 13h

Naša ponudba obsega: • vzgojo in prodajo sadik zelenjave in okrasnega cvetja  
• urejanje vrtov in okolice stanovanjskih objektov, okolice poslovnih stavb, mestnih 
parkov • cepljenje sadnega drevja • zasajanje in urejanje sadnih vrtov, grobov, balkonskih 
korit, obešank in drugih cvetličnih posod • predavanja o negi cvetja in naravni pridelavi 
zelenjave • druga vrtnarska in sadjarska opravila v dogovoru s stranko

Besedilo: Maša Likosar

G
re za dogodek, kjer si vrtnarji brezplačno izmenjujejo 
viške naravnih semen in sadik zelenjave, zelišča, jagodi-
čevje, svežo zelenjavo ter različne vložene dobrote. Poleg 
zelenjave pa so si obiskovalci izmenjali tudi nasvete in 

izkušnje pri naravnem vrtnarjenju. Vlasta Juršak iz Centra za 
trajnostni razvoj podeželja Kranj pravi, da so si tako vrtnarji kot 
tisti, ki vrta zaradi mestnega urbanizma nimajo, menjavali 

predvsem sadike bučk, paradižnika, paprike, ameriški krom-
pir, hren, meto, jagode, začimbe in avtohtone vrste semen. 
Vsem, ki imajo možnost vrtnarjenja, svetuje: »Zelo pomem-
bno je, da sami pridelujemo domačo zelenjavo. Smo v času, ko 
je naše telo prežeto z raznimi strupi, zato naj bo vsaj zaužita 
zelenjava z domačega vrta naravna, brez dodanih škropiv in 
pesticidov. Poleg tega je vrtarjenje odlična rekreacija, sploh pa 
je občutek, ko poješ svoj pridelek, nepopisen. Zavedati se mora-
mo, da Slovenci v svetovnem merilu veljamo za tradicionalne 
vrtičkarje, in ta sloves moramo ohraniti.«  

Prva kranjska Zelemenjava
Zelemenjava je vseslovenska akcija, ki pomembno prispeva k zdravi, lokalni 
prehranski samooskrbi, kaže na problem zavržene hrane in prekomerne potrošnje. 
Letos je potekala že šestič in tokrat so se ji prvič pridružili tudi v Kranju.
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                        + poštnina
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

V dvorani Mestne knjižnice Kranj bo v torek, 29. maja, ob 
19. uri predavanje naravovarstvenika Antona Komata. 
Predstavil bo svojo, že trinajsto knjigo Zemlja, voda, seme, 
v kateri poudarja pomen varovanja treh temeljnih pogojev 
za prehransko varnost vsake dežele. Kot opozarja, zaradi 
uničevanja rodnosti prsti, onesnaženja vodnih virov in izu-
miranja tradicionalnih varietet kulturnih rastlin svetu grozi 
zlom prehranskega sistema. Rešitev vidi v samoorganizaciji 
lokalne skupnosti in zagotavljanju lokalne samooskrbe. 
Udeleženci bodo spoznali, kako to storiti. A. Š.

KOMAT O RODNI ZEMLJI, PITNI VODI IN SEMENIH 

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

V 
sklopu dnevov odprtih vrat Hortikulturnega društva 
Kranj, ki so se začeli včeraj v okviru Tedna vseživljenjske
ga učenja, lahko ta čas obiščete hortikulturni vrt v Kranju 
(blizu Prešernovega gaja), in sicer danes, 18. maja, ter 

prihodnji teden od ponedeljka do petka med 9. in 19. uro. Vrt, 
velik dobrih 500 kvadratnih metrov, premore več kot tristo ras
tlinskih vrst, zanimive grmovnice, drevesa ..., sestavlja ga več 
vsebinskih delov: gozdni obrobek, senčni, vodni in močvirski 
vrt, skalnjak, rožni, zeliščni vrt in zelenjavni vrt ... »V tem času 
se ga splača obiskati, ker cvetijo lokvanji, vodne šmarnice, peru
nike, šaši, ločke, iskrivke, kadulje ...« pravi Franc Jerala, dolgo
letni predsednik hortikulturnega društva, ki v Kranju deluje že 
skoraj šest desetletij. Za organizirane skupine vrtcev in nižje 

Hortikulturni vrt vabi k obisku

V hortikulturnem vrtu ta čas potekajo dnevi odprtih 
vrat. »Splača se ga obiskati,« pravi predsednik 
hortikulturnega društva Franc Jerala. 

razrede osnovne šole bodo pripravili tudi vodene ogledne, v sre
do je denimo že najavljena Osnovna šola Simona Jenka. Veseli 
bodo tudi učencev višjih razredov, srednješolcev, bioloških in 
botaničnih krožkov, odraslih in družin. Izven dnevov odprtih 
vrat so ogledi možni vsak ponedeljek in četrtek od 16. do 18. ure 
ali po dogovoru. V društvu so zadovoljni, da je v zadnjih letih na 
vrtu znova več obiskovalcev, med drugim iz okoliških šol in vrt
cev, pa tudi posameznikov, ki pomagajo pri urejanju vrta, če
prav se ne bi branili še kakšnega pridnega para rok. 



Lepše rastline 
z manj zalivanja

S slovenskim znanjem  
do boljših rezultatov
V zadnjem obdobju lahko tudi na slovenskem 
trgu dostopamo do kakovostnih rešitev na 
področju naravnih dodatkov rastni zemlji. Eden 
takih izjemno učinkovitih dodatkov so tudi 
zelene kocke Urbanscape (Green Cubes). Gre 
za kocke proizvedene iz vulkanskih kamenin, 
ki so v celoti naravnega izvora, primerne za 
gojenje različnih rastlin.  Kocke, vmešane v 
zemljo v razmerju vsaj 1:5 (20 % kock),  
bodo zemljo rahljale in hkrati odlično 

zadrževale vodo, ki jo bo rastlina črpala po 
potrebi. Vlakna vpijejo sedemkratno količino 
vode glede na svojo težo ter jo postopoma 
sproščajo, zato je poraba vode in v njej 
raztopljenih hranil manjša. Posledično 
je potreba po zalivanju manjša, zaradi 
izboljšanega zračno – vodnega režima tal pa 
bo rastlina lahko razvila močnejše korenine 
ter večje število poganjkov in socvetij. Zelena 
masa rastlin bo tako večja.

Rastline potrebujejo za svojo rast ustrezno rastno podlago,  
ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega 
gojenja v zemlji so dobro uveljavljeni tudi že drugi sistemi 
gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in 
drugih materialih kot samostojni rastni medij ali kot dodatek.

Lepše rastline 
z manj zalivanja

Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka  •  T:  04/51 14 101  •  E -pošta: urbanscape@knaufinsulation.com
www.grow-at-home.com

Uporabo kock priporočamo za: sajenje posodovk v večja korita,  gojenje lončnic, 
zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice, za izboljšanje lastnosti tal.

1.
Preprosta uporaba 
Vmešajte zelene kocke v zemljo v razmerju 1:5 
(1/5 kock zmešajte s 4/5 zemlje). Mešanico 
dajte v lonček ali korito.

2.
Običajna oskrba 
Posadite ali posejte vaše rastline v 
pripravljeno mešanico in dobro zalijte. 
Zelene kocke prekrijte z zemljo.

3.
Manj zalivanja 
Zelene kocke počasi sproščajo vodo, 
ki jo rastline porabljajo skladno s 
svojimi potrebami.

Kako uporabiti kocke Urbanscape?

Izdelki Urbanscape 
zagotavljajo optimalno 
vlažnost in zračnost 
v zemlji ter s tem 
omogočajo:

• Močnejši in bolj razvejan 
koreninski sistem.

• Več cvetov.
• Večjo zeleno maso rastlin.
• Povečano število socvetij.

• Z njihovo uporabo se 
podaljšajo intervali  
med zalivanji tudi  
za do 50 odstotkov.

• Presežna voda se shrani in 
sprošča postopoma, zemlja 
pa ostane lahka  
in zračna.

• Izdelke Urbanscape 
preprosto zamešamo  
v zemljo; s tem se  
ustvarijo odlični pogoji, 
ki rastlinam zagotavljajo 
zračnost in potrebno  
vlago  
za boljšo rast.

• Izdelki Urbanscape  
so okolju prijazni.

• Z izdelki Urbanscape 
varčujemo z vodo in 
pomagamo ohranjati  
naš planet.

okolju 
prijaznoboljša rast

enostavna 
uporaba

manj 
zalivanja

Zakaj uporabiti 
kocke 
Urbanscape?

Zelene kocke krepijo koreninski sistem (Primer 
rastline gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke večajo število socvetij (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke vzpodbujajo rast  (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbasncape) 

do 50%manjzalivanja!

URBANSCAPE-članek 203x270 mm-Urbano vrtičkanje Zelene kocke.indd   1 22/02/2018   16:30

Lepše rastline 
z manj zalivanja

S slovenskim znanjem  
do boljših rezultatov
V zadnjem obdobju lahko tudi na slovenskem 
trgu dostopamo do kakovostnih rešitev na 
področju naravnih dodatkov rastni zemlji. Eden 
takih izjemno učinkovitih dodatkov so tudi 
zelene kocke Urbanscape (Green Cubes). Gre 
za kocke proizvedene iz vulkanskih kamenin, 
ki so v celoti naravnega izvora, primerne za 
gojenje različnih rastlin.  Kocke, vmešane v 
zemljo v razmerju vsaj 1:5 (20 % kock),  
bodo zemljo rahljale in hkrati odlično 

zadrževale vodo, ki jo bo rastlina črpala po 
potrebi. Vlakna vpijejo sedemkratno količino 
vode glede na svojo težo ter jo postopoma 
sproščajo, zato je poraba vode in v njej 
raztopljenih hranil manjša. Posledično 
je potreba po zalivanju manjša, zaradi 
izboljšanega zračno – vodnega režima tal pa 
bo rastlina lahko razvila močnejše korenine 
ter večje število poganjkov in socvetij. Zelena 
masa rastlin bo tako večja.

Rastline potrebujejo za svojo rast ustrezno rastno podlago,  
ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega 
gojenja v zemlji so dobro uveljavljeni tudi že drugi sistemi 
gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in 
drugih materialih kot samostojni rastni medij ali kot dodatek.

Lepše rastline 
z manj zalivanja

Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka  •  T:  04/51 14 101  •  E -pošta: urbanscape@knaufinsulation.com
www.grow-at-home.com

Uporabo kock priporočamo za: sajenje posodovk v večja korita,  gojenje lončnic, 
zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice, za izboljšanje lastnosti tal.

1.
Preprosta uporaba 
Vmešajte zelene kocke v zemljo v razmerju 1:5 
(1/5 kock zmešajte s 4/5 zemlje). Mešanico 
dajte v lonček ali korito.

2.
Običajna oskrba 
Posadite ali posejte vaše rastline v 
pripravljeno mešanico in dobro zalijte. 
Zelene kocke prekrijte z zemljo.

3.
Manj zalivanja 
Zelene kocke počasi sproščajo vodo, 
ki jo rastline porabljajo skladno s 
svojimi potrebami.

Kako uporabiti kocke Urbanscape?

Izdelki Urbanscape 
zagotavljajo optimalno 
vlažnost in zračnost 
v zemlji ter s tem 
omogočajo:

• Močnejši in bolj razvejan 
koreninski sistem.

• Več cvetov.
• Večjo zeleno maso rastlin.
• Povečano število socvetij.

• Z njihovo uporabo se 
podaljšajo intervali  
med zalivanji tudi  
za do 50 odstotkov.

• Presežna voda se shrani in 
sprošča postopoma, zemlja 
pa ostane lahka  
in zračna.

• Izdelke Urbanscape 
preprosto zamešamo  
v zemljo; s tem se  
ustvarijo odlični pogoji, 
ki rastlinam zagotavljajo 
zračnost in potrebno  
vlago  
za boljšo rast.

• Izdelki Urbanscape  
so okolju prijazni.

• Z izdelki Urbanscape 
varčujemo z vodo in 
pomagamo ohranjati  
naš planet.

okolju 
prijaznoboljša rast

enostavna 
uporaba

manj 
zalivanja

Zakaj uporabiti 
kocke 
Urbanscape?

Zelene kocke krepijo koreninski sistem (Primer 
rastline gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke večajo število socvetij (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke vzpodbujajo rast  (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbasncape) 

do 50%manjzalivanja!

URBANSCAPE-članek 203x270 mm-Urbano vrtičkanje Zelene kocke.indd   1 22/02/2018   16:30
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Besedilo: Ana Šubic

Z 
letošnjim festivalom smo zelo 
zadovoljni, saj je število prijavlje-
nih maket od lani poraslo z 244 na 
300. Tudi odziv obiskovalcev je bil 

odličen,« je po uspešno izvedenem dva-
najstem festivalu Svet v malem povedal 
predsednik istoimenskega društva Uroš 
Kovač. Na festivalu, ki je nedavno pote-
kal v avli kranjske občine, so tako sodniki 
imeli veliko dela, da so na tekmovanju 
v plastičnem maketarstvu ocenili tristo 
maket 134 avtorjev. Med sodelujočimi 
so bili poleg slovenskih maketarjev tudi 
tuji iz sedmih evropskih držav. Razdelje-
ni so bili v 16 seniorskih in pet junior-
skih kategorij. Med juniorji je najboljšo 

Letos kar tristo maket
Na dvanajstem festivalu Svet v malem v Kranju je sodelovalo 134 maketarjev iz osmih držav  
s kar tristo maketami. Priznanja tudi za Kranjčane Žigo Brica, Bineta Logarja in Uroša Kovača.

Kranjčan Uroš Kovač, ki je tudi predsednik društva Svet v malem, je osvojil 
dve zlati in srebrno priznanje. 



-20% za 1
-25% za 2

BEGUNJE, Zapuže 10b (tovarna Sukno)
KRANJ, Koroška cesta 2 (Stara Pošta)
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04 231 67 61 www.postelja.com

PRIHRANIL

SPAL
VEČ KOT

BOM SPAL,
VEČ BOM

PRIHRANIL.
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maketo naredil Tomaž Vitez iz Prestran-
ka, in sicer rusko podmornico Typhoon, 
med seniroji pa je slavil Slobodan Lajič iz 
Banjaluke z maketo britanskega tanka iz 
prve svetovne vojne.
Med najboljše so se uvrstili tudi člani 
Društva svet v malem, ki ima sedež v 
Kranju, povezuje pa člane iz vse Slove-
nije. Kranjčani Žiga Bric, Bine Logar 
in Uroš Kovač so se izkazali v seniorski 
kategoriji civilna vozila, kjer je Bric zma-
gal, njegova kolega pa sta bila srebrna. 
Kovač je dobil še zlati priznanji v kate-
gorijah letal na propelerski in reaktivni 
pogon. »Prvi je maketa letala DC-6B, ki 
je parkiran na letališču Brnik, drugi pa 
maketa letala CRJ 200, ki ga je prav tako 
uporabljala Adria,« je razložil Kovač. 
Omeniti velja še Šenčurjana Anžeta Zor-
ka, ki je med seniorji v kategoriji maket 
reaktivnih letal prejel srebrno priznanje, 
med propelerskimi letali pa bronasto. 
Mladi maketar Tomaž Žugec, prav tako 
iz Šenčurja, pa si je prislužil zlato priz-
nanje v juniorski kategoriji civilnih vozil. 
Na tekmovanju so sicer sodelovali še 

številni drugi mladi gorenjski maketarji, 
ki obiskujejo šolsko interesno dejavnost 
maketarstva in delavnice v Medgenera-
cijskem centru Kranj, ki potekajo vsak 
drugi četrtek med 18. in 20. uro.
»Z maketo se skušamo čim bolj pribli-
žati originalu. Sodniki ocenjujejo, kako 
natančno je sestavljena maketa in toč-
nost barvanja, ki mora ustrezati zgodo-
vinskim dejstvom,« je povedal Kovač. 

Posebna kategorija je bila letos stoletni-
ca prve svetovne vojne. Če je bilo še 
nekaj let nazaj na tekmovanjih največ 
maket letal, je sedaj zaznati porast tan-
kov in drugih vojaških vozil. »Tudi v 
maketarstvu so smernice. Trenutne so, 
da so makete videti čim bolj zapacane, 
zaprašene in obrabljene, kar pa je naj-
bolj izrazito pri vojaških vozilih,« je še 
pojasnil. 

Na tekmovanju v plastičnem maketarstvu je bilo največ vojaških vozil. 
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tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

Besedilo: Suzana P. Kovačič, Foto: Tina Dokl

K
ot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, nov 
Gradbeni zakon s prvim junijem prinaša kar nekaj poe-
nostavitev z vidika investitorjev, kot so opuščanje zah-
teve po pridobitvi gradbenega dovoljenja za odstranitev 

objektov, manjše rekonstrukcije in začasne objekte, integra-
cijo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja v en 
sam postopek, prekvalifikacijo soglasij v mnenja in njihova 
popolna integracija v gradbeno dovoljenje. Manj obsežna naj 
bi bila tudi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljen-
ja, skrajšan postopek in poenostavljen postopek pridobivanja 
uporabnega dovoljenja z ukinitvijo tehničnih pregledov. Mož-
ne bodo legalizacije že zgrajenih neproblematičnih objektov, 
upravni postopki pa gredo v smer informatizacije.
ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA ZDAJ V POVPREČJU 21 
DNI. Statistični podatki kažejo, da je za izdajo gradbenega 
dovoljenja v Sloveniji v povprečju potrebnih 21 dni. Rok za 

S prvim junijem nova  
gradbena zakonodaja 
Gre za tri zakone, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora. 
Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Zakon o urejanju prostora naj  
bi med drugim prinesli racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov,  
večjo pravno varnost vlagateljev in učinkovitejši nadzor.

 Nov Gradbeni zakon uvaja obvezno 
svetovanje investitorju še pred začetkom 
upravnega postopka, kar naj bi posledično 
izboljšalo pripravljenost dokumentacije in 
vlog za pridobitev dovoljenj in posredno 
hitreje zaključene upravne postopke.
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MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

GSM 051 306 250
http://hisnadela.amf.si
e pošta: b.ursic@amf.si

Donova cesta 4, MEDVODE

IZDELAVA LESENIH TERAS IN BALKONOV

izdajo gradbenega dovoljenja začne 
teči z dnem popolnosti zahteve za izda-
jo gradbenega dovoljenja. Kljub temu 
investitorji po ugotovitvah pristojnega 
ministrstva pogosto govorijo o dolgo-
trajnih postopkih, saj v subjektivno 
oceno časa, potrebnega za izdajo grad-
benega dovoljenja, prištevajo tudi čas, 
potreben za morebitno spremembo 
prostorskega akta, čas za dopolnjeva-
nje nepopolne projektne dokumen-
tacije in čas, potreben za pridobitev 
predpisanih soglasij ter usklajevanje s 
soglasodajalci. Paket nove prostorsko 
gradbene zakonodaje po prepričanju 

pripravljavcev omogoča premik tudi 
na teh področjih. Zakon o urejanju 
prostora omogoča individualizirane 
postopke spreminjanja izvedbenega 
prostorskega akta z lokacijsko preve-
ritvijo in prinaša olajšane zakonske 

prostorske izvedbene pogoje v pri-
meru spreminjanja obstoječih objek-
tov. Poleg tega z instrumenti, kot je 
Komisija vlade za prostorski razvoj, v 
občinsko prostorsko načrtovanje vnaša 
pospešek pri odločanju in s tem krajše 

 Gradbeni zakon prav tako naslavlja problematiko 
soglasij, in sicer tako, da jih prekvalificira v mnenja in  
s tem omogoči usklajevanje in možnost predrugačenja 
mnenja v samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
ter celo njihovega nadomeščanja v primeru molka 
pristojnega mnenjedajalca.



postopke sprejemanja in spreminjanja prostorskih aktov. 
Nov Gradbeni zakon uvaja obvezno svetovanje investitorju 
še pred začetkom upravnega postopka, kar naj bi posledično 
izboljšalo pripravljenost dokumentacije in vlog za pridobitev 
dovoljenj in posredno hitreje zaključene upravne postopke.
MOŽNOSTI LEGALIZACIJE. Gradnja objekta pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja in neskladna gradnja objekta sta sla-
bi praksi. Še usodnejše posledice od denarnih kazni so lahko 
za lastnika in za uporabnika objekta izvršitve inšpekcijskega 
ukrepa, to je izguba objekta zaradi njegove odstranitve. Zato 
je ne glede na možnosti legalizacije, ki jih ponuja nov Gradbe-
ni zakon z vidika odgovornosti investitorja pomembno, da se 
gradnja začne šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in da 
se gradi skladno z njim ter projektno dokumentacijo, opozar-
jajo na pristojnem ministrstvu. Nov Gradbeni zakon je začel 
veljati 17. novembra 2017, uporabljati se začne prvega junija 
2018, zahtevo za uvedbo postopka legalizacije bo zato mogoče 
začeti s tem datumom. Za objekte, ki jih ni mogoče legalizirati 
v rednem postopku izdajanja gradbenega in uporabnega dovol-
jenja, Gradbeni zakon v poglavju o prehodnih določbah ponuja 
več možnosti izrednih postopkov legalizacije. Pod določenimi 
pogoji se ohranja tudi možnosti legalizacije objektov daljšega 
obstoja. Možnost legalizacije pa je izključena pri nevarnih obje-
ktih, za katere je bil že izrečen inšpekcijski ukrep. 

ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI. S tem 
novim zakonom naj bi Slovenija postala primerljiva z drugimi 
evropskimi državami, je prepričan pripravljavec zakona. Zakon 
prinaša manjše število reguliranih poklicev od aktualne zako-
nodaje in tako namesto dosedanjih desetih reguliranih pokli-
cev ohranja le še štiri; pooblaščenega – arhitekta, inženirja, 
krajinskega arhitekta in prostorskega načrtovalca. Predpisani 
so načini opravljanja poklica oziroma sto ritev, zaposlitev ali 
lastništvo strokovnjakov v gospodarskem subjektu, vsebinsko 
strožji pogoji zavarovanja odgovornosti za škodo ... 
ZAKON O UREJANJU PROSTORA. Ta pre dstavlja nov krovni 
zakon na področju urejanja prostora. Združuje namreč mate-
rijo treh obsežnih zakonov, in sicer Zakona o prostorskem 
načrtovanju, ki ureja občinsko prostorsko načrtovanje, Zako-
na o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor in Zakona o urejanju prostora, ki sedaj ureja prostor-
ske ukrepe. Med drugim naj bi nov krovni zakon prinesel 
postopek prevlade ene javne koristi nad drugo v primeru koli-
zij med različnimi javnimi interesi. Zakon po navedbah pris-
tojnega ministrstva sledi zahtevam Aarhuške konvencije, saj 
omogoča zgodnje in učinkovito sodelovanje javnosti v postop-
kih priprave prostorskih izvedbenih aktov že od priprave izho-
dišč dalje ter vzpostavlja možnost sodnega varstva zoper pro-
storske izvedbene akte na republiškem Upravnem sodišču. 
Prav tako opredeljuje status nevladnih organizacij, ki delujejo 
v javnem interesu na področju urejanja prostora. Zakon tako, 
kot navajajo na pristojnem ministrstvu, posodablja obstoječe 
prostorske ukrepe, občinam omogoča širše uveljavljanje pred-
kupne pravice, določa pravila za oblikovanje gradbenih parcel 
za nove stavbe, vpeljuje razvojne stopnje stavbnih zemljišč ter 
njihovo evidentiranje in vpeljuje takso za neizkoriščena stav-
bna zemljišča, ki jo lahko zaračuna občina. 

 Ne glede na možnosti legalizacije, ki jih ponuja nov Gradbeni zakon, je z vidika 
odgovornosti investitorja pomembno, da se gradnja začne šele po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja in da se gradi skladno z njim ter projektno dokumentacijo, opozarjajo na 
pristojnem ministrstvu. Novi Gradbeni zakon je začel veljati 17. novembra 2017, uporabljati 
se začne prvega junija 2018, zahtevo za uvedbo postopka legalizacije bo zato mogoče 
začeti s tem datumom.
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Vse za varen in topel dom 

ALARMNI sistem Ajax -v 2017  
NAGRADA ZA NAJBOLJŠI BREZŽIČNI
ALARMNI SISTEM NA SVETU  

ZA VAREN DOM STOPITE V STIK Z NAMI IN SI ZAGOTOVITE 10% POPUSTA V MESECU MAJU.  jure@alarm-sistemi.si   041 362 224 ali 040 773 055 
V naši ponudbi imamo tudi vrhunske IR panele UDEN-S. Več o panelih na spletni strani www.irogrevanjeprostora.si oziroma nas obiščite v našem
salonu na Zoisovi 1, Kranj (nasproti sodišča). 

Brezžični alarmni sistem Ajax nudi popolni varnostni nadzor v vašem objektu. Zagotavlja varen dom in je izredno enostaven za uporabo. Odlikuje
ga vrhunski dizajn vseh elementov sistema. Izbira detektorjev in montaža je enostavna in hitra in ne zahteva nobenih inštalacijskih posegov v
prostoru. Uporabniku alarmni sistem Ajax omogoča nastavitev sistema in odpravljanje napak na daljavo. Stanje sistema in vklop / izklop le tega se
izvaja preko aplikacije ali montirane tipkovnice. V primeru vloma uporabnik dobi obvestilo preko aplikacije, SMS sporočila ali klica.  

BREZ DRAGIH INŠTALACIJ 
INOVATIVNA TEHNOLOGIJA 
NADZOR PREKO MOBILNE APLIKACIJE 
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

K
akovostni komarniki so primerni 
tako za okna, polkna kot tudi za 
vrata, predvsem pa omogočajo zra-
čenje stanovanja brez mrčesa v 

hiši. Kakovostni komarniki so izdelani iz 
nerjaveče mreže, so estetskega videza in 
ne omejujejo pogleda skozi okno. Izbira 
na tržišču je raznovrstna, za nekaj nasve-

tov v zvezi s tem, med kakšnimi vrstami 
komarnikov lahko izbirate, smo povpra-
šali v podjetju Senčila Asterix. Enostaven 
za uporabo je rolo komarnik, ki ga oprav-
ljate ročno z ročico, ki je pritrjena na pro-
filu; ko komarnika ne potrebujete, se 
mreža pospravi v kaseto, pritrjeno na 
okenski okvir. Rolo vertikal se priporoča 
za vrata, obstaja tudi dvojni vertikal, ki je 
primeren za večje odprtine, kot so drsne 
stene. Za panoramske drsne stene se 

sicer svetuje tudi komarnik, ki je pritrjen 
na zunanji okvir vrat, spodaj in zgoraj 
ima pritrjeni vodili, po katerih teče krilo 
komarnika. Obstaja tip komarnikov, ki se 
odpira kot vrata, le da se komarnik v tem 
primeru odpira na zunanjo stran. Na trži-
šču je tudi fiksni komarnik, ki ga pritrdite 
na zunanji okvir okna ali vrat in ga po 
želji odstranite. Zasledite lahko tudi t. i. 
plise komarniki, ki so med drugim pri-
merni za zapiranje terase ali balkona. 

Zaščita s komarniki
Zaščitne mreže proti mrčesu, komarniki, so lahko enostavna in učinkovita rešitev,  
saj omogočajo dostop svežega zraka, obenem pa varujejo pred vdorom nadležnega  
mrčesa v prostor tudi pri odprtem oknu.





S sprejemom Zakona o dimnikarskih storitvah se je sprostil trg izbora 
izvajalcev dimnikarskih storitev. Uporabniki dimnikarskih storitev lahko 
odslej izbirate dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na svoji kurilni 
napravi. S spremembo zakona in izpolnjevanjem pogojev za izvajanje 
dimnikarskih storitev nama je omogočeno, da sva ustanovila lastno dim-
nikarsko podjetje in v tej panogi pot nadaljujeva samostojno.
Podjetje MOJ DIMNIKAR je novoustanovljena družba, katere ustanovi-
telja sva dimnikarja z dolgoletnimi izkušnjami v dimnikarskih storitvah. 
V dimnikarskem podjetju delujeva že dobrih 10 let, kjer sva pridobila 
ogromno znanja in izkušenj z delom na terenu in s stalnim poklicnim 
izpopolnjevanjem. Imava poklicno dimnikarsko izobrazbo in licenco za 
opravljanje dimnikarskih storitev. Podjetje MOJ DIMNIKAR  je na sezna-
mu dimnikarskih družb  z dovoljenjem  Ministrstva za okolje in prostor.
Izvajamo prve preglede oz. prevzeme novih peči, čiščenje in meritve 
emisij do 50 KW, prav tako kotle nad 50KW, peči na olje, bio maso, drva, 
plin. Opravljamo tudi preglede zračnikov in dimnikov s kamero, odstra-
njevanje katranskih oblog in vse ostale dimnikarske storitve.
S pravico do izbire izvajalca dimnikarskih storitev ste uporabniki pri-
dobili možnost, da zase izberete kakovostnega dimnikarja, ki pa ga ne 
odlikuje le strokovnost, pač pa tudi čut do dela z ljudmi in upoštevanje 
njihovih potreb. Prepričana sva, da vse te kvalitete premoreva, in želiva, 
da bi se v to prepričali tudi sami.

UPORABNIKOM DIMNIKARSKIH STORITEV

Kontakt:
mojdimnikar@gmail.com

www.moj dimnikr.si
GSM 040 689 401  - MILAN

GSM 040 689 402 - EDI

Zasavska cesta 43 f
4000 Kranj

sumljiva. Zabeležite si registrsko številko, znamko, tip in bar-
vo vozila ter morebiten opis oseb, ki ga uporabljajo. Prav tako 
bodite pozorni na sumljive osebe, ki s svojim obnašanjem, 
ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob dolo-
čenem času vzbujajo sum, da bodo storile oziroma da izvršu-
jejo ali so storile kaznivo dejanje. Vse te informacije so policiji 
lahko v pomoč pri zagotavljanju varnosti in preiskovanju kaz-
nivih dejanj. Zato jih, prosimo, sporočite na interventno šte-
vilko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Ko to 
zaznate, bodite hitri in pokličite takoj,« je poudaril Bojan Kos.
MEHANSKA IN TEHNIČNA VAROVALA. Ta so zelo učinkovita 
v smislu preventive. To so predvsem alarmi, ki ob sprožitvah 
večinoma odženejo storilca, ter časovna stikala. »V smislu 

varnosti ta varovala dopolnjujejo izvajanje osnovnih priporo-
čil, ki jih izvedite pred daljšo odsotnostjo od doma: zaklenite 
vrata in zaprite okna, vklopite alarmno napravo, ključev ne 
puščajte na 'skritih mestih', kot so nabiralniki, predpražniki, 
lončki za rože ..., ne puščajte doma dragocenosti in denar-
ja in med dopustom raje najemite sef. O svoji odsotnosti ne 
puščajte sporočil na telefonskem odzivniku in na listnikih,« 
sogovornik zaokroži zaščitna priporočila.
Če pa ob prihodu domov opazite sledi vloma, je pomembno, 
da ne vstopate oziroma ne hodite po stanovanju ter ničesar ne 
prijemate ali premikate, da se ne bi poškodovale ali uničile 
sledi, ki bi policiste pripeljale do odkritja storilca kaznivega 
dejanja. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj 
obvestite policijo. 

 »Poskrbite, da bo videti, kot da je 
nekdo vedno doma. Naj vam prijatelj ali 
sosed redno prazni poštni nabiralnik, 
dviguje rolete, vgradite časovna stikala 
za samodejno prižiganje luči, doma 
parkirana vozila zaklenite ter varno shranite 
dokumente in ključe, tudi rezervne, ne 
puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev 
v okolici hiše, z vidnih mest umaknite 
vrednejše predmete. Povejte sosedom, kako 
ste dosegljivi ...
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Besedilo: Vilma Stanovnik

V 
naseljih so urejeni ekološki otoki, 
sestavljeni iz zabojnikov za papir, 
plastenke in pločevinke ter steklo. 
Namenjeni so dodatnemu ločeva-

nju odpadkov iz gospodinjstev. Odpadke 
je treba odložiti v zabojnik. »Odlaganje 
poleg zabojnikov je prepovedano in kaz-
nivo. Večje količine in večje kose odpad-
kov odpeljite v zbirni center,« pravijo 
na Komunali Kranj, kjer redno dobivajo 
pošto s slikami in klice z opozorili, da so 
na ekoloških otokih opazili različne pred-
mete, ki tja ne sodijo. 
Marsikdaj jih bližnji prebivalci prosijo, 
naj ekološke otoke raje ukinejo, saj se 
odpadki kopičijo hitreje, kot jim jih uspe 
odvažati. Tako so bili primorani nekate-
re ekološke otoke celo odstraniti. Večje 
težave so se znova pojavile spomladi, 
zlasti pa v minulih prazničnih dneh, ki 
jih je marsikdo izkoristil tudi za preno-
vo stanovanja ali hiše. To je bilo vidno 
tudi na ekoloških otokih, kjer se je nako-
pičilo še več odpadkov kot običajno. 
Kot pravijo na Komunali Kranj, so pri 
tem pogosto nemočni, saj številne obja-
ve v medijih, izobraževanja in opozoril-
ne table še vedno ne zaležejo. Tako so 
želeli narediti video nadzor, vendar so 
bili opozorjeni, da to, zaradi varovanja 
osebnih podatkov, ni mogoče. Zato so 
najeli varnostno službo, ki na terenu pre-
gleduje, kaj se dogaja. Kljub temu se sta-
nje ni veliko izboljšalo, saj večina odpad-
ke pripelje takrat, ko ni nikogar v bližini. 
»Na območju petih občin, ki jih na 
Komunali Kranj pokrivamo in v njih 
izvajamo javno službo zbiranja odpad-
kov, imamo postavljenih okoli dvesto 

šestdeset ekoloških otokov. Največ, oko-
li dvesto, jih je v Mestni občini Kranj. 
Nekaterim ekološkim otokom smo 
dodali še zvon za odpadno elektroniko, 
kjer se zbirajo baterije, sijalke in drobna 
elektronika, kot so na primer telefoni ali 
fotoaparati. Ekološki otok naj bi bil, gle-
de na zakonodajo, postavljen za največ 
petsto prebivalcev,« pravi vodja Sektorja 
Odpadki pri Komunali Kranj Igor Viktor 
Bizjak in dodaja, da se na ekoloških oto-
kih zbirajo papir in kartonska embalaža, 
steklena embalaža in mešana odpadna 
embalaža, kar pomeni vse od plastične, 
kovinske in sestavljene embalaže, kot so 
tetrapaki, škatlice cigaret in podobno. 
»Včasih se zabojniki napolnijo preko 
noči in ekološkega otoka ne moremo 
izprazniti dovolj hitro, vendar pa to ne 
more biti vzrok, da se tam odlagajo 
odpadki, ki tja nikakor ne sodijo: od 
avtomobilskih odbijačev do gradbenih 
odpadkov, televizij, pohištva. Dejstvo je, 

da mi počistimo, vendar pa je to, prav 
tako kot stalni nadzor, za nas dodatni 
strošek, ki se bo poznal na položnicah,« 
tudi pojasnjuje Bizjak in dodaja, da je 
sicer zakonodaja s kaznimi dobro napi-
sana, saj povzročitelju, ki je fizična ose-
ba in ne odloži odpadkov pravilno ter na 
pravem mestu, grozi kazen do 500 
evrov. »Problem pa je, kako stranko uje-
ti in ta denar izterjati. Povezali smo se z 
varnostno službo, vendar pa so v prime-
ru, ko so bili v bližini varnostniki, ljudje 
vedno takoj vse pobrali in ločevali 
odpadke, kot je predpisano. Vemo tudi, 
da nismo tisti, ki bi izvajali kaznovalno 
politiko. Lahko zgolj opozarjamo in pro-
simo tiste, ki opazijo nered, da nam to 
sporočijo,« še pravi Igor Viktor Bizjak in 
dodaja, da ima vsak možnost, da odpad-
ke brezplačno odpelje v zbirne centre. 
Glavni, na Zarici, je odprt od ponedeljka 
do petka od 7. do 19. ure in ob sobotah 
od 8. do 16. ure. 

Ni vse za na ekološki otok
Kljub opozorilnim tablam, izobraževanjem, letakom in brošuram, ki so na voljo uporabnikom 
komunalnih storitev, se na ekoloških otokih znajde marsikaj, kar tja ne sodi.

Ekološki otok ni odlagališče za predmete, kot so avtomobilski plašči, gradbeni 
material in podobno.



ODVOZ 
KOSOVNIH 
ODPADKOV

Redni odvoz odpadkov se izvaja po urnikih odvoza, 
ki so objavljeni na zadnji strani računov, vsak mesec 
na računu ali na spletni strani Komunale Kranj.
Ločevanje na domu je razdeljeno na mešane  
komunalne odpadke (zeleni), embalažo (rumeni)
in biološke odpadke (rjavi zabojnik ali kompostnik).

Kar je za nekoga odpadek, je za
drugega morda uporaben izdelek. Prinesite 
predmete, ki bi sicer končali kot odpadek in s 
predelavo ali obnovo bodo znova postali uporabni. 
Zbiranje le-teh poteka v sodelovanju s socialnim 
podjetjem, Fundacijo Vincenca Drakslerja.

Ekološki otoki so namenjeni dodatnemu
ločevanju odpadkov iz gospodinjstev.
Odpadke vedno odložimo v zabojnik. 
Odlaganje poleg zabojnikov je 
prepovedano in kaznivo. 

Nevarne odpadke lahko oddate v manjših
količinah v okviru akcije zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev ali jih pripeljete
v zbirne centre. Oddaja odpadkov je 
brezplačna.

Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik
komunalnih storitev v: Mestni občini
Kranj, Šenčur, Naklo in Preddvor, lahko v
tekočem letu naroči brezplačen odvoz do
2 m³ kosovnih odpadkov.

plastenke
pločevinke

steklopapir

V zbirne centre lahko pripeljete dodatne
količine odpadkov iz gospodinjstev.
Vsako gospodinjstvo vključeno v sistem
ravnanja z odpadki, lahko brezplačno odda
do 1 m³ odpadkov mesečno, največ pa
3 m³ na dan (plačljivo).

Nasveti uporabnikom za ravnanje z odpadki. 
Na območju, kjer Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov, vsak prebivalec v povprečju 
ustvari preko 30 kg odpadkov na mesec, letno zberemo skoraj 27 tisoč ton odpadkov. V želji, da bo odpadkov manj 
in bodo pravilno razvrščeni na izvoru, smo za uporabnike pripravili nekaj koristnih nasvetov.

POMOČ PRI RAVNANJU 
Z ODPADKI

ZBIRNI CENTRI

AKCIJA
ZBIRANJA 
NEVARNIH
ODPADKOV

ZBIRANJE UPORABNIH
IZDELKOV

REDNI 
ODVOZ 
ODPADKOV

EKOLOŠKI OTOKI

Pri zaščiti zabojnikov (80, 120 in 240 l) pred umazanijo si lahko pomagamo z 
biorazgradljivimi vrečkami. Kupite lahko tudi  mini zabojnike (7 l) za zbiranje 
bioloških odpadkov v gospodinjstvu in biorazgradljive vrečke (7 l). V primeru 
občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke 
za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom 
Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55

»isto je lepo.

KRČ-2015/18
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

Med prvomajskimi prazniki so bile isto-
časno na ogled razstave ročnih del veze-
nja, kvačkanja in drugih zvrsti ročnih 
umetnosti v stari mežnariji v Zgornji 
Besnici, Gorjanskem domu v Zgornjih 
Gorjah, izletniški kmetiji Dornk v Mli-
nem pri Bledu in v Domu krajanov v 
Zasipu. S tem ustvarjalke obiskovalcem 
od vsepovsod po Sloveniji omogočijo, da 
si kar štiri razstave lahko ogledajo v eno-
dnevnem izletu. Obisk je bil izjemen, je 
povedala Marija Šolar, pobudnica ideje 
»štirih razstav obenem« in mentorica 
besniških ustvarjalk, ki so izdelke razsta-

vile pod okriljem Kulturno umetniškega 
društva Sejalec Besnica v prostorih stare 
mežnarije, ob župnijski cerkvi sv. Tilna 
v Zgornji Besnici. Obiskovalci so dejan-
sko prišli od vsepovsod; z Vranskega, 
Prebolda, Železnikov, Rateč, Kamnika, 
Bele krajine ... Šolarjeva je povabila na 
razstavo tudi z besedami mag. Barbare 
Ravnik, direktorice Narodnega muze-
ja Slovenije in nekdanje direktorice 
Gorenjskega muzeja: »Čas, ko vezeš, 
je pravzaprav zelo srečen. Je čas, ki ti je 
podarjen. Podarjen zato, da se umiriš, si 
sam s svojimi mislimi in hkrati ustvarjaš 
nekaj lepega. In da s tem pravzaprav tudi 
razveseliš druge ljudi. Vezeni izdelki so 

spričevalo marljivosti, ustvarjalnosti in 
estetskega čuta človeka, ki jih je izdelal. 
So pa tudi most do drugih. Morda je prav 
v tem vzrok, da se z vezenjem še danes 
ukvarja toliko ljudi.« 
Na razstavi v stari mežnariji so se z roč-
nimi izdelki predstavile Ivanka Leben, 
Milena Sušnik, Angelca Sušnik, Stan-
ka Kozjek, Silva Šifrer, Valentina Grad, 
Minka Skvarča, Minka Bertoncelj in že 
omenjena njihova mentorica Marija 
Šolar, ki je povedala: »Dvanajst let že 
ustvarjamo. Razstave ročnih del ima-
mo na dve leti; trikrat smo jo imele v 
Podružnični šoli v Besnici, trikrat v stari 
mežnariji. Najprej smo se učile kvačka-

Vezeni izdelki so spričevalo 
marljivosti in ustvarjalnosti
»Vezenine so naše bogastvo. Vi jih znate ceniti in ustvarjati nove umetnine, kjer se staro prepleta  
z novim. Naj vam staro služi za navdih, živijo pa naj v sodobnosti.« Takole je zapisal etnolog dr. Bojan 
Knific po ogledu razstave ročnih del besniških ustvarjalk.  

Sprehod po razstavi ... / Foto: Tina Dokl

Orhideja je na prvi pogled kot tista 
prava. / Foto: Miha Sušnik



Slikanje z iglo / Foto: Miha Sušnik

nja, zatem smo usvojile rišelje tehniko pa hardanger veze-
nje, križčke, polno vezenje ... Potem pa je vsaka izbrala tisto, 
kar ji najbolj ustreza. Tečajev več nismo imele, če pa kakšna 
potrebuje dodaten nasvet, imam vrata vedno odprta.« A kot 
je dodala Milena Sušnik, na vrata že trkajo nove generacije 
ljubiteljic ročnih del, ki bi rade usvojile te ročne spretnosti. 
Kako pomemben je vsak detajl na izdelku, zares opazite, ko 
si ga ogledate od blizu. »Tako lepe razstave in prečudovitih 
izdelkov še nisem videla. Prekrasno je vse. Neverjetna ustvar-
jalnost in čut za lepoto izžarevajo ti izdelki. Primerno tudi 
za prikaz na slovenskem nivoju in v celem svetu.« Takole je 
po ogledu razstave v knjigo vtisov zapisala Rozi Strojan. Na 
razstavi so bile na ogled mnoge tehnike; bizantinsko veze-
nje, t. i. črni vez, bargello tehnika, s katero so včasih obvezli 
stole, pa 3D-vezenje, paška (tenerife) čipka ... Motive je vsaka 
izbrala po svoje. A prav nič ni bilo kupljenih čipk, tudi vsaka 
obroba je bila ročno narejena. En razstavljeni prt je na pri-
mer vseboval vsaj petnajst različnih tehnik vezenja! Si pred-
stavljate vložene minute, ure dela? Šolarjeva piše tudi knjige 
in slika, njene podobe ptic, metuljev na razstavi so botrovale 
temu, da je obiskovalec šele z natančnim pogledom ugotovil, 
da so motivi »naslikani« z iglo, in ne s čopičem. 
Nad razstavo je bil navdušen tudi domači župnik Igor Jereb, 
ki upa, da ustvarjalke to dragoceno znanje posredujejo nap-
rej ... 

Vsaka ustvarjalka si izbere najljubše motive in tehniko vezenja. / Foto: Miha Sušnik

 Na razstavi v stari mežnariji so se  
z ročnimi izdelki predstavile: Ivanka Leben, 
Milena Sušnik, Angelca Sušnik, Stanka 
Kozjek, Silva Šifrer, Valentina Grad, Minka 
Skvarča, Minka Bertoncelj in Marija Šolar.

Ivanjščice, sekcija ročnih del pri Društvu upokojencev Bitnje 
- Stražišče, in učenke klekljarskega krožka Osnovne šole 
Stražišče vabijo na ogled njihove devete razstave klekljanih 
in kvačkanih izdelkov. Razstavo z naslovom Cvetje v čipki 
bodo v prostorih stražiške šole odprli v petek, 25. maja, ob 
18. uri, ogledati pa si jo bo možno še naslednja dva dneva 
med 9. in 19. uro. A. Š.

CVETJE V ČIPKI

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje

 Šiviljska popravila

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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OBIŠČITE NAS NA NOVI LOKACIJI –
v prostorih bivše lekarne v Podjetniškem centru na Cesti 

Staneta Žagarja poleg poslovalnice SKB-ja.

trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure
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Če iš če te re ši tev za pre u re di tev 
sta no va nja,  
nam opi ši te in ski ci raj te  
svoj pro blem.  
Ne po za bi te na mere in dru ge 
po da tke, do pi ši te  
tudi svoje že lje. 

Pis ma pri ča ku je mo  
na na slov: Go renj ski glas, 
”AR HI TEKT”, Ble i we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj.

Besedilo: Ines Košec, u. d. i. a.

G
arsonjera je velikosti 27 m2 s teraso 
v velikosti 4,3 m2. Posebnih zahtev 
nima, le da bi postelja bila postavlje-
na za vrati in vizualno ločena od osta-

lega bivalnega prostora.
Garsonjera ima vhodno garderobo, sanita-
rije in osrednji bivalni prostor. V gardero-
bi postavimo vgradno omaro (1) in tabure 
ob vratih za lažje obuvanje. Pri tlorisni 
postavitvi v bivalnem prostoru sta opti-
malni dve varianti postavitve. Pozicija čaj-
ne kuhinje (7) je določena, lahko se poi-
gramo le s postavitvijo mize (4) in 

manjšega kotnega kavča ali dvoseda (5). 
Postelja (2) je postavljena za vrati, ob njej 
je prostor še za predalnik (3) in police s 
knjigami. Za pregrado uporabimo zaveso, 
ki poteka po celotni dolžini postelje in se 
po želji odgrne ali zagrne. Če se odločimo 
za postavitev, kjer je miza velikosti 80 cm 
x 80 cm postavljena ob vhodu na teraso, je 
poleg mize še TV-regal (6). Nasproti je 
postavljen kotni kavč ali dvosed (5) in še 
ostane prostor za nižjo omarico (8), nad 
katero lahko obesimo ogledalo. Prostor bo 
deloval bolj domače, če se odločimo za 
tapete z nevsiljivim vzorcem ob postelji in 
kavču ter bež stene. Pohištvo predlagam v 
beli barvi z lesenimi detajli. 

Varovano stanovanje
Gospa Slavka se pri svojih 87 letih seli v varovano stanovanje.



Praznujte z nami!
Ponosni smo, da je novi Volkswagen Polo zmagovalec izbora 
Slovenski avto leta 2018. Praznujte z nami in izkoristite 
privlačno ponudbo. Novi Polo s serijskim sistemom Front Assist 
s funkcijo zaznavanja pešcev je zdaj na voljo že za 10.990 EUR*. 
Naj se praznovanje začne!

Emisije CO2: 134−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9−3,8 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0661−0,0131 
g/km. Število delcev: 0,00992−0,0000 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je 
simbolna. *Akcija vključuje BON avto leta v višini 500 EUR z DDV in BON za financiranje in zavarovanje, ki predstavlja bonus v obliki 
znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV in velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe 
Porsche Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. in sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni kasko Porsche 
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije 
VWPOLOBON18 (več na www.porscheleasing.si). Akcija traja do 30. 06. 2018.

www.volkswagen.si

Novi Polo je  
slovenski avto leta.

Zdaj že za 

10.990 EUR!*

VW_Dilerski_Polo_2018_AvtoLeta_210x297.indd   1 28/02/2018   13:24

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

U Ž I VA J  V VO Ž N J I

SUZUKI VITARA
S SISTEMOM ALLGRIP

SUZUKI SWIFT
Z BOOSTERJET MOTORJEM

IN NAPREDNO HIBRIDNO TEHNOLOGIJO

SUZUKI IGNIS
Z DUALJET MOTORJEM
IN SISTEMOM ALLGRIP

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO₂: 4,0-5,7 l/100km in 90-131 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0051-
0,0558 g/km, trdi delci: 0,00024-0,00129 g/km, število delcev: 0,098-8,9800 E11/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO₂ iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem 
SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO₂: 4,0-5,7 l/100km in 90-131 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0051-0,0558 g/km, trdi delci: 0,00024-0,00129 g/km, število delcev: 0,098-8,9800 E11/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.  
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO₂ iz novih osebnih vozil 
najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

RIBNICA (REIFNITZ) OB VRBSKEM JEZERU JE MEKA 
ZA LJUBITELJE ZNAMKE VOLKSWAGEN

Minuli konec tedna je ob Vrbskem jezeru potekalo jubilejno, že 37. 
srečanje ljubiteljev znamke Volkswagen. Vsako leto se slikovita 
južna obala Vrbskega jezera spremeni v mravljišče Volkswag-
novih vozil. Zbor velja za največje več dni trajajoče srečanje 
lastnikov in ljubiteljev vseh znamk koncerna Volkswagen. Že v 
Celovcu in na poteh, ki vodijo k jezeru, ni bilo videti nič drugega 
kot trume volkswagnov,  audijev, škod, eeatov in drugih znamk, 
ki so pod okriljem koncerna. Bistvo srečanja, pravijo, ni v politiki, 
ampak v druženju, avtomobilski zabavi iz cele Evrope, prikazu 
resnično lepih primerkov predelanih vozil in tudi spominu pred-
vsem na tisti prvi revolucionarni golf GTI, ki so mu v kraju postavili 
celo betonski spomenik. Če se znajdete kot naključni obiskovalec, 
se ne morete načuditi, kako znajo vozniki preurediti svoje vozilo. 
Številne bolj ali manj (ne)okusne olepšave,  aerodinamični dodatki, 
kromirani motorji in izpuhi, najmodernejša avdio tehnika, ki cel 
avto spremeni v glasen zvočnik …, so klasična oprema vsakega 
golfa. Volkswagen se zaveda pomena srečanja in se na prizorišču 
trudi vedno pokazati kaj novega. Letos je bil to golf GTI TCR. Gre za 
cestno različico dirkalnika, ki zmore 213 kW (290 konjev) in hitrost 
260 km/h. Pri Volkswagnu so se tudi pohvalili, da so od leta 1976, 
ko so predstavili prvega golfa GTI, ki je tedaj razpolagal z močjo 
110 'konjev', izdelali že več kot 2,2 milijona golfov GTI, s čimer je 
postal eden od najuspešnejših športnih avtomobilov na svetu.
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82), bele banquise barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba 
financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR 
s skupno letno obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in 
avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

K
oncept ponudbe TO GO odraža moderen, hiter duh 
časa, v katerem živimo, in se je prijel na različnih pod-
ročjih življenja, najprej pri hrani in pijači, med kate-
rimi je najbolj znan obred pitja kave. Kot vse »dobre« 

stvari smo Slovenci  iz Amerike  prevzeli tudi »Coffee to go« 
(»kava za na pot«), ki so jo začeli ponujati vsi trgovci ob promet-
nicah (bencinski servisi, postajališča, kioski s hitro prehrano 
...). 
Pod tem sloganom  pa že nekaj časa  poteka Peugeotova akcija 
vozil 208 in 2008. Kako je s tem, smo povprašali pri enemu 
večjih prodajalcev  znamke Peugeot na Gorenjskem, v Avto-
hiši Kavčič. »Zaloga teh modelov avtomobilov je res velika in 
slogan velja tudi v praksi. Izjemoma je treba dlje čakati na 
posebne želje kupcev po opremi. V takem primeru je doba 
čakanja do tri mesece. Pri naši blagovni znamki stavimo na 
design, manjši, kompaktni volan, unikaten i-Cockpit, ki je 
sinonim za voznikovo »delovno mesto«, ko lahko vse upra-
vljate s konicami prstov in so vse informacije na digitalni 

plošči v višini oči ter na velik zaslon na dotik. Peugeot 208 
TO GO pritegne z bolj športno in elegantno podobo. Ima 
dovolj ergonomsko oblikovano notranjost  in je opremljen  z 
vso potrebno opremo, klimo, prostoročnim telefoniranjem, 
tempomatom, potovalnim računalnikom, električnim pomi-
kom stekel ... Takšnega dobite že za 9990 EUR. Oba modela 
sta opremljena z 1,2-litrskim motorjem, ki je bil v letih od 
2015 do 2017 razglašen za najboljši motor leta v razredu s 
prostornino med 1.0  in 1,4 litri.
Peugeot 208 in njegov večji brat, PEUGEOT 2008, sta pro-
dajni uspešnici. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so v 
Sloveniji prodali že malce manj  kot 300 vozil modela 208 in 
350 vozil  modela 2008. Slednji spada med male SUV-e in  je 
v osnovi za 3000 EUR dražji. 
Po podatkih Trgovinske  zbornice Slovenije (podatki o regis-
traciji novih vozil) je prodaja avtomobilov  v prvih štirih mese-
cih letošnjega leta zrastla za  9,3 odstotka, prodaja Peugeoto-
vih pa za 13 odstotkov.  

Prideš, preizkusiš in odpelješ, 
brez čakanja
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renault.siRenault priporoča

V KINU OD 24. MAJA
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13.090 €
z 0%
obrestno mero**

200 € za nakup
dodatne opreme***

*Cena modela Megane Life SCe 115 že vsebuje redni popust in popust v obliki bonusa staro za novo v višini 600 €. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno 
vrednost financiranja, odvisno od modela. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 3,7 – 6,3 l/100 km. Emisije CO2 95 – 142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074 – 0,0459 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00103 g/km. Število delcev (x1011):  
0,01 – 19,12. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je 
simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault MEGANE

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si AV
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R
enault je na svojih spletnih straneh ponudil obrazec 
za preprosto pridobitev ocene vrednosti rabljenega 
avtomobila, ki predstavlja osnovo pri odločitvi kupca 
za menjavo vozila za novega.

Storitev cenitve je bila razvita z mislijo na zagotovitev splet-
nega orodja, s po močjo katerega bo prav vsak lastnik vozila 
lahko brez težav pridobil oceno vrednosti svojega trenutne-
ga vozila. V nezahteven spletni obrazec poleg ob ičajn ih 

podatkov o vozilu in njegovi starosti prek prijaznega grafič-
nega vmesnika vne semo tudi mesta morebitnih poškodb 
karoserije. Po oddaji obrazca uporabnik storitve prejme 
ponudbo na svoj elektronski naslov, obenem pa se z njim 
poveže tudi Renaultov prodajni svetovalec, s katerim se  
lastnik dogovori za termin natančnejšega pregleda vozila  
z namenom izdelave točne ocene vrednosti rabljenega  
vozila. 

Preverite, koliko  
je vreden vaš avto
Renault je na svoji spletni strani  uvedel brezplačno storitev preproste ocene vrednosti  
kateregakoli rabljenega vozila. Odkup rabljenega vozila ni pogojen z nakupom novega. 
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Melom d. o. o.
PE Kranj - Savski otok
Stara cesta 25b, 4000 Kranj

kranj@melom.si
04 592 49 00

melom.si

Preveri na spletni trgovini melom.si/trgovina!

TRGOVINA IN SERVIS
RAČUNALNIŠKE OPREME

VARNO BRSKANJE PO SPLETU
BREZSKRBNO E-BANČNIŠTVO
ZAŠČITA PRED IZSILJEVALSIKI VIRUSI
BREZ UPOČASNITVE SISTEMA
UŽIVAJTE OB IGRANJU IGER
ENOSTAVNA UPORABA

VRHUNSKA ZAŠČITA ZA VAŠ RAČUNALNIK

NAPREDNE VARNOSTNE REŠITVE ZA PODJETJA

POSEBNE UGODNOSTI ZA ŠOLARJE, DIJAKE, 
ŠTUDENTE IN UPOKOJENCE

Zaščitite 
svoje naprave 
in podatke
Na svojih napravah shranjujemo množico 
podatkov in informacij, zato je pomembno,  
da občutljive podatke tudi dobro zaščitimo. 

P
oskrbite za redno in samodejno posodabljanje ope-
racijskega sistema in si namestite dober protiviru-
sni program. Samo tako boste svoj računalnik ter 
osebne podatke lahko zaščitili pred najnovejšimi 

grožnjami. 
Svoje podatke zavarujte z varnostnim kopiranjem datotek 
na zunanji disk ali izmenljiv medij. Še bolj zanesljiva in 
priročna je hramba datotek in podatkov v »oblaku«, sploh 
pri mobilnih napravah. Ob izgubi ali okvari računalnika 
boste podatke lahko obnovili.

S pomočjo raznih programov in orodij lahko svoje osebne 
podatke, elektronska sporočila, fotografije in druge mape 
tudi šifrirate. Ti podatki se tako shranijo v obliki, ki jo je 
mogoče prebrati samo takrat, ko je naprava odklenjena. 
Priporočamo vam tudi, da na svoji napravi nikoli ne shra-
njujete gesel in PIN-kod.  
Ne pozabite na domače omrežje in ga zaščitite z geslom, 
s čimer onemogočite nepooblaščen dostop do omrežja in 
svojih datotek. Pazite tudi, ko se priključujete v odprta jav-
na Wi-Fi omrežja, ker lahko vaše naprave in podatki posta-
nejo vidni drugim uporabnikom istega omrežja. 
Če sumite, da je prišlo do vdora ali zlorabe pri shranje-
vanju in uporabi vaših podatkov, nemudoma spremenite 
svoje osebno geslo ali PIN-kodo, potem pa podrobneje 
preverite in se prepričajte o dejanski grožnji. Uporabljaj-
te kompleksna  gesla, ki jih ni možno enostavno odkriti. 
Pozorni bodite tudi na razna opozorila o vdorih v sisteme, 
pri nenavadnih elektronskih sporočilih in lažnih profilih.
Še vedno velja, da je najboljši način preprečevanja okužb 
naprav in kraje občutljivih podatkov predvsem premišlje-
no ravnanje, dopolnjeno še z učinkovitim protivirusnim 
programom!  

 Če sumite, da je prišlo do vdora ali 
zlorabe pri shranjevanju in uporabi vaših 
podatkov, nemudoma spremenite svoje 
osebno geslo ali PIN-kodo, potem pa 
podrobneje preverite in se prepričajte o 
dejanski grožnji.



Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti. 

Podjetje LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 
avtomobilske industrije. Odlikuje nas več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja 
tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k 
poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 
proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. 
 

 
 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/KE 

   V OBRATU ORODJARNA TRATA VABIMO K SODELOVANJU  
    (za delo v proizvodnji in ambiciozne strokovnjake s področja strojništva):         

 

 KONSTRUKTERJE 
 ORODJARJE - OPERATERJE ZA CNC REZKANJE IN DRUGE STROJNE OBDELAVE 

 
 
V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN LJUBLJANA VABIMO K SODELOVANJU 
 

 POSLUŽEVALCE STROJEV (operaterji na cnc stroju) 
 LIVARJE 
 VOZNIKE VILIČARJA 
 VZDRŽEVALCE STROJEV  
 ELEKTRO VZDRŽEVALCE 

 
Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, možnost 
dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere. 
 

Vsi razpisi so objavljeni na naši spletni strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer si lahko 
preberete opis delovnega mesta in kaj pričakujemo od kandidatov.  

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v Kadrovsko službo na številko: 04/511 21 25 (Tanja Šturm 
za Škofjo Loko in Trato) in 01/5001 962 (Maja Koprivec za Ljubljano). 

Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 31.05.2018, preko naše spletne strani 
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis).  
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Denarno stanje vam še nekaj časa 
ostaja nespremenjeno. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse, 
kar je res. V ljubezni boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem 
trenutku se boste postavili zase. 
Srečna dneva sta 27. in 28. 5. Misel 
meseca: Kdor preveč misli na prete
klost, je brez prihodnosti.

BIK 
22. aprila–20. maja

Dobili boste neustavljivo željo po 
preurejanju. Spreminjali boste vse 
po vrsti in niti neumestne pripombe 
vas ne bodo zmedle. Na čustvenem 
področju se pripravite na spremem
be. Prvi hip utegne prevladati strah, 
a ne dolgo. Srečna dneva bosta 25. in 
26. 5. Misel meseca: Komur se mudi, 
nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Za vami je stresen čas, zato si boste 
privoščili odmor in nikomur ne bos
te dovolili, da vas zmoti. Naredili si 
boste načrte, ki so potrebni, če hoče
te spremeniti vse tisto, kar si želite. 
Nekdo vas preseneti. Srečna dneva 
bosta 7. in 9. 6. Misel meseca: Sreča 
je kot blago na tržnici, malo počakaj 
in cena bo padla.

RAK 
22. junija–22. julija

Obetajo se vam romantični trenutki. 
Oseba, ki vas že dalj časa naskrivaj 
opazuje, se vam bo približala in izda
la svoja čustva. Ker pa ste po naravi, 
sploh kar se tiče ljubezni, zelo pazlji
vi, bo zveza napredovala zelo počasi. 
Srečna dneva sta 21. in 22. 5. Misel 
meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je 
pripravljen na jutrišnji dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

V tem mesecu se boste morali več
krat ugrizniti v jezik in se na ta način 
izognili prepirom. Brez strahu, kljub 
vsemu bo prišlo vaših pet minut. 
Takrat boste uživali v teh trenutkih. 
Počasi se boste nehali ozirati na 
mnenje drugih. Srečna dneva sta 
11. 13. 6. Misel meseca: Domišljija je 
pomembnejša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Le če boste trdno odločeni, boste 
lahko izpeljali načrt. Nasveti, ki jih 
boste dobili, vas lahko samo zme
dejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost 
za pot v tujino in ne boste oklevali. 
Srečna dneva bosta 7. in 8. 6. Misel 
meseca: Še tako lepo življenje je 
brez majhnih izzivov prazno.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Svoje misli boste skušali spraviti v 
red, vprašanje pa je, kako vam bo 
to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne 
bodo dali miru in vas bodo kljub upi
ranju potegnili v svoj veseli ritem. In 
ko se končno prepustite, boste ne
skončno uživali. Srečna dneva bosta 
23. in 29. 5. Misel meseca: Smisel 
življenja je v majhnih korakih.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Kljub temu da se bojite tvegati in ste 
najraje z obema nogama na trdnih 
tleh, se boste kmalu odločili za akci
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale 
k novim uspehom. Negativnih reakcij 
se vam ni treba bati, saj imate dobro 
obdobje. Srečna dneva bosta 5. in 
10. 6. Misel meseca: Jutrišnji dan je 
vedno presenečenje.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Čakajo vas nepričakovani izdatki. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla 
iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar 
se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno 
ne morete nič spremeniti. Srečna 
dneva bosta 2. in 4. 6. Misel meseca: 
Ljubezen je najkrajša pot do sebe.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V tem času boste skoraj ves pro
sti čas posvetili druženju s prijatelji. 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo 
najprej presenetile, a hitro se bo vse 
postavilo na svoje mesto. Veliko bos
te premišljevali. Srečna dneva bosta 
3. in 12. 6. Misel meseca: Ne hranimo 
življenja z drobtinicami, vihrajmo z 
njim skozi čas.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Prišlo bo do hudih besed, a sčasoma 
se bodo mnenja uskladila. Pričako
vanja, povezana s financami, se vam 
bodo sicer uresničila, le malce kas
neje, kot imate v načrtu. Čustveno 
boste nestabilni. Srečna dneva bosta 
21. in 28. 5. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pričakovanja se bodo uresniči
la. Imeli boste sto in en izgovor za 
dobro voljo. Prijateljske vezi, ki so 
se že nekaj časa krhale, boste obno
vili. Znate uživati v samoti, a to ne 
pomeni, da lahko živite brez prijate
ljev. Srečna dneva bosta 24. 5. in 6. 
6. Misel meseca: Pogum pomeni, da 
naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 
21. marca–21. aprila

Denarno stanje vam še nekaj časa 
ostaja nespremenjeno. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse, 
kar je res. V ljubezni boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem 
trenutku se boste postavili zase. 
Srečna dneva sta 27. in 28. 5. Misel 
meseca: Kdor preveč misli na prete
klost, je brez prihodnosti.

BIK 
22. aprila–20. maja

Dobili boste neustavljivo željo po 
preurejanju. Spreminjali boste vse 
po vrsti in niti neumestne pripombe 
vas ne bodo zmedle. Na čustvenem 
področju se pripravite na spremem
be. Prvi hip utegne prevladati strah, 
a ne dolgo. Srečna dneva bosta 25. in 
26. 5. Misel meseca: Komur se mudi, 
nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Za vami je stresen čas, zato si boste 
privoščili odmor in nikomur ne bos
te dovolili, da vas zmoti. Naredili si 
boste načrte, ki so potrebni, če hoče
te spremeniti vse tisto, kar si želite. 
Nekdo vas preseneti. Srečna dneva 
bosta 7. in 9. 6. Misel meseca: Sreča 
je kot blago na tržnici, malo počakaj 
in cena bo padla.

RAK 
22. junija–22. julija

Obetajo se vam romantični trenutki. 
Oseba, ki vas že dalj časa naskrivaj 
opazuje, se vam bo približala in izda
la svoja čustva. Ker pa ste po naravi, 
sploh kar se tiče ljubezni, zelo pazlji
vi, bo zveza napredovala zelo počasi. 
Srečna dneva sta 21. in 22. 5. Misel 
meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je 
pripravljen na jutrišnji dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

V tem mesecu se boste morali več
krat ugrizniti v jezik in se na ta način 
izognili prepirom. Brez strahu, kljub 
vsemu bo prišlo vaših pet minut. 
Takrat boste uživali v teh trenutkih. 
Počasi se boste nehali ozirati na 
mnenje drugih. Srečna dneva sta 
11. 13. 6. Misel meseca: Domišljija je 
pomembnejša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Le če boste trdno odločeni, boste 
lahko izpeljali načrt. Nasveti, ki jih 
boste dobili, vas lahko samo zme
dejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost 
za pot v tujino in ne boste oklevali. 
Srečna dneva bosta 7. in 8. 6. Misel 
meseca: Še tako lepo življenje je 
brez majhnih izzivov prazno.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Svoje misli boste skušali spraviti v 
red, vprašanje pa je, kako vam bo 
to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne 
bodo dali miru in vas bodo kljub upi
ranju potegnili v svoj veseli ritem. In 
ko se končno prepustite, boste ne
skončno uživali. Srečna dneva bosta 
23. in 29. 5. Misel meseca: Smisel 
življenja je v majhnih korakih.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Kljub temu da se bojite tvegati in ste 
najraje z obema nogama na trdnih 
tleh, se boste kmalu odločili za akci
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale 
k novim uspehom. Negativnih reakcij 
se vam ni treba bati, saj imate dobro 
obdobje. Srečna dneva bosta 5. in 
10. 6. Misel meseca: Jutrišnji dan je 
vedno presenečenje.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Čakajo vas nepričakovani izdatki. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla 
iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar 
se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno 
ne morete nič spremeniti. Srečna 
dneva bosta 2. in 4. 6. Misel meseca: 
Ljubezen je najkrajša pot do sebe.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V tem času boste skoraj ves pro
sti čas posvetili druženju s prijatelji. 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo 
najprej presenetile, a hitro se bo vse 
postavilo na svoje mesto. Veliko bos
te premišljevali. Srečna dneva bosta 
3. in 12. 6. Misel meseca: Ne hranimo 
življenja z drobtinicami, vihrajmo z 
njim skozi čas.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Prišlo bo do hudih besed, a sčasoma 
se bodo mnenja uskladila. Pričako
vanja, povezana s financami, se vam 
bodo sicer uresničila, le malce kas
neje, kot imate v načrtu. Čustveno 
boste nestabilni. Srečna dneva bosta 
21. in 28. 5. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pričakovanja se bodo uresniči
la. Imeli boste sto in en izgovor za 
dobro voljo. Prijateljske vezi, ki so 
se že nekaj časa krhale, boste obno
vili. Znate uživati v samoti, a to ne 
pomeni, da lahko živite brez prijate
ljev. Srečna dneva bosta 24. 5. in 6. 
6. Misel meseca: Pogum pomeni, da 
naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 
21. marca–21. aprila

Dobronamerne nasvete si boste 
narobe interpretirali in s tem zama
jali trdne temelje prijateljstva. Pre
mislite, preden načnete razpravo. 
Nikoli ni vse črno. Na ljubezenskem 
področju bo vse potekalo po priča
kovanjih. Srečna dneva bosta 23. in 
24. 5. Misel meseca: Zaupajte vase in 
tudi drugi bodo zaupali v vas. 

BIK 
22. aprila–20. maja

Ne verjemite vsem vsega, kajti to vas 
lahko pripelje v škripce. Na delov
nem mestu boste priča zanimivemu 
dogodku, ki ga ne boste mogli zadr
žati zase. Zadeva se lahko razplete v 
vašo korist. Srečna dneva bosta 28. 
in 31. 5. Misel meseca: Ne sramujmo 
se napak, kajti na napakah se učimo.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Pozitivna pričakovanja v vaših mislih 
vas bodo spodbudila k delu. Tudi s 
strahom na poti boste tokrat uspe
šno opravili. Izziv, ki se ga boste loti
li, vam bo pisan na kožo. Pričakujte 
denarni dobiček. Srečna dneva bosta 
26. 5. in 3. 6. Misel meseca: Dovolj je, 
da se samo nasmehnemo – in že se 
v nas odprejo vrata.

RAK 
22. junija–22. julija

Stanje utrujenosti bo še vedno pri
sotno in ne boste še pripravljeni na 
resnejše podvige. V iskanju resnice 
boste našli pritrdilen odgovor, ki vam 
bo polepšal dan. Poskrbeli boste za 
dober vtis na srečanju. Zanimivo bo. 
Srečna dneva bosta 1. in 2. 6. Misel 
meseca: Kdor sanje v snov spremi
nja, ustvarja in gradi.

LEV
23. julija–23. avgusta

Težko boste pogasili nemir v svojem 
srcu, vendar v bližini ljubljene osebe 
ne boste več čutili pritiska. Roman
tika vam bo godila in sprostitev bo 
več kot dobrodošla. Presenečenj pa 
še ne bo zmanjkalo. Srečna dne
va bosta 22. in 30. 5. Misel meseca: 
Kdor obupa, svoje življenje spremeni 
v usodo, s katero se sprijazni.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

V slabo voljo vas bodo spravljali 
ljudje okoli vas in svoje nervoze ne 
boste mogli skrivati. Na srečo bo 
tako stanje kmalu minilo, saj prihaja 
tudi čas za vas, ki ste ga čakali. Ne bo 
vam žal, če uberete svojo pot. Srečna 
dneva bosta 4. in 6. 6. Misel meseca: 
Sreča je, da se človek zaveda, kako 
majhen je, ko zraste.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

S svojim znanjem boste presene
čali nadrejene. V rokavu boste ime
li vedno nove adute in delo vam bo 
šlo dobro od rok. Na družabnem 
področju previdno izbirajte besede 
in se ognite prepirom, dokler je še 
čas. Srečna dneva bosta 10. in 11. 
6. Misel meseca: Kdor hodi po stopi
njah drugih, za seboj ne pušča sledi.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Skušali se boste skriti pred obvezno
stmi, saj se vam bo zdelo vsakršno 
dodatno delo odveč. Pričakujte temu 
primerne rezultate. Na finančnem 
področju so pred vami izdatki, manj
ši od planiranih. Končno! Srečna 
dneva bosta 3. in 7. 6. Misel meseca: 
Odprite svoje srce, kajti tam se skri
vajo vsi odgovori.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Uspelo vam bo nekaj, o čemer ste 
bili vedno mnenja, da je pretežko za 
vas. Občutek bo odličen in privoščili 
si boste malenkost zase. V ljubezni 
ne pozabite na dano obljubo in nada
ljujte, kjer ste ostali. Srečna dneva 
bosta 31. 5. in 1. 6. Misel meseca: 
Vsi imamo sanje. Kdor z njimi samo 
sanja, vse življenje spi.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Deležni boste izpovedi čustev, kar 
bo nežno popihalo na vašo dušo. Za 
trenutek se bo čas ustavil in zdelo 
se bo, da ne bi moglo biti še lepše. 
Z velikim zanosom se boste loti
li načrtovanja in se veselili vsega. 
Srečna dneva bosta 28. 5. in 2. 6. 
Misel meseca: Prepozno spoznanje 
je današnji dogodek, ki ga bomo jutri 
razumeli.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Nekaj vam bo govorilo, da ste se 
napačno lotili načrtovanja financ. 
Delno vas bo pomiril nenaden pre
jem denarja. Prijateljstvo iz prete
klosti bo popestrilo muhaste dni. 
Srečna dneva bosta 26. in 27. 5. 
Misel meseca: Kdor drvi k stvarem 
prepričan, da ga bodo osrečile, spre
gleda tisto, brez česar ne bo nikoli 
srečen.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pred vami bo težka odločitev, saj 
boste mogli izbirati med dvema za 
vas pomembnima dogodkoma. K 
sreči se bo vse uskladilo še pravi 
čas in lahko si boste oddahnili. Vaša 
pomoč pri znancih bo zelo dobro
došla. Srečna dneva bosta 4. in 5. 
6. Misel meseca: Prebudimo v sebi 
željo po življenju in tisoč želja bo 
živelo z nami.
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78 I NAGRADNA KRIŽANKA

1. nagrada: kolesarska čelada; 2. nagrada: kolesarski komplet lučk; 3. nagrada: knjižica Dober kolesar

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 31. maja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

AV
P,

 K
O

TN
IK

O
VA

 U
LI

C
A

 1
9

 A
, L

JU
B

LJ
A

N
A





SO VAŠI 
KOZARCI 
LISASTI?

Kako do dobro posušene in bleščeče steklene posode brez ročnega pomivanja? Ali obstaja pomivalni stroj, 

kjer so tudi dolgopecljati kozarci varni pred razbitjem in umiti ravno prav nežno? In kje ga najti?

ETIS je že 25 let najboljši prijatelj zahtevnih v svetu bele tehnike in kuhinj. Ne prodajamo škatel. Pomagamo 

izbrati opremo, ki bo idealna za vaš način dela in vaše želje. Vso opremo tudi servisiramo, zato bolje kot drugi 

vemo, kaj deluje in kako trajno je. 

Ob lisah na pravkar oprani stekleni posodi zaboli srce tudi največje optimiste. Tako najlepši 
kozarci ostajajo v omari, ker nimamo volje, da bi jih umivali in polirali ročno.

Se želite pogovoriti z nekom, ki se 
spozna in ni le prebral prospekta? 

Pridite v ETIS. Tu razumemo 
zahtevne. Oglasite se še danes: 

V KRANJU
na Ljubljanski cesti 30

www.etis.si
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