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Erotična trgovina

KAPSULE ZA MOŠKE POWERACT 
Z VITAMINI IN MINERALI, ZA IZBOLJŠANJE VITALNOSTI IN
SPODBUJANJE SPOLNE SLE.

EREKCIJE POSTANEJO BOLJŠE IN MOČNEJŠE

TAKOJŠEN IN DOLGOTRAJEN UČINEK

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

DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNO, PERILO, PRIPOMOČKI, STIMULANSI, LUBRIKANTI, MASAŽNA OLJA TER ŠE IN ŠE... 
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Vsa sončna 
očala

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.

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %
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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: 
Nazorjeva ulica 1, 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 
od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure,
petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje  
in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 39. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 17. maja 2019,  
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.

Kranjčanka 5

4 I POMAGAMO VSEM,  
TUDI ZAPRTIM
Pred glavno turistično sezono smo se 
pogovarjali z vodjo konzularne službe, 
Kranjčanom Andrejem Šterom. Pomagal je 
mnogim Slovencem, ki so se v tujini znašli 
v stiski. Do nedavnega je vodil malteške 
viteze v Sloveniji. Je velik ljubitelj literatu-
re, še posebej obožuje Piko Nogavičko.

17 I PREDSTAVA KR CIRKUS
Jutri, v soboto, 18. maja, bo v Prešernovem 
gledališču premiera gledališke klovnovske 
predstave za vse generacije z naslovom 
Kr cirkus.

25 I SMUČARSKI SKAKALCI 
NE POČIVAJO
V zadnjih tednih so najboljši smučarski 
skakalci večkrat na kranjskem stadionu, 
kjer trenirajo za novo sezono.

15 I Pesmi za Angelo  

22 I Nočni tek po kranjskih ulicah  

32 I Več kot tržnica

48 I Na zdravje z vodo iz pipe

58 I Vrtač se seli



4 I POGOVOR

Besedilo: Ana Šubic

Bližamo se glavni turistični sezo-
ni, ko se verjetno v vaši službi še 
pogosteje kot sicer srečujete z 
vprašanji, ali je neka destinacija 
varna.

»To se dogaja ciklično pred dopusti in 
prazniki, se pa tudi v splošnem pozor-
nost in občutljivost tega vprašanja pove-
čuje. Zanimivo, mislili smo, da se bodo 
vprašanja nanašala predvsem na afriške 
države, Bolivijo, Vietnam. Sploh ne. Naj-
več vprašanj je glede šolskih izletov in 
organiziranih potovanj, za katere se zani-

majo tudi upokojenci, a ne v Jemen ali 
Tunis, pač pa jih zanima, ali je v Barcelo-
ni varno, kam naj se v Belgiji obrnejo, če 
bo kaj narobe, in podobno. Ljudje varno-
stne izzive dojemajo že zelo vsakodnev-
no. To se mi zdi prav, naša naloga pa je 
zaradi tega še bolj zahtevna. Ne smemo 
vzbujati panike, prav tako pa ne smemo 

Pomagamo vsem, tudi zaprtim
Pred glavno turistično sezono smo se pogovarjali z vodjo konzularne službe, Kranjčanom Andrejem  
Šterom. Pomagal je mnogim Slovencem, ki so se v tujini znašli v stiski, najtežje pa je, kot pravi,  
posredovati v primeru zaprtih zaradi drog. Do nedavnega je vodil malteške viteze v Sloveniji. Je velik  
ljubitelj literature, obožuje Piko Nogavičko in jo ima doma v kar tristo različnih izvodih.

Andrej Šter / Foto: Gorazd Kavčič
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Pomagamo vsem, tudi zaprtim
Pred glavno turistično sezono smo se pogovarjali z vodjo konzularne službe, Kranjčanom Andrejem  
Šterom. Pomagal je mnogim Slovencem, ki so se v tujini znašli v stiski, najtežje pa je, kot pravi,  
posredovati v primeru zaprtih zaradi drog. Do nedavnega je vodil malteške viteze v Sloveniji. Je velik  
ljubitelj literature, obožuje Piko Nogavičko in jo ima doma v kar tristo različnih izvodih.

biti tisto, kar bi dostikrat želele turistič-
ne agencije: promotorji destinacij, češ tja 
pojdite, tam je varno. Ob vprašanjih po 
navadi najprej odvrnemo, da največ ljudi 
umre doma v postelji, da je tam najbolj 
nevarno. In da nas potovanja bogatijo. 
Je pa zelo odvisno, kako si posameznik 
predstavlja varnost: ali želi z družino 
nekje preživeti dva tedna v miru ali pa bo 
iskal izzive, adrenalin. Zelo je odvisno, 
kaj želimo doživeti, je pa pred odhodom 
pomembno, da se opremimo s podatki, 
kako je trenutno tam, če je možno iz prve 
roke, pri nekom, ki je bil nedavno tam. 
Pozanimati se je treba tudi, kako ljudje 
drugod živijo. Razlike v ekonomiji, kultu-
ri, tradiciji, religiji so lahko velike in vča-
sih je nam povsem normalna gesta tam 
provokativna. Lahko je sporno oblačilo, 
določena barva. Ne delati iz sebe tarče, to 
je glavno priporočilo.«
Omenili ste tudi šolske izlete. 
Morate posredovati tudi v takih 
primerih?
»Tudi. Na nas so se zaradi obnašanja 
maturantov že obrnili tudi ladjarji in 
hotelirji, da 'je zdaj pa dovolj'. Matu-
rantski izleti se vse bolj koncipirajo eko-
nomsko. Zaradi zmanjševanja stroškov 
agencije ne zagotavljajo več dveh spre-

mljevalcev. Kaj naj naredi en sam, če 
denimo maturant v Kopenhagnu dobi 
napad zaradi vnetja slepiča? Pustiti ga 
mora v bolnišnici in se s skupino odpra-
viti naprej. To so realne situacije, v kate-
rih potem skušamo pomagati z našimi 
ambasadami, prevajalci, gospodarskimi 
predstavništvi, da tisti v stiski ve, da ni 
sam. Če nastopijo težave, se poslužimo 
popolnoma vsega, kar lahko pomaga. Ni 
nam težko poklicati in prositi za pomoč 
ne Ukrajincev, Kitajcev ali pa Indijcev.«
Kaj storiti, če pride do težav v 
državi, kjer ni slovenskega pred-
stavništva?
»Slovenski državljan lahko dobi pomoč 
na vsaki ambasadi EU, če gre za nujne 
primere, kot so odvzem prostosti, bole-
zen ali celo smrt … Na koga se bo obrnil, 
je odvisno tudi od njegovih jezikovnih 
sposobnosti. V Casablanci ti na primer 
lahko pomagajo Francozi, v Keniji Nizo-
zemci, v južni Afriki je kup nemških kon-
zulatov. To je za majhne države izjemna 
prednost, za velike pa precejšnja obvez-
nost. Zato se sedaj to premika v smer, da 
bo to postala usluga, ki bo imela tudi tak-
so. Upam le, da bo vse skupaj še vedno 

delovalo vsaj tako dobro kot sedaj.«
Sedaj ob vstopu v drugo državo 
prejmemo SMS-sporočilo s kon-
takti predstavništev, na katere se 
lahko obrnemo v stiski. Načrtujete 
še kakšno drugo storitev?
»Za nas je obveščanje s SMS-sporočili 
novo, vesel sem, da se je prijelo. Žal pa 
smo na repu, saj imajo države že mnogo 
modernejše platforme, na katerih lahko 
posameznik dobi informacijo ne samo, 
kako je v neki državi, pač pa tudi v mestu, 
kjer se nahaja. Tako bi na primer lahko 
takrat, ko je gorela Notre-Dame, Sloven-
ce, ki so bili tam, obvestili, naj ne hodi-
jo tja oz. jih opozorili na tveganje. Take 
aplikacije so možne, vendar je to stvar 
resnega pristopa države in razmisleka, 
koliko denarja je pripravljena investirati 
v varno potovanje državljanov po svetu. 
Pri tem smo pa še zelo 'Gorenjci'.«
Nazadnje je ministrstvo odsveto-
valo potovanja v Šrilanko, nekaj 
dni po terorističnih napadih. Zakaj 
ste čakali?
»Po navadi je po terorističnem napadu 
najprej zmeda in takrat je najslabše lju-
di spravljati skupaj, na primer v hotel, 
letališče, ker lahko ravno tam poči. 
Potem se je pokazalo, da ima Šrilanka 
velik problem s preiskavo in da so se 
začeli med sabo obtoževati, kdo je kriv. 
Prepoved burke in nikaba pa je pokaza-
la, da imajo pred sabo zoprno debato, 
zato smo se odločili ljudi opozoriti, da 
tam ne bo boljše, ampak bo nekaj časa 
slabše.«

 Potem se običajno oglasita dva tabora: v enem sta 
mama, žena in še kdo, v drugem so pa ogorčeni nad tem, 
komu pomagamo. Pomagati moramo vsem Slovencem,  
ki so v stiski v tujini, tudi tistim v zaporih, saj so zbegani  
in včasih oklofutani, ne moremo se pa opredeljevati, ali  
oz. koliko je kdo kriv.

Pred leti med otroki v Maliju / Foto: osebni arhiv
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Kam bi vi trenutno odpotovali brez 
skrbi in kateri destinaciji bi se izo-
gnili?
»Zelo rad potujem. Šel bi v Gano, točno 
vem, na katero obalo – tja, kjer domuje 
Barbara Bizovičar. Tam sem enkrat že bil 
in je res sanjsko. Verjetno bi potoval tudi 
v Bruselj, kjer živi mlajša hči z družino, 
sicer je pa silno lepo tudi na potovanjih ne 
prav daleč. Zelo zanimivo je odkrivati itali-
jansko stran s Slovenci naseljenega ozem-
lja. Ne bi pa šel na Kitajsko. Pa ne zaradi 
varnosti, ampak ker je zelo težko odkriti 
lepe predele, saj so razdalje preglomaz-
ne in mi čas tega ne dopušča. Sicer sem 
pa tam že bil in najprej vidiš neznanski 
dren in megalomanske zgradbe, kar me 
ne navdušuje. Drugače pa skoraj ni kraja 
na zemeljski krogli, da ne nudi tistega, kar 
na koncu postane zanimivo.« 
Smo Slovenci zaradi nevarnosti, 
tveganj kaj spremenili potovalne 
navade?
»Opažam, da tudi negativne ali tragične 
izkušnje zelo hitro prekrijejo mamljive 
ponudbe potovanj. Vzemimo za primer 
Egipt, kjer je nekaj sanjskih letovišč in 
svetovnih znamenitosti. Krasno za obi-
skati. Ampak Egipt je bil ne tako dolgo 

nazaj priča tudi zoprnim, nevarnim 
dogodkom. Letalo je strmoglavilo, bili so 
teroristični napadi na turiste ob pirami-
dah. Ampak to ne prepriča ljudi, da ne 
bi že v isti turistični sezoni ugotovili, da 
se splača iti v Egipt, ker je čisto poceni. 
Ne bi se smeli odločati na podlagi tega, 
a se dogaja, da nizke cene prevpijejo vse 
drugo. Vem, kako hudo je v kraju, kjer se 
ukvarjajo samo s turizmom, ugotoviti, da 
gostov ni več, vendar je zelo nehvaležno 
biti poskusni zajček. Ni rečeno, da mora 
ravno bomba počiti, včasih je infrastruk-
tura bolj vprašljiva. Premajhna potrošnja 
vode, hrane lahko prinese kakšne težave. 
Sredozemski rob Afrike je v precej občut-
ljivem položaju. Države se vsaka posebej 
spopadajo s potrebami po reformah, 
napredku, po tem, da zadržijo dobre 
goste, mednarodne lete, in če gre to na 
račun varnosti, je tveganje precejšnje.«
Komu še pomagate – poleg turi-
stov?
»Najzahtevnejša posredovanja so v pri-
meru drog. V vsakem trenutku je zaradi 
različnih razlogov v tujini zaprtih 200–
250 Slovencev. Zaradi drog jih zaprejo 
v državah, kjer je to res velik prestopek, 
včasih je celo glava na tnalu. Morda so 

Slovenci kje tudi organizatorji, a tisti, 
ki jih ujamejo, so pa po navadi šerpe, 
čeprav ni rečeno, da nosijo malo dro-
ge. In ko je kazen dvanajst, petnajst let 
zapora v Boliviji, na Tajskem, Filipinih 
ali v Vietnamu, to ni enostavno. Potem 
se običajno oglasita dva tabora: v enem 
sta mama, žena in še kdo, v drugem so 
pa ogorčeni nad tem, komu pomagamo. 
Pomagati moramo vsem Slovencem, ki 
so v stiski v tujini, tudi tistim v zaporih, 
saj so zbegani in včasih oklofutani, ne 
moremo se pa opredeljevati, ali ozi-
roma koliko je kdo kriv. Se pa zgodijo 
tudi grozni primeri, povezani z drogo. 
Neki oče je komaj polnoletno hči poslal 
na sanjsko potovanje z lepotno agenci-
jo. Dekle so v neki južnoameriški drža-
vi dobili s potapljaško opremo, ki to 
ni bila, a se oče ni več prikazal. Hči je 
deset let preživela v zaporu, in to tistem 
pravem. Takrat skušamo pospešiti pos-
topke za premestitev v slovenski zapor, 
svojcem pomagamo poslati paket ali 
opraviti pogovor z drugim koncem sveta 
ter pri tistem, ki je zaprt, vzbujati zavest, 
da ni ostal sam. To so primeri, v katerih 
ne moreš zmagati, samo črepinje lahko 
skušaš postaviti skupaj.
Omenil bi še eno obupno situacijo: pri-
mere staršev, ki se odločajo, da bodo 
dobili otroka z nadomestnim materins-
tvom v tujini. Z vso odgovornostjo trdim, 
da Slovenija miži pred tem problemom. 
Nekatere države to podpirajo, druge pre-
povedujejo, a sta obe varianti boljši kot 
to, da tega nočemo videti. Imeli smo 
primer, ko sta prišla starša na ambasado 
v Kijevu, da se jima je rodil otrok, a se 
ne spomnita, v kateri bolnišnici. Seveda 
se je naš kolega v Sloveniji pozanimal o 
materini nosečnosti, a niso nikjer niče-
sar vedeli o tem. Tu so glavni tisti, ki slu-
žijo, nekaj je tudi priznanih slovenskih 
odvetnikov. Največja žrtev je otrok, takoj 
za njim dekle, ki ga je rodila. Dobila je 
nekaj malega denarja, starša sta plačala 
posredniku, a obstaja nevarnost, da ju na 
poti domov še kdo pričaka, da otrok ni 
njun in da ga mati hoče nazaj, razen če 
bi še malo plačala … To je brutalna trgo-
vina z ljudmi in bojim se, da marsikdo 
od teh ne ostane živ, ker je to tako strupe-
no grd posel. Mi skušamo vključiti mini-
strstva in službe, ki morajo v naši državi 
poskrbeti za to, a za zdaj brez odziva. Ko 
ostanemo sami, je dilema našega kolega 
v Kijevu, ali otroka dati v ukrajinsko siro-Do nedavnega je vodil Suvereni malteški viteški red v Sloveniji. / Foto: osebni arhiv

 Pozanimati se je treba tudi, kako ljudje drugod živijo. 
Razlike v ekonomiji, kulturi, tradiciji, religiji so lahko velike 
in včasih je nam povsem normalna gesta tam provokativna. 
Lahko je sporno oblačilo, določena barva. Ne delati iz sebe 
tarče, to je glavno sporočilo.
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tišnico, kar je grozljivo, ali pa se delati, 
da je vse v redu. Vendar bi se naslednjih 
deset parov potem sklicevalo na to, hkrati 
pa lahko čaka, kdaj bo končal v zaporu 
kot sodelujoči pri trgovini z ljudmi oz. še 
slabše: z otroki. To je fenomen zadnjih 
let in bi ga morali nujno urediti.«
Menda se veliko tudi angažirate pri 
delu s Slovenci po svetu. Koliko so 
danes povezani med sabo otroci, 
vnuki izseljencev?
»Odvisno od tega, kako pametno so se 
obnašala slovenska društva. V Bosni jih je 
na primer 17, seveda z različno vitalnos-
tjo. Danes so najbolj propulzivne skupine 
v Bruslju, zelo vitalna je tudi skupnost, 
ki nastaja v Franciji. So pa tudi društva, 
ki ugašajo, recimo marsikje v Nemčiji. 
Metode dela so ponekod ostale iz šestde-
setih let, treba pa je najti tisto, kar v nekem 
trenutku zanima tam živeče Slovence.
Na tem področju imam tudi nikoli kon-
čano vojno s tistimi, ki omogočajo prido-
bitev slovenskega državljanstva rojakom 
v tujini. Pogoj je tudi članstvo v sloven-
skem društvu, kar je zelo neživljenjska 
omejitev. Za primer lahko navedem 
Moni Kovačič, pred leti zmagovalko 
Slovenske popevke. Je hči Slovenke in 
ameriškega vojaka, a je mama ni pri-
glasila slovenski upravni enoti. Zdaj je 
poročena z lastnikom ogromnega ranča 
sredi ZDA, tisoče kilometrov naokoli ni 
Slovenca ali slovenskega društva, zato ne 
more dobiti našega državljanstva. Poleg 
tega je nekoč veljalo, da je bilo slovenstvo 
po prednikih do četrtega kolena, sedaj pa 
je le do drugega kolena. In naletimo na 
brata in sestro, od katerih ima samo ona 
slovensko državljanstvo, ker je to pravo-
časno uredila. To so občutljive teme in 
je res težko nekomu povedati, da njegov 
sprejem v slovensko državljanstvo ni v 
nacionalnem interesu. Nerazumne odlo-
čitve dostikrat zaprejo pot za sodelovanje 
na marsikaterem področju, kot so gosto-
vanja osnovnih šol v tujini.«
Desetletje ste že na čelu konzular-
ne službe. Katera je bila za vas naj-
težja naloga?
»Najtežje je vedno znova učiti nove 
kolege, ker v konzularni službi vsake 
štiri leta zamenjaš celotno zasedbo. 
Nikoli nimaš samo odličnih sodelav-
cev in najtežje je spravljati v optimalno 
zasedbo petdeset, šestdeset konzular-
cev po svetu. Njihova glavna kvaliteta 
mora biti, da gre za pozitivno osebo s 

smislom za komunikacijo. Lahko je 
to gozdar, ginekolog ali grafolog, a če 
nima občutka za delo z ljudmi, je bolje, 
da takoj neha.«
Mislila sem, da boste omenili reše-
vanje Toma Križnarja iz afriških 
zaporov.
»Križnar po navadi pred vsakim potova-
njem pride sem, sedaj skupaj s soprogo 
Bojano. In povesta, kam gresta, ne sicer 
čisto vsega. Zdi se mi dobro, da ga sedaj 
spremlja žena, ki ga malo brzda, 'pri-
zemlji'. Križnar je neverjetno dragocen 
človek, zanesenjak. Vse njegove negativ-
ne napovedi izpred tridesetih, štirideset-
ih let so se žal uresničile. Je pa še deset 
let starejši od mene in se bojim časa, 
ko bo njegovo delo umanjkalo. Želi biti 
glas tistih, ki ga nimajo. V takih prime-
rih z veseljem pomagam, če se le da.«
Pomoči potrebnim pomagate tudi 
pri Malteškem viteškem redu, 
katerega predsednik ste.
»Ne več. Aprila so bile volitve, novi 
predsednik je dr. Tadej Jakopič, profe-
sor na Teološki fakulteti, organist, sve-
tovni popotnik. Sam sem bil nadome-
stni predsednik, ki je zamenjal sedaj že 
pokojnega Petra Venclja. Pri malteških 
vitezih je tudi nekaj takih, ki sebe šte-
jejo za zelo pomembne in je potem tež-
ko usklajevati interese, jaz pa nisem bil 
najbolj ubogljiv. Da ne bo narobe razu-
mljeno: z veseljem sem malteški vitez. 
Naša dejavnost, če jo prav razumeš, je 
hudo potrebna in nikoli končana. Stiske 
je dovolj: morda ni več toliko lačnih in 

golih, je pa strahovito veliko osamljenih 
in tistih, ki so obupali.«
Nekje ste izjavili, da se ne bi še 
enkrat odločili za poklic pravnika. 
Zakaj?
»Če ne nameravaš doktrinarno delati 
v pravu, kot npr. sodnik ali odvetnik, 
moraš znanje pridobiti, podobno kot 
pri vožnji s kolesom. Meni teoretično 
znanje o pravu ni kaj dosti pomagalo, bi 
mi pa pomagalo znanje o komunikaciji 
in poslovanju z ljudmi, kako usklajevati 
različne interese. Je pa starejša hči vsee-
no šla po moji poti, dela kot pravnica in 
ima tudi odvetniško licenco. Za poklic 
pravnika sicer ne morem reči, da ga 
prav spoštujem, ker je lahko zelo hitro 
zlorabljen – z dolžnim spoštovanjem 
do tistih, ki so izjeme. Pravo in pravica 
imata samo nekaj skupnih črk, v latin-
ščini le tri in ta diskrepanca je velika.«
Na kateri študij bi se vpisali, če bi 
lahko zavrteli čas nazaj?
»Verjetno na primerjalno jezikoslovje in 
mislim, da bi pri tem užival. Kot otrok 
sem se pa nagibal k poklicu gozdarja, 
a se mi je zdelo, da od tega ne bi imel 
kaj dosti, zato bi tudi v cerkvi pobiral v 
'pušco'. Ker če ne bi prvič dobil dovolj, 
bi šel pa še enkrat naokoli.« (smeh)

Andrej Šter z enim od svojih tristotih izvodov Pike Nogavičke / Foto: Gorazd Kavčič
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Menda ste velik ljubitelj literature. Kakšne?
»Predvsem te. (Na mizo položi tri izvode Pike Nogavičke.) So v 
danščini, slovaščini, ena pa je s Šrilanke. To so moji zadnji trije 
izvodi, skupaj imam okrog tristo knjig o Piki Nogavički. Ni vsaka 
v drugem jeziku, je pa vsaka v različni izdaji z različno opremo. 
Najdejo se tudi strašno lepe – recimo iz Gruzije, letnik 1962. So 
pa vse posebne, nobena ni bila naročena preko spleta.«
Kaj vas tako navdušuje pri tej knjigi?
»Primerna je za vsako starost in ima močna družbeno-kri-
tična sporočila. Na vzhodu je bila prepovedana ali pa so bila 
določena poglavja umaknjena. V Rusiji se njega dni ni nihče 

tepel s policisti. Tudi v naših izdajah sta se najprej pojavljala 
novoletna jelka in praznovanje novega leta, šele kasneje pa 
božič in božično drevesce. V eni od francoskih izdaj pa je Pika 
dvignila ponija, in ne konja. Ta prilagoditev je bila posledica 
odziva slovitega ministra za kulturo Jacka Langa, da noben 
otrok ne more dvigniti konja. Astrid Lindgren je novinarjem, 
ki so zaradi njegove izjave prihrumeli nadnjo, odvrnila, da 
res noben francoski otrok ne more narediti tega. (smeh) Tudi 
zgodba o avtorici je silno poučna. Bila je mati samohranilka, 
ki je morala emigrirati, da je sploh preživela.«
Piko že prebirate vnukom? Koliko jih imate?
»Dve vnukinji in še enega na poti. Za zdaj bolj gledamo slikanice.«
Kaj vam še predstavlja sprostitev po napornem vsak-
danu?
»Zaradi svojega dela na žalost skoraj ne vem, kako je videti 
Kranj podnevi. Se je pa poleti lepo sprehoditi skozi mesto in 
se ustaviti na pivu ali dveh. Najbolj pa pogrešam piknike s 
prijatelji, saj ti služba, kakršna je moja, vzame ves čas.« 

 Opažam, da tudi negativne ali tragične 
izkušnje zelo hitro prekrijejo mamljive 
ponudbe potovanj. Ne bi se smeli odločati 
na podlagi tega, a se dogaja, da nizke cene 
prevpijejo vse drugo.



  VOLITVE I 9  

Besedilo: Danica Zavrl Žlebir

Z 
volitvami v Evropski parlament prebivalci vseh držav čla-
nic Evropske unije izberemo 751 predstavnikov, ki bodo v 
naslednjem petletnem mandatu zastopali naše interese v 
Evropskem parlamentu. Volitve v vseh državah članicah 

EU potekajo med 23. in 26. majem, v Sloveniji bomo volili v 
nedeljo, 26. maja. Volilni sistem je proporcionalen s preferen-
čnim glasovanjem, kar pomeni, da imamo volivci možnost, da 
neposredno vplivamo na izbiro kandidatov. 
Na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) so objavlje-
na imena vseh kandidatov, brošuro z imeni smo dobili tudi v 
domače nabiralnike. Poteka tudi predvolilna kampanja s tur-
nejami kandidatk in kandidatov po slovenskih krajih, vidimo 
jih tudi na velikih plakatih, spoznavamo v javnih soočenjih 
v medijih. V petek, 24. maja, opolnoči se bo volilna kampa-
nja končala in nastopil bo volilni molk. Splošno glasovanje 
bo v nedeljo, 26. maja, predčasno pa bomo lahko volili 21., 
22. in 23. maja na voliščih, ki jih bo na spletni strani objavila 
DVK. Nekateri volivci bodo glasovali tudi po pošti, če se zaradi 
bolezni ne morejo udeležiti volitev na volišču v kraju svojega 
bivanja. Ti morajo svojo namero sporočiti do 22. maja, prav 
tako tudi tisti, ki želijo glasovati izven kraja stalnega bivališča, 
ali tisti, ki nimajo stalnega bivališča v Sloveniji, pa bodo na 
dan volitev v Sloveniji in želijo tu tudi glasovati.,  
Kandidature je na Državni volilni komisiji (DVK) vložilo 14 
strank in list s skupaj 103 kandidati. Sedem kandidatnih list 
so vložile politične stranke s podporo poslank in poslancev, 
šest politične stranke s podporo volivcev, eno pa volivci ozi-
roma skupina volivcev. Na kandidatnih listah je 52 kandida-
tov in 51 kandidatk iz devetih parlamentarnih strank, štirih 
neparlamentarnih strank in enega gibanja. Nastopa tudi 18 
kandidatk in kandidatov z Gorenjskega, po osem moških 
in žensk. Nekaj jih je tudi z območja Kranja, in sicer Jernej 
Pavlič (SAB), Jasna Ružički (LMŠ) in Ana Štromajer (Levica). 
Večina strank je na kandidatne liste uvrstila po osem kandida-
tov, kolikor se jih tudi voli v Evropski parlament. Kandidirajo 
tudi dosedanji evropski poslanci, razen Iva Vajgla. Na glasov-

nicah bodo kandidatne liste razvrščene po naslednjem vrst-
nem redu: 1. Stranka modernega centra (SMC), 2. Gibanje 
Zedinjena Slovenija (ZSi), 3. Zeleni Slovenije (Zeleni), 4. 
Dobra država (DD), 5. Slovenska nacionalna stranka (SNS), 6. 
Lista Povežimo se, 7. Lista Marjana Šarca (LMŠ), 8. Nova Slo-
venija – Krščanski demokrati (NSi), 9. Slovenska demokrat-
ska stranka (SDS) in Slovenska ljudska stranka (SLS), 10. 
Domovinska liga (DOM), 11. Socialni demokrati (SD), 12. 
Levica, 13. Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
(DeSUS) in 14. Stranka Alenke Bratušek (SAB). 

Volili bomo evropske 
poslance
V nedeljo, 26. maja, bomo volili poslance v Evropski parlament. V Sloveniji jih volimo osem,  
izbiramo med 103 kandidatkami in kandidati.
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Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli 
Šolskega centra Kranj so dijaki 2. letnika izobra-
ževalnih programov frizer in administrator-trgo-
vec obravnavali učno temo Kvadratna enačba v 
angleščini. Učne ure sta skupaj pripravili Irena 
Vidmar, prof. mat. in fizike, in ga. Helen Asher, 
naravna govorka angleškega jezika, ki s šolo 
sodeluje v okviru projekta Obogateno učenje 
tujih jezikov. Izvedba pouka je bila zasnovana 
tako, da je razlagi, reševanju nalog in komuni-
kaciji v slovenščini sledil prevod v angleščini. 
Pouk je bil torej prilagojen potrebam dijakov, 
ki so matematična znanja lahko usvajali enako-
vredno, ne glede na njihovo znanje angleščine. 
Dijaki so prejeli tudi natisnjen slovensko-angle-
ški slovarček strokovnega matematičnega bese-
doslovja, ki so ga pri obravnavanju učne vsebine 
potrebovali. Za medpredmetno povezovanje 
smo se odločili, ker smo želeli popestriti pouk in 
hkrati izboljšati pozornost dijakov pri učenju ter 
omogočiti pridobivanje znanja na kar dveh pod-
ročjih hkrati.  Da je tak način učenja za mladost-
nike izredno koristen, potrjujejo tudi raziskave o 
dvojezičnem izobraževanju – kadar so učenci 
deležni ponovljene razlage snovi v tujem jeziku, 
si učno snov bolj kvalitetno in trajneje zapomni-
jo. Tega se zavedamo tudi na SESGŠ Kranj, kjer 
se trudimo ponuditi dijakom zanimive vsebine 
in dejavnosti, ker je mnenje dijakov o šolskem 
dogajanju za nas zelo pomembno. Prav zato smo 
po koncu obravnavanja učne teme Kvadratna 
enačba izvedli anketo, kjer so dijaki lahko pove-
dali svoje misli in občutke o medpredmetnem 
povezovanju matematike in angleščine. Velika 
večina dijakov je takšno izvedbo pouka spreje-
la zelo pozitivno. Tudi v bodoče si želijo prav te 
medpredmetne povezave, v kateri prepoznavajo 
tako koristnost kot zabavnost. Anketa pa je tudi 
pokazala, da bo treba v prihodnje pripraviti še 
dodatne prilagoditve pri učenju oz. izvesti večjo 
diferenciacijo pouka. Kot zanimivost ankete pa 
lahko navedemo tudi to, da velika večina dija-
kov staršem doma ni (!) povedala, da imajo pouk 
matematike tudi v angleščini. Tisti starši, ki so 
vedeli za dogajanje pri matematiki, so bili prijet-
no presenečeni in so izrazili zadovoljstvo z nači-
nom pouka, kakršnega so deležni njihovi otroci. 
In kaj konkretno pravijo dijaki? Marsikaj.
Med dijaki drugega letnika programa frizer sta 
dijakinji Kaja Mlekuž in Tamara Škulj povedali, 
da se jima zdi pouk matematike v angleščini zelo 
koristen. Kaji je bilo všeč videti učitelje, ki sode-
lujejo med seboj. Tamara pa se je pouka mate-

matike že vnaprej veselila, kljub temu da je bil 
na urniku zadnjo uro; meni, da je njeno znanje 
matematike  sedaj dosti boljše, kot bi bilo sicer, če 
bi imeli »običajen pouk«.
Dejanu Jandriću in Janu Jerali, ki se prav tako 
izobražujeta za poklic frizerja,  pa je bila ideja 
o pouku matematike v angleščini že takoj zelo 
všeč, in sicer prav zaradi nenavadnosti. Cenita 
trud, ki sta ga učiteljica matematike in naravna 
govorka angleškega jezika vložili v pripravo in 
izvedbo pouka.

Patriku Sefiću in Jovani Marković, bodočima 
frizerjema, gre angleščina zelo dobro in sta 
vesela, da sta se imela pri matematiki prilož-
nost naučiti novih angleških besed. 
Sabino Ušlakar in Gajo Perčič, ki sta dijakinji 
drugega letnika programa trgovec, je novica o 
izvajanju pouka matematike v angleščini sprva 
šokirala. Potem pa sta spoznali, da jima je tak 

pouk pisan na kožo, saj sta se zaradi ponovljene 
razlage v angleščini veliko bolje naučili reševanja 
kvadratne enačbe. Sabina je še dodala,  da tak 
način pouka poveča povezanost dijakov in uči-
telja. Njeni prijatelji pa so bili, ko jim je povedala 
za izvedbo matematike v angleščini, presenečeni, 
šokirani in celo veseli, da so njihova leta šolanja 
že za njimi in so se sodobnim učnim prijemom 
uspeli izogniti.
Nejc Drolec in Luka Vuković, bodoča trgovca iz 
drugega letnika SESGŠ, pa sta bila nekoliko bolj 
kritična in ekspresivna. Nejc se je sprva, milo reče-
no, zbal za svoje sošolce, ki jim angleščina ne gre, 
vendar se je njemu ideja povezovanja matemati-
ke in angleščine zdela »dogajna«. Všeč mu je bilo 
tudi dejstvo, da se je morala učiteljica matemati-
ke, čeprav zna angleško dobro, posebej naučiti 
angleških matematičnih izrazov, zato »da nam je 
lahko potem v razredu pamet solila«. Luki pa je 
bila ideja o medpredmetni povezavi matematike 
in angleščine sprva »krneki«, potem pa je postalo 
vse skupaj zanimivo. Tudi njemu se zdi, podobno 
kot Nejcu, da je pravično, da se morajo tudi profe-
sorji kdaj česa novega naučiti, ne le dijaki.

Zadovoljstva ob medpredmetnem povezovanju 
pa niso izrazili le dijaki in njihovi starši. Tudi ravna-
teljica SESGŠ prof.  Nada Šmid prepoznava doda-
no vrednost medpredmetnega povezovanja 
pouka, še posebej dveh zahtevnejših predmetov, 
kot sta matematika in angleščina. Poudarila je, da 
je vesela in zadovoljna, da lahko kot šola dijakom 
ponudijo obogatene vsebine, podane na inova-
tivne načine. Upa tudi, da se bo tovrstno sode-
lovanje naravne govorke in strokovnih učiteljev 
okrepilo tudi na ostalih predmetnih področjih.

Irena Vidmar, prof. mat. in fiz.

MATEMATIKA V ANGLEŠČINI NA SESGŠ, ŠOLSKI CENTER KRANJ

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 059 093 900

e-pošta: info.sesgs@sckr.siKaja Mlekuž in Tamara Škulj, 2. FA: »Pri urah 
matematike se imava res lepo, uživava.«

Dejan Jandrić in Jan Jerala, dijaka 2. FA:   
»Prihodnje leto si spet želiva pouk 
matematike v angleščini.«

Sabina Ušlakar in Gaja Perčič, dijakinji 2. AT: 
»Pri pouku sva veliko bolj sodelovali, kot bi 
običajno.«

Patrik Sefić in Jovana Marković, oba iz 2. FA: 
»Učiteljica za matematiko je res zelo prijazna, 
da se tako trudi pri pouku.«

Nejc Drolec in Luka Vuković, dijaka 2. AT  
razreda: »Nekaj novih besed v angleščini sva 
se pa res naučila.«



Kot je povedala ravnateljica Višje strokovne šole mag. Lidija Grmek 
Zupanc, je vsakoletna podelitev diplom praznik višje šole. »Diplome pode-
limo vsem tistim, ki so vztrajali in prišli na cilj, za kar jim iskreno čestita-
mo. Prireditev pa je skozi podelitev pohval in priznanj tudi odsev našega 
aktivnega sodelovanja z okoljem in pregled najpomembnejših dosežkov 
na nacionalnem in mednarodnem nivoju, tako za študente in diplomante 
kot za predavatelje. Podelitev diplom je nedvomno dogodek, ki še dodat-
no povezuje diplomante in predavatelje, kar je pomembno za kasnejše 
delovanje kluba diplomantov.« 
V sredo, 24. 4. 2019, je bila ob 18. uri v Prešernovem gledališču Kranj 
slovesna podelitev diplom.  Poleg direktorja ŠC Kranj gospoda Jožeta 
Drenovca so prisotne nagovorili tudi ga. Jadranka Švarc (Gospodarska 
zbornica Slovenije, direktorica Regionalne zbornice 
Gorenjska), ravnateljica VSŠ mag. Lidija Grmek Zupanc 
ter predstavnik diplomantov, sicer diplomant redne-
ga programa mehatronika Evgenij Slemzin. V imenu 
Mestne občine Kranj sta bila prisotna podžupana g. 
Jani Černe in g. Robert Nograšek, ki sta v nadaljevanju 
sodelovala pri podeljevanju priznanj in nagrad.  
Diplome je tega dne prejelo 74 diplomantov. V pro-
gramu ekonomist je diplomiralo 19 diplomantov, 
v programu  elektroenergetika 11 diplomantov, v 
programu informatika 18 diplomantov, v programu 
mehatronika 18 diplomantov, v programu organi-
zator socialne mreže je diplomiral en diplomant, v 
programu poslovni sekretar sta diplomirala dva štu-
denta, v programu varovanje pa je diplomiralo pet 
diplomantov. 

Pisne pohvale za dosežke so prejeli diplomanti Žan Blat-
nik, Anže Arzenšek, Miran Pondelek, Zala Gramc, Leja 
Čehovin in Matic Pečnik. Kot zanimivost naj omenimo, 
da se je diplomant Matic Pečnik po zaključenem študiju 
v programu ekonomist odločil za sodelovanje na tek-
movanju za najboljšo podjetniško idejo Popri 2019, kjer 
je v aprilu 2019 prejel bronasto priznanje. 
Priznanja za izjemne študijske dosežke so prejeli: Vesna 
Vene, Leja Čehovin, Luka Rahne, Evgeny Slemzin in Teja 
Vrankar. Priznanji za izjemne dosežke med zaposlenimi pa 
sta prejela predavatelj Srečko Uranič za pisanje zelo upo-
rabnih učbenikov in gradiv ter laborant Andrej Gracelj.  
Za glasbeno poživitev je skrbela skupina Agena. Eden 
izmed glasbenikov te skupine Amadej Šaršanski je bil 
pred leti dijak strokovne gimnazije ŠC Kranj. Prireditev 
je povezoval g. Darko Torkar.

SLOVESNA PODELITEV DIPLOM DIPLOMANTOM  
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE – ŠOLSKI CENTER KRANJ

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 059 093 900

e-pošta: info.sesgs@sckr.si

V pritličju Mestne knjižnice Kranj so pred dnevi odprli razsta-
vo likovnih del učencev, ki so na povabilo Lions kluba Kranj 
sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju Plakat miru. 
V okviru natečaja, ki je letos potekal pod sloganom Bodimo 
prijazni, so otroci med 11. in 13. letom starosti z vsega sveta pod 
pokroviteljstvom Lions klubov iz svojega okolja ustvarjali likovna 
dela z mirovnim sporočilom. Natečaju, ki je bil prvič organizi-
ran leta 1987, se kranjski klub pridružuje že več kot desetletje 
in pol. Ustvarjalnost so tokrat pokazali učenci treh šol. »Hvala 
osnovnim šolam Orehek, Predoslje in Helene Puhar ter njihovim 
mentoricam, da se vsako leto znova pridružijo našemu projek-
tu. Vesela sem, da smo prejeli veliko število res lepih plakatov. 
Lepo je, ko veš, da tudi mladi razmišljajo o prihodnosti sveta in 
o pomembnosti miru na svetu,« je ob odprtju razstave, ki bo na 
ogled do konca maja, poudarila koordinatorka projekta pri Lions 
klubu Kranj Sonja Toporš. Kot je dejala, izbor zmagovalne slike, 
pri katerem je sodelovala tudi akademska slikarka Kaja Urh, 
ni bil lahek. Komisijo je na koncu najbolj navdušila učenka OŠ 
Orehek Janja Jandrlič, ki je ustvarjala pod mentorstvom Maje 
Draksler, drugo in tretje mesto pa sta osvojila Špela Tomše z OŠ 
Predoslje z mentorico Evo Puhar Račič in Florjan Iballi z OŠ Hele-
ne Puhar, njegova mentorica je bila Verena Zorenč. Natečaj sicer 
poteka stopenjsko, je razložila Sonja Toporš. Likovna dela najprej 
ocenijo na lokalnem nivoju Lions klubov, nato v okviru distriktov 
in nazadnje še na mednarodnem nivoju. Na koncu izberejo 24 
najboljših del, ki predstavljajo delo več kot 400 tisoč otrok z vse-
ga sveta, število vseh sodelujočih otrok v natečaju pa je po grobi 
oceni organizatorjev vsaj desetkrat večje. A. Š.

NA OGLED PLAKATI MIRU

Najboljši trije plakati miru / Foto: arhiv Lions kluba Kranj

Koordinatorka projekta Sonja Toporš in nagrajenci: Janja 
Jandrlič (OŠ Orehek), Florjan Iballi (OŠ Helene Puhar) in 
Špela Tomše (OŠ Predoslje) / Foto: Gorazd Kavčič 



Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h

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

Bog je 
... prav zares
Nova  
knjiga  
za mlade

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

V 
slovenskem kulturnem okolju ni 
veliko zborov, ki se lahko pohva-
lijo s petdesetletno tradicijo zbo-
rovskega poustvarjanja na tako 

visokem kvalitetnem nivoju, kot to velja 
za Akademski pevski zbor France Pre-
šeren. Zbor ima korenine na Gimnaziji 
Kranj, od koder je vsa leta črpal mlade 
pevske moči. Če je bilo v prvih letih v 
zboru med šestdeset in sedemdeset 
pevcev in je vmes številka padla tudi 

Pol stoletja APZ

Aktualni postavi Akademskega pevskega zbora France Prešeren se bodo v eni od skladb pridružili tudi nekdanje 
pevke in pevci. Za spomin so se fotografirali na skupni vaji pred tednom dni. / Foto: arhiv APZ France Prešeren

APZ France Prešeren bo jutri, 
v soboto, 18. maja, ob 19. uri 
v veliki dvorani Slovenske 
filharmonije s slavnostnim 
koncertom obeležil petdeset let 
neprekinjenega delovanja.



GLASBENA ŠOLA KRANJ 
vabi na 

 

VPIS NOVIH UČENCEV 
za šolsko leto 2019/2020 

 

SPREJEMNI PREIZKUSI 
za vpis na inštrumente in balet: 

 
v petek, 24. maja, od 16. do 18. ure in 
v soboto, 25. 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 2013) ter 
predšolsko glasbeno vzgojo 

(otroci rojeni 2014) bo potekal 
v soboto, 25. 5. 2019, od 9. do 11. ure 

na Tavčarjevi 41. 

Več informacij na www.gskranj.net 

 

pod trideset članov, današnja postava šteje solidnih 42 pevk 
in pevcev, ki so dobro razporejeni tudi po glasovih. 
Vodilni pevski zbor na Gorenjskem in enega prepoznavnej-
ših v Sloveniji so doslej kot stalni dirigenti vodili Matevž Fabi-
jan, Tomaž Faganel, Damijan Močnik, Baki Jashari, Primož 
Kerštanj, Matej Penko, od leta 2013 pa zbor vodi Fernando 
Mejias, ki bo zboru dirigiral tudi jutri v Slovenski filharmoniji. 
'Apeze', kot se zbora drži domače ime, je gostoval na številnih 
festivalih, tekmovanjih in turnejah v večini evropskih dežel in 
tudi v Izraelu, Mehiki, ZDA, Argentini, Čilu in Rusiji. Svo-
jo kakovost je potrjeval s priznanji na državnih tekmovanjih 
Naša pesem Maribor in Sozvočenja ter številnih tekmovanjih 
in festivalih v tujini.
V zadnjih dveh letih je zbor izvedel dva velika, čudovita vokal-
no–inštrumentalna projekta, ki sta bila prvič predstavljena 
slovenskemu občinstvu: Rekviem za žive Dana Forresta v letu 
2016 in Miso Tango Martina Palmerija v letu 2017. V letu 
2018 se je zbor udeležil mednarodnega zborovskega tekmova-
nja Zlatna lipa Tuhlja, kjer je prejel zlato plaketo ...
Na jutrišnji slavnostni koncert v Slovenski filharmoniji so v 
Prešernovem zboru povabili nekdanje pevce in dirigente, nek-
danji dirigenti so pomagali tudi oblikovati program koncerta. 
Vsak izmed njih bo dirigiral po dve skladbi. Koncert bo potekal 
v dveh delih, v vsakem bo osem skladb. Prvi del bo namenjen 
sakralni glasbi, drugi, posvetni, bo posvečen ljudski pesmi. 
Na neki način bo šlo za pregled skozi petdeset let ustvarjanja. 
Na sporedu bodo tudi štiri novitete slovenskih skladateljev, od 
tega tri napisane prav za to priložnost za APZ France Preše-
ren. Napisali so jih Damijan Močnik, Gašper Jereb in Andrej 
Makor. Tu je še skladba Josepha Haydna, ki jo je dolga deset-
letja izgubljeno znova odkril Tomaž Faganel. Na odru se bodo 
ob zaključku današnjemu sestavu v eni od pesmi pridružili še 
nekdanji pevci. Skladba do koncerta ostaja skrivnost.
Jubilej bodo v APZ France Prešeren počastili tudi z izdajo mag-
netnega zapisa, izdali bodo posebno brošuro, jubilejni koncert 
pa bodo ponovili 13. junija v telovadnici Gimnazije Kranj. 

 APZ France Prešeren so doslej kot 
stalni dirigenti vodili Matevž Fabijan, Tomaž 
Faganel, Damijan Močnik, Baki Jashari, 
Primož Kerštanj, Matej Penko, od leta 2013 
pa zbor vodi Fernando Mejias.



Jubilej bodo v občini Gorenja vas - Poljane obeležili z več 
dogodki, vrhunec pa bo vsekakor predstava Visoška kronika v 
izvedbi ljubljanske Drame, ki si jo bomo na povabilo Kultur-
nega društva dr. Ivan Tavčar Poljane lahko ogledali v okolju 
visoškega dvorca. »Predstava je zelo povedna, saj je pravzap-
rav pripoved romana z aktualizacijami, ki so v sosledju s seda-
njim prostorom in časom. In ne nazadnje, Visoški dvorec je 
prostorsko zaokrožena celota, ki kar kliče po tovrstnih dogod-
kih,« je nad predstavo navdušen Andrej Šubic, pobudnik 
gostovanja največjega slovenskega gledališča. Predstava, ki je 
bila premierno uprizorjena lani v začetku leta, hkrati ponuja 
ogromno aktualnih sporočil za današnji čas in je tudi sicer 
uspešnica z več nagradami zadnjega Borštnikovega srečanja.
Ob predlogu, da odigrajo predstavo na prostem, so bili v SNG 
Drama takoj za, prav tako pa so igralci, med njimi tudi Tamara 
Avguštin, ki prihaja z Loškega, in Aljaž Jovanović, po rodu iz 
Šenčurja, videli ustvarjalni izziv, da na oder stopijo skozi isti 
portal Visoškega dvorca, kot v romanu Polikarp Kalan. Visoška 
kronika se še ni igrala pred 800 gledalci, kot se bo tokrat na 
Visokem. Začela se bo ob 19. uri in bo trajala v kresno noč. Le 
slabo vreme lahko dogodek premakne v dvorano OŠ Poljane.
Štirinajst dni pred tem v gledališki sekciji KD dr. Ivan Tavčar 
pripravljajo še lastno produkcijo. Novo dramatizacijo Visoške 
kronike v poljanskem narečju je pripravil Andrej Šubic, ki 
predstavo tudi režira. 

14 I KULTURA

Besedilo: Igor Kavčič

O
b 100. obletnici prve objave Visoške kronike se Polikarp, 
Jurij, Izidor in Agata pa Marks, Margareta, škof Janez 
Frančišek in drugi liki iz zgodovinskega romana Ivana 
Tavčarja vračajo v dolino pisateljevega navdiha za njego-

vo literarno mojstrovino. Roman je bil prvič objavljen leta 1919 
kot podlistek v Ljubljanskem zvonu, dve leti kasneje pa je Viso-
ška kronika doživela tudi prvo knjižno izdajo. Sto let kasneje 
njegovo prvo objavo praznujejo tam, kjer je ta romaneskna 
zgodba iz 17. stoletja doma, na Visokem v Poljanski dolini. 

Visoška kronika na Visokem
Ansambel SNG Drama Ljubljana bo Visoško kroniko v režiji Jerneja Lorencija uprizoril  
v naravnem okolju dvorca na Visokem nad Poljanami. 

V vrhunski igralski ekipi Visoške kronike sta Aljaž 
Jovanović in Klemen Janežič (v ozadju). / Foto: Peter Uhan

MC Medicor

Organizator: 

Uprizoritev ob 100. obletnici  izida  romana  Ivana Tavčarja Visoška kronika.
Dvorec VISOKO pri Poljanah

PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic
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SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE BREZJE

Petek, 24. maj 2019, ob 20.00 
Trg pred baziliko Marije Pomagaj

Prireditev ob prazniku Marije Pomagaj
v zahvalo in priprošnjo.

NASTOPAJOČI
Modrijani, Prifarski muzikanti, Luka Sešek, 

Slovenski citrarski kvartet, Klemen Torkar, Eva Černe, 
Godba Dobrova - Polhov Gradec, 101ka band, 

br. Alessandro Brustenghi (Assisi).

POVEZUJETA
Bernarda Žarn in Jure Sešek

Več informacij:
www.marija.si
Romarski urad Brezje

Besedilo: Igor Kavčič

Z 
besedami 'naša draga Angela' je povezovalec koncerta 
Jakob Svetek na sobotnem koncertu v spomin Angele 
Tomanič v kranjski župnijski cerkvi sv. Kancijana pospre-
mil uvodno pesem Sveti Kancijan. Zapel jo je Komorni 

zbor Gallus pod vodstvom Mojce Gabrijel, ki ga je leta 1983 
ustanovila romanistka, organistka, pedagoginja in zborovodki-
nja Angela Tomanič (1937–2018). V kranjsko župnijo je prišla 
šest let pred tem, da bi 'gor postavila' mladinski zbor Škrjan-
čki, in bila potem vse do bolezni leta 2013 vključena v tukajšnje 
glasbeno življenje. Njeni nekdanji pevci in učenci so koncert po 
naslovu ene izmed prvih pesmi, ki so se je naučili pod njenim 
vodstvom, poimenovali Dajte mi zlatih strun.
Kljub bogati karieri poučevanja orgel in ob solističnih nasto-
pih doma in po svetu, pisala je tudi učbenike za igranje orgel 
ter posnela več plošč z orgelsko glasbo, je ostala zvesta kranj-
ski župniji in svojim pevcem. Da sta jo pri tem vodili strast 
in predanost glasbi, znajo povedati pevci, ki se je radi spomi-
njajo. V uro dolgem programu so predstavili ducat skladb s 
sakralno tematiko, v prvi vrsti je bila to Ave Maria različnih 
skladateljev, zapeli so tudi Haydnovo Misso Brevis, v zaključ-
ku pa s kora Pesem sužnjev iz opere Nabucco. K sodelova-
nju so v zboru povabili odlični sopranistki Francko Šenk in 
Andrejo Niko Fabjan, ob orglavki Barbari Pibernik pa je za 
instrumentalno spremljavo poskrbela zasedba Capella Can-

Pesmi za Angelo
Koncert v spomin prof. Angeli Tomanič so njeni nekdanji pevci in 
učenci poimenovali Dajte mi zlatih strun.

S koncertom v Župniji Kranj so pevci in glasbeniki 
počastili spomin na Angelo Tomanič. / Foto: Tina Dokl

tiani, tokrat v sestavi Maja Hribernik Pestner, Miroslav Kosi, 
Barbara Snedec (violina) in Katarina Kozjek (violončelo).
Tako kot so pevci obudili spomin na svojo glasbeno vzornico, 
so lahko tudi številni poslušalci uživali v čudovitih izvedbah 
zbora, obeh solistk in glasbenikov. Z večerom bi bila zagotovo 
zadovoljna tudi Angela Tomanič. 
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VSTOPNICE: EVENTIM.SI, POŠTA, PETROL, OMV 

S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC 

SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA ODER!

www.mammamia-muzikal.si

KRANJ 
GRAD KHISLSTEIN
14. 6. OB 21.00

86 x 120 kranjcanka oglas.indd   1 08/04/19   09:11
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Besedilo: Igor Kavčič

L
ikovno društvo Kranj je eno izmed 
najbolj aktivnih likovnih društev 
v Sloveniji in ne razstavlja le del 
slovenskih umetnikov, temveč 

se povezuje tudi z umetniško sceno v 
mednarodnem prostoru ter vzdržuje 
in poglablja obstoječa prijateljstva. Še 
posebej intenzivno je sodelovanje v regi-
ji Alpe-Adria z umetniki in galerijami v 
sosednji Avstriji. V zadnjih letih je pri-
šlo do izmenjave med avstrijskimi mesti 

Sovodenj, Gradec in Špital ob Dravi, 
tokrat pa so svojo mrežo razširili s pred-
stavitvijo v Kunstwerk Krastal v bližini 
Beljaka.
Razstava nosi naslov Svet podob, pod 
katerim se predstavlja devetnajst izbra-
nih umetnikov Likovnega društva Kranj, 
med njimi Franc Bešter, Jaka Bonča, 
Brut Carniollus, Boge Dimovski, Irena 

Jeras Dimovska, Andreja Eržen, Jože 
Eržen, Klementina Golija, Lojze Kalin-
šek, Martina Marenčič, Peter Marolt, 
Miha Perčič, Maruša Štibelj, Nejč Sla-
par, Tomaž Šebrek, Lučka Šparovec, 
Kaja Urh, Franc Vozelj in Cveto Zlate.
Glede na močno avtorsko zasedbo 
kranjskih umetnikov se ti predstavljajo 
z zelo raznolikimi likovnimi pisavami. 

Razstava Svet podob 
Slikarji Likovnega društva Kranj gostujejo v Avstriji.
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V okviru medsebojne umetniške izmenjave se bodo kiparji, 
ki ustvarjajo v okviru Kunstwerk Krastal, v letu 2020 
predstavili v Kranju.



  KULTURA I 17  

sejem
SEJEM GRAMOFONSKIH PLOŠČ
Roman Pavlin
petek, 17. 5., od 10.00 do 19.00, 
dvorana
sobota, 18. 5., od 8.00 do 13.30, 
dvorana
...............................
glasbeni večer
PONOVITEV PRVEGA
Bid bang
petek, 17. 5., ob 18.00, 
I. nadstropje
...............................
delavnica
KRASILNICA
Jožica Žumer 
torek, 21. 5., ob 16.00, 
mladinska soba
obesek za ključe
...............................
delavnica
KOMU PRIPADAM? 
PREDSTAVITEV IZDELAVE 
DRUŽINSKEGA GENOGRAMA
Mag. Violeta Irgl, specialistka 
zakonske in družinske terapije
sreda, 22. 5., ob 19.00, dvorana

kviz 
KVIZ ZNANJA 
Anže in Aljaž Božič, KŠK 
četrtek, 23. 5., ob 19.00, dvorana
...............................
delavnica
NARAVNO ZDRAVLJENJE 
NAJMLAJŠIH 
Društvo Mamice za mamice
sobota, 25. 5., ob 10.00, 
ustvarjalna soba
...............................
miselne in družabne igre
ŠAHOVSKE SIMULTANKE Z 
MOJSTRI IN S PRVAKI 
ŠS Tomo Zupan Kranj
torek, 28. 5., ob 17.00, 
mladinska soba
...............................
delavnica 
MITI NAŠEGA ČASA (DRUGI DEL)
Mag. Marko Ogris
sreda, 29. 5., ob 12.30, dvorana
...............................
delavnica
SOBIVANJE S PSOM
David Pogačnik, Andrej Žunič 
sreda, 29. 5., ob 19.00, dvorana

delavnica 
MIT O TEHNIKI
Mag. Marko Ogris
sreda, 5. 6., ob 12.30, dvorana
...............................
kviz 
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 6. 6., ob 19.00, dvorana
...............................
miselne in družabne igre
ŠAHOVSKE SIMULTANKE Z 
MOJSTRI IN S PRVAKI 
ŠS Tomo Zupan Kranj
torek, 18. 6., ob 17.00, mlad. soba
...............................
miselne in družabne igre
IGRA GO
Člani Go društva Kranj 
vsak torek v maju in torka 4. in 
11. 6. v juniju, od 18.00 do 19.30, 
mladinska soba
...............................
miselne in družabne igre
RAZGIBAJMO MOŽGANE S 
SCRABBLOM
Jožica Žumer 
vsako sredo v maju in juniju, od 
9.00 do 11.00, II. nadstropje

Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.
Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: gorenjci.si • 

predstava za otroke
RDEČA KAPICA
GUD Kranjski komedijanti
Brezplačne vstopnice na območju Otroci.
torek, 28. 5., ob 17.30, dvorana
...............................
LEGO USTVARJALNICA
delavnica z Matejem Aleksovom
vsak ponedeljek v maju, od 17.00 
do 19.00, ustvarjalna soba
...............................
PRAVLJIČNA SREDICA pravljična 
urica z Bojanom Pretnarjem
vsako sredo v maju, ob 17.30, 
pravljična soba
...............................
ČAROBNI PRSTI otroška ustvarjal-
na delavnica s Špelo Košir
vsak četrtek v maju, od 17.00 do 
19.00, ustvarjalna soba
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Ob razstavi je umetnostna zgodovinar-
ka Melita Ažman med drugim poveda-
la: »Podobe so naši spremljevalci, lah-
ko so tako abstraktne kot tudi 
realistične, vsepovsod prisotne in nas 
ogovarjajo v različnih jezikih. Vsaka v 
sebi skriva drugačno zgodbo, problem 
ali pa prostorsko dojemanje, ki se raz-
kriva pred našimi očmi; ko pogledamo 
delo bližje, se nam porajajo vedno nova 

vprašanja. Bistvo se ne skriva vedno v 
tem, kar vidimo, temveč tudi v tem, kar 
je v ozadju dela, česar ne vidimo. To so 
tiste majhne stvari, ki nam približajo 
delo, ki prebujajo čustva ali spomine in 
v katerih vidimo tudi vplive drugih ume-
tnikov.« Odprtja pretekli petek se je 
udeležilo veliko obiskovalcev, med nji-
mi tudi avstrijskih umetnikov. Razstava 
bo na ogled do konca maja. 

Odprtja razstave se je udeležila večina avtorjev. / Foto: arhiv Likovnega društva Kranj

Jutri, v soboto, 18. maja, ob 11. uri bo 
v Prešernovem gledališču premiera 
gledališke klovnovske predstave za 
vse generacije z naslovom Kr cirkus. 
Predstava je nastala kot posledica 
študije neverbalnega gledališča, razi-
skovanja enega najpomembnejših 
igralčevih orodij – telesa. Klovnovski
geg, dialog in čistost sporočanja 
brez besed, predstavlja enega težjih 
igralskih izzivov in je nujna naloga v 
procesu šolanja in odkrivanja
različnih igralskih stilov. Predstava 
je nastala v Kulturno umetniškem 
in izobraževalnem društvu APéL, v 
okviru igralske šole POTica. Avtorica 
in režiserka je Andreja Stare, ki je 
izbrala tudi glasbo in kostume. V 
spremljevalnem programu si boste 
lahko ogledali še predstavo Resnično 
dobri prijatelji plesno-gledališke pri-
pravljalnice GibaMica, Plesna skupina 
MIG pa se bo predstavila s plesno 
točko Lunovanje – ki je uvrščena na 
regijsko revijo plesnih skupin 2019. 
I. K.

PREDSTAVA 'KR CIRKUS'
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Besedilo: Bojan Kadunc
Foto: Milan Korbar

K
ot član Upravnega odbora Društva 
upokojencev Kranj bi bralke in 
bralce Krajnčanke rad seznanil z 
nekaterimi aktivnostmi, s kateri-

mi se lahko ukvarjamo člani društva, ki 
šteje blizu dva tisoč članov. To je v bis-
tvu majhno število članov ob dejstvu, da 
je v Kranju več kot 15000 upokojencev, 
v kranjskem in ostalih okoliških društvih 
pa je včlanjenih oziroma aktivnih samo 
dobra tretjina. Kaj pa počnejo preostali? 
So se vdali v usodo, da preostanek živ-
ljenja preživijo med štirimi stenami, ob 
poležavanju na kavču, gledanju televizije 
in morda prebiranju kake knjige? Upo-
kojenci moramo v prvi vrsti poskrbeti za 
svoje zdravje in telesno ter duševno kon-
dicijo, kar pa nam neaktivno bivanje med 
štirimi stenami ne omogoča. Še zlasti so 
problematični turobni zimski dnevi in 
meseci (letošnja mila zima je glede tega 
mala izjema), ko je svetli del dneva kratek 
in nam morda slabo vreme onemogoča 
kratke sprehode v naravi. Vsakodnevna 
telesna aktivnost, skupna vadba in izleti, 
druženje s prijatelji ali vrstniki vam lah-
ko bogato izpolnijo in polepšajo dolge, 
turobne zimske dni, krepijo duha in telo.
Vse to vam lahko omogoči članstvo v 
Društvu upokojencev Kranj. V okviru 
društva namreč deluje več kot deset raz-
ličnih sekcij, od planinske, pohodniške 
in kolesarske pa do balinarske, kegljaške, 
teniške, namiznoteniške in prstometne. 
Tu so še plavalna, sekcija za dvoransko 

vadbo in fitnes, sekcija za zimske športe, 
pa tudi turistični in kopalni izleti z letovan-
ji ne manjkajo. Člani in članice društva se 
ukvarjajo tudi s socialno dejavnostjo, vklju-
čeni so v projekt ZDUS-a Starejši za boljšo 
kakovost življenja doma. Prostovoljke obi-
skujejo starejše upokojence, jim pomagajo 
in organizirajo pomoč prek službe Pomoč 
na domu, ki deluje v Domu upokojencev 
Kranj. Ta projekt je edini, kjer prostovoljci 
sami poiščejo starejše osebe in ne obratno. 
Zato jim le odprite vrata, kadar pozvonijo, 
in jim zaupajte svoje težave. Le tako vam 
bodo lahko pomagali, svetovali in pripo-
mogli k lepšemu preživljanju dneva v 
vašem domačem okolju.
V društvu pa za tiste, ki se radi ukvarjajo s 
kulturo in prostoročnimi aktivnostmi, ne 
manjka tudi teh aktivnosti. Pod okriljem 
komisije za kulturo delujejo literarna in 
likovna sekcija, sekcija za ročna dela in 
Mešani pevski zbor Petra Liparja, ki ga 
vodi priznana kranjska glasbena pedago-
ginja Nada Krajnčan, ki je letos praznova-

la častitljivih osemdeset let. Zbor je lani 
imel 27 nastopov v Kranju in širši okoli-
ci, gostoval je v Izoli in Ljutomeru ter se 
predstavil tudi rojakom na avstrijskem 
Koroškem in v Italiji. Pevci imajo vaje 
vsak ponedeljek in četrtek od 18. do 20. 
ure v Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna 
na Zlatem polju. Vse morebitne ljubitelje 
zborovske glasbe vabimo k sodelovanju, 
saj dobrih glasov ni nikoli preveč. Za raz-
gibavanje sivih celic pa v društvu skrbi 
tudi Univerza za tretje življenjsko obdob-
je, v okviru katere se člani lahko učijo tujih 
jezikov, umetnostne zgodovine ali pa se 
preizkusijo v likovnem ustvarjanju.
Glede na vse naštete društvene aktivnosti 
članom društva res ne more biti dolgčas 
in lahko upravičeno »tarnajo«, da nimajo 
prostega časa. Poleg vsega tega je članom 
društva omogočena tudi cenejša nabava 
kurilnega olja in 10-odstotni popust v 
Piceriji Tonač v Čirčah. Pa naj še kdo 
reče, da ni lepo biti član Društva upoko-
jencev Kranj.       

Zakaj je lepo biti član  
društva upokojencev?
V okviru Društva upokojencev Kranj deluje več kot deset različnih sekcij. Ob številnih aktivnostih 
članom društva ne more biti dolgčas.

Pod okriljem Društva upokojencev Kranj deluje tudi Mešani pevski zbor  
Petra Liparja.
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

T
eden vseživljenjskega učenja je 
vseslovenski projekt, katerega 
namen je poudariti pomen in raz-
sežnosti vseživljenjskega izobra-

ževanja in učenja. Letos prireditev pote-
ka že 24. leto, pri njej pa tradicionalno 
sodeluje tudi Ljudska univerza Kranj. 
Čeprav je največ prireditev v tednu med 
10. in 19. majem, pa jih bo veliko tudi 
še do konca junija, kar pomeni, da bo 
teden dolg kar 52 dni. 
Prireditve v Kranju so se začele minu-
li petek, vrhunec pa je bilo nacionalno 
odprtje v Letnem gledališču Khislstein, 
ki sta ga pripravila Andragoški center 
Slovenije in Ljudska univerza Kranj. Da 
je bila slovesnost prav v Kranju, ni nak-
ljučje, saj Ljudska univerza Kranj letos 
praznuje šestdeset let ustanovitve. V 
tem času se je tako kot pri pripravi letoš-
njega dogodka izkazalo, kako pomem-
bno je sodelovanje.
»Brez sodelovanja pri pripravi različnih 
dogodkov tudi Tedna vseživljenjskega 
učenja ne bi bilo. Letos je število partner-
jev v mreži sodelujočih krepko naraslo, 
tako da jih je že 61, česar smo veseli in 
hkrati na to tudi ponosni, saj to pomeni, 
da smo vsa dosedanja leta dobro delali in 

hkrati dobro promovirali vseživljenjsko 
učenje in tudi izobraževanje,« je povedala 
direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja 
Šmid in pojasnila, da bo letos, pod geslom 
Slovenija, učeča se dežela, v času do kon-
ca junija potekalo kar sto osemdeset raz-
ličnih dogodkov. »V tem času bo veliko 
priložnosti za brezplačno izobraževanje 
in učenje, tudi za tiste, ki si novih znanj in 
spretnosti ne morejo plačati,« je pojasni-

la Šmidova in povabila, da si v brošuri in 
na spletni strani ogledate, kateri dogodki 
bodo potekali in kdaj.
Eden izmed njih je bila minulo sredo 
tudi tako imenovana Parada učenja, na 
kateri so imeli obiskovalci več kot tride-
set možnosti za pridobivanje novih 
znanj in spretnosti. Zaradi deževnega 
vremena je bila sicer namesto na Slo-
venskem trgu v avli Mestne občine 
Kranj, obiskovalci pa so imeli prilož-
nost, da so na stojnicah dobili številne 
informacije, udeležili so se lahko sveto-
valnih delavnic, si ogledali različne nas-
tope in ugotavljali, kako pomembno je 
učenje tudi v zrelih letih. 

Praznik izobraževanja 
odraslih
Ljudska univerza Kranj se je tudi letos pridružila koordinatorjem Tedna vseživljenjskega učenja,  
ki se je z nacionalnim odprtjem prejšnji teden začel v Letnem gledališču Khislstein. 

Na odru Letnega gledališča Khislstein je potekalo letošnje nacionalno odprtje 
Tedna vseživljenjskega učenja.

 Med nagrajenci, ki so na uvodni slovesnosti v Kranju 
dobili priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 
2018, sta tudi dva, ki prihajata iz Kranja. To sta Mirjana 
Debelak in podjetje Iskraemeco, d. d. 



 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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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

Velika izbira profesionalnih zadrg 
iz umetnega materiala za navtiko, 
cerade, transportne torbe, tende, 
predprostore, šotore …

Besedilo: Maša Likosar

N
ika Bele, ki je že v otroških letih čutila, da bo njeno 
življenje tesno povezano s fotografijo, je svojo prvo 
fotografsko razstavo postavila na ogled devetindvajset 
let po tem, ko je skupaj z možem Borutom leta 1990 

Preplet dveh ljubezni 
V Galeriji Stara pošta so v začetku maja odprli prvo samostojno fotografsko razstavo Nike  
in Jana Beleta, mame in sina, ki že 13 let soustvarjata družinsko fotografsko podjetje.

Po odprtju razstave so se obiskovalce pogostili z zdravimi 
jedmi, ki jih je pripravila Nika Bele. / Foto: Tina Dokl

Prva samostojna fotografska razstava Nike in Jana 
Beleta nosi naslov Foodografija. / Foto: Tina Dokl

stopila na pot poklicnega fotografskega udejstvovanja. Tedaj 
sta ustanovila majhno družinsko podjetje Foto Boni, ki je bilo 
sprva stisnjeno v eno samo delovno sobico, kasneje pa je pre-
raslo v zelo uspešno in uveljavljeno podjetje. 
Razstavo, ki nosi naslov Foodografija, je Nika Bele ustvarila v 
sodelovanju s sinom Janom Beletom, sestavlja pa jo petnajst 
naslovljenih fotografij. »Rdeča nit razstave je hrana, ki je ned-
vomno središče našega bivanja. Ne jemo le zato, da smo siti, 
ampak tudi zato, da smo srečni. Sreča pa prihaja iz kombinacij 
hrane, ki so krepčilne za naše telo ter prijazne za oko in brbon-
čice. Želela sem, da fotografije ne odsevajo le videza, temveč 
tudi edinstven okus in blagodejne ter zdrave kombinacije sesta-
vin, da ljubitelji fotografske umetnosti začutijo preplet ljubezni 
do hrane in fotografije,« je pojasnila Nika Bele, ki se z zdravo 
prehrano ukvarja že dvajset let, pri tem pa veliko pozornost 
posveča kvaliteti sestavin, ki jo pripeljejo do vedno novih oku-
snih kombinacij. Beletova je še povedala, da razstava ni naklju-
čje, temveč je skupek različnih zgodb, ki so se začele odvijati 
že dolga leta nazaj; najprej vsaka zase, potem pa so se vedno 
bolj dopolnjevale, dokler se niso združile prav v tej prvi razstavi.
Jedi s fotografij je Nika pripravila sama, v fotografski objektiv 
pa jih je ujel Jan. Povedal je, da sta se pri ustvarjanju osredo-
točila predvsem na detajle. Jana pri fotografiranju fascinirajo 
načini in možnosti, kako lahko trenutek v življenju ujame v 
sliko, pri čemer kot fotograf isti trenutek občuti in predstavi 
na tisoč različnih načinov. Kot pravi, se zelo rad »igra« tudi z 
obdelavami fotografij, dodajanjem učinkov in prezentacijami 
vsebin na inovativen način. Posebno noto fotografijam raz-
stave Foodografija dodajajo krožniki, skodelice in pribor, ki 
sta jih ustvarila Marko in Matejka iz 6th sense art. Ustvarjata 
iz naravnih materialov – lesa, gline, kovin –, pri oblikovanju 
edinstvenih izdelkov pa združujeta vse čute umetnosti. 
Po odprtju razstave je Nika Bele obiskovalcem v Panorami 
Stara pošta pripravila tudi zdravo pogostitev: prepeličja jajca s 
čilijem in jagodami, sir v kombinaciji z granatnim jabolkom, 
proseno kašo z rozinami in edinstveno pijačo klinčkov eliksir. 
Razstava Foodografija bo na ogled do sredine julija. 
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: arhiv Salming teama

Uradni naziv prireditve, ki bo potekala 6. in 7. julija, je Slo-
venski 12-urni tek (Slovenian 12 hour run), prijave za tek, ki ga 
organizira skupina Salming Kranj, pa potekajo že nekaj časa.
»Kranj je zibelka ultramaratona. Če omenim samo Mravljeta, 
Hribernika, Kavčiča, Močnika, pa v zadnjem obdobju Primo-
žiča, Urankarja, Nežo Mravlje in še precej jih je, je jasno, da ta 
tek spada v naše mesto,« pravi vodja prireditve Klemen Boštar 
in pojasnjuje, da bo poleg 12-urnega v Kranju istočasno pote-
kal tudi šesturni tek, ki je primeren za malce manj vzdržlji-
ve tekačice in tekače. Start bo v nedeljo ob 7. uri, razglasitev 
rezultatov in podelitev priznanj pa ob 20. uri v atriju gostilne 
Stari Mayr. Mlajši od 18 let se tekme ne morejo udeležiti. 
»Za zdaj smo zelo zadovoljni s prijavami. Do starta je še sko-
raj dva meseca, pa imamo že okoli devetdeset prijav, kar je za 
tako zahteven tek svojevrsten uspeh. Med njimi so vsi najbo-
ljši Slovenci in pa kar nekaj boljših evropskih tekačev. Še več 
pa je takih, ki jih na tako dolgih distancah ne videvamo. Eni 
takih so fantje in dekle iz ekipe Iskraemeco, za katere bo to 
prvič, da bodo postavili na preizkus svoje noge in predvsem 
glavo. Naj omenim tudi tekaško skupino Salming team Kranj, 
ki bo tudi kar številno zastopana. Prav tako se bo tekmovanja 
udeležila ena najmočnejših ekip ta čas, ekipa Hrvaške, ki bo 
prireditev izrabila kot priprave na svetovno prvenstvo v teku 
na 24 ur, ki bo oktobra v Franciji,« pravi Klemen Boštar, ki je 
vesel, da sta jim na pomoč pri pripravi mednarodnega mara-
tona priskočila tudi Mestna občina Kranj in Zavod za turizem 
in kulturo Kranj.
»Dvanajsturni tek letos pripravljamo tretjič. Dvakrat je pote-
kal v okolici Trboj, tokrat pa smo se odločili, da ga preselimo 
v središče Kranja. Tekače čaka 1300 metrov dolg krog. Naš cilj 
je namreč, da tek na daljše proge približamo širši publiki, zato 
smo se odločili, da prireditev pripravimo v mestu. Že v soboto 
bomo pripravili tudi tek za otroke in sejem rabljene športne 
opreme. Zbiranje opreme bomo začeli že v aprilu, zato pozi-
vamo vse, ki se udeležujejo tekaških prireditev in imajo omare 
prepolne rekvizitov (majice, hlače, kape, tekaške copate), naj 
nam jih pošljejo, mi pa jih bomo na prireditvi razdelili med 
tiste, ki si športne opreme ne morejo kupiti. Skratka, letos bo 
imel naš tek tudi dobrodelno noto,« pravi Klemen Boštar, tudi 

sam izvrsten ultramaratonec, ki je med drugim pretekel tudi 
sloviti Spartatlon.
»Letos smo dali progo izmeriti uradnemu merilcu Tomu Šarfu, 
ki je izmeril tudi Ljubljanski maraton. Pridobili smo mednaro-
dni certifikat IAAF. To je pomembno predvsem zato, ker bodo 
sedaj vsi dosežki uradni in tudi priznani s strani naše in pa tudi 
vseh tujih atletskih zvez. Naš cilj je, da se vsi udeleženci našega 
teka v Kranju počutijo kar najbolje. Vse delamo v smeri, da ta 
supermaraton postane stalnica v koledarju vseh, tudi najboljših 
svetovnih dolgoprogašev,« še dodaja Klemen Borštar. 

Ultramaraton v središču mesta
Tekači na dolge proge se bodo letos pomerili na mednarodnem super maratonu,  
ki ga prvi julijski konec tedna pripravljajo v središču Kranja.

Predstavnici Salming teama Kranj Irena Mežnarič in  
Maja Rigač
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Besedilo: Maja Bertoncelj 
Foto: Tina Dokl

V 
organizaciji Kluba študentov Kranj 
je 11. maja potekal Nočni tek po 
ulicah Kranja, ki se ga je udeležilo 
okrog 150 tekačic in tekačev. Tekli 

so na pet ali deset kilometrov, na krajši 
razdalji tudi v štafetah. Daljša razdalja je 
štela v točkovanje serije Nočni tek Slove-
nija 2019. Začela se je prav v Kranju.
»Letošnja udeležba je nekaj manjša kot 
lani. Verjetno se pozna, da je bil danes 
tudi tek trojk v Ljubljani. Vseeno smo 
zadovoljni. Pomembno je, da se ljudje 
gibajo, družijo,« je povedal Aljaž Božič 
iz vrst organizatorjev. Na krajši razdalji 

je bil znova najhitrejši Kranjčan Dino 
Grbić (16:31), drugi je bil Uroš Bertoncelj 
(16:51) in tretji Klemen Zupanc (20:11). 
»Danes nisem pričakoval takšnega časa. 
Če ne bi bilo zraven Muleja, ki je tekel na 
deset kilometrov, verjetno ne bi šlo tako 
hitro. Nočni tek v Kranju ima svoj čar in 
upam, da ga bodo organizatorji priprav-
ljali še naprej. Noge sicer danes še niso 
bile prave. Prejšnji teden sem tekel na 
Wings For Life World Run in bil abso-
lutni zmagovalec v Sloveniji,« je povedal 
Dino Grbić. Proga je bila speljana prav 
mimo bloka, v katerem živi. O načrtih 
za nadaljevanje sezone pravi: »Najprej 
grem na gorsko tekmo v Dolomite, 
potem pa na Tek štirih mostov v Škofjo 
Loko, ki mi veliko pomeni, saj sem tam 
začel tekmovati. Upam na osebni rekord. 
Jeseni bi rad osebni rekord odtekel še na 

polmaratonu. Najbolj pomembno pa je, 
da bom zdrav. Januarja in februarja sem 
imel vneto tetivo, tako da nisem mogel 
trenirati.« V ženski konkurenci sta na 
pet kilometrov presenetili sestri Eliza in 
Mirjam Gorenčič s Suhe pri Škofji Loki. 
Enajstletna Eliza (22:28) je bila na kon-
cu za sekundo hitrejša od dve leti mlajše 
Mirjam. Tretja je bila Mihaela Kogovšek 
Pečečnik (22:38). Na pet kilometrov je 
tekel tudi kranjski župan Matjaž Rako-
vec, ki je bil nato še v vlogi podeljevalca 
medalj in nagrad najboljšim.
Na deset kilometrov je bil pričakovano 
prvi v cilju Janez Mulej (33:41) pred 
Tadejem Grilcem (34:53) in Žanom 
Žepičem (35:46), v ženski konkurenci 
pa so bile prve tri Urška Lamovec 
(42:53), Bernarda Zvir (48:10) in Janja 
Mohorič (48:40).  

Nočni tek po  
kranjskih ulicah
Na pet kilometrov je bil najhitrejši domačin Dino Grbić.

Dino Grbić (v ospredju desno) in Janez Mulej (v ospredju levo), zmagovalca na 
pet in deset kilometrov

Maja Benedičič, nekdanja 
reprezentantka v smučarskem teku, 
je dopoldne tekla na teku trojk, 
zvečer pa še v domačem Kranju. Na 
deset kilometrov je zmagala v svoji 
starostni kategoriji. 
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ELEKTRIČNA KOLESA  
SCOTT, CUBE IN DEMA 

testiranje in  

strokovno svetovanje  

pred nakupom

 Kolesarski center  
Valy-Žagar

Cesta na Brdo 52, 4000 Kranj

 T: 04 2045 00 7,  www.valy.si,  

trgovina@valy.si

VELIKA IZBIRA ELEKTRIČNIH KOLES  

                      ŽE OD 999 € DALJE

DARILNI BON 

10  0 € 
OB NAKUPU ELEKTRIČNEGA KOLESA

(akcija velja do 15. junija 2019,  

popusti se med seboj ne seštevajo)





Besedilo: Vilma Stanovnik

B
liža se nedelje, 26. maja, z njo pa 
tudi sedaj že tradicionalni Scottov 
kolesarski dan. »Kranj je zagoto-
vo kolesarska prestolnica Gorenj-

ske, tudi letos pa smo se, v sodelovanju 
s Scott Slovenija, sponzorji kluba, in 
Zavodom za turizem in kulturo Kranj 
odločili, da pripravimo kolesarski dan, 
ki je namenjen vsem ljubiteljem kole-
sarstva, ne glede na leta,« pravi direktor 

Kolesarskega kluba Kranj Matjaž Zev-
nik in pojasnjuje, da bodo v okviru pri-
reditve organizirani tudi trije kolesarski 
maratoni. Prvi, s startom ob 11. uri, bo 
namenjen najmlajšim, tako imenovani 
otroški maraton pa bo dolg en kilometer 
in bo potekal po ulicah starega mestne-
ga jedra. Uro kasneje bo start malega 
družinskega maratona, ki bo dolg 12 
kilometrov in bo potekal po okolici Kra-
nja. Trasa velikega družinskega marato-
na, ki se bo začel ob 13. uri, bo dolga 42 
kilometrov in bo potekala čez Britof, do 

Visokega, proti Velesovem, mimo Šen-
čurja, Voklega, Hrastja in znova v Kranj. 
Vsak udeleženec maratona bo, ob plači-
lu simbolične prijavnine, prejel vrečko z 
darili sponzorjev, topel obrok in spo-
minsko medaljo. Start in cilj vseh mara-
tonov bosta v starem mestnem jedru, 
kjer se bo veliko dogajalo, saj bo priredi-
tev potekala vse od 9. ure zjutraj do 
popoldneva. Organizatorji pripravljajo 
spretnostni poligon, test koles, poslika-
ve obrazov, nastop starodobnih kolesar-
jev, srečelov in še marsikaj. 

Druženje kolesarjev
Pri Kolesarskem klubu Kranj bodo zadnjo majsko nedeljo znova poskrbeli za zabavno druženje 
kolesarjev, pripravljajo pa tudi tri maratone.
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B
ombažno perilo je sicer prijetno za 
nošenje, vendar je za šport manj 
primerno, ker se pore v tkanini 
hitro napolnijo z vodo, ki jo odda-

jate ob potenju. Voda se po tekstilu pre-
naša tudi na tiste dele, ki so še suhi, in 
kmalu je oblačilo tako mokro, da vas ne 
more več greti oziroma nasprotno – vaše 
telo celo dodatno ohlaja. Poleg tega pa se 
mokra bombažna majica lepi na kožo in 
dodatno povzroča nelagoden občutek. 
Torej posezite po aktivnem športnem 
perilu, ki je narejeno iz materialov, ki 

ohranjajo toploto in hkrati odvajajo vla-
go, ki nastane s potenjem. To je še naj-
bolj pomembno pozimi in v prehodnem 
obdobju, da se ne prehladite.
Drugo pomembno pravilo pa je, da se 
oblečete večplastno, kar pomeni, da 
odvečni sloj lahko takoj odstranite oziro-
ma dodate plast glede na intenzivnost 
športa. Športno oblačilo naj bo udobno, 
v hladnih dnevih naj se prilega telesu, 
da zagotavlja toploto. Nasprotno pa velja 
v vročih dnevih, ko se mora telo zaradi 
pregrevanja ohlajati. Pri smučanju na 

primer je dovolj obleči majico, ki odvaja 
vlago, toploto pa zagotavlja bunda. Pri 
teku ali planinarjenju pa se močno ogre-
jete, zato je priporočljivo biti oblečen 
čim bolj lahkotno. Vedno pa mora velja-
ti, da se oblečete v topla in suha oblačila. 
Neprijetnemu vonju oblačil se lahko 
izognemo, če v pralni stroj dodamo pol 
skodelice belega kisa. Oblačila lahko 
tudi pred pranjem za 15 min namočite v 
kis, uporabite lahko tudi sodo bikarbono 
ali sok limone. Pomembno je, da ozno-
jena obleka ne začne plesneti.  

Športna oblačila
Samo ne bombažna
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HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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Besedilo: Vilma Stanovnik

T
ako do poletne kot do zimske sezo-
ne v smučarskih skokih je še kar 
nekaj časa, vseeno pa so se konec 
aprila na kondicijskih pripravah 

v Kranju že začeli znova srečevati člani 
naše članske A-reprezentance in mlade 
A-ekipe. 
Člansko A-ekipo bo v novi sezoni sestav-
ljalo šest tekmovalcev, to so: Peter Prevc, 
Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, 
Anže Semenič in Jernej Damjan. »Eki-
pa je sestavljena po določenih kriterijih, 
in sicer je to skupna uvrstitev v svetov-
nem pokalu do tridesetega mesta. To je 
doseglo pet tekmovalcev. Jernej Damjan 
je dosegel drugi kriterij, to je uvrstitev 
do 15. mesta na članskem svetovnem 
prvenstvu v Seefeldu,« je povedal glav-
ni trener smučarskih skakalcev Gorazd 
Bertoncelj ter pojasnil, da mlado A-eki-
po sestavljalo perspektivni tekmovalci 
od letnika 1997 do 2002. To so Tilen 
Bartol, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Žak 
Mogel. 
Glavni trener Gorazd Bertoncelj ima že 
na uvodnih treningih veliko pomoč pri 
pripravi tekmovalcev pri izkušenem tre-
nerju Janiju Grilcu, pa tudi pri novem 
pomočniku Robertu Hrgoti. »Na prvih 
treningih je bil poudarek na bazični pri-
pravi, na splošni vzdržljivosti, na moči 
in na hitrost, nadaljujemo s tehniko sko-
ka, nato bodo na vrsti treningi na ska-
kalnici v Planici,« je povedal Bertoncelj 
in dodal, da si želijo, da poletno sezono 
začnejo še bolje pripravljeni kot lani. 

Sicer pa bodo novo tekmovalno sezono 
začeli prvi konec tedna v juliju s tekma-
ma celinskega pokala v Kranju. »Raču-
nam, da bosta tam nastopili tako naša 
članska A-ekipa kot mlada A-ekipa. Kas-
neje se bomo odločali, kdo se bo udele-
ževal posameznih tekmovanj, » je pove-
dal trener Gorazd Bertoncelj in dodal: 
»Zelo pomembno se mi zdi, da dobimo 

nekakšno jedro tekmovalcev, ki bodo 
vso sezono stabilni in njihovi rezultati 
ne bodo preveč nihali. V minuli sezoni 
je bil tak le eden, sedaj pa želimo, da bi 
bili takšni vsaj štirje, morda tudi pet. Ti 
bi bili jedro ekipe, ki bi nastopala v sve-
tovnem pokalu, občasno pa se jim bi 
lahko pridružila eden ali dva, ki bi poka-
zala dobro pripravljenost.« 

Smučarski skakalci  
ne počivajo
V zadnjih tednih so najboljši smučarski skakalci večkrat na kranjskem stadionu,  
kjer trenirajo za novo sezono.



   Trim steza z vadbenimi postajami, 200-letni
    zdraviliški park, pohodniške in kolesarske poti...

  Okolica Term Dobrna nudi obilo
  priložnosti za aktiven oddih. 

Terme Dobrna, že od leta 1403

ODDIH V SRCU NARAVE

 - 2 x zdrav zajtrk in 1 x večerja
 - 1 x romantična večerja s kozarcem   

 penine, v A la carte restavraciji
 - kopalni plašč v sobi
 - dobrodošlica - penina v sobi
 - neomejen vstop v bazene
 - 1 x masaža ljubezni v dvoje (30 min.)  

 ali 1 x romantična kopel (30 min.)
 - živa plesna glasba (petek, sobota)
 - 2 x vstop v savno

V DVOJE JE LEPŠE
Do 30. 12. 2018.

2 x polpenzion + kopanje,
že od 263,00 € 2 osebi / 2 noči

 - neomejen vstop v bazene
 - kopalni plašč v sobi
 - dogodki in živa glasba
 - aktivnosti v naravi
 - do 2 otroka bivata brezplačno
 - otroški počitniški klub

*Ponudba velja za rezervacije in 
akontacije do 02. 06. 2019.

FIRST MINUTE POLETJE
Od 21. 06. do 01. 09. 2019.

1 x polpenzion + kopanje,
že od 78,00 € 39,00 €*
oseba / noč (min. 2 noči)

POMLADNI ODDIH
Do 21. 06. 2019.

1 x polpenzion + kopanje,
že od 39,90 € oseba / noč
(min. 2 noči)

 - neomejen vstop v bazene
 - kopalni plašč v sobi
 - 20 % popusta na storitve v  

 masažno - lepotnem centru
 - doplačilo za polni penzion  

 le 9,90 €
 - živa plesna glasba (petek,   

 sobota)

Informacije in rezervacije:
080 22 10 / info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si
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VABIMO K LETOVANJU V NAŠIH POČITNIŠKIH ENOTAH 
V MORAVSKIH TOPLICAH IN TERMAH ČATEŽ

AVTO MOTO DRUŠTVO KRANJ 
4000 KRANJ, KOROŠKA C. 53D
Tel: 04/ 23 80 240, e-pošta: amd.kranj@siol.net

AMD Kranj nudi svojim članom pa tudi drugim možnost letovanja v svojih počit-
niških hišicah v Termah Čatež in Termah Moravske Toplice. 
Hišica v Termah Čatež je 5 minut zložne hoje oddaljena od bazenov, trgovin, 
restavracije. Prostori so pritlični z večjo zunanjo pokrito teraso. Vsa notranja opre-
ma omogoča bivanje 4–6-članski družini.
Hišica v Termah Moravske Toplice je v novejšem delu naselja v bližini golfskega 
igrišča. Prostori so dvoetažni z manjšo teraso. V pritličju je dnevni prostor, kuhi-
nja in sanitarije, v zgornjem delu pa sta dve spalnici s po dvema ležiščema. Hiši-
ca omogoča bivanje 4–5-članski družini. Do bazenskih kompleksov, restavracij, 
trgovin in vsega, kar spada k dobremu počutju, je 10 minut hoje. 
Oba počitniška kraja nudita obilo plavalnih užitkov ter več različnih objektov in na-
prav za sprostitev. Oba kraja sta znana po možnostih potepanja po ožji ali širši okolici.
Cena najema počitniške hišice je 45,00 € na dan. V ceno so vštete vstopnice za 
bazenske prostore za vse prijavljene osebe, vendar največ 4 oz. 6, odvisno od 
kraja letovanja. Oba apartmaja sta klimatizirana.

Bralce vabimo, da se za informacije in rezervacije osebno zglasijo v pisarni 
AMD Kranj na Koroški cesti 53d ali pokličejo po telefonu 04/238 02 40, v 
ponedeljek in sredo od 9. ure do 16. ure, ali v petek od 9. ure do 12.30.

MORAVSKE TOPLICE

TERME ČATEŽ

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Maja Bertoncelj

S
tres je danes eden glavnih, če ne 
celo glavni dejavnik, ki negativno 
vpliva na zdravje in kakovost živ-
ljenja sodobnega človeka. Mnoge 

študije so po drugi strani pokazale, da 
najboljši način za ublažitev stresa pred-
stavlja daljši dopust. Pred kratkim sem 
tako na spletu zasledila članek o finski 
študiji, ki je pokazala, da najmanj tri 

tedne dopusta oz. primerno ravnovesje 
med delom in počitkom zelo pripomo-
re k daljši življenjski dobi, in to celo bolj 
kot pa zdrav način prehranjevanja. V tej 
študiji, ki je bila pravzaprav namenjena 
preučevanju vpliva življenjskega sloga na 
nastanek bolezni srca in ožilja, so več kot 
tisoč moških z nezdravimi navadami raz-
delili v dve skupini. Moški v prvi skupini 
so še naprej ohranili svoj način življenja, 
tisti v drugi pa so pod nadzorom razisko-
valcev morali prevzeti bolj zdrave navade. 
Sodelujoče so spremljali kar štirideset 

let. Kot je bilo pričakovati, se je moškim, 
ki so živeli bolj zdravo, tveganje za pojav 
srčno-žilnih bolezni močno zmanjšalo, 
v primerjavi z drugo skupino je bilo tve-
ganje manjše skoraj za polovico. Ob tem 
pa so nepričakovano ugotovili tudi, da so 
imeli moški iz »zdrave« skupine, ki so si 
na leto vzeli tri tedne ali manj dopusta, za 
kar 37 odstotkov večje tveganje za prez-
godnjo smrt od tistih, ki so si privoščili 
več kot tri tedne dopusta, čeprav so bili 
v »nezdravi« skupini. Eden od finskih 
zdravnikov je zato ob tem nepričakova-

O koristih dopusta
V hitrem življenjskem tempu si moramo vzeti tudi čas za dopust.



nem spoznanju poudaril, da so počitnice 
dober način, da se umaknemo od stresa.
Tudi na nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje poudarjajo, kako pomembno je 
za naše zdravje in dobro počutje, da si 
med dopustom odpočijemo, smo dovolj 
časa zunaj na svežem zraku, se družimo 
ter odmislimo vsakdanje skrbi in obvez-
nosti.
Čeprav vreme zadnje tedne ni nič kaza-
lo na to, se nam hitro bližajo poletni 
meseci, ko si večina privošči daljši, letni 

dopust. Ker ga imamo običajno manj, 
kot bi si želeli, je še toliko bolj pomem-
bno, da dobro razmislimo, kako bomo 
preživeli proste dni. Oddih pri morju, 
toplice, hribi ali taborjenje, ki omogoča 
še posebej pristen stik s pomirjujočo 
naravo, odkrivanje zanimivih mest ali 
skritih kotičkov … Možnosti za polnjen-
je baterij je veliko in vsak si mora pois-
kati tisto po svojem okusu, da se bo v 
vsakdan vrnil spočit in bo kos prihod-
njim izzivom. 

Možnosti za polnjenje baterij je veliko. Ena je tudi taborjenje, ki omogoča  
še posebej pristen stik z naravo.

Zavod za turizem in kulturo Kranj bo 
v sodelovanju s Planinskim društvom 
Kranj in Krajevno skupnostjo Podbli-
ca v soboto, 18. maja, prvič organizi-
ral Nočni pohod na Jamnik ob polni 
luni. Zbor bo ob 20. uri pri gostilni 
'Na Razpokah' v Nemiljah. »Jamnik 
je odlična izletniška točka za družine 
in ostale pohodnike vseh starosti in 
kondicij. Vrh je pravi raj za ljubitelje 
slikovitih razgledov in pogledov po 
Škofjeloškem hribovju. Ob lepem 
vremenu se v vsej svoji lepoti vidijo 
Karavanke in Kamniško-Savinjske 
Alpe. Še posebej živahno je na Jam-
niku ob polni luni, ki je poseben izziv 
za mojstre fotografije in občudovalce 
lepega,« so poudarili organizatorji. 
Pohod bo potekal v vsakem vremenu. 
A. Š.

NOČNI POHOD NA JAMNIK

www.gorenjskiglas.si

IZLET // TOREK, 28. MAJA 2019

NAZAJ NA KONJA IN PTUJSKA GORA

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PTUJSKA GORADRUŽENJE S KONJI

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Starošince, vas pri Kidričevem. Tam je 
konjeniški park, kjer nam bodo gostitelji pripravili druženje s konji. Ogledali si bomo, kako 
komunicirajo s konji, pripravili nam bodo družabne igre z njimi, lahko se bomo peljali s 
kočijo. Nato bomo odšli na Ptuj in si po kratkem ogledu mesta privoščili kosilo. Po kosilu se 
bomo odpravili še na Ptujsko Goro, kjer bomo spoznali lepote te romarske gore.    Vabljeni!

Cena izleta je 30 EUR.
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Projekt Horse based tourism – HBT je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Odhodi avtobusa:   
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55, 
z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25

                   Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure. Obisk Konjeniškega parka Starošince je brezplačen.

Cena vključuje:  prevoz, eno fotografijo, ogled Ptuja, 
kosilo, ogled Ptujske Gore in DDV.
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Besedilo: Samo Lesjak 
Foto: Primož Pičulin

M
ladinski festival v organizaciji 
aktivistov Kluba študentov Kranj 
tudi letos s pestrimi glasbenimi, 
kulturnimi, športnimi in zabav-

nimi dogodki vabi na kranjske ulice, v 
prireditvene prostore – ter seveda pred 
koncertne odre. Glasbena ponudba festi-
vala, ki teden raztegne na devet dni, osta-
ja žanrsko raznovrstna, s kombinacijo 
uveljavljenih mednarodnih ter lokalnih 
perspektivnih zasedb.
Festival se je kot po navadi že v uvodnih 
dneh začel udarno, s koncerti zasedb 
Koala Voice in Posebni gostje, raperja 
Klemna Klemna, kantavtorja Adija 
Smolarja in z ritmi lokalnih DJ-jev. 
Koncerti so se vrstili ves teden – tako so 
na Slovenskem trgu, ki je sicer lokacija 
Hengalnice, baze festivala, prostora za 
sproščeno druženje, pripravili večer ob 
ognju z dekleti priznane skupine Car-
men manet, v Layerjevi hiši je nastopila 
Noreia, zasedba mladih glasbenikov, ki 
je poživila torkov večer s tradicionalni-
mi irskimi, škotskimi in bretonskimi 
skladbami z unikatnim pridihom slo-
venske ljudske glasbe. Sredin večer je 
poleg standupa na Bazenu popestrila 
Etno Banda Poseben gušt, ki je navduši-
la na odru Klubara. Mlada glasbenica 
Manca Berlec je svoj svež album kranj-
skemu občinstvu predstavila v Kavki, v 
Stolp Škrlovec pa je na zvočno-svetlob-
no potovanje po galaksijah instrumen-
talne fuzije post-roka z elementi ambi-
entalne glasbe povabila zasedba Shadow 
Universe. Današnji petek bo rezerviran 
za ritme DJ-jev: t. i. Silent party v Kluba-

ru ter tehno v Trainu; v soboto, 18. maja, 
pa bosta razgiban festival na odru Baze-
na sklenili kultni skupini S.A.R.S. ter 

Noair – festivalsko rajanje v dobri druž-
bi zagotovljeno vse do nedeljskih jutra-
njih sončnih žarkov. 

Najdaljši teden v letu
Že petindvajseta izvedba festivala Teden mladih je s številnimi prireditvami in koncerti tudi letos 
uspešno kljubovala ledenim možem. Zaključek v soboto na Bazenu.

Teden mladih je odprl energični koncert priljubljene skupine Koala Voice.

Marljivi aktivni članice in člani Kluba študentov Kranj, organizatorji festivala, 
ki teden raztegne na devet dni.



BRIONI: BOGATA TRADICIJA 
BISTROJA ZA NOVE ČASE
Brioni že vrsto let predstavljajo prostor druženja za vse generacije, saj pod 
eno streho združujejo bistro, kavarno in  restavracijo – so prava mestna oaza s 
prostorno teraso, kjer v osrčju mestnega utripa lahko uživate v prijetnem miru 
ob izvrstni kavi.
Vse kulinarične dobrote, ki jih Brioni nudijo gostom, so pripravljene v domači 
kuhinji pod vodstvom marljivih zakoncev Barbare in Tomaža Polenca, le nekaj 
korakov od gostov. Brioni slovijo kot eden izmed prvih bistrojev pri nas, boga-
to tradicijo pa ohranjajo še danes. Tako vam ponujajo prenovljen bistro jedil-
nik, ki vsebuje sproti pripravljene jedi iz kakovostnih, svežih sestavin. Brioni so 
prepoznavni tudi kot restavracija, kjer lahko dan začnete z zajtrkom ter vsak 
dan uživate v ponudbi raznovrstnih kosil ali pa ob restavracijskem večernem 
meniju, sestavljenem iz več hodov, med katerimi pa lahko poljubno izbirate. 
Vsi meniji so sestavljeni iz svežih živil ter sezonske zelenjave.
Brioni pa so znani seveda tudi po svojih svežih, domačih, danes že ponarode-
lih tortah, kot so kultne huda in fina čokoladna, cortina, nugatina, bananina, 
višnjeva ... pa tudi izvrstnem sladoledu ter ostalih slaščicah ter napitkih vseh 
vrst, narejenih iz naravnih sestavin.
To pa še ni vse – petnajstletno bistrojsko tradicijo bodo na Brionih v poletnih 
mesecih obeležili z družabnimi prireditvami, koncerti, jubilejnimi promocija-
mi … Vljudno vabljeni v Brione, mestno oazo kulinarične svežine!M
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Besedilo: Ana Šubic

A
prila 2015 so v Stražišču pripravili 
prvo tržnico, ki je sčasoma prera-
sla svoje okvire in postala tudi pri-
ljubljen družabni dogodek, ki ga 

redno prirejajo vsak drugi petek v mese-
cu. Minuli petek so uspešno spravili pod 
streho že petdeseto tržnico, ki je bila ena 
najbolj obiskanih doslej, je zadovoljno 
ugotavljal predsednik KS Stražišče Jure 
Šprajc. Ta je s predsednikom Društva 

Sorško polje Matjažem Jeralo pred leti 
tudi prišel na idejo za tržnico v Straži-
šču, ki se je med domačini in okoličani 
lepo prijela. »Že vse leto opažamo pove-
čevanje obiska, kar pomeni, da smo na 
pravi poti, imamo pa še veliko idej,« je 
dodal Šprajc.
»Pritegne me ponudba na stojnicah, pa 
tudi sicer me zanima, s čim se ljudje 
ukvarjajo in kaj ponujajo,« je poveda-
la obiskovalka Marija Benčina z Labor, 
njena prijateljica Helena Kuralt iz Med-
vod pa je posebej pohvalila glasbo, ki 

poživi dogajanje. Obe se strinjata, da 
je tržnica zelo zgledno organizirana, 
pogrešata le klopi, na katerih bi lahko 
posedli obiskovalci.
Na majski tržnici se je predstavilo kar 
24 razstavljavcev, od tega več kot polovi-
ca ekoloških in ena biodinamična kme-
tija. »Iščemo najbolj kakovostno ponud-
bo. Tudi izbira je dobra, od marca do 
maja pa nam manjka sveže zelenjave. 
Upamo, da nam bo uspelo najti kakšne-
ga primorskega pridelovalca, ki nas bo 
zalagal z njo,« je dejal Matjaž Jerala.

Več kot tržnica
Na tokratni Stražiški tržnici, že petdeseti po vrsti, se je trlo obiskovalcev. Organizatorji  
so za jubilejno tržnico pripravili še posebej pester program.
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Petdeseta Stražiška tržnica je bila ena najbolje obiskanih.  Avtor knjižice Lončkarji Janko Proj in Andrej Šifrer
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Na stojnicah so se tokrat predstavile 
tudi krajevne skupnosti: poleg Straži-
šča še Jošt, Orehek - Drulovka, Bitnje, 
Žabnica, Besnica in Mavčiče. Na mav-
čiški stojnici je bilo možno poskusiti 
tudi repo s kašo, ki jo je skuhala Milena 
Jamnik z biodinamične kmetije s Pod-
reče ob pomoči moža Stanka. Društvo 
Sorško polje je ponudilo stara domača 
semena, ki so jih razmnožili na sku-
pnih ekoloških vrtovih v Prašah in Zbi-
ljah, Rudi Zevnik, ki je bil tudi tokrat v 
vlogi povezovalca dogajanja, pa je med 

drugim spregovoril o aktivnostih, ki 
jih KUD Šmonca načrtuje na Podreči 
ob 150. obletnici smrti Simona Jenka. 
KS Stražišče je obiskovalcem ponudila 
mesne dobrote in domače pivo, okusne 
so bile tudi dobrote na stojnici KS Jošt, 
za katere je poskrbela kmetija Pr' Brč-
nik s Planice.
Za dobro vzdušje so skrbeli godci Fol-
klorne skupine Sava, veliko pozornosti 
pa sta pritegnila tudi nekdanja sošolca: 
pevec Andrej Šifrer in ljubiteljski zgo-
dovinar Janko Proj, ki je predstavil knji-

žico Lončkarji: Bitnje skozi čas. V njej 
ugotavlja, da nekdanje poimenovanje 
Bitenjčanov z lončkarji izvira iz bogate 
lončarske preteklosti kraja.
Stražiško tržnico, ki jo prirejajo KS Stra-
žišče, Društvo Sorško polje, KUD Bitnje 
ter Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
je pohvalil tudi podžupan Robert Nogra-
šek, ki je dejal, da bodo take dogodke še 
naprej podpirali. Naslednja tržnica bo 
kulinarično obarvana, nanjo pa bodo 
povabili tudi več manjših domačih pivo-
varjev, je še napovedal Šprajc. 

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

AJVAR 
NEPEKOČ 
DIEM 
660 g 
1,63 EUR

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

KOCKE 
VŽIGALNE 
LUXURY 
bele 48/1 
0,49 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg 6,90 EUR BRISAČE PAPIRNATE 

2/1 800 listov 8,99 EUR

OSVEŽILEC  
DEO FRESH  

sivka in kamilica 
750 ml 

3,73 EUR  

MILO LUXOR 
1 l / 2,39 EUR

KUMARICE  
VLOŽENE  

DIEM 
680 g  

1,08 EUR

PAPRIKA  
PEČENA DIEM 

680 g  
1,60 EUR

-20%



Ko je na velika platna v Kranju prišel težko pričakovani film letošnje 

pomladi Maščevalci: Zaključek, ga je Andreja Purger iz Cineplexxa v 

Kranju na posebnem filmskem večeru pričakala z zanimivo majico z liki 

priljubljenih filmskih superjunakov. A. B. / Foto: A. B.

Kranjska Gora je gostila že četrti mednarodni kulinarični festival, ki se je 
odvil pod okriljem hotelirske družbe Hit Alpinea in je poleg strokovnega in 
tekmovalnega dela poskrbel še za pester in zanimiv spremljevalni program. 
Organizirali so tudi Večerjo pod Alpami, kjer sta goste pozdravila Aida Kadić, 
vodja Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, kjer je večerja tudi bila; ter 
direktor družbe Hit Alpinea Milan Sajovic, ki sicer živi v Kranju. A. B.  
/ Foto: A. B.

Bine Volčič, na fotografiji v družbi Nataše Arčnik in Krisa Pavlina, je slovenski 

javnosti znan kot televizijski kuharski šef ter kuharski šef v Monstera bistroju 

v centru Ljubljane, zadnje čase pa ga lahko spremljamo tudi v vlogi žiranta v 

domačem MasterChefu. Ker smo slišali, da naj bi Binetovo hrano v prihodnosti 

okušali tudi v domačem Kranju, smo ga povprašali, ali to drži. A priljubljeni 

kuharski obraz je ostal skrivnosten ... A. B. / Foto: A. B.

V središču 
Kranja v 
pritličju hotela 
Actum najdemo 
novo kulinarično 
zgodbo z 
imenom Bistro 
Sonet. Vabilu 
na druženje ob 
odprtju bistroja 
sta se med 
drugimi znanimi 
kranjskimi obrazi 
odzvala tudi Blaž 
in Jana Ažman. 
A. B. / Foto: A. B.

Tradicionalni 
kolesarski BAM.
Bi Dalmacija Tour 

je doživel dvajseto 
ponovitev. Jubilejni Tour 

je v svoje vrste letos 
tako ponovno privabil 

ljubitelje cestnega 
kolesarjenja, ki so se 

Toura udeležili morda 
kdaj v preteklosti, velika 

večina udeležencev 
pa je starih znancev. 

Letošnjo krono Toura je 
predstavljal vzpon na 

najvišji vrh Biokova Sv. 
Jure, a zaradi snega 

na vrhu je bil cilj 
malce nižje. In takole 

sta se odločila, da s 
fotografijo ovekovečita 

svoj dosežek Marko 
Drinovec in njegova 
Petra Čebašek. A. B.  

/ Foto: A. B.



Razglasili in podelili so priznanja najboljšim slovenskim 
restavracijam The Slovenia Restaurant Awards 2019 by 
Diners Club. Gorenjci so bili med finalisti, nominirani v 
različnih kategorijah, a med končnimi izbranimi je bila med 
najboljšimi le Vila Podvin. Celodnevno dogajanje sta gostila 
bližina idiličnega okolja Diners CUBO golfskega igrišča ter 
restavracije Evergreen v Smledniku. Med prisotnimi smo 
v sproščenem klepetu ujeli tudi Tomaža Bolko iz Gostilne 
Krištof ter Roka Šimenca, direktorja BSC Kranj. A. B.  
/ Foto: A. B.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna so v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije 
ob koncu sezone gostili najboljšega slovenskega biatlonca Jakova Faka ter odličnega 
dijaka njihove gimnazije Alexa Cisarja, dvakratnega mladinskega svetovnega prvaka in 
ekipnega podprvaka v biatlonu. Oba sta poudarila, da so trdo delo, disciplina, močna 
volja in dobra psihična pripravljenost temelj za vrhunske uspehe. Strinjala sta se tudi, 
da se vedno da usklajevati šolske in športne obveznosti. Klepet je vodil Gregor Janežič. 
/ Foto: Rada Legat Benedik

Akademska folklorna 
skupina Ozara Kranj se je 
v Domu krajanov Primskovo 
na 67. letni plesni predstavi 
z naslovom Dekletam podala 
po stopinjah za usodnimi 
dekleti poeta Franceta 
Prešerna, ki nas je zapustil 
pred 170 leti. Kljub temu da 
je bila Prešernova pesniška 
muza ena sama, Primičeva 
Julija, je bilo deklet oziroma 
ljubic precej več, nanje pa 
mnogokrat pozabimo. Njihovi 
člani so se tako s plesom, 
petjem in glasbo poklonili 
Dunajčanki Mariji Johanni 
Khlun, Dolenčevi Zaliki, 
Jerici Podboj, judovskemu 
dekletu in Ani Jelovšek. M. L. 
/ Foto: Tina Dokl

Tradicionalni spomladanski 
koncert Gimnazije Kranj, ki so ga tokrat 
naslovili V soju broadwajskih luči, nas je 
v dveh večerih popeljal v glasbeni svet 
mojstrov muzikala – Richarda Rogersa, 
Leonarda Bernsteina, Johna Kanderja, 
Andrewa Lloyda Webra in mnogih drugih. 
Nastopajoči zbori, orkester in solisti 
kranjske gimnazije pod taktirko Erika 
Šmida, Ane Urh in Karima Zajca (na sliki) 
so pripravili pester nabor popularnih 
napevov iz broadwajskih in slovenskih 
muzikalov – nekateri z odrov donijo že 
desetletja, drugi so povsem novi, vsi pa 
v sebi nosijo zgodbe o sreči in trpljenju. 
M. L. / Foto: Tina Dokl

Šestnajsti mednarodni otroški in mladinski folklorni festival »FOS Predoslje, Kranj 2019«, katerega glavni organizator je Kulturno društvo Folklorna skupina Iskraemeco Kranj, je letos pod gelom kultura nas združuje privabil številne domače in tuje skupine. V dvodnevnem programu so predstavile svoje značilne plese, glasbo, petje, narodne noše, šege in običaje iz okolja, od koder izhajajo. Marija Šenk, predsednica KD FS Iskraemeco Kranj, in Jože Šenk, strokovni vodja, pravita, da je zelo pomembno, da se mladi zavedajo neprecenljivega pomena kulturne dediščine, jo negujejo, nadgrajujejo in ohranjajo za prihodnje rodove. M. L.  / Foto: Tina Dokl



5
JULIJ

PETEK

31
AVGUST

SOBOTA

7
JUNIJ

PETEK

do 24. maja 
cenejše vstopnice

do 7. junija
cenejše vstopnice

do 15. junija
cenejše vstopnice

www.visitkranj.com

31
PETEK

6
ČETRTEK

TILEN LOTRIČ 
& DIAMANTI 
– S PESMIJO DO ZVEZD

POZDRAV POLETJU: 
MARKO VOZELJ 
& MOJSTRI

30
ČETRTEKZAKLJUČNI KONCERT 

GLASBENA 
ŠOLA KRANJ MAJ

ob 19h

MAJ
ob 20h

JUNIJ
ob 20.30h

14
PETEK

15
SOBOTA

ETNO FOLK 
FESTIVAL

PREDSTAVA SEX 
NASVETI OD A DO Ž

MUZIKAL 
MAMMA MIA

22
SOBOTA

13
SOBOTA

RUDI BUČAR 
in ISTRABEND

JUNIJ
ob 21h

JUNIJ
ob 19h

JUNIJ
ob 21h

JULIJ
ob 21h

21
SREDA

23
PETEK

18
NEDELJA

JAZZ KAMP

MUZIKAL 
BRILJANTINA

14
SOBOTA

ZAKLJUČEK 
FESTIVALA ŠPORTA

BRADE

6
PETEKANDREJ 

ŠIFRER: 
40 LET NOROSTI

AVGUST
ob 21h

AVGUST
ob 20h

AVGUST
ob 21h

SEPTEMBER
ob 20h

SEPTEMBER
ob 19h

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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V okviru Tedna mladih je tudi letos potekala modna revija. 
Organizatorji so jo sicer nameravali organizirati na vrtu Gradu 
Khislstein, a so jo zaradi slabega vremena morali izpeljati v 
Stolpu Škrlovec. Obiskovalci so tokrat spoznali sedem kolekcij 
in osem modnih oblikovalcev. Ti so svoj navdih iskali v sanjah, 
ki so bile rdeča nit tokratne modne revije. Najbolj se je izkazal 
kranjski oblikovalski dvojec D'n'A, ki ga sestavljata Kranjčana 
Daša Zupan in Ajdin Huzejrovič, ki sta prejela največ glasov 
občinstva. Na modni sceni želita predstaviti nekaj, kar po 
njunem mnenju manjka – zgodbo, ki stoji za kolekcijo obla-
čil, predvsem pa ovrednotiti nosljivo modo. Pogovor z njima 
si lahko preberete na naslednjih straneh. Drugo mesto je 
pripadlo Ani Štucin, ki končuje magistrski študij oblikovanja 
tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti. Pritegnila 
je precej pozornosti, saj je ustvarila kolekcijo za pse in njihove 
lastnike. Po modni stezi so se tako poleg manekenk sprehodili 
še simpatični štirinožni prijatelji. Tretje mesto sta si z enakim 
številom glasov delili Alja Starc, njena oblačila so navdihnila 
petdeseta leta, in Pia Gorišek, bodoča diplomirana oblikovalka 
tekstilij in oblačil, ki je predstavila športno-elegantne torbice 
za okoli pasu. S svojimi kreacijami so se predstavili še trije 
nadobudni 20-letni oblikovalci, prav vsi pridobivajo znanje na 
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Špelo Hudobivnik 
velikokrat navdihujejo arhitekturni objekti in njihove oblike, 
Teja Šter išče navdih v naravi, potovanjih in različnih kulturah, 
Anže Mrak pa rad daje življenje zanimivim kosom, ki oblikujejo 
vzdušje osebe. Modno revijo sta z nastopom popestrila plesal-
ka ob drogu Maja Pirc in pevec Tilen Lotrič. A. Š., foto: Tina Dokl

SANJSKA MODNA REVIJA

Predstavilo se je osem modnih oblikovalcev, prevladovali 
so Kranjčani.

Po modni stezi so se sprehodili tudi kužki. Kolekcijo zanje 
in za njihove lastnike je ustvarila Kranjčanka Ana Štucin. 
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

S 
svojo kolekcijo sta Daša Zupan in Ajdin Huzejrovič, ki 
delujeta pod imenom D'n'A, občinstvo popeljala na jug 
Italije. Zasnovala sta oblačila za vso družino, ki se odpra-
vi na poletni dopust na Sicilijo. Nosijo jih tudi modeli na 

naslovnici tokratne Kranjčanke. Vodilo kolekcije, imenovane 
La Famiglia (Družina), so bili lahkotnost dnevnih oblačil, ele-
ganca in vzorci. Dopolnjevali so jo skrbno oblikovan nakit in 
modni dodatki ter celo režijski vložek. Zanj je poskrbel Ajdin, 
ki se je v preteklosti že izkazal kot režiser, igralec in kostumo-

Kolekcija z zgodbo
Ustvarila sta jo mlada kranjska modna oblikovalca Daša Zupan in Ajdin Huzejrovič,  
po mnenju občinstva najboljša na tokratni modni reviji Tedna mladih.

graf, sedaj pa je študent zadnjega letnika gledališke režije v 
Beogradu. Oba pravita, da se odlično dopolnjujeta: ne le pri 
modnem oblikovanju, pač pa tudi pri gledaliških projektih in 
peki slaščic, kjer Daša, tako pravi Ajdin, zares blesti.
Kdaj sta se znašla v modnem svetu?
Ajdin: »Jaz sem pri šestnajstih letih najprej delal kot model, 
kasneje sem se pa začel posvečati tudi modnemu oblikova-
nju. Moja vizija je bila povezati gledališče in modo – da s 
kolekcijo poveš neko zgodbo. To je moja že deveta kolekcija, 
druga z Dašo.«
Daša: »Mene pa je nekdanja trenerka plavanja Eva Brezni-
kar, ki se ukvarja z oblikovanjem usnjenih torbic, nakita in 
oblačil, povabila, da bi ji pomagala. Pri njej sem se učila pet 
let. Potem sem šla v tujino, ob vrnitvi sva se pa našla midva 
z Ajdinom.«
Ajdin: »Sva 'cimra' in najboljša kolega.«
Kdaj sta začela ustvarjati oblačila? Sta se šolala na 
tem področju?
Ajdin: »Znanje sem začel nabirati že kot otrok. Moja babica 
je popravljala oblačila in me je naučila šivati, začel sem pri 
štirih letih. Ker imam veliko prakse, znam hitro šivati. Daša 
ima hude ideje, jaz jih pa uresničim, hitro vem, kako izpe-
ljati kroj, zašiti. Dve leti sem tudi študiral oblikovanje teksti-
lij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, 
nato sem se pa odločil za študij gledališke režije.«
Daša: »Jaz sem se veliko naučila od njega, marsikaj pa tudi 
od svoje babice, ki je včasih šivala oblačila za nas. Sodeluje-
va že kar nekaj časa, prvo skupno kolekcijo pa sva ustvarila 
za Balkan Art Fashion dogodek v Beogradu, ki je potekal 
decembra lani. Nekega večera sva gledala televizijski modni 
šov in sva si rekla, da bi midva to znala bolje narediti. Tako 
sva se odločila za prijavo na beograjski razpis, kjer so izbrali 
dvanajst najboljših oblikovalcev z območja nekdanje Jugo-
slavije. Bila sva med njimi. Prvo kolekcijo sva ustvarila v 
sodelovanju s Kranjčanko Patricijo Smukavec.«
Ajdin: »Kolekcija je izražala eleganco, a so bile tam bolj rav-
ne linije, ravni kroji, ni bilo toliko strasti kot pri tej, ki sva 
jo predstavila v Kranju. Prva kolekcija se je nanašala bolj 
na sever Italije, z drugo kolekcijo sva se pa pomaknila proti 
jugu.«
Koliko časa sta jo ustvarjala?
Daša: »Približno dva meseca in pol.«

OD 17. 5. DO 31. 5. 2019  20 % POPUSTA 
NA NOVO KOLEKCIJO 2019

KOPALKE IZ PRETEKLIH SEZON ŽE OD 24,90€
KOPALKE NANCY SO Z LJUBEZNIJO IZDELANE V SLOVENIJI.

TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Pon.-pet.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-13.00
Tel.: 04 277 22 23



Oblikovalski dvojec D'n'A: Daša Zupan in Ajdin 
Huzejrovič

PREDSTAVLJAMO I 39  

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
Dr. Tamara Levičnik, 
spec. dermatovenerologinja

KAKO SI POMAGAMO, ČE IMAMO  
KRHKE NOHTE?
Krhki nohti niso le lepotni problem, so tudi opozorilo, da gre 
lahko za pomanjkanje določenih mineralov in vitaminov, 
bolezen ali okužbo. 
Noht je specializiran roženi odrastek, sicer mrtvo tkivo, ki je 
zgrajeno iz beljakovine keratina (tako kot las). Kakovost in 
obliko nohtov podedujemo. Čvrsti keratin in kalcij dajeta 
nohtu trdnost. 
Trde krhke nohte povzroča premalo vlage. Nohti so dokaj 
suhi, kakšna plast na površini je zlomljena ali že odpadla. Po 
navadi imajo osebe suho kožo, težava je pogostejša pozimi 
zaradi suhe toplote (ogrevanje). Zdravimo jih z vlaženjem 
nohtov.
Pogost pojav, zlasti pri ženskah (20 odstotkov), so mehki 
krhki nohti, ki se pojavljajo zaradi prevelike količine vlage. 
Vzrokov za to je več: šibko zdravje in nepravilna prehrana, 
izsušenost kot posledica nepravilne nege. Do izsušenosti 
pride zaradi pogostega namakanja v topli vodi, ki vsebuje 
čistilna in alkoholna mila. Nohti vpijejo vodo in nabrekne-
jo. Ko se voda posuši, se zopet skrčijo. Posledice se kažejo v 
stalni krhkosti, lomljivosti in cepljenju oz. plastenju nohtov. 
Pri gospodinjskih opravilih svetujem, da med delom pod 
gumijastimi zaščitnimi rokavicami nosite tanke bombažne 
rokavice. Na ta način boste preprečili, da bo vlaga prišla v stik 
z nohti. Nohte imejte na kratko pristrižene. Ne uporabljajte 
nohtov namesto orodja! Po namakanju rok v vodi in pred 
spanjem jih namažite s hranilno negovalno kremo. Natak-
nemo bombažne rokavice in pustimo učinkovati čez noč. 
Krhki nohti so lahko posledica pomanjkanja biotina, vitamina 
skupine B, pomanjkanja železa oz. slabokrvnosti (anemija). 
Železo je zelo pomemben mineral, saj skrbi za rdeče krvničke 
in oskrbo telesa s kisikom. K svoji prehrani dodajte živila, ki 
so bogat vir tega minerala: tofu, leča in zrnje, bučna semena, 
govedina, zelenolistnata zelenjava, jajca … Če so nohti krhki, 
je treba vključiti v prehrano tudi živila, ki so bogata s kalcijem 
(mlečni izdelki z nizkim odstotkom mačšob, stročnice, brokoli, 
blitva, orehi, izdelki iz soje).

Ajdin: »Daša je strokovnjakinja za nakit, a ko nama teče 
voda v grlo, delava oba vse. Pri oblačilih je Daša zelo natan-
čna in obvlada krojenje. Glede forme oblačil se zmeniva 
sproti, za šivalni stroj pa sedeva oba. Delujeva zelo enotno, 
super je, ker imava zelo podoben okus.«
S katerimi materiali najraje ustvarjata?
Daša: »Pri materialih se ne omejujeva. Treba jih je videti in 
čutiti, potem se pa igrati z njimi.«
Rdeča nit tokratne modne revije so bile sanje. Kako 
so izražene v vajini kolekciji?
Daša: »Potovanja so sanje, ki nas vozijo. Tudi s pomočjo 
mode, če ne drugače.«
Ajdin: »Najina ideja je, da na modni pisti predstaviva tudi 
zgodbo, ki stoji za kolekcijo oblačil. Tokrat je bila to barvita 
italijanska družina, ki gre na dopust.«
Daša: »Gre za gledališki vložek, da revija ni klasična. Pre-
stavljena oblačila so sicer nosljiva vsak dan.«
Ajdin: »Meni so na fakulteti očitali prav to, da delam preveč 
nosljiva oblačila. Nisva pristaša tega, da bi ustvarjala obla-
čila, ki bi jih nosili zgolj na modni pisti, potem bi konča-
la na razstavi ali pa v omari. Najina inspiracija so vsakda-
nja dekleta, fantje in otroci. Sicer sva pa ustvarila že veliko 
maturantskih in drugih svečanih oblek po naročilu. Glede 
oblike telesa nimava predsodkov. Na reviji so bile tudi pun-
ce z oblinami, ki jih nisva skrila. Prozorno krilo je nosilo 
dekle z največ oblinami. To zame niso pomanjkljivosti, vsak 
je čudovit tak, kot je. Modna industrija ima po mojem pre-
več predsodkov. Vsak ima pravico eksperimentirati z modo. 
Bistvo je, da je igriva in se z njo zabavaš. Če je nekomu všeč 
pikasti šal ob karirastih hlačah, naj ga nosi. Če se bo dobro 
počutil, bo izžareval energijo.« 
Daša: »Vseeno je pa treba imeti neko zdravo mero samo-
kontrole.«
Imata pred seboj že kak nov projekt?
Daša: »Pozno poleti ali v začetku jeseni načrtujeva prvo 
samostojno modno revijo na vrtu Khislsteina. Ideja je, da bi 
kombinirala cvetlične vzorce in bleščice. Kolekcija bo malo 
odštekana, ulična, elegantna.«  
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Maderoterapija – naravno do izgube celulita
Poletje je pred vrati. Da bo brezskrbno in lahkotno, v svoji koži pa se boste počutili še bolj samozavestno, 
smo za vas pripravili inovativno rešitev – maderoterapijo.

V salonu Enostavno naravno si privoščite še sproščujočo in poživljajočo masažo in 
lifting obraza, refleksno masažo stopal, nitkanje obraza ter brezplačno svetovanje o 
naravnem zdravljenju v sodelovanju z naravno lekarno. Vsi izdelki so 100-odstotno 
naravni, brez parabenov, sintetičnih konzervansov ali umetnih parfumov. Odlikuje jih 
vrhunska kakovost in učinkovitost.

Rezervirajte si  
svoj termin še danes!

   031 338 998

www.enostavno-naravno.si

Petra Kozelj, s. p.
Bavdkova ulica 39, Stražišče, 4000 Kranj

Prednosti maderoterapije
Maderoterapija je povsem naravna 
in neinvazivna metoda. Pripomo-
čki, ki jih med terapijo uporabimo, 
so posebej za to zasnovani leseni 
valjčki in 100-odstotno naravno 
olje, ki kožo še dodatno nahrani.
Ta poseben način masaže zagotav-
lja tudi hitre in vidne rezultate 
pri oblikovanju telesa, izboljšanju 
videza celulita in izgubi še zadnjih 
centimetrov. Odlična popotnica za 
samozavestno in brezskrbno pole-
tje! Še danes si olajšajte trud in boj 
s celulitom zaupajte izkušenim 
rokam in naravi.

Maderoterapija – adijo, celulit!
Temelj za odpravo celulita je vsekakor 
ustrezna vadba, pravilno prehranjevanje 
in zadosten vnos tekočine v telo. Včasih 
pa to ni dovolj. Najboljša, pa tudi najbolj 
naravna metoda, ki vam lahko poma-
ga, da se celulita dokončno znebite, je 
masaža. Še posebej učinkovita pa je 
maderoterapija.

Kaj je maderoterapija in kako deluje?
Maderoterapija je edinstvena masažna 
tehnika, pri kateri s posebej oblikova-
nimi lesenimi valjčki in ustreznimi gibi 
izboljšamo delovanje limfnega sistema 
in prekrvavitev na kritičnih delih telesa, 
kar pomaga pri odpravi celulita. Madero-
terapija namreč razbija maščobno tkivo, 
poveča pretok krvi in limfe, izboljša pa 
tudi kakovost in videz kože.

Keratinsko vihanje trepalnic

KUPON
Ob nakupu 5 tretmajev 

 maderoterapije vam 1 podarimo  
(5 + 1 gratis).

Ob nakupu 10  tretmajev maderoterapije 
vam 2 podarimo (10 + 2 gratis).

Vas maskara draži ali pušča pod očmi črne 
madeže, vaše trepalnice so ravne, umetnih pa 
ne želite? Potem je keratinsko vihanje trepalnic 
pravo za vas, saj zagotavlja: 

 oblikovanje trepalnic s keratinom in biotinom, 
 na videz daljše, bolj privihane trepalnice, 
 bolj odprt pogled in poudarjene oči, 
 nahranjene in okrepljene trepalnice, 
 urejen videz, ki traja do 10 tednov, 
  konec jutranje rutine nanašanja in večernega 
odstranjevanja.
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superior

Številka 1 
za podporo imunskemu sistemu in za 
zmanjševanje utrujenosti in izčrpanosti.  

•  za krepitev imunskega sistema
•  za zmanjševanje utrujenosti in izčrpanosti
•  za vse, ki so izpostavljeni vsakodnevnemu stresu

Belinal® superior vsebuje antioksidativno zmes naravnih polifenolov 
iz vej bele jelke in naravne vitamine B2, B3, B5, A, C, biotin in cink. 

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kranj podarimo 10 % 
popusta na izbran izdelek ob enkratnem nakupu nad 10 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 . 2019.

KR

KUPON ZA 
POPUST10%

Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
Ko ste utrujeni in izčrpani, posezite po naravnih pripravkih, ki dokazano 
zmanjšujejo utrujenost in krepijo organizem. Pomagajte si z naravnimi 
antioksidanti. Privoščite si počitek in dovolj spanja. Obiščite nas v vaši 
najbližji Beli štacunci, kjer vam bomo svetovali.

Je utrujenost lahko posledica stresa?
PROTI UTRUJENOSTI IN 
IZČRPANOSTI
V vejah bele jelke so slovenski razisk-
ovalci odkrili povsem novo učinkovino, 
njeno delovanje pa je potrjeno že s 
tremi kliničnimi študijami na ljudeh. 
Patentirano učinkovino so poimenovali 
Belinal®. Izvleček vej bele jelke vsebuje 
izredno veliko raznolikih fenolnih učink-
ovin z majhno molekularno maso, zato 
jih organizem hitreje absorbira. 
Vsakodnevni stres in slabe navade 
vodijo v utrujenost
Vsakodnevni stres in nezdrav življenjski slog 
vodita v utrujenost, izčrpanost in bolezen! Stres je 
reakcija celega telesa, ne le naših možganov, 
vzrok pa je lahko psihične narave ali vpliv okolja. 
Jabolko oksidira in potemni, ko ga prerežemo. 
Podobno oksidacijo povzroči vsakodnevni stres 
našim celicam. Stranski učinki stresa so prosti 
radikali, ki povzročajo poškodbe celičnih 
membran in genskega materiala. Sposobnost 
telesa, da nevtralizira proste radikale, z leti upada, 
zato si moramo vsak dan pomagati s počitkom in 
vnosom naravnih antioksidantov. Močna zaščita 
pred škodljivimi posledicami stresa je pripravek 
Belinal® superior, ki poleg izvlečka vej jelke 

vsebuje tudi naravni vitamin C iz divje češnje. V 
številnih znanstvenih raziskavah je izvleček vej 
jelke deloval močneje od najbolj znanih 
antioksidantov, kot so gozdni sadeži, zeleni čaj, 
vitamin C, vitamin E in resveratrol. V ugledni 
znanstveni reviji Journal of Wood Chemistry and 
Technology raziskovalci dokazujejo tudi izredno 
močno znotrajcelično antioksidativno delovanje 
izvlečka vej bele jelke.
Izvleček vej jelke kot najmočnejši 
antioksidant krepi tudi imunski sistem
Imunski sistem, ki ga sestavlja mreža special-
iziranih molekul, tkiv in organov, je glavna 
obramba našega organizma. Oksidativne 
poškodbe celic, ki slabijo imunski sistem, so 
lahko vzrok pogostih prehladov in resnih 
zdravstvenih težav. Izvleček vej jelke s svojim 
antioksidativnim in protivnetnim delovanjem 
nudi močno podporo imunskemu sistemu. 
Prostovoljci presenečeni nad dobrim 
počutjem
V raziskavi je sodelovalo 10 prostovoljcev, ki so 
uživali dodatek Belinal® superior. Vodja raziskave 
dr. Peter Molek ugotavlja, da je vnos učinkovitih 
in raznovrstnih polifenolov, ki se nahajajo v 
izvlečku Belinal®, zelo zaželen in koristen, saj 
blažijo posledice oksidativnega stresa, delujejo 
pa tudi protivnetno. Po samo 14 dneh so bili 
prostovoljci v povprečju za 38 % manj utrujeni, 
splošno počutje je bilo boljše za 40 %. Pripravek 
iz vej jelke in vitamina C tako krepi imunski 
sistem in dokazano zmanjšuje utrujenost in 
izčrpanost.
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Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Radovljica je otroški 
voziček, ki so ga izdelali v okviru projekta Eko-paket, podaril Bol-
nišnici za ginekologijo in porodnišnico Kranj. CUDV Radovljica je v 
programu Ekošola mlajši, a zelo aktiven član predvsem na področju 
kreativnega ustvarjanja, je pojasnila predstavnica in vodja projekta 
Eko-paket Lucija Marovt. Projekt Eko-paket spodbuja k pravilne-
mu ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove, 
predvsem k pravilnemu zlaganju, ločevanju, zbiranju in odlaganju 
tovrstne odpadne embalaže, saj s tem omogočimo njeno recikliranje 
in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. 
CUDV Radovljica je letos v nagradnem natečaju omenjenega projekta 
'Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove' v svoji katego-
riji osvojil prvo mesto in za estetko ter lično izdelan otroški voziček 
prejel posebno plaketo, ki so jo skupaj z zmagovalnim izdelkom 
podarili Bolnišnici za ginekologijo in porodnišnico Kranj. »Zdi se nam 
zelo pomembno, da se tudi mi, ki smo nekoliko drugačni, na trenutke 
tudi zaprti, poskušamo povezovati in da so tudi naši uporabniki ne 
glede na to, kakšne sposobnosti in zmožnosti imajo, del širšega 
zavedanja v družbi,« je ob predaji otroškega vozička dejala direkto-
rica CUDV Radovljica Irena Cegnar. Pri izdelavi otroškega vozička so 
sodelovali vsi zaposleni in uporabniki zavoda. »Trudimo se, da smo 
inovativni in kreativni. Za otroški voziček smo se odločili, ker simbo-
lizira rojstvo otrok v 'eko-svet' in ker je to prvi voz, ki človeka popelje 
v življenje,« je še pojasnila pedagoginja v CUDV Radovljica Metka 
Cerar. Otroški voziček je dobil svoje mesto na otroškem oddelku med 
dvema štorkljama v kranjski porodnišnici, in kot je v zahvali dejal 
direktor Marko Breznik, je lep simbol njihove dejavnosti. M. L.

SIMBOL ROJSTVA V EKO-SVET

Predaje otroškega vozička sta se v kranjski 
porodnišnici udeležila tudi uporabnika CUDV Radovljica 
Simon Dimitrov in Lucija Potočnik, ki sta sodelovala pri 
njegovi izdelavi. / Foto: Maša Likosar
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Besedilo: Maša Likosar

D
avid Pogačnik, ki je pomagal pri vzgoji in prevzgoji 
že več tisoč psov, skrbnikom psov želi na inovativ-
ne načine približati poznavanje pasjega vedenja ter 
napredne metode šolanja. Pri tem izbira individualni 

pristop, kjer se prilagodi pasemski posebnosti, edinstveni 
genetiki, življenjskemu okolju in slogu skrbnikov ter njihovi 
vlogi v skupnosti. Svoje pse je izšolal na različnih področjih 
– na področju reševanja, iskanja različnih substanc ter na 
področju lovske kinologije; z njimi je sodeloval na več kot 
dvesto reševalnih akcijah. Z letošnjim letom sta s kolegom 

Zaupljiv odnos
David Pogačnik s Prebačevega že 25 let svoje izkušnje in strokovno znanje usmerja  
v vzgojo in šolanje psov, vedenjske terapije ter izobraževanje skrbnikov psov.

Andrejem Žuničem, s katerim skupaj vodita pasjo šolo Canispo-
int, dobila tudi licenco za učenje psov pomočnikov za težje in 
najtežje gibalno ovirane invalide in licenco za šolanje psov vodni-
kov slepih.
Pogačnik skrbnikom svetuje, da s psom vzpostavijo zaupljiv 
odnos. »Pri grajenju odnosov je pomembno, da psu najprej na 
njemu razumljiv način pokažemo, katero vedenje je sprejemlji-
vo. Pes ne razume slovensko, razume pa telesno mimiko. Z njo 
oblikujemo vedenje, ki ga kasneje poimenujemo ter utrjujemo v 
raznih okoljih. Potrebnih je od pet do deset tisoč ponovitev, da 
psu vedenje pride v navado in da od njega lahko zahtevamo nau-
čeno vedenje. Pomembno je, da psa za vsako pravilno izvedeno 
vajo nagradimo, a poudariti je treba, da nagrajevanje ni enako 
podkupovanju s priboljški, niti ni dosmrtno, temveč je smiselno 
le v fazi učnega procesa,« pojasni Pogačnik in še doda: »V tej 
fazi je tudi smiselno, da je pes pod nadzorom, saj v primeru 
absolutne svobode dobimo številna nezaželena vedenja, ki nam 
kasneje ne ustrezajo, kot na primer kopanje lukenj in preganja-
nje mačk. Zavedati se moramo, da pes naredi nekaj narobe zato, 
ker smo dopustili tako vedenje, ter da smo za vsa neželena vede-
nja odgovorni skrbniki. Če takega vedenja ne ustavimo takoj, je 
psa nesmiselno karati, saj tako dobi le našo pozornost, svoje 
napake pa se nikoli ne bo zavedal.« Še več zanimivih podatkov o 
vzgoji psov bo 29. maja v Mestni knjižnici Kranj David Pogač-
nik podal na predavanju Sobivanje s psom. 

David Pogačnik s psičko Cubo / Foto: Tina Dokl

10%
POPUST

na celoten nakup

KUPON

Akcija velja do 17. 6. 2019 za vse izdelke na zalogi. Kupon lahko unovčite  
v poslovalnicah Mr.Pet Kranj ali Mr.Pet Škofja Loka. En kupon se lahko 
unovči enkrat na eno kartico kluba Mr.Pet. Akcije in popusti se izključujejo. 
Akcija ne velja na blokirane cene in na varčne pakete. Popust se obračuna 

na blagajni. 

Kupon lahko unovčite: 
Mr.Pet Kranj

Planet Tuš 
Cesta Jaka Platiše 18�

Mr.Pet Škofja Loka 
Qcenter 

Grenc 56 

Oglas_krajncanka_loske_novice.indd   1 8.05.2019   15:26:13
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V KRANJU - STRAŽIŠČE, Delavska c. 8 
OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 23 15 800 / e-naslov: info@aro.si / SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si
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Pri nas dobite tudi:
- Male živali
-  Akvarijske in  

ribniške ribe
-  Izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

ZELO UGODNO
ROYAL CANIN FIT 32  

N&D 12 kg –10%
53,45 € = 48,10 €
VRHUNSKA HRANA ZA PSA
60% PIŠČANČJEGA MESA,  
20% SADJA IN ZELENJAVE,  
20% BUČA  
 VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     

BOSCH 15 kg –10%
35,80 € = 32,22 €
ODLIČNA SUPER PREMIUM   
HRANA ZA PSA, BREZ ŽIT, Z RIBO 
IN DODATKOM ZA SKLEPE

TOKRATNI NASVET:
PRAVOČASNO ZAŠČITITE SVOJEGA PSA IN MAČKO  
PROTI BOLHAM IN KLOPOM!     
-  UČINKOVIT VISOKO FREKVENČNI ODGANJALEC  

(DELUJE do 12 MESECEV) 16,30 € - 10 %  14,67 €                                                              
- UČINKOVITE AMPULE  (DELUJE 1 ali 3 mesece) od 2,80 € dalje                                   
- INSEKTICIDNE OVRATNICE od  4,56 € dalje                                                           
- INSEKTICIDNI ŠAMPONI od  5,99 € dalje                                                                   
- INSEKTICIDNI POSIPI od  3,89 € dalje                                                   

VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     

TRANSPORTNI BOKSI–10%          
OD 19,30 € NAPREJ  

VSEH VRST IN VELIKOSTI  
(ogled na www.aro.si )

PRIMERNI ZA V AVTO,  
ZA KOČO NA DOPUSTU.     

HRANA    
ZA MAČKE

KVALITETNA 
IN ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA 
1 kg SAMO 
7,50 €   

KUPON - 10 % 
VELJA ZA ENKRATNI 
NAKUP  IZDELKOV  

V MAJU. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ODREŽI IN PRINESI!

ZELO UGODNO  
TASTE OF THE WILD 
13 kg 45,75 € 
VRHUNSKA HRANA  
ZA PSA.  
BREZ ŽIT, DO 80 % MESA.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

K
oličina tekočine, ki jo dnevno pot-
rebuje pes, je v prvi vrsti odvisna 
od njegove telesne teže, pojasni 
mag. Marko Mali, dr. vet. med. 

»Povprečna količina je približno 50 ml 
vode/kg telesne teže ali povedano dru-
gače, približno 35 kilogramov težak pes 
(npr. odrasel in normalno razvit labra-
dorski prinašalec) potrebuje za normalno 
delovanje organizma približno 1,8 litra 
vode dnevno – vključno s tisto, ki jo dobi 
v hrani. Ob uživanju zgolj dehidrirane 
(briketirane) hrane se potrebe po tekoči-
ni povečajo oziroma je ta potreba, če psu 

dajemo doma pripravljeno, konzervirano 
ali pa surovo hrano, lahko znatno manj-
ša, odvisno od tega, koliko vode vsebuje 
takšen obrok. Žival lahko potrebuje znat-
no več tekočine ob povečani fizični aktiv-
nosti in ob višjih zunanjih temperaturah 
ter nizki vlagi.« 
Kako ukrepamo, če pride do dehidraci-
je? »Ob dehidraciji, ki je posledica zgolj 
pomanjkanja tekočine, in ne bolezen-
skih stanj, pes seveda kaže izrazito žejo 
in pogosto se dogaja, da se prekomerno 
napije in tekočino neposredno po zauži-
tju tudi izbruha. Sicer se znamenja 
dehidracije odražajo še z udrtimi očes-
nimi veznicami, s suhim kožuhom, na 
hrbtu narejena kožna guba počasi izgi-

nja … Če je pes splošno neprizadet in 
ima voljo do pitja, tekočino nadomesti-
mo s postano vodo, pri čemer naj žival 
pije večkrat in v manjših količinah. 
Tekočini lahko dodamo tudi rehidracij-
sko sol z elektroliti, ki je namenjena pre-
prečevanju dehidracije pri ljudeh. V pri-
meru splošne prizadetosti živali je 
potreben obisk pri veterinarju in nado-
meščanje tekočine neposredno z infuzi-
jami. Če mu ne povzroča driske, psu za 
pitje lahko ponudimo tudi mleko, lahko 
tudi kislo, ali pa probiotični jogurt,« sve-
tuje Marko Mali in doda dobronamerni 
nasvet, naj ima pes vodo stalno na voljo, 
kar je poleg sence še posebej pomem-
bno v vročih poletnih mesecih. 

Pes je tudi žejen



če, da bi ga dijaki že po prvih dveh letih 
obvladali v celoti, zato se mu posvečajo 
tudi v zaključnem letniku. »Poskušamo 
obnoviti znanje in utrditi uporabo tega 
programa. Sicer pa v zadnjem letniku 
ni poudarek toliko na obliki, torej kako 
nekaj zrisati, pač pa na vsebini. Celo 
šolsko leto so se dijaki posvečali izdela-
vi projekta enostanovanjske hiše, lahko 
pa tudi drugega objekta po njihovem 
izboru. Lahko rečem, da so se izkazali, 
so suvereni, njihovi načrti so tehnično 
pravilni in jih znajo tudi argumentira-
ti. Sistem jih v času šolanja pripelje do 
tega, da poznajo program in tudi dolo-
čene značilnosti pri snovanju hiš. Neka-
teri si postavljajo tudi dodatne izzive, na 
primer, da objektu dodajo posebno fasa-
do. Naš cilj je bil, da naredijo načrt, na 
katerega so lahko ponosni,« je profesor 
pohvalil svoje dijake.
ISKALI REŠITVE ZA PRAKTIČNE PRO-
BLEME. Ob snovanju maturitetnega 
izdelka so se srečali tudi s povsem živ-
ljenjskimi situacijami, ki spremljajo 
gradnjo. Objekt, ki so si ga zamislili, 
so morali umestiti v prostor. Skladno 
s profesorjevimi navodili so obiskali 
spletni GIS – geografski informacijski 
sistem, ki ga ima vsaka občina. Izbra-
ti so si morali konkretno zemljišče, se 
pozanimati, kakšna je njegova raba in 
ali je zazidljivo, kakšna gradnja je dopu-
stna in pod kakšnimi pogoji … »Objekt 
so skušali čim bolj smiselno umestiti v 
prostor. Zaradi boljše osvetlitve dnevno 
sobo običajno obrnemo na jug, včasih 
pa lahko tudi proti severu, če je v juž-
ni smeri degradirano območje, ki ne 
omogoča lepega pogleda. Veliko smo se 
pogovarjali o praktičnih problemih in 
njihovih rešitvah. Ob objektih so morali 

44 I MOJ DOM

TOP KOMPLET

Kosa DUR181Z

ZA VRTNA IN HIŠNA OPRAVILA
ENA BATERIJA ZA VSA ORODJA

650,00 €

340,00 €

GARANCIJA DO 3 LETA
ZAGOTOVLJEN SERVIS

V kompletu 1x DUR181Z, 1x DDF453Z, 
1x DUM168Z, 2x BL1840 in 1x DC18RC.

DUR181Z

DUM168Z

DDF453Z

BL1840

DC18RC

Škarje DUM168Z

Vrtalnik-vijačnik DDF453Z

Akumulator BL1840

• idealna za košnjo ob robovih
• 1 stopnja hitrosti
• širina reza 260 mm

• ergonomski ročaj
• površina prevlečena z nikljem
• širina reza 160 mm 

• zmogljivost vrtanja Ø 13/36 mm (jeklo/les)
• vrtilni moment 42/27 Nm (trdo/mehko)
• regulacija vrtlajev

• 18 V
• kapaciteta 4.0 Ah

Polnilec DC18RC
• 7,2 - 18 V
• hitri polnilnik

Čas polnjenja BL1840 z DC18RC 36 min.

Inter gozd, d.o.o., C.Staneta Žagarja 53; 04 234 1770; info@intergozd.si

DDF453ZDDF453Z

DC18RCDC18RC

Akcija velja do 30. 6. oziroma do odprodaje zalog.

Besedilo: Ana Šubic

E
na od kompetenc gradbenih tehni-
kov so tudi osnove projektiranja. 
To znanje na dijake gradbenih pro-
gramov na Srednji ekonomski, 

storitveni in gradbeni šoli Kranj prena-
ša arhitekt Anin Sever. Bodoči gradbeni 
tehniki v zaključnih letnikih dvoletnega 
programa poklicno-tehničnega izobraže-
vanja in štiriletnega srednjega strokovne-

ga izobraževanja pod njegovim mentors-
tvom izdelajo tudi načrt enostanovanjske 
hiše ali drugega objekta, ki je ocenjen na 
maturi. Zaključne izdelke so prav te dni 
v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 
predstavili staršem, nekaj pa so jih poka-
zali tudi nam, ko smo jih obiskali pri 
predmetu Osnove projektiranja.
Dijaki so načrte zrisali v programu 
AutoCAD, ki ga začnejo spoznavati že v 
prvih letih šolanja. A kot pravi Sever, je 
AutoCAD zelo zahteven in je nemogo-

Ponosni na načrte 
Bodoči gradbeni tehniki s kranjske gradbene šole so predstavili svoje maturitetne  
izdelke: večinoma so projektirali hiše, pohvalijo pa se lahko tudi z zanimivimi projekti,  
denimo knjižnico v koprskem zalivu …



zrisati tudi zunanje površine in ob tem se je, denimo, porajalo 
vprašanje, ali bo dovolj prostora za parkirni prostor. Načrte 
hiš smo analizirali tudi na koncu, ko so bili že izdelani, ter 
ugotavljali njihove prednosti in pomanjkljivosti. Sedaj razu-
mejo, da je to, ali je neka hiša lepa ali grda, odvisno od kontek-
sta, v katerega je postavljena,« je pojasnil Sever.
HIŠA IN KNJIŽNICA S POGLEDOM NA MORJE. Dijak Aleš Jese-
novec je denimo hišo umestil na zemljišče v Ankaranu. Dru-
žinska hiša z enokapno streho ima lep pogled proti morju. »Je 
dimenzije 20 metrov x 9 metrov. V pritličju so kuhinja, dnev-
na soba, pralnica, pisarna in WC, zgoraj pa spalnica, otroški 
sobi, kopalnica in odprta terasa, ki je nad garažo. Zunaj so 

tudi bazen in drevesa, ki zagotavljajo senco,« je razložil Aleš.
Jesenovčev sošolec Tjaž Gašperlin pa je za maturitetni izde-
lek naredil načrt nove knjižnice v koprskem zalivu. V nalogo, 
ki je po mnenju profesorja ena najboljših, je vložil ogromno 
truda in časa. »Že v drugem letniku sem naredil naključno 
skico knjižnice, ki sem jo v nadaljevanju razvijal,« je pove-
dal Tjaž. Knjižnico je predvidel na zemljišču ob koprskem 
mestnem parku, zgolj tristo metrov od morja. »Ambient je 
lep, objekt je obdan s steklom, saj je veliko sonca. Dostop je z 
obstoječega krožišča,« je povedal Tjaž. Štirinadstropni objekt, 
zasnovan na betonski konstrukciji, je okrogle oblike, premera 
44 metrov, spodaj ima še restavracijo in podzemno parkiri-

Profesor Anin Sever in dijak Tjaž Gašperlin
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DAN ODPRTIH VRAT

NE ZAMUDITE, SAMO TA PETEK IN SOBOTO!
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* popusti se ne seštevajo. 

25 % popust* na opravljen nakup 
oken in vrat v petek ali soboto.

Predstavitev 
izdelkov.

Strokovno
svetovanje
o energetsko
varčnih oknih.

Brezplačna 
primerjava 
ponudb.

Pogostitev 
in praktična 
darila za vse 
obiskovalce.

25%

V PRODAJNEM SALONU AJM 
LJUBLJANA, 

ŠMARTINSKA CESTA 105.

V PETEK, 17. MAJA,  

OD 9. DO 17. URE IN 

V SOBOTO, 18. MAJA,  

OD 9. DO 13. URE.

V PRODAJNEM SALONU AJM 
KRANJ, 

CESTA STANETA ŽAGARJA 53.

V PETEK, 17. MAJA,  

OD 8. DO 17. URE IN 

V SOBOTO, 18. MAJA,  

OD 8. DO 13. URE.

www.ajm.si

Notranjost knjižnice v Kopru po načrtu Tjaža Gašperlina
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šče v treh etažah. Konstrukcija je bila velik zalogaj, je povedal 
Tjaž, objekt pa je zaradi posebnosti terena globoko temeljen 
na pilotih.
Tjaž se je izkazal še pri enem projektu: skupaj s profesorjem 
Severjem sta v tem šolskem letu izdelala načrt nadzidave 
veznega hodnika med njihovim šolskim poslopjem in telo-
vadnico, kjer želijo urediti knjižnico. »Ravnateljica je načrt že 
predložila pristojnemu ministrstvu, da bi pridobili evropska 
sredstva,« je pojasnil Anin Sever.
REŠIL PROSTORSKO STISKO. Ob našem obisku nam je dijak 
Tjaž Gašperlin pokazal tudi načrt prenove ene od sob v njiho-
vem domačem stanovanju. Pred to nalogo ga je postavil oče 
– s ciljem omiliti prostorsko stisko. Tjaž se je odločil izkoristiti 
visok strop (3,65 metra), zato je na višino dveh metrov dvignil 
posteljo in tako pridobil nekaj dodatnih kvadratnih metrov. 
»Pod posteljo je mišljena omara, okoli nje pa stopnišče za dos-
top do postelje,« je razložil Tjaž med pregledovanjem načrta, 
zrisanega v programu SketchUp. »Ta program uporabljam že 
od svojega devetega leta, vsega sem se naučil sam, pravzaprav 

sem že kar malce obseden z njim,« se nasmehne zgovorni 
dijak. K risanju načrtov ga je spodbudila gradnja ljubljanskega 
stadiona. »Nato sem risal svoje ideje stadionov in tudi druge 
športne objekte. Od majhnega so me privlačili veliki objekti 
in to je pri meni spodbudilo otroško domišljijo,« se spominja 
Tjaž, ki si močno želi, da bi bil sprejet na študij arhitekture.
RISANJE NAČRTOV NA DOMAČEM RAČUNALNIKU. Na spletu 
je sicer dostopnih več enostavnih programov za domačo rabo, 
v katerih lahko posameznik s pomočjo računalnika zriše 
3D-načrte, med njimi tudi že omenjeni SketchUp. »Google ga 
je naredil z namenom, da bi se ga lahko ljudje sami naučili 
uporabljati. Program je brezplačen, enostaven, zato ga uvajajo 
že v osnovnih šolah. Je priljubljen, prav vse je možno zrisati, 
ima pa določene omejitve, je bolj okoren in je težje doseči 
natančnost,« je razložil profesor Sever in dodal, da je Auto-
CAD prezahteven za širšo uporabo. »Je precej zapleten in je 
skoraj nemogoče, da bi se posameznik sam naučil njegove 
uporabe. Je pa odlično orodje za tiste, ki ga stalno uporablja-
mo, saj je natančen in profesionalen.« 

Rešitev prostorske stiske z dvigom postelje na višino 
dveh metrov, ki si jo je zamislil Tjaž Gašperlin

Aleš Jesenovec je izdelal načrt za družinsko hišo  
v Ankaranu.
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Že 50 let ustvarja, spreminja, navdušuje in navdihuje vaš dom. 
Večkratna zmagovalka po izboru potrošnikov že 50 let upravičuje 
vaše zaupanje kot visoko kakovostna ter uporabniku in okolju 
prijazna barva.

www.jupol50.si

NAJLJUBŠA  
BARVA
JUPOL Classic.

JUPOL Classic_nevesta_176x120_2019.indd   1 8. 05. 2019   10:30:32

Družba JUB, naš najstarejši proizvajalec zid-
nih barv, 50-letnico blagovne znamke Jupol 
zaznamuje tudi s humanitarnostjo. Pou-
darjajo, da na ta način kot družbeno odgo-
vorno podjetje izkazujejo spoštovanje do 
svojih zvestih kupcev, partnerjev in okolja, 
v katerem delujejo že desetletja, predvsem 
pa izkazujejo veliko mero tankočutnosti do 
najbolj ranljivih skupin v različnih regijah, 
ki so odrinjene na socialni rob. Humani-
tarne aktivnosti bodo v nekaterih državah, 
kjer JUB posluje preko svojih družb, tesno 
povezane tudi s potovanjem vedra Jupol, 
ki bo v dobrih dveh mesecih opravilo več 
kot pet tisoč kilometrov dolgo pot skozi 
deset držav; popotovanje je začelo v Sever-
ni Makedoniji, nadaljevalo na Kosovem, po 
Črni gori, Srbiji in Bosni in Hercegovini, maja 
bo prepotovalo številna mesta na Hrva-
škem, Madžarskem, Slovaškem in Češkem 
ter v začetku junija zaključilo pot v Sloveniji. 

V Severni Makedoniji je JUB z barvami 
JUPOL podprl pet javnih ustanov, med nji-
mi vrtce, šole in bolnišnice, na Kosovu so 
prebarvali petdeset večjih zidnih površin 
v različnih javnih ustanovah. V Črni gori 
barve podarjajo zdravstvenim domovom, 
šolam in ustanovam za otroke s posebnimi 
potrebami in vrtcem, v Srbiji bodo v sodelo-
vanju z Rdečim križem od vsakega prodane-
ga vedra barve zbirali sredstva za letovanje 
otrok iz socialno ogroženih družin. Podarili 
bodo tudi materiale za sanacijo petdesetih 
objektov v Beogradu, petdesetim mlado-
stnikom pa omogočili šolanje na praktičnih 
delavnicah in najbolj prizadevnim ponudi-
li zaposlitev. V Bosni in Hercegovini bodo 
med potovanjem vedra z barvami obda-
rili petdeset ustanov, na Hrvaškem bodo 
obdarili petdeset vrtcev, na Madžarskem 
pa predvsem velike družine z najmanj tremi 
mladoletnimi otroki. Tudi na Češkem bodo 

pozornost posvetili družinam, ki živijo na 
socialnem robu, na Slovaškem pa v sodelo-
vanju z eno izmed humanitarnih organizacij 
podarili barve družinam, šolam in vrtcem, 
pri čemer bodo enega od objektov prebar-
vali sami. 
V Sloveniji se je JUB z željo, da bi razveselil 
čim več otrok, povezal z Zvezo prijateljev 
mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje. V 
okviru projektov Botrstvo v Sloveniji in 
Veriga dobrih ljudi, ki potekata pod nji-
hovim okriljem, so se humanitarne aktiv-
nosti že začele in se bodo nadaljevale vse 
do jeseni. JUB bo v sodelovanju z ZPM 
Ljubljana Moste - Polje petdesetim soci-
alno ogroženim družinam podaril barvo 
JUPOL za obnovo stanovanj, prihodnji 
konec tedna pa bodo zaposleni v JUB-u 
prebarvali še počitniški dom Vila Šumica 
v Kranjski Gori, kjer letujejo otroci z vse 
Slovenije.

DOBRODELNI OB JUBILEJU
Ob 50-letnici blagovne znamke Jupol bo družba JUB letos podprla številne humanitarne projekte  
doma in v tujini; med drugim bodo zaposleni prihodnji konec tedna prebarvali počitniški dom  
Zveze prijateljev mladine v Kranjski Gori.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

P
red svetovnim dnem Zemlje je 
Zbornica komunalnega gospo-
darstva prvim 32 organizacijam 
podelila certifikat Voda iz pipe. 

Komunala Kranj je med prvimi podjetji 
v Sloveniji, ki so podpisala zavezo certi-
fikata in prejela certifikat Voda iz pipe. 
Ob tej priložnosti je direktor Komunale 
Kranj Marko Kocjančič povedal: »Naše 
poslanstvo je okoljsko ozaveščanje in 

odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo 
okolje. Navado pitja vode iz pipe v podje-
tju spodbujamo in smo jo že izvajali pred 
pridobitvijo certifikata. S podpisom zave-
ze pa z zgledom opozarjamo na prakso 
pitja pitne vode iz pipe kot naše najbolj 
dragocene dobrine in aktivno spodbuja-
mo, promoviramo in prakticiramo spre-
minjanje navad, saj tako prispevamo k 
ohranjanju tistega, kar je najpomem-
bnejše – našega zdravja in okolja.«
Kot so zapisali na Zbornici komunal-
nega gospodarstva, ki je tudi pobudni-

ca zaveze, je certifikat namenjen tistim 
organizacijam, ki v svojih prostorih in 
na dogodkih, ki jih organizirajo, ponuja-
jo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju 
spodbujajo tudi zaposlene, partnerje 
ter ostale. Organizacije so s pridobitvijo 
certifikata izkazale zavedanje o družbe-
no odgovorni vlogi, ki jo nosijo v rela-
ciji do svojih zaposlenih in do okolja, v 
katerem delujejo, saj se zavedajo, da kot 
delodajalci in kot deležniki v lokalnem 
okolju igrajo pomembno vlogo pri spod-
bujanju pozitivnih praks.

Na zdravje z vodo iz pipe
Javno podjetje Komunala Kranj je med prvimi podjetji v Sloveniji, ki je prejela certifikat Voda iz pipe. 
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Zbornica komunalnega gospodar
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www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRČ-3017/19

 

Komunala Kranj prejela certifikat 
"Voda iz pipe"

Komunala Kranj je med prvimi podjetji v Sloveniji,  
ki so podpisala Zavezo certifikata in prejela certifikat  

"Voda iz pipe". Naše poslanstvo je okoljsko ozaveščanje 
in odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje, zato  
s podpisom Zaveze z zgledom opozarjamo na prakso 

pitja pitne vode iz pipe kot naše najbolj dragocene  
dobrine in aktivno spodbujamo, promoviramo in  

prakticiramo spreminjanje navad, saj tako prispevamo k 
ohranjanju tistega, kar je najpomembnejše – našega 

zdravja in okolja. 

Pijmo vodo iz pipe.



Predstavniki organizacij so na slovesni podelitvi certifikata 
sočasno podpisali zavezo certifikata Voda iz pipe, kar pomeni, 
da bodo v svojih poslovnih prostorih in na dogodkih ponujali 
pitno vodo iz pipe, postreženo v steklenih vrčih ali kozarcih, 
in da bodo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje poslovne 
partnerje, podizvajalce ... Zavezali so se tudi, da bodo zaposlene 
in okolico ozaveščali o kakovosti pitne vode v Sloveniji ter da je 
uživanje sveže pitne vode zdravju in okolju prijaznejša izbira 
kot predpakirana voda, razen v izjemnih primerih, kjer zaveze 
iz objektivnih razlogov ni mogoče izpolnjevati.
Na Gorenjskem so certifikat Voda iz pipe prejeli še Komunala 
Tržič, Jeko Jesenice, Komunala Radovljica in Infrastruktura 
Bled. 

Komunala Kranj je med prvimi pridobila certifikat.

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

Salon Prevc ŽABNICA, 
Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

10% 
jubilejni popust na vse pohištvo 

do 20.5.

Opremljamo 
s srcem. 

Že 25 let.

Popust velja ob plačilu z gotovino.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič
Foto: Tina Dokl

M
ed trpežnejšimi rastlinami so 
sukulente in kaktusi, je pa kar 
nekaj tudi listnatih rastlin in t. i. 
dreves življenja, pravi krajinski 

arhitekt Rock Finale. In doda: »Vsekakor 
ljudje s pretirano skrbjo in zalivanjem 
lončnice precej uničujejo sami. V večini 
primerov rastlinam bolj odgovarja rahla 
suša kot ''učenje plavanja''.« Med neza-

htevne rastline, tudi lončnice, sodijo 
sukulente (Echeveria, Crasula), kaktusi in 
aloje (Aloa sp.) ter nekatere druge, kot so 
recimo zamija (Zamioculcas zamifolia) 
aglonema (Aglonema), lirastolisti fikus 
(Ficus lyrata) in gumijevec (Ficus elastica), 
drevo življenja (Yucca), zmajevka (Drace-
na marginata) in slonova noga (Beaucar-
nea recurvata), poprovke (Peperomia) in 
taščin jezik (Sanseveria sp.). »Vse rastline 
in tako tudi lončnice potrebujejo obilo 
svetlobe, zato jih postavimo na osvetljena 
mesta, ki pa so ''zasenčena'' z zavesami. 

Redke sobne rastline prenesejo direktno 
sonce, ki se preko stekla oken še okrepi 
in zato lahko povzroči opekline na listih 
in drugih delih rastlin. Največja globina, 
na kateri je še dovolj svetlobe za rastline, 
je navadno do dva metra v notranjost pro-
stora,« svetuje Finale. Za lončnice obsta-
jajo posode z vodno rezervo, vendar je v 
tem primeru potrebno biti pazljiv pri 
izbiri substrata, v katerega jih sadimo, 
pojasni Finale: »V te posode ne sadimo v 
zemljo, temveč v ekspandirano glino. Že 
omenjene rastline sicer takega tretmaja 

Rastline delajo čudeže
Rastline v prostorih so vedno dobrodošle, saj čistijo zrak in ustvarjajo vtis narave. Tudi 
rastlin, ki so trpežne in prenesejo daljšo odsotnost oskrbe v poletnih dneh, je precej.
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 5. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si |
| var.matjaz@gmail.com |

| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

TZ-AZ-EP2019-59x70-SL-Hartman.indd   1 8/03/19   09:30

niti ne potrebujejo. Obstaja tudi kup pripomočkov, s katerimi 
poskrbimo za zalivanje rastlin v odsotnosti, kot so dekorativni 
elementi iz gline, v katere se natoči voda, ki se postopno preko 
por ''pretaka'' v zemljo. Na voljo so pametni sistemi za opozar-
janje in zalivanje, nekateri so povezani na mobilne telefone.« 
In zakaj imeti rastline v stanovanju? »Rastline čistijo zrak in 
ustvarjajo vtis narave. Če jih imamo veliko, je višja tudi zračna 
vlaga, zato pozimi ne potrebujemo vlažilnikov zraka, saj že 
same z evapotranspiracijo vode poskrbijo za prijetnejšo klimo. 
Znanstveno dokazano rastline pozitivno vplivajo na človeka, še 
najbolj je to opazno pri bolnikih, ki hitreje okrevajo.« 

www.gorenjskiglas.si
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Besedilo: Ines Košec, u. d. i. a.

V 
dnevnem bivalnem prostoru je že opravila posege pred 
nekaj leti, vendar pa ni zadovoljna z razporeditvijo. Moti 
jo utesnjen občutek v prostoru in dejstvo, da primanjkuje 
naravne svetlobe. Posebnih zahtev nima, treba je le ohra-

niti pozicijo kuhinje z jedilnico ter nov kavč.
Pri vseh večjih gradbenih posegih je treba vključiti v načrtova-
nje inženirja gradbeništva oz. statika, s katerim se dogovori-
mo o velikosti in obsegu gradbenih posegov. V našem prime-

ru predlagana rešitev obsega delno odstranitev nosilnega zidu 
med jedilnico in dnevno sobo in povečanje okenskih površin. 
Premostitev večjih razponov se reši z jeklenimi nosilci in 
novimi armiranobetonskimi vertikalnimi ojačitvami. Narav-
no svetlobo smo tako zagotovili s panoramskimi okni, ki slu-
žijo tudi kot izhod na teraso, prostor pa je z odstranitvijo vme-
snih sten postal enoten in odprt. Nova pridobitev je tudi 
razširitev kuhinje z barskim delom in osrednjim elementom 
med oknoma, kjer je na dekorativni steni obešen LED TV, pod 
njim pa je vgrajen kamin na etanol za romantične večere v 
dvoje. 

Utesnjeno stanovanje
Bralka Jelka že več let prenavlja starejšo hišo. Uspešno je spremenila že večino bivalne površine v 
sodobno opremljeno stanovanje, malce pa se je zataknilo pri dnevnem bivalnem prostoru. 

TLORIS NOVOTLORIS OBSTOJEČE



Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani 
napačno navedeni. Akcijske cene veljajo od 11.5.2019 do 12.6. 2019 oziroma do odprodaje zalog. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popusti veljajo za
označene artikle v trgovini in za artikle na zalogi. Cene so z 22% ddv-jem.

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14           E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

Les 3 plus VSE NA ENEM MESTU

 na sliki:
VINIL HRAST TREA (klik)

1280*192*4mm
Redna cena: € 36,87 eur/m2

Akcijska cena: € 23,90 eur/m2

MAJSKA AKCIJA
VINILI (klik) IN LAMINATI

od 15% do 30% popusta

MAJSKA AKCIJA
VINILI (klik) IN LAMINATI

od 15% do 30% popusta

Vinil hrast avis - klik
Vinil B2030 - klik
298,0 x 602,8 mm

33,90 eur/m2
-15%

Vinil B2056 - klik
145,6 x 907,6 mm

33,90 eur/m2
-15%

Vinil hrast varin - klik

36,87 eur/m2

-30%
36,87 eur/m2

-30%

-35,1%

Ostali dekorji KAINDL: 36,87 eur/m2 -30%



Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, možnostmi za individualizacijo in 
svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti. Skratka, pripravljen 

je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično oranžni in bambusovo zeleni barvi, 

ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme T-Cross, Life in Style. Kakorkoli se 

boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno poklopnim naslonjalom sovoznikovega 
sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. Vaš digitalni kombinirani 
instrument: inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče naročiti opcijsko. Prikazuje vam podatke o vožnji 

in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim situacijam ali pa 
do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste 

vedeli, da vam stalno stojijo ob strani.

Novi T-Cross.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

S 
ciljem pospeševanja uporabe javnega potniškega prometa 
in spodbujanja trajnostne mobilnosti so Slovenske želez-
nice na območju železniške postaje v Ljubljani uredile 
nova brezplačna parkirišča za kolesa. Urejene so tri nove 

lokacije za parkiranje koles, ki ponujajo 244 brezplačnih parkir-
nih mest, od tega je 96 pokritih na južnem vhodu v železniški 
podhod. Na pokritem delu je na voljo stojalo s tlačilko in orodjem 
za popravilo koles. Vse te lokacije so varovane z video nadzorom. 
Kolesarji imajo na območju železniške postaje Ljubljana tako 
sedaj na voljo skupaj 334 urejenih parkirnih mest za kolesa. Na 
območju železniške postaje Ljubljana je spremenjena tudi pro-
metna ureditev, ki omogoča kolesarjem bolj varno uporabo povr-
šin na območju postaje, na novo je urejen tudi promet vstopa na 
glavno parkirišče za avtomobile, z novim krožiščem, ki omogoča 
večjo pretočnost prometa na tem območju. 
V naslednjem obdobju je predvidena izvedba novih kolesarnic 
in parkirišč za kolesa na celotnem slovenskem železniškem 
omrežju, na skupno 220-tih železniških postajah in postajali-
ščih. Projekt se financira s strani Ministrstva za okolje in pro-
stor, in sicer iz Sklada podnebnih sprememb, saj je ena izmed 
osrednjih prioritet tega ministrstva boj proti podnebnim spre-
membam. Vsa novo urejena parkirna mesta za kolesa bodo 
brezplačna za javno uporabo. Ob tem bodo zagotovili tudi povr-
šine, namenjene za izposojo in polnjenje električnih koles.
Poleg tega tečejo aktivnosti za večjo digitalizacijo potniškega 
prometa. Tako je že uvedena spletna in mobilna prodaja vozo-
vnic, pripravlja se postavitev kartomatov, opremljenost vlakov 

z wi-fi signalom. V načrtu je vzpostavitev mreže P&R, zago-
tavljanje “door to door” storitev (najem koles, električnih 
koles in vozil, car sharing – sistem souporabe avtomobilov …) 
ter prenova voznega parka. 

Z vlakom v Ljubljano  
in naprej s kolesom
Slovenske železnice so uredile nova brezplačna parkirišča za kolesa.

Parkirišče za kolesa pred železniško postajo v Ljubljani
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

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

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

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.000 € Ob nakupu vozila iz zaloge prejmete dodatni popust 350 € in ob menjavi staro za novo popust 
400 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km. 
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

S paketom COOL
     radio + klima

5 let 
podaljšanega  
jamstva**

Besedilo: Aleš Senožetnik

P
red dobrimi tremi leti je svetov-
no javnost razburkala vest o vpo-
klicu 8,5 milijona avtomobilov 
koncerna Volkswagen, kar velja 

za enega izmed petih največjih vpokli-
cev v zgodovini avtomobilske industri-
je. Takrat je bila po sredi »goljufiva« 
programska oprema, zaradi česar je 
nemški avtomobilski koncern zgolj v 
domači državi plačal milijardno kazen. 
A velika večina vpoklicev se ne zgodi 

zaradi zlonamernosti, temveč zaradi 
serijskih napak kakšnega od sistemov 
v avtomobilu, ki zaradi izdatne pod-
pore elektronske opreme postajajo vse 
bolj kompleksne naprave. Posledično 
je tudi napak več, in kot je razvidno iz 
dostopnih statistik, skorajda ni proiz-

Vpoklici predstavljajo  
tudi skrb proizvajalcev
Vpoklici avtomobilov so precej pogostejši, kot si morda predstavlja večina voznikov. Lani je 
bilo s strani proizvajalcev zaradi različnih serijskih napak v Evropski uniji vpoklicanih 239 
različnih modelov avtomobilov. Pa je vpoklic znak slabe kvalitete modela ali znamke?
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  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; sive hurricane barve- mesečno odplačevanje; maloprodajna 
cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.740 EUR; mesečni obrok je 107 EUR pri pologu v višini 30% 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 24.04.2019 znaša 8,48% in se spremeni, 
če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 6.818 EUR; skupni znesek za plačilo 11.636 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. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,24. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 208
IZREDNA CENA

9.740 €

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

vajalca avtomobilov, ki v zadnjih nekaj 
mesecih ne bi zabeležil vpoklica kak-
šnega od svojih modelov.
Kot poroča spletna stran car-recalls.eu, 
ki zbira podatke o vpoklicih avtomobi-
lov v Evropski uniji, je lani 39 proizva-
jalcev skupno vpoklicalo 239 modelov 
avtomobilov. Največ, 36, so jih zabeleži-
li pri Mercedes-Benzu, sledita Volkwa-
gen s 25 in Peugeot s 23 vpoklici. Več 
kot deset so jih našteli tudi pri Oplu, 
Citroënu, Toyoti, Mitsubishiju in For-
du. Največ vpoklicev, kar 142, pa je šlo 
na račun težav z motorjem, varnostni-
mi blazinami in drugimi varnostnimi 
sistemi. Največkrat, devetkrat, je bil 
vpoklicani model Mercedes razreda E, 
osemkrat Mitsubishi ASX in Outlander, 
po sedemkrat pa Peugeotova 3008 in 
5008.
Čeprav vozniki vpoklice avtomobilov 
večkrat vzamejo kot dokaz, da proizva-
jalec izdeluje avtomobile slabe kvalitete, 
pa strokovnjaki opozarjajo, da je resnica 
prej obratna, saj s tem proizvajalci izka-
zujejo skrb za varnost in dobro delova-
nje jeklenih konjičkov.

Podatkov, koliko je vpoklicev avtomobi-
lov pri nas, ni, prav tako vozniki ne 
morejo preveriti, ali je avtomobil, ki ga 
vozi, vpoklican. Kot pravijo na Javni 
agenciji RS za varnost prometa, se pos-
topek izvaja tako, da proizvajalec skupaj 
s homologacijskim organom, ki je pode-
lil homologacijo tipu vozila, doreče akti-
vnosti, ki morajo biti izvedene na posa-
meznem vozilu. Določi se tudi, na 

katerih vozilih mora biti vpoklic izve-
den, nato pa ga izvede proizvajalec. Ta 
stranke, ki so lastniki vozil, za katere je 
odrejen vpoklic, o tem obvesti. Ker pro-
izvajalec nima podatkov o lastnikih 
vozil, poleg tega se ti med časom upora-
be avtomobila lahko spremenijo, zanje 
zaprosi ministrstvo za infrastrukturo. 
Kontrolo nad izvajanjem vpoklica pa 
izvaja inšpektorat za infrastrukturo. 
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AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

www.aclovse.siCorolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

A
vtohiša Vrtač odpira nov objekt, ki 
so ga od začetka lanskega leta gra-
dili na Primskovem. Na deset tisoč 
kvadratnih metrov velikem zem-

ljišču pri Slogi so zgradili objekt tlorisa 
3500 kvadratnih metrov, ki ima več kot 
devet tisoč kvadratov skupnih površin. 
Investicija v objekt je vredna več kot 6,5 
milijona evrov, vključno z zemljiščem 

pa več kot devet milijonov. »Glavni raz-
log za investicijo je rast obsega našega 
posla, kar je pa na vsak način povezano s 
prostorom,« je dejal direktor in solastnik 
avtohiše Aleksander Vrtač. Na dosedanji 
lokaciji v Stražišču so se namreč soočali s 
prostorsko utesnjenostjo. To se je začelo 
odražati tudi na kolektivu, poleg tega so 
bili po besedah Vrtača pogoji za stranke 
nemogoči, zato je bila investicija nujna.
Nov objekt je v celoti podkleten; v kleti 
so skladiščne površine za avte in nado-
mestne dele. »V pritličju imamo salone 

Vrtač se seli
Zaradi utesnjenosti na dosedanji lokaciji v Stražišču je Avtohiša Vrtač na Primskovem zgradila  
nov salon. Selitev vanj se je že začela in naj bi bila končana do poletja.

Direktor Aleksander Vrtač
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-8,2 l/100km in 119-185 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00033-0,00094g/km, število delcev: 
0,0113-3,16 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.

Akcija velja do 30.6.2019. Do prejema Magna kartice v vrednosti 500 EUR in zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

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. 

DODATNO JAMSTVO  3+2

blagovnih znamk, ki jih zastopamo: Vol-
kswagen, Audi, Seat in Škoda, na galeri-
ji je pisarniški del, nad servisom pa so 
tehnični prostori,« je pojasnil Vrtač.
V začetku tega tedna so iz Stražišča v 
nove prostore na Primskovem že prese-
lili Škodin salon. Selitev ostalih znamk 
bo potekala postopoma. »Izvedli jo 
bomo po korakih, kolikor bodo kapacite-
te in tempo dopuščali. Ne bomo hiteli,« 
je napovedal direktor, ki pričakuje, da 
bo selitev končana do poletja. V nasled-
njem tednu naj bi selili znamko Seat, 
potem Audi in nazadnje še Volkswagen, 
saj ima v Stražišču, tako Vrtač, dokaj 
solidne pogoje. Kljub novemu objektu 
na Primskovem nameravajo prostore v 
Stražišču ohraniti, uporabili naj bi jih 
predvsem za posle, povezane s podjetji. 
Investicijo v nov objekt so izpeljali s 
pomočjo posojila. »Taka investicija je 

vedno izziv v vsaki branži, ne samo 
avtomobilski. Vendar imamo enostav-
no zaupanje v znamke in v svoje delo, 
kar posledično privede do rezultatov 
in potem tudi do takih investicij,« je 
dejal Vrtač. V zadnjih treh letih je sicer 
obseg njihovega poslovanja zrasel za 
več kot 60 odstotkov. Trenutno imajo 
77 redno zaposlenih, Aleksander Vrtač 

pa pričakuje, da bodo zaposlili še 10–15 
novih sodelavcev.
Povedal je še, da so pred njimi revolucio-
narna leta: »Naš koncern je pri vseh bla-
govnih znamkah vložil ogromno denarja 
v novo, alternativno obliko energije, ta 
čas je elektrika na prvem mestu. V roku 
leta do dveh bo dal na trg več kot dvajset 
električnih vozil.« 

Na novo lokacijo na Primskovem so najprej preselili Škodin salon.

Investicija v nov objekt na 
Primskovem je vredna 
več kot 6,5 milijona evrov, 
vključno z zemljiščem pa 
več kot devet milijonov.
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P
etvratna kombilimuzina ceed, karavanski ceed sportswa-
gon in proceed so letošnji dobitniki prestižnih nagrad za 
oblikovalske dosežke, ki se podeljujejo v Nemčiji. Nagra-
do podeljuje oblikovalski center Severno Porenje-Vestfa-

lija že od leta 1955, v žiriji pa sodeluje štirideset mednarodnih 
strokovnjakov iz vrst oblikovalcev in novinarjev. Nagrade red dot 
podeljujejo v treh kategorijah: oblikovanje izdelka, komunikacij-
sko oblikovanje in oblikovalski koncept, ki jih žirija ocenjuje na 
podlagi kriterijev, kot so inovacije, kakovost, funkcionalnost in 
okoljska ustreznost. 
Tretja generacija kie ceed ostaja kompaktni avtomobil z evrop-
skim poreklom. Nova kia se namreč prodaja samo v Evropi in 

je nastala v oblikovalskem studiu v Frankfurtu. Vse tri nagra-
jene variante proizvajajo v Žilni na Slovaškem. Družino ceed 
odlikujejo ravne linije, po vzoru kie stinger, ki je že lani dobila 
nagrado red dot. Petvratni ceed je širši in nižji od prejšnjega 
modela in ima zato bolj športno obliko. Sportswagon prina-
ša v kategorijo več prostora v prtljažniku kot kadarkoli prej. 
Avto je daljši in ponuja več prostora, celo več kot večji pred-
stavniki višjega razreda. Proceed pa prinaša povsem novi 
izgled kie, združuje elegantno obliko in prostornost karava-
na. Z višino 1422 mm je najnižji avto v kategoriji družinskih 
vozil. Kia ima skupaj že 24 nagrad red dot, uradna podelitev 
za leto 2019 pa bo 8. julija v mestu Essen v Nemčiji. 

Trojna zmaga Kie
Red dot – priznanje za vrhunski dizajn vsem variantam kie ceed
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SYM CROX
37 € / mesec

Prihajajo  

vroči     
    dnevi

TORI
27 € / mesec

NIDANI
Samo doodprodaje zalog!

NI obresti

NI pologa

popust 2.400 € DA

obvezno zavarovanje DA

kasko zavarovanje DA

registracija DA

vinjeta DA

poln tank goriva DA

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Akcijske ugodnosti obvezno in kasko zavarovanje, registracija, vinjeta ter poln tank goriva se obračunajo po 
ceni 1 EUR za vsako ugodnost in veljajo za obdobje enega leta ob nakupu vozil Stonic ali Sportage. Registracija vozila za 1 EUR velja za registracijo pri partnerjih: AMZS, Avto Krka d.o.o., Avtohiša Pan-Jan d.o.o. in Avtotrade d.o.o. 
Obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR velja za zavarovanje sklenjeno pri Sava zavarovalnici d.d. Ponudba vključuje osnovni kasko paket, ki zadovoljuje potrebe leasinga. Popust 2.400 EUR lahko izkoristite ob nakupu z gotovino ali s 
financiranjem. *Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa, brez obresti za vozilo Kia Sportage 1.6 Gdi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna 
cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 
0,0 EUR; letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar
Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 
/ Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 
536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / 
Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA – Največ avta za vaš denarD O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE
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62 I HOROSKOP

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

Ljubezen: Počutili se boste več kot 
odlično, saj je po dolgem času vse na 
svojem mestu. Presenečenje. Finan
ce: Žal boste malo občutili posledice 
prejšnjega meseca, ko ste potro
šili več, kot naj bi. Zdravje: Vse več 
pozornosti ste začeli posvečati zdra
vi prehrani in splošnemu gibanju, 
kar je odlično.

BIK 
22. aprila–20. maja

Ljubezen: Kot povsod drugje ste tudi 
v ljubezni preveč trmasti. Nasprot
na stran pričakuje, da boste tokrat 
popustili vi. Finance: Prišel je čas, ko 
boste lahko začeli vračati dolgove, 
ki so se vam nabrali. Kmalu po tem 
pa kaj ostane tudi za vas. Zdravje: 
Dobro počutje vam veliko pomeni, 
zato boste v tej smeri naredili vse, 
kar lahko.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Ljubezen: Radi bi se naučili žive
ti brez čustev in bi se brigati samo 
zase, a to vam nikakor ne more 
uspeti. Finance: K sreči nimate 
denarnih težav, saj ste v preteklosti 
veliko naredili za to. Opravili boste 
uspešen nakup. Zdravje: Velikokrat 
vam zmanjka časa, ki bi ga posvetili 
samo sebi. Imejte se radi.

RAK 
22. junija–22. julija

Ljubezen: V primeru, da ste sam
ski, vam mesec maj prinaša novo 
ljubezen, s katero boste zacveteli, 
vezanim pa se obeta veliko lepih tre
nutkov. Finance: Ko boste skoraj že 
obupali, se vam ponudi čudovita pri
ložnost in seveda jo sprejmete. Zdra
vje: Bodite previdni s hojo v hrib, vze
mite si čas in nikar preveč ne hitite.

LEV 
23. julija–23. avgusta

Ljubezen: Nekdo, na katerega niti 
ne pomislite, vam pove, kaj si misli 
o vas. Močno boste presenečeni in 
dalo vam bo veliko misliti. Finance: 
Končno se vam obeta »zelena veja« 
in veliko lažje boste zadihali in lah
ko začeli načrtovati dopust. Zdravje: 
Kakršnekoli tegobe, ki se znajo zgo
diti, bodo k sreči hitro minile.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Ljubezen: Veliko vam pomenita dom 
in družina in seveda oseba, na kate
re ramo se vedno lahko naslonite. 
Obdarovani boste. Finance: Priča
kujte možnost za dodatni zaslužek. 
Denar sicer ne bo takoj, a že sama 
misel je veliko vredna. Zdravje: Veli
kokrat nihate v razpoloženju, nekako 
vam bo uspelo najti pravi ritem. 

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Ljubezen: Vsako misel večkrat pre
mislite in besedo izrečete takrat, ko 
ste res o nečem res prepričani. Zna
šli se boste v situaciji, ko bo to nemo
goče. Finance: Evro na evro palača, 
si boste rekli in se veselili nenadne
ga priliva, ki poveča kupček. Zdravje: 
Ne marate bolezni in radi se počuti
te dobro v svoji koži, vse to vam bo 
uspelo.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Ljubezen: Besede in obljube boste 
vendarle spremenili v dejanja in 
vsekakor vas čaka cel niz prijetnih 
presenečenj. Finance: Pred vami je 
projekt, ki vam bo vzel res kar veli
ko časa, ampak pomembna sta cilj 
in končni izid. Zdravje: Kadar hitite, 
pozabite na vse drugo, a nikar ne 
zanemarite časa, ki je samo za vas.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Ljubezen: Mesec maj je mesec ljube
zni. Čas, ko vse cveti, metulji letijo v 
višave in plešejo najlepši ples. Veliko 
lepega vas čaka. Finance: V delov
nem okolju ste prišli do točke, ko so 
spremembe resnično nujne, kar se 
tudi zgodi. Zdravje: Obremenjevali 
se boste, ampak nič od tega ne bo 
utemeljeno, kar brez skrbi.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Ljubezen: So trenutki, ko ne mara
te nobene bližine in ste popolnoma 
zadovoljni sami s seboj. Tokrat pa bo 
vse drugače. Finance: V primeru, da 
boste nekomu pomagali z denarjem, 
se pripravite na razočaranje. Bolje 
prva zamera kot zadnja. Zdravje: 
Brez posebnega razloga se boste 
počutili odlično, polni energije.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Ljubezen: Ljubite ljubezen in vse, kar 
je z njo povezano, a istočasno vas je 
strah, da bi bili prizadeti. Nikar, kaj
ti vsak dan je nov dan. Finance: Že 
nekaj časa vam finance niso preveč 
po volji in strah vas je, da bi izgubili 
še to, kar imate. Ni potrebe. Zdravje: 
Naredili boste nekaj zase in čaka vas 
lepa osebna zmaga.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Ljubezen: Ko je človek zaljubljen, ima 
leto dve pomladi in v vašem primeru 
bo pomlad kar dolgo trajala. Prav je 
tako, le zakaj ne. Finance: Predolgo 
ste čakali z določenimi obveznostmi 
in prišel je čas, ko boste morali te 
zadeve urediti. Zdravje: Upoštevajte 
nasvet prijateljev in se začnite malo 
več gibati.
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Prvo avtomatsko  
doziranje z integrirano kartušo 

PowerDisk® za odlične rezultate

Svetovna novost od sedaj tudi v ETISu. Naj vam jo predstavimo.

Pomivalni stroj Miele in granulat pralnega sredstva  
tvorita natančno prilagojen sistem -  sredstvo se dozira  

glede na program in v optimalnem trenutku.

Popolna svoboda za vas.  
PowerDisk® zadostuje za približno 20 pomivanj.



Bazen „Fast Set“  
Iz trpežne, proti vremenskim vplivom obstojne PVC-folije. S priročnim 
izpustnim ventilom. Mere: pribl. ⌀ 183 x v 51 cm. Št. art.: 1358431

19,99 

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28
Ponudba velja do 31. 5. 2019 oz do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

NA PROSTEM
UŽIVAJTE

NAJ ZADIŠI

Bazen „Steel Pro Frame Pool“  
Ogrodje iz jeklenih cevi za optimalno stabilnost. Trpežna, proti vremenskim 
vplivom obstojna PVC-folija. S priročnim ventilom za izpust vode. Vključno 
z lestvijo, pokrivalom, zaščito za tla, dozirnim plovcem in termometrom. 
Premer: pribl. 366 cm. Višina: 100 cm. Št. art.: 1167683

Top cena

269,99 
 

249,99  komplet

s črpalko in filtrirno kartušo

Kamin za 
prižiganje 
briketov  
Premer: pribl. 17 cm. Višina: 
27,5 cm. Št. art.: 2418267

9,99 
3Briketi za žar  

Dolg čas gorenja. Iz naravnih 
sestavin. Izdelano v Nemčiji. 
2,5 kg: Št. art.: 7830946  
2,49 € (1,- €/kg)
10 kg: Št. art.: 7830920  
8,99 € (0,90 €/kg)

2,49  od

2

primeren za začetnike

Žar s posodo za dimljenje 
Jamestown „Aldon“   
Za pečenje, posredno pečenje, pečenje na žaru, dimljenje in 
kuhanje. Žar z 2 posodama, na bukov les ali oglje, z nastavljivim 
dovodom zraka. Iz jekla, 3-delni. Debelina materiala: 0,7–0,8 mm. 
Teža: pribl. 24,6 kg. Mere: pribl. š 132 x v 118 x g 56 cm. Velikost 
rešetke: pribl. 58 x 37 cm. Št. art.: 4558565 

149,99 
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