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Izkoristite kratke čakalne vrste in se naročite že danes. Za 
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059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.
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• koristite posebej za vas pripravljene akcije.
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in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
 
Pri pra va za tisk:
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Ured ni štvo, na roč ni ne,  
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De lo vni čas: 
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KRANJ ČAN KA je pri lo ga 40. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 19. maja 2020,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj.
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4 I POGOVOR

Besedilo: Ana Šubic

Zadnja dva meseca se vse vrti oko-
li koronavirusa. Kako gledate na 
vse, kar se nam dogaja?
Če bi me vprašali kak mesec nazaj, 
bi rekla, da se je treba držati pravil, 
navodil, ostati doma, zdaj sem pa že 
bolj mnenja, da je treba iti na kolesa. 
Sedaj izkoriščajo korono za vse mogo-
če, predvsem imam v mislih to, kar se 
dogaja z zakonom o ohranjanju narave 
in zakonom o varstvu okolja, kjer ome-
jujejo delovanje nevladnih organizacij 
pri postopkih, med drugim povezanih 
z gradnjami. Katastrofa. Spremembe 
uvajajo pod pretvezo, da je treba prebu-
diti gospodarski razvoj, manjka pa neka 
vizija. Narava v Sloveniji je ostala brez 
zagovornika in ministrstvo za okolje to v 
tem trenutku zagotovo ni. Žal. Pristojni 
vladni odbor je amandma že potrdil in 
glede na sestavo v parlamentu je priča-
kovati, da bo potrjen tudi tam. Zadeva 
bo potem najbrž šla na ustavno sodišče.
Kako pa dojemate sam pojav koro-
navirusa? Kot opomin, da vendarle 
začnemo živeti drugače?
Korona je pokazala, da se vse da: iti 
samo enkrat na 14 dni v trgovino, zdr-

žati doma z družino, se manj voziti nao-
krog in več hoditi peš, naenkrat smo vsi 
postali navdušeni sprehajalci in špor-
tniki v naravi. Upam, da se je ob tem 
marsikdo tudi prebudil in pomislili, da 
bi jo bilo res vredno ohraniti ... Vsi smo 
postali tudi kuharji, iščemo lokalno pri-
delano hrano in močno upam, da nam 
bo ta zavest ostala še naprej. Delali in 
sestankovali smo od doma. Verjamem, 
da se bo ogromno delovnih mest pre-
oblikovalo, da bo marsikdo ostal doma 
vsaj za del delovnega časa, kar seveda 
pozitivno vpliva na okolje. Že sedaj vidi-
mo: zrak je čistejši, vračajo se rastlin-
ske in živalske vrste. Očitno je Zemlja 
potrebovala neki »reset« – deloma tudi 
zaradi naše krivde. Do pojava takih 
bolezni prihaja zaradi krčenja življenj-
skih prostorov živalskim in rastlinskim 
vrstam. Zanimivo: letošnji dan okolja, 
ki ga praznujemo 5. junija, bo posvečen 

ravno biodiverziteti, kar je bilo določeno 
že pred časom. Če bi se bolj odgovorno 
obnašali do narave, ne bi prišlo do takih 
epidemij. So jih pa že napovedovali in 
najbrž jih bo v prihodnosti še več. Zdaj 
moramo ukrepati. Na biodiverziteto 
poleg krčenja življenjskega prostora z 
urbanizacijo, izsekovanjem vpliva tudi 
onesnaževanje. Ogromno je nekih fak-
torjev in tu se vidi, da moramo kot dru-
žba narediti korak naprej in resno vzeti 
vse podnebne grožnje.
V Društvu Ekologi brez meja si še 
posebej prizadevate za zmanjša-
nje količin odpadkov. Kako uspešni 
smo Slovenci pri tem?
Celotna količina odpadkov se zadnja leta 
spet povečuje. Za časa finančne krize po 
letu 2008 je bilo odpadkov precej manj, 
saj smo pazili, kaj smo kupili. Ko nam je 
gospodarsko spet šlo boljše, se je zače-
la povečevati tudi količina odpadkov. 

Narediti moramo 
korak naprej 
»Če vsak od nas naredi malo, je to že zelo veliko,« poudarja Katja 
Sreš, predstavnica za odnose z javnostmi pri Ekologih brez meja, 
ki se posebej osredotočajo na zmanjševanje količin odpadkov. 
Na področju ekologije se je znašla bolj kot ne po naključju, prej jo 
je namreč mikala predvsem kultura. Tej se 29-letna Kranjčanka 
posveča tudi na Štajerskem, kjer živi zadnja leta.

 Najprej bi povedala, da se tudi pri meni najde plastika ali 
kak kos oblačila preveč, zagotovo ima marsikateri Slovenec 
zero waste koncept veliko bolj natreniran. Se pa trudim. 
Kljub vsemu imam zelo malo oblačil, veliko jih je iz druge 
roke. Ko nekaj kupim, je to premišljeno in kakovostno, ima 
daljšo življenjsko dobo.
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Katja Sreš / Foto: Gorazd Kavčič

Točnih podatkov za obdobje koronavirusa še 
nimamo. Odpadkov iz gospodinjstev bo več, 
saj smo doma, jih bo pa manj iz gospodar-
skih dejavnosti. Mislim, da se bo na koncu 
uravnotežilo. Nujno je, da to krizo izkori-
stimo in se iz nje kaj naučimo, da ne bomo 
ponavljali napak.
Ekologi brez meja ste bili doslej še 
posebej znani po odmevni akciji Oči-
stimo Slovenijo, zdaj se osredotočate 
na ozaveščanje o pomenu zmanjševa-
nja količine proizvedenih odpadkov. Vi 
izvajate predavanja Prazen koš, polna 
denarnica. Kaj je ključno sporočilo?
Da je pomemben vsak korak in da smo lahko 
srečni, da imamo na izbiro celo pleado aktiv-
nosti, s katerimi lahko pomagamo okolju. 
Nekdo se bo odločil, da ne bo več potoval z 
avtomobilom, ampak bo uporabljal samo jav-
ni prevoz, spet drugi, da bo jedel rastlinsko 
hrano ali pa ustvarjal čim manj odpadkov, 
kar na primer počnem jaz. Če se odločimo 
samo za eno od teh sprememb, lahko nare-
dimo že zelo veliko. Poleg tega pa na preda-
vanjih želim ovreči mit, da t. i. zero waste 
koncept ne pomeni nič odpadkov. Odpadki 
vedno bodo, gre bolj za to, kako ravnamo z 
njimi, da jih skušamo čim manj ustvariti, 
čim več materialov vrniti v naravne in tehno-
loške procese, kar je tudi bistvo krožnega 
gospodarstva, da jih skušamo čim manj odlo-
žiti, smo pa tudi proti sežiganju odpadkov.
Drugi mit pa je, da je zero waste samo za 
tiste, ki imajo polne denarnice. Ravno nas-
protno: kupuješ manj in kakovostno, kar se 
na dolgi rok obrestuje. Komplet pralnih ple-
nic stane od 300 do 400 evrov, a če preraču-
naš, koliko bi mesečno porabil za plenice za 
enkratno uporabo, se ti ta način življenja kar 
splača.
Sta pa za uresničevanje zero waste koncepta 
potrebna zavestna odločitev in organizacija. 
Ne zagovarjam tega, da bi šel na drug konec 
Slovenije po čistilo brez embalaže, ki si ga 
natočiš v svojo embalažo. Treba je poiskati 
ponudnike v lokalnem okolju ali pa to skom-
binirati s kakšnimi drugimi potmi. Kadar se 
iz Maribora odpravim v Ljubljano, kjer je pre-
cej več možnosti za takšne nakupe, marsik-
daj svojim kolegom v steklenicah pripeljem, 
kar so mi naročili.

 Dejstvo je, da odpadki so 
in se moramo z njimi ukvarjati, 
zato je najbolje, da jih v prvi vrsti 
sploh ne ustvarjamo.



6 I POGOVOR
Kako ste sicer zadovoljni z mrežo 
trgovin, v katerih je možno nakupiti 
izdelke s svojo embalažo?
Smo zadovoljni, vedno več jih je, sicer 
pa po mojem mnenju ne gre toliko za 
to, da bi se morale ustanavljati nove 
trgovine, pač pa, da skušamo prodajal-
ce v svojem okolju prepričati, da lahko 
pridemo s svojo embalažo. Podprimo 
lokalne pridelovalce, da bo odpadne 
embalaže čim manj.
Na kakšen način se sami še trudite 
zmanjšati količino odpadkov?
Najprej bi povedala, da se tudi pri meni 
najde plastika ali kak kos oblačila pre-
več, zagotovo ima marsikateri Slovenec 
zero waste koncept veliko bolj natreni-
ran. Se pa trudim. Kljub vsemu imam 
zelo malo oblačil, veliko jih je iz druge 
roke. Ko nekaj kupim, je to premišlje-
no in kakovostno, ima daljšo življenj-
sko dobo. Pazim, kako perem oblačila. 
Če boš dal za majico toliko kot za dve 
štruci kruha, skrbi zanjo verjetno ne 
boš namenil kakšne pozornosti, ne 
boš je nesel na popravilo k šivilji. V 
trgovino hodim s svojo vrečko, tudi za 
sadje in zelenjavo jih imam, to ne velja 
več za nekaj čudaškega. Prav tako se s 
svojo vrečko odpravim v pekarno in ne 
vzamem ponujene papirnate. Čeprav 
marsikdaj slišimo, da je problem samo 
s plastiko, to ni res. Plastika v osnovni 
sploh ni problem. Problem je, da stvari 
uporabljamo premalo časa. Oboje je isto 
narobe: če po 20 minutah zavržemo pla-

stično ali pa papirnato vrečko, ker smo 
potrebovali naravne vire in ogromno 
energije za proizvodnjo materialov, ki 
jih potem zavržemo in se moramo na 
koncu z njimi še ukvarjati. Tu je pro-
blem. Zato velja čim več stvari popraviti, 
prodati tisto, česar ne potrebujemo, da 
ne roma avtomatsko na odpad, kupovati 
iz druge roke, se odpraviti tudi v centre 
ponovne uporabe.
Pri zmanjšanju količine odpadkov v 
svojem domu nam je zelo v pomoč tudi 
nalepka na poštnem nabiralniku, da ne 

želimo oglasov. Če jih ne spremljamo, 
je tudi potreba po nakupovanju stvari, 
ki jih marsikdaj sploh ne potrebujemo, 
manjša. Je pa pri kakršnemkoli nakupu 
ključno dobro načrtovanje, še posebej 
pri hrani, saj nas hitro zavedejo kak-
šne akcije. Ob premišljenih nakupih je 
manj zavržene hrane, s čimer na koncu 
tudi prihranimo.
Kljub vsem pa je še vedno mnogo 
ljudi pasivnih, saj menijo, da sami 
tako ali tako ne morejo ničesar 
spremeniti …
Včasih me zjezi, ko pred trgovino srečaš 
ljudi s polnimi vozički oz. polnimi pla-
stičnimi vrečkami. Pa toliko »trobimo« o 
njih ... In pomisliš: 'Ojoj, kaj se mi sploh 
gremo, saj je vse po starem.' Vseeno se 
pa vidi, da ljudje postajajo bolj ozavešče-
ni. Spremembe navad terjajo svoj čas in 
potrebno je, da se res temu posvetimo. 
Vsakemu bi svetovala, naj poskusi. Sama 
imam vsakič zmagovalen občutek, ko 
pridem domov z manj embalaže, zače-
la sem tudi beležiti, kolikokrat grem do 
zabojnika z različnimi vrstami odpadkov. 
Ker vsakič, ko jih je manj, je to zmaga. 
Vem, da sama sveta ne bom spremenila, 
če pa bodo takšne navade prevzeli tudi 
kolegi, prijatelji, družina, bomo pa že kaj 
premaknili. Predvsem se mi zdi pomem-
bni, da smo dovzetni za informacije, da 
spremljamo, kaj se nam dogaja na pod-
ročju okolja, saj brez tega ne veš, kakšni 
problemi obstajajo.
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Ko je še živela v Kranju, je pela tudi pri zboru Carmen manet. / Foto: Martin Počkar
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Kateri podatek vas je denimo pre-
sunil v zadnjem času?
Marsikdaj me kaj presune in skrbi. 
Malo bom klišejska, ampak v zadnjem 
času je to zagotovo mikroplastika. Ni 
kvadratnega metra Zemlje, ki ne bi bil 
onesnažen z malimi plastičnimi delci, 
je tudi v naših telesih. In seveda pomi-
sliš, da zdaj plastiko že jemo, pijemo, 
povsod okrog nas je. To te kar šokira. 
Področje še ni popolnoma raziskano, 
se pa že vidijo neki vplivi tudi na naše 
zdravje.
Druga zadeva, ki me skrbi, je pa tekstil. 
Plastika je bila zadnja leta zelo izpo-
stavljena, sploh odkar se je sprejemala 
slavna evropska direktiva o omejevanju 
nekaterih plastičnih izdelkov za enkrat-
no uporabo, ki stopi v veljavo z nasled-
njim letom. Zdaj sicer plastični in naf-
tni lobiji zelo pritiskajo, da do tega ne 
bi prišlo, kar je noro. No, o tekstilu pa 
ne govorimo toliko oz. se mogoče ne 
zavedamo problema, ker plastenke vide-
vamo ležati ob cesti, oblačila pa redko, 
vsaj v Sloveniji. Ampak dejstvo je, da 
tekstil postaja zelo hud odpadek. V Slo-
veniji že izginjajo zabojniki za zbiranje 
oblačil, ker se enostavno ne splača več 

zbiralcem tega zbirati. Drugi razlog je 
pa ta, da so oblačila tako slabe kako-
vosti, da jih niti ne morejo več prodati 
naprej v sortirne zbirne centre v Evro-
pi, od koder gredo po različnih kanalih 
do trgovin z rabljenimi artikli. Tekstila 
po nekih podatkih recikliramo zgolj en 
odstotek. Težava je, da gre za mešane 
materiale, težko je ločiti ta vlakna med 
sabo in potem reciklirati. Problem je 
tudi z nevarnimi odpadki. Dejstvo je, da 
odpadki so in se moramo z njimi ukvar-
jati, zato je najbolje, da jih v prvi vrsti 
sploh ne ustvarjamo.
Koliko let že sodelujete z Ekologi 
brez meja in kako dolgo vas prav-
zaprav spremlja skrb za okolje?
Pri Ekologih brez meja sem šest let, vso 
svojo delovno dobo. Če bi rekla, da sem 
se vedno ukvarjala z okoljem in odpadki 
ter razmišljala o tem, kako se ločujejo, 
bi se zlagala. Z Ekologi sem začela sode-
lovati pri 23 letih oz. še prej, dokaj mla-
da torej, tega področja nisem tako dobro 
poznala oz. so bili moji interesi nekje 
drugje. To pride s časom, kot opažamo 
pri ekologih, so ozaveščeni sledilci naše-
ga društva večinoma mlade družine. Ko 
imaš otroka, ti je precej bolj mar, kaj 

se bo dogajalo z našim planetom tudi 
takrat, ko te ne bo več. Ob spremljanju 
objav in statistike s tega področja ti pos-
tane jasno, da je treba nekaj narediti in 
da če vsak od nas naredi malo, je to že 
zelo veliko.
Omenili ste, da so bili prej vaši 
interesi drugje. Kje?
Bila sem in še vedno sem aktivna na 
kulturnem področju. Ko sem še žive-
la v Kranju, sem bila v raznih gledali-
ških društvih, pela sem v zboru Carmen 
manet in dekliškem zboru Gimnazije 
Kranj. Študirala sem tržno komunicira-
nje in odnose z javnostmi, čeprav ob vpi-
su na fakulteto nisem niti točno vedela, 
kaj to je. (smeh) Sem se pa očitno prav 
odločila, ker pri svojem delu zelo uži-
vam. No, z odnosi z javnostmi sem bila 
sprva bolj povezana prek kulture, zadnje 
leto, ko sem še živela v Kranju, sem bila 
zadolžena tudi za Festival Carniola. Po 
študijski izmenjavi v Avstriji pa sem 
imela leto in pol časa za diplomo in sem 
začela iskati delo. Predstavljala sem si, 
da se bom usmerila na področje kulture, 
potem sem pa povsem po naključju na 
Twitterju, ki ga sicer nikoli nisem pre-
tirano spremljala, še zdaj ga bolj po slu-
žbeni dolžnosti, opazila, da Ekologi brez 
meja iščejo PR-ovko. Prijavila sem se in 
že teden kasneje vodila svojo prvo novi-
narsko konferenco. Bila sem še povsem 
»mlečna«, ni mi bilo nič kaj dosti jasno. 
(smeh) Mislim pa, da je bila to kar uso-
da, ker delo pri Ekologih brez meja zame 
ni služba. Gre za ekipo ljudi, s katerimi 
se res dobro razumemo, in tudi delo, ki 
ga opravljamo, nam omogoča, da mirno 
spimo in se s čisto vestjo zbudimo.
Pravite, da se tudi na Štajerskem 
kulturno udejstvujete. Kje?
Delno sem zaposlena tudi v Mariboru, 
na glasbeni šoli, ki poteka pod okriljem 
KUD Coda, kjer prav tako skrbim za 
odnose z javnostmi. Pojem tudi v nji-
hovem pevskem zboru. Medijsko poma-
gam tudi glasbeni skupini Leonart. 
Zelo rada delam na področju ekologije, 
ampak glasba mi je pa res za »gušt«.

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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Katja na enem od svojih predavanj o odpadkih / Foto: Boštjan Selinšek

 Predstavljala sem si, da se bom usmerila na področje 
kulture, potem sem pa povsem po naključju na Twitterju, ki 
ga sicer nikoli nisem pretirano spremljala, še zdaj ga bolj 
po službeni dolžnosti, opazila, da Ekologi brez meja iščejo 
PR-ovko. Prijavila sem se in že teden kasneje vodila svojo 
prvo novinarsko konferenco. Bila sem še povsem »mlečna«.



8 I POGOVOR
Ste dejavni tudi v kakšnem gledali-
šču?
Za zdaj ne, morda to še pride v kasnejših 
letih. Mogoče še vedno malo preslabo poz-
nam ta del Štajerske, se mi pa tudi zdi, da je 
na Gorenjskem gledališka dejavnost vseeno 
malo bolj razvita.
Kako se kot Gorenjka počutite v Mari-
boru?
Na Štajerskem živim skoraj sedem let, pet 
let sem bila v Sladkem Vrhu, te dni pa se 
selim nazaj v Maribor. Zdi se mi krasno 
mesto, je prava kombinacija neke majhne 
prisrčnosti, odprtega pogleda, veliko je 
možnosti za kulturno udejstvovanje, obi-
skovanje koncertov, scena je dobro razvita. 
Predvsem so pa ljudje res srčni in odprti, 
zato ni težko najti družbe. Najbrž je poma-
galo tudi to, da ko sem si preko partnerja 
gradila družbo, sem vedno vsakemu dala za 
rundo, da smo razbili stereotipe o 'škrtih' 
Gorenjcih. (smeh) Sem pa vedno povedala 
tudi, da sta moja starša po rodu Prekmurca, 
doma tekoče govorimo prekmursko, ver-
jetno sem tudi s prekmurščino lažje prišla 
skozi. Na Štajerskem so me že asimilirali. 
Zdaj se mi doma v Kranju smejijo zaradi 
moje čudne mešanice vseh narečij. (smeh)

Morda pogrešate kaj iz Kranja?
Utrip mesta. Zelo sem navdušena nad 
razvojem Kranja, novimi idejami, blaz-
no dobro promocijo turizma. Pogrešam 
tudi prijatelje in stare čase, ko smo hodi-
li še na Gimnazijo Kranj. Bili smo kra-
sna generacija, noro smo se imeli. Rada 
se vračam, marsikdaj tudi zaradi logi-
stike. Ko imam večdnevne obveznosti v 
Ljubljani, je bolj priročno iti na Gorenj-
sko kot na Štajersko.
Vaša strast so tudi potovanja ...
Ja, s partnerjem imava ogromno strasti, 
ki jih skušava uresničevati skozi to. Poto-
vanja, koncerti, festivali, kulinarika, dob-
ro vino in pivo. To so glavne komponente 
najinih dopustov. Potujeva v glavnem z 
avtom: bila sva po Skandinaviji, na Balka-
nu do Albanije, po dvakrat sva šla do 
Francije in tudi v Belgijo na festivale. 
Odkrivala sva tudi Ameriko. Lani sva 
prvič šla z električnim avtom po Toskani, 
bilo je krasno in upam, da se bova čim 
prej lahko vrnila, saj je pojem dobre hra-
ne, dobrega vina in krasne narave. Za 
letos imava že rezerviran avtodom, s 
katerim bi šla po Španiji in Portugalski, a 
bomo še videli, kakšne bodo razmere.  

Katjina strast so potovanja. Na 
fotografiji utrinek iz Bolgarije.  
/ Foto: Martin Počkar



NOVO V KRANJU!

Obiščite nas in raziščite celovito ponudbo vrhunskih 
gospodinjskih aparatov Miele, ki postavljajo visoka 

merila glede dolge življenjske dobe, zmogljivosti, 
udobja, učinkovitosti ter inovativnega dizajna.

*Ob nakupu najbolj zanesljivih aparatov Miele do konca maja v  PE ETIS Kranj prejmete prav posebno  darilo.

Obiščite nas v prenovljenem salonu Etis  
v Kranju na Ljubljanski cesti 30  |  www.etis.si

Svoja vrata je odprl največji in najsodobnejši  
razstavni prostor Miele na Gorenjskem. 
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10 I AKTUALNO

Besedilo: Simon Šubic

P
rimarna naloga štaba Civilne zaš-
čite Mestne občine Kranj (MOK) 
je bila nabava zaščitne opreme 
in oskrba rizičnih skupin obča-

nov. Mislim, da smo glede na okoliščine 
svojo nalogo skupaj z vodstvom občine, 
zdravstvom, policijo in mestnim redar-
stvom dobro opravili,« ugotavlja Sašo 
Govekar, poveljnik štaba Civilne zaščite 
Mestne občine Kranj. Kot je pojasnil, so 
krizni štab MOK – COVID-19, v katere-
ga so vključili predvsem celoten oddelek 
za splošne zadeve in civilno zaščito ter 
reševanje, ki ga vodi, mestno redarstvo in 
oddelek za komuniciranje, ustanovili 16. 
marca, od tedaj naprej pa je delo potekalo 
praktično 24 ur na dan.
MASKE, PAKETI, KLICNA ŠTEVILKA 
Tako kot na državni ravni je bila v začet-
ku epidemije največja težava nabava 
zaščitnih mask, rokavic in razkužil. »V 
tej epidemiji se je znova potrdilo, da se 
lahko v krizi zaneseš le na samega sebe, 
kar se je še posebej pokazalo pri oskrbi 
z zaščitno opremo,« je razložil Govekar. 
Glede nabave zaščitnih mask so po nje-
govih besedah tudi v Kranju doživljali 
pritiske različnih političnih navez. »Vsi 
so prodajali maske, katerih cena je v 
trenutku poskočila z okoli deset centov 
na štiri evre za masko. Teh mask seveda 
nismo kupili, ampak smo v sodelovanju 
z enim od kranjskih podjetij uvozili tri-
deset tisoč mask direktno iz Kitajske po 
ceni 49 centov, dodatne maske pa smo 

prejeli tudi od države. Pri omenjenem 
podjetju imamo v primeru drugega 
vala epidemije tudi prednostno pravico 
za dodatnih tridesetih tisoč mask,« je 
povedal. Osemindvajset tisoč kupljenih 
mask so sicer doslej preko krajevnih 
skupnosti razdelili starejšim občanom, 
dvajset tisoč pa jih imajo še vedno na 
rezervi v skladišču. 

Občina je že v začetku epidemije uve-
dla posebno klicno številko 080 18 85, 
kamor so se lahko občani v nujnih pri-
merih obrnili na pomoč. Z Mercatorjem 
in Gorenjskimi lekarnami so se dogo-
vorili za oblikovanje paketov nujnih 
živil in zdravil, ki bi jih lahko občanom 
dostavljali v primeru, da bi tudi pri nas 
prišlo do italijanskega scenarija, ko so 

Zaščitna oprema 
glavna težava
Dobra dva meseca po razglasitvi epidemije covida-19 kaže, da je 
širjenje virusa ustavljeno. Poveljnik štaba Civilne zaščite Mestne občine 
Kranj Sašo Govekar pojasnjuje, da so za njimi zelo naporni dnevi. 

Sašo Govekar, poveljnik Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj / Foto: Tina Dokl
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Besedilo: Simon Šubic

P
o prvomajskih praznikih so bili 
odpravljeni številni omejevalni 
ukrepi, sprejeti zaradi epidemije 
covida-19. S tem se je tudi v Kranj 

vrnilo življenje. Ponovno obratujejo gos-
tinski lokali in trgovinice, tudi lekarne 
spet obratujejo po običajnem delovnem 
času (razen dežurne). Za sprehajalce je 
odprt Prešernov gaj, prav tako spet delu-

jejo javni pitniki in sistem KRsKOLE-
SOM.  
Upravna enota že sprejema stranke (le 
po predhodnem naročilu), postopoma 
se odpira tudi Mestna knjižnica Kranj, 
kot prva se je odprla njena največja eno-
ta v Globusu. Svoja vrata so odprli tudi 
Gorenjski muzej in galerije.
Spet je stekel javni potniški promet, 
tudi mestni, žal pa je konec brezplač-
nega parkiranja na plačljivih javnih 
parkiriščih. Že aprila je normalno zače-

la obratovati mestna tržnica, odprli so 
tudi zbirni center Tenetiše, zdaj pa 
obratuje zbirni center Zarica, medtem 
ko so ga v Tenetišah do preklica spet 
zaprli. Komunala Kranj je tudi že zače-
la izvajati kosovne odvoze in praznje-
nje greznic.
Seveda pa ne pozabite upoštevati navo-
dil glede preventivnih ukrepov za prep-
rečitev širjenja okužbe s covidom-19, 
kot so uporaba mask, higiena rok in kaš-
lja, varnostna razdalja ... 

Mesto se prebuja

bile v popolni karanteni celotne sose-
ske, pove Govekar. Za izvedbo dostave 
se je javilo 170 prostovoljcev, k sreči pa 
smo se v Sloveniji najhujšemu izognili, 
tako da je zadoščala že pomoč desetih 
prostovoljcev, ki so na domove dosta-
vili skupno 42 paketov živil in opravili 
še nekaj drugih dostav, tudi zdravil. 
»Žal so se našli tudi taki, ki so ta sistem 
pomoči tudi izkoriščali. Bili so primeri, 
da je naš prostovoljec nekomu pripeljal 
paket z nujnimi živili, in ko se je prosto-
voljec pol ure kasneje spet peljal skozi 
isto sosesko, je opazil taisto osebo, kako 
se je zunaj rekreirala.«
Ob uvedbi prepovedi gibanja in zbira-
nja na javnih krajih so imeli precej dela 
tudi z vzpostavljanjem reda na špor-
tnih in otroških igriščih, se spominja 
Govekar. »Konec marca so se otroci in 
športniki morali umakniti s športnih in 
otroških igrišč. Precejšne probleme smo 
na začetku imeli, kako preprečiti dostop 
do igrišč, saj številni prepovedi niso 
upoštevali, niti postavljenih zapor, zato 
smo morali izvajati 24-urno kontrolo, 
pri čemer so pomagali tudi policisti in 
mestni redarji. Potrebovali smo kar od 
deset do štirinajst dni, da so vsi začeli 
spoštovati prepoved. Potem je sledilo 
toplo obdobje in so se začeli pojavljati 
pikniki na javnih površinah, ob rekah 
in smo morali preganjati tudi te ljudi,« 
pojasnjuje. 
»Do konca aprila smo dobesedno diha-
li na škrge, z majem, ko so se ukrepi 

začeli rahljati, pa je nastal že nov pro-
blem zaradi odprtja vrtcev in šol. Kje 
namreč dobiti zadosti mask za njihove 
potrebe? Po razrezu ministrstva za šol-
stvo za Kranj zadošča 43 tisoč mask, a 
že zdaj vemo, da do konca šolskega leta 
potrebujemo vsaj 130 tisoč mask. Če jih 
država ne bo imela, bo najbrž morala 
dodatne maske spet priskrbeti občina. 
Poleg tega mora občina poskrbeti tudi 
razkužila, ki jih je država predpisala, a 
jih ni priskrbela,« se Govekar že ukvarja 
z novim problemom. 
NAJVEČJA VREDNOST SO LJUDJE Na 
vprašanje, kaj smo se lahko naučili iz 
poslavljajoče se epidemije, Govekar 
odgovori, da smo v prvi vrsti spoznali, 
da na lokalnem nivoju v krizi ostaneš 
sam. »Največja vrednost pa je v ljudeh, 
v operativnem znanju, v zgrajenih soci-
alnih mrežah, osebnih stikih. V krizi 
potrebuješ operativce, ki ne razmišljajo 
birokratsko, ki imajo pogum sprejeti 
odgovornost in se odločiti v trenutku. 
Ljudi, ki razmišljajo dva koraka naprej, 
saj je eden premalo. Več imaš takih ljudi 
v ekipi, lažje je. In kot je pokazala ta epi-
demija, jih v Kranju tudi imamo.«
V krizi so se poglobili tudi odnosi s 
policijo, mestnim redarstvom in zdrav-
stvom, ugotavlja Govekar. »Če občani 
vidijo, da delujemo enotno, začno doje-
mati, da gre zares. In to v Kranju 'kla-
pa'.« Epidemija koronavirusa sicer po 
sogovornikovih besedah ni primerljiva z 
nobeno naravno ali množično nesrečo, 

ki smo jo doslej izkusili. »Vse nesreče 
pa povezuje krizno komuniciranje tako 
z občani, s podrejenimi in nadrejenimi 
kot z ekipami, ki rešujejo krizno stanje. 
Gre za drugačno komuniciranje kot v 
normalnih razmerah, za na pol vojaški 
sistem, ki pa mora še vedno biti prijazen 
do ljudi.«
KAKO NAPREJ? Ukrepi se bodo v nasle-
dnjih tednih, morda mesecih še naprej 
postopoma rahljali, Govekar pa Kranjča-
nom svetuje, naj upoštevajo odloke, 
dokler jih vlada ne bo preklicala. »Sku-
šali bomo tudi čim prej odpreti javne 
površine, igrišča, da se ljudje začno 
rekreirati, da se sprostijo. Zagotovo bo 
tudi vnaprej ostalo osnovno navodilo, da 
je treba skrbeti za sanitarne ukrepe – za 
higieno rok in razkuževanje, uporabljati 
masko. Morali se bomo sprijazniti, da 
ne bo več objemanja vsepovprek, saj bo 
neka distanca morala obstajati. Ohraniti 
moramo zavedanje, da se bo vsak, ki bo 
kazal znake obolelosti oziroma prehla-
da, sam od sebe umaknil iz družbe. 
Držimo se teh navodil še naprej, ne 
nazadnje nam bodo koristila tudi ob vsa-
kem izbruhu sezonske gripe in ostalih 
virusnih obolenj, kjer sta osebna higie-
na in spoštljiv odnos do zdravja sočlove-
ka na prvem mestu,« razmišlja Gove-
kar, ki gospodinjstvom tudi svetuje, da 
se pripravijo na morebiten drugi val epi-
demije novega koronavirusa in si ustva-
rijo vsaj minimalne zaloge zaščitnih 
mask, rokavic in razkužil. 
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Besedilo: Ana Šubic

Z 
rahljanjem ukrepov za zajezitev koronavirusa so po prvo-
majskih praznikih vrata odprle številne javne ustanove, 
med njimi tudi Mestna knjižnica Kranj (MKK). V pritli-
čju največje knjižnice v Globusu lahko bralci prevzamejo 

vnaprej naročeno gradivo in vrnejo že izposojeno. »Prvi pone-
deljek nas je obiskalo največ ljudi. Zanimivo je, da je večina 
želela vrniti gradivo, čeprav je bilo to mogoče že, odkar smo 
knjižnico zaprli. Predal za 24-urno vračilo smo praznili vsak 
dan tudi med karanteno,« je pojasnila Nina Svetelj iz MKK. 
Zadnji konec tedna pred ponovnim odprtjem so prejeli za sko-
raj tisoč knjig spletnih naročil. »Kljub temu so ves ponedeljek 
neutrudno zvonili tudi telefoni. Sedaj se vračila in naročila 
počasi umirjajo.« Čeprav so marsikoga skrbele dolge čakalne 
vrste, teh niti ni, saj se zaradi načina dela obiskovalci hitro zvr-
stijo.
VRAČANJE GRADIVA KMALU TUDI V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
V krajevnih knjižnicah je bilo po ponovnem odprtju gradivo 
možno zgolj prevzeti, z 20. majem pa naj bi sprostili tudi vra-
čanje. Mestna knjižnica Kranj zamudnin do 30. maja sicer ne 
bo obračunavala.
»Trenutni način obratovanja knjižnic povzroča veliko dodat-
nega dela, saj moramo neprestano spremljati naročila, pri-
pravljati pakete knjig in skrbeti tudi za karanteno vrnjenega 
gradiva. Veliko je tudi vprašanj uporabnikov, ki jim želimo 
čim bolj sproti odgovarjati. Glede na hitrost sprememb pa je 
to včasih težko. Poleg tega je prvim knjigam že minila karan-
tena in jih je po sedmih dneh treba sprostiti in pospraviti na 
svoja mesta na police. Sedemdnevna karantena povzroča pre-
glavice predvsem v krajevnih knjižnicah, saj so omejeni tako 
prostorsko kot tudi kadrovsko,« je razložila Nina Svetelj. 
Izposoja gradiva poteka po vnaprejšnjem naročilu po tele-
fonu, e-pošti, spletnem obrazcu, s Cobiss+ rezervacijami … 

»Možnosti je res veliko, saj smo pomislili tudi na tiste, ki se 
na spletu ne znajdejo najbolje. Glede na možnosti, ki smo jih 
ponudili za naročanje knjig, nismo imeli problemov ali več-
jih pritožb uporabnikov.« Naročilo je omejeno na pet knjig. 
Ker v množici naslovov ni enostavno izbrati ustreznega gra-
diva, so v knjižnici za bralce pripravili pakete petih knjig, ki 
si jih lahko izposodijo. »Nekaj paketov je tematskih, kamor 
uvrščamo ljubezenske in kriminalne romane. Pripravili pa 
smo tudi pakete petih knjig po izboru naših knjižničarjev in 
običajno ne sodijo v žanrsko literaturo. Paketi so pripravljeni 
tudi za najstnike in otroke. Posebni paketi, ki vsebujejo po 
deset knjig, so namenjeni akciji Družinsko branje.« Omenje-
na bralna akcija običajno poteka do konca maja, letos pa so jo 
podaljšali do septembra. V projektu lahko uporabniki sodelu-
jejo tudi na spletu.
KDAJ ZNOVA MED KNJIŽNE POLICE Kdaj bodo bralci znova 
lahko dostopali do knjižnih polic, še ni znano; to je odvisno od 
poteka epidemije in priporočil Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje, pravi Nina Svetelj. »Vsak naslednji korak bo posto-
pen: najprej prosti pristop do gradiva, nato sčasoma čitalnice 
in računalniška mesta, igrala in ustvarjalni kotički za otroke … 
Nazadnje pa bodo verjetno na vrsti prireditve.«
Zaradi epidemije so odpovedali številne goste vse do konca 
maja, ko običajno sklenejo sezono prireditev. »Na spletu smo 
v sodelovanju z Znanostjo na cesti izpeljali dve interaktivni 
spletni predavanji, ki sta bili kljub sončnemu vremenu lepo 
obiskani. Večina pogovorov iz preteklih mesecev je seveda 
dostopna na našem Youtube kanalu: Novinarjev kalejdoskop, 
#Zobotrebec, Literarno ozvezdje … Bolj kot prireditve pa smo 
se trudili na splet spraviti svoje storitve,« je razložila Nina Sve-
telj. Bralci so lahko v tem času na spletu reševali tudi kviz 
Modrega psa, ki je bil posvečen bratoma Grimm. Pravljice so 
posneli in tako omogočili dostop do pravilnih odgovorov tudi 
brez knjig. 

Tudi knjige  
v karanteno
V Mestni knjižnici Kranj imajo po ponovnem 
odprtju precej dodatnega dela. Nenehno 
spremljajo naročila bralcev, zanje pripravljajo 
pakete knjig, poleg tega pa skrbijo za karanteno 
vrnjenega gradiva.

Vrnjeno gradivo mora v sedemdnevno karanteno.
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V osrednjem delu Merkurjeve poslovne 
stavbe v Naklem je družba MERKUR nepre-
mičnine prenovila del poslovnih prostorov 
in jih namenila t. i. coworkingu, sodobni 
obliki dela v skupnih delovnih prostorih. V 
kompleksu, imenovanem Sodelavnica, so 
mladi podjetniki pred pol leta začeli ure-
sničevati sveže podjetniške ideje. Zaradi 
epidemije koronavirusa je sicer v zadnjem 
času v Sodelavnici manj živahno kot obi-
čajno, a kot kaže, se razmere umirjajo, zato 
vsi upajo, da bo čim prej znova zaživela 
kot ustvarjalno delovno okolje, v katerem 
si mnenja in izkušnje izmenjujejo strokov-
njaki z različnih področij.
Še vedno je na voljo nekaj pisarn veli-
kosti od 26 do 40 kvadratnih metrov. 
Uporabniki si lahko prostore delijo stal-
no ali občasno, saj so, odvisno od njiho-
vih potreb, vrste najema različne. Poleg 
najema celotne pisarne za lastne potrebe 
je možen tudi najem delovnega mesta 
(mize in omare za shranjevanje) v skupni 
pisarni. To je še posebej priporočljivo za 
tiste, ki se zaradi poslovanja v domačem 
okolju ne morejo povsem osredotočiti na 
delo. K povečanju njihove produktivnosti 
lahko bistveno pripomore tudi selitev v 
prostore, prilagojene načinu dela mladih 
podjetnikov.

»Prostore Sodelavnice sem začel uporab-
ljati novembra 2019. V kratkem času se je 
pokazalo, da je bila odločitev za dodatne 
poslovne prostore pravilna. Druženje in 
sodelovanje v skupnih prostorih je prine-
slo nove ideje in poslovne priložnosti,« 
pravi Sebastian Radetić Car, ki se v okviru 
svojega podjetja StepUp3 že več let ukvar-
ja s poslovnim svetovanjem oz. izvajanjem 
t. i. coachingov in drugih tipov delavnic. 
Tik pred pojavom koronavirusa se jim je 
zaradi povečanega povpraševanja poka-
zala potreba po pomoči, ki so jo našli kar 
pri kolegici za sosednjo mizo, a je pande-
mija večino njihovih projektov začasno 
ustavila. »Podjetja se sedaj spet prebujajo, 
vidijo ponovno potrebo po izobraževa-
nju in usposabljanju timov, iščejo načine 
za njihovo motivacijo, a nam še vedno ni 
dovoljeno iti na teren in izvajati delavnice 
v živo. Zato v teh tednih intenzivno dela-
mo na preoblikovanju svojih izobraževal-
nih vsebin za spletno izvedbo.«
Delovanje v Sodelavnici mu je zelo poma-
galo. Med njenimi prednostmi navaja logis-
tično povezanost, priložnosti za sodelovan-

je, dodatno možnost najema konferenčnih 
prostorov ter predvsem možnost učenja 
in sodelovanja med podobno razmišljujo-
čimi podjetniki, ki so pripravljeni ponuditi 
nasvet ali le drug pogled na situacijo. »Ne 
glede na to, ali si na začetku podjetniške 
poti ali v polnemu zagonu, je jasno, da več 
glav več ve in da se le timsko lahko pride 
daleč. Včasih te komentar 'sodelavca' zbudi 
ali opogumi, da narediš tisti klic, iz katerega 
se razvije nova poslovna priložnost …«
Merkurjeva poslovna stavba sicer privab-
lja tudi večja, uveljavljena podjetja. V krat-
kem se bo vanjo preselil vodilni ponudnik 
informacijskih sistemov za zdravstvene 
ustanove SRC Infonet.

Več glav več ve 
To na svojih izkušnjah vse bolj ugotavljajo uporabniki skupnih delovnih prostorov v nakelski Sodelavnici, 
kjer so se lani jeseni začele kresati sveže podjetniške ideje. 

Sodelavnica tudi v teh časih omogoča varno delovno okolje.
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič

P
o ponovnem odprtju šol pouk poteka v manjših učnih 
skupinah, v katerih je do petnajst učencev. Osnovna šola 
Simona Jenka, ki je skupaj s štirimi podružnicami naj-
večja kranjska osnovna šola, ima v prvi triadi nekaj več 

kot štiristo učencev. Sodeč po prijavah, ki so jih na šoli preje-
li do minulega petka, ko smo Kranjčanko poslali v tisk, se je 
k pouku vrnila velika večina. Nekaterim so vrnitev preprečile 
zdravstvene težave ali pa bivanje v skupnem gospodinjstvu z 
osebo, ki sodi v rizično skupino. Učenci, ki so doma ostali z 
razlogom, bodo še naprej deležni pomoči učiteljev, za vse ostale 
pa je šola obvezna, je poudarila ravnateljeva pomočnica Ingrid 
Klemenčič.
Razrede, v katerih je več kot 15 učencev, so razdelili v dve sku-
pini. Največji izziv jim predstavlja prihod v šolo. Skupine ima-
jo zunaj šole »zbirne točke« in različne vhode, da se izognejo 
jutranji gneči in zagotavljajo distanco med učenci. Prve dni 
bodo predvsem iskali načine, da bodo vsi v šoli varni, hkrati pa 
da bodo učenci vendarle lahko potešili željo po druženju, pri-
jateljih, šoli, je napovedala Klemenčičeva. Kot opozarja, je bilo 
za mnoge otroke obdobje koronavirusa precej stresno. »Ne le 
da so jim bile odvzete možnosti po druženju, vrstnikih, soci-
alnih stikih, nekateri otroci so se srečali tudi z različnimi obli-
kami nasilnih odzivov, ki so se pojavljali zaradi stisk v družini. 
Osebno me to najbolj skrbi; če bomo znali videti spremembo 
pri otroku in nanjo tudi reagirati.« Dodala je, da bo doseganje 
učnih ciljev, vsaj v prvem tednu, nekoliko manj pomembno. 
Tudi devetošolci bodo razdeljeni v manjše skupine. »Mlado-
stniki še posebej potrebujejo druženje, tako da bo socialna 
distanca verjetno misija nemogoče. Bodo pa imeli priložnost 
izboljšati kakšno oceno. Iščemo pa tudi sprejemljiv in varen 
način, da se bomo od njih vsaj nekoliko bolj slovesno poslo-
vili, če že valete na način, ki smo ga bili vajeni, ne moremo 
organizirati,« je še pojasnila Ingrid Klemenčič. 
Tudi na Osnovni šoli Franceta Prešerna razmišljajo o primer-
nem slovesu od devetošolcev, ki se v šolske klopi vračajo pri-
hodnji teden. Ta teden pa so tako kot drugje že sprejeli učence 
prve triade. Do minulega četrtka so prejeli napoved vrnitve za 
226 od 273 učencev, a je ravnatelj Aleš Žitnik dejal, da ver-

jame, da se bo vrnila večina. Na matični šoli so predvideli 11 
oddelkov, na Kokrici pa osem, v običajnih razmerah pa jih 
imajo na obeh lokacijah skupaj dvanajst. Učence matemati-
ko in slovenščino poučuje njihova razredničarka, pri drugih 
predmetih pa na pomoč priskočijo ostali učitelji. »Dogovorili 
smo se tudi, da bomo štartali na minimalne in temeljne stan-
darde, da kakšnih bolj zahtevnih stvari ne bomo obravnavali,« 
je napovedal Žitnik in dodal, da bodo po potrebi, če bo kaj 
zamujenega, to nadoknadili prihodnje šolsko leto.
Na Gimnazijo Franceta Prešerna pa so se tako kot na druge 
srednje šole že vrnili dijaki zaključnih letnikov. Prihajajo na ure 
maturitetnih predmetov, ostale predmete bodo zaključili ali pa 
so jih že na daljavo. Kot pravi pomočnica ravnateljice Tanja 
Ahčin, jim v teh razmerah pride še kako prav, da so njihovi 
prostori veliki in svetli, hodniki pa široki. »Izkoristili bomo pre-
davalnico, jedilnico, plesno dvorano, šolski atrij za pouk tistih 
predmetov, kjer se bo priprav udeležilo več kot dvajset dijakov. 
Imamo tudi nekaj večjih učilnic, ki v normalnih razmerah 
sprejmejo tudi okoli štirideset dijakov,« je razložila. Izogniti 
se skušajo menjavam učilnic, odmore pa prilagajajo glede na 
potrebe, da preprečujejo večja druženja na hodnikih.
Za dijake nezaključnih letnikov in učence od četrtega do 
osmega razreda je še naprej predvideno šolanje na daljavo.  

Spet v šolskih klopeh
Osnovne in srednje šole od tega tedna ne samevajo več. V šolske klopi 
so že sedli učenci od prvega do tretjega razreda in dijaki zaključnih 
letnikov, s 25. majem pa se jim bodo pridružili tudi devetošolci.

Priprave na vrnitev maturantov na Gimnaziji Franceta 
Prešerna



Kako deluje njegov robot, si lahko pogledate na 
spletni povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=3bcuNaM3G
7Y&t=11s&fbclid=IwAR3w1P1oEPqfJEEpAIZv5EGx
FzZkqQJP1ocTvPTlj-wUTQYx9sHKhiAyUOM
Kako ste zadovoljni s študijem v programu 
Mehatronika na Višji strokovni šoli ŠC Kranj?
Zelo mi je všeč, da uporabljamo veliko praktičnih 
stvari, recimo PLC-krmilnike, s pomočjo katerih 
upravljamo različne avtomatizirane sisteme. Ker 
se učimo uporabljati stvari, ki se vedno bolj upo-
rabljajo v industriji, bi študij priporočil vsem, ki jih 
zanima to področje. 
Kako je izdelava potekala in ali vam je kdo 
pomagal pri tako zahtevni nalogi?
Izdelava mojega domačega robota se je začela 
tako, da sem raziskoval po spletu in zasledil podje-
tje, ki izdeluje 3D-tiskalnike BNC3D. To podjetje 
je razvilo robota, ki je namenjen študentom, ki 
bi se radi naučili upravljanja in uporabe robota, 
vendar jim finančno stanje tega ne dopušča. Prav 
zato si ga lahko izdelajo po njihovih načrtih. Ker 
imam doma tudi 3D-tiskalnik, sem se odločil, da 
ga bom izdelal kar sam. Z izdelavo sem začel tako, 
da sem pregledal vso potrebno dokumentacijo in 
načrte, po katerih sem naročil potrebne kompo-
nente. Nato sem začel s 3D-tiskanjem sestavnih 

delov robota, kar je bilo zamudno. Ko sem vse 
potrebne komponente natisnil, sem se lotil sesta-
vljanja robotske roke BNC3D Moveo, robot ima v 
osnovi pet osi. Moj namen je bil predelati robota 
tako, da mu bom dodal še šesto os. Ker pa razvijalci 
niso objavili električne sheme oziroma krmilnika, 
sem to moral razviti sam. Kupil sem mikrokrmilnik 
Arduino Mega in krmilnike za koračne motorje, ki 
so v robotu. Program za robota sem izdelal tako, da 
sem našel na internetni strani program za krmilje-
nje CNC-strojev in ga prilagodil za potrebe mojega 
robota. Sedaj, ko robot deluje, pa se učim, kako ga 
čim boljše uporabiti. Trudim se izdelati tudi različne 
pripomočke, ki mi pomagajo pri učenju. V tem času 
pa nisem izdelal samo robota, ampak tudi čisto svo-
jo CNC-napravo, s katero sem si tudi pomagal pri 
izdelavi pripomočkov za robotsko roko. CNC-rezkar 
je bil moj dolgoletni projekt, ki sem ga želel izpeljati 
in je namenjen predvsem rezkanju lesa in plastike. 
Modeliral sem sam in si pri tem pomagal s pomočjo 
informacij na spletnih straneh.  
Kakšne cilje imate za prihodnost?
Najprej bi rad zaključil študij ter nato poiskal slu-
žbo, v kateri bi deloval v avtomatizaciji proizvo-
dnih procesov, programiranju PLC-krmilnikov ter 
uporabi robotov v industriji. 
 Lidija Grmek Zupanc 

Na VSŠ Kranj se preko izvajanja projekta izmenjav Erasmus+ pro-
grama naši študentje in zaposleni v tujini praktično usposabljajo 
v podjetjih in izobražujejo v šolah, predavatelji pa poučujemo na 
tujih šolah z Erasmus+ listino. Obenem pa na naši šoli gostimo tuje 
študente in predavatelje ter strokovnjake iz podjetij.  
Tako študentom omogočimo pridobivanje sodobnih in praktično 
naravnanih visokokvalitetnih uporabnih znanj in spretnosti, pod-
jetjem, kjer se zaposlijo, pa konkurenčno prednost na zahtevnem 
domačem in tujem tržišču delovne sile.

V letošnjem letu smo do sedaj izvedli tri izmenjave študentov za 
prakso in eno izmenjavo predavatelja za poučevanje. Številka bi bila 
večja, če nam ne bi načrtov tik pred izvedbo onemogočil koronavi-
rus. Luka Artelj, študent elektroenergetike, je opravil šestmesečno 
prakso v nemškem podjetju Akaflieg v Berlinu, med prakso pa tam 
postavil tudi svojo fotografsko razstavo. 
Študent informatike Gašper Kristanec je letos že drugič prido-
bival dvomesečne izkušnje in znanja s področja IKT v podjetju  
Cloud Canary services v Španiji na Grand Canaria, kjer sta se srečala 
z našim predavateljem dr. Tomažem Aljažem, ki je (tudi že drugič) 
ravno v tem času obiskal šolo IES EL RINCÓN v Las Palmasu, s katero 
že vrsto let zelo dobro sodelujemo. Predavatelj je podajal znanja o 
projektnem vodenju njihovim študentom.  
Darja Petrič, študentka informatike, pa je naša rekorderka v številu 
opravljenih izmenjav. Na prakso je letos odšla že petič, tokrat za dva 
meseca v Italijo, kjer je izdelovala spletne strani za znano podjetje 
Murano Glass Italy.   
Študenti si preko učenja skozi delo (learning-by-doing) pridobijo 
znanja in usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog 
v podjetjih, za uporabo sodobne računalniške tehnologije ter za 
organiziranje in vodenje del organizacijskih in tehnoloških pro-
cesov, predavatelji pa tako v mednarodnem okolju izboljšujemo 
spretnosti in znanja za izvajanje del in nalog, izmenjujemo izkušnje 
z drugimi izobraževalnimi inštitucijami ter uvajamo nove metode v 
naše izobraževalne procese. 

Nastja Beznik, univ. dipl. org.,  
predavatelj VSŠ, vodja projekta Erasmus+ za VSŠ ŠC Kranj

ŠTUDENT ŽIGA ZAJC JE V ČASU KARANTENE DOMA IZDELAL ROBOTA

PO MEDNARODNE IZKUŠNJE PREKO PROJEKTA  
IZMENJAV PROGRAMA ERASMUS+  

Študent Gašper (zadaj, na sredini projekcije) in predavatelj dr. 
Tomaž Aljaž (drugi z leve v zadnji vrsti) v družbi španskih štu-
dentov in predavateljev šole IES EL RINCÓN
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Glasbena šola Kranj ne počiva, tudi koronavirus jih ne ustavi. Učenci 5. in 6. 
razredov nauka o glasbi so pod neumornim mentorstvom učiteljice Nade 
Kos pripravili prav poseben projekt. V začetku aprila so dobili novo nalo-
go: napisati lastno skladbo. To je zanje predstavljalo poseben izziv, saj si 
skladbe niso le izmislili in zaigrali na inštrument, ampak so morali sklad-
bo tudi zapisati in jo posneti. Tako je nastalo več kot sto skladb. Da pa te 
ne bi ostale skrite v predalih, si je učiteljica zamislila iz skladb posameznih 
učencev ustvariti kar film: Mladi Korona Skladatelji. Žal v filmu ni bilo možno 
prikazati vseh skladb, čeprav je vsaka zanimiva in nekaj posebnega. Kljub 
temu da so ti ''skladatelji'' stari šele 12 in 13 let, so pokazali zavidljivo raven 
ustvarjalnosti. 
Tudi snemanje za učence ni bila preprosta naloga – marsikatera skladba je 
napisana za več inštrumentov. Včasih so zato učenci sami posneli spremlja-
vo ali pa so k muziciranju povabili svoje domače, ki igrajo kakšno glasbilo: 
dedka, mamico, brata ... Tako je bila v pripravo posnetka včasih vpletena cela 
družina. Ko so bile skladbe zbrane, je učencem na pomoč priskočil Žiga Kos, 
ki je posnetke združil v pravi film. Vabimo vas, da jim prisluhnete na Youtube 
strani (Mladi Korona Skladatelji), objavljen pa je tudi na FB-strani GŠ Kranj. 
Na GŠ Kranj so tako zopet dokazali svojo odličnost ter da je lahko tudi 
pouk nauka o glasbi še kako zabaven, če le učenci dobro sodelujejo! Podo-
bne ustvarjalnosti si na GŠ Kranj želijo tudi od prihod-
njih generacij učencev, ki jih že vabijo k vpisu za novo 
šolsko leto: sprejemni preizkusi bodo 12. in 13. 6. 2020,  
več informacij najdete na spletni strani www.gskranj.net. 

Dan je svojo skladbo poimenoval Dirkaška polka: ''Ob pisa-
nju svoje skladbe sem neskončno užival in se zabaval. Pisa-
nje not je bilo sicer manj zabavno, a sem se vseeno potrudil. 
Vesel in ponosen sem, da sem napisal takšno skladbo pri 
svojih letih.''
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MLADI KORONA SKLADATELJI  
GLASBENE ŠOLE KRANJ

Živa je poleg svoje skladbe v filmu prispevala tudi uvodni 
in zaključni pozdrav: ''NAVDUŠENA sem nad končnim izdel-
kom. Vedela sem, da bo zelo dobro, nisem si pa mislila, da 
bo TAKO dobro! Všeč mi je, da sem lahko na tak način poka-
zala, česa vsega sem se naučila v GŠ Kranj.''

Besedilo: Ana Šubic

V 
skupinah prvega starostnega obdo-
bja naj bi bilo največ osem otrok, 
v drugem starostnem obdobju 
pa do deset. Zaradi prostorskih 

omejitev, ki so povezane z zagotavlja-
njem zdravstveno-varnostnih ukrepov, je 
ministrstvo za izobraževanje starše poz-
valo, naj v začetni fazi v vrtce pripeljejo 
le otroke brez varstva v domačem okolju. 
V Kranjskih vrtcih so še sredi minule-
ga tedna pričakovali vrnitev dobrih 900 

otrok oz. kar 55 odstotkov vseh vključe-
nih, nato pa je številka do petka upadla 
na 782, k čemur je verjetno privedla še 
objava okrožnice ministrstva, da starši v 
maju ne plačajo oskrbnine, če otrok ne 
pride v vrtec, je povedala ravnateljica Tea 
Dolinar. »Kljub temu v vseh petnajstih 
enotah zaradi prostorskih omejitev še 
vedno ne bomo mogli v celoti upošteva-
ti priporočenih normativov in smernic 
ministrstva in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje,« je pojasnila. Približno 
petina strokovnega kadra jim je sporo-
čila, da spadajo v rizično skupino in se 

tako ne morejo vrniti na delo. »To nam 
ob oblikovanju skupin organizacijo dela 
še dodatno otežuje.«
Največ preglavic povzročajo nekatera 
nejasna, pomanjkljiva in neživljenjska 
navodila. Omejeno je gibanje na igriščih, 
zato so ključnega pomena sprehodi, ki pa 
po zakonodaji niso možni brez sočasne 
prisotnosti vzgojitelja in njegovega 
pomočnika. Opozorila je tudi na neena-
kovreden časovni in finančni položaj 
pomočnikov vzgojitelja v primerjavi z 
vzgojiteljem in finančne obremenitve 
zavoda zaradi zaščitne opreme. 

Vrvež tudi v vrtcih
Ob sproščanju ukrepov za zajezitev koronavirusa so v tem tednu vrata odprli tudi vrtci. 



Med kompetencami 21. stoletja sta sposobost učinkovitega 
sporazumevanja in sodelovalnost poleg digitalne pismenosti 
pomembnejši zmožnosti potencialno uspešnega posameznika, 
česar se v teoriji in praksi zavedamo tudi razvojni učitelji, čla-
ni projektnega tima Bralne pismenosti in razvoja slovenščine 
(OBJEM). Zato skušamo kljub težavnim okoliščinam tudi v kriz-
nem obdobju, ko poteka pouk predvsem ali izključno na daljavo, 
vanj premišljeno in sistematično uvajati metode, oblike in spletne 
storitve, s katerimi z dijaki soustvarjamo pogoje za t. i. inovativna 
učna okolja, ki temeljijo na podpori sodobne IKT.
Ker je zmožnost funkcionalne pismenosti v sodobnem svetu 
neločljivo povezana z razvito bralno in digitalno pismenostjo 
ter še pred tem s prepričanjem in ozaveščenostjo, da je aktiv-
no obvladovanje ciljnega maternega ali jezika okolja ključno za 
posameznikov osebni in širši družbeni razvoj oz. napredek, mora 
biti sodoben inovativni pouk tudi na daljavo zasnovan tako, da 
povezuje in nadgrajuje sodelovalno zmožnost z nadpovprečno 
splošno pismenostjo.
Ko smo bili učitelji neprostovoljno in povsem nepričakovano 
so očeni z dejstvom in posledično spoznanjem, da bo poslej za  
(ne)določen čas pouk potekal samo ali predvsem na daljavo, smo 
skušali po začetni negotovosti to sprejeti kot priložnost za izziv, 
kako smiselno in tvorno povezati različna znanja in (z)možnosti 
ter jih učinkovito vključiti v pouk in razvojni projekt.
Čeprav je bilo časa za temeljito pripravo in racionalni premislek 
(pre)malo, se je bilo kljub temu smotrno lotiti poučevanja na 
daljavo stopenjsko: od premišljenega ciljnega načrtovanja in pri-
prave do bolj ali manj učinkovite izvedbe in sprotne evalvacije, saj 
končna šele sledi.
Uspešno učenje in poučevanje na daljavo je v fazi načrtovanja 
odvisno predvsem od izbire ustrezne spletne aplikacije, ki omo-
goča z videokonferenčnimi srečanji neposreden stik, interakcijo 
oz. sodelovalnost med učiteljem in dijaki ter 
poleg hitre in sprotne izmenjave povratnih infor-
macij tudi aktivnost dijakov (npr. s pripravo in 
dodeljevanjem raznolikih nalog, vprašalnikov 
itd.) ter podpira dopolnjevanje z drugimi oro-
dji oz. aplikacijami, primernimi za sodelovalno 
učenje in poučevanje (kot so npr. MS Formsi, 
OneNote idr.). Glede na želene učne cilje in stan-
darde znanja ter udeležence vzgojno-izobraže-
valnega procesa je smiselno poleg čim večje oz. 
širše uporabnosti aplikacije pri izbiri in odločanju 
upoštevati še kriterij primerne zahtevnosti (rela-
tivne enostavnosti) in dostopnosti (denimo tudi 
na mobilnih telefonih). Microsoftove spletne 

aplikacije iz nabora storitev Offica/Pisarne 365 (predvsem Teamsi 
in Formsi/Obrazci) so se pokazali kot odlično spletno okolje tako 
glede možnosti razvijanja in spodbujanja sodelovalnosti kot tudi 
splošnega in strokovnega komuniciranja. Souporaba spletne učil-
nice (npr. Moodlove) in e-učbenika (npr. Rokusovega) pa omogo-
ča še dodatno razširitev in nadgradnjo MS Teamsov, ki so sicer že 
brez tega optimalni za kreiranje učinkovitih ter inovativnih učnih 
okolij, tako da je zgolj učiteljevi strokovni presoji prepuščeno, ali 
se zadovolji s tem, kar zadostuje, ali preizkusi še kaj drugega, sta-
rega ali novega.
V razvojnem projektu Bralne pismenosti in razvoja slovenščine 
(OBJEM) si prizadevamo ustvarjati učne situacije, v katerih se 
uvajanje t. i. gradnikov bralne pismenosti (kot so razumevanje 
in tvorjenje besedil, tekoče in kritično branje, širjenje in usvaja-
nje besedišča, motiviranost za branje idr.) prepleta in povezuje z  
aktivnimi metodami učenja in poučevanja (predvsem po korakih 
in načelih formativnega spremljanja). Zato imajo tudi pri sodelo-
valnem delu na daljavo pri izbiri prednost tista orodja in aplikaci-
je, ki to omogočajo in spodbujajo ter hkrati racionalizacijo prever-
janja in ocenjevanja znanja z zbiranjem t. i. dokazov učenja, ki jih 
dijaki glede na obravnavano učno snov oz. sklop sproti oddajajo v 
izbrano spletno aplikacijo (npr. Teamse ali e-učilnico). Na ta način 
razvijajo ne samo digitalno zmožnost, ampak poleg znanja doka-
zujejo še svojo (so)odgovornost za proces in rezultate učenja ter 
posledično vsaj posredno krepijo tudi sodelovalnost.
Zdi se, da je o pričakovanih in želenih učinkih ter posledicah pouka 

na daljavo bolj kot zares verodostojno ugotavlja-
ti možno šele razumno predvidevati in previdno 
sklepati. Morda bodo končni rezultati bolj kot 
trajni predvsem začasni ali celo kratkoročni, vsaj 
kar zadeva pridobljeno znanje, in zato bolj posre-
dni kot neposredni. Toda če bodo zlasti pri mladih 
spodbudili občutenje in zavedanje, da sta v procesu 
sodelovalnega učenja in poučevanja na daljavo uči-
telj in dijak povezana, soodvisna, soodgovorna ter 
nemara tudi ustvarjalna bolj kot kadar koli doslej, 
bomo lahko z izidom vsega, kar je in še bo, skoraj 
(pre)zadovoljni.

Polona Tomac Stanojev,
vodja ŠPT OBJEM SESGŠ ŠC Kranj

Učenje in poučevanje v »sodelovalnem OBJEM-u«  
tudi na daljavo

Digitalna pismenost kot prednostna veščina in razvojna priložnost
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Besedilo: Ana Šubic

P
o dobrih dveh mesecih so s tem tednom vrata odprle 
tudi ustanove za izobraževanje odraslih, med njimi tudi 
Ljudska univerza Kranj (LUK). Kot je pojasnila direkto-
rica Mateja Šmid, bodo delovali v skladu s higienskimi 

priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »To pome-
ni redno prezračevanje prostorov, razmik sedežev, namestitev 
infografik v notranjosti naše hiše, ki opominjajo na odgovor-
nost do upoštevanja ukrepov za preprečevanje okužbe s koro-
navirusom, namestitev razkuževalnikov za roke in papirnatih 
brisačk ter vstop z zaščitno masko. Skratka vse, kar smo se nau-
čili v času samoizolacije, smo vnesli v svojo redno prakso – in 
vse skupaj obogatili z veliko veselja, da bo LUK zopet zadihala z 
ljudmi,« je napovedala. Zaključevali bodo progam osnovne šole 
za odrasle, srednješolske programe, pripravljali na poklicno 
maturo, izvedli poklicno maturo in zaključni izpit, nadaljevali 
jezikovne tečaje in programe univerze za starejše.
Šmidova ugotavlja, da se je v času epidemije izobraževanje 
na daljavo v vseh programih obneslo zelo dobro. »Zelo sem 
vesela, da imamo odlične strokovne delavke in predavatelje, ki 
so enkratno pripravljali kakovostna predavanja na daljavo. Na 
nekaterih sem bila prisotna in popolnoma navdušena. Izvaja-
nje nekaterih programov pa smo na željo udeležencev v času 
zaprtosti hiše tudi začasno ustavili in jih sedaj nadaljujemo.« 
V obdobju od konca marca do 8. maja so izvedli 119 izobraže-
valnih dogodkov oz. opravili 235 izobraževalnih ur, ki se jih je 
udeležilo 612 udeležencev. »Kljub velikemu zadovoljstvu ob 
doseženih rezultatih pa smo tako zaposleni kot tudi udeležen-
ci pogrešali predavanja v predavalnicah,« je dodala. 
Medgeneracijski center, ki ga upravlja LUK, je še vedno zaprt, 
a očitno ne več dolgo: 1. junija želijo v njem znova začeti izva-
jati aktivnosti. V času epidemije so v okviru projekta Večgene-
racijski center Gorenjske določene brezplačne vsebine ponu-
dili po spletu. »Do 8. maja smo pripravili 32 dogodkov, kar 
predstavlja 42 ur aktivnosti, ki jih je obiskalo 128 udeležencev. 
Na tem področju smo zaznali nižjo udeležbo kot v prostorih 
LUK – medgeneracijskega centra. Žal do spletnih vsebin vsi 
zainteresirani niso imeli dostopa – nekateri zaradi opreme, 
drugi zaradi internetnega dostopa, tretji zaradi pomanjkljive-
ga znanja,« je razložila Šmidova. Enkrat tedensko so pripravi-

li tudi izbor spletnih vsebin z najrazličnejših področij: vadba, 
ustvarjanje, jezikovno znanje, digitalne vsebine, kulinarika, 
branje, obisk muzeja in ogled filma. »Povratne informacije 
uporabnikov so bile zelo pozitivne.« 
V torek, 19. maja, ob 17. uri so na spletu predvideli astrološko 
predavanje Progresirana Luna in ascendent, v sredo ob 11. uri 
bodo predstavili izdelavo vabila, čestitke ali plakata v Wordu, 
ob 19. uri pa bo ob hatha jogi možno razgibati telo in umiriti 
duha. Ta četrtek ob 18. uri se bo možno pridružiti delavnici 
izdelave pomladnega šopka iz recikliranih materialov, v petek 
ob 9. uri pa bodo na vrsti dihalne vaje. Na vse aktivnosti se je 
treba prijaviti na e-naslov mck@luniverza.si, od koder bodo 
udeležencem poslali spletno povezavo.  
Ob dejstvu, da so ponovno odprli vrtce in šole, Šmidova priča-
kuje, da bodo lahko izpeljali tudi počitniške aktivnosti, ki jih 
načrtujejo med 29. junijem in 28. avgustom – seveda s prila-
goditvami trenutni situaciji. Vpis otrok bo možen od 8. junija 
dalje, vse informacije pa bodo objavljene na spletni strani 
www.luniverza.si in na FB-straneh LUK in medgeneracijske-
ga centra. 

Spet zadihali z ljudmi
Na Ljudski univerzi Kranj so zadovoljni, da predavanja spet lahko potekajo 
v predavalnicah. Prvega junija naj bi odprli še medgeneracijski center. 

Udeleženci univerze za starejše, ki so se izobraževali na 
daljavo / Foto: arhiv LUK



Predstavitev novega upravnika 
v mestni občini Kranj
Družba Staninvest je ena od največjih družb s področja 
upravljanja z nepremičninami v Sloveniji. Svojo dejav-
nost opravljajo na območju mestnih občin Maribor, 
Celje, Ljubljana, Kranj in na območju ostalih primest-
nih občin. Zaupa jim več kot 1.300 večstanovanjskih in 
poslovnih stavb, v katerih je več kot 20.000 stanovanj 
in poslovnih prostorov. Zaupajo jim tudi: Stanovanjski 
sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Javni medobčinski stanovanjski 
sklad Maribor, Pošta Slovenije, Ministrstvo za javno 
upravo, občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška  
Slatina, Rogatec, Kranj ter številne druge pravne osebe. 
Zavedajo se, da upravljanje stavb zahteva nenehno 
sledenje trendom, ki jih narekuje tržišče nepremičnin, 
zato si prizadevajo nuditi kakovostne storitve in stre-
meti k transparentnosti poslovanja. Delujejo po načelu 
dobrega gospodarja in ves čas skrbijo za dobre medse-
bojne odnose z uporabniki, dobavitelji, zaposlenimi in 
izvajalci del.

Čas je za spremembe
Družba Staninvest je januarja 2020 prevzela v uprav-
ljanje stanovanja in poslovne prostore v lasti Mestne 
občine Kranj. S tem je razširila svoje poslovanje tudi na 
Gorenjsko. 
V družbi zagotavljajo, da je konkurenca zdrava, če je 
prava, zato se bodo potrudili, da upravičijo svoj pri-
hod z dobrim poslovanjem in prisluhnejo vam, vašim  
idejam in težavam.
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Besedilo: Igor Kavčič

K
aj naj rečem. Res piiiiip časi za 
gledališče. Igralci ne morejo vaditi 
niti igrati, kaj šele svoje poslan
stvo predstavljati publiki. Dvora

ne so zaprte, tako igralci kot publika pa 
čakamo na nov začetek. V Prešernovem 
gledališču sta koronavirus in pandemija 
za nedoločen čas odnesla jubilejni, 50. 
Teden slovenske drame, tik pred pre
miero pa je bila tudi zadnja načrtovana 
predstava te sezone Škofjeloški pasijon 
v režiji Jerneja Lorencija. Za zdaj še ni 

znano, kdaj in kako bodo nadaljevali. V 
gledališču vedo le to, da bodo. 
Kljub situaciji pa se v gledališču novim – 
lahko bi rekli tudi drugačnim – izzivom 
prilagajajo na različne načine. Gledali
šča v zadnjih mesecih pri tem uporab
ljajo različne pristope, večinoma gre za 
predvajanje posnetih predstav preteklih 
sezon na spletu, hkrati pa pripravljajo in 
predstavljajo tudi druge vsebine, pove
zane z gledališčem. Če ne za igralce in 
gledališče pa je taka sicer na neki način 
prisilna klavzura dober čas za dramati
ke. Ti pišejo v tišini svojih pogledov na 
svet, ki ga živimo. 

Zato so v času, ko so vrata gledališč za
prta za obiskovalce, v Prešernovem gle
dališču pripravili unikaten projekt dram
ske ustvarjalnosti z naslovom Monologi 
s kavča. Kot sporočajo, so z mislijo na 
50. Teden slovenske drame, katerega 
jubilejna izvedba je bila že pripravlje
na, a je kot že zapisano predstavljena v 
neznano prihodnost, pripravili projekt, 
s katerim prav tako želijo spodbujati gle
dališko ustvarjanje in izvirno slovensko 
dramatiko. »Projekt je še posebej dobro
došel za naše igralce, ki so vedno bolj 
željni igranja, in tudi za dramatike, ki 
so prav tako željni pisanja. Res je, da je 

Gledališče na kavču
Z akcijo Monologi s kavča v Prešernovem gledališču že napovedujejo novo sezono in nam sporočajo, 
da kljub stanju, v katerem smo se zaradi pandemije znašli, mislijo na nas.

Likovno podobo in oblikovanje projekta Monologi s kavča sta pripravila Tina Dobrajc in Mito Gegič.
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čas karantene bolj kot vsem drugim gledališkim ustvarjal-
cem pisan na kožo dramatikom in prav ti so pisali tudi svoje 
monologe na 'kože igralcev',« je povedala vodja umetniškega 
oddelka gledališča Marinka Poštrak, ki uprizoritev del mla-
dih dramatikov načrtuje tudi prihajajočo sezono.  
MONOLOGI S KAVČA. Za kaj gre? Projekt Monologi s kavča 
je premierni omnibus osmih kratkih monologov, ki jih je 
napisalo osem priznanih slovenskih dramatikov in drama-

tičark mlajše in srednje generacije: Simona Hamer (ki je 
tudi pobudnica projekta), Rok Vilčnik - rokgre, Nejc Gazvo-
da, Kim Komljanec, Simona Semenič, Varja Hrvatin, Tjaša 
Mislej in Peter Rezman. Dejstvo, da jih je polovica od njih za 
svoja besedila v preteklosti že prejela tudi Grumovo nagrado, 
dva tudi po večkrat, izbor dela še plemenitejšega.  
Izbrani avtorji pripravljajo monologe za osem igralcev Pre-
šernovega gledališča, ti pa jih bodo pod režijskim vodstvom 
Maše Pelko in Luke Marcena interpretirali in posneli z 
domačega kavča. Dodaten izziv je bil vsekakor žreb avtor-
sko/igralskih dvojcev, ki ga je opravila direktorica gledališča 
Mirjam Drnovšček. In kdo piše za koga? Pari so naslednji: 
Rok Vilčnik - rokgre je napisal besedilo za Vesno Jevnikar, 
ki je včeraj odprla projekt Monologi s kavča, v nadaljevanju 
pa se bodo zvrstili še dueti Simona Hamer in Miha Rodman, 

aktualna Grumova nagrajenka Tjaša Mislej piše za Blaža Set-
nikarja, Varja Hrvatin za Vesno Slapar, Simona Semenič za 
Aljošo Ternovška, Kim Komljanec piše besedilo za Vesno Per-
narčič, Nejc Gazvoda za Boruta Veselka in Peter Rezman za 
Darjo Reichman.
Krstne uprizoritve Monologov s kavča bodo zaživele v virtual-
nosti na spletni strani Prešernovega gledališča ter družbenih 
omrežjih (Youtube, Facebook, Instagram), kjer bo predvido-
ma vsak ponedeljek in četrtek predvajan nov posnetek. Akci-
jo je pred tednom dni odprla Vesna Jevnikar, ki je predstavila 
sedem minut dolg monolog z naslovom Naj me premakne 
avtorja Roka Vilčnika - rokgreja, v drugem monologu se je že 
predstavila tudi Vesna Slapar, za katero je besedilo z naslovom 
Kako se že reče tej črtici, ki ti utripa v wordu? napisala Varja 
Hrvatin. Te dni je bil na vrsti tretji monolog, sledilo pa jih bo 
še pet. Monologe dramaturško pripravi Marinka Poštrak, lekto-
rira pa Barbara Rogelj.
Seveda ogled predstav na spletu ne more biti enakovreden 
doživetju, ki ga ponuja obisk gledališča, saj predstav ne 
ustvarjajo le igralci, temveč tudi gledalci. Monologi naj bi iz 
virtualnega sveta stopili v fizični podobi pred publiko na 
odprtju razstave Dogodek je tu, dogodek imate v mestu, ki jo 
bodo ob 50. Tednu slovenske drame postavili v Gradu Khisl-
stein, v Prešernovem gledališču pa so jo pripravili v sodelo-
vanju z Gorenjskim muzejem, Slovenskim gledališkim 
inštitutom ter Radiem Slovenija – Programom Ars. Če bo 
vse 'po sreči', bomo o njenem odprtju poročali že v nasled-
nji Kranjčanki. 

Konec tedna smo si ogledali drugi monolog Kako se 
že reče tej črtici, ki ti utripa v Wordu? avtorice Varje 
Hrvatin z igralko Vesno Slapar.

 Pari dramatik/igralec: Rok Vilčnik - 
rokgre/Vesna Jevnikar, Varja Hrvatin/
Vesna Slapar, Simona Hamer/Miha 
Rodman, Tjaša Mislej/Blaž Setnikar, 
Simona Semenič/Aljoša Ternovšek, Kim 
Komljanec/Vesna Pernarčič, Nejc Gazvoda/
Borut Veselko in Peter Rezman/Darja 
Reichman.
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Besedilo: Igor Kavčič

G
ledam prvo sliko – čudovita gorata 
pokrajina z alpsko vasico v ozadju, 
na površju pa to že precej kičasto 
podobo kazijo električni daljnovo-

di, avtocestni viadukti, visoki tovarniški 
dimniki in spodaj deponije odsluženega 
železja, zemeljske rane dnevnega kopa. 
Pogled od blizu žalosti. Gledam drugo 

sliko – v ozadju velike kulturno-zgodo-
vinske in tehnološke pridobitve človeš-
tva, Hollywood, Eifflov stolp, znamenito 
Londonsko oko (London Eye), to že pre-
cej kičasto podobo razsvetljenih velemest 
pa v ospredju kazijo vrtalne naprave na 
naftnih poljih, tanki na ulicah, goreči 
tropski gozd. Pogled od blizu zgrozi. Pre-
den jo pogledam, razmišljam o tretji sliki 
in pričakujem odrešitev, a je ni – slika je 
le nekoliko obrnjena: če so v ospredju že 

skoraj kičasti morski grebeni z barvito 
floro in favno, ozadje odkrije plastiko v 
morju, naftne ploščadi, velika pristani-
šča in industrijo, ki uničuje vodne vire. 
Pogled od blizu ne daje upanja. 
»Odvisno, s katere strani gledalec pride 
v ulično galerijo. Sam sem tri motive 
razvrstil po načelu različnih okolij. Tako 
je na levi sliki bolj gorato območje, na 
sredini vstopite v urbani mestni prostor, 
na desni pa gre za morsko krajino,« 

Napačna lepota
Mergentalerjeva ulična galerija nasproti Layerjeve hiše vabi k 
ogledu digitalnih kolažev Nejca Trampuža. Svet je lep, a ne vedno, 
še posebej, če ga pogledamo od blizu.

Nejc Trampuž je angažiran umetnik najmlajše generacije. / Foto: Igor Kavčič



Odprtje razstave je zaradi ukrepov ob pandemiji 
potekalo brez publike, ki pa je dogodek lahko 
spremljala v živem prenosu na Facebooku in 
Instagramu. / Foto: Maša Pirc
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pojasnjuje avtor treh razstavljenih digitalnih kolažev veli-
kega formata, fotograf in intermedijski umetnik mlajše 
generacije Nejc Trampuž. 
Diplomiral, lani pa še magistriral je na Akademiji za liko-
vno umetnost in oblikovanje, smer oblikovanje vizualnih 
komunikacij – fotografija. Je tudi član gibanja Mladi za 
podnebno pravičnost, njegov umetniški fokus pa je z leti 
postal družbeno, tehnološko in okoljsko angažirana kri-
tika, ki jo pogosto predstavlja v obliki interaktivnih insta-
lacij in kolažev. »Ti raziskujejo robne pogoje fotografske-
ga medija, ga presegajo in prehajajo v druge medije in 
pristope, kot so video, zvok, projekcija, svetloba, kolaž, 
avtomatizacija, interaktivnost, raba sodobne tehnologije, 
t. i. glitch in podobno,« dodaja mladi umetnik, ki živi in 
deluje v Ljubljani.
Tokratno postavitev, ki bo v Kranju na ogled tja v junij, 
je umestil pod skupni naslov 'Ali želite ponovno zagna-
ti sistem?'. »Skozi digitalne kolaže avtor predstavlja svo-
jo zaskrbljenost nad ustrojem in prihodnostjo družbe in 
človeka ter eksistenco narave. Potrošnja, v katere kolesje 
smo dodobra vpeti, ima za Zemljo grozljive posledice,« 
o aktualnosti umetniškega dela pove vodja programa v 
Layerjevi hiši Zala Orel: »Trampuževo izhodišče so skoraj 
kičaste fotografije naravnih in urbanih krajin ter prizorov. 
Na spletu mrgoli takih podob, ki prav klišejsko prikazujejo 
lepote, nad katerimi se prek ekrana naslajamo, čeprav je 
naravnih lepot vedno manj, te pa nadomeščajo brazde, ki 
jih za seboj pušča človek.«

Podobe, ki jih Trampuž jemlje z interneta in jih v kolaž po pla-
steh dodaja eno na drugo, namerno obdeluje na napačen način. 
Ustvarja tako imenovane glitche, male napake, spodrsljaje. »Sli-
ke obdelujem z računalniškimi orodji, pretiravam v dodajanju 
barv, te so predozirane, kot take nasičene in mejijo na popoln 
kič. Svet, ki ga tako oblikujem na sliki, deluje nekako distopič-
no,« poudarja Trampuž. Z napačno obdelavo slike kot da želi 
pokazati na način, ki ga v odnosu do narave na poti v nenehni 
tehnološki razvoj uporablja človeštvo. »Z destruktivno obdelavo 
fotografije želim pokazati, kako se obnašamo do narave, ko v 
okolje pretirano spuščamo škodljive emisije in smo zelo blizu 
točke, s katere ni več vrnitve. Kako po robu se giblje človeška 
civilizacija, je na konkreten način pokazal aktualni koronavirus. 
Nejc Trampuž je angažiran umetnik, ki s svojimi deli nagovarja 
gledalce, širšo publiko in nas hkrati sprašuje, ali se res samo želi-
mo vrniti v stanje pred koronavirusom. »Bilo je fino in udobno, 
ampak ali smo se vprašali, kakšna bo cena tega udobja za našo 
prihodnost, kaj šele za generacije, ki prihajajo. V tej luči me zelo 
skrbi, v kakšni situaciji so se znašle nevladne organizacije, ki so 
vendarle zadnji branik narave pred škodljivimi posegi vanjo,« še 
dodaja avtor tokratne razstave v ulični galeriji. 
Od daleč vedno znova vidimo krasno podobo našega aktualnega 
in novega sveta, ko se mu približamo, tako kot Trampuževim 
digitalnim kolažem, pa se nam konice ust obrnejo navzdol. Spo-
ročilo je enostavno – četudi se lahko v vsem identificiramo s sve-
tom, ki ga opazujemo na treh velikih slikah, pa si ga v taki podo-
bi zagotovo ne želimo. 

Svet ob blizu ni tako krasen, kot se nam zdi od daleč.
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S
pomenik so konec aprila umestili 
na lani na novo oblikovani Prek-
murski trg v Ljubljani, in sicer ob 
križišču Poljanske in Rozmanove 

ulice ter Poljanskega nasipa. Na ano-
nimnem javnem natečaju je strokovna 
komisija junija lani med dvanajstimi 
prispelimi predlogi za realizacijo izbra-
la predlog akademskega kiparja Zorana 
Srdića Janežiča, po rodu Kranjčana, ki 
živi in deluje v našem glavnem mestu.
Kipar sicer deluje v Lutkovnem gledali-
šču Ljubljana, kjer je ena najbolj uspeš-
nih 'izpostav' raznovrstnih ustvarjalcev, 
ki izhajajo oziroma živijo v Kranju, in je 
tudi član Likovnega društva Kranj. 
Spomenik je v idejni rešitvi zasnovan 
kot prostorski element, oblikovan tako, 
da daje vtis serije lončenega posodja. 
Kot je povedal Srdić Janežič, je na izbiro 
oblike vplivalo več posameznih dejav-
nikov, med drugim znana prekmurska 
črna lončenina in regijsko znamenito 
oblikovanje keramike, značilna oblika 
lončenine, ki je ključen dokaz za razu-
mevanje slovanske naselitve med 6. in 
12. stoletjem na območju Prekmurja, 
ter sodoben kiparski način oblikovanja 
z združevanjem in podvajanjem oblik – 
gre za tako imenovano kopiranje, vstav-
ljanje in združevanje. 
Lončenino avtor na zanimiv način sim-
bolno povezuje s pomembno odločitvijo 
Prekmurcev pred stotimi leti. »Lonče-
no posodje predstavlja posameznike in 
njihove samostojne odločitve, ko so se 
pred sto leti priključili matični domovi-
ni. To odločitev simbolizira tako nakaza-
no gibanje z različnimi nagibi posodja 

kot tudi prekoračitev meje (poglobitve v 
podstavku) in priključitev k matičnemu 
narodu, ki ga sprejme medse,« pojas-
njuje Srdić Janežič in nadaljuje: »To 
mejo bi lahko sicer metaforično poi-
menovali kot reko Muro, predvsem pa 
sem mislil, da je to prepreka, za katero 
je potrebna odločitev ter tudi pogum. 
Kakorkoli bi to prepreko lahko poime-
novali kot stanje, pa je odločitev skupna. 
Dinamičnih oblik, ki predstavljajo prek-
murske Slovence, je sto od skupno 334 
posod. Del dinamičnih oblik se v vrstah 
namreč malo nagiba, kar daje občutek 
gibanja oziroma valovanja.«
Kamen, iz katerega je izdelan spome-
nik, je makedonski sivec, tako imeno-
vani Prilepški marmor. Kipar je tudi k 
izvedbi in izdelavi spomenika povabil 
kranjsko ekipo iz kamnoseštva Kamen 
Jerič, ki deluje v Struževem. »V projek-
tu so bili ob svoji visoki profesionalnosti 
tudi sicer aktivno udeleženi vsi zaposle-
ni. Pokazali so močan interes za to, kako 

bo videti vse skupaj, da bo izpadlo čim 
lepše. Vsak milimeter pri postavljanju 
jim je bil pomemben in zdi se mi, da je 
danes težko najdi tako dobre mojstre,« 
je zadovoljen Srdić Janežič. Spomenik v 
celoti sestavlja še platforma z napisom, 
ki ga je oblikoval še en Kranjčan, Toma-
to Košir. 
Kot je povedal avtor spomenika, je v Slo-
veniji že nekaj javnih postavitev (pred 
Šolskim centrom Kranj, v parku cvetja 
Mozirski gaj in kip pred osnovno šolo 
v Grosuplju), pričujoče delo pa je prvo, 
ki je bilo izbrano na javnem natečaju, je 
hkrati spomenik in za razliko od pred-
hodnih tudi veliko zahtevnejši projekt.
O pomenu postavljanja javnih kipov pa 
dodaja: »Če pogledamo v bližnja Rim 
ali Dunaj, vidimo, da je umetnost na 
vsakem koraku samoumevna. Želim si, 
da bi v mestih po Sloveniji, tako tudi v 
Kranju, bilo postavljenih več sodobnih 
kipov, ki ne bi bili zgolj spomeniška 
plastika.« 

Kranjčan za Prekmurce
Akademski kipar Zoran Srdić Janežič je osnoval spomenik stoti obletnici 
združitve Prekmurja in prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Zoran Srdić Janežič pred spomenikom stoti obletnici združitve Prekmurja in 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Ljubljani. / Foto: Zala Kalan
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N
ovi koronavirus, z njim pandemi-
ja in kot posledica ukrepi, s kate-
rimi smo tudi v Sloveniji prepre-
čevali širitev bolezni, so 'odnesli' 

številne kulturne prireditve in dogodke. 
Tudi v Layerjevi hiši. Tako je bil v apri-
lu odpovedan festival keramike Krog in 
krog, ki ga bodo izvajali po delih vse do 
prihodnjega leta.  
Od petka je v Galeriji Layerjeve hiše na 
ogled razstava umetniške in kuratorske 
skupnosti Gallery 70:69 z naslovom 
S03E02. Gre za umetniška dela, ki jih 
povezuje ideja majhne geste, neznatne 
v odnosu do sveta, ki se vrti v ustaljenih 
tirnicah, a posameznika hkrati vztrajno 
kliče k osebni angažiranosti, mu nala-

ga osebno odgovornost in nanj prelaga 
svojo težo. Razstavljajoče umetnice in 
umetnik s svojimi deli subtilno pose-
gajo v ta svet, ga komentirajo in izpo-
stavljajo njegova protislovja. Avtorji del 
Peter Ferlan, Valerija Intihar, Johanna 
Locher, Maruša Mazej, Sangara Perhaj, 
Lorna Phillips in Lea Topolovec študi-
rajo na različnih umetniških smereh in 
prav tako medijsko raznolika je tokratna 
razstava, ki bo segala od videa in foto-
grafije do zina in skulpture. Kuratorka 
razstave je Ajda Ana Kocutar, razstava 
pa bo na ogled do 5. junija.
V aprilu je odpadla tudi razstava Bien 
Diy (delavnica e-tekstila). Bodo pa na 
začetku junija študenti na oddelku za 
tekstilije in oblačila na Naravoslovno 
tehniški fakulteti ter študenti Fakultete 
za dizajn, več kot sto jih je od oktobra 

sodelovalo v skupnem projektu, pred-
stavili svoja dela v vseh razstavnih pro-
storih Layerjeve hiše in tudi na nekate-
rih drugih razstaviščih v Kranju. Kot je 
povedala vodja programa Layerjeve 
hiše Zala Orel, večjih odprtij razstav, 
kot kaže, za zdaj še ne bo, bodo pa seve-
da te na ogled v skladu z navodili NIJZ. 
»Julija odpiramo letošnji festival Kaos. 
Razlika bo ta, da se bomo tokrat osre-
dotočili predvsem na lokalne ustvarjal-
ce in jih s tem tudi podprli v težkem 
položaju, v katerem so se v tem času 
znašli. Veselim se ponovnega sodelova-
nja z Ano Rozo Tomšič Jacobs,« pove 
Orlova in z navdušenjem najavlja avgu-
stovsko veliko razstavo kolažev Kranj-
čanke Maruše Štibelj, ki bo k sodelova-
nju povabila tudi nekaj prijateljev 
kolažistov. 

Poletje v Layerjevi hiši
V juniju sledi razstava tekstilij, julija Kaos s kolaži, avgusta pa 
velika razstava del domače kolažistke Maruše Štibelj.

Galerije v Kranju počasi odpirajo svoja vrata. V začetku 
prejšnjega tedna je tako v Mali galeriji Likovnega 
društva Kranj svojo najnovejšo slikarsko produkcijo 
razstavil akademski slikar Klavdij Tutta. Na ogled je 
postavil dela iz treh ciklov, ki jih je pripravil za gosto-
vanji na Reki v okviru tamkajšnje Evropske prestolnice 
kulture in v Parizu, kjer je nominiran za mednarodno 
priznanje za njegovo delovanje na likovnem področju, 
za kar ga je predlagala ugledna institucija Société 
académique Arts-Sciences-Letters (Akademsko 
združenje Umetnosti, znanosti in literature). Razstava 
je bila ne ogled le dva dni, posebnost pa je bila, da je 
obiskovalce, največ po štiri v skupini, sprejemal kar 
avtor sam. Tako je svoje umetniško delovanje skupaj 
z njimi tudi pokomentiral. »Hkrati sem našim članom 
želel vliti tudi nekaj optimizma v teh za kulturo in 
umetnost še posebej težkih časih in sem se odločil 
prvi na tovrsten način predstaviti svoja najnovejša 
dela,« je še dejal priznani kranjski slikar. I. K. 

TUTTA PREDSTAVIL DELA  
ZA REKO IN PARIZ

Klavdij Tutta je obiskovalcem osebno predstavil svoja najnovejša 
dela. / Foto: Igor Kavčič
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O
b epidemiji koronavirusa so se tudi igralci in trenerji 
odbojke znašli v nenavadnem položaju, brez končnic in 
celo treningov. Sredi marca so se zato na Odbojkarski 
zvezi Slovenije odločili, da je letošnje državno prvenstvo 

zaključeno. Naslov slovenskih prvakov so osvojili odbojkarji 
ACH Volleyja Ljubljana, kranjska ekipa HišaNaKolesih Triglav 
pa je bila na koncu sedma.
»Odgovora na to, kako bi se končalo prvenstvo, na žalost ne 
bomo dobili, je pa dejstvo, da smo bili vsi športniki nad situa-
cijo presenečeni in šokirani. Hkrati smo se vsi zbali za zdrav-
je,« pravi trener članske ekipe HišaNaKolesih Odbojkarskega 
kluba Triglav Kranj Sašo Rop in dodaja, da končno 7. mesto 
zanj ne pomeni zadovoljstva, saj je od sezone pričakoval mno-
go več. 
»V nekem obdobju, ko smo nizali zmage, smo igrali res dob-
ro. Težave pa smo imeli na začetku sezone. Prav tako sta k sla-
bšemu izkupičku prispevali 'podaljšani' tekmi s Šoštanjem, 
ki res ni imel konkurenčne ekipe. V pokalu smo z uvrstitvijo 
med štiri najboljše cilje izpolnili, res pa je, da tudi v polfinalu 
nismo igrali, kot znamo. Ekipa je bila letos sposobna mnogo 
več, kot je končni rezultat v ligi, in tudi v potencialnem četrt-
finalu bi imeli svoje možnosti, ampak tega nikoli ne bomo 
vedeli,« pravi Sašo Rop in dodaja, da se je delovanje kluba z 
epidemijo postavilo v položaj, ki ga nihče ni predvidel. »Kar 
naenkrat smo ostali doma, in to pred ključnimi tedni, za kate-
re se dela in gradi večino sezone. Igralcem ni lahko, meni 
je lažje, ker z družino preživljam veliko kvalitetnega časa. 
Trenutno je na voljo tudi ogromno gradiva za študij odbojke 
na daljavo. Mnogi trenerji po svetu so začeli deliti informaci-
je, metodike dela in podobno,« je tudi povedal trener Rop in 
dodal, da imamo na srečo dovolj sodobne tehnologije in so 
fantje dobili programe za delo od doma. 
Prav tako v klubu že razmišljajo o novi sezoni. »O njej smo 
začeli razmišljati že štiri dni po razglasitvi epidemije, ko je 
bilo znano, da je liga zaključena. V klubu smo prišli do tre-
nutka, ko smo se morali vprašati, kako naprej. Glede članske 

ekipe smo imeli pripravljena dva scenarija. Eden je bil korak 
nazaj in drastična pomladitev, drugi pa poskusiti narediti 
korak naprej. Uprava se je odločila za drugi scenarij, tako da 
bomo nadaljevali podobno strategijo kot do sedaj. Ob tem 
bomo poskušali biti uspešnejši tako v tekmovalnem kot stra-
teškem vidiku. V tekmovalnem smislu želimo zadržati jedro 
ekipe. Že sedaj vemo, da trije igralci odhajajo v najboljše klu-
be v Sloveniji, vemo pa tudi, da pride nekaj mladih perspek-
tivnih novih igralcev, ki jim želimo omogočiti razvoj. Če nam 
uspe narediti ekipo po svojih načrtih, bodo cilji ostali visoki, 
torej biti v zgornji polovici državnega prvenstva in naskakova-
ti medaljo,« pravi Sašo Rop in dodaja, da pri tem pričakujejo 
tudi pomoč okolja: »Imamo cilj postati nacionalni ali vsaj 
regijski panožni center s svojo lastno dvorano s tarafleksom. 
Imamo celo investitorja, tako da v bistvu čakamo na prav-
no-formalne postopke. V Kranju so optimalni pogoji za kaj 
takega, imamo namreč dobre srednješolske programe, kjer so 
športniki dobrodošli. Delamo na tem, da postanemo zanimivi 
tudi za sponzorje.« 

Odbojkarjem načrtov  
ne manjka
Članska ekipa HišaNaKolesih Odbojkarskega kluba Triglav Kranj je v 
minuli sezoni, ki se je končala še pred končnico, osvojila sedmo mesto.

Trener članske ekipe HišaNaKolesih Odbojkarskega kluba 
Triglav Kranj Sašo Rop
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P
o razglašeni epidemiji je izvršni odbor Nogomet-
ne zveze Slovenije sprejel odločitev o zaključku 
tekmovanj na mladinski in amaterski ravni. Tako 
so se z 12. marcem zaključila tekmovanja v tretji 

SNL, prav tako pa so se zaključila tudi tekmovanja v prvi 
in drugi mladinski in kadetski ligi, ligi U15 za dečke, 
dekliških kategorijah U17, U15 in U13 ter vsa tekmova-
nja v futsalu. Istočasno sta bila zaključena tudi ženski 
in mladinski pokal. 
Prejšnji teden je nato izvršni odbor Nogometne zve-
ze Slovenije sprejel odločitev, da se do konca izpelje 
sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in Pokalu Slove-
nije, če bodo razmere v državi to dopuščale. Obenem 
so sprejeli sklep, da se zaključi tekmovanje v 2. SNL 
in 1. SŽNL.

Prvoligaši bodo sezono 
zaključili na igriščih
Kranjski nogometni prvoligaši so se prejšnji teden znova zbrali na skupnih 
treningih, saj bodo prihodnji mesec prekinjeno sezono vendarle nadaljevali.

Nogometaši Triglava so prejšnji petek znova začeli skupaj 
trenirati.

Kranjčani se na nadaljevanje sezone pripravljajo pod 
taktirko glavnega trenerja Vlada Šmita in športnega 
direktorja Siniše Brkoviča.

Izvršni odbor NZS je tudi odločil, da se prvoligaško tekmova-
nje nadaljuje junija, v letošnji sezoni pa se v spremenjeni obli-
ki izpelje še Pokal Slovenije in kvalifikacije za 1. SNL v nasled-
nji sezoni. Ta odločitev bo veljavna le v primeru, da izvedbo 
tekmovanja dovolijo državni organi. Predlagana odločitev 
izvršnega odbora sledi tudi usmeritvam UEFA, da se tekmo-
vanja najvišjega ranga, če je le možno, zaključijo na igrišču.
»Takoj po odpovedi tekem smo poskrbeli za delo od doma. 
Tudi naši igralci so takoj dobili navodila trenerjev, kaj naj poč-
nejo doma in kako naj trenirajo. V klubu smo se takoj zaveza-
li tudi k ukrepom, ki bodo blažili učinke epidemije. Tako smo 
vsem v klubu za tri mesece za več kot polovico znižali prejem-
ke. Prav vsi v klubu so pri tem izrazili veliko solidarnost, ki 
nas je v upravi kluba navdušila,« je povedal predsednik NK 
Triglav Beno Fekonja, ki se je prejšnji teden razveselil, da so 
se znova začeli skupni treningi in da se obeta tudi nadaljeva-
nje prvenstva. »V prvi fazi so bili treningi brezkontaktni, 
upam pa, da bomo čim prej začeli normalno trenirati,« je 
prejšnji teden povedal predsednik Beno Fekonja. 
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O
b epidemiji koronavirusa so mar-
ca brez treningov in tekmovanj 
ostali tudi hokejisti. »Glede na 
to, da smo bili v zaključnem delu 

tekmovanj, je za nas prekinitev pome-
nila nekakšen šok. S tremi selekcijami 
smo se namreč preko četrtfinalnih obra-
čunov uvrstili v polfinale in imeli smo 
res visoka pričakovanja. Člani so nam-
reč v četrtfinalu mednarodne lige (IHL) 
premagali Celjane, mladinci, ki so prav 
tako tekmovali v IHL in so tekme štele 
tudi za državno prvenstvo, so v polfinalu 
premagali Olimpijo, selekcija do 13 let 

pa se je v polfinale uvrstila z zmago nad 
Bledom. Žal nam s prekinitvijo tekmo-
vanj ni bilo omogočeno, da bi dokazali 
vso kvaliteto,« je povedal glavni trener 
in športni direktor pri Hokejskem klubu 
Triglav Kranj Gorazd Drinovec.
So pa do prekinitve tekmovanje že konča-
le hokejistke. Ekipa Triglava se je uvrstila 
na tretje mesto. »Pred tremi leti smo v 
klubu začeli s pomlajevanjem ženske 
ekipe, ki se ji je pridružilo kar precej 
novih deklet. V tej sezoni so s kvalitetnim 
delom, ki ga vodi Žan Zupan, dekleta 
naredila še en korak naprej,« je povedal 
Gorazd Drinovec in pojasnil, da so nasto-
pe zaključile tudi ostale moške selekcije, 
čeprav jih je v marcu in aprilu čakalo še 
nekaj turnirjev. 

»Sezono naj bi zaključili sredi aprila, 
glede na okoliščine pa smo jo dober 
mesec prej. Tako smo takoj marca 'uga-
snili' led v dvorani in prekinili vse aktiv-
nosti. To pa ni pomenilo, da smo prene-
hali trenirati, saj smo trenerji pripravili 
vadbo za posamezne selekcije. Fantje 
so tedensko morali pošiljati dnevnike 
vadb in posnetke ter kljub vsemu ostali 
aktivni vse do prejšnjega tedna, ko smo 
znova začeli redne suhe treninge v dvo-
rani in okolici,« je tudi povedal Gorazd 
Drinovec in pojasnil, da trenutno treni-
rajo, kot da se bo sezona normalno 
začela. 

Hokejisti so spet  
na skupnih treningih
Po dveh mesecih so se prejšnji teden na skupnih treningih znova 
zbrali hokejisti Triglava ter začeli priprave na novo sezono.

Glavni trener in športni direktor 
pri Hokejskem klubu Triglav Kranj 
Gorazd Drinovec

Hokejisti so prejšnji teden začeli redne suhe treninge v dvorani in okolici.
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E
veresting je poseben izziv. Povzpeti se moraš 8848 met-
rov, kolikor meri Mont Everest, pri tem izbereš vzpon 
kjerkoli na svetu, izbereš eno aktivnost brez časovne 
omejitve, ki jo moraš opraviti v enem delu. To je uspe-

lo že več kot 6200 ljudem iz 96 držav, minuli mesec tudi 
Andreju Drakslerju iz Zgornjih Bitenj, enemu boljših rekrea-
tivnih kolesarjev v Sloveniji. Prvi Slovenec, ki mu je to uspelo, 
je bil sicer Marko Baloh.
Draksler je izziv poimenoval Podblica everesting. Odločil se je 
namreč za klanec od Nemilj do vasi Podblica. »Izbral sem ga, 
ker je relativno konstanten, ni prestrm, primeren pa je tudi za 
spuste, ker ni preveč zavit. Dolg je 1,6 kilometra, 127 metrov 
je višinske razlike, naklon je osemodstotni,« je povedal član 
škofjeloškega ŠD Koloka. Za koncept Everesting je vedel že 
nekaj let: »Ker sem kolesar, ki ima rad vzpone, sem si seve-
da želel, da bi enkrat to dosegel. Predvsem me je zanimalo, 
kako se odzoveta telo in glava pri takšnem naporu in toliko 
ponovitvah istega klanca. Letošnjo sezono sem nabral že pre-
cej kilometrov (sedem tisoč), tudi forma je dobra in tako sem 
pomislil, da bi lahko poskusil. Resneje sem načrt pripravil dva 
dneva prej. Izbira primernega klanca, izračuni, koliko pono-
vitev bo potrebnih, koliko časa in v kakšnem tempu, koliko 
hrane in pijače potrebujem ...«
Na cesti od Nemilj do Podblice je bil skoraj pol dneva in 
kolesaril gor in dol. Podblico everesting, vseh 8848 metrov, 
je prekolesaril v enajstih urah in pol, skupne vožnje pa je 
bilo za 12 ur z 9110 metri višinske razlike, saj je šel že od 
doma s kolesom. Na Podblico se je povzpel kar sedemde-
setkrat, skupaj naredil 249 kilometrov, podatki na števcu 
so mu pokazali, da je pri tem pedala obrnil 46.686-krat. 
Porabil je 7680 kalorij, zato je moral vmes poskrbeti tudi za 
zadosten vnos tekočine in hrane. Kot pravi, večjih težav ni 
imel. »Predvsem sem vesel, da mi je uspelo držati predvi-
deni tempo celotno preizkušnjo, brez težav s krči ali izčrpa-
nostjo. Malo me je zaskrbelo štiri ponovitve pred koncem, 
ko sem ugotovil, da mi spušča zadnja zračnica, za menjavo 
pa ni bilo več časa, ker se je že večerilo, zato sem jo samo 
napolnil, kolikor je šlo z mini tlačilko, čim hitreje odpeljal 

zadnje štiri vzpone in upal, da bo zračnica zdržala. K sreči 
je,« je pojasnil.
Po koncu izziva je bil razumljivo utrujen, tako da je zvečer 
težko zaspal, kakšne večje izčrpanosti pa ni čutil in bil že po 
dveh dneh znova na kolesu. In kaj je po njegovem pri tak-
šnem izzivu najbolj pomembno, poleg tega seveda, da si nanj 
dobro fizično in psihično pripravljen? »Po mojih izkušnjah je 
predvsem pomembno, da na takih preizkušnjah dovolj ješ in 
piješ. Telo zmore napore, če le ima dovolj goriva,« je še pove-
dal. 

Sedemdesetkrat do Podblice
Rekreativni kolesar Andrej Draksler je premagal izziv Everesting. Vzpon od Nemilj 
do Podblice je v enajstih urah in pol prekolesaril sedemdesetkrat, premagal pa 8848 
metrov višinske razlike, kot bi se povzpel na Mount Everest.

Andrej Draskler med enim izmed sedemdesetih vzponov 
na Podblico / Foto: osebni arhiv



Trgovina s kolesi in kolesarsko opremo 
Grašca letos praznuje 25-letnico. V teh 
letih se je že globoko zakoreninila med 
kolesarji in postala resnično velik proda-
jalec električnih in ostalih koles znamke 
SCOTT. 
Kolesa SCOTT so že trideset let dobro 
prodajana športno-rekreativna kolesa v 
Sloveniji.
Niti epidemija novega koronavirusa ni 
onemogočila njihove prodaje, saj imajo 
tudi odlično spletno prodajalno z zelo 
veliko ponudbo. Te je zares veliko, če 
spomnimo, da poleg SCOTTOVE kole-
sarske opreme ponujajo tudi znamke, 
kot so: kolesa BERGAMONT, SCHWINN, 
MONGOOSE, deli SRAM, MAVIC, DT 
SWISS, pnevmatike in zračnice CONTI-
NENTAL, najlažje poganjalce CRUZEE, 
čistila MUC OFF in še mnogo drugih. 
Pozimi prodajajo tudi turnosmučarsko 
in tekaško opremo SCOTT. 
Mateja Čadež, zgovorna in prijazna dire-
ktorica podjetja, je povedala, da sta trgo-
vino koles in kolesarske opreme odprla 
že njena starša Jože in Milka. Ona je naj-
prej le pomagala v trgovini, ko pa sta se 
starša upokojila, pa je prevzela vajeti v 
svoje roke. Na istem dvorišču ima svojo 
ključavničarsko delavnico brat. Poslovno 
uspešna je tudi sestra. Mama Milka pravi, 
da je zelo ponosna na vse tri svoje otro-
ke, saj so pridni, marljivi, odgovorni in 
delavni. To pa so odlike, ki si jih vsi starši 
trudimo privzgojiti svojim otrokom.
V Grašci se lahko kolesar obleče od nog 
do glave v kolesarska oblačila in odpelje 
z novim kolesom. Za vse je poskrbljeno 
na zelo visoki kakovostni ravni. Imajo 
tudi servis koles, v katerem delajo sami 
izkušeni serviserji. Zelo velik poudarek 
dajejo električnim kolesom, saj gre za 

najhitrejše rastoči prodajni segment v 
kolesarski industriji. Trenutno se ponaša-
jo z največjo izbiro Scottovih električnih 
koles na Gorenjskem. 
Moto prodajalne koles Grašca ni 'pro-
dati kolo in kolesarsko opremo', ampak 
'najboljše prodati kolo in kolesarsko 
opremo'! To pa je velika razlika. »Verja-
memo, da je želja vsake stranke za čim 
manj denarja dobiti čim več, vendar pa 
je pri tem treba upoštevati še kakovost, 

ki je v svetu pred epidemijo postala 
najpomembnejši dejavnik, verjamemo 
pa, da bo tudi, ko se svet spet vrne v 
normalo,« je povedala Mateja Čadež in 
dodala: »Logo, ki nas predstavlja: Gra-
šca, prijazna trgovina – je naš moto, 
kajti samo zadovoljen kupec je kupec, 
ki se vrača! Zato se za vsakega kupca 
zelo potrudimo in vas vabimo, da nas 
obiščete v Križah pri Tržiču. Zelo bomo 
veseli vašega obiska.« 

Grašca, tista prijazna trgovina z največjo 
izbiro Scottovih koles na Gorenjskem

KUPON 
Prvih sto strank, ki pride 
s kuponom v trgovino, 
dobi brezplačno bidon.
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ELEKTRIČNA KOLESA  
SCOTT, CUBE IN DEMA
testiranje in strokovno svetovanje  

pred nakupom

DARILNI BON 

10  0 €
OB NAKUPU ELEKTRIČNEGA KOLESA

(akcija velja do 15. junija 2020,  

popusti se med seboj ne seštevajo)

                       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

V 
prvi vrsti svetujemo, da kolo red-
no čistite. Za okvir uporabite vodo 
in milnico in mehko krpo ali gobi-
co. Za čiščenje mastnih madežev 

so primerni okolju prijazni spreji za raz-
mastitev. Sredstvo naj deluje od tri do pet 
minut in šele nato čistite naprej. Ko se 
kolo posuši (ne puščajte mokrega kolesa 
čez noč!), kolo namažite. Zlasti pomem-
bno je, da kolo redno očistite po vožnji 
v dežju in podmažete verigo. Ljudje radi 
mažemo verigo in druge vrtljive dele s 
sprejem WD-40, ker ga imamo največ-
krat pri roki. Pa ni prav, WD-40 je topilo, 
tudi strojna maziva niso primerna, zato 
za mazanje uporabite namenska mazi-
va za posamezne dele kolesa. Spet pa 
pazite, da verige ne boste preveč nama-
zali, ker se vam bo kolo ponovno takoj 
umazalo, enako boste umazani tudi vi, 
predvsem vaši čevlji. Veriga je potrošni 
material, zato jo je priporočljivo menjati 
na približno tri tisoč kilometrov, odvisno 
od tega, po kakšnem terenu se vozite. Z 

uporabo se členi verige raztegnejo in lah-
ko poškodujejo zobnike. 
Redno menjajte zavorne gumice. Iztro-
šene pomenijo obrabo obroča ali diska 
in slabše zaviranje. Marsikatero kolo 
ima danes vzmetne vilice, katerih trdota 
se lahko nastavlja. Strokovnjaki odsve-
tujejo blokado vilic ob vožnji po hribu 
navzdol. Vilicam boste naredili dobro, 
če jih boste po daljši uporabi naoljili s 
kvalitetnim sprejem za vilice. 
Za kolo pa lahko veliko storite že s 
pravilno uporabo in načinom vožnje. 
Kolo obremenjujte v skladu z njegovim 
namenom. Zavirajte tako, da ne pre-
grevate zavornih kolutov. To naredite 
tako, da močno in kratko zavirate pred 
ovinkom, potem pa zavore popustite. 
Sprednje in zadnje zavore obremenjujte 
izmenično. 
Kljub temu da je prestavljanje enostav-
no, veliko ljudi ne zna pravilno prestav-
ljati in izbrati ustreznega prestavnega 
razmerja. Menijo, da lahko prestavljajo 

v vse može kombinacije, kar pa ni pri-
poročljivo, saj veriga na primer v pozi-
ciji 'največji sprednji in največji zadnji 
zobnik' teče preveč diagonalno in to 
lahko poškoduje verigo in menjalnik! 
Prestavljajte tako, da veriga teče čim bolj 
naravnost.
Ko boste poskrbeli za kolo, pa ne pozabite 
poskrbeti še zase, za opremo in seveda za 
primerno kondicijo. Največkrat se zalomi 
pri bolečinah, za katere mnogi rekreativci 
okrivijo sedež. Rešitev te težave se lahko 
skriva v kolesarskih hlačah. Kupite si 
dobro podložene kolesarske hlače in 
težav bo hitro konec. Če vas po kolesarje-
nju bolijo kolena, je razlog lahko tudi ta, 
da je vaš sedež nameščen nepravilno. Pri 
iskanju idealne pozicije malo eksperi-
mentirajte. Sedež pomikajte postopoma 
naprej-nazaj/gor-dol (po tri milimetre), 
dokler ne ugotovite svoje optimalne pozi-
cije. In še: Ko kolo »počiva«, za večino 
koles velja, da pustite verigo spredaj in 
zadaj na najmanjšem zobniku. 

Skrbite za svoje kolo
in mu podaljšajte življenjsko dobo.
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Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Gorazd Kavčič

E
pidemija novega koronavirusa je 
posegla v vse pore našega življe-
nja. Dolgotrajno življenje v karan-
teni je tako marsikje še poglobilo 

razpoke v načetih partnerskih odnosih. 
Portal Omisli.si, ki povezuje iskalce in 
ponudnike storitve, je tako aprila objavil, 
da je pri njih povpraševanje po ločitvenih 
odvetnikih poskočilo kar za 55 odstotkov. 
V Sloveniji je bilo sicer po podatkih stati-
stičnega urada v letu 2018 (zadnji uradni 
podatki) 2347 razvez. Zakonske zveze so 
pred razdrtjem trajale povprečno 14,2 
leta. Štiriinštirideset zakonskih zvez se je 
razvezalo že v prvem letu, dvajset parov 
pa po petdesetih ali več letih zakona. O 
razvezah smo se pogovarjali z odvetnico 
Darjo Bajželj.
Kateri so običajni razlogi za loči-
tev? 
Običajni razlog za razvezo je čustvena 
odtujitev med zakoncema, ki nimata 
več skupnih življenjskih ciljev in pla-
nov. Takrat se zgodi, da v življenje ene-
ga od zakoncev lahko tudi pride druga 
oseba. Odvetniki izvejo za zamolčana 
fizična ali verbalna nasilja, varanja in 
druge dejanske okoliščine, vendar zara-
di zaupanja med stranko in odvetnikom 
navedejo v predlog kot razlog za razve-
zo zakonske zveze osebne nevzdržnosti 
razmer v njunem zakonu, pri čemer se 
lahko eden od zakoncev oziroma part-
nerjev odseli iz skupnega gospodinjstva 

in ne vidi več prihodnosti v tej zakonski 
zvezi oziroma partnerski skupnosti.
Kaj pomeni nevzdržnost zakonske 
zveze?
Za nevzdržno se zakonska zveza šteje 
le tedaj, ko odnosi med zakoncema niso 
samo prehodno skaljeni, ampak so zara-
di resnih vzrokov trajno in globoko oma-
jani. Nevzdržnost se ocenjuje po stanju 
v času sojenja, upoštevaje vse okoliščine, 
ki so pripeljale do tega stanja. Sodišče 
ugotavlja nevzdržnost tudi tedaj, kadar 

toženi zakonec z razvezo soglaša. Ni 
pa potrebno, da je zakonska zveza nev-
zdržna za oba zakonca. Vprašanje kriv-
de za nevzdržnost zakonske zveze se ne 
postavlja in je sodišče tudi ne ugotavlja. 
Zakonska zveza se tako lahko razveže 
tudi na zahtevo zakonca, ki je kriv za sta-
nje nevzdržnosti v zakonski zvezi.
Kako se običajno ločujejo Slovenci 
– sporazumno ali s sodno razvezo? 
In kdaj se odločijo za eno ali drugo 
obliko razveze?

Ko zakon postane 
nevzdržen ...
Običajni razlog za razvezo je čustvena odtujitev med zakoncema, ki 
nimata več skupnih življenjskih ciljev in načrtov. Po oceni odvetnice 
Darje Bajželj je približno deset odstotkov razvez sporazumnih.

Odvetnica Darja Bajželj
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Po moji oceni je približno deset odstot-
kov razvez sporazumnih, ostale razveze 
pa se vložijo s predlogom na pristojno 
okrožno sodišče. Predlog za sporazum-
no ločitev pride v poštev, ko oba zakon-
ca soglašata z razvezo zakonske zveze, 
nimata skupnih mladoletnih otrok ali 
imata skupne mladoletne otroke, pa oba 
soglašata glede varstva, vzgoje, preživ-
ljanja skupnih otrok in stikov zakoncev 
s kupnimi otroki, o preživljanju zakon-
ca in ureditvi stanovanjskega varstva 
zakonca, če je bil predlog podan. Zakon-
ska zveza se sporazumno lahko razve-
že pred družinskim sodiščem, za kar 
je treba sodišču predložiti tudi v obliki 
izvršljivega notarskega zapisa sklenjena 
sporazuma o delitvi skupnega premo-
ženja in o tem, kdo od zakoncev ostane 
ali postane najemnik stanovanja. Pre-
dložiti je treba tudi v obliki izvršljivega 
notarskega zapisa sklenjen sporazum o 
preživljanju zakonca, ki nima sredstev 
za življenje in brez svoje krivde ni zapo-
slen. Zakonca, ki nimata skupnih otrok, 
nad katerimi izvajata starševsko skrb, se 
lahko sporazumno razvežeta tudi pred 
notarjem. V tem primeru je zakonska 
zveza razvezana z dnem podpisa notar-
skega zapisa sporazuma zakoncev o raz-
vezi zakonske zveze.
Sodna razveza se formalno začne z vlo-
žitvijo enega od zakoncev zoper drugega 
zakonca na pristojno družinsko sodišče 
takrat, ko med zakoncema ni enotnega 
mnenja o potrebnosti razveze zakonske 
zveze, glede ureditve in višine preživni-
ne, varstva in vzgoje mladoletnih otrok, 
skrbništva, ureditve stikov z mladoletni-
mi otroki ter o preživljanju zakonca in 
ureditvi stanovanjskega varstva zakon-
ca, če je ta predlog podan. 
Kako poteka sodna razveza?
Odvetnik bo pred vložitvijo predloga na 
sodišče začel postopek z uvodnim pogo-
vorom s stranko, kjer se bosta pogovar-
jala o finančnih in socialnih okoliščinah 
bivanja družine, o vzroku za razvezo 
zakonske zveze, ter pridobitve ustreznih 
dokumentov. V nadaljevanju bo odvet-
nik pripravil predlog za razvezo zakon-
ske zveze in v primeru koristi strank 
predlagal začasne odredbe o vzgoji, var-
stvu (skrbništvu), stikih in preživnini 
mladoletnih otrok ali zakonca. Predlogu 
za razvezo se mora priložiti zapisnik, iz 
katerega izhaja, da se je zakonec udele-
žil predhodnega svetovanja na CSD. Če 

se predlogu za razvezo ne priloži ta zapi-
snik, sodišče predloga ne bo obravnava-
lo, temveč ga bo zavrglo. 
Pristojno okrožno sodišče – družinski 
oddelek bo odgovor na predlog vročilo 
drugemu zakoncu v odgovor. Preden 
bo sodišče razpisalo narok za glavno 
obravnavo, se bo po potrebi izvedla še 
družinska mediacija. Če se z mediaci-
jo zakonca ne strinjata ali ni uspešna, 
sodišče razpiše narok za obravnavanje 
zadeve in nanj povabi stranke. Če je 
mediacija uspešna, se postopek konča s 
sodno poravnavo. Če otrok želi izraziti 
svoje mnenje, se v CSD z njim pogovori 
strokovni delavec, zatem pa CSD izdela 
mnenje in ga pošlje sodišču. Na narok 
so povabljeni in zaslišani oba zakonca 
ter mladoletni otroci, ki so dopolnili 15 
let in so sposobni razumeti pomen in 
pravne posledice svojih dejanj. Po potre-
bi družinsko sodišče tudi postavi izve-
dence glede koristi otrok. Potem sodišče 
na podlagi vseh dokazov, zaslišanj ter 
mnenj izvedencev in CSD izda sodbo. 
Kako je z določanjem preživnine?
Preživnina za otroke je mesečni znesek, 
ki se lahko zahteva od trenutka, ko je bil 
vložen predlog za določitev preživnine 
na pristojno sodišče, ne pa tudi za nazaj. 
Preživnina je namenjena predvsem 
pokrivanju stroškov življenjskih potreb 
otroka, zlasti stroškov bivanja, hrane, 
oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, 
vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih pot-
reb otroka. Preživnina se uskladi enkrat 
letno glede na spremembe v plačah in 
življenjskih stroških – o spremembi pa 
odloči in obvesti CSD. 
Pri določanju višine preživnine za posa-
meznega otroka bo sodišče upoštevalo: 
otrokove konkretne potrebe in kon-
kretne zmožnosti staršev. Starš, ki dobi 
v varstvo in vzgojo otroke, prevzema 
nase več nematerialne skrbi za otroka. 
Pomembno je, da se tudi to upošteva pri 
razdelitvi materialnega in nematerialne-
ga bremena med staršema.
Kako je s kritjem stroškov razve-
ze?
Pri sporazumni razvezi je treba ob vlo-
žitvi sporazumnega predloga plačati 
sodno takso, ki je določena v Zakonu 
o sodnih taksah. Vložitev predloga je 
povezana tudi s stroški notarja. Pri 
nesporazumni razvezi sodno takso pra-
viloma plača tisti, ki vloži tožbo za raz-
vezo. Vsaka stranka vnaprej krije svoje 

stroške postopka – na primer stroške 
odvetnika, stroške postavitve izvedenca 
... Stranke se lahko z odvetnikom dogo-
vorijo o višini plačila, vendar bo sodišče 
stroške odvetnika priznalo le v višini, 
kot jo določa odvetniška tarifa, kar je 
več, pa bo morala plačati stranka sama. 
V družinskih postopkih sodišče o stroš-
kih odloči po prostem preudarku. Lahko 
na primer določi, da vsaka stranka krije 
svoje stroške ali da mora ena povrniti še 
vse ali del stroškov drugi stranki.
Kako se je do sedaj izkazal institut 
predporočne pogodbe, ki jo je uve-
del Družinski zakonik? 
Za zdaj še ni pravne prakse v primeru 
razveze zakonske zveze, ko je bila skle-
njena predporočna pogodba. Pred skle-
nitvijo ali po sklenitvi zakonske zveze 
sklenjena predporočna pogodba določa, 
da tudi v prihodnje po sklenitvi zakon-
ske zveze zakonca ne bosta imela sku-
pnega premoženja, ampak le posebno 
premoženje (poseben režim). Pogodba 
o ureditvi premoženjskopravnih razme-
rij se lahko tudi spremeni in se lahko 
sklene tudi aneks k tej pogodbi. Pogo-
dba o ureditvi premoženjskopravnih 
razmerij je smiselna, ko ima en zakonec 
redno službo, drugi zakonec pa ne in je 
poslovnež v dolgovih. Tisti zakonec, ki 
ima redno službo, ohrani svoje posebno 
premoženje.
Predporočna pogodba zakoncev poma-
ga k sporazumni razvezi v delu glede 
premoženja, ki sta ga zakonca razdelila 
v predporočni pogodbi. Še vedno pa je 
lahko med zakoncema spor glede sku-
pnega premoženja, pridobljenega po 
sklenitvi zakonske zveze.

SVOJO ODVETNIŠKO 
PISARNO ODPIRA

tel.: 00 386 41 963 441
e-pošta: OdvetnicaDarjaBajzelj@gmail.com



Besedilo: Alenka Brun

T
ako rekoč čez noč so na eni stra-
ni ostali brez dela organizatorji 
prireditev, na drugi glasbeniki, 
animatorji in drugi iz podobnih 

dejavnosti.
Kaj bo prinesla prihodnost, se je spraše-
val in se še sprašuje tudi Srečko Štagar, 
ki je zadolžen za organizacijo prireditev 
na Zavodu za turizem in kulturo Kranj. 
Z njim smo se pogovarjali prejšnji 
teden.
ČAS, KI PRIHAJA, JE NEPREDVIDLJIV V 
prihodnost Štagar zre z negotovostjo, a 
je vseeno optimističen, saj meni, da če 
delaš s srcem, potem vedno najdeš reši-
tev. Seveda je razočaran nad pomanj-
kanjem informacij, saj se počuti, kot bi 
taval v megli, ugotavlja pa, da nam čas, v 

katerem smo se znašli, nastavlja zrcalo, 
kako pomembni so socialni stiki in dru-
ženja na prireditvah v resnici.
Opaža predvsem pomanjkanje pravih 
informacij o tem, kdaj, na kakšen način 
ter s kakšnimi omejitvami oziroma po 
kakšnih pravilih naj bi se odvijale prire-
ditve, ko bodo ponovno dovoljene. Orga-
nizacija dogodka se namreč ne zgodi 
čez noč, temveč sta za njegovo pripra-
vo potrebna vsaj mesec do dva. Iz tega 
naslova je priprava programa, v katerega 
je recimo vpeta rezervacija tujih izvajal-
cev, v nastali situaciji  praktično nemo-
goča. Pojasni: »Letos smo želeli, da bi 
bilo dogajanje predvsem v Letnem gle-
dališču Khislstein še bolj odmevno, tudi 
s tujimi nastopajočimi. Prav tako – če 
bo le možno – bo Kranfest prvič pote-
kal združeno s kolesarsko dirko Velika 
nagrada Kranja, državnim prvenstvom 

v odbojki na mivki in seveda zabavnim 
in kulturnim programom. Če priredi-
tve konec julija ne bo mogoče izpeljati, 
imamo rezervni termin nekje ob koncu 
avgusta ali v začetku septembra – seveda 
potem v nekoliko drugačni obliki. Vpra-
šanje je tudi, kaj se bo zgodilo z dogod-
ki v rovih, Festivalom piva in klobase, 
Nočjo čarovnic in priljubljeno Vinsko 
potjo.« Nima odgovorov, zmaje z glavo. 
V bistvu lahko le čaka, morda predlaga, 
opiše stanje odgovornim za to področje 
v vladi in upa, da bodo prisluhnili. Čaka-
nje pa je v tem primeru najslabše, tako 
za vse nastopajoče kot tudi tiste, ki zago-
tavljajo tehnično izvedbo prireditev. Ne 
vedo, ali naj zaprejo svoja podjetja ali 
naj čakajo, doda. »Socialni položaj neka-
terih je res že na robu preživetja.«
Glede na to, kako se stvari odvijajo 
v Nemčiji in Avstriji, je Štagar že v 

Kakšna bo nova resničnost 
koncertnih odrov
Kulturni dogodki, koncerti in podobne dejavnosti so bili med prvimi, 
ki so jih v času epidemije covida-19 ukinili, in bodo med zadnjimi, ki 
bodo zaživeli. 

Preteklo leto je bilo eno najbolj uspešnih po finančni krizi. Večina dogodkov je bila razprodana ali pa so se na javnih 
prireditvah postavljali rekordi po številu obiskanosti. / Foto: Primož Pičulin
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začetku aprila prišel do zaključka, da 
če bi prišlo do realizacije najbolj črne-
ga scenarija, potem je letošnja poletna 
sezona popolnoma izgubljena, lahko 
se zgodi, da bodo prvi dogodki celo pri-
hodnje leto. In ta datumski scenarij se 
je v javnosti že pojavil: vse skupaj naj bi 
se odprlo šele januarja prihodnje leto. 
Štagar verjame in upa, da če ne prej, se 
bomo vsaj do decembra dovolj prilagodi-
li, da bodo mogoče tudi večje prireditve 
na prostem. »Seveda,« ponovno pouda-
ri, »bodo organizacijsko drugačne, kot 
smo jih bili vajeni.«
MEDTEM PRIREDITVE SPROŠČAJO 
ŽE HRVATI, ŠPANCI IN TUDI IRCI »Po 
nekaterih informacijah – odvisno pač od 
epidemiološkega stanja – naj bi se pri 
nas prireditve do petdeset obiskovalcev 
sprostile predvidoma 25. maja, do pred 
poletjem pa naj bi se  sprostili manjši 
dogodki, do nekaj sto obiskovalcev,« 
pove Štagar in močno upa, da bo res 
tako. Meni, da bi bilo najbolj logično 
postopno odpiranje, seveda pod življenj-
sko izvedljivimi ukrepi. »Festivalov in 
množičnih dogodkov letos zagotovo ne 
bo.« In smo spet pri negotovi prihodno-

sti … »Mogoče se ne bomo nikoli več 
vrnili v stare, utečene smernice in pos-
redne posledice bodo občutne še dolgo. 
Veliko je odvisno od nas samih, kako 
se bomo sprijaznili in spoprijeli z novo 
realnostjo – s tem mislim na vse: orga-
nizatorje, obiskovalce in nastopajoče.«
EPIDEMIJA BO PUSTILA POSLEDICE 
Področje prireditev je utrpelo najhujše 
posledice do sedaj, in kot smo zapisa-
li, se bodo občutile še nekaj let. Štagar 
posebej omeni, da je bilo preteklo leto 
eno najbolj uspešnih po finančni krizi. 
»Večina dogodkov je bila razprodana 
ali pa so se na javnih prireditvah pos-
tavljali rekordi po številu obiskanosti. 
Ker je sedaj čista ''nula'', je padec res 
boleč.« Nadaljuje: »V izvedbo priredi-
tev je vpletenih toliko deležnikov … – in 
vsak ima svoje posebnosti. Glasbeniki 
so že dolgo odvisni od honorarjev na 
koncertih, saj je prodaja plošč res sla-
ba ali celo nikakršna. Skriti poklici, ki 
so povezani s koncertnimi dejavnostmi 
(lučkarji, tonski tehniki, t. i. roadiji, 
izposojevalci tehnične opreme, foto-
grafi in drugi) so preprosto odrinje-
ni od reševanja problemov. Ekipe, ki 

nudijo tehnično podporo, imajo v luči 
zagotavljanja ustrezne in kvalitetne 
opreme številne kredite, najemnine za 
skladišča, lizinge za dostavna vozila ...« 
Opozori še na problem s kadrom, ki 
se izobražuje s pomočjo pridobljenih 
izkušenj, saj predvideva, da se bodo 
tudi na tem področju pojavljali proble-
mi. Zato si želi, da se najde primerna 
rešitev tudi zanje.
KAKO NAPREJ? Razmišlja tudi o priho-
dnosti. »Na Zavodu za turizem in kul-
turo Kranj smo seveda pripravljeni na 
inovacije in improvizacije. Seveda bomo 
storili vse, da se utrip v mesto vrne čim 
prej. Ljudje koncerte in dogodke res že 
močno pogrešajo. Mogoče bomo imeli t. 
i. drive in koncerte ali pa v prvi fazi bolj 
intimne koncerte za mizami, kot smo 
jih že izvajali na Glasbenih večerih pod 
lipo, kjer lahko zadostimo vsem varnost-
nim ukrepom. Idej je kar nekaj.«
Štagar ima občutek, da smo na preizku-
šnji, koliko nam kultura resnično pome-
ni. Misli, da je čas, da se v tej smeri zač-
nejo stvari premikati intenzivneje, ker 
tudi na ta način bodo ljudje gledali v 
prihodnost z več optimizma. 

Dnevi odprtih vrat Parka Brdo 

V Parku Brdo se je razcvetela pomlad. 
Mogočni drevoredi in cvetoči 
rododendroni so prava paša za oči. 
Sprehodite se med jezeri in stavbami 
zgodovinske pomembnosti. Odpravili se 
boste lahko na vožnjo s kočijo, na vodeni 

ogled parka, se udeležili predstavitve 
golfa ter jezdenja lipicancev.  
Sladke brdske dobrote vas čakajo v 
Kavarni Zois, od petka do nedelje pa še 
gostinska ponudba na Račjem otoku. 

Brezplačen vstop od 22. do 31. maja, med 8. in 20. uro. 

Zakladnica kranjske aristokratske zgodovine, ki navdušuje z 
     izjemno rastlinsko in živalsko pestrostjo, vas vabi na obisk!    

www.brdo.si 
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Besedilo: Samo Lesjak 
Foto: Matija Zupan

O
b izteku prve dekade novega 
tisočletja, torej pred dobrimi 
desetimi leti, je mlade kranjske 
glasbene ustvarjalce, delujoče v 

večinoma metalskih zasedbah, povezala 
ideja o nujnosti prostora, kjer bi lahko 
vadili. Možnost za izpolnitev želje se 
je ponudila v samevajočem zaklonišču 
na Planini in fantje so se pogumno in 
marljivo lotili dela. Najprej so, tudi s 
pomočjo aktivnega Sama Košnika, zbra-
li dovoljenja okoliških stanovalcev, nato 
pa polni navdušenja in delovnega elana 
začeli popolno preobrazbo: iz sivega, 
zapuščenega in popolnoma zanemarje-
nega zaklonišča jim je v naslednjih letih 
uspelo ustvariti urejen, uporabnikom 
prijazen ter tudi tehnično vedno bolj 
izpopolnjen vadbeni prostor, ki so ga 
uporabniki hitro krstili za Plc.
V desetih letih je tam nastalo ogrom-
no dobre glasbe pa tudi slik, animacij, 
videov, vse mogočih življenjskih anek-
dot, zaposlitev in prijateljstev. Posebna 
atmosfera, ki jo nudi Plc, tako poleg 
osnovne ustvarjalne v sebi namreč 
združuje tudi mnoge druge dimenzije, 
nemara najpomembnejša je prav tka-
nje družbenih in prijateljskih vezi med 
ustvarjalci – v desetletju jih je v Plcu 
svoj prostor pod soncem našlo več kot 
dvajset.
Ob deseti obletnici je bilo na prireditvi 
Plc fest ob koncu lanskega leta tako v 
Trainstation Subartu še posebej pestro: 
v uvodu je bil na ogled kratki informa-

tivni dokumentarec o Placu, ki ga je pos-
nel Filip Košnik, nato pa so oder zasedle 
odlične, po vseh teh letih že vse bolj uve-

ljavljene glasbene skupine, ki domujejo 
oz. ustvarjajo v t. i. betonskem brlogu na 
Planini. Vročekrvne metalce so razgreli 

Pogumno v novo desetko
Deset let je že, odkar je v zaklonišču na kranjski Planini zaživel legendarni 
t. i. Plc – ustvarjalno okolje aktivnim lokalnim glasbenim skupinam pa tudi 
ostalim mladim ustvarjalcem. Tudi njim posledice epidemijskih omejitev 
koncertnih dogodkov ne prizanašajo.

Glasbena energija ob jubileju se je sprostila na odru Trainstation Subarta: v 
akciji so Armaroth.

Plc na Planini je prostor ustvarjalnosti ter družabnosti – med številnimi 
skupinami tam domuje tudi skupina Amalgam.



Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

O
d 18. maja lahko gostinci znova 
strežejo v notranjosti lokalov in 
restavracij, kar so zelo težko pri-
čakovali. Ob sproščanju ukrepov 

za zajezitev koronavirusa so jim po prvo-
majskih praznikih dovolili le strežbo na 
terasah, zato je bil njihov dohodek moč-
no odvisen od vremena, poleg tega pa 
morajo zagotavljati ustrezno varnostno 
razdaljo med gosti. V Klubaru so tako s 
terase umaknili polovico miz in stolov. 
»Ne glede na velikost naše terase lahko 
rečem, da ne dosegamo pozitivne nule, 
zato si niti ne upam pomisliti, kako pos-
lujejo kolegi s precej manjšimi terasami. 
Poleg omejenega števila miz in stolov pa 
nastajajo še dodatni stroški s čiščenjem, 
razkuževanjem, zaščitno opremo,« je 
v dneh po odprtju terase povedal sola-
stnik Klubara Klemen Malovrh in dodal, 

da se tako kot v drugih panogah sooča-
jo s pomanjkljivimi navodili pristojnih. 
Kljub vsemu je optimističen in upa, da 
bodo konec junija lahko začeli izvajati 
koncerte na terasi z omejenim številom 
obiskovalcev.
»Gostinstvo je najbolj na udaru, sploh če 
pomislimo, da je večina kranjskih loka-
lov odvisna ravno od poletne sezone in 
posledično vremena,« pa je po odprtju 
teras opozoril Selman Čorović, direktor 
Zavoda Carnica, ki upravlja Layerjevo 
hišo. »Fiksni stroški so ostali enaki, sto-
lov in miz je manj, dela pa več.« Spomnil 
je tudi na prireditve na prostem, ki so v 
zadnjih letih postale stalnica v mestnem 
jedru in gostincem prinašajo priložnost 
za dodaten zaslužek, a je njihova izvedba 
v trenutnih razmerah pod vprašajem. Je 
pa pozdravil poteze kranjske občine o 
oprostitvi najemnin lokalom v njeni lasti, 
oprostitvi plačila najema javne površine 
za postavitve gostinskih vrtov in začas-
nem brezplačnem parkiranju. 

Znova lahko strežejo 
tudi v lokalih

Po prvomajskih praznikih so gostinci odprli terase, sedaj pa goste že lahko 
strežejo tudi v notranjosti lokalov.

Armaroth, Nature in Amalgam, rokerji 
in sint-rokerji so uživali ob skupinah 
Didge in Neuromancer, za plesno noč 
do jutranje zore pa sta poskrbela DJ-ja 
Douchean in Ofnana pesa. 
Omenjene glasbene skupine ter posa-
mezniki so v zavetju Placa ustvarili kako-
vostne lastne albume, poudariti pa velja, 
da je luč sveta ugledala tudi posebna, 
četrta Denktimes kompilacija, izdana ob 
jubileju ustvarjanja v vedno bolj oprem-
ljenem kranjskem zaklonišču – glasba, 
ki v sebi zajame vse plati ustvarjanja v 
Placu. Da vse poteka po črki zakona, 
pa že četrto leto skrbi Društvo KRDM, 
društvo za promocijo neodvisne glasbe, 
ki predstavlja most med ustvarjanjem 
glasbenikov ter zakonsko birokracijo. 
Osnovna vloga društva je tako pred-
vsem pomoč glasbenim ustvarjalcem: 
organizirajo koncerte (denimo metalske 
koncertne večere Distoržn v Trainu), 
turneje, izdajajo albume in promovirajo 
alternativno umetnost.
Mladim ustvarjalcem v Placu energije 
ne manjka in obljubljajo, da ostajajo 
aktivni tudi v naslednji desetletki. Žal pa 
je globok pečat ustvarjalcem pustilo 
obdobje virusne epidemije in njenih 
posledic. Kot pravi Martin Jagodic, pred-
sednik društva KRDM: Trenutno se soo-
čamo s skoraj popolnim izpadom pri-
hodkov. Koncerti so namreč naš glavni 
predstavitveni medij in vir zaslužka. 
Bendi prodajajo tudi majice, CD-je in 
podobno, a večino tega prodajo ravno na 
koncertih. Stroški na drugi strani ostaja-
jo isti: najemnina, stroški računovods-
tva, razne naročnine za programsko 
opremo in še marsikaj. Prav bi bilo, da 
bi tudi organizacije, kot je naša, dobile 
pomoč države. A kot kaže, trenutna vla-
da nima posluha za kulturo in bomo 
ostali še brez tistega, kar bi pridobili v 
normalnih časih. Smo pa izredno veseli 
vsake podpore, ki nam jo namenijo lju-
dje z nakupom glasbe oz. ostalih izdel-
kov. Priložnost v tej nesreči je, da lahko 
nemoteno ustvarjamo nove stvari, nav-
diha, energije in svežih idej nam v 
zaklonišču nikoli ne zmanjka. Precej 
bendov zdaj pripravlja nove izdaje, na 
primer Armaroth, Didge in Mutism. 
Imamo pa prostor še za kakšno ustvarja-
nja željno skupino, tako da če bi se nam 
kdorkoli želel pridružiti, ga vabimo, da 
obišče našo spletno stran oziroma nas 
kontaktira na naslov info@krdm.si. 
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Začelo se je s kuharskim 
mojstrom iz Zasavja Iztokom 
Gumzejem. Domislil se je 
dobrodelnega projekta, kjer 
slovenski kuharski mojstri – ali kar 
chefi, kot jim raje rečemo – kuhajo 
in dostavijo obroke tistim, ki so bili 
(in so še) zaradi koronasituacije 
najbolj izpostavljeni v skrbi za nas. 
Akcija ima ime Chefs Care oziroma 
Mnogo chefov, mnogo podpore, zelo 
hitro pa je dosegla tudi gorenjske 
mojstre kuhalnic. Igor Jagodic je 
tako recimo kuhal in dostavil obrok 
ekipi nujne medicinske pomoči v 
Zdravstveni dom Kranj, medtem 
ko se je Bine Volčič (na fotografiji) 
odločil, da pripravi obrok za 
kranjske poklicne gasilce oziroma 
Gasilsko reševalno službo Kranj. 
Oglasil se je kar s premično kuhinjo, 
prikolico Monstera, in tako s hrano 
kot obiskom navdušil. A. B. / Foto: 
Gorazd Kavčič

Srečanje z Abrahamom je pred kratkim doletelo ljubiteljem 
glasbe dobro znanega Igorja Lavriča s Kokrice, ki ne manjka na 
domala nobenem izmed koncertov v Kranju in okolici. Tokrat je v 
zavetju domačega ognjišča ob listanju albuma koncertnih vstopnic 
nostalgično obujal spomine, obenem pa se že veseli dne, ko bo 
svoje veselje lahko delil tudi s prijatelji. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Panorama Stara pošta se počasi vrača nazaj v življenje. Ravno sredi aprila so načrtovali v 

preteklosti dobro sprejeti Dobrodelni dan, a so ga morali zaradi nastale situacije, ki jo je povzročil 

covid-19, prestaviti na oktober. So pa nedavno vseeno začeli akcijo, ki jo pripravljajo skupaj z 

Radensko: poimenovali so jo Srce za porodnišnico. Namreč z vsako prodano stekleničko Radenske 

donirajo del sredstev Porodnišnici Kranj za nakup medicinskih aparatov. Akcija bo potekala več 

mesecev.  A. B. / Foto: osebni arhiv

Znani Rolly bar v Čirčah je ponovno odprl svoja vrata. Seveda v 
okvirih predpisanih ukrepov in dovoljenega, ampak prenovljen, s precej 
široko ponudbo sladoleda na terasi lokala in novim imenom: Rolly Ball 
Bar. Tematsko in po videzu je bar bolj športen, novo je tudi vodstvo. 
Primož Čebašek in Klemen Boštar (na fotografiji) sta sedaj nova šefa 
Rolly Ball Bara. Primoža Kranjčani poznajo še po uspešni El restaurante 
Mexico v Stražišču, Klemena pa po ljubezni do teka – takega, ki traja 
lahko nekaj ur, včasih tudi dni, celo tednov. A. B. / Foto: A. B.



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

MORAVSKE TOPLICE

TERME ČATEŽ

AMD Kranj nudi svojim članom pa tudi drugim možnost izredno ugodnega letovanja v svojih 
počitniških hišicah v Termah Čatež in v Moravskih Toplicah.             
Hišica v Termah Čatež je oddaljena pet minut hoje do bazenov, trgovin in restavracije. Pro-
stori so pritlični z večjo pokrito zunanjo teraso. Notranji prostori in oprema omogočajo pri-
jetno bivanje 4 do 6 oseb.
Hišica v Termah Moravske Toplice se nahaja v novejšem delu naselja v bližini golfskega 
igrišča. Prostori so dvoetažni z manjšo teraso. V pritličju so dnevni prostor, kuhinja in sanita-
rije, v etaži pa sta dve spalnici s po dvema ležiščema. Hišica omogoča bivanje do 5 oseb. Do 
bazenskih kompleksov, restavracij, trgovin in vsega, kar sodi k dobremu počutju, je 10 minut 
hoje. Obe hišici imata TV-sprejemnika in sta klimatizirani.
Obe lokaciji nudita obilo plavalnih in športnih objektov, možnost sprostitve ( savne, masaže), 
pohodov v okolico, kolesarjenja in obilo kulinaričnih užitkov.
Cena najema počitniške hišice je 45,00 evrov na dan (z DDV). V ceno so vštete vstopnice za 
bazenske prostore za vse prijavljene osebe, vendar največ za 4 ozirom 6 oseb, odvisno od 
kraja letovanja.

Vljudno vas vabimo, da se za informacije in rezervacijo osebno zglasite v pisarni AMD 
Kranj, Koroška cesta 53d, vsak  ponedeljek in sredo od 9. ure do 16.30 ter petek od 9. 
do 13. ure ali pokličete na telefon 04 23 80 240, kjer vam bomo prijazno odgovorili na 
vaša vprašanja.

PRAVOČASNO SI ZAGOTOVITE PRIJETEN DOPUST PO NAJUGODNEJŠIH CENAH.

VABIMO VAS  NA LETOVANJE V NAŠIH POČITNIŠKIH  
HIŠICAH  V MORAVSKIH TOPLICAH ALI TERMAH ČATEŽ

Letošnje praznovanje prvega maja je bilo zaradi epidemije koronavirusa precej drugačno od običajnega. Da pa ne 
bi ostali povsem brez slovesnega vzdušja, so poskrbeli gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Primskovo, 
ki so se na pobudo Gasilske zveze Slovenije odločili, da se na praznični prvi maj odpeljejo po središču občine in 
zavrtijo posnetek koračnic po zvočnikih. »Imeli smo več postankov, ob njih pa smo predvajali posnetek koračnic. 
Kranjčani so bili nad tem navdušeni,« je povedal član PGD Primskovo Andrej Štefe. Po končani budnici so se gasilci 16 
prostovoljnih gasilskih društev Mestne občine Kranj, Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Policijske postaje Kranj 
odpravili pred Kliniko Golnik (na sliki), nato pred Zdravstveni dom Kranj in nazadnje pred Dom upokojencev Kranj. V 
akciji je sodelovalo 14 gasilskih vozil in trideset gasilcev. »Povsod smo bili lepo sprejeti in tudi sami smo bili zelo 
presenečeni, saj so nas pozdravili z aplavzom. Mi smo jim pripravili kratek nagovor z zahvalo, da v teh časih skrbijo za 
vse pomoči potrebne,« je povedal Andrej Štefe. / V. S., foto: Gorazd Kavčič

Začelo se je s kuharskim 
mojstrom iz Zasavja Iztokom 
Gumzejem. Domislil se je 
dobrodelnega projekta, kjer 
slovenski kuharski mojstri – ali kar 
chefi, kot jim raje rečemo – kuhajo 
in dostavijo obroke tistim, ki so bili 
(in so še) zaradi koronasituacije 
najbolj izpostavljeni v skrbi za nas. 
Akcija ima ime Chefs Care oziroma 
Mnogo chefov, mnogo podpore, zelo 
hitro pa je dosegla tudi gorenjske 
mojstre kuhalnic. Igor Jagodic je 
tako recimo kuhal in dostavil obrok 
ekipi nujne medicinske pomoči v 
Zdravstveni dom Kranj, medtem 
ko se je Bine Volčič (na fotografiji) 
odločil, da pripravi obrok za 
kranjske poklicne gasilce oziroma 
Gasilsko reševalno službo Kranj. 
Oglasil se je kar s premično kuhinjo, 
prikolico Monstera, in tako s hrano 
kot obiskom navdušil. A. B. / Foto: 
Gorazd Kavčič



Besedilo: Alenka Brun

N
a Planet TV so letos spomladi želeli občinstvu predstavi-
ti oddajo, s katero bi se poklonili neprecenljivemu delu 
prostovoljnih gasilskih društev. Potem so razglasili epi-
demijo covida-19 in ustvarjalci oddaje so morali snema-

nje do nadaljnjega preložiti.
GASILCI Oddajo so poimenovali Gasilci in je začela nastajati v 
sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. Z njo so želeli pred-
staviti oziroma gledalcu približati predvsem nepogrešljivo 
dejavnost prostovoljnih gasilskih društev ter njihovo usposo-
bljenost, vrhunsko pripravljenost in izjemno požrtvovalnost.
Voditeljsko vlogo so v Gasilcih zaupali Marku Potrču, med-
tem ko bi med samo oddajo z gosti v studiu in podporniki 
gasilskih društev klepetala Eva Cimbola.
V bistvu gre za tekmovanje na najzahtevnejših gasilskih poli-
gonih doslej, pod vodstvom gasilskih strokovnjakov. V vsaki 

oddaji bi se pomerili dve gasilski društvi na treh poligonih, 
ključen bi bil ognjeni. Na koncu bi zmagovalno prostovolj-
no gasilsko društvo poleg častnega pokala prejelo donacijo v 
višini trideset tisoč evrov. Veliko pozornosti bi namenili tudi 
preventivnim ukrepom za varnost ljudi, projekt pa bi bil dob-
rodelno obarvan, saj bi s pomočjo gledalcev zbirali sredstva za 
Ustanovo za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda 
Rotarja. 
Takšen je bil prvoten načrt, ampak kot smo že omenili, je v 
nastajanje Gasilcev posegel covid-19.
MEDNARODNI DAN GASILCEV Vseeno pa smo pilotno oddajo, 
ki jim jo je uspelo posneti pred začetkom izrednih razmer, 
gledalci lahko videli. Na Planet TV so se namreč odločili, da jo 
umestijo v spored. Izbrali so ponedeljek, 4. maj, mednarodni 
dan gasilcev in dan, ko goduje zavetnik gasilcev sveti Florjan.
V njej smo poleg omenjenih voditeljev v vlogah sodnikov spo-
znali tudi Anžeta Šilarja in Tomaža Klemenčiča, ki sta sodila 
že na več gasilskih tekmovanjih tako v Sloveniji kot na med-

Gasilski izziv
Na mednarodni dan gasilcev smo na Planet TV lahko spremljali pilotno oddajo Gasilci, kjer so se 
v velikem gasilskem izzivu z izjemno zahtevnim poligonom spopadle gasilke iz Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Predoslje: Anica Vodnik, Maja Marčun, Manca Šavs, Petra Törnar, Špela 
Skubin in Tamara Pogačar.

V predstavitveni oddaji smo navijali za Gorenjke: na poligonu so se preizkusile odlične gasilke PGD Predoslje.
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narodnih gasilskih olimpijadah; izziv je 
pozorno spremljal tudi Klemen Repovš 
iz Gasilske zveze Slovenije. Kot komen-
tatorja pa sta premagovanje ovir pospre-
mila še en Tomaž Klemenčič in Jure 
Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor. 
V predstavitveni oddaji pa smo navijali 
za Gorenjke: s poligonom so se namreč 
spopadle odlične gasilke PGD Predos-
lje.
ČLANICE PGD PREDOSLJE SO ZELO AKTI-
VNE Udeležujejo se intervencij, vseh 
društvenih vaj, strokovnih gasilskih 
izobraževanj in usposabljanj, požar-
nih straž. Sodelujejo na tekmovanjih, 
v poveljstvu društva, pri vzgoji mladih 
gasilcev, pri druženju, pomoči sova-
ščanom, na prireditvah. Večina jih je v 
društvu že od osnovnošolskih klopi. Za 
sodelovanje v oddaji so se v prvi vrsti 
odločile zato, ker so želele ljudem pred-
staviti ženske gasilke. 
Anica Vodnik pove, da se pravzaprav 
nobena ni resno igrala z mislijo, da bi 
lahko nastopila v največjem gasilskem 
izzivu, dokler se ni pojavila možnost in 
so začele razmišljati, da kaj pa, če bi vse-
eno poskusile, pa čeprav gre za naloge, 

ki so večinoma rezervirane za moški del 
populacije. In so sprejele izziv. A ko so 
videle poligon, so dejansko dojele, da 
gre sedaj pa zares. Anica nadaljuje, da je 
bila v danem trenutku prisotnost adre-
nalina visoka, prepletel se je še s priča-
kovanji in navdušenostjo. Sploh, ker so 
se zavestno odločile, da bodo sodelovale 
pri nečem, kar je bilo – kot smo že ome-
nili – rezervirano le za moške. Nov fak-
tor pa je za dekleta predstavljal ogenj, ki 
je bil tokrat sestavni del večine nalog. 
Tri so v nalogah sodelovale vedno, dve 
sta bili rezervi.
»V goreči stavbi mi je srce razbijalo tako 
močno, da bi zagotovo preglasilo zbija-
nje betonske plošče,« pravi Anica. 
Poligon je oblikovan tako domiselno, 
da nekdo, ki preživi več časa v fitnesu 
kot na svežem zraku, ne bi mogel hitro 
opraviti vseh nalog, saj je poudarek na 
strategiji, iznajdljivosti, telesni vzdržlji-
vosti in mentalni moči, še doda.
KO PREVZAMETA VAJETI V SVOJE ROKE 
ADRENALIN IN POGUM Anica meni, da 
jim je izkušnja dala novega zagona. Tre-
ma je bila prisotna, a ne toliko zaradi 
kamer kot zaradi poligona, nalog, ki so 

jih čakale. Situacije, v katerih so se gasil-
ke iz Predoselj znašle oziroma so jih 
pričakale v izzivu, so bile videti izjem-
no resnično. »Seveda pa potem adrena-
lin tako tremo ''povozi'',« pritrdijo vse. 
Ugotovile pa so še, kar pa pravzaprav 
vedo od prvega dne, odkar so si nadele 
gasilsko uniformo: da veliko vlogo pri 
vsem igra pogum. In če so se na začet-
ku spraševale, ali je bilo sodelovanje v 
Gasilcih prava odločitev, sedaj vedo, da 
je bila. 
LJUDJE, KI SO SI OGLEDALI PILOTNO 
ODDAJO, SO BILI VEČINOMA NAVDUŠENI 
Enim je bila celo tako všeč, da so jo nas-
lednji ponedeljek ponovno čakali, 
potem pa žalostno ugotovili, da to še 
nekaj časa ne bo mogoče. A kot kaže, bo 
oddaja kmalu nazaj, saj njeni ustvarjalci 
že vabijo prostovoljna gasilska društva, 
da se preizkusijo v izzivu. Marsikateri 
gledalec je tudi odkrito priznal, da vsaka 
čast dekletom, ker je bilo vse skupaj 
videti res zahtevno, in se poigral z misli-
jo, da so članice PGD Predoslje postavi-
le kar visoko začetno mejo za vse sode-
lujoče v naslednjih oddajah, ki bodo (ko 
bodo) sledile.  

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

NOVO! NAKUPOVANJE PREK SPLETA  
Ostani doma, naroči domov            www.narocidomov.si

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)

  najem točilnih  
aparatov za pivo
  možnost dostave na 
lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

BRIKETI PREMIUM 
IZ AKTIVNEGA 

OGLJA BREZDIMNI 
10 kg 

18,79 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

7,91 EUR
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V Pin Up lepotnem studiu v Britofu nudijo profesionalne storitve 
na področju nege telesa, kot so manikira, pedikura, depilacija, an-
ticelulitni tretmaji nege obraza, podaljševanje in vihanje trepalnic, 
oblikovanje obrvi po metodi microblading in oblikovanje obrvi s 
kano. Pri tem uporabljajo visokokakovostne proizvode za najboljše 
rezultate. Lastnica Sabina Gorjanc pojasnjuje, da si nekatere storitve, 
kot so urejanje nohtov in depilacija, stranke občasno same uredijo 
doma, vendar pa rezultati niso tako kvalitetni, kot če delo opravi stro-
kovno usposobljena kozmetičarka s profesionalnimi materiali. »Pri 
nas se lahko popolnoma prepustijo spretnim rokam kozmetičarke in 
storitev je odlično opravljena. Stranka pa si obenem lahko privošči 
še sproščujoč trenutek le zase,« poudari Sabina Gorjanc. 
V salonu kljub profesionalnosti ohranjajo sproščeno vzdušje, prav 
tako se vsaki stranki posvetijo individualno ter si vzamejo čas za 
pogovor. »Zato se lahko pohvalimo z velikim številom rednih strank, 
ki se z veseljem vračajo na druženje in kvalitetno storitev. Za to 
poskrbiva Sabina in Maja, obe kozmetičarki po izobrazbi, kmalu pa 
se nama pridruži še nohtna stilistka Nika,« zaupa lastnica in doda: 

»Po skoraj dveh mesecih karantene so stranke najbolj pogrešale 
nego nohtov ter pedikuro. Ker pa se bliža poletje, pričakujemo 
povpraševanje tudi za anticelulitne tretmaje, pedikuro in depilacijo.«
Pin Up lepotni salon ob ponovnem odprtju po karanteni obratuje 
nespremenjeno, le pri nekaterih storitvah so nekoliko prilagodili 
delo in s tem zagotovili popolnoma varno okolje za stranke in njih 
same. »Za higieno, prezračevanje in razkuževanje smo vestno ter 
redno skrbeli že pred koronavirusom, saj so to osnovni pogoji, ki 
morajo biti zagotovljeni v vsakem salonu,« sklene Sabina Gorjanc.

Stranke najbolj pogrešale nego nohtov

V Pin Up lepotnem studiu nudijo profesionalne storitve  
na področju nege telesa.

Sabina Gorjanc, s. p.
Britof 27
4000 Kranj
031 874 - 019

Besedilo: Alenka Brun

D
eichmann tudi letos nadaljuje 
uspešno sodelovanje z britansko 
pop zvezdnico Rito Oro, ki je s 
svojo kreativnostjo in edinstveno 

stilsko zavestjo zaznamovala že njihovo 
lanskoletno jesensko/zimsko kolekcijo. 
Tako Rita Ora ostaja obraz kolekcije za 
pomlad in poletje 2020, ki je z geslom 
»navduši v barvah« zasnovana predvsem 
za tiste, ki rade izstopajo. Ponaša se z 
barvami, ki slavijo življenjsko energijo; 
drznimi stili ter najrazličnejšimi detajli, 
ki narekujejo trende. Ljubiteljice enostav-
nejših kombinacij se tako lahko odločajo 
med športnimi copati z izrazitim podpla-
tom, barvnimi poudarki in kovinskimi 
elementi in na ta način odlično dopolnijo 
športni videz. Če pa eleganco postavlja-

te na prvo mesto tudi poleti, potem ne 
morete mimo salonarjev z odprto peto 
ali »loaferk« v krokodiljem vzorcu. Kole-
kcijo dopolnjujejo še sandali brez pete v 
bleščečih odtenkih, sandali s polno peto 
in polnim podplatom, vpadljive glamu-
rozne pete, lakasti salonarji in salonarji 
v živalskih vzorcih; piko na i pa dodajajo 
modeli z jermenčki v pastelnih barvah. 
Glede na to, da je pandemija covida-19 
posegla tudi v svet mode in prekinila 
fizični prodajni tok trgovin, prestavila 
modne dogodke, lansiranje novih kolek-
cij – nekatere so se sicer zgodile preko 
spleta – in poskrbela za še kakšno mod-
no cvetko, ženski del populacije zagoto-
vo komaj čaka, da se stvari dokončno 
vrnejo ali vsaj približajo stanju pred epi-
demijo, da si lahko ponovno »v živo« 
ogleda, otiplje čevlje na prodajnih poli-
cah in si izbere najljubši par. 

Navduši v barvah
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Wu masaža uspešno  
odpravlja napetost mišic, 
stres, t. i. heksenšus, 
bolečine v vratu in ramenih,  
mravljince po rokah, 
glavobol, napetost  
in bolečine hrbta, išias ...

 Wu masaža po več letih ponovno odpira svoja vrata.

Ulica Angelce Hlebce, Kranj 
(za Qlandio)
G: 040 352 388
DČ: po predhodnem naročilu

Hongxina Wuja številni Kranjčani poznajo pod imenom Ivan. 
Tako ime se je namreč srčnega Kitajca oprijelo v Sloveniji, kjer 
živi zadnjih 23 let. Rodno deželo je sicer zapustil že leta 1992, 
ko je prišel v Zagreb na študij. Po petih letih življenja na Hrva-
škem se je leta 1997 preselil v Slovenijo, kjer je sprva delal kot 
prevajalec in kasneje tudi kot asistent kitajskim maserjem. Dve 
leti kasneje se je na Kitajskem tudi sam usposobil za maser-
ja kitajske masaže tuina, tako da je po vrnitvi v Slovenijo leta 
2000 v hotelu Krim na Bledu odprl svoj prvi masažni studio, 
šest let kasneje pa še v Kranju, natančneje v prenočiščih Dež-
man na Kokrici. 
»Številni Kranjčani so prihajali k meni na Bled na masažo. 
Tedaj še ni bilo avtoceste, zato jim je vožnja vzela veliko časa, 
še posebej poleti, ko je bil Bled poln turistov, pa tudi pozimi, 
kadar je snežilo. Želel sem se jim približati, to je bil glavni raz-
log, da sem masažni studio odprl tudi v Kranju,« pripoveduje 
Wu v tekoči slovenščini. 
V kranjskem masažnem studiu mu je pomagal tudi bratranec. 
Dela sta imela veliko, stranke so bile z učinkom njune masaže 
zelo zadovoljni. Tudi v Kranjčanki smo v preteklosti pogosto 
predstavljali zgodbe hvaležnih Gorenjcev, ki jim je Ivan Wu 
pomagal odpraviti različne zdravstvene težave. Masaža tuina 
namreč omogoča naravno in učinkovito samoobnovo telesa, 
zato po Wujevih besedah uspešno odpravlja mišične težave, 
bolečine v vratu, ramenih in kolenih, težave s hrbtenico, išias 
in tudi depresijo. 
Masaža tuina je zelo priporočljiva tudi za vse, ki so izčrpani 
zaradi vsakodnevnega stresnega življenja ali preobremenitve, 
dodaja Wu. Zanimivo, da je po dolgih letih masiranja preobre-
menjenost, izčrpanost doletela tudi njega. »Masažni salon sem 
imel na Kokrici odprt do leta 2014. Ves ta čas sem živel le za 
delo, prijatelji so mi rekli, da sem stroj za masažo. A to ne more 
trajati večno, telo od stalnega napora zboli in ti sporoči, da si 
na napačni poti. Tako je napočil trenutek, ko sem tudi sam spo-
znal, da zaradi iztrošenosti potrebujem počitek. Posvetil sem 
se energijskim vadbam tai chi (tajči) in qi gong (či gong), veliko 
sem bral, se usmeril v duhovnost. To mi je v življenju resnično 
manjkalo,« pripoveduje. 

Po šestih letih si je Wu znova nabral potrebne moči in energije, 
zato se spet čuti zmožnega masirati. »Zanimivo, leta 2014 sem 
sam sebi zaprisegel, da ne bom nikoli več masiral. Celo svojim 
rednim strankam sem dopovedoval, da naj poiščejo drugega 
maserja, ko ga bodo potrebovali. Zdaj sem spoznal, da je to 
moja usoda – energija in duhovnost,« pripoveduje.
Ivan Wuz tako na Ulici Angelce Hlebce za nakupovalnim sredi-
ščem Qlandia v Kranju zdaj spet odpira studio kitajske masaže 
tuina. Masažo seveda izvaja z upoštevanjem vseh navodil Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje o ukrepih za preprečevanje 
okužbe s covidom-19, kot je uporaba zaščitne maske in rokavic 
pri masaži, redno prezračevanje in razkuževanje prostorov in 
površin, s katerimi so stranke v stiku.

Kitajec Ivan spet masira

KUPON 
za 5 evrov 
za mesec 

maj in junij
Za eno masažo velja 

samo en kupon.

✂

✂
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

D
igitalni zemljevid »Črne točke z odpadki v MO Kranj« 
je zasnovan na platformi Google Zemljevidi in na pre-
prost način omogoča posodabljanje podatkov in dodaja-
nje morebitnih novih črnih točk. Kranjska občina poziva 

občane, naj ga dopolnijo s podatki, če v svojem okolju opazijo 
nepravilno odložene odpadke, saj bo tako načrtovana čistilna 
akcija bolj učinkovita in uspešna.
V digitalnem zemljevidu je vpisanih že več kot trideset perečih 
lokacij, na katere so občani ali krajevne skupnosti opozorili 
občino, medobčinski inšpektorat ali Komunalo Kranj, nekaj 
novih so odkrili in popisali tudi predstavniki občine, njene 
Civilne zaščite, krajevnih skupnosti ter medobčinski inšpek-
torji in redarji na delovni akciji zadnji teden aprila in prve dni 
maja.

Zemljevid črnih točk
Mestna občina Kranj je vzpostavila digitalni zemljevid črnih točk – lokacij,  
kjer so odpadki nepravilno odloženi.

Občane pozivajo, naj v digitalni zemljevid vnesejo 
podatke o morebitnih črnih točkah z odpadki v svojem 
okolju.

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2020-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 24/02/20   09:52

ZA TOPLO ZIMO IN POMLAD, 
KURILNO OLJE DOSTAVLJA HUBAT!

DOSTAVA KURILNEGA OLJA  www.hubat.si

Brezplačen 
prevoz ali 
plačilo na 
obroke

 080 22 36

»Ti podatki – za kakšno vrsto in količino odpadkov gre, kak-
šna oprema je potrebna za njihov odstranitev ipd. – bodo v 
pomoč pri načrtovanju čistilnih akcij. Prva, manjša in urgen-
tna, bo verjetno že konec maja oz. takoj po sprostitvi ukre-
pov za zamejevanje širjenja bolezni covid-19 ob ugodnem 
epidemiološkem stanju. Druga, Očistimo Kranj – Kran' ni 
več usran 2020, ki jo Kranjski taborniki sicer tradicionalno 
organizirajo konec marca, pa bo najverjetneje jeseni,« so 
sporočili z Mestne občine Kranj. 

  V digitalnem 
zemljevidu je vpisanih že 
več kot trideset perečih 
lokacij, na katerih so 
odpadki nepravilno 
odloženi. Seznam črnih 
točk bo v pomoč pri 
izvedbi čistilnih akcij, prvo 
načrtujejo že konec maja.
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www.komunala-kranj.si                        080 35 55 Čisto je lepo.

Prijavite se na  
obveščanje o moteni  
oskrbi z vodo.

Najpogostejši vzrok za motnje pri oskrbi s pitno vodo na javnem 
vodovodnem omrežju so različni posegi na omrežju (v času 
vzdrževanja, prevezav, obnov, odprave okvar …) in takrat moramo 
oskrbo s pitno vodo prekiniti. V takih primerih objavimo obvestilo  
na svoji spletni strani in radijskih postajah.  

Vabimo vas, da se prijavite na brezplačno obveščanje o moteni 
oskrbi s pitno vodo in poskrbite, da bodo informacije pravi čas 
prišle do vas.

Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov in/ali preko  
SMS-sporočila v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. 
Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno 
neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Na spletni strani podjetja najdete nasvete, kako ukrepati ob 
zapiranju vodovoda in ponovni vzpostavitvi oskrbe z vodo, kako 
očistiti mrežico na pipi, kdaj in kako je treba vodo prekuhavati 
in pravilen postopek prekuhavanja ter priporočila, kaj lahko 
uporabniki sami naredimo za ohranjanje kakovosti vode. 

Po daljši odsotnosti v objektu poskrbite za osnovne preventivne 
ukrepe v internih vodovodnih omrežjih. 

Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Gorazd Kavčič

E
pidemija koronavirusa je prive-
dla do zaprtja številnih javnih in 
zasebnih objektov. Vrata so zaprli 
šole, vrtci in mnoge druge ustano-

ve, gostinski objekti, poslovne stavbe ..., 

samevale so tudi mnoge počitniške hiše. 
»V zaprtih objektih se je močno zmanj-
šala ali celo prekinila uporaba pitne vode, 
kar je privedlo do njenega zastajanja v 
internem vodovodnem omrežju. Zaradi 
nepretočnosti vode v internem vodovo-
dnem omrežju se je povečalo tveganje za 
nastanek mikrobiološke neskladnosti pit-
ne vode,« opozarjajo v Komunali Kranj. 

Lastnikom, najemnikom, upravnikom 
in odgovornim osebam za kakovost zato 
priporočajo, da do vzpostavitve običajnih 
razmer poskrbijo za osnovne preven-
tivne ukrepe. Svetujejo jim, naj vodo v 
interni vodovodni napeljavi popolnoma 
izmenjajo vsaj enkrat na teden. »To sto-
rite tako, da odprete vse pipe, ki morajo 
biti v skrajnem položaju, v katerem teče 

Za zdravo pitno vodo
V času epidemije je v številnih zaprtih objektih prišlo do daljše prekinitve uporabe pitne vode 
in njenega zastajanja v hišnem vodovodnem omrežju, zato je priporočljivo njegovo intenzivno 
izpiranje. Tako se izognemo poslabšanju kakovosti vode in posledično nevarnosti za zdravje ljudi.



Priporočljivo je, da mrežice na 
pipah očistimo približno enkrat na 
štirinajst dni. Voda naj vsak dan pred 
prvo uporabo iz pip teče vsaj dve 
minuti oz. toliko časa, da se njena 
temperatura ustali.

izključno hladna voda, in počakate, da se 
temperatura vode stabilizira, ter večkrat 
spustite vodo v WC-kotličkih,« so poja-
snili.
Dodali so, da je pred ponovnim zago-
nom dejavnosti v objektih, ki dlje časa 
niso bili v uporabi, vsekakor treba 
nameniti posebno pozornost izvedbi 
ustreznih ukrepov za zagotavljanje skla-
dnosti pitne vode, kot so temeljito spi-
ranje s hladno vodo internega omrežja, 
izvedba toplotnega šoka grelnika vode 
in čiščenje mrežic na pipah. Priporočajo 
tudi vzorčenje pitne vode na mikrobio-
loške parametre.
PREVENTIVNA IZPIRANJA NAJ BODO 
REDNA Tudi na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da 
je v času počitnic, praznikov ali zaprtja 
dejavnosti poraba vode v objektih v javni 
uporabi zmanjšana ali prekinjena, zato 
lahko pride do zastajanja in dviga tempe-
rature vode v hišnem vodovodnem omre-
žju. Posledično tako v omrežju prihaja 
do razmnoževanja mikroorganizmov 
ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v 
pitno vodo, kar lahko predstavlja tvegan-
je za zdravje. »Svetujemo, da redna pre-
ventivna izpiranja vodovodnega omrežja 
izvajate skozi vse leto in s tem zagotav-
ljate pretočnost na vseh pipah v objektu. 
Izpiranje naj se opravi po vsakem obdob-
ju, ko voda v omrežju dlje časa stoji, na 
primer na začetku delovnega tedna, po 
praznikih ...« so razložili.
V UPORABI NAJ BODO VSE PIPE V HIŠI 
Priporočajo tudi, da naj voda na vsaki 
pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče 

vsaj dve minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Curek 
naj bo enakomeren in srednje jakosti oz. debeline svinčnika. »Predvsem je redno 
točenje vode na pipi pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov 
za otroke – najpogosteje je to pipa v kuhinji,« so poudarili na NIJZ.
Na Komunali Kranj občanom svetujejo še, naj sicer uporabljajo vse pipe v stanova-
nju oziroma hiši. Priporočljivo je, da približno enkrat na 14 dni na pipah očistimo 
mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstra-
njevanje vodnega kamna. Prav tako je treba odkriti in odstraniti slepe rokave, do 
takrat pa vodo iz njih spirati vsaj enkrat na teden.
NEVARNIH ODPADKOV NE ZLIVAMO V ODTOK Poudarili so še, da je za ohranjanje 
čiste pitne vode pomembno, da ne zlivamo v odtok kemikalij, barv, lakov, insekti-
cidov, zdravil in drugih nevarnih odpadkov, prav tako ne jedilnega in motornega 
olja. »Vse te snovi lahko negativno vplivajo na delovanje sistema za čiščenje odpa-
dnih vod, s tem ko uničijo favno in zamašijo cevi. Nevarne odpadke oddamo v 
zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov ali v času letne akcije zbiranja nevar-
nih odpadkov,« so opozorili na Komunali Kranj. 
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GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 650,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv

že od 850,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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Vas je dosedanje leto 2020 presenetilo? Verjetno si nihče ni 
zamislil, da bodo morali šolarji opravljati obveznosti na dalja
vo, da bo svetovni šport čez noč ugasnil ter da bodo odpove
dani vsi večji družabni dogodki in koncerti. Veliko nas je čas 
ka rantene izkoristilo za temeljito pospravljanje svojih domov 
in urejanje vrtov. Posvetili smo se svojim najbližjim in načr
tovali prihodnost. Če sodite med tiste, ki so misli usmerili v 
prenovo ogrevanja in hlajenja domov, ali tiste, ki gradijo novo 
hišo, imamo za vas dobro novico! Pripravili smo res atrak-
tivno ponudbo, ki jo boste težko zavrnili.  

Dovolite, da se na kratko predstavimo. Zgodba današnje 
Veto group se je začela pred 30 leti z ustanovitvijo družinskega 
podjetja Eltron v vasi Žabnica na Gorenjskem. Danes Veto group 
združuje 10 trgovin na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, kjer 
tržimo ves potreben material za ogrevanje, hlajenje, vodovod, 
prezračevanje in kopalnice priznanih evropskih blagovnih 
znamk.

Veto group med drugim že 17 let ekskluzivno zastopa 
ogrevalne sisteme De Dietrich. Francosko podjetje je bilo us
tanovljeno davnega leta 1684. S proizvajalcem smo vzpostavili 

neposreden poslovni odnos, ki temelji na zaupanju, ter samo 
v Sloveniji z več kot 25.000 vgrajenimi De Dietrich sistemi ust
varili veliko družino zadovoljnih uporabnikov. 

Gradite ali obnavljate?
Gradnja nove hiše ali prenova stare vam daje možnost, da 
ustvarite dom svojih sanj. V tokratni ponudbi vam želimo 
predstaviti rešitev ogrevanja in hlajenja, ki bo po meri vam in 
vašemu domu. 

Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, ki velja le 
od 1. junija do 31. avgusta 2020. Ob vgradnji katerekoli 
tehnološko napredne ogrevalne toplotne črpalke zrak/
voda znamke De Dietrich vam enostavno podarimo kli-
matsko napravo istega proizvajalca. 

Ogrevalne toplotne črpalke De Dietrich učinkovito ogre
vajo prostore in pripravijo toplo sanitarno vodo. Zahvaljujoč 
reverzibilnemu obratovanju predvsem v novogradnjah za
gotavljajo tudi hlajenje poleti. 

Odločilna prednost ponudbe De Dietrich je izjemno širok 
razpon možnosti njihove uporabe. Poleg vgradnje v nove hiše 
in manjše poslovne objekte so naprave primerne tudi za starejše 
objekte z radiatorskim ogrevanjem, saj samostojno zagotavljajo 
predtok tudi do 60 °C, obenem pa jih je moč priklopiti k obsto
ječemu kotlu na olje, plin ali lesno biomaso. S pomočjo vgraje
nega vrhunskega vremensko vodenega regulatorja so sposobne 
krmiliti tudi najkompleksnejše sisteme do 20 ogrevalnih krogov 
ali npr. ogrevati vodo v bazenu. Skratka neomejene možnosti 
uporabe. In zakaj je ponudba neverjetna? Berite naprej.

Stroške ogrevanja lahko zmanjšate za do 70 %
Z vgradnjo toplotne črpalke De Dietrich boste prihranili 

tudi do 70 % pri stroških ogrevanja. Za njihovo učinkovitost 
poskrbi Scroll kompresor z invertersko tehnologijo delovanja 
ter vmesni modul »Power Reciever«, ki je vgrajen v hladilnem 
krogu in omogoča še boljši izkoristek delovanja toplotne čr
palke pri nizkih zunanjih temperaturah. Naprave, ki samostoj
no delujejo tudi ob izredno nizkih temperaturah, se uvrščajo v   
razred energijske učinkovitosti A++.  

Notranje enote toplotnih črpalk se glede na vaše potrebe 
med seboj precej ra zlikujejo. Vsem je skupen kompakten in že 

Ekstremna ponudba  
v ekstremnih časih

Všeč vam bo, ker bo vaše varno zavetje skozi vse leto tudi prijetno in udobno. 

Toplotne črpalke De Dietrich so kljub odlični kvaliteti, 
vsestranski uporabi in zanesljivosti med najugodnejšimi 
na trgu.
 



tovarniško opremljen notranji modul, ki zavzame zelo malo 
prostora, sodoben dizajn pa sovpada v tako rekoč vsak prostor 
v domu. Zaradi dobre izolacije v prostoru delujejo zelo tiho in 
nevsiljivo. Njihova namestitev je povsem enostavna.

Toplotne črpalke De Dietrich so kljub visoki kako vosti 
in zanesljivosti med najugodnejšimi na trgu. Ne le da boste 
prihranili do 70% pri računih za ogrevanje, pri vgradnji ste 
na nekaterih območjih Slovenije upravičeni tudi do sub-
vencije Eko sklada v višini do 3.200 EUR. 

Se lahko domislite še katere druge investicije v svoj 
dom, ki bi vam v enem samem letu povrnila toliko denarja? 
To je pravzaprav edina investicija, ki se vam v celoti povrne. 
Lahko bi si celo drznili reči, da napravo dobite za stonj!

Kaj pa rokovanje z napravo? Upravljanje toplotnih črpalk 
je nadstandardno in v skladu s pričakovanji prihodnosti. To 
omogoča inovativna upravljalna enota z besedilnim zaslonom 
v slovenskem jeziku in oddaljeno upravljanje naprave preko 
WiFi sobnega termostata Smart TC. Upravljanje toplotnih čr-
palk je mogoče tudi preko aplikacije na pametnem telefonu.

Ne pozabite, toplotna črpalka je srce vašega doma in stal-
no delujoč aparat, ki mora delovati 24 ur na dan in vse dni v 
letu. Od tega je odvisno tudi vaše udobje. 

Pokličite nas in z veseljem vam bomo na podlagi opisa in 
ogleda vaše situacije pripravili predlog najustreznejše izbire 
toplotne črpalke, ki vam jo bo vgradil strokovno usposobljen 
izvajalec. S široko razvejano servisno mrežo pa bo poskrbljeno 
tudi za njeno stabilno, zanesljivo in dolgotrajno delovanje. Vaš 
nakup bo varen tudi zaradi 2-letne polne garancije.  

30 let izkušenj in na desettisoče zadovoljnih uporab-
nikov sta naši najboljši referenci in lahko nam zaupate, da 
vas ne bomo pustili na cedilu.

Zakaj menimo, da je naša ponudba ekstremno 
ugodna?
Prvič, porabili boste malo energije in manj denarja. Drugič, 
prispevali boste k čistejšemu okolju. Tretjič, doma bo pri-
jetno in še bolj udobno. In nazadnje, investirali boste v 
najboljšo naložbo doslej ter za nagrado prejeli sodobno, 
tiho klimatsko napravo Climup z  energijsko učinkovitost-
jo A++ ter ekološkim hladilnim sredstvom R32 svetovno 
uveljavljenega proizvajalca De Dietrich.

Trudimo se, da ostanete še naprej dober gospodar svoje-
ga doma in boste nekaj dobrega storili za svoje najbližje. Iz-
koristite našo edinstveno ponudbo in nas za več informacij ali 
strokovno svetovanje pokličite na 041 659 514 ali pišite na 
akcija@veto.si.

Klimatska  
naprava

Toplotna črpalka  
zrak / voda

OB NAKUPU  

TOPLOTNE ČRPALKE

GRATIS KLIMA

Dve strani istega doma
V ekstremnih okoliščinah je dom naše varno zatočišče in da bo skozi vse leto tudi prijetno in udobno, vam ob nakupu 

katerekoli ogrevalne toplotne črpalke zrak / voda priznane blagovne znamke De Dietrich 
klimo istega proizvajalca PODARIMO.

Akcija velja od 1. junija do 31. avgusta 2020.

Toplota doma, toplina srca.

Plinske peči Evodens.

5 
letna polna 

garancija

Eltron d. o. o., Šuceva ulica 56, 4000 Kranj, Slovenija

Toplota doma, toplina srca.

Plinske peči Evodens.

5 
letna polna 

garancija
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Besedilo: Maša Likosar

S
enčila delimo na zunanja in notranja, pri čemer so zuna-
nja najučinkovitejša za zaščito pred pregrevanjem pro-
stora, notranja pa so primerna rešitev za zaščito pred 
sončnimi žarki, za zatemnitev prostora ali za zastiranje 

pogleda v prostor. Med zunanja senčila uvrščamo predokenske 

in nadokenske rolete, zunanje žaluzije in t. i. screen senčila, 
med notranja senčila pa notranje žaluzije, plise senčila, lamel-
ne in panelne zavese ter roloje. Ko se odločamo za nakup senčil, 
pojasni Peter Rozman, moramo najprej pomisliti, zakaj senčila 
potrebujemo. Torej ali kot zaščito pred soncem, kot toplotno 
izolativno in mehansko zaščito, dekoracijo ali le za zatemnitev 
in zastiranje prostora. Pri Senčilih Asteriks vsa senčila izdelu-
jejo iz aluminija. »Njihova življenjska doba je odvisna od kva-

Senčila kot zaščita 
in estetski element
Senčila so nepogrešljiv dodatek zastekljenih površin. Ščitijo pred soncem in nezaželenimi 
pogledi ter dajejo estetski element urejenosti doma. Kakšna senčila poznamo, katere so 
prednosti enih in drugih, nam je zaupal Peter Rozman, lastnik podjetja Senčila Asteriks.

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 
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Zaposlimo:   polagalec keramike 
  gradbeni tehnik 
  delavec pomočnik

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%



PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PANASONIC AQUAREA:

- deluje tudi, ko se zunanja temperatura spusti pod –28 °C
- konstantna zmogljivost do –20 °C
- prostorsko varčna: 1800 x 598 x 717 (V x Š x G)
- nižji stroški vgradnje
-  cevna napeljava na dnu enote ALL IN ONE  

(preprosta vgradnja)
- preprosta nastavitev daljinskega upravljalnika
- enostavnejša vgradnja in vzdrževanje
- 1-fazna in 3-fazna

5-LETNA GARANCIJA NA OPRAVLJENE STORITVE

NOVO! PRODAJA IN MONTAŽA  
VRHUNSKIH TOPLOTNIH ČRPALK Panasonic AQUAREA 
za ogrevanje prostorov in sanitarne vode!

       P.E. PLINSTAL, TRGOVINE IN INŠTALACIJE    
                                              Industrijska 1a, Jesenice
                                  T: 04 581 02 00,  M: 051 308 934

I: www.enos.si, E: peter.simnic@enos.si

Odprto: 
7.00–17.30, 

sobota 
7.00–12.00.

OGREVANJE – VODOVODNE INŠTALACIJE – 
SVETOVANJE – PROJEKTIRANJE – IZVEDBA – TRGOVINA

Z VAMI  
VEČ KOT 

25  
LET

www.enos.si

litete in naša senčila veljajo za visoko kvalitetna, kar pomeni, 
da morajo služiti svojemu namenu tudi do petindvajset let. 
Občasno se opravi le servis, recimo v primeru, če jih poškoduje 
toča,« zaupa Rozman. 
BOLJŠI TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA Če ima naš objekt 
veliko steklenih površin in je močno izpostavljen soncu ter 
ga želimo zaščititi pred pregrevanjem, potem se je smiselno 
odločiti za zunanja senčila. Zunanja senčila so običajno dra-
žja kakor notranja senčila, a nudijo boljšo toplotno in zvočno 
izolativnost. Kot smo že omenili, poznamo več vrst zunanjih 
senčil, ključno pa je razlikovanje med roleto in žaluzijo. Z 
roletami je na primer moč doseči popolno zatemnitev prosto-
ra, z zunanjimi žaluzijami običajno ne, vedno pogostejše pa 
je mnenje, da so žaluzije lepše od rolet. 
Med predokenskimi roletami ločujemo tiste, ki imajo vidno 
predokensko omarico, in tiste, ki imajo podometno omarico. 
Ta tip rolet s podometno omarico je primeren za novograd-
nje ali adaptacije. Nova omarica z ekstrudiranim 20-stopinj-
skim  pokrovom je nadomestila staro 90-stopinjsko  omari-
co, ki je lepšega videza in zaradi močnejše pločevine veliko 
boljše kvalitete. »Lepo se prilega objektu, vgrajena je zaščita 
proti nasilnemu dvigu rolete, ima možnost vgradnje alu vodi-
la na izpah in vgradnje integriranega rolo komarnika,« pou-
dari Rozman. Za novogradnje so primerne tudi nadokenske 
roletne omarice. »Zaradi dodatne notranje izolacije je precej 
manj toplotnih izgub. Notranji servisni pokrov omogoča eno-
staven dostop v primeru okvare. Zaradi dodatnega spodnjega 
pokrova pa je možno zapiranje omarice s t. i. gips ploščami 

s sprednje strani,« pojasni Rozman. Vse več kupcev pa se 
odloča za nakup zunanjih žaluzij, ki se namestijo na zuna-
njo stran oken, kar omogoča zatemnitev tudi pri odprtem 
oknu. »So elegantnega in modernega videza. Z njimi lahko 
zasenčimo prostor do 85 odstotkov in preprečimo njegovo 
segrevanje. Zunanje žaluzije, ki so vodene v stranskih vodi-
lih, so odporne proti večjim sunkom vetra, tudi do 16 metrov 
na sekundo,« pravi sogovornik in doda: »Zelo primerne so 
za senčenje balkonskih lož. Zaradi dolge življenjske dobe, 

Med kupci senčil so vse bolj priljubljene zunanje žaluzije. 
/ Foto: arhiv Senčila Asteriks
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modernega videza, enostavnega upravljanja in enostavnega 
vzdrževanja pa se vedno več nameščajo na okna bivalnih pro-
storov. Primerne so tudi za senčenje poslovnih stavb, šol in 
drugih ustanov.«
Ko se lotimo čiščenja zunanjih žaluzij, zaupa Peter Rozman, 
ne smemo uporabiti prekoncentriranih detergentov. »Najbolj 
primeren način čiščenja je spiranje z vodnim curkom. Žalu-
zije oziroma prah na njih lahko obrišemo tudi s čisto gobo, a 
bodimo pri tem vseeno nežni, da jih ne poškodujemo,« pravi 
Rozman. 
V nasprotju z zunanjimi žaluzijami je pri zunanjih scre-
en senčilih tkanina mrežasta, narejena iz steklenih vlaken, 
negorljiva, odporna proti zunanjim vremenskim vplivom in 
ne prepušča UV-žarkov. »Spuščeno screen senčilo zaradi svo-
je prosojnosti omogoča zasenčen pogled navzven, obenem 
pa preprečuje segrevanje prostora. Raziskave so pokazale, da 
screen senčilo lahko zmanjša temperaturo v prostoru tudi za 
do deset stopinj Celzija,« objasni Rozman in še doda: »Scre-
en roloji so na primer najučinkovitejši, če jih montiramo na 
zunanjo stran okna. S tem ustvarimo pred steklom zračni 
most, ki preprečuje močno segrevanje stekla in posledično 
segrevanje notranjih prostorov.« 
ESTETSKA ZAŠČITA IN DEKORACIJA PROSTORA Notranja sen-
čila so v primerjavi z zunanjimi običajno cenejša, kar je tudi 
posledica dejstva, da ne nudijo izolacijske zaščite. Zanje se 
odločajo tudi tisti, ki na svoja okna ne nameravajo namestiti 
tekstilnih zaves, temveč s samim senčilom ustvarijo dekora-

tivni vidik doma, obenem pa ga želijo zapreti pred radove-
dneži. Notranja senčila so nameščena na notranji strani oken 
ali med stekli in omogočajo regulacijo svetlobe v prostoru. 
Tako kot zunanja senčila je tudi ta mogoče upravljati ročno 
ali daljinsko.
Med notranjimi senčili običajno plise  zavese  zadovoljijo še 
tako zahtevnega kupca. Primerne so za vse oblike oken, od 
klasičnih do oken najrazličnejših oblik, kot do na primer tri-

Panelne zavese so lep dekorativni dodatek, ki daje 
prostoru modernejši videz. / Foto: arhiv Senčila Asteriks
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PONOVNO IZVAJAMO TEČAJE
Naročite se na napovednik, pišite nam na: tecaji@bc-naklo.si  

ali nas pokličite na: 04 277 21 20, 041 499 934.

TRGOVINA »POD KOZOLCEM«
Pišite nam na: trgovina@bc-naklo.si ali nas pokličite  

na:  04 277 21 26.

AKVAPONIKA – GOJENJE ZELENJAVE  
S POMOČJO RIB
Marsikdo si v teh časih želi pridelati čim več lastne hrane, predvsem 
zelenjave, a je pri tem omejen s pomankanjem ustreznih površin. Za 
takšne je vsekakor dobrodošlo nekaj informacij o akvaponiki.
Pri akvaponiki gre za kombinacijo gojenja rastlin in reje rib. Sliši se 
precej nenavadno, a tudi življenje v domačih ribnikih in akvarijih 
temelji na sobivanju vodnih organizmov, rastlin in mikroorganizmov. 
Vsak od teh členov ima tako v teh okoljih kot v akvaponičnem siste-
mu svojo vlogo.
V ribji krmi so hranila potrebna za rast organizmov. Del teh se preko 
izločkov znajde v vodi. Ustrezni mikroorganizmi jih morajo potem 
predelati v hranila, dostopna rastlinam. Tako rastline očistijo vodo 
snovi, ki bi bile drugače škodljive ali celo strupene za ribe. Krog je 
sklenjen in ravnotežje vzpostavljeno.
Vsi akvaponični sistemi imajo nekaj osnovnih elementov, ki so med 
seboj povezani in med katerimi voda neprestano kroži. Ti osnovni 
elementi so: bazen za ribe, mehanični filter, biofilter, greda za rast ras-
tlin, vodna in zračna črpalka ter cevni sistem, ki vse elemente povezu-
je. Na razpolago mora biti tudi vir neoporečne vode ter vir električne 
energije.
Najhvaležnejša zelenjava za gojenje v akvaponiki je listnata zelenjava 
ter začimbe, uspešno pa gojijo tudi plodovke.
Od rib smo pri nas v akvaponiki uspešno gojili krape in tudi jesetre. Neka-
teri rejci gojijo tudi postrvi, ki pa so bolj občutljive na kakovost vode.
Obstajajo številne različice akvaponičnih sistemov. Od majhnih, 
doma narejenih iz materialov, ki jih imajo v vsaki tehnični trgovini, do 
večjih, običajno postavljenih v rastlinjake.
Na Biotehniškem centru Naklo smo sodelovali v nekaj mednarodnih 
projektih na temo akvaponika, zato lahko posameznikom, ki jih tema 
zanima, posredujemo več informacij ali gradiva.
Zavedamo se, da bo pri nas zelenjava večinoma še vedno rasla na 
vrtovih. A morda se bo kdo akvaponike lotil iz radovednosti, kot 
dodatek klasičnemu vrtnarstvu. Vsem tem želimo veliko uspeha in 
veselja z akvaponiko.

Avtor: Uroš Strniša, strokovni sodelavec MIC BC Naklo

Med notranjimi senčili običajno plise zavese zadovoljijo 
še tako zahtevnega kupca. / Foto: arhiv Senčila Asteriks

kotna, trapez, polkrožna. »Narejena so iz poliestrne antista-
tične tkanine, kar preprečuje nabiranje prahu na zavesah. 
Tkanina je obarvana z barvili, obstojnimi proti UV-žarkom. 
Pri razrezu tkanine uporabljamo termo nože, ki rob tkani-
ne termično zaključijo. Profili in ostali drobni sestavni deli 
so iz nerjavečih materialov. Vodilo je najlonska vrvica z oja-
čanim jedrom, kar senčilu podaljša življenjsko dobo. Plise 
zavese so odporne proti visokim temperaturam in vlagi ter 
so enostavne za vzdrževanje,« pravi Rozman. 
Lamelne zavese so predvsem estetska zaščita in so namenje-
ne dekoraciji prostora. »Uporabljajo se za senčenje poslov-
nih prostorov, vedno več pa tudi za senčenje in dekoracijo 
stanovanj. Lamelne zavese so izdelane iz antistatičnih lamel 
oziroma trakov in so pritrjene z aluminijasto karniso. Svet-
lobo lahko reguliramo z obračanjem lamel za 180 stopinj. 
Na voljo so tudi pralne lamelne zavese, ki se perejo v stroju 
pri 30 stopinjah Celzija. Novost so lesene in trakaste lamel-
ne zavese,« pojasni Peter Rozman in še doda: »Panelne 
zavese po videzu spominjajo na lamelne zavese, le da so tra-
kovi pri panelnih zavesah širši. Trakovi se ne obračajo, kot 
se pri lamelnih zavesah, ampak se premikajo le vstran. 
Namenjene so senčenju srednjih ter večjih steklenih povr-
šin in so zelo praktične proti pregrajevanju večjih prostorov. 
Panelne zavese so ne nazadnje lep dekorativni dodatek, ki 
daje prostoru modernejši videz.« 
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Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

V
lečna naprava oz. vlečna kljuka se v vseh letih, odkar so jo 
leta 1934 razvili v nemški Westfalii, ni dosti spreminjala. 
Dejstvo je, da nam močno poveča praktičnost avtomobi-
la, primerna je za vleko prikolice ali namestitev različnih 

prtljažnikov za tovor boksov ali koles. Zlasti za prevoz koles 
postaja čedalje bolj aktualna, saj je zaradi majhne višine nato-
varjanje in raztovarjanje tovora lažje, manj je zračnega upora, 

Vlečna kljuka
Tovarniška ali naknadno vgrajena?

in kar je prav tako pomembno, nosilnost takega prtljažnika je 
večja in omogoča prevažanje čedalje bolj popularnih električnih 
koles, katerih teža je navadno med 22 in 24 kilogramov.
Tisti, ki avto veliko uporabljajo za vleko prikolice, si bodo goto-
vo omislili vlečno kljuko že ob samem nakupu avtomobila. Pri 
nekaterih – zlasti terenskih – vozilih boste lahko naleteli že 
na serijsko vgrajene kljuke, pri drugih pa boste vlečno kljuko 
morali naročiti kot dodatno opcijo in del dodatne opreme.
Prednosti so tako na eni kot na drugi strani, bistvena razli-
ka je, da so naknadno vgrajene od dva- do trikrat cenejše kot 
tovarniško vgrajene. Cene tovarniško vgrajenih vlečnih kljuk 
se gibljejo med 500 do 1400 evri, medtem ko so cene nakna-
dno vgrajenih med 250 in 600 evri.
PA SO TOVARIŠKO VGRAJENE KLJUKE TOLIKO BOLJŠE? Po obre-
menitvah ne, saj morajo naknadno vgrajene kljuke ustrezati 
predpisanim zmogljivostim vozila. Ključna prednost tovar-
niško vgrajene kljuke je, da proizvajalec naročeni avto lahko 
izdatneje prilagodi vleki z asistenčnimi in varnostnimi siste-
mi, na primer: ESC-sistem stabilnosti, ki bo nadziral še vož-
njo prikolice, ali pa močnejšo sklopko, večje zavorne kolute 
ipd. Tovarniško vgrajene vlečne kljuke ponujajo prednosti, ki 
pridejo prav predvsem voznikom, ki pogosto prevažajo večje 
in težje tovore. Takšne kljuke so namreč povsem prilagojene 
tovrstnemu načinu vožnje, proizvajalci včasih ponudijo še cel 
komplet dodatnih prilagoditev, ki izboljšajo vozne lastnosti in 
izkušnjo pri uporabi vozila s prikolico. Tehnično napredni sis-
temi imajo električno krmiljenje kljuke, kamere za natančno 
pripenjanje, sistem za stabilizacijo prikolice ipd. Pričakujemo 
lahko brezhibno povezovanje prikolice z vsemi avtomobilski-
mi sistemi, predvsem bo tudi odlično delovala elektronika, ki 
upravlja senzorje in osvetlitev. 
Če se odločite za naknadno vgradnjo vlečne kljuke, je velika 
prednost občutno nižja cena v primerjavi s tovarniško. Te vleč-
ne kljuke so po kakovosti in zmogljivosti povsem primerljive 
s tovarniško vgrajenimi. Ravno tako morajo namreč zadosti-
ti postavljenim standardom in odgovarjati vlečnim zmoglji-
vostim vozila. Nosilnost je torej primerljiva, prav tako lahko 
pričakujemo brezhibno delovanje vseh osnovnih funkcional-
nosti. V zadnjem času se tudi pri naknadno vgrajenih klju-
kah lahko montirajo posebni električni moduli, prilagojeni za 
posamezne vrste vozil. Ti se priklopijo direktno na računalnik 
(ne na zadnjo luč), s čimer pridobite vse možnosti, ki jih vozi-
lo omogoča.
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  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 
0,0160 do 0,0600 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00016 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0,03 do 5,07. 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.

ZNOVA
NA POTI

SUV PEUGEOT 5008 SUV PEUGEOT 3008NOVI SUV PEUGEOT 2008

peugeot.si

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

ELEKTRIČNI ALI BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR
PEUGEOT 3D i-Cockpit®*
POLAVTONOMNA VOŽNJA**

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 7,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0398 g/
km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00060 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. 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. *Serijsko odvisno od nivoja opreme. **Inteligentne funkcije 
za pomoč pri vožnji in večjo varnost. Na voljo kot opcijska oprema.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST

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

V vseh primerih pa je vedno in povsod ključnega pome-
na kakovostna in pravilna namestitev kljuke. Prikolica 
ne sme biti nagnjena naprej ali nazaj. Po evropskih stan-
dardih je višina kljuke v najvišji točki med 45 in 47 cen-
timetri od tal. Električna napeljava mora imeti pri novih 
avtomobilih s kompleksnejšimi računalniki ustrezno 
elektronsko zaščito, da ne pride do napak v električni 
napeljavi avta ali celo do kratkega stika in okvare.
Torej, ko se odločate za nakup vlečne kljuke, si najprej 
odgovorite na vprašanje, zakaj in kako pogosto boste 
vlečno kljuko uporabljali, ali bo ta nosila le kolesa in/ali 
pa bo vlekla tudi lahko oziroma težko prikolico. Pri 
nakupu vlečne kljuke je ne nazadnje pomemben tudi 
estetski vidik. Mnogo voznikov je sploh ne želi gledati 
na zadku avtomobila, kadar je ne uporabljajo. Sistem za 
snemanje vlečne kljuke je preprost in dodelan, pravza-
prav si niti ne umažete rok z natikanjem ali sneman-
jem. Skoraj zagotovo boste takšen sistem dobili s serij-
sko vgrajeno kljuko, zanj se je mogoče odločiti tudi pri 
poznejši vgradnji. Kot nadgradnjo proizvajalci ponujajo 
možnost zlaganja vlečne kljuke, ki je lahko ročna ali 
samodejna. V tem primeru je ne snemamo, ampak zlo-
žimo (ali pa se po pritisku na stikalo zloži sama) na 
notranjo stran odbijača, da od zunaj ni vidna. Seveda pa 
montažo vlečne naprave vedno zaupajte preverjenim 
strokovnjakom.    

Vlečna kljuka mora ustrezati dovoljenim obremenitvam – teži 
prtljažnika in tovora.
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SEDAJ V OMEJENI SERIJI Z

800 € POPUSTA!

ABC Dealership

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6-7,2 l/100 km in 127-163 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0334 
g/km, trdi delci: 0,00045 g/km, število delcev: 0,97 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 za izvedenke SX4 S-Cross 1.0 Premium Allgrip (R2NY) na zalogi oz. že naročenih v 
proizvodnjo do odprodaje zalog.

ABC Dealership

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,7-6,8 l/100 km in 129-153 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov 
(NOx): 0,0319 g/km, trdi delci: 0,00050 g/km, število delcev: 0,83 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 za 
izvedenke Vitare 1.0 Premium Allgrip (V1S7)  na zalogi oz. že naročenih v proizvodnjo do odprodaje zalog.

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

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število 
delcev: 0,059-2,46 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.

Akcija velja do 31.3.2020. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

S 
filozofijo »manj je več« ostaja maz-
da že več let oblikovno dovršena. 
Mazda 3 in mazda cx 30 sta se letos 
v ožji konkurenci potegovali za sve-

tovni avto leta, mazda 3 pa še v kategoriji 
za najbolje oblikovan avto leta. V katego-
riji svetovni avto leta je lovoriko odnesla 
kia telruide, medtem ko je mazda 3 slavi-
la v kategoriji za najbolje oblikovan avto. 
Mazda 3 je za obliko lani prejela tudi 
znak »red dot award », za nameček pa 
so jo lani ob koncu leta razglasili tudi za 

svetovni ženski avto leta 2019. Avtomo-
bislki svet je namreč ugotovil, da imajo 
ženske pomembno vlogo pri odločanju o 
nakupu avta, zato se ta nagrada podeljuje 
že nekaj let. Žirantke ocenjujejo estetski 
videz, praktičnost, varnost, okoljski vtis 
in vrednost za denar.
Ko so novinarji provokativno vpraša-
li glavnega oblikovalca nove mazde 3, 
ali mu kakšen oblikovalski element ni 
uspel, je z nasmehom odgovoril: »Ja, 
morda prvi desni brisalec.« Zaradi čistih 

in minimalističnih oblik, kakovostnih 
materialov in vzorne ergonomije vozni-
kovega prostora pri mazdi navdušujeta 
tako zunanjost kot notranjost. 
Hkrati pa tudi priznavajo, da je mazda 3 
zaradi športnosti in drznosti izgubila 
nekaj družinske uporabnosti. Zaradi 
manjših odprtin za vstop na zadnje sede-
že za tistega na sredini ni najbolj poskrb-
ljeno. Tudi vidljivost iz avta – predvsem 
nazaj – je slaba. Kakorkoli že, mazda 
ostaja mazda, elegantna in všečna.   

Mazda navdušuje z obliko
Številna priznanja za dovršenost
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D R I V E  T O G E T H E R

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice 
X180 niso dokončni. 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.

Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil 
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja 
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko 
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in 
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 

NOVA MAZDA CX-30

Povprečna poraba goriva: 8,6 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2: 198 – 137 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6D-temp. Specifične emisije NOx: 0,1952 – 0,0195 g/
km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0015 – 0,00005 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cena 10.990 EUR velja za model 1.4 16v 95 Pop 5 vrat, za vozila iz zaloge, do razprodaje 
zalog oz. do preklica. Cena ne vsebuje stroškov nultega servisa, priprave vozila ter prevozno logističnih storitev. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave kampanje. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. Podrobnejše informacije in pogoji storitve Fiat 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. Slike so simbolične.

FIAT TIPO
že za 10.990 EUR

AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 20

fiat.si

OMEJENA SERIJA VOZIL IZ ZALOGE.
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L
eto 2020 je za Kio začelo uspešno. 
Začetek leta je obeležil prihod elek-
tričnega soula, ki mu je vsakolet-
no glasovanje za svetovni avto leta 

aprila prineslo laskavi naziv svetovni 
mestni avto leta 2020. V novi preobleki 
in z dosegom do 455 km ter 7-letno tovar-
niško garancijo za celotno vozilo (tudi za 
baterije) trenutno sodi med najzmoglji-
vejše električne modele na trgu. Luksuz-
ni terenec telluride, ki na evropskem trgu 
ni zastopan, je v ožji konkurenci prema-
gal mazdo 3 in mazdo cx30 in osvojil 
absolutni naziv svetovni avto leta 2020.

Kia je navkljub letošnji epidemiji koro-
navirusa, ki je zlasti močno zavrla sve-
tovno avtomobilsko industrijo, v prvem 
četrtletju v Evropi beležila najmanjši 
upad prodaje novih vozil na trgu (– 14 
odstotkov, ostali avtomobilski proiz-
vajalci – 26 odstotkov) in zgodovinsko 
dosegla svoj najvišji tržni delež v Evropi 
(3,7 odstotka). Največ so povečali proda-
jo svojih električnih in hibridnih vozil 
(za 21 odstotkov).
Letošnja največja novost pri Kii bo gotovo 
poletni prihod povsem novega sorenta. 
Ta bo ponujal največ, kar Kia trenutno 

premore. Bo prvi model Kie, ki bo ponu-
dil odklepanje vozila z mobitelom in 
samostojno parkiranje s pomočjo pamet-
nega ključa, prikaz dogajanja v mrtvem 
kotu na digitalnem zaslonu med meril-
niki ter še marsikaj drugega.
Kia namerava v prihodnjih mesecih 
predstaviti elektrificirane pogone ostalih 
obstoječih in prihodnjih modelov. K nam 
bosta (predvidoma še pred poletjem) naj-
prej zapeljala karavanski ceed SW in kri-
žanec XCeed kot priključna hibrida, elek-
trični in hibridni niro oktobra in ob 
koncu leta še hibridni sorento. 

Kiine novosti v letu 2020
in dvojna zmaga na razglasitvi svetovni avto leta



AH Vrtač

- 10.000 €

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

VELIKA POMLADNA AKCIJA VW  
V AVTOHIŠI VRTAČ KRANJ!

Velika pomladna akcija za vozila  
na zalogi, posebne akcijske cene,  
popusti od 1000 € do 6000 €.
Bon za financiranje in zavarovanje  
v višini 1000 €.

Za vsa izdobavljena vozila do 31. 5. 2020 dodatna nagrada  
v višini 300 € bruto.





OE Gorenjska 
Branko Malešič, varnostni menedžer

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

RIVAL – VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 520 71 50,  faks: 01 520 71 68
info@rival-vts.si / www.rival-vts.si

SVOJE PREMOŽENJE PRAVOČASNO UČINKOVITO  
ZAŠČITITE IN VARUJTE. 
Pri tem vam lahko pomagamo s svetovanjem ali načrtova-
njem ter predvsem z izvedbo tehničnega in fizičnega varo-
vanja. 

VGRADITE PROTIVLOMNO ZAŠČITO: čvrsto ograjo oko-
li svoje posesti, vhodna vrata opremite s prečno zaporo ali 
vgradite protivlomna vrata, na kletna okna namestite rešet-
ke ali varnostne folije. 

VGRADITE ALARMNE NAPRAVE, ki zaznavajo nepooblaš-
čeno gibanje, lom stekla, tresenje vrat ali sten, vgradite panik 
tipke, magnetne kontakte na vratih in oknih in  požarne 
senzorje. Alarmno centralo povežite s svojim varnostno-nad-
zornim centrom (VNC) kategorije II., na katerem v skladu s 
standardom EN 50518 sprejemamo signale iz alarmnih na-
prav na objektih. Imamo lastno tehnično službo, ki vgrajuje 
in programira varnostne naprave.

STORITVE VNC: sprejem alarmnih in video signalov, obve-
ščanje, analize … zagotavljamo tudi drugim varnostnim služ-
bam po Sloveniji. Trenutno je na VNC vezanih več kot 4.000 
alarmnih in video nadzornih sistemov ter signalov za zaz-
navanje prisotnosti CO, temperaturnih padcev v hladilnicah 
pod dovoljeno mejo, izpusta plina in podobno. 

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA z varnostniki na objek-
tu samem in oboroženimi intervencijskimi enotami, ki se odzi-
vajo na sprožene alarme, zagotavljamo za stanovanjske hiše, 
turistične objekte, proizvodna podjetja, izobraževalne ustanove, 
vrtce, zdravstvene domove, stavbe državne uprave in lokalne 

samouprave ter za več objektov posebnega pomena za državo. 
Oboroženi intervencijski varnostniki, ki so ves čas na terenu, k 
vam v primeru alarma pridejo v nekaj minutah.

VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV je dejavnost, ki jo z mar-
ljivimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodilna ekipa 
jo intenzivno izvaja od leta 1995. Varovali smo več sto glas-
benih koncertov, športnih prireditev in prireditev. Izdelamo 
vso potrebno dokumentacijo za prijavo prireditve in izvedbo 
ter kakovostno opravimo delo.

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH za več 
zadovoljnih naročnikov izvajamo s kulturnim in razumeva-
jočim pristopom do obiskovalcev. 
Izdelamo vso potrebno dokumentacijo (pogodba, ocena stop-
nje tveganja, načrt varovanja, obvestilo o izdelavi načrta) iz 
veljavne Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja 
na javnih prireditvah  (Uradni list RS, št. 22/10 in 52/16). 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI. Vabimo vas, da se nam pridru-
žite na delovnih mestih varnostnik in intervencijski varnos-
tnik. Tisti, ki še nimate NPK varnostnik/-ca, se morate uspo-
sobiti pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanj in potem z 
vlogo na MNZ RS pridobiti službeno izkaznico varnostnika.

Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, 
vsi opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo, da tis-
to, kar počnemo, opravimo najbolje in kar se da učinkovito. 
Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premore-
mo, nam to omogočajo. 

Vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.
Branko Malešič

LAČNA VRANA SE NE ZMENI ZA STRAŠILO 
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OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: Počutili se boste zelo 
dobro, zato boste tudi čustveno bolj 
odprti. Čez noč vam bodo kar naen
krat jasne vse zadrege, ki so vas že 
nekaj časa mučile. Zadovoljni boste 
in veseli. Finance: Čisto na vse boste 
pomislili, a le s trudom vam bo uspe
lo vse postaviti na prejšnje mesto. 
Zdravje: Vse bo, kot mora biti.

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Omejitve niso več tako 
stroge, zato vas nihče ne bo mogel 
zadržati, da nazaj vzpostavite stike, 
ki ste jih bili primorani prekiniti. Tudi 
na razne kompromise boste priprav
ljeni. Finance: Zadnje čase vam žal ni 
šlo vse po načrtu, zavihati bo treba 
rokave in narediti spremembe. Zdra
vje: V naravi se skriva zaklad.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Že ko ste popolnoma pre
pričani, da ste vendarle šli tri korake 
naprej, v resnici naredite dva nazaj. 
Pa ne zato, ker bi si tega želeli, nas
protno. Ampak kmalu vas čaka pri
jetno presenečenje. Finance: Čeprav 
je na obzorju kar nekaj izdatkov, vam 
denarja ne bo primanjkovalo. Zdra
vje: Vse vam bo šlo po načrtu.

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: Vaše dobro razpoloženje 
bo tudi na druge v vaši bližini dobro 
vplivalo. V tem obdobju se vam bo 
vse postavilo nazaj na pravo mesto 
in ste na pragu samih lepih spre
memb. Finance: Na sam razplet niti 
malo ne boste mogli vplivati, zato 
mirno počakajte na nadaljnje dogod
ke. Zdravje: Naj vas nič ne skrbi, 
nobene panike.

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Postavljali si boste razna 
vprašanja, a odgovore pozna samo 
določena oseba. Nikar preveč ne 
čakajte, ampak pojdite v akcijo. Ško
da je vsakega dneva, ko niste srečni. 
Finance: Skrbi, ki si jih delate zaradi 
službe, so brezpredmetne, saj kriv
da ni na vaši strani. Zdravje: Poiščite 
svoj prostor pod soncem.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: V svojem domačem okolju 
se boste dobro počutili. Niste navaje
ni toliko pozornosti, zato boste nekaj 
časa zbegani, a počasi se boste pri
vadili, da ste center samega dogaja
nja. Finance: Evro na evro palača, si 
boste govorili in bili z rezultati več 
kot zadovoljni. Zdravje: Nič ne bo šlo 
narobe, mirno naprej.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: Dogodki, ki bodo sledili 
eden za drugim, vam sprožijo mal
ce nemira, saj v taki naglici ne boste 
imeli časa kaj veliko premišljevati. 
Odločno in drzno boste začeli pos
tavljati nove meje. Finance: Kljub 
skrbem, ki si jih boste delali, se vam 
denarno vse pozitivno izide. Zdravje: 
Ne pozabite nase.

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Bližnji bodo od vas zahte
vali in pričakovali vso pozornost. 
Odgovarjalo vam bo, da ne morejo 
brez vas, zato boste naredili čisto 
vse, da jim ustrežete in se ob tem 
tudi sami imate lepo. Finance: Prav 
veliko se ne boste obremenjevali, saj 
ničesar ne morete spremeniti. Zdra
vje: Počutili se boste odlično.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Nekdo, od katerega pri
čakujete več kot od drugih, vas bo 
najprej razočaral, kmalu zatem pa 
sledi veliko presenečenje. Nikar 
ne pozabite na iskreno opravičilo. 
Finance: Na področju denarja se vam 
bo dogajalo več kot po navadi in ne 
pozabite zadeve dvakrat premisliti. 
Zdravje: Vse skrbi bodo odveč.

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Vse se bo vrtelo okoli tega, 
kako čim bolj izkoristiti prosti čas. 
Mnenja vedno ne bodo enotna in tudi 
vi se boste morali malo prilagoditi, 
saj slaba volja nikoli ne prinese nič 
kaj dobrega. Finance: Včeraj je pre
teklost, jutri je prihodnost, danes pa 
je dan dobrih odločitev. Zdravje: Ne 
pozabite na svoje potrebe.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Vedno več vam bodo 
pomenile tiste drobne stvari. Te se 
v večini ne vidijo, ampak občutijo. 
In kadar damo, tudi dobimo. Včasih 
v isti meri, drugič pa lahko še veli
ko več. Finance: Vse boste naredili v 
tej smeri, da zvišate prilive, kar vam 
bo uspelo. Brez skrbi. Zdravje: Malce 
vas bo skrbelo. A vse bo v redu.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Tisti ljudje, ki so vam pos
tavljali omejitve in niso imeli časa za 
vas, ko ste jih resnično potrebovali, 
bodo postali preteklost. Vsa ta odve
čna krama res ni za vas. Finance: 
Proti pričakovanju boste pozitivno 
presenečeni nad dogajanjem. Zdra
vje: K sreči se stanje počasi umirja in 
tudi vi se boste pomirili.
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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. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.5.2020 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 

Les 3 plus

Vinil natureiche ultramatt (0,3 mm)
na pluti, klik sistem
1235x230x85 mm

€ 30,90/m2

 

Vinil graueiche synchron 
(0,3 mm), klik sistem
1235x230x5,5 mm

€ 29,90/m2

Vinil hrast chur (0,55 mm) 
klik sistem
1235x230x5,7 mm

€ 33,90/m2

Panelni parket hrast natural 4V 
krtačen, oljen, rustik
1900x190x14 mm
€57,00/m2    - 30%

€ 39,90/m2

izberite svojo kombinacijo ...

Gotovi parketi in 
masivni oljeni parketi

Laminatni podi

PVC - vinil plošče

Notranja vrata

Lesena in pvc okna

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Vse za mizarje

Ploskovni material

HOBI RAZREZ

Uredimo celotno prenovo vašega doma

široka izbira notranjih vrat
(cpl, lakirana, furnirana, po vaših željah)



ČAS JE ZA 
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Top cena

399,99 kompl.

Top cena

99,99 

Sedežna garnitura „Olea“

Žar na oglje „Jaxon“

Variabilna. 2 kotna naslanjača, 2 stolčka, klubska mizica. Jekleno ogrodje s pletenim 
polietilenom. Vključno z blazinami. Št. art.: 1436237. Akcija velja do razprodaje zalog. 
Cene so v EUR z vštetim DDV.

S termometrom v pokrovu in litoželezno rešetko. Mere: š 102x v 104 x g 68 cm. 
Št. art.: 1549039  in dr. Akcija velja do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 15 Akcija velja do razprodaje zalog.
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