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KRANJ, Staneta Žagarja 67
Delovni čas: pon.- pet. 900 - 2000,

sobota 900 - 1800

JESENICE, Cesta železarjev 4b
Delovni čas: pon.- pet. 900 - 2000,

sobota 800 - 1300

LE
S

N
IN

A 
d.

o.
o.

, 
C

E
S

TA
 N

A 
B

O
K

AL
C

E
 4

0
, 

LJ
U

B
LJ

AN
A





4

Jure pri Borisu na obisku

Ob večerih sem največkrat doma. Po napornem dnevu se rad uležem na kavč in ob gledanju televizije 
malo pokramljam s svojo ženo in pogledam dober film. Brez premišljevanja se zatopim v svet, 
kjer pozabim na vsakdanje skrbi. In nič me ne moti, Lastovka dela, kot je treba. Več kot 70 programov, 
ob kakšnem filmu rad pogledam tudi tekme Uniona Olimpije, svet živali na National Geograficu. 
To je moj svet, svet udobja, v katerem se počutim domače. 
Nekega dne me pokliče Jure, prijatelj iz Kranja. 

Boris, Jure tu. 
O Jure, kako?
Odlično, že dolgo se nisva videla. Lahko pridem na obisk?
Z veseljem, pridi takoj. Bova gledala tekmo Olimpija : Maccabi.

Čez 20 minut je Jure že pri Borisu. Med kramljanjem Jureta zanima, kakšen priključek ima Boris.
Imam Lastovko TV, ki oddaja preko Krvavca.

Namontirali so mi krožnik. Deluje odlično. Vse, kar potrebuješ, je samo vidna razdalja na oddajnik iz Krvavca. 
Baje bo kmalu možen tudi trojček, tudi internet in telefonija. 

Jure se nasmehne. Vem, a si pozabil, da delam na Telemachu in to prav na sistemu Lastovka? 
Boris: Nič ne vem o tem. Daj, povej kaj več. 

Povpraševanje po tem, da na sistemu Lastovka začnemo ponujati še internet in telefonijo, je bilo 
tako veliko, da bomo s 15. marcem začeli ponujati Lastovko Trojček. Že za 28 evrov vse troje. 
Zaradi tehničnih zahtev se bo zmanjšalo število programov na Lastovki TV, do konca leta 
2011 pa te storitve ne boš mogel več uporabljati, zato ti svetujem, da preideš na Trojčka. 
Če se na Lastovko Trojček naročiš do 14. aprila, ti bomo brezplačno zamenjali opremo, 
ki je potrebna za internet in telefonijo. 

Boris samo gleda. Vesel je, da je po dolgem času srečal Jureta, vesel je za informacijo o tem, 
da bo končno lahko vse tri storitve dobil preko sistema Lastovka, na enem računu. 
Še to, Boris. V novem sistemu Lastovka trojček bo v začetni fazi 135 televizijskih programov.
Podoben paket imamo tudi iz oddajnika na Krimu. Na novem sistemu boš lahko spremljal 
tudi programe v visoki resoluciji (programe HD) in različne dodatne televizijske pakete. 
Po ukinitvi starega, sedanjega sistema, Lastovka TV, bo programska shema v novem sistemu 
Lastovka trojček povsem enaka digitalni programski shemi Telemach v celotnem kabelskem 
sistemu po Sloveniji, kjer trenutno prenašamo že 143 programov in načrtujemo številne 
nove programe v letu 2011. 

Boris: In kje zadevo naročim?

Jure: Daj, pokliči na brezplačno linijo 080 22 88. Jaz bom pozabil.

Boris: Super. Naročam. Tebe pa spomnim v ponedeljek, ko boš v službi. 
Povej mi, kakšna bo hitrost interneta ...
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Prelepa Gorenjska, 
na zemljevidu te ni!
V zadnjih letih smo v državi razpravljali o več modelih, kako
razdeliti Slovenijo na pokrajine. Zedinili se nismo še o nobe-
nem. Zadnji, ki temelji na razdelitvi na šest pokrajin (po vzoru
škofij), pa je znova močno vznemiril slovensko in še bolj gorenj-
sko javnost. Na predlaganem pokrajinskem zemljevidu namreč
Gorenjske ni.

Z razmišljanjem, da bi Slovenijo razde-
lili na pokrajine, se ukvarjamo že pol-
drugo desetletje. Že zakon o lokalni
samoupravi iz leta 1993 je predvidel,
da bi se občine povezovale v pokrajine
zaradi urejanja in opravljanja lokalnih
zadev širšega pomena. Že tedaj so se
porajali različni dvomi, od tega, ali je
prava ureditev, ko se občine povezuje-
jo v pokrajine in so potemtakem nji-
hove ustanoviteljice, do tega, ali je
smiselno že tako majhno Slovenijo
razparcelirati še na manjše enote. Po-
zneje, ko se je Slovenija vključila v Ev-
ropsko unijo, je bila vzpostavitev po-
krajin predvidena kot teritorialna eno-
ta, ki bi lahko delovala kot partnerica
evropskim strukturnim skladom in
predstavljala element čezmejnega re-
gionalnega sodelovanja, saj je glavnina
srednjeevropskih držav razdeljena na
podoben način. Decentralizacija in re-
gionalizacija Slovenije pa naj bi bila po-
trebna tudi zaradi hitrejšega in bolj
uravnoteženega razvoja Slovenije, saj
se njeni posamezni deli razvojno pre-
cej razlikujejo. 

Zataknilo se je pri številu
pokrajin
Možnost za začetek postopkov za
ustanovitev pokrajin so omogočile
spremembe ustave leta 2006. Pokraji-
ne bi tako lahko opravljale lokalne za-
deve širšega pomena. Na Gorenjskem
smo v tistem času najpogosteje ome-
njali odlaganje smeti, češ da bi se v pri-
meru obstoja Gorenjske kot pokrajine

o tem lažje dogovorili, kot so se sicer
posamezne občine med seboj in z dr-
žavo. 
V mandatu prejšnje vlade, ki je že ob-
likovala paket zakonov, potrebnih za
regionalizacijo Slovenije, smo se temu
cilju v državi še najbolj približali. Za
del pokrajinske zakonodaje je v parla-
mentu potrebna dvotretjinska večina,
česar pa v času Janševe vlade niso
uspeli zagotoviti. Najbolj se je zatikalo
pri številu pokrajin, saj je vladna ekipa
predlagala, da jih je štirinajst, v opozi-
ciji pa so menili, da je to preveč in
predlogu niso bili pripravljeni dati
podpore. O območjih in imenih pokra-
jin smo šli leta 2008 celo na referen-
dum. Na referendum je šlo manj kot
enajst odstotkov volivk in volivcev, od
tega pa jih je dve tretjini na zastavlje-
no vprašanje odgovorilo pritrdilno.
Vendar se je volilno leto že iztekalo, je-
seni je volitve dobila nasprotna politič-
na opcija in ta se je vprašanja pokrajin
lotila na novo.
Pahorjeva vlada je na začetku manda-
ta ustanovila strateški svet za decen-
tralizacijo in regionalizacijo Slovenije,
ki ga sestavljajo strokovnjaki z različ-
nih področij. Doslej je skupina pripra-
vila že več analiz, izhaja pa iz predpo-
stavke o manjšem številu pokrajin, češ
da v sedanjem kriznem gospodar-
skem in socialnem položaju le pokra-
jine z dovolj velikim razvojnim kapi-
talom računajo na razvojni preboj. Kar
šest od prej predlaganih štirinajstih po-
krajin bi imelo manj kot sto tisoč pre-

bivalcev in tudi sicer precej skromen
potencial, kar bi oteževalo učinkovito
delovanje pokrajine, ki naj bi bila sicer
gospodarsko, finančno, kadrovsko kar
najbolj avtonomna. Strokovne skupi-
ne so se v svojih študijah tako osredo-
točile na presojo teritorialne členitve
na tri in šest do osem pokrajin. 

Ministrica razburila župane
O pokrajinah se v javnosti že nekaj
časa ni razpravljalo: po eni strani stro-
kovnjaki pač niso toliko na očeh kot
politiki, po drugi pa se je ta tema v
kriznih časih umaknila drugim bolj
perečim. Zato je še toliko bolj presene-
til najnovejši predlog nove ministrice
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko Duše Trobec Bučan, ki ga je
predstavila na vseslovenskem sreča-
nju županov na Brdu. Govori o šestih
pokrajinah, k čemur je na eni strani
napeljal napotek Eurostata, naj seda-
nje število statističnih pokrajin (teh je
dvanajst) razpolovijo, tudi zaradi lažje
statistike. Sicer pa je ministrica na
Brdu dala vedeti, da predlog temelji na
členitvi Slovenije na šest škofij, ki se je
po njenih besedah doslej izkazala za
uspešno in so jo ljudje po petih letih od
njene uveljavitve sprejeli. Šest pokrajin
na (za mnoge zelo provokativnem po-
krajinskem zemljevidu) bi bilo nasled-
njih: Celjska, Koprska, Ljubljanska,
Mariborska, Murskosoboška in Novo-
meška. Gorenjske ni med njimi, kar je
še posebej vznemirilo gorenjske župa-
ne, in sicer zato, ker so dosedanji pred-
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logi regionalizacije vselej upoštevali
tudi Gorenjsko kot enovito pokrajino.
V času, ko je bil na rešetu predlog šti-
rinajstih pokrajin, so se sicer župani
”zgornje” Gorenjske zavzemali za to,
da bi bila Gorenjska razdeljena na dva
dela, in sicer zato, ker so občine zgor-
njega dela Gorenjske manj razvite od
preostalega dela in bi tako ob nižjem
indeksu razvitosti lažje prišli do evrop-
skega denarja, v skupni Gorenjski z
višjim količnikom razvitosti pa bi bile
te možnosti manjše. Gorenjske župa-
ne pa je na Brdu razjezilo tudi dejstvo,
da nova ministrica prihaja z Gorenj-
skega, da je tudi nekaj njenih najožjih
sodelavcev Gorenjcev, ob tem pa pred-
lagajo pokrajinsko členitev, kjer Go-
renjske sploh ni, oziroma je del skup-
ne Ljubljanske pokrajine. 

Zgolj delovni osnutek
Ministrica je dejala, da gre za delovni
osnutek in k razpravi o njem v prvi
fazi povabila lokalne skupnosti, v na-
daljevanju pa naj bi se o njem pogo-
varjali tudi v parlamentarnih stran-
kah. Odziv strank je pokazal, da pred-
log ni usklajen niti v koaliciji, kaj šele
z opozicijo, kjer bo tudi treba iskati
konsenz, saj je, kot že povedano, pri
pokrajinah potrebna dvotretjinska
večina. Ker je bil predlog deležen pre-

cejšnje kritike, je vladna služba za lo-
kalno samoupravo po srečanju na
Brdu izdala sporočilo za javnost, ki
znova poudarja, da gre pri idejnem
predlogu delitve Slovenije na šest po-
krajin ”za politično izhodišče za na-
daljnjo razpravo”, idejni osnutek torej
služi kot izhodišče za usklajevanje sta-
lišč s poslanskimi skupinami. ”V pre-
teklih letih je bilo opravljeno obsežno
strokovno delo in pokrajine so bile do-
bro utemeljene z različnih vidikov.
Potrebno je torej predvsem obuditi po-
litično razpravo in doseči konsenz.
Potrebujemo rez v procesu in povsem
novo izhodišče, ki ga predstavlja regi-
onalizacija Slovenije na šest pokrajin
in jo ponujamo kot politično izhodišče
za začetek političnih usklajevanj. S
predlogom ne nadomeščamo doseda-
njih strokovnih predlogov in z njimi
strokovno ne polemiziramo. Zaključ-
ki Strateškega sveta za regionalizacijo
in decentralizacijo Slovenije ostajajo
strokovno izhodišče celotnega projek-
ta,” zatrjujejo v vladni službi. Dodajajo
še, da se je o vprašanju nadaljnjih ko-
rakov projekta regionalizacije mini-
strica Duša Trobec Bučan posvetova-
la s predsednikom vlade Borutom Pa-
horjem. Čeprav je opozoril, da projekt
regionalizacije ni med prioritetami
vlade do izteka tega mandata, se je
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Moja Gorenjska je 
priloga časopisa

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, ki
pokriva širše območje Gorenjske. Je časopis z
bogato tradicijo, saj neprekinjeno izhaja že od
leta 1947, njegovi zametki pa segajo v daljne
leto 1900. Kot poltednik izhaja ob torkih in
petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. Je neodvi-
sen, politično uravnotežen časopis z novica-
mi, predvsem z vseh področij življenja in dela
Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, kar
ljudi zanima, ali kot pravimo: Gorenjski glas
za vas beleži čas. V dobrem in slabem. V ve-
selju in žalosti. Za vas sprašujemo, kaj je no-
vega. Zaradi vas zastavljamo tudi neprijetna
vprašanja. Morda vas kdaj kaj naučimo. In se-
veda poskrbimo za sprostitev in zabavo.
Samo zaradi vas predemo misli. Naglas.
Časopis dopolnjujemo z brezplačnimi prilo-
gami, kot so Moja Gorenjska, Kranjčanka in
Ločanka, ter ob koncu leta z letopisom GO-
RENJSKA - darilom pred božično-novoletni-
mi prazniki.
Če vas poleg branja Moje Gorenjske zanima-
jo tudi novice z vse Gorenjske, vas vabimo k
naročilu na časopis Gorenjski glas. Kot no-
vemu naročniku vam bomo prve tri mesece
časopis prinašali brezplačno (če boste naš
naročnik vsaj eno leto) in vas presenetili z
darilom ter z drugimi ugodnostmi.

Dobrodošli v družbi naročnikov
Gorenjskega glasa.

MOJA GORENJSKA, ISSN 1581-615X, izhaja kot priloga 
poltednika Gorenjski glas, v nakladi 80.000 izvodov. 
Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna urednica: 
Marija Volčjak, uredništvo: Gorenjski glas, vodja oglasnega
trženja Mateja Žvižaj. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o.,
Kranj. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija:
Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Uredništvo, naročnine,
oglasno trženje: Bleiweisova cesta 4, Kranj, telefon: 04/201-
42-00, telefax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si, mali
oglasi: telefon 04/201-42-47. Delovni čas: ponedeljek, 
torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do
16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. MOJA 
GORENJSKA, številka 1, februar 2011, je priloga 16. 
številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 25. februarja 2011.

Naslovnica: Teloh - znanilec pomladi 
Foto: Tina Dokl 

Ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko Duša Trobec Bučan



strinjal z njenim predlogom, da se za-
radi ustavne obveznosti ustanovitve
pokrajin kljub temu poizkuša ugoto-
viti, ali bi bilo mogoče narediti vsaj
kakšen nadaljnji korak glede njihove
ustanovitve. V tem smislu je ministri-
ca nedavno predstavila svoj idejni
predlog s skupno željo predsednika
vlade in ministrice, da se ugotovi od-
meve nanj in možnost ustreznih
kompromisov, so še pojasnili.
Da bi izvedeli kaj več, smo z ministri-
co želeli opraviti intervju, na kar je
najprej pristala, nato zaradi obvezno-
sti pogovor preložila in kasneje sporo-
čila, da se bo o tem vprašanju pogo-
varjala potem, ko bo narejen kak nov
korak k regionalizaciji. 

Gorenjci enotni v ogorčenju
Novih korakov očitno ni, zgodba o po-
krajinah je potihnila. Ena zadnjih in-
formacij je prejšnji teden prišla s seje
sveta regije, kjer so navzoči župani
sprejeli sklep, da vladno službo za lo-
kalno samoupravo obvestijo o jasno
izraženem stališču gorenjskih župa-
nov, da se ne strinjajo s predlogom re-
gionalne ureditve Slovenije. ”Gorenj-
ska naj bo pokrajina zase,” so odločni. 
Kako o predlogu ministrice Trobec
Bučanove razmišljajo nekateri gorenj-
ski politiki? O tem smo najprej poizve-
deli pri predsedniku stranke DeSUS,
saj ministrica prihaja iz njihove ”kvo-
te”. ”Glede predloga šestih pokrajin je
moje mnenje, da je predlog zgolj pod-

laga za širšo razpravo. Ne pristajam
na regionalizacijo, v kateri ne bi bilo
Gorenjske. Sicer pa menim,  da v tej
sestavi državnega zbora ni realno pri-
čakovati, da bi ustanovili pokrajine,
ker je potrebna dvotretjinska večina v
državnem zboru. Menim, da bo poli-
tična razprava hitro pokazala,da ni po-
trebne politične večine za ustanovitev
pokrajin,” pravi prvak DeSUSa Karl
Erjavec. Predsednik regijskega odbora
te stranke na Gorenjskem Anton
Stražišar dodaja: ”Uradno se v regij-
skem odboru stranke o tem še nismo
pogovarjali, v neformalnih pogovorih
pa se kaže, da predlogu ministrice za
šest pokrajin brez Gorenjske ljudje
niso naklonjeni. Tudi osebno mi ni
všeč, da bi bile pokrajinske meje zari-
sane po škofijskih in da bi bila prihod-
nja regionalna ureditev brez Gorenj-
ske.” 
Več gorenjskih županov je že na Brdu
povedalo svoje mnenje o najnovejšem
konceptu pokrajin, nekatere pa smo o
tem znova povprašali. Župan mestne
občine Kranj Mohor Bogataj pravi:
”Kot sem že nekajkrat povedal, zami-
sel o šestih pokrajinah brez Gorenjske
ni sprejemljiva. Če sedanje geografsko
območje Gorenjske priključimo Ljub-
ljani, takoj Gorenjska postane tudi naj-
bolj razvito območje, kar, žal, že dolgo
ni več res. V regiji potrebujemo evrop-
ske spodbude, v teku je več regional-
nih projektov na komunalnem podro-
čju, povezujemo se na področju turiz-
ma in promocije, sodelujemo v čez-
mejnih projektih, skratka, Gorenjska
je zaključena geografska enota in tako
tudi deluje. Ne vidim razlogov, da ne
bi bila tudi samostojna pokrajina. Pro-
ti regionalni delitvi Slovenije brez Go-
renjske smo se izrekli župani tudi na
Svetu Gorenjske regije, prav tako so se
za Gorenjsko na regionalnem zemlje-
vidu zavzele svetnice in svetniki
mestne občine Kranj. Upam, da bo
tudi Služba vlade za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj upošteva-
la jasno izraženo voljo predstavnikov
tu živečih ljudi, da želijo imeti svojo
pokrajino kot doslej.”
”Premalo sem seznanjen s predlogom
regionalizacije Slovenije, da bi lahko o
njem sodil, kolikor pa ga poznam, se
mi ne zdi smiselno, da se pri regiona-
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Zemljevid osmih pokrajin, na katerem je tudi Gorenjska. (vir: SVLR)
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Najnovejši predlog šestih pokrajin, kjer je Gorenjska del ljubljanske pokrajine. (vir: SVLR)
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lizaciji Ljubljana priključuje Gorenjski.
Če se bo to zgodilo, bo Gorenjska po-
tegnila kratko. Gorenjska ima svojo
vizijo, ki je drugačna od ljubljanske. Če
bo Ljubljana zraven, najbrž na Gorenj-
skem ne bomo imeli možnosti dobiti
kakih dodatnih sredstev, saj bo BDP
tako visok, da bo težko kandidirati de-
nimo za denar iz evropskih virov. Me-
nim pa, da moramo biti v tem prime-
ru Gorenjci enotni,” razmišlja župan
občine Škofja Loka Miha Ješe.
Jure Žerjav, župan občine Kranjska
Gora, najbolj zahodne gorenjske obči-
ne, kjer so se pred nekaj leti ogrevali
za posebno pokrajino zgornjo Gorenj-
sko, pravi takole: ”V vseh dosedanjih
predlogih je bila Gorenjska predvidena
kot enotna pokrajina. Da smo se pred
leti nekateri ogrevali za delitev, so bili
krivi predlogi delitve Slovenije na pre-
veliko število pokrajin, v tem primeru
ne bi bilo napak, če bi imeli tudi dve
Gorenjski. Sedanji predlog šestih po-
krajin pa je znova nesorazmeren:
osrednjeslovenska pokrajina, kamor
naj bi šteli tudi Gorenjsko, zajema ve-
liko območje od avstrijske meje na se-
veru do hrvaške na jugu in ima 800 ti-
soč prebivalcev, pomurska pokrajina
denimo je silno majhna. Občutek
imam, da je ta predlog bolj kost, ki naj
bi jo župani glodali namesto drugih
veliko resnejših problemov.”
Borut Sajovic, župan občine Tržič in
hkrati poslanec državnega zbora iz
koalicijske stranke LDS, pa meni, da je
prav, da smo znova začeli razpravo o
pokrajinah, češ da pokrajine potrebuje-
mo in da so pomembne zaradi hitrej-
šega in policentričnega razvoja Slove-
nije. ”Eden temeljev regionalne politi-
ke je možnost pridobivanja razvojnih
sredstev iz domačih in zlasti medna-
rodnih virov. Za dosego teh ciljev
mora imeti pokrajina zadostno število
prebivalcev, gospodarski in kadrovski
potencial. Enako kot ministrica tudi v
LDS podpiramo manjše število pokra-
jin, saj bodo cenejše in učinkovitejše v
odnosu do pretiranega drobljenja že si-
cer majhne in z občinami prezasičene
Slovenije,” meni Sajovic. Manj posre-
čena se mu zdi delitev na osnovi ško-
fij. V dejstvu, da med pokrajinami ni
Gorenjske, pa tudi ne vidi večjega pro-
blema. ”Ni važno, kako se bo pokraji-

na imenovala, pomembna je njena
vsebina, ta pa je razvojna.” Kot stran-
karski politik dodaja, da so v stranki v
želji po uresničitvi reorganizacije slo-
venske uprave pripravljeni tudi na
kompromise. Pričakuje tvoren dialog
političnih strank, županov in druge
zainteresirane javnosti, kjer se bodo
upoštevali realni argumenti in šele
nato želje, do rešitve pa naj bi prišli s
popuščanjem in trezno razpravo, brez
trmastega vztrajanja pri zgodovinskih
utemeljitvah take ali drugačne rešitve,
češ da je ustanovitev pokrajin name-
njena prihodnosti in ne preteklosti
Slovenije.
Če se bo pokrajinska zgodba nadalje-
vala, bodo o njej navsezadnje odločili
poslanci. Kako o zadnjem predlogu
razmišljata poslanca dveh največjih
strank, vladne SD in opozicijske SDS?
Darja Lavtižar Bebler: ”Ko sem gle-
dala sliko predlagane regionalne ure-
ditve, sem razmišljala, da res ni spre-
jemljivo, da je Gorenjska v skupni regi-
ji z Ljubljano. Menim, da gre za kabi-
netni predlog, ki ni bil prehodno
usklajen in se je ministrica prenaglila,
da ga je takega pokazala županom.
Tudi škofije se mi ne zdijo ustrezen
temelj za pokrajinsko členitev Slove-
nije. Nisem za veliko število pokrajin,
nemara bi bilo šest celo pravo število,
če bi bile primerneje razporejene, tako
pa je razmerje med ”kokošjim repom
in glavo” nesorazmerno. Ne vem,
kakšna merila so bila pri tem upošte-
vana. Če pogledamo le ljubljansko re-

gijo, imajo njeni posamezni deli različ-
ne interese: Gorenjska drugačne od
glavnega mesta in tudi denimo od juž-
nega dela proti hrvaški meji.”
Milenko Ziherl: ”Predlog členitve
Slovenije na pokrajine, med katerimi
(po vzoru škofijskih meja) ni Gorenj-
ske, se mi ne zdi sprejemljiv. Kolikšno
je pravo število pokrajin in kako naj
bodo razporejene po Sloveniji? V času
naše vlade je bil osvojen predlog štiri-
najstih pokrajin, med katerimi jih je
bilo več na vzhodnem delu države.
Gorenjska je bila predlagana kot eno-
tna pokrajina, so pa bile tudi ideje, da
bi bili dve Gorenjski, kar se mi ni zde-
lo sprejemljivo. V šali rečeno je to ena-
ko, kot če bi imeli dvojne Avsenike in
dvoje jeseniške hokejiste. Preveliko
število pokrajin ni smiselno zaradi
drobljenja, ki zmanjšuje njihovo učin-
kovitost in po nepotrebnem povečuje
birokracijo. Nemara je celo dvanajst
(sedaj statističnih regij) preveč. Smisel-
no se mi zdi manjše število pokrajin,
morda je šest do osem, pri čemer je
treba upoštevati, da so zaključene ce-
lote. S pokrajinami želimo zagotoviti
tudi enakomernejši razvoj (razlike
med območji v Sloveniji so še vedno v
nebo vpijoče, od 75-odstotne do 106-
odstotne razvitosti) in omogočiti, da bi
lahko kandidirale za razvojna sredstva
iz evropskih virov.”

Danica Zavrl Žlebir, foto: TK
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Pokrajine, kot si jih je zamislila Janševa vlada. (vir: SVLR)
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Gorenjska, ljubljanska 
nadpokrajina
Gorenjska je med slovenskimi pokrajinami ena najbolj izrazitih,
če ne celo najbolj prepoznavna, tako po svojih naravnih kot po
zgodovinskih, kulturnih in drugih posebnostih. Takšna bo tudi
ostala, ne glede na to, ali dobi tudi uradni status pokrajine. V
slednjem ji zadnje čase bolj slabo kaže, tudi po ”zaslugi” pokra-
jinske ministrice, ki je - Gorenjka?

V petek, 14. januarja 2011, je Gorenjski
glas izšel z naslovnico, na kateri sta
na sliki desno zgoraj (torej na najvid-
nejšem mestu v vsakem časopisu)
predsednik vlade in njegova nova mi-
nistrica, levo od slike pa je članek z ve-
likim naslovom: Duša Trobec Bučan
nova Gorenjka v vladi. Ne vem, ali se
imenovana dama tudi sama ima za
Gorenjko ali ne, dejstvo je, da živi v
Hotemažah (v občini Šenčur) in se
vozi na delo v bližnjo prestolnico. Ko
je nedavno objavila svoj predlog o po-
krajinski razdelitvi države, smo bili
presenečeni nad dvojim: da se je zgle-
dovala po razdelitvi Slovenije na šest
škofij in da torej med pokrajinami ni -
Gorenjske. Ker ta pač nima svoje ško-
fije. Bog pomagaj!
Ko so pred leti v Sloveniji ustanovili
nove škofije v Celju, Murski Soboti in
Novem mestu, je Kranj ni dobil, češ da
bi bila v tem primeru ljubljanska pre-
več okrnjena, saj bi ji poleg prestolnice
ostali le še del Notranjske in Kočevska
s svojimi medvedi, ki pa niso krščan-
ske vere. Vrh tega je dejstvo, da so bili
skoraj vsi najvidnejši ljubljanski škofi v
20. stoletju in do danes Gorenjci: Be-
gunjec Anton B. Jeglič, Vrbljan Anton
Vovk (rojen v Prešernovi rojstni hiši in
pesnikov pranečak), Kovorjan Jožef
Pogačnik, Rodičan Franc Rode, Ga-
meljčan Alojz Uran ... Na Gorenjskem
so tudi Brezje kot osrednje slovensko
narodno svetišče in ”duhovno zdravi-
lišče” (oznaka Jožeta Dežmana), tu so
Savica, sv. Janez Krstnik ob Bohinj-

skem jezeru in svetišče na otoku sredi
Blejskega jezera - kot mitološki kraji
slovenskega krščanstva. Problem torej
ni v tem, da bi Gorenjska ne mogla
biti škofija, ampak v tem, da bi bila
ljubljanska nadškofija brez Gorenjske
prehudo osiromašena. Še zlasti v pri-
meru, če bi v gorenjsko škofijo uvrsti-
li tudi kamniško in domžalsko deka-
nijo, ki po naravi in po narečju njunih
vernikov sodita na Gorenjsko. Mestna
občina Ljubljana z Notranjsko in Ko-
čevsko pa bi bila tudi brez Gorenjske
še vedno osrednja slovenska pokraji-
na.
Glavni problem je v ljubljanski gravi-
taciji oziroma v tem, da je Kranj pre-
blizu Ljubljane. Ljubljanska gravitacija
nas vse vleče naravnost v Ljubljano in
slabi znotrajgorenjske povezave. Go-
renjci imamo edinega evropskega ko-
misarja iz Slovenije, manjka pa nam
močnih povezovalnih osebnosti in lo-
bijev tu, na Gorenjskem. Svojčas mi je
te reči razložil Zlatko Kavčič, veliki
gorenjski lokalpatriot (v žlahtnem po-
menu te besede) in dolga leta prvi
bančnik Gorenjske. Ta sicer ima spo-
sobne in prepoznavne osebnosti, ven-
dar nam jih ne uspe povezati k eno-
tnemu delovanju. Gorenjskega lobija v
Sloveniji ni čutiti. Nekateri gospodar-
stveniki iz večjih podjetij se sicer do-
bronamerno in spontano posvetujejo,
vendar bolj o lokalnih zadevah. Štajer-
ci in Primorci imajo v Ljubljani svoj
lobi, Gorenjci ne. Obžaloval je tudi, da
ni pravega kontakta med poslanci in

gospodarstveniki. Poslancev stališča
gospodarstvenikov ne zanimajo, oni
se dogovarjajo v političnih sredinah, pa
še to le vsak v svoji, strankarski. Tega,
da bi se gorenjski poslanci različnih
strank v Ljubljani povezali v gorenj-
skem interesu, ne zmorejo. Tako je
bilo okoli leta 2000. Kaj pa deset let po-
zneje? Novo generacijo politikov in
poslovnežev seveda imamo, čeprav v
nastajanju, a bojim se, da tudi ta ni
zmožna vsegorenjskih povezav in de-
janj. So ta sploh v njenem interesu?
Primer ”gorenjske” ministrice priča,
da morda sploh niso.
Ves čas smo mislili, da je gorenjska po-
krajina samoumevna, zdaj pa se je po-
kazalo, da ni, da bo treba zanjo tudi kaj
narediti. A kaj, če so znotraj Gorenjske
same sredobežne tendence. Župani
tako imenovane Zgornje Gorenjske bi
imeli svojo pokrajino, ki se je zdaj izka-
zala za povsem iluzorno. Škofja Loka
že od nekdaj ne priznava kranjske
nadoblasti in bi s prestolnico raje ko-
municirala neposredno. Me prav zani-
ma, kaj bi v tej zadevi porekel dr. Fran-
ce Bučar, izpričani Gorenjec in pred-
sednik prvega parlamenta samostojne
Slovenije? Znano je, da je bil proti de-
litvi države na pokrajine, češ da je cele
Slovenije komaj za eno pošteno pokra-
jino. To je po svoje res, a če se država
že deli, ”regionalizira”, bi Gorenjska
svojo pokrajino vsekakor morala dobi-
ti, s škofijo ali brez ...

Miha Naglič

Miha Naglič



Gorenjca uknila Gorenjsko
Foto: Tina Dokl



Pobeg čez veliko lužo - 
Argentina

”Flight number IB6843 from Madrid to Buenos Aires now bo-
arding,” se je zaslišalo iz letališkega zvočnika. Z drugimi potniki
sva se postavila v dolgo kačo ljudi, ki so čakali let za Buenos Ai-
res. Za nama je bila že opravljena pot do Madrida, pred nama
pa še nočni let do Argentine. Izčrpana in utrujena sva komaj ča-
kala, da vsi zasedemo svoje sedeže, pilot dobi dovoljenje za
vzlet in končno zatisneva oči. 

Buenos Aires - Pariz Južne
Amerike
Časovna razlika je bila ”kriva”, da sva
kljub 13-urnemu letu, ki se je začel
malenkost čez polnoč v Madridu, pri-
spela v Buenos Aires zgodaj zjutraj. Po
prihodu iz letališkega terminala naju

je pozdravil topel, sončen dan. Taksi
do središča mesta je za naju naročila
že najina gostiteljica in po dobrih 20
minutah sva izstopila v samem središ-
ču Buenos Airesa. 
Drugo največje mesto v Južni Ameri-
ki, takoj za Sao Paulom v Braziliji, leži
na zahodnem delu estuarja reke Rio

de Plata, medtem ko se na vzhodnem
delu reke razteza država Urugvaj. Šir-
še mesto šteje 13 milijonov prebival-
cev in je za lažjo orientacijo razdelje-
no na 48 okrožij (barrios). Prebivalci
Buenos Airesa sami sebi pravijo por-
tenosi, izpeljano iz besede porto (pri-
stanišče).

Rožnato vladno poslopje na trgu Platza de Mayo, glavno prizorišče političnega življenja v Argentini
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Ena prvih znamenitosti, ki naju je v
mestu pozdravila, je bil osrednji trg
Plaza de Mayo. Trg je že od majske
vstaje, ki se je zgodila 25. maja 1810 in
vodila v kasnejšo neodvisnost Argen-
tine izpod španske vladavine, glavno
prizorišče političnega življenja v drža-
vi. Na tem trgu so prebivalci večkrat
izrazili svojo voljo in z njo dosegli po-
membne, največkrat politične spre-
membe. Tako so v 40. letih prejšnjega
stoletja na tem trgu z demonstracija-
mi dosegli izpustitev iz zapora Juana
Dominga Perona, ki je kasneje postal
argentinski predsednik. Z balkona
stavbe z roza fasado (Casa Rosada) so
številni argentinski predsedniki salu-
tirali ljudstvu; v njej je še danes uradni
sedež vlade in predsednika države.
Od trga Plaza de Mayo se je po ulici
Defensia mogoče sprehoditi do trga
Plaza Dorrego. Vsako nedeljo je na uli-
ci Defensia sejem; stojnice z oblačili,
nakitom, lesenimi izdelki, skodelicami
za ”mate” (tradicionalna argentinska
pijača) so glavna ponudba sejma, kak
peso pa skušajo z zabavanjem obisko-
valcev zaslužiti še poulični glasbeniki
in zabavljači. Ta ulica premore tudi ne-
kaj dobrih lokalov ”parilla”; gre za go-
stilne, kjer lahko gost dobi tisto, kar
znajo v Argentini pripraviti bolje kot
drugod na svetu - meso z žara. Argen-
tinci so v svetovnem vrhu pri porabi
govedine na prebivalca, najraje pa jo
pripravljajo na žaru (asado). Ravno ar-
gentinska govedina naj bi zaradi reje
goveda na argentinskih pampah bila
veliko boljšega okusa kot drugje po sve-
tu, in res: zrezki so ogromnih dimenzij
in pripravljeni na način, da meso osta-
ne sočno in mehko. Vredno pokusiti ...
Česar v Argentini prav tako ne sme
izpustiti noben obiskovalec, je dožive-
ti tango. Tango kot glasba ali ples de-
jansko izvira iz Buenos Airesa; iznašel
ga je delavski razred imigrantov, ki so
prišli v Argentino s sanjami o boljši
prihodnosti. Tango kot ples je hitro
doživel sprejem tudi v ostalih plesnih
dvoranah po svetu, začenši s Parizom
in Londonom. V Buenos Airesu ga bo-
ste najlažje doživeli, če se odpravite na
”milongo”, družabni dogodek, kjer se
pleše argentinski tango. Na milongi
veljajo posebna pravila vedenja; moški
vabijo ženske na ples s podaljšanim

pogledom, le-te z rahlim nasmeškom
ali kretnjo glave dajo vedeti, da spreje-
majo ponudbo. Moški na podlagi pri-
volitve pride po izbranko in jo odpelje
na leseno plesišče. Moški in ženske so
oblečeni v elegantna oblačila, glasba
pa prihaja naravnost iz starih vinilnih
plošč, zaradi česar se zdi, kot da smo
bili s časovnim strojem odpeljani sto-
letje v preteklost. Gibi tanga so čutni,
plesalka ima zaprte oči in se popolno-
ma prepusti plesalcu, ki jo vodi po
plesnem podiju. Pričakoval sem sun-
kovite gibe, kot smo jih vajeni gledati

pri profesionalnih plesalcih na tekmo-
vanjih, vendar argentinski tango ni
tak ples. Sam sem ga dojel kot način
zapeljevanja, predvsem zato, ker tan-
go zahteva intimnost med plesalce-
ma, ki sta v trdnem objemu, naslonje-
nima glavama druga ob drugi, noge pa
se večkrat križajo na način, da se ple-
salka z nogo dotakne plesalca. 
Tudi naju je zamikalo izkusiti nekaj te
umetnosti, zato sva si privoščila šolo
argentinskega tanga, kjer sva se uspe-
la naučiti vsaj osnovni korak pri tem
izredno zahtevnem, a čarobnem plesu.

Vsako nedeljo na ulici postavijo stojnice.

Asado - govedina na žaru je odlična.



Naslednji dan sva se odločila, da si
ogledava še eno večjo znamenitost
glavnega mesta Argentine, pokopališ-
če La Recoleta, ki je v istoimenskem
okrožju, ki velja za eno najprestižnej-
ših v mestu. Zemljišče pokopališča La
Recoleta ima po mnenju poznavalcev
najvišjo ceno med zemljišči v glavnem
mestu. To visoko ceno drži zaradi
omejenega prostora, na katerem je
svoje zadnje počivališče našlo veliko
znanih osebnosti iz argentinske politi-
ke, umetnosti in znanosti, v ozek
krog teh imenitnežev pa si želijo tudi
novodobni kapitalisti, saj velja za po-

sebno čast biti pokopan ravno tukaj.
Prestižnim imenom primerne so tudi
grobnice, ki so pravzaprav mavzoleji,
izdelani iz marmorja ali drugega dra-
gega kamna, z velikimi vhodnimi vra-
ti, kipi in ostalo ornamentiko. Nekate-
re grobnice so vzorno vzdrževane,
druge prepuščene zobu časa. Na tem
pokopališču je svoje zadnje počivališče
našla tudi Evita Peron, ljubljenka ar-
gentinskega naroda in sinonim za
boljše življenje. 
Evita je izhajala iz revnega okolja, a ji
je s trdim delom uspelo, postala je ra-
dijska in televizijska igralka. V politič-

ne vode je zašla kot žena Juana Do-
minga Perona, ki je po 2. svetovni voj-
ni postal predsednik Argentine. Poli-
tična vloga ji je bila pisana na kožo, saj
je z neprikrivanjem svojega skromne-
ga porekla in ustanavljanjem več fun-
dacij za pomoč revnim kmalu postala
ljubljenka delavskega naroda. Umrla je
pri svojih 33 letih in je danes pokopa-
na v družinski grobnici Duarte.
Okrožje Puerto Madero je pristaniški
del Buenos Airesa in čeprav pristaniški
deli mest običajno ne veljajo za razvi-
tejše predele mest, je v Buenos Airesu
drugače. Razlog tiči v odločitvi mest-
nih oblasti, da se pristaniška dejavnost
iz okrožja Puerto Madero prestavi na
novo lokacijo, danes poznano pod ime-
nom Puerto Nuevo. Reka Rio Plata
namreč na prvotni lokaciji pristanišča
ni nudila dovolj globokega ugreza veli-
kim ladjam, zaradi česar je usidranje
teh ladij bilo potrebno izven pristaniš-
ča samega. Puerto Madero je brez pri-
staniške dejavnosti ostal zapuščen več
kot stoletje vse do 90. let prejšnjega sto-
letja, ko se je začelo renoviranje podro-
čja, zanimanje so pokazali tudi tuji in-
vestitorji. Stare pristaniške zgradbe so
zamenjala elitna blokovska naselja,
luksuzni hoteli in poslovni prostori.
Danes najdemo tukaj IBM Tower,
stolpnice podjetij Sun Microsistems,
Microsoft in hotel Hilton.
Poleg prestižnih okrožij je v mestu
tudi nekaj manj glamuroznih - eno ta-
kih je okrožje Boca. Turistom lokalni
prebivalci odsvetujejo pohajkovanje po
tem okrožju, predvsem iz varnostnih
razlogov in njihovih nasvetov sva se
držala tudi sama. Navkljub potencial-
ni nevarnosti pa se številni turisti v ta
predel mesta odpravijo, predvsem iz
enega razloga - nogometa. V tem delu
mesta je namreč eden najznamenitej-
ših nogometnih stadionov na svetu,
stadion La Bombonera, ki je domicilni
stadion kluba Boca Juniors, enega naj-
slovitejših argentinskih klubov, za ka-
terega je igral tudi Diego Maradona. V
času najinega obiska je bil na sporedu
glavni mestni derbi - Boca Juniors pro-
ti ekipi River Plate. Vstopnice so dose-
gle vrtoglavo ceno, tudi do 100 evrov,
zaradi česar si tekme žal nisva ogleda-
la v živo, vendar pa pravemu nogo-
metnemu navdušencu (kar midva si-Buenos Aires je pristaniško mesto.

Pokopališče la Recoleta, tam počiva tudi Evita Peron.
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cer nisva) tudi takšna cena vstopnice
ne bi preprečila ogleda tekme in doži-
vetja izjemnih nogometnih strasti, ki
sodijo k takšnemu derbiju.
Sva pa zato strastno nakupovala v
outlet trgovinah, ki jih je v mestu pre-
cej in ponujajo odlično blago za ugod-
no ceno, ter uživala v večernih izho-
dih, ki jih portenosi zelo radi praktici-
rajo in s tem hitro okužijo tudi turiste.
Ugotovila sva, da kljub evropskim ko-
reninam Argentinci ostajajo zvesti
svojemu južnoameriškemu načinu
življenja, ki jim zapoveduje, da si je za
prav vse stvari potrebno vzeti čas, pa
naj si bo to kosilo s službenimi kolegi,
ki se ob kozarcu rdečega vina zavleče
še za nekaj minut, ali večerni izhod s
prijatelji na milongo ali v bližnji bar, ki
se konča v poznih jutranjih urah.

Patagonija - svet ledenikov
Po večdnevni avanturi v glavnem
mestu sva se odpravila na jug Argen-
tine, v Patagonijo. Zaradi velike razda-
lje, ki sva jo morala premostiti med
mestoma Buenos Aires in El Calafate,

je bil letalski prevoz praktično edina
možnost. Polet do mesta El Calafate,
ki predstavlja izhodišče za ogled juž-
nega dela naravnega parka Los Glaci-
eres, je trajal slabe štiri ure in iz urba-
nega Buenos Airesa sva prispela v
odročno Patagonijo, svet ledenikov.
Patagonija dolguje svoje ime Magella-
nu, ki je prvi stopil na njena tla. Nje-
mu so sledili številni drugi raziskoval-
ci, vendar je osvajanje ozemlja poteka-
lo počasi zaradi težkih naravnih raz-
mer. Večji del vzhodne Patagonije je
raven svet z malo vegetacije, v to prst
so si svojo strugo izklesale ledeniške
reke, katerih rojstvo se začne s talje-
njem ledenikov v argentinskih Andih,
nato pa doživijo svoj konec z izlitjem
v Atlantski ocean. Patagonija z veliko
količino padavin in nizkimi tempera-
turami na območju Andov zadržuje
tretjo največjo zalogo ledu in s tem
sladke vode na svetu, takoj za Antark-
tiko in Arktiko. 
Ogled delčka tega ledu v obliki lede-
nika je bil tudi eden izmed najinih ci-
ljev obiska Patagonije. Sama sva si
ogledala najbolj znanega in najdo-

stopnejšega izmed ledenikov, ledenik
Perito Moreno. Njegove mere so res
neverjetne: dolžina 30 kilometrov, ši-
rina 5 kilometrov in višina 70 metrov
(nad gladino vode). Do ledenika je spe-
ljana izredno lepo urejena potka, ki
vodi prav pred njegovo obličje - kako
blizu ledu boste pa je odvisno od let-
nega časa, saj se ledenik v toplejšem
času topi in s tem pomika nazaj. Pa-
danje ogromnih kosov ledu v jezero
in pri tem nastanek večjih valov je
zagotovo največja atrakcija, na katero
čakajo vsi obiskovalci s fotoaparati in
kamerami v rokah. Najin obisk lede-
nika je trajal več ur, zato sva lome
ledu doživela kar nekajkrat, prav
tako pa sva izkoristila ponudbo ogle-
da ledenika z ladjice, s pomočjo kate-
re obiskovalec doživi ledenik še iz
drugačne perspektive.
Dobra ponudba prevozov po tem
odročnem delu sveta nama je omogo-
čila, da sva bila dan po ogledu ledeni-
ka že na poti na sever, in sicer v me-
stece El Chalten. Vožnja je potekala z
obilo zanimive pokrajine ob poti in s
fotoaparatom v roki sem ujel precej le-
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Ansambel Saša Avsenika 

Otroci z downovim sindromom
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PRO ANIMA Singers 
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Folklorna skupina Iskraemeco

Plesni klub Zebra

Plesna skupina Face

PROGRAM POVEZUJETA: Ida Baš in Darko Torkar 

Vstopnina 10 evrov (otroci do 10 let imajo prost vstop)

Vstopnice se prodajajo v prostorih Gorenjskega glasa, Zavoda za turizem
Kranj, v gostilnici Kresnik Naklo in eno uro pred koncertom. Izkupiček bo
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● zelo visok izkoristek ● majhne dimenzije 
● izdelava po naročilu ● prodaja kombiniranih bojlerjev

● možnost ogrevanja na lesne sekance in pelete 
● 40-letna tradicija (začetki izdelovanja peči v Britofu pri Kranju)



pih podob pokrajine in živali, ki so
nam prekrižale pot.
El Chalten je majhna vas, v kateri je
življenje pravzaprav docela podrejeno
obiskovalcem, ki želijo pogledati in do-
živeti enega najlepših ozadij, kar jih Ar-
gentina premore, gori Cerro Torre in
Fitz Roy. Vas predstavlja odskočno de-
sko vsem pohodnikom in alpinistom,
ki želijo ti dve gori doživeti od blizu. 
Ob prihodu smo se vsi obiskovalci naj-
prej ustavili pri čuvajih parka, ki so

nam obrazložili pravila obnašanja v
parku. Neodgovornost obiskovalcev je
v tem parku namreč že imela katas-
trofalne posledice, ko je zaradi odvrže-
nega cigaretnega ogorka pogorela de-
setina površine parka. 
Po kratkem predavanju čuvajev in od-
ložitvi nahrbtnikov v prvem solid-
nem prenočišču v vasi sva se opremi-
la za treking in jo mahnila na pohod
pod goro Cerro Torre. Vreme je bilo
naravnost čudovito, sončno, kar v teh

krajih ni ravno pogosto. Večji del poti
sva hodila čez redek gozd, delno pa
tudi ob ledeniški reki. Gora Cerro To-
rre je popolnoma navpičen skalnat
masiv, ki ima na vrhu snežno kapico.
Zaradi svoje oblike je bil vrh gore dol-
go časa alpinistom nedosegljiv, a se je
osvojitev leta 1974 le zgodila. Za običaj-
ne pohodnike je končna točka 3-urne-
ga trekinga zgolj ledeniško jezero pod
goro, kjer sva tudi sama proslavila
osvojitev razgledne točke z nekaj po-
snetki in se vrnila nazaj proti vasi.
Naslednji dan naju je čakal treking do
gore Fitz Roy, ki s svojimi 3.375 metri
sicer dosega le polovico višine najviš-
jih vrhov Himalaje, vendar pa zaradi
njegove oblike njegov vrh dosežejo le
najboljši alpinisti. Dodaten dejavnik v
težavnosti osvojitve tega vrha je tudi
težavno vreme, kar sva izkusila tudi
na lastni koži. Vremenska napoved
za treking ni bila ravno obetajoča, a
vendar sva bila hvaležna, da je dež s
pozdravom počakal do prve razgled-
ne točke, da sva v fotografski objektiv
ujela goro, ne da bi jo prekrivali obla-
ki. V nadaljevanju poti nama je nara-
va postregla z močnimi vetrovi, pa
tudi nekaj dežnih kapelj je padlo, zato
sva se pametno odločila, da se obrne-
va proti vasi in pač priznava premoč
narave. Ko sva prispela nazaj v vas, je
bil veter že tako močan, da nama je
pomagal pri hoji zadnja dva kilome-
tra, saj naju je pridno suval v hrbet.
Takoj za tem, ko sva prestopila vrata
najinega prenočišča, pa je bilo neurje,
ki mu je bila streha prenočišča komaj
kos.
Vremenska napoved za nekaj nasled-
njih dni ni bila dobra, zato sva se odlo-
čila, da predčasno končava najino odi-
sejado po Patagoniji. Kljub temu da sva
Patagonijo zapustila že po štirih dneh,
je v njej moč najti še veliko lepote, ki
si zasluži več dni ogledovanja.

Iguazu - dih jemajoči slapovi
Pred odhodom iz Argentine pa naju je
čakal še eden izmed največjih svetov-
nih čudes na severu države na meji
med Argentino in Brazilijo, katerega
avtorica je mati narava. Govora je se-
veda o slapovih Iguazu (Iguazu v pre-
vodu pomeni ”velika voda”), ki veljajo
za največje slapove na svetu, gledano

Patagonija na območju Andov zadržuje tretjo največjo zalogo ledu na svetu.

Goro Cerro Torre so alpinisti osvojili šele leta 1974.
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z vidika širine slapov, saj voda pada s
previsa v globino kar na pol tretjem
kilometru. 
Dobrih tisoč kilometrov, kolikor šteje
razdalja med glavnim mestom Argen-
tine in mestom Puerto Iguazu, ki
predstavlja odskočno točko za ogled
slapov Iguazu, naju je znova ”prisilila”
v uporabo letalskega transporta, saj bi
avtobusni prevoz trajal kar 17 ur. Sla-
pove Iguazu si je mogoče ogledati iz
argentinske, kakor tudi iz brazilske
strani, saj meja med državama poteka
preko slapov. Sama sva se odločila za
argentinsko stran, saj je tam bistveno
več slapov, ponuja možnost trekinga
po tropskem gozdu, prav tako pa nis-
va želela utrpeti še dodatnih stroškov
s prestopom v drugo državo. 
Celoten dan v argentinskem delu par-
ka Iguazu je bil ravno dovolj, da sva si
ogledala, prisluhnila in se pustila zmo-
čiti kapljicam, ki se dvigajo visoko v
nebo kot posledica bučnega padanja
vode 60 do 70 metrov v globino. Spre-
hajalne poti v parku omogočajo, da si
obiskovalci ogledajo slapove le lučaj
stran od pada vode, najdrznejšim je
omogočen ogled tudi z vodnega gliser-
ja, ki z obiskovalci pride prav pod sla-
pove ali za kratek trenutek celo pod
njih. A ni skrbi - tropsko podnebje s
temperaturami nad 30 stopinj Celzija
poskrbi, da so oblačila znova hitro
suha. 
Park poleg slapov skriva tudi druge,
manj impozantne zanimivosti. Ljubi-
telji metuljev bodo v tem parku zago-
tovo prišli na svoj račun, saj jih je zelo
veliko, še posebej na jasen, sončen dan.
Prav tako je mogoče videti še več vrst
ptic, predvsem papig in tukanov, kuš-
čarjev, opic in drugih prebivalcev trop-
skega gozda.
Večji del slapov in pripadajoče flore in
favne si je mogoče ogledati peš, do naj-
večjih slapov v parku pa kos poti obis-
kovalcem pomaga premagati vlakec.
Slap Hudičevo žrelo je največji slap in
od končne železniške postaje vodi do
njega dober kilometer dolga pot po
brvi, na koncu katere je razgledna toč-
ka. Z vsakim bližajočim korakom sva
se zavedala, da gre res za veliko stvar,
saj je bil hrup, ki ga povzroča pad vode,
vedno večji. A šele na koncu poti sva
uvidela, zakaj slapovi Iguazu veljajo za

ene največjih slapov na svetu. Ogrom-
na količina vode, ki pada v prepad, ki
mu ni videti konca (tudi zaradi dviga-
nja vodnih kapljic) naju ni pustil rav-
nodušnih, še manj pa suhih. 
Čeprav je za fotografe ljubši brazilski
vidik slapa Hudičevo žrelo, sam me-
nim, da manko panoramskega razgle-
da na največji slap nadomesti adrena-
lin, ko si tik nad slapovi in ko ti veter
vsake toliko postreže z valom vodnih
kapelj, ki se dvigajo iz brezna. 

Zaključek
Raznolikosti, kot jo nudi Argentina,
ne more ponuditi veliko držav. Že dej-
stvo, da so se med prtljago istočasno
znašle zimska bunda in kratke hlače,
pove dovolj. Od tropskega severa do
polarnega juga, gorskega zahoda in
oceanskega vzhoda, vmes pa veliko
govedine, tanga in nogometa - to je
Argentina.

Mitja Krempl

Vreme je v Andih težavno.

Na tropskem severu Argentine so dih jemajoči slapovi Iguazu.
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Pot, ki krepi telo in utrjuje
prijateljstva

”Ko sva se s prijateljico Klaro odločali, da na pomembni življenj-
ski prelomnici prehodiva skoraj devetsto kilometrov dolgo pot
Svetega Jakoba v Španiji, sem bila prepričana, da bom nato vsaj
teden dni samo ležala in zdravila žulje. A sem domov prišla pol-
na energije, žulj pa sem po poti dobila en samcat, a še za tega
nisem hotela priznati, da bi me kaj motil,” pravi Jana Mohorič iz
Ševelj v Selški dolini.

Namesto počitnic s prijatelji ob morju
sta se Jana in Klara minulo poletje od-
ločili, da se odpravita na znamenito
pot romarsko pot do Santiaga de
Compostela v Španiji, kjer se že od
srednjega veka naprej srečujejo romar-
ji iz vseh koncev sveta. ”Seveda se je
moč odločiti za daljše in krajše poti, za
težje in lažje variante, toda imeli sva
mesec dni časa in tem času sva želeli
prehoditi tako imenovano severno
pot, ki je sicer med daljšimi in napor-
nejšimi, vendar pa se nama je zdela
najbolj zanimiva in slikovita,” pravi

26-letna Jana Mohorič, ki je lani za-
ključila študij geografije in kot profe-
sorica poučuje na gimnaziji Želimlje. 
”S Klaro sva se spoznali pred štirimi
leti, ko sva bili na misijonu v Indiji.
Tam sva pomagali domačinom v treh
zelo odmaknjenih vasicah, kjer sva po-
učevali v šolah, predvsem sva jih učili
petja, not, igranja na inštrumente.
Skupaj sva tako preživeli en mesec in
v tem času postali prijateljici. Nato sva
se ob študiju v Ljubljani večkrat sreče-
vali na kavi in prejšnjo zimo je beseda
nanesla tudi na mojo knjižico, kjer

sem si že pred leti kot eno od želja za-
pisala prehoditi pot Svetega Jakoba. V
tretjem letniku študija sem namreč ži-
vela pri zakoncih, ki sta člana društva
Svetega Jakoba v Sloveniji. Navdušeno
sta mi kazala slike iz poti in razlagala
o doživetjih. Tudi meni lepa narava
namreč veliko pomeni, rada hodim in
takšna pot je bila zame velik izziv. Po-
sebej po končanem študiju, ko sem se
zaposlila in bila na novi življenjski
prelomnici,” pravi Jana, ki je za podvig
hitro navdušila tudi Klaro.
”Pred šestimi leti sem bila v Španiji kot

Tako imenovana severna pot je ena bolj hribovitih,
vendar dekletoma ni povzročala težav.

V 28 dneh popotovanja sta Jana (na sliki) in Klara
en dan namenili tudi pobiranju smeti..

Jana na enem od številnih razpotij, ki romarjem 
kažejo pravo smer.
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običajna turistka in tam sem videla ne-
kakšen kip, ki je imel palico in školjko,
ob njem pa so se ustavljali romarji z na-
hrbtniki. Takrat so mi starši povedali
za znano romarsko pot, ki iz vseh kon-
cev Španije vodi do Santiaga de Com-
postele. Že takrat se mi je ideja zdela
zanimiva in ko je Jana omenila, da raz-
mišlja o tem, da bi jo prehodila, sem ta-
koj poprijela,” pravi 23-letna absolvent-
ka antropologije Klara Debeljak iz Žle-
biča pri Ribnici, ki je bila prav tako na
pomembni življenjski prelomnici, saj je
želela dobro izkoristiti zadnje počitnice
med študijem.
”Ker sva imeli na razpolago mesec dni
časa in ne prav veliko denarja, sva
prek Londona do Španije potovali z le-
talom, nato pa sva vso pot, ki je trajala
28 dni, hodili z nahrbtniki, v katerih
sva imeli le nujnejše stvari, rezervna
oblačila in zdravila. Imeli sva tudi
zemljevid, kjer pa so bile poti le pri-
bližno označene. Vendar pa nama to
ni povzročalo težav, saj je na poti ves
čas zadosti različnih smerokazov, sre-
čavali sva številne romarje, ki so pri-
jazno delili nasvete. Spali sva v posta-
jališčih za romarje, enkrat pa celo na
prostem, ker nisva dobili prostora,”
pravi Jana, ki ji celo jezik ni predstav-
ljal ovir, saj se je učila tudi špansko. 
”Največ romarjev, ki sva jih srečevali,
je bilo Nemcev, srečali pa sva tudi par
iz Poljanske doline, ki je bil na poroč-
nem potovanju. Zvedeli sva veliko
različnih zgodb in danes, ko premiš-
ljujeva za nazaj, nama je žal le, da si
nisva izmenjali več naslovov,” pravita
Jana in Klara, ki sta pred potjo dobili
tudi nekaj nasvetov domačih. 
”Čeprav so naju doma opozarjali, da
na tako dolgi in naporni poti lahko
pride tudi do prepirov in slabe volje,
sva se ves čas dobro razumeli. Sva pa
ugotovili, da je za skupno hojo še kako
pomembno, da si približno enako ve-
lik, saj tako delaš podobne korake.
Prav tako je pomembno, da par lahko
skupaj na postanku poje eno franco-
sko štruco, saj ostanki hrane pomeni-
jo zgolj nepotrebno težo v nahrbtniku
...,” smeje se pripovedujeta Jana in Kla-
ra, ki sta si po prehojeni poti obljubili,
da se je bosta zagotovo še kdaj lotili. Če
ne prej, ko se bosta upokojili.

Vilma Stanovnik Klara in Jana na cilju poti pred katedralo svetega Jakoba

Poleg pohodnih čevljev sta imeli dekleti s seboj v nahrbtniku le še tevice, v katerih sta si zlasti ob morju
lahko pošteno prezračili noge.

V prenočiščih ob poti ti ponudijo posteljo, nekateri gostitelji pa tudi postrežejo hrano ali operejo perilo. 
Klara in Jana sta se slikali s ”padrom” Ernestom, ki prijazno gosti številne romarje.
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Vsak je v domačem zvoniku
najboljši

Gorenjski pritrkovalci sodijo med najboljše na Slovenskem,
čeprav družno vztrajajo, da pri tem znanju za tekmovalnost ni
prostora, saj je ‘vsak v domačem zvoniku najboljši’. Med bolj
prepoznavnimi so vseeno tisti iz Mengša, ki pritrkovanje, predvsem
po zaslugi Franca Blejca, načrtno ohranjajo že vrsto let. 

Mengeš - ”Pritrkovanje je pesem zvo-
nov, to je glasba, ki je v Sloveniji po-
znana že več kot šeststo let,” ponosno
začne Franc Blejc iz Mengša, ki se na-
ziva ‘legenda mengeških pritrkoval-
cev’ vztrajno brani, a vseeno drži, da je
med gorenjskimi ljubitelji pritrkovanja
na cerkvene zvonove verjetno le malo
tistih, ki zanj še ne bi slišali.
Franc Blejc, ki je ob koncu lanskega
leta praznoval osemdeseti rojstni dan,
je pritrkovalec postal pri svojih šest-
najstih letih, takoj po drugi svetovni
vojni in je danes najstarejši še aktivni
pritrkovalec v Mengšu. Zaslužen je za
številne pritrkovalce, ki so se te vešči-
ne naučili prav od njega, štirinajst let
vodi posebno pritrkovalsko sekcijo
znotraj Kulturnega društva Mihaelov
sejem, že več let pa zapisuje tudi kro-
niko pritrkovanja na Mengeškem, ki
zajema veliko zgodovinskih zanimi-
vosti. V njegovem rokopisu, ki bo ne-
kdaj morda izšel tudi v tiskani obliki,
tako lahko med drugim preberemo,
da je Mengeš leta 1834 zajel hud požar,
ki je uničil kar 95 hiš, med drugim pa
tudi zvonik, ki pa je bil takrat po vsej
verjetnosti manjši od današnjega. Za-
radi visoke temperature so se v njem
stopili štirje bronasti zvonovi, a so
Mengšani že istega leta kupili nov
zvon, in ga posvetili sv. Florjanu, da bi
jih obvaroval pred ognjem. Ta zvon se
je še vrsto let oglasil vsak večer ob 21.
uri, da bi ljudi opozoril, naj ugasnejo

svoja ognjišča. Dva dodatna zvona so
kupili leta 1922, deset let za tem pa še
dva in takrat se je, po pripovedovanju
starejših, tudi začelo slovesneje in po-
gosteje pritrkavati. 
”Vsi omenjeni bronasti zvonovi so bili
uliti v Ljubljani in vse je bilo treba v
zvonik odvleči ročno. Ko so vlekli v
zvonik veliki zvon, je na njem sedel
harmonikar Andrej Blejec iz Velikega
Mengša in igral na harmoniko, da je
šlo naporno delo delavcem lažje od
rok. Po blagoslovu zvona so nanj pri-
trkovali dva dni in eno noč nepresta-
no brez predaha, mesar Franc Flerin
pa je ob tej priložnosti naredil tako ve-
liko klobaso, da je segala po celem obo-
du zvona,” pripoveduje Blejc, ki se je
pritrkovalcem pridružil pred petin-
šestdesetimi leti. ”Takrat sem bil mi-
nistrant in sem moral pomagati tudi
pri pritrkovanju, saj je bilo to zelo tež-
ko opravilo. Največji zvon so morali
poganjati kar štirje, a sam sem se za to
kar hitro navdušil. Takoj po drugi sve-
tovni vojni se je starejšim pritrkoval-
cem pridružilo kakšnih petnajst mla-
dih, a pritrkovanja smo se največ učili
ponoči, ko smo za velike praznike in
druge slovesnosti ‘pritrkovali dan’. To
smo lahko počeli do leta 1950, po tem
letu pa je bilo pritrkovanje omejeno in
ponoči prepovedano. Sam se rabil kar
nekaj časa, da sem se naučil pritrkova-
nja, saj mi nihče od starejših ni znal te-
oretično razložiti, kako se to dela. Prav

zato sem kasneje pesmi za pritrkoval-
ce na preprost način začel zapisovati
kar sam in tako še lažje učil mlajše ge-
neracije. Včasih smo pritrkavali za
praznike, ob birmi, novih mašah ...
tudi drugam smo hodili. To je bilo fi-
zično zelo naporno delo, zato smo se
zelo razveselili elektrifikacije, ki še
zdaj poganja vsaj največji zvon, vse
ostalo delo pritrkovalcev pa je še ved-
no ročno.” 
Še danes je v mengeškem zvoniku pet
bronastih zvonov. Do njih vodi 92 str-
mih stopnic v prostornem, a hladnem
zvoniku, redke obiskovalce, ki poleg
pritrkovalcev zaidejo na vrh zvonika,
pa na steni pričaka napis, ki sporoča,
da je največji zvon iz leta 1932 težek
dobrih 2800 kilogramov in posvečen
Mihaelu, drugi po velikosti, skoraj
tono in pol težak zvon, kupljen leta
1922, je posvečen Janezu, najstarejši in
683 kilogramov kilogramov težak
zvon iz leta 1834 Florjanu, le nekaj ki-
logramov lažji je zvon iz leta 1922, po-
svečen Cirilu, povsem v vrhu zvonika
pa je še t. i. navček, težak 48 kilogra-
mov, ki odzvanja že od leta 1932. Men-
geški pritrkovalci ob vseh večjih praz-
nikih še vedno pritrkujejo na štiri zvo-
nove, štirinajst let pa se učijo in nasto-
pajo tudi na miniaturnih zvonovih.
Le-te so ob pomoči številnih donator-
jev kupili leta 1997, v leseno konstruk-
cijo pa je vpetih pet zvonov, ki so 
natanko 53-krat manjši kot tisti v 



zvoniku in s prav takšnimi zveni.
”Prej smo se pogosto učili na železni-
ških tirih različnih dolžin in tonov,
zdaj pa je s temi miniaturami nepri-
merno lažje. V naši sekciji se je v vseh
teh letih izučilo več deset pritrkoval-
cev, veliko tudi nastopamo po vsej Slo-
veniji. Veliko lažje nam je tudi pozimi,
ko nam ni treba pritrkavati v mrzlem
zvoniku in se lahko učimo na minia-
turah, na toplem v novem župnij-
skem domu v Mengšu. 
”Praviloma se pritrkava tako, da ima
vsak zvon svojega pritrkovalca, če pa
ne gre drugače, pa eden pritrkava tudi
na dva. V Črnem Grabnu in na Mo-
ravškem so pa naučeni tako, da en
sam pritrkava na tri zvone hkrati - na
dva z rokama in na enega z nogo in to
so za mene geniji,” navdušeno razlaga
Blejc, medtem ko pokaže, kako se pri-
trkava na miniaturne zvonove, s ka-
terimi mengeški pritrkovalci navdu-
šujejo na številnih prireditvah. Odloč-
no pove, da mora dober pritrkovalec
imeti posluh, čas za učenje in veliko
volje. Na tak način se je tudi sam na-
učil najzahtevnejšega ‘drobljenja’, kar
odlikuje vse najboljše pritrkovalce pri
nas. ”Strokovnjaki pravijo, da je pri nas
znanih več kot šeststo melodij za pri-
trkovanja, a povsem nemogoče je, da
bi znali vse. Pri nas v Mengšu jih zna-
mo toliko, da lahko brez ponavljanja
pritrkavamo približno 45 minut, s
tem, da je vsaka melodija dolga po
kakšno minuto,” še pravi vodja men-
geških pritrkovalcev, ki se že veseli
vsakoletnega srečanja in okrogle mize
vseh slovenskih pritrkovalcev, ki ga
vsako leto v postnem času pripravijo
ljubljanski bogoslovci. Vsako leto je
tudi nekaj priložnosti za regijska in
vseslovenska srečanja, a le-ta niso tek-
movalnega značaja, saj se tovrstnega
znanja preprosto ne da ocenjevati.
”Vsak je v svojem zvoniku najboljši!”
velja med pritrkovalci.
Nekaj tednov bo še čas za učenje in
vajo, že ob velikonočnih praznikih pa
bodo zvoniki, tudi mengeški, ponovno
sprejeli pritrkovalce, ki bodo tako kot
že dolga stoletja doslej kljub elektrifi-
kaciji poskrbeli za ročno pritrkavanje
in praznične melodije zvonov.

Jasna Paladin
Pritrkovanje je bilo včasih zelo naporno in zato domena moških, na miniaturnih zvonovih pa 
se te veščine danes vse pogosteje učijo tudi ženske.

”Pritrkovanje v Mengšu ne bo nikoli zamrlo,” je prepričan najstarejši mengeški pritrkovalec 
Franc Blejc. / Foto: Jasna Paladin

Miniaturni zvonovi mengeških pritrkovalcev so natanko 53-krat manjši od tistih v zvoniku.
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Tudi telo potrebuje počitek

Spoštljiva skrb za lastno telo, sproščanje za krepitev psihičnega
ravnovesja, upoštevanje načel zdravega življenja, zavedanje 
lastnih moči za ohranjanje vitalnosti - vse to je zajeto v besedi
wellness. Precej popularen del wellnessa pa predstavljajo tudi
savne, ki pa v osnovi niso le modna muha, saj so prve savne in
parne kopeli za fizično in psihično sprostitev uporabljali že stari
Rimljani.

V današnjih dneh vam večina sloven-
skih zdravilišč, večjih in manjših turi-
stičnih kompleksov, hotelov med svo-
jimi programi ponuja pester izbor. Širo-
ka paleta masaž, različne savne, barv-
ne terapije za uskladitev delovanja
čakr, kneip steza za boljšo prekrvitev,
bazen z zdravilno termalno-mineral-
no vodo, romantična kopel za dva,
Vip-savne, whirpool s termalno vodo,

ohlajevalni bazen, udobna počivalnica,
simpatična izbira zeliščnih čajev je le
nekaj možnosti, ki jih lahko vključite v
svoj sprostitveni program. Izbirate lah-
ko med turško, finsko, zeliščno savno,
kjer vas lahko razvajajo še s posebnimi
programi, da vam savnanje še bolj po-
pestrijo. Na primer s programom vr-
tinčenja zraka obogatenega z eterični-
mi olji, dišavami zelišč ter s solnim in

medenim pilingom. Uveljavlja se celo
čokoladna savna, zadnje čase pa se ve-
liko sliši tudi o jogi v savni. Zanimivo
zvenijo še izrazi, ki jih srečamo v sve-
tu savn: finska savna s kromoterapijo,
ekstremna finska savna, aroma savna,
blatna savna, solna savna. In ko smo
že omenili čokoladno savno - čokolada
je namreč polna hranljivih snovi, ki
blagodejno vplivajo na kožo, pride pa
največkrat v poštev tista s sedemdeset
odstotki kakava in brez sladkorja. Raz-
topljena na vašem telesu pomeni čisti
užitek. Uporabljajo jo v parni savni.
Pravijo, ko se čokolada začne topiti na
vas, se vi stopite z njo, poleg kože pa
vam prepoji tudi čustva. 
V svetu savn poleg omenjene klasič-
ne, finske in turške srečate še recimo
laconium, caldarium, balnearium (ze-
liščna, vitalna parna, finska ali savna z
vročim zrakom), tepidarium ter in-
frardečo savno. 
Finske savne predstavljajo tradicional-
no obliko potenja, ki se po temperatu-
ri in vlažnosti zraka lahko zelo razli-
kujejo. Turška savna ali parna kopel je
ena najstarejših oblik sproščanja in čiš-
čenja telesa. Infrardeča savna postaja
popularna predvsem v zadnjih letih.
Telo in tkivo ogreje globinsko, v njej
smo lahko do 40 minut, po njej pa se
tuširamo z mlačno oziroma toplo
vodo. Zeliščna savna je hladnejša od
finske. Vsebuje dišave in esence, ki
vplivajo na človeški organizem. Laco-
nium deluje kot toplotna kabina, cal-
darium kot parna in inhalacijska sav-
na, tepidarium pa je najmilejša oblika
savne - temperature se pomikajo v 
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območju telesne temperature (30-40
stopinj Celzija), klima v prostoru pa 
je bolj suha. Tu se lahko zadržujete,
kolikor vam prija. Je primeren za ljudi
vseh starosti.
Če pa mislite, da bi s savnanjem lahko
ogrožali svoje zdravje, se pred odhodom v
savno posvetujte z zdravnikom. 

Kultura savnanja
Ker pa smo ljudje še vedno precej raz-
puščeni, kar se tiče kulture savnanja,
se velikokrat zgodi, da osnovnega pra-
vila - tišine v savnah, žal ne spoštuje-
mo vedno. Dejansko je za to najverjet-
neje kriv način življenja. Večina jih
sploh ne gre več v savno brez mobite-
lov. Obzirnejši jih utišajo ali ugasnejo,
obstajajo pa tudi taki, ki si okoli tega
ne delajo ravno problemov in veselo
dvigujejo klice, klepetajo in motijo
ostale pri počitku. Podobno je z manj-
šimi skupinicami, ko obiščejo savno
pari in izberejo za druženje ravno po-
čivalni prostor. Sprostijo se in pozabijo,
da niso na kavi. Še vedno pa naletimo
tudi na kakšnega, ki je morda pozabil,
da mora v savno brez kopalk. 
Največkrat so vam za vprašanja v sav-
nah na voljo savna mojstri, osnovna
navodila pa so razložena in napisana,
visijo na stenah, so na vidnem mestu.

Pravilno savnanje
Savnanje je ritual, ki zahteva svoj čas
in prostor, pa tudi pravilen vrstni red

(segrevanje, prhanje in ohlajanje) in
upoštevanje nekaterih pravil, da se po
njem kar najbolje počutite. 
Če se le da, pred vstopom v savno izpu-
stite izdaten obrok. Prvo savnanje naj
bo kratko, nato si privoščite počitek za
ohladitev, prhanje in nato počitek, ki naj
bi trajal dvakrat dlje od savnanja. Drugo
savnanje je lahko daljše od prvega, sledi
počitek za ohladitev, prhanje in nato
počitek. Časovno se vse dogaja petnajst
minut, ki pa naj bi jih dosegli šele pri
tretjem savnanju. Prhanje ali kopel pred
savnanjem lahko povzroči intenzivnej-
še znojenje, vendar se je po prhanju tre-
ba dobro obrisati. Bazen z mrzlo vodo
po savnanju eni priporočajo, drugi ne.
Iz lastnih izkušenj: uporabite ga, če se
nikakor ne morete ohladiti, vendar v
njem ne ostajajte predolgo. Obvezno pa
je treba prej pod prho s hladno vodo.
Hlajenje danes pogosto vključuje tudi
plavanje, pa ohlajanje na odprtem zra-
ku, v zimskem času nekateri izberejo
tudi hojo ali valjanje po snegu.
Ker naj bi bilo savnanje prijetno opravi-
lo, zaupajte svojim občutkom in ogre-
vanje in hlajenje prilagajajte sebi. 
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Kdor je že obiskal savno, potem ve, 
da prehitro dvigovanje iz ležečega po-
ložaja v sedeč ali vstajanje ni priporoč-
ljivo, ker se nam lahko zavrti.  Savna-
mo se goli, ženske v savno ne gremo z
nakitom in make-upom, glasno pogo-
varjanje ni zaželeno, v parni savni ne
uporabljamo brisač. Ker pa v savni s
potenjem izgubimo veliko tekočine, jo
med hlajenjem nadomeščamo s pitjem
nesladkanega čaja, vode, nekatere sav-
ne pa so uredile prav poseben kotiček,
kjer dobite tudi sadje, oreščke in kakš-
no revijo. Vse več pa je takih wellnes-
sov, ki vam že na vhodu v svet savn ob
plačilu dajo tudi brisačo in rjuho, mor-
da celo kopalni plašč - tam je ponavadi
cena savnanja za kakšen evro višja, če
seveda niste v zdravilišču, kjer prilago-
dijo ceno temu, da ste njihov gost.
In ko odhajate iz savne, ne pozabite, da
se je pametno dobro obleči, še posebej v
zimskih mesecih. Običajno je bilo sav-
nanje za večino zanimivo sploh samo
ob deževnih, hladnejših dneh, vendar
danes ljudje obiščejo savno tudi poleti,
ko naj bi to bilo celo priporočljivo, ker
ožilje postane bolj prožno in tako telo
lažje prenaša visoke temperature. 
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Informacije in rezervacije: 03 811 2000 ali
e- mail: marketing terme-rogaska.si

»ALL INCLUSIVE«

Program velja
od  16.01. do 06.11.2011

TERME
ROGA[KA

Cena: 55 / no~
ob minimalnem bivanju 3 no~i

v hotelu

Strossmayer****/Slovenija****
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Sprostitev v objemu narave
Kranjska Gora z okolico ponuja obisko-
valcem brezmejne možnosti za preživlja-
nje prijetnih trenutkov tako v naravi kot ob
dobri hrani, pijači in najrazličnejših aktiv-
nostih. Bogata ponudba wellness storitev
ji daje še dodaten čar.
V hotelski verigi Hit holidays Kranjska
Gora, ki je poznana predvsem po nasta-
nitvenih kapacitetah in odlični gostinski
ponudbi, so kar štirje večji wellness centri. 
Obiskovalcem so na voljo Sprostitveni
center z bazenom, masažami in savnami v
hotelu Kompas, Vita center v hotelu Larix,
kjer za dobro počutje poskrbijo spretne
roke maserk, ter bazenski kompleks Aqua
Larix (400 m2 vodnih površin) s savnami.
Ne dolgo nazaj je bil v hotelu Alpina odprt
nov savna center Viridis, v katerem se lah-
ko poleg savn sprostite tudi v aromatični
kopeli. Predlani odprt hotel Špik pa v svo-
jem wellness centru nudi razvajanje v
Svetu vode in savn (bazen s protitokom,
sprostitveni in otroški bazen, zunanja tera-
sa ter savne), Alpskem wellnessu in Cen-
tru lepote Špik. Alpski wellness s pristnim
alpskim ambientom petih tematskih sob
(voda, les, ogenj, zemlja in kovina), s po-
močjo alternativnih metod, kot so barva,
zvok, aroma, toplota, knaipova kura, 
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kisikova terapija, ter z infrardečo savno
uravnoveša in ustvarja harmonijo notranjih
organov, kar se odraža na telesni in 
duhovni ravni. 
Za vse tiste, ki bi želeli redno obiskovati
wellness centre, so na voljo letne, pollet-
ne in mesečne vstopnice. Vaše najdražje
pa lahko razveselite z darilnim bonom za
katero od wellness storitev.



Okus življenja
Grozdje za Pullus dozoreva na zname-
nitih legah Haloz in Slovenskih goric.
Skrbnost vinogradnikov in spoštljivost
do tradicije, vsako leto znova, pa ven-
darle tudi malo drugače, zapečati let-
nike s skrbnim ročnim obiranjem naj-
bolj kakovostnega grozdja imenitnih
in tradicionalnih pretežno belih sort. V
Pullusu združujejo tradicijo z najnovej-
šo tehnologijo in znanjem, ki zagotav-
lja, da so vina iz Ptujske kleti med naj-
bolj zdravimi na trgu. 

Okus prihodnosti
Moderno zgodbo o ptujskem vinu so
začeli pisati konec 20. stoletja, ko je
Ptujska klet prešla v last najuspešnej-
šega prehrambnega podjetja v regiji,
Skupine Perutnina Ptuj. Rodila se je
mladostna in trendovska,  do tradicije
spoštljiva blagovna znamka vin Pullus,
ki danes postavlja trende, ustvarja vin-
ski stil, navdušuje s svojim svežim
okusom, izrazito sortnostjo in strastjo.
Pri oblikovanju stila vina je najprej po-
trebna ideja, ki se udejanji kot vino v
steklenici, zaokrožajo jo videz, vonj in
okus. Na stil vina vplivajo različni de-
javniki - kot sta sreča ali žalost, evolu-
cija okusov, način življenja, stopnja
vinske kulture, pogled na svet ...

Okus uspeha
Vina Pullus so sinonim za sveža, aro-
matična in zdrava vina, ki se uvrščajo
v najvišji kakovostni razred, kar potrju-
jejo tudi številne nagrade in priznanja
z največjih svetovnih ocenjevanj vin.
Pullus je nepogrešljiv spremljevalec
vsakdanjega načina življenja. Postre-
že z ekspresivno cvetico in okusom,
tako da navduši v trenutku, impresija

pa traja in traja. Je sopotnik hrane,
pogovorov, branja, kulture ter malih

življenjskih radosti. Pullus G pa izraža
zgodbo o vinu iz Ptujske kleti, za kate-
ro si ves svet želi, da bi se ponavljala.
V nedogled. 
Okusi in trenutki zorjenega Pullusa so
primerni za različne dogodke. Je pri-
meren spremljevalec visoke gastro-
nomije ob kompleksno sestavljenih 
jedeh. Zagotavlja vinsko doživetje in
užitek, ki lahko traja tudi več ur. 
Penine v Ptujski kleti nastajajo na 
klasičen način. Posebej odbrano teh-
nološko zrelo grozdje z izbranih leg v
sožitju z novimi tehnološkimi postop-
ki, kot je protektivna tehnologija, omo-
goča pridelavo svežih, sadnih in sort-
no prepoznavnih osnovnih zvrsti vin za
pridelavo penine. Sekundarna fermen-
tacija poteka v vseh peninah Ptujske
kleti po tradicionalni metodi v stekle-
nicah. Rezultat so penine, ki so Ptujski
kleti prinesle primat med donegovalci
penin, saj se samo v letu 2008 pona-
šajo z dvema nazivoma svetovnega in
nazivom nacionalnega šampiona.
Predikatna vina so dragoceni zakladi
vinske trte. To so vina poznih ter 
ledenih trgatev in so primerna za po-
sladitev posebnih trenutkov življenja. 
Desertna vina  že mejijo na likerje,
zato so primerna predvsem kot aperi-
tiv. Lahko so čudovita uvertura v kuli-
narični dogodek.
V steklenico posebnih polnitev so ujeti
okusi najboljšega grozdja iz naših 
vinogradov, ki je skrbno izbrano glede
na vinogradniško lego.  

Pullus je potovanje. Je spoznavanje,
razvajanje. Je ljubezen. Strast. Ideja.
Delo. Družina. Prijateljstvo. Zdravje.
Veselje. Vino in hrana. Ti in jaz. Mi.
Na zdravje!

Vino 
z okusom
Nepozabni okusi, bogata tradici-
ja, izjemne vinogradniške lege,
kar so vedeli že Rimljani pred
več kot dva tisoč leti, vrhunska
tehnologija, ki sodi med najso-
dobnejše na svetu, in neizmerno
znanje o negovanju in pridelavi
vina. Vse to in še veliko več 
razkrivajo vsebine steklenic z
vini iz Ptujske kleti. 
Vse to izraža in vse to je Pullus.
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30. jubilejna mednarodna konferenca o razvoju 
organizacijskih znanosti

ORGANIZACIJA PRIHODNOSTI

30. jubilejna mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih 
znanosti je eden redkih dogodkov v Sloveniji in v srednje-
evropskem prostoru, ki povezuje gospodarstvenike z 
raziskovalci in akademiki ter oblikovalce gospodarske 
politike z najvišjimi predstavniki države. Konferenca
skozi tridnevno dogajanje sproža dialog in zagotavlja
odziv ciljne javnosti.

Izberi znanje ... izberi prihodnost 

23. - 25. marec 2011, Portorož, Slovenija 

Dodatne informacije:  
www.fov.uni-mb.si/konferenca

Center za izobraževanje in svetovanje Univerze v Mariboru 
Fakultete za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj

Telefon: 04/2374 345, e-pošta: cis@fov.uni-mb.si

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej z zbirkami in 
oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z
restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek
sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in
razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji. Leta 1895 so
zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti.
Ker je z leti postalo razstavišče pretesno, so se leta 1928 preselili
v nekdanji dominikanski samostan. Po letu 1945 je dobil muzej v
upravljanje še grajski kompleks, leta 1963 pa tudi naziv Pokrajinski
muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, 
ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska

Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, 
srednjeveških in novoveških pričevanjih o

kulturnem in gospodarskem pomenu
Ptuja in zaledja ter slikovitem
ljudskem izročilu.

www.muzej-ptuj-ormoz.si

Kitajski maser Wu je po desetih letih uspeš-
nega dela januarja lani zaprl svoj masažni
salon na Bledu in sedaj dela samo na Kokri-
ci pri Kranju. Ob tej priložnosti se želi g. Wu
zahvaliti svojim dosedanjim strankam za iz-
kazano zaupanje in podporo v preteklih de-
setih letih in jih vljudno vabi na obisk v nje-
gov novi salon kitajske masaže na Kokrici,
če potrebujejo pomoč. Njegova masaža
zelo učinkovito odpravlja glavobol, vrtogla-
vico, bolečine v vratu, ramenih in hrbtu ali
križu, išias, bolečine v kolenih in gležnjih ...
To vam zagotavlja tudi sedeminšestdeset-
letna Pavla iz Medvod, ki jo je več kot dva
meseca pestila huda vrtoglavica. ”Zdravniki
mi niso znali pomagati, ugotovili so le, da
imam obrabljeno vratno vretence. Vrtogla-

vico sem imela tako hudo, da nikamor ni-
sem upala iti brez spremstva, niti na spre-
hod ne. Ko že nisem več vedela, kaj storiti,
sem se odločila, da poskusim še s kitajsko
masažo. Še danes mi ni žal, da sem poiskala
Wujevo pomoč,” je hvaležna. ”Sedaj je veli-
ko bolje, saj grem brez skrbi sama na spre-
hod, znova lahko pospravljam po stanova-
nju in se posvetim vrtnim opravilom. Poču-
tim se, kot bi mi na novo poravnal hrbet.
Prav zato sem se odločila, da bom občasno
še šla na masažo.”
Petinpetdesetletno Zdenko večkrat prime
išias in tedaj jo boli vsa desna stran telesa.
Bolečine so neznosne in zelo težko hodi. 
Ko jo je zadnjič zgrabilo, je kakšnih štirinajst
dni potrpežljivo čakala, da bolečina izgine.
Ker se to ni zgodilo, je pomoč poiskala 
pri kitajskem maserju, ki ga ji je priporočila
prijateljica. ”Sedemkrat sem bila pri njem in
bolečina je povsem izginila. Veliko bolje se
počutim kot po številnih tabletah in injekci-
jah proti bolečinam. Zelo sem zadovoljna in
bom sedaj hodila na masažo preventivno
enkrat mesečno,” je vesela.
Za petinšestdesetletno Melito iz Kranja je
dve leti veljalo, da ima išias, vsaj tako dia-

gnozo so ji postavili zdravniki. Prav ta huda
tegoba jo je pripeljala k Wuju. ”A že pri prvi
masaži mi je g. Wu začel dopovedovati, da
je vir vseh mojih težav obraba kolka, zato
naj se grem čim prej slikat. Čeprav so mi
njegove nadaljnje masaže precej omilile
bolečine, me je ves čas opozarjal na obrabo
kolka, dokler me nazadnje zdravnik le ni po-
slal na slikanje in izkazalo se je, da je imel g.
Wu prav. Še danes sem mu zelo hvaležna,”
pripoveduje Melita. 
Izkoristite torej izjemno priložnost in se 
naročite na kitajsko masažo pri kitajskem
maserju Wuju v Prenočiščih Dežman na
Kokrici pri Kranju, kjer izvajajo tudi tajsko
masažo. Studio masaže dela vsak dan (ra-
zen nedelje) od 14. do 21. ure. Naročila
sprejemajo po telefonu. In ne bojte se jezi-
kovnih razlik, Wu govori tudi slovensko.

Kitajska masaža samo na Kokrici

www.wu-masaza.com
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Prenočišče Dežman, Kokrica pri Kranju
Tel.: 04/204 51 31, 04/204 51 42
Gsm: 040/352 388
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V predpustnem in pustnem

času privrejo na dan pustni

običaji, šege in navade in dajo

duška naši, morda med letom

preveč skriti radoživosti in ve-

selju. Pustna rajanja se neza-

držno bližajo in za tiste, ki še

ne vedo kam na pustno raja-

nje, smo poiskali nekaj nami-

gov kako se lahko zabavno,

varno in ugodno zapeljejo na

karnevale doma in v tujino.

Naj se vaše pustno rajanje pri-

čne že na vlaku in nadaljuje

na pustnem karnevalu na Ptu-

ju, na Beneškem karnevalu, na

prekrasni Opatijski Rivijeri ali

v Beljaku.

Ptujski pustni karneval bo

svoj vrh dosegel v nedeljo, na

51. tradicionalni pustni povor-

ki, ki se prične ob 14. uri. Tja se

lahko odpeljete z vlakom, kot

vsak konec tedna, kar 30% ce-

neje. Na Slovenskih železnicah

so za ta dan pripravili tudi po-

seben voden program na kate-

rega se je potrebno prijaviti.

Vlak bo iz Ljubljane odpeljal

ob 8.50, iz Maribora ob 10.20,

povratek iz Ptuja pa ob 16.13

uri ali ob 18.58 uri. Pred tradici-

onalno povorko si boste tako

lahko z vodnikom ogledali

zbirko tradicionalnih pustnih

mask, muzejske zbirke na ptuj-

skem gradu in vse mestne zna-

menitosti. V starem mestnem

jedru si boste ogledali plese

korantov – kurentov, etnograf-

skih skupin, slovenskih in tujih

pustnih skupin, show skupin in

podobno. Odrasle bodo obis-

kale tudi ptujsko klet. 

Tisti, ki bi na pustno rajanje

odšli raje v tujino, pa je brez

dvoma eden najbolj znanih in

prepoznavnih karnevalov na

svetu Beneški karneval na 

katerega se lahko odpeljete,

npr. iz Ljubljane do Benetk že

za 15 € na osebo, v Opatijo za

12,80 €, v Reko za 13, 80 €, 

v Beljak za 20 €. Če pa potuje-

te kot skupina, pa je vaše 

potovanje z vlakom lahko 

še cenejše. Vse podrobnejše

informacije dobite na železni-

ških postajah, na telefonski šte-

vilki 01 29 13 332 in na

www.slo-zeleznice.si.

Z vlakom zabavno 
in poceni na karnevale!
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Varnostna služba Rival, družba
varnostnikov z dolgoletnimi de-
lovnimi izkušnjami, temelji na
petdesetletni delovni tradiciji
varovanja ljudi in premoženja
na Gorenjskem. Sedanji čas
nam ponuja priložnost in izziv
izkazati se v naši temeljni
usmeritvi - poštenju in zaneslji-
vosti, nepogrešljivih sestavi-
nah poslovne odličnosti. Od
sebe damo vse pri vsem, če-
sar se lotimo.

Svojim strankam zagotavljamo
cenovno ugodno zasebno var-
stvo na naslednjih področjih:
● varovanje ljudi in premoženja;
● prevoz in varovanje gotovine

ter drugih vrednostnih pošiljk
1. in 2. razreda;

● varovanje javnih zbiranj;
● upravljanje z varnostno 

nadzornim centrom (VNC);
● izgradnja sistemov 

tehničnega varovanja;
● načrtovanje varnostnih 

sistemov;
Pri zagotavljanju varovanja sle-
dimo znameniti misli, da so ve-
like stvari posledica kopice
majhnih, ki jih združimo:
● izdelava ocene stopnje

tveganja in načrta 
varovanja ljudi in premoženja
ali prireditve;

● izgradnja mehanske 
zaščite: ograje, okenske 
rešetke, vrata, ključavnice,
prečne zapore,...

● izgradnja elektronske 
zaščite: žični ali brezžični
alarmni sistemi s povezavo
na VNC RIVAL, video 
nadzorni sistemi;

● storitve VNC RIVAL: delujejo
24/7, sprejem vlomnih, 

požarnih in video alarmnih
signalov, alarmov zastoja 
dvigal, prisotnosti ogljikovega
monoksida, dviga ali padca
temperature, izpusta plina,
vode, socialnih alarmov in
drugih signalov za varovanje;
obveščanje, analize, poročanje
- kar zagotavljamo tudi 
drugim varnostnim službam
po Sloveniji; vodenje, nadzor
in usmerjanje intervencijskih
skupin za ukrepanje na 
varovanih objektih.

● intervencijsko varovanje
z varnostniki: deluje 24/7,
intervencijski čas max. 
10 minut.

● obhodna varnostna služba
zanesljivo zagotovi izboljšanje
stanja varnosti na območju.
Občasna fizična prisotnost
varnostnika na določenih 
varovanih točkah ima močan
preventiven učinek in v 
praksi se je že mnogokrat
zgodilo, da je varnostnik na
obhodu zalotil in prijel oz.
pregnal vlomilca ali kršitelja

predpisanega javnega reda.
● varovanje javnih zbiranj:

športne prireditve, zabavne
in kulturne prireditve, varovanje
nočnih lokalov. Varnostniki
imajo bogate izkušnje z 
načrtovanjem, organizacijo
in izvedbo varovanja: prireditve
ob obisku predsednika ZDA
g. Williama J. Clintona na
Kongresnem trgu v Ljubljani;
osebno varovanje obiska
pevske super zvezde tenorista
g. Lucciana Pavarottija v
času enotedenskega obiska
v Sloveniji; osebno varovanje
svetovnega šahovskega 
prvaka g. Garija Kasparova

v času enotedenskega 
obiska v Sloveniji, vse 
kongresne in kulturne 
prireditve v Cankarjevem
domu od leta 1995 
do 2005 ter mnoge druge
prireditve v RS danes.

● osebna varnost ob 
naraščajočem spolnem nasilju
in nasilju v družini postaja
zlasti za ženske pomembno
vprašanje. Tudi nasilje med
vrstniki narašča in predstavlja
različne oblike namernih
agresivnih ravnanj, ki jih 
vrstnik ali skupina vrstnikov
izvaja nad posameznim 
otrokom oz. mladostnikom.

http://www.rival-vts.si/

NI BOLJŠEGA ČASA, 
KOT JE SEDANJI

KARATE KLUB KRANJ

http://www.karate-klub-kranj.si
info@karate-klub-kranj.si

Karate klub Kranj se ponaša z 42-letno tradicijo in je v bil v
vseh zadnjih šestih letih razglašen za najuspešnejši karate 
klub v Sloveniji. Klub ima organizirano vadbo za vse starostne
skupine od predšolskih otrok do starostnikov. 

Vabimo vas, da se vključite v rekreativno vadbo karateja za
odrasle, ki predstavlja idealno sprostitev po napornem 
delovnem dnevu. S pestro kombinacijo karate tehnik ter vaj za
krepitev in raztezanje boste občutno izboljšali svoje počutje.

Lokacija: ESIC Kranj (nekdanja Srednja tekstilna šola), Cesta
S. Žagarja 33, Kranj, vsak torek in četrtek od 18.30 do 20. ure,
vhod v telovadnico je mimo šolskega igrišča.

Oddajo o rekreativni vadbi karateja za odrasle
si lahko ogledate na internetnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/play/turbulenca-rekreacija/ava2.34041619/

Branko Malešič, pomočnik direktorja 

�
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Odmevna razstava Evropa v čipki v Strasbourgu

Klobuk dol pred Žirovkami
V Evropskem parlamentu v Strasbourgu je bila septembra 
lani razstava čipk, ki jo je pripravilo Klekljarsko društvo Cvetke
iz Žirov.

Razstavo sta gostila evropska poslan-
ca iz Slovenije Lojze Peterle in Jelko
Kacin, na odprtju so se jima pridružili
tudi vsi drugi slovenski predstavniki,
ki delajo v Evropskem parlamentu.
Peterle je ob odprtju razstave poudaril,
da je razstava čipk, ki predstavlja drža-
ve in grbe vseh glavnih mest držav
članic Evropske unije, edinstven izraz
odličnosti klekljaric, ki so s svojo de-
lavnostjo in vztrajnostjo vzor Sloveni-
ji in Evropi. 
Žirovke so z razstavo grbov in zastav
Evropske unije presenetile domala
vse, ki so množično prihajali v raz-
stavni prostor, občudovali klekljarice
pri delu in se čudili grbom in zasta-
vam, ujetim v čipki.
Marica Albreht, predsednica Cvetk, ni
skrivala zadovoljstva: ”Ko sem obisko-
valcem povedala, da smo za izdelavo
grbov in zastav porabile več kot 10 ti-
soč neplačanih ur, so vsi po vrsti zma-
jevali z glavami in videla sem, da jim

je bilo težko verjeti, da je v današnji ka-
pitalistični miselnosti sploh še kdo, ki
dela nekaj za svojo dušo in zastonj.
Številni so prišli zato, da so se fotogra-
firali pred grbom in zastavo svoje dr-
žave. Vse naše poslance, ki delajo v
Evropskem parlamentu, smo sicer
klekljarice poskušale naučiti obrti, a
bo potrebno še kdaj priti v Strasbourg
in Bruselj, da bo poučevanje rodilo tudi
rezultate. Vseeno pa smo zelo hvalež-
ne, da so nam odprli vrata v parla-
ment. A kjer je volja, je tudi pot, za-
upamo v svoje znanje, v svoje delo in
verjamemo, da so tudi v palači Sveta
Evrope znali ceniti ročno delo, ki za-
hteva nemalo zbranosti, odrekanja in
požrtvovalnosti, ter, seveda, ljubezni.”
Lojze Peterle pa se je ob teh besedah
postavil z Marico pred fotoaparat in
pripomnil: ”Dekleta, klobuk dol pred
vami in vašimi čipkami.”
Jelko Kacin, ki je bil ves čas druženja z
Žirovkami neverjetno dobre volje, je

menil, da je prihod klekljaric in razsta-
va njihovih umetnij dokaz, da postane
Evropska unija veliko bolj verodostoj-
na, ker jo povezujejo preprosti ljudje
na način, kot so to storile Žirovke:
”Taka razstava je bila za nas tudi fi-
nančen zalogaj, z denarjem moramo
umno gospodariti, zato smo se sloven-
ski poslanci med seboj povezali, da
smo projekt laže izpeljali. V veliko čast
nam je, da smo se lahko tudi mi, ki
smo v parlamentu zaposleni, ponašali
z razstavo, ki nas je za nekaj časa v ob-
čudovanju krhkih in tenkočutnih iz-
delkov povezala med seboj. Doma, v
Sloveniji, sicer mislijo, da se vse po-
membne stvari končajo v Ljubljani,
kar pa ne drži. Zato je pomembno tudi
za klekljarice, da prečijo meje in spo-
znajo tako ljudi kot tudi druge kultu-
re, s katerimi se na takem potovanju
srečajo. Ob tem šele spoznajo, kakšno
visoko vrednost ima v tem primeru
čipka. Mi, ki smo maloštevilen narod,



moramo biti boljši in se moramo dela
lotiti drugače. Del tega drugačnega
pristopa pa je tudi pričujoča razstava v
prostorih Evropskega parlamenta v
Strasbourgu.”
Barbara Sušnik, namestnica veleposla-
nika Damjana Berganta v Svetu Evro-
pe: ”Zelo smo bili veseli, ko so se na
nas obrnili poslanci, ki so prosili, da bi
razstavo čipk prenesli tudi v Svet Ev-
rope. To se je res zgodilo v času, ko je
zasedalo vseh 47 držav, od 3. do 8. ok-
tobra. Nepozabna promocija! Razstava
je čudovita, vsi, ki so si jo ogledali, so jo
iskreno občudovali. V sebi nosi
ogromno povezovalno sporočilo, ki je
izjemnega pomena zlasti za nas, v
Strasbourgu, saj nam je, med drugim,
pokazalo, kako se da tradicijo opleme-
nititi s sedanjostjo in jo potem pokaza-
ti po evropsko in v aktualni obliki.”
Ciril Štokelj, direktor za medparla-
mentarne delegacije in multilateralne
skupščine: ”Zelo sem zadovoljen ob
videnem, že velikokrat, ne le tokrat,
sem trdil, da moramo vse, kar imamo
dobrega, izvoziti v Evropo. Čipke so
navdušile evroposlance iz vseh dežel,
sprašujejo nas o podrobnostih in mi
jim z veseljem odgovarjamo. Zavedam
se bogatega etnološkega izročila, s ka-
terim se tokrat postavljamo pred osta-
lo Evropo in ponosen sem na to.”
Ivo Vajgl, poslanec: ”Lepo je, ko nas
obiščejo Slovenci in s seboj prinesejo

delček domovine. Čipke so zelo boga-
to in kulturno močno sporočilo in pri-
čevanje naše etnološke dediščine.
Vemo, da so nastale kot stranski pro-
dukt težkega dela pod zemljo, poznajo
jo tudi drugod po Evropi, mislim pa, da
se s podobnim navdihom, kot so ga
ustvarile Žirovke, ne morejo pohvaliti
nikjer drugje.”
Tina Kuderveldin prihaja iz medvo-
škega klekljarskega krožka. Pod njeni-
mi spretnimi prsti sta nastali angleška
zastava in grb glavnega mesta Malte.
”Čeprav klekljanje v mojih krajih ni
ravno razširjeno, sem takoj, ko sem
dobila priložnost, da se ga naučim, le-
to zgrabila z obema rokama. Med pri-
pravami na razstavo Evropa v čipki
sva se z Marico večkrat slišali, skupaj
sva naredili tudi načrt, kako naj se lo-
tim dela. V Strasbourgu sem prijetno
presenečena nad odzivom naših po-
slancev. Pričakovala sem, da nas bodo
jemali kot neko postransko stvar, ki
zmoti njihovo delo, a se je izkazalo, da
so zelo pozorni, prijetni in zabavni.”
Marica Strnad je s klekljanjem ‘zastru-
pila’ ženske na slovenski obali. ”Čipka
je bila v Portorožu in bližnjih krajih
bolj malo poznana. Ko sem šla v pokoj,
se je odprla univerza že četrto življenj-
sko obdobje, povabili so me, naj pri
njih poučujem klekljanje. Do sedaj
sem naučila že okoli 40 žensk. V
Strasbourg so potovali naši grbi in za-

stave, bolj zahtevno delo smo prepu-
stile Žirovkam, ki so spretnejše. Niko-
li se nisem predstavljala, da bom doži-
vela Strasbourg, prostranost parla-
menta me je zasvojila, gospod Peterle
pa nam je skupaj s svojimi sodelavci
razkazal stavbo od vrha do tal. Vmes
se je z nami šalil, igral pa je tudi na or-
glice.” 
”V Evropskem parlamentu smo videle,
kako se lahko Slovenci med seboj pove-
zujemo, presegamo delitve in veliko do-
brega potem naredimo skupaj. Želimo
si, da bi bilo tega povezovalnega duha
tudi v Sloveniji več,” je dodala predsed-
nica društva Marica Albreht. Razstavo
je na Kacinovo povabilo odprl visoki
predstavnik EU za Bosno in Hercegovi-
no ter predsednik Narodnega sveta ko-
roških Slovencev Valentin Inzko.
”Žirovka Špela Čelik, ki ima veliko za-
slug za to, da je do razstave prišlo, je
bedela nad nami tudi zvečer, ko smo
bile klekljarice povabljene na večerjo
skupaj s poslanci. Za mizo smo se 
pomešali med seboj, kramljali, stresali
šale in skupaj uživali ob velikem uspe-
hu, ki ga je naša razstava doživela,” je
hvaležno dodala Valči Žakelj.
Razstava se bo, vsaj tako predvidevajo,
iz palače Sveta Evrope preselila še 
v vsa glavna mesta držav, ki so jih 
Žirovke vtkale v čudovito poezijo čipk.

Milena Miklavčič
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Prednosti uporabe:
ROKSAL d.o.o.
Zg. Bitnje 186

4209 ŽABNICA  
tel.: +386 04 231 75 10

faks: +386 04 231 11 03
mobitel: 040 713-030

info@roksal.com
www.roksal.com 

DESKE ZA TERASE
Material:
lesno plastični kompozit

Dimenzije:
150 x 25 x 4000 mm

Prihranek pri 
ogrevalnih stroških

Najbolj pogosto uporabljani viri ener-
gije za centralno ogrevanje v sloven-
skih gospodinjstvih so kurilno olje,
plin ali drva. Kljub temu pa kar 26 od-
stotkov gospodinjstev razmišlja o
možnosti, da bi se v prihodnje ogreva-
la s pomočjo toplotnih črpalk, ki ener-
gijo za ogrevanje pridobivajo neposred-
no iz okolja. 
Sončna energija, ki jo vsrka naš planet,
se ohranja v zraku, vodi in zemlji. Več-

ja kot je količina shranjene sončne
energije, toplejša je okolica. Toplotna
črpalka odvzema toploto iz okolja in jo
pretvarja v višjo temperaturo, primer-
no za ogrevanje doma. Za delovanje
toplotna črpalka potrebuje električno
energijo, ki pa predstavlja le slabo tret-
jino energije, potrebne za ogrevanje bi-
valnih prostorov. Drugo je energija iz
okolja, ki je obnovljiv vir in ga narava
nudi brezplačno. 

Stroški bistveno manjši
Če za delovanje toplotne črpalke upo-
rabljamo električno energijo, pridoblje-
no iz obnovljivih virov, se ogrevamo in
hladimo izključno iz obnovljivih virov,
kar je prijazno okolju, obenem pa go-
spodinjstva prihranijo pri stroških za
energijo. Investicija v toplotno črpalko
se nam povrne v petih do sedmih letih,
po tem obdobju pa imajo uporabniki ‘na
plečih’ le še strošek za porabljeno elek-

Pred dnevi se je začela akcija Modra energija za toplotne 
črpalke, ki gospodinjstvom ob odločitvi za ogrevanje prek
toplotnih črpalk omogoča 10-odstotni popust pri nakupu 
le-teh, dobavitelji električne energije pa Modro energijo po
običajni ceni in še 10-odstotni popust za dve leti.
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trično energijo. Ta strošek je bistveno
manjši kot nakup kurilnega olja ali ze-
meljskega plina in še vzdrževanje takš-
nega ogrevalnega sistema.
Pri izboru toplotne črpalke so po-
membne temperaturne in geološke
značilnosti okolja, v katerem živimo,
ter velikost ogrevane površine stavbe.
Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne
izgube prevelike, zato je treba pred pri-
ključitvijo črpalke na sistem centralne-
ga ogrevanja poskrbeti za kakovostno
izolacijo stavbe. Glede na regijo in se-
stavo tal izbiramo različne vire toplo-
te. 

Učinkovit ogrevalni sistem
Najpogostejši so zemlja, voda in zrak.
Glede na velikost stavbe se odločimo
za moč toplotne črpalke, ki ne sme
biti prevelika ali premajhna, saj s tem
postane ogrevalni sistem neučinkovit.
Pomembno je izbrati kakovostno čr-
palko, ki zagotavlja visoko grelno šte-
vilo. Grelno število (COP) je razmerje
med pridobljeno toploto in vloženo
pogonsko energijo (primer: COP = 4
pomeni, da za 4 kilovatne ure ogreval-
ne energije porabimo 1 kilovatno uro

električne energije). O izbiri prave to-
plotne črpalke bo svetoval ponudnik
črpalk. Ponudnik toplotne črpalke vam
bo svetoval pri izbiri naprave, ki ustre-
za razmeram vašega gospodinjstva. V
tokratno akcijo so vključene le črpalke,
ki zadostujejo kriterijem po Pravilniku
o učinkoviti rabi energije v stavbah

(PURES 2010), ki ga je izdalo Ministr-
stvo za okolje in prostor Republike Slo-
venije. 
Kampanja Energija si, bodi učinkovit
zadnja leta spodbuja gospodinjstva k
učinkoviti rabi in obnovljivim virom
energije. Pobudnik kampanje HSE,
upravljavec Informa Echo in člani Mre-
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že poslovno-družbene koristnosti Sinergija letos nadaljujejo
prizadevanja z akcijo Modra energija za toplotne črpalke.
Akciji so se pridružili štirje dobavitelji električne energije,
med njimi tudi Elektro Gorenjska. Preko posebnega paketa
omogočajo kupcem toplotnih črpalk v akciji Modro energijo
po ceni navadne električne energije, zraven pa še desetod-
stotni popust za obdobje dveh let.
V akciji sodelujejo tudi ponudniki toplotnih črpalk, ki kup-
cem omogočajo desetodstotni popust. Doslej je sodelovanje
potrdilo osem ponudnikov: Horizont skupina, Jadran Seža-
na, Klima Petek, Remih ogrevalna tehnika, THS, Thermo
Shop, Viessmann in Vitanest. Večina vključenih toplotnih
črpalk v akcijo je deležna nepovratne finančne spodbude, ki
jo podeljuje Eko sklad. Akcija traja do konca leta in je name-
njena gospodinjstvom, ki želijo ogrevati z obnovljivimi viri
energije, pri tem pa prihraniti pri stroških za ogrevanje. 
Namen akcije Modra energija za toplotne črpalke je spodbu-
diti čim več gospodinjstev, da ogrevajo in hladijo z brezplač-
no energijo okolja in s tem aktivno prispevajo k zmanjševa-
nju toplogrednih plinov, ki jih v veliki meri ustvarja pridobi-
vanje in raba energentov, pridobljenih iz fosilnih virov ener-
gije. Več informacij na www.pozitivnaenergija.si. 

Boštjan Bogataj
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Zapletena menjava,
ki je izpeljiva
Za menjavo upravnika v večstanovanjskih stavbah se
mora skupaj odločiti več kot 50 odstotkov etažnih lastni-
kov po njihovih lastniških deležih. Slišati je zapleteno, a iz-
vedljivo. Pri novo izbranem upravniku pa pozor: najboljši
ni vedno najcenejši.
Primer, zakaj se lastniki stanovanj v večstanovanjskih hi-
šah odločajo za menjavo upravnika, smo vzeli s spletne
strani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), čeprav je razlo-
gov za menjavo upravnika (pa tudi strahov pred tem deja-
njem) veliko več. Pisala jim je gospa, da živi 25 let v večsta-
novanjski hiši, ki jo vse od začetka upravlja isti upravnik.
V hišnem nabiralniku je našla vprašalnik nadzornega od-
bora stavbe, v katerem jo sprašujejo, ali se strinja z menja-
vo upravnika. 
Z upravnikovim delom je bila zadovoljna, zato se z menja-
vo ni strinjala. Na oglasni deski je nato opazila, da je za me-
njavo upravnika glasovalo več kot 60 odstotkov etažnih
lastnikov po lastniških deležih. Pričakovala je več pojasnil
o zamenjavi upravnika, ne le skopo obvestilo nadzornega
odbora na oglasni deski. Zato je na ZPS vprašala, kako se
pravilno zamenja upravnika večstanovanjske stavbe. 
V Zvezi potrošnikov Slovenije so pojasnili, da Stanovanjski
zakon določa, da gre pri menjavi upravnika za posel red-
nega upravljanja. To pomeni, da je za odločitev o takem
poslu potrebno le soglasje več kot 50 odstotkov vseh etaž-
nih lastnikov po njihovih deležih. ”Z novim upravnikom
je potrebno skleniti pogodbo o upravljanju upravniških
storitev. Taka pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo uprav-
nik in več kot 50 odstotkov etažnih lastnikov po njihovih
deležih,” pojasnjuje v ZPS. 
Etažni lastniki lahko za sklenitev take pogodbe pooblasti-
jo tudi enega ali več etažnih lastnikov. V tem primeru se
šteje pogodba za sklenjeno, ko jo podpišejo upravnik in vsi
pooblaščenci za sklenitev pogodbe. Pomembno pa je vede-
ti, nadalje pojasnjujejo v ZPS, da pogodba o opravljanju
upravniških storitev velja tudi za tiste etažne lastnike, ki
je niso podpisali. Tudi njihovo članico, ki se z zamenjavo
upravnika ni strinjala, taka pogodba zavezuje. Učinkuje pa
tudi proti vsem pravnim naslednikom etažnih lastnikov,
največkrat so to bodoči kupci posameznega stanovanja.
Potrošnico je še zanimalo, ali bo dobila pogodbo, sklenjeno
z novim upravnikom, čeprav je glasovala proti. V ZPS so
pojasnili, da mora novi upravnik pogodbo o upravljanju
objaviti na oglasni deski. Tudi vsakemu etažnemu lastni-
ku mora vročiti kopijo sklenjene pogodbe, in sicer tako, da
jo vtakne v hišni predalčnik. Če pa nekdo na novo posta-
ne lastnik enega od stanovanj v večstanovanjski stavbi,
mu mora upravnik izročiti že obstoječo pogodbo o uprav-
ljanju upravniških storitev.
Kot je zapisano zgoraj, je razlogov za menjavo upravnika
precej, pa vendar se za takšne možnosti, največkrat zaradi
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Tende - markize ● žaluzije (zunanje in 
notranje) ● rolete ● panelne zavese ● roloji

● plise zavese ● komarniki ● screen roloji
● rolo garažna vrata 

izdelovanje ● svetovanje ● servis

Peter Rozman s. p. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

Tel.: 04 59 55 170, Tel./fax: 04 59 55 177
GSM: 041 733 709

e-mail: sencila_asteriks@siol.net

SENČILA ASTERIKS V NOVIH 
IN VEČJIH PROSTORIH

041 383 383   03 838 40 86   biomasa@siol.net   www.biomasa.si

+ S-tronic regulacija
+ hranilnik toplote ekocel 1000l
+ izolacija za hranilnik toplote
+ dostava na dom in zagon kotla
= 4.999,00 EUR z vključenim DDV

Kotel 
na polena
Fröling S3  

18 kW 4.999,00 EUR = z vključenim DDV

AKCIJA
36 plačil po

155 EUR

Ob nakupu kotla vam uredimo vse potrebno
za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.

nesoglasij etažnih lastnikov oziroma
težkega pridobivanja soglasij več kot
polovice lastnikov, za to možnost od-
loča malo lastnikov. Med razlogi, ki
prevladujejo, je lahko previsoka cena
upravniških storitev ali upravitelj ne
opravlja zadolžitev po pogodbi ali pa
so le našli boljšega ponudnika storitev.
Veliko lažje je seveda izbrati drugi fri-
zerski salon, banko ali zavarovalnico,
trgovino, če ta kupcu ni po godu, saj o
tem odloča sam. 
Pa vendar, razlogi za menjavo niso po-
membni, kadar se lastniki odločijo za
menjavo, se morajo sestati, razrešiti
prejšnjega upravnika in nato med
možnimi ponudniki izbrati novega.
Za odpoved morajo imeti  soglasje za

zamenjavo upravnika z 51-odstotno
večino. Ob takšnem soglasju doseda-
njemu upravitelju pisno odpovejo po-
godbo, s tem dnem začne teči odpo-
vedni rok, ki je ponavadi trimesečen.
Pri tem ne bi smeli nastati nobeni
stroški. Najbolje bo, da postopek me-
njave upravnika vodi novi upravnik. 
Izbira novega upravnika je zahtevno
opravilo. Upoštevati bi morali več po-
nudb, ki jih nadzorni odbor ali vsi last-
niki proučijo. Obvezna je preveritev
bonitet in poslovanje upravnika, saj
nekateri nimajo niti zaposlenih, niti
primernih prostorov, niti pogojev za
normalno poslovanje. Edini pogoj za
sklenitev nove pogodbe ne sme biti le
nizka cena, saj bo trpela tako kvalite-

ta, strokovnost kot odzivnost novega
upravitelja. Nova pogodba se sklene
enako kot odpoved, torej z večinskim
glasovanjem lastnikov. Po njem sledi
le še podpis pogodbe. 
Še to: kadar so obratovalni in vzdrže-
valni stroški previsoki, računi nepre-
gledni in nejasni, ni sklicanih sestan-
kov oziroma zbora etažnih lastnikov,
upravnikov telefon zvoni v prazno,
hišnika, ki ga je izbral upravnik, ni na
spregled, nestrokovno pristopa do pro-
blemov ali pa nima pravne, tehnične,
računovodske in administrativne
službe - se bodo lastniki lažje odločili
za menjavo. Pa vendar, novi upravnik
bi moral izpolnjevati vse to, hkrati naj
bi bil še cenejši ... Boštjan Bogataj



Nova hiša - določitev ogrevanja
Toplotna črpalka zrak-voda je s 70 odstotkov
vgrajenih naprav najpogostejši princip vgradnje.
Od tega jih 60 odstotkov vgradimo kot nado-
mestilo za odstranjene naprave na olje/plin, 40
odstotkov pa v novozgrajene objekte. 

Točka odločitve je, ko v novo hišo vgrajujemo
ogrevanje ali stara peč na olje/plin odpove in v
tem trenutku se odločamo zelo dolgoročno. 
Če se odločimo za cenovno najugodnejšo
varianto, je to zagotovo olje/plin. Vendar pa ta
prinaša ...
1. ... (nepredvidljivo) visoke obratovalne stroške,
2. ... vsaj polovico krajšo življenjsko dobo v

primerjavi s toplotno črpalko,
3. ... ekološki vidik je povezan z investitorjevo

ozaveščenostjo.

Odločitev za toplotno črpalko pomeni vsaj
enkrat višjo investicijo, vendar ...
1. ... plačamo samo eno tretjino siceršnjih obra-

tovalnih stroškov,
2. ... dolgo življenjsko dobo kompaktne t.č.(vsaj

25-35 let),
3. ... čista vest - z vgradnjo toplotne črpalke ste

za okolje naredili mnogo več, kot mnogi drugi,
4. ... dimnikar vas ne bo več obiskoval in z

odstranitvijo tanka za olje se sprosti dodat-
en prostor za druge namene.

Vračilna doba investicije (doplačila) za toplotno
črpalko zrak-voda višjega cenovnega razreda Al-
pha je cca. 5-7 let.

Sistem zrak-voda je primeren za 
vse nove objekte
Pred vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda na 
objektu preverimo:
- Energetsko učinkovitost objekta
- Načrtovan ogrevalni sistem in obratovalne

temperature
Po potrebi načrtujemo spremembe sistema
ogrevanja, da je združljiv s toplotno črpalko in je
tako učinkovitost ogrevanja optimirana. 

Preprosta in hitra izvedba na 
manjši temelj ob hiši
Polaganje zemeljskega kolektorja zahteva us-
trezno zemljino, določeno površino in prekopa-
vanje več sto kvadratnih metrov vrta. Takšna
izvedba je sprejemljiva samo pri novozgrajenih
objektih, ko so takšna dela v teku. Dostopnost
do podtalnice je dana samo redkim srečnežem,
geosonde pa so tako drage, da se ekonomsko (v
primerjavi z zrak-voda z nekoliko slabšim izko-
ristkom) ne izplačajo niti v sto letih. Postavitev
temelja 70 x 70 cm in povezava s cevmi do kleti
je preprosta. Ne potrebujete soglasij sosedov in

občinskih uradnikov in montaža celotnega sis-
tema do delovanja traja 3-4 dni.

Minimalna poraba prostora za 
centralno ogrevanje
Zunanjo kompaktno toplotno črpalko postavimo
na temelj in jo z vodno povezavo spojimo s
hidravliko v prostoru za centralno kurjavo. Tukaj
pa lahko za namestitev sanitarnega bojlerja in
ogrevalnega zalogovnika porabimo veliko pros-
tora ali pa se odločimo za kompaktno izvedbo. V
enotnem kovinskem ohišju sta vgrajeni obe enoti,
hidravlično povezani in pripravljeni za obratovan-
je. Cena je samo nekoliko višja od klasične bo-
jlerske postavitve, če upoštevamo nižje stroške
vgradnje. Fotografije govorijo same zase. 

Regulacja upravlja vse procese
ogrevanja in sanitarne vode
Novejše regulacije omogočajo spletni dostop do
upravljanja s parametri; lahko ste na smučanju v
tujini in preko spleta spreminjate ogrevalne
pogoje v svoji hiši. V primeru napake pri obrato-
vanju toplotne črpalke, na mobitel dobite ob-
vestilo. Sočasno je obveščen servisni center
matične firme oz. proizvajalca. Tako je detekti-
ranje in odpravljanje napak optimirano.

Vse korektne toplotne črpalke so 
kompaktne izvedbe
Povezava med toplotno črpalko in ogrevalnim
sistemom je toplovodna in ne plinska kot pri split
sistemih. Split sistemi so učinkoviti samo kot
hladilne naprave (kot ogrevalne pa samo kje ob
morju) in so strankam zanimive samo zaradi nižje
cene. Kot ogrevalni sistemi pa izkazujejo mnogo
pomanjkljivosti (seznanite se z njimi) in se ne
morejo enakovredno kosati s kompaktnimi toplot-
nimi črpalkami v pogojih trde in dolge zime.

Cena veliko pove tudi o kakovosti
Varljiv občutek zadovoljstva ob nizki investiciji v
”klima” toplotno črpalko (izdelane izven EU), se
po pravilu sprevrže v svoje nasprotje. Skromna
regulacija, površna izvedba, moteno delovanje
pri odtaljevanju, glasnost za sosede, so glavni as-
pekti nezadovoljstva. Komur je imperativ pred-
vsem cena, je bolje, da se odloči za klasično
ogrevanje, ki bo vsaj zanesljivo, kot pa za im-
provizacijo z nizkocenovno verzijo toplotne čr-
palke. Slednja bo povzročala samo slabo voljo in
posledično hote ali nehote delala referenčno
škodo na trgu tudi drugim ponudnikom, ki vgra-
jujejo korektne kompaktne toplotne črpalke. 

Drago Puzin, direktor 
EkoEnergija, d. o. o., Mače 6, Preddvor,
tel.: 040/34 33 33, www.ekoenergija.eu

e-pošta: info@ekoenergija.eu

Toplotne črpalke zrak-voda 
Učinkovito, varčno in varno

Toplotna črpalka
obogati ambient
in okolico hiše

Ta split naprava 
je bila poceni,
vendar so jo
morali pod 
pritiskom 
lastnika 
odstraniti in 
vrniti denar

Kompletno 
ogrevanje na 
majhnem 
prostoru

Za Alpho sta 
se odločila oba
soseda

Toplotna črpalka

kljubuje vsem 
vremenskim
razmeram

Ekoenergija d.o.o., Mače 6, Preddvor



Zakaj meriti porabo 
toplote?

Ogrevanje stanovanja je pona-
vadi največji strošek, ki ga pla-
čujemo za svoje stanovanje.
Nesprejemljivo je, da ga plaču-
jemo po kvadraturi oziroma
neodvisno od svoje porabe.
Ljudje imamo namreč različne
življenjske navade. Nekdo ima
v stanovanju vroče, drugi veli-
ko odpira okna, tretji varčuje.
Prav je, da vsak plača svojo po-
rabo.
Po uvedbi plačevanja v skladu
s porabo stanovalci zapirajo
okna, jih dodatno zatesnijo,
znižajo temperaturo v prostoru
(za 1 stopinjo Celzija nižja tem-
peratura v prostoru pomeni 6
odstotkov prihranka pri energi-
ji!), priprejo radiatorje ob odho-
du na dopust ... Skratka začne-
jo se obnašati bolj varčno, pre-
nehajo se prepiri med sosedi,
medsebojni odnosi se izboljša-
jo. Samo finančni prihranek
stimulira ljudi za varčevanje.

Zato ne preseneča, da plače-
vanje toplote po kvadraturi
ljudje zavračajo kot zastarel in
nepravičen način - tako v tujini
kot pri nas. Plačevanje ogreva-
nja v skladu z dejansko porabo
je obvezno tudi v Romuniji,
Bolgariji,  Češki, od 1. oktobra
2011 dalje pa bo tudi pri nas. 

Kolikšni so prihranki?

V praksi največkrat dosegamo
prihranke toplote od 20-30 od-
stotkov. Odvisni so od načina
ogrevanja, vrste stavbe ipd.
Starejše stavbe kot največje
potrošnice toplote imajo pona-
vadi največje prihranke. 
Povprečno stanovanje v Slove-
niji ima 4-5 radiatorjev. Če
predpostavimo, da za ogreva-
nje porabi 500 EUR/leto, po-
tem lahko računamo s prihran-
ki približno 100 EUR/leto. 
Strošek vgradnje delilnika to-
plote je približno 20 - 40
EUR/radiator, investicija se
tako povrne v letu do dveh, kar
je daleč hitreje kot pri izolaciji
zgradbe, zamenjavi oken ali ka-
teremkoli drugem ukrepu.

Kako poteka odčitavanje in 
obračun?

Odčitavanje ponavadi poteka
enkrat na leto, podobno kot pri
elektriki, vodi in plinu. Podatki
se odčitajo po končani kurilni
sezoni in sicer na dva načina: 
1) z vstopom v stanovanje pri

cenejših, elektronskih delil-
nikih ali

2) na daljavo pri dražjih, radij-
skih delilnikih

Pri obračunu se upoštevajo
fiksni stroški (približno 30 od-
stotkov: cevi, skupni prostori
ipd.), deljivi stroški (približno
60 odstotkov: odčitani iz delil-
nikov) in redukcije porabe to-
plote za vremensko izpostav-
ljene lege stanovanj (vogalna

stanovanja, pritličje ...). Naj-
večkrat se poračun izravna v
prvih treh položnicah nasled-
nje kurilne sezone.

Ali so možne goljufije?

Ne. Delilniki so na radiator po-
navadi točkovno privarjeni ali
privijačeni tako, da jih ni mož-
no sneti. Poleg tega v spominu
hranijo točne podatke o porabi
toplote za več let nazaj, iz česar
lahko razberemo morebitno
nenavadno obnašanje. Sodo-

bni delilniki merijo temperatur-
no razliko od 0,1 stopinje Celzi-
ja naprej. Zato so primerni tudi
za radiatorje s termostatskimi
ventili in za sodobne nizkotem-
peraturne sisteme. Točnost je
zagotovljena, možnost goljufa-
nja izničena.
Dansko podjetje Brunata, z iz-
kušnjami od leta 1917, je neod-
visno od distributerja toplote in
upravnika. Zagotovite si pravič-
nejše plačevanje porabljene to-
plote.

Prihranite pri ogrevanju
Pravičnejše plačevanje ogrevanja v stolpnicah in blokih - obvezno od 1. oktobra 2011 dalje

B
ru

na
ta

, d
.o

.o
., 

Tr
ig

la
vs

ka
 u

l. 
6

1
, L

ju
bl

ja
na

39



BEGUNJE NA GORENJSKEM, Zapuæe 10 B, (Bivøa tovarna Sukno), Tel.: (04) 532 57 75

KRANJ, Cesta talcev 67, (PC Lisjak, 1. nadstropje), Tel.: (04) 231 67 61

V KRANJU ODPRODAJA MASIVNEGA TIKOVEGA POHIØTVA –50%
LJUBLJANA BEÆIGRAD, Periœeva ulica 21 (Beæigrajski dvor), Tel.: (01) 280 67 90, Pokliœite za parkirni prostor!

LJUBLJANA ØENTVID, Pruønikova 95 (Bivøi Galant), Tel.: (01) 513 37 40

DOMÆALE, Ljubljanska ulica 81, Tel.: (01) 722 00 28

æe za 12 x 25,08 o

æe za 247,00 o
TFK Bohinj-conski
Zelo kakovostna obojestranska æepkasta vzmetnica z snemljivo prevleko. Moæna
vgradjna klima modula in zraœnika.

Lateks 5-7 conski
Jedro izdelano iz 100% lateksa debeline 16 cm ali 12 cm v razliœnih trdotah
glede na teæo in povrøino uporabnika. Snemljiva prevleka po izbiri. Moæna
vgradnja klima modula in zraœnika.

æe za 37,72 o

Antialergik
Vzglavnik s polnilom spunbond® KROGLICAMI
pralnimi na 60 °C z moænostjo prilagajanja trdote.
Priloæen moønjiœek za dodatno polnjenje. 
Na prevleki vzglavnika vøit bio energetski
simbol za lepøe sanje ...

dimenzija: 200 x 90 cm

dimenzija: 200 x 90 cm

dimenzija: 50 x 70 cm
moænost dodajanja polnila

sanjate 
podnevi

Žimnice, 
ki jih

æe za 15,58 o
dimenzija: 60 x 80 cm
moænost dodajanja polnila

Standard pur
Standardni vzglavnik s preøito snemljivo prevleko,
250 g/m2, volna ali bombaæ, polnjen s puhin 
kosmiœi z moænostjo prilagajanja trdote. 
Priloæen moønjiœek z dodatnim 
polnilom vzglavnika.

Brezplaœna dostava in odvoz starih leæiøœ • Garancija 2 leti ob upoøtevanju amortizacije +8 let garancije
• Zagotovljen servis in tapetniøke storitve • Moæne razliœne trdote leæiøœ • Garantiramo najniæjo ceno s

primerljivo kvaliteto • Osemnajstletna tradicija roœne izdelave æimnic
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OSUPER UDOBNO

Standard-okrasni
Brez dodatnega polnila.

Obiøœite naøe centre spalnih sistemov, kjer boste deleæni svetovanja in najveœje izbire:

Preizkusite novost ekskluzivno 
samo pri nas – SPOMINSKI LATEKS

æe za 12 x 51,67 o
dimenzija: 200 x 90 cmAnatomik TFK Soœa

Dvostransko luksuzno æepkasta vzmetnica s 5 ali 7 conami trdot, izdelana po
meri. Snemljiva prevleka. Na voljo v øtirih razliœnih trdotah, izdelamo glede na
povrøino in teæo uporabnika. Moæna vgradnja klima modula in zraœnika.

SUPER UDOBNO

6,00 o
dimenzija: 50 x 50 cm
dimenzija: 50 x 70 cm

www.postelja.com

dimenzija: 40 x 60 cm
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Lateks
Contur
Ortopedski vzglavnik,
izdelan tako, da imate
moænost uporabe v
øtirih razliœnih viøinah.
Priloæena ploøœa latexa
2 cm za podlaganje.

od 29,52 o
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Trgovina J&O se je po osemnajstih letih s Savske ceste v
Kranju preselila v večje prostore na Jelenčevi ulici 1 Kranju
(bivša tekstilna tovarna IBI), kjer na enem mestu ponujamo
vse potrebno za mizarje, parketarje, slikopleskarje, kerami-
čarje in avtoličarje, široka pa je tudi ponudba hobi progra-
ma. Na približno 400 kvadratnih metrov prodajnih in skla-
diščnih površin ponujamo od najbolj kvalitetnih, profesio-
nalnih materialov do materialov za vsakdanjo domačo upo-
rabo. 
Za mizarje zastopamo blagovne znamke, kot so laki 
Salchi, lepila Rakoll, okovje Blum in SCH ter brusni materi-
ali SIA in 3M. Parketarjem in keramičarjem so na voljo iz-
ravnalne mase, lepila in lake znamk Mapei, Unihem, Synte-
ko in Bona ter brusne trakove in diske SIA in 3M. Za avto-
ličarje mešamo barve Glasurit, slikopleskarji pa lahko iz-
birajo med materiali proizvajalcev Herbol, JUB, Helios ...
Prav tako ponujamo veliko izbiro lazur za les proizvajalcev

Sikkens, Sadolin in Bondex, ki so zelo primerno za široko
potrošnjo.
Obrtnike prav tako oblečemo od nog do glave v modna de-
lovna oblačila znamke Dickies, na katere vam po želji izve-
zemo ali potiskamo vaš logo. V naši trgovini je na voljo tudi
velika izbira profesionalnega ročnega orodja Unior in Stan-
ley ter električnega orodja Makita, Hitachi in 3M, poleg pa
tega ponujamo različno orodje iz hobi programa za hišne
mojstre. 
V sklopu trgovine J&O deluje tudi mešalni sistem, kjer vam
pripravimo stenske barve za notranjost in zunanjost vaših
domov, izbrano barvo ali lužilo za pohištvo ali pa najljubšo
barvo za vašega jeklenega konjička. 
V J&O se bomo še naprej trudili za oseben pristop do na-
ših strank, in čeprav je trgovina samopostrežna, so vam
naši zaposleni vsak trenutek na voljo za strokovno svetova-
nje. 

Barve, laki in tehnično blago 
na enem mestu

V novi trgovini J&O v bivši tovarni Ibi v Kranju ponujamo barve, lake in drugo tehnično blago
priznanih proizvajalcev po najugodnejših cenah. 

Trgovina J&O je odprta:
Pon.-pet. od 7. - 19. ure, sobota od 8. - 13. ure

Tel.: 04/236 74 00
e-pošta: info@jo-trgovina.si , internet: www.jo-trgovina.si
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Ob glavni cesti Kranj-Brnik je v zadnjih
desetih letih zrasla ena najperspektivnej-
ših poslovnih con na Gorenjskem. Obrt-
no podjetniška cona Šenčur je danes po-
zidana na desetih hektarjih zemljišč, po
sedanjih in načrtovanih prostorskih aktih
pa bo obsegala vsaj 18 hektarjev, prosto-
ra za širitev je še dovolj. Cono odlikuje
predvsem odlična lokacija z izredno

ugodno navezavo na brniško letališče in
z neposredno bližino dveh avtocestnih
priključkov. V šenčurski coni je danes pri-
sotnih več kot devetdeset podjetij, med
njimi tudi ponudniki blaga in storitev po
konceptu vse za urejanje doma in okoli-
ce. Njihova ponudba je združena na
enem mestu - v Centru sodobnega biva-
nja Cubis, enem največjih centrov celovi-

te ponudbe za sodobno bivanje v širši re-
giji. 
Medtem ko t. i. kompetenčni centri za
graditelje v tujini že desetletja predstav-
ljajo standarden servis podjetjem in po-
sameznikom, ki načrtujejo gradnjo oziro-
ma prenovo poslovnih ali bivalnih pros-
torov, pa je Center sodobnega bivanja
Cubis novost na slovenskem trgu. Zrasel

Vse za urejanje doma in okolice
Gradite ali prenavljate? Predlagamo, da se gradnje lotite celovito. V Centru sodobnega bivanja 
Cubis v Šenčurju vas čakajo strokovnjaki za gradnjo, opremo in energetiko, ki vam bodo svetovali,
kako graditi in opremljati kakovostno in varčno.
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Vse za urejanje 
doma in okolice 
na enem mestu

Salon keramike OPERA se nahaja 
v centru sodobnega bivanja Cubis, 
v poslovni coni Šenčur. 

Opera izhaja iz latinske besede
opus, ki pomeni delo in se 
nanaša predvsem na umetniške
izdelke. Material za mojstrovine
najdete ravno v Salonu 
keramike Opera.

Odličen stil, vrhunska kakovost

V takšnem stilu kot najraje začnete

in zaključite svoj dan v kopalnici,

lahko svojo kopalnico tudi 

opremite. Pa naj bo to razigrano,

razkošno, zapeljivo, igrivo, 

zaspano, živahno, moderno, 

klasično ali domišljijsko. Skratka

kopalnico lahko ustvarite po 

svojem okusu z vrhunskimi 

kakovostnimi materiali keramike

in gotovimi parketi, ki jih prav tako

ponujajo v Salonu Opera. Pri njih

najdete keramiko proizvajalcev, 

ki s svojo kakovostjo kotirajo zelo 

visoko, tako po obliki kot 

kakovosti materialov. Pa ne samo

to, izberete si lahko tudi notranjo

opremo za kopalnice z vsemi 

dodatki, katerih odlike so eleganca

in zmogljivost. Če ne verjamete,

da lahko s keramiko pričarate 

naravne barve in oblike, sodobni

dizajn z najrazličnejšimi teksturami

in vzorci, klasiko, razkošje in kar

vam srce poželi, potem morate

obiskati Salon Opera in se 

prepričati na lastne oči.

Delovni čas:
pon. - pet.: od 10. - 19. ure, sob.: od 9. - 13. ure

Tel.: 05/922-7005, fax: 05/922-7006
i: www.salonopera.si

NOVO v Šenčurju. 
Salon keramike Opera.

je iz razmišljanja, da gradnja v sodobnem času ni pre-
prosta. Graditelji se soočajo z vse zahtevnejšimi pred-
pisi in nepregledno izbiro ponudbe na trgu, za mnoge
pa je ta problematika postala praktično neobvladljiva.
Investitorji, zlasti individualni, ki ne vedo, kam se naj
obrnejo po nasvet, se skušajo znajti po svojih najbolj-
ših močeh, kar ponavadi terja veliko časa in tudi denar-
ja. V centru Cubis so zato investitorjem pristopili na-
sproti. V njem so združeni specializirani ponudniki si-
stemskih rešitev pri gradnji in visokokakovostne opre-
me za notranje prostore. Ukvarjajo se z različnimi vidi-
ki gradnje in opremljanja, vsi pa so specialisti na svo-
jem področju, zato je bistvo njihovega dela svetovanje,
ki vam bo pri gradnji ali prenovi vašega stanovanja pri-
hranilo veliko živcev in denarja.
Cubis se od drugih centrov v Sloveniji razlikuje prav v
tem, da na enem mestu združuje kakovostno in kom-
plementarno ponudbo specializiranih trgovin kuhinj,
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stavbnega, vrtnega ter bivalnega pohištva, talnih oblog in par-
ketov, keramike, senčil, svetila, stenskih oblog in pultov iz mar-
morja, opreme za urejanje okolice ter urbane opreme, masažnih
bazenov in savn. To ponudbo pa dopolnjujejo storitvena pod-
jetja s svojimi rešitvami s področja arhitekture, oblikovanja, ur-
banizma, inštalacij in energijske učinkovitosti stavb vse do same
izvedbe oziroma montaže blaga. 
Stranke so v Cubisu dejansko deležne celotnega servisa. Med
drugim so lani odprli tudi energetsko svetovalnico, kjer obisko-
valcem brezplačno svetujejo strokovnjaki iz področja energeti-
ke, vsi zainteresirani pa si lahko ogledajo tudi razstavne ekspo-
nate in sodelujejo pri meritvah, ki se redno vršijo na objektu od
ponedeljka do petka, med 8. in 17. uro. V okviru energetskega
svetovanja je obiskovalcem na voljo strokovno in neodvisno
svetovanje na področjih izbire ogrevalnega sistema in ogreval-
nih naprav, zamenjave ogrevalnih naprav, vgradnje prezrače-
valnega sistema, zmanjšanja porabe goriva, izbire ustreznega
goriva, izkoriščanja sončne energije, vgradnje sistemov SSE,
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Vse za urejanje 
doma in okolice 
na enem mestu

meritev v energetiki, notranjih in zuna-
njih inštalacij, toplotne zaščite zgradb, iz-
bire ustreznih oken in zasteklitve, sanaci-
je zgradb z namenom zmanjšanja rabe
energije in vseh ostalih vprašanj, ki se na-
našajo na rabo energije.
Kar je tudi pomembno: Cubis je kot naj-
večji objekt v šenčurski coni, ki ima v še-
stih etažah 20.500 kvadratnih metrov
uporabnih površin, ”zelen” objekt, saj so
bili pri gradnji uporabljeni najnaprednej-
ši sistemi, ki omogočajo zeleno gradnjo,
na strehi obratuje tudi manjša solarna
elektrarna. Poleg specializiranim ponud-
nikom blaga in storitev za urejanje doma
in okolice je namenjen tudi pisarniški de-
javnosti, v pritličju sta tudi paketno pre-
tovorni center Pošte Slovenije ter Kanti-

na Cubis. Slednja je moderna restavraci-
ja, v kateri pa so še vedno obdržali kan-
ček domačnosti. Jedilni list razkrije zelo
različno ponudbo. Čeprav so dopoldne
na voljo različne malice, gre obenem tudi
za restavracijo za poslovne ali zasebne
večerje. Kantino Cubis bi lahko poimeno-
vali tudi steak house, saj pripravljajo tudi
okusne steake z različnimi prilogami. V
njej prirejajo tudi tematske večere, kot
sta na primer španski in ciganski večer z
živo glasbo. Pohvalijo se lahko tudi z do-
bro urejenim zunanjim parkiriščem, oko-
li dvesto parkirnih mest pa imajo tudi v
dveh kletnih etažah. 
Med trinajstimi ponudniki v Cubisu so
tudi podjetja, ki se predstavljajo na teh
straneh. Med njimi je tudi podjetje MT

Cvek, d. o. o., v katerem se že desetletje
ukvarjajo z urejanjem okolja in prostora,
pri čemer uporabljajo najsodobnejše
materiale in pristope. Sodelujemo z vo-
dilnimi tujimi proizvajalci vrtnih obrob,
namakalnih sistemov in urbane opreme.
V razstavno-prodajnih prostorih Kemo-
plast vas pričakuje bogata ponudba tal-
nih oblog iz naravnih in okolju prijaznih
materialov za katerikoli prostor vašega
doma, poslovnega prostora ali javnega
objekta. V salonu DS Svetila ponujajo
strokovno svetovanje pri osvetlitvi vaše-
ga prostora in na vašo željo poskrbijo za
celotno izvedbo projekta. Salon Opera je
specializirana prodajalna, ki s prodajo ke-
ramičnih ploščic pomeni nov val na slo-
venskem tržišču. Izbirate lahko namreč
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med različnimi ploščicami v izvirnih vzorcih, oblikah in trdotah,
vrhunskimi materiali v široki paleti barvnih odtenkov za različ-
ne namene ter uporabo. Simer, d. o. o., je proizvajalec in doba-
vitelj oken, vhodnih vrat, notranjih vrat, senčil, fasadnih siste-
mov ... Visoko stopnjo kvalitete in tehnologije vzdržujejo s kon-
stantno optimizacijo procesov, ki so plod izkušenj in inovacij na
tem področju. Rezultat so produkti, ki so postavili Simer na sam
vrh na trgu oken in vrat, kjer so prisotni že od leta 1969. Njiho-
vi cilji so najboljša kvaliteta, lep dizajn in maksimalne zahteve
pri oblikovanju in inovacijah. V Cubisu so prisotna tudi Senčila

Bled, d. o. o., eden vodilnih slovenskih proizvajalcev senčil, ki
slovi po visoki kvaliteti storitev in izdelkov, katerih življenjska
doba je tudi več kot 30 let. Pri svetovanju se vam osebno po-
svetijo, upoštevajo vaše želje in finančna sredstva. Senčila, ki jih
nimajo v redni ponudbi, vam izdelajo po naročilu. 
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POTREBUJETE GOTOVINO?
!!!! GOTOVINSKA POSOJILA - DO 1000 EUR

IZPLAČILO GOTOVINE TAKOJ !!!

NA PODLAGI OSEBNEGA DOHODKA ALI POKOJNINE 
(stara obremenitev ni ovira)

PLAČEVANJE PREKO POLOŽNIC

DOBA VRAČANJA: do 24 mesecev

NAJHITREJE DO GOTOVINE

KREDITNA TOČKA, D. O. O. 
ŠUCEVA ULICA 25, 4000 KRANJ
04/236 68 08, mtel.: 051/387 753
DELOVNI ČAS: 8. DO 17. URE
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Alica v deželi okusov
Ko kreativnost ne pozna meja, privlečemo na dan recepte
babic, prababic in praprababic in jim damo novo preobleko. Ko
želimo najprej jesti z očmi, šele potem dejansko okušati in ko se
Slovenci znajdemo v hali z več kot sto predstavljenimi vini. Ja,
Alica iz Čudežne dežele se je tokrat znašla v deželi okusov.

Lyon, glavno mesto vzhodnoosrednje
francoske regije Rona-Alpe, hkrati
drugo največje mesto Francije, takoj za
Parizom, slovi tudi kot prestolnica
francoske kuhinje. Kar opazimo pred-
vsem v tamkajšnjih knjigarnah in pa-
pirnicah, saj najdemo kuharskih knjig,
kar nam srce poželi. Majhne, velike,
žepne, miniaturke. Naleteli smo tudi
na prijetno knjigarno - kavarno, ki je
bila videti kot soba sredi pravljične de-
žele - polna pisanega cvetja in simpa-
tičnih miz ter stolov različnih barv.
Človek je za trenutek pomislil, da bo
skozi vrata vstopila izgubljena Alice
ali pa eden in edini Nori Klobučar, ki
bo povprašal, boste kavo s smetano ali
brez, muffin z roza prelivom ali biser-
nimi svetlečimi bonbončki na vrhu
zelenega preliva ... In zato od medna-
rodnega sejma v Lyonu Sirhe 2011,
kjer smo spoznavali nove trende v ka-
teringu, kulinarki, prehrambeni indus-
triji in hotelirstvu, kaj drugega kot
zmenka z okusom nismo pričakovali.
Tja smo se odpravili trije Štajerci in tri-
je Gorenjci, na koncu pa se je zgodilo

nepričakovano: v vsej polomljeni fran-
coščini smo bili Gorenjci tisti, ki nam
je uspel preboj na prizorišče, v raj za
vinske sladokusce - v posebno sobo za
pokušanje večine razstavljenih vin. Po-
stavili smo se v vrsto, dočakali vsak
svoj kozarec in 45 minut v vinski de-
želi znotraj Place des Vines, kakor so
poimenovali veliko halo z vini. Že
samo med beaujulaisi smo našteli 45
različnih, vsega skupaj pa je bilo na
treh velikih razstavnih prostorih (Bea-

ujolais, Valle du Rhone in Bourgonde)
v vinski hali razstavljenih več kot sto
vrst vin. 
Na letošnji Sirhi smo se spoznali s šte-
vilnimi novostmi. Velike posode so po-
stale miniaturke, poudarjena je bila
enostavnost, moderna nostalgija, videz
‘vintage’, pop art, dekoriranje z začim-
bami in zelišči. Včasih smo se smejali,

ko so se prijateljice za leseno desko ob
kuhanju goveje juhe sprle zaradi ma-
lenkosti, kot je rezanje korenja. Na ko-
lobarje ali po dolgem? Danes je vsak
detajl, vsaka paličica ali kolobar del
tega, kar vidimo, kar želimo okusiti.
Celo zamrznjeno mora biti lično. 
Črn kruh so prepredli s koščki čokola-
de, kar je ustvarilo božanski, poseben,
poln okus francoskega kruha. Zanimi-
va ribja pleskavica, tunine palačinke,
‘macaroni’ v tisočih barvnih odtenkih
so nam zapolnili najmanj dvoje čutil.
Domišljija čokoladnih skulptur je bila
neskončna. Velika čokoladna veliko-
nočna jajca so bila rezljana, polna,
barvna, z različnimi motivi. Naleteli
smo na simpatična razstavna drevesa,
polna drugačnih ‘sadežev’, ko so name-
sto jabolk z vej viseli različni mesni iz-
delki, pod njimi pa so se bohotili špan-
ski pršuti. Siri, sladice, olive, olja, pol-
njeni polži, vrsta pred stojnico z ostri-
gami v vseh štirih januarskih dneh,
kolikor je na ogromnem prizorišču v
Lyonu potekal mednarodni sejem, se
niti za las ni zmanjšala... Poleg Franco-

Menih Ted nam je predstavil sir iz švicarskih Alp. Na stojnici s tropskimi sadeži smo naleteli na pravi tropski nasmeh. 
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Vino že dolgo ni več samo doda-
tek k hrani, temveč v restavraciji
pomeni pomemben del predsta-
vitve obroka.



030/278 658
Sonja Križmanič s.p., Ulica Juleta Gabrovška 2, Kranj

In kje smo?
V cvetličarni 
Vijolica na Planini 
v Kranju, 
prvo nadstropje

Krajšanje hlač 
že od 5,5 €
Ožanje hlač 
že od 4 €

Expres popravila
Menjava zadrg:
● hlače 5,5 €
● jopice 9 €
● bunde 12 €

in še in še ...

Delovni čas:
pon. - čet.: 8 - 12 in 14 - 18

pet.: 8 - 16
sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO
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zov so na Sirhi razstavljali še Belgijci, Danci, Finci, Italijani,
Japonci, Mehičani, Nizozemci, Španci, Švedi, Britanci in
Američani. Tudi brez tekmovanj ni šlo. 24 šefov, 24 različ-
nih narodnosti, 24 različnih pogledov na isti produkt in na
koncu smo lahko videli, kako je videti škotska jagnjetina
na 24 kuharskih načinov. 

Letos je gostila tudi posebno gala večerjo v počastitev veli-
kega kuharskega mojstra iz Lyona Paula Bocusa. Fantazi-
jo okusov pa so tokrat za spremembo zaupali ženskam -
Luksemburžanki, Španki, Francozinji in trem Italijankam,
strežbo pa študentkam iz Inštituta Paula Bocusa. 
Sirha nas je tako popeljala skozi razstavljene izdelke, kuli-
narične predstavitve, interaktivne delavnice, nas spoznala
z zdravim, okusnim, privlačnim na pogled. Spoznali smo,
kako se tradicija meša z modernim, domišljija s kreativ-
nostjo. Enostavne recepte smo doživeli v novi luči. Ljudje
vse bolj zahtevajo svežo in čim bolj varno hrano. So vse
bolj poučeni o izdelkih, ki jih bodo zaužili. Lahko bi rekli,
da se razvija nova oblika filozofije, v katero je vpeta vsa
družina, kjer dieta ni več dieta, temveč občutek za dobro
počutje, regeneracijo znotraj življenja in zdravo življenje.
Ljudje želijo preproste in prepoznavne okuse, a vseeno
mora krožnik v restavraciji izgledati kot majhen zenski
vrt, sanjski svet, ki odseva esence vsega na njem in obe-
nem tvori celoto. Alenka Brun

Velikonočna čokoladna jajca so bila prava paša za oči.

Še eni pridelovalci beaujolaisa. Na posestvu Fond Moiroux se ukvarjajo z vini
od 1789. Bernd in Marie Bachausen ter Rebecca Materne, ki jo je v deželo 
beaujolaisa pripeljala ljubezen do vinogradništva naravnost iz Nemčije.

Palačinka s tuno, razrezana in postrežena v manjših delih

Sirha je edinstven kulinarični sejem, ki poteka na vsa-
ki dve leti. Že od vsega začetka gre za priljubljeni
prostor, kjer se srečuje kuharska elita; kjer se preple-
tajo trendi vseh petih kontinentov. Je poseben pros-
tor kuharskega navdiha, prostor, kjer se zberejo zna-
meniti šefi z vsega sveta in proslavljajo v prijetnem
okolju. Sirha je bila vedno več kot le razstava.

NOVO  
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Vrtnice spremljajo enoletnice

Nasad vrtnic je lep in cvetoč le od pozne pomladi do jeseni.
Zato med vrtnice zasadimo trobentice, mačehe in 
spomladanske čebulnice. Te rastlinice z močnimi in kontrastnimi
barvami naredijo gredico cvetočo in privlačno daljši del leta. 

Jeseni, ko vrtnice porežemo in pripravimo za zimo, med-
nje posadimo pisane mačehe, ki cvetijo vse do zime. V
tem času, ko vrtnice spet obrežemo, da bodo ob koncu
maja bujno zacvetele, mednje posadimo cvetoče troben-
tice. Verjetno pa ste že jeseni vmes posadili tulipane in
narcise, in sedaj lahko samo čakate, kdaj bo gredica pol-
na spomladanskih lepotic. Resda je strošek zasaditve gre-
de nekoliko višji, a le z enoletnim cvetjem v zelo krat-
kem času pričaramo izredno učinkovite barvne učinke,
kar je tudi smisel zasaditve cvetličnega dela vrta. Neka-
teri vrtnice posadijo bolj narazen, da je med njimi celo
leto dovolj prostora za enoletnice. Tagetes je zelo primer-
na sadika, saj odganja uši, ki se rade pojavijo na cvetnih
popkih vrtnic. Tagetes nekaterim žuželkam smrdi in
tako so tudi vrtnice v družbi tagetesa bolj zdrave.
Vrtnice in enoletnice lahko zasadite tudi v enakih bar-
vah: na primer k rumenim vrtnicam spomladi posadite
narcise in rumene trobentice ter krokuse, čez poletje
rumen tagetes in jeseni rumene mačehe. Barvnih kom-
binacij je na voljo več, njihova izbira pa je stvar vaše do-
mišljije in okusa. Vir vedno novih idej in spodbud so tudi
cvetlične novosti na tržišču, ki jih vsak ljubitelj rož rad
preizkusi na svojem vrtu. V ospredju nikakor niso moč-
ni barvni kontrasti, pač pa umirjeni odtenki določene
osnovne barve. Za primer naj navedem: bele vrtnice in
vmes modre kadulje poleti, v jeseni modre mačehe, spo-
mladi modre spominčice.
Vrtnice boste ob prvih toplih dneh primerno obrezali,
odstranili zimsko zastirko, jih okopali, odstranili plevele,
mogoče dodali kakšno gnojilo in malo kasneje še pre-
ventivno poškropili proti morebitnim škodljivcem in
boleznim. In veselite se njihovega cvetja čez poletje.
Igor Pavlič

V Kmetijsko vrtnarskem centru Sloga v Kranju in 
v Naklem vam nudimo vse, kar potrebujete za 
spomladanska dela na vrtu:

- semena vrtnin in cvetlic, čebulček, semenski česen, šalotka, ...
- spomladanske čebulnice
- semenski krompir (tudi v 3,5 in 10 kg pakiranjih)
- substrati, zemlja, gnojila
- vse za nego in varstvo rastlin
- korita, lonci
- vrtno orodje in pripomočki
- krmna žita in krmila

OBIŠČITE NAS:

KVC Slogin vrt KRANJ
Šuceva 27, tel.: (04) 2014 960

KVC SLOGA NAKLO
Cesta na Okroglo 1/a, tel.: (04) 5951 940

Bogata ponudba rezanega cvetja,
ikeban, žalnih vencev, aranžmajev, darilni program

KTC SLOGA ŠENČUR
Kranjska cesta 29, tel.: (04) 2519 772

- akumulatorji, tekočina za stekla ...
- motorne žage, cepilci, ...

- vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

VSE ZA SPOMLADANSKO DELO 
NA VRTU

VSE ZA SPOMLADANSKO DELO 
NA VRTU
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Romantika v 
pastelnih barvah
Letos so modne smernice zapovedale
pomladne pastelne barve, ki se odraža-
jo tako v modni industriji kot tudi v flori-
stiki. Poleg tega se v floristiki ta trend
pastelnih barv prepleta s trendom, ki
oblikuje cvetlične kreacije tako, da nas
popeljejo v naravo. Lahko pa se cveto-
vi pastelnih barv uporabijo v romantični
intimni dekoraciji. Taki aranžmaji imajo
različne dodatke, ki oblikujejo romantič-
no vzdušje.
Ko pomislimo na romantiko, nam v prvi
vrsti pride na misel vrtnica. In prav v tem
trendu ima vrtnica prvo mesto. Da pa ta
kraljica med cvetlicami v aranžmajih pri-
de do izraza, lahko pri oblikovanju cve-
tličnih dekoracij uporabimo različne ma-
teriale. Predvsem se poslužujmo kombi-
nacij s filcem in volno, poleg pa lahko
uporabimo tudi okrasno žico, kristalčke
in bisere. Ti dodatki naredijo cvetlično
kreacijo bolj zanimivo in razkošno. 
Ko sledimo modnim usmeritvam, pogo-
sto pomislimo, da je to zelo težko in
drago. Vendar temu ni tako. Aranžma
na sliki je preprost, narejen iz ene vrtni-
ce in raznih dodatkov. Lahko ga naredi-
mo v navadnem lončku, ki ga prekrije-
mo s koščki filca. Ta mehka struktura
materiala naredi naš aranžma še bolj
lahkoten in nežen. Poleg so dodani še
posamezni cvetovi hijacinte, ki oddaja-
jo dehteč pomladni vonj. Nanizani plo-
dovi hiperikuma (lahko bi bil šipek) v
ogrlico dodajo novo dimenzijo in okra-
sijo vrtnico tako, da pogled potuje po li-
niji plodov in se ustavi na vrtnici, ki je
glavna točka aranžmaja. Dodani kri-
stalčki pa poudarijo razkošje te male
umetniške kreacije.

Mag. Sabina Šegula, BC Naklo
foto: Sabina Šegula
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S predspomladanskim škropljenjem sadne-
ga drevja zatiramo nekatere škodljivce, ki
prezimijo na drevju, kot so npr.: listne uši, ka-
parji, rdeča sadna pršica, hruševa bolšica in
mali zimski pedic. Registrirano fitofarma-
cevtsko sredstvo za predspomladansko
škropljenje je Belo olje - Frutapon, s katerim
zatiramo jajčeca listnih uši, zimska jajčeca
rdeče sadne pršice, kaparje, malega zim-
skega pedica in hruševo bolšico. Belo olje -
Frutapon je kontaktni insekticid, s katerim tre-
tiramo, ko je sadno drevje razvito do faze C
in D. Jablane, hruške in ostalo pečkato sad-
je škropimo v 4-odstotni koncentraciji, košči-
často sadje pa v 5-odstotni koncentraciji.
Na isti površini ga smemo uporabiti enkrat
na leto in pri delu paziti, da z njim ne one-
snažimo vodotokov, vodnih izvirov in jezer;
tretiramo najmanj 20 m od njih. Karenca je
zagotovljena s časom uporabe. Ali pa se
odločimo za pripravek Ogriol, s katerim
prav tako tretiramo v fazi mirovanja do faze
mišjega ušesa (ff C-D). Pripravek ni razvr-
ščen med nevarne pripravke in nima karen-
ce oz. čakalne dobe. Da preprečimo one-
snaževanje vodnih virov, moramo tretirati
najmanj 20 m od njih. 
Vsi prej navedeni škodljivci prezimijo na
sadnem drevju in samo čakajo na pomlad,
da bodo začeli s prehranjevanjem na brste-
čih rastlinah. O kaparjih in nekaterih vrstah
listnih uši na jablani sem pisala že v prete-
klem letu. 
Kakšno škodo povzroča rdeča sadna prši-
ca? Rdeča sadna pršica ali Panonychus ulmi
je huda škodljivka jablan, češpelj in vinske
trte, prizadene pa tudi breskve, ribez in hru-
ške. Spada med pajkovce v skupino pršic
prelk. Odrasla samica je velika okoli 0,7
mm, samci so nekoliko manjši in v zadnjem
delu telesa zoženi. Ker je rdeča sadna prši-
ca v vseh stadijih razvoja rdeča, jo tudi ime-
nujemo rdeča sadna pršica. Pršice so brez
kril in imajo štiri pare nog, samo ličinke ima-
jo tri pare nog. Razmnožujejo se z jajčeci.
Prezimijo v obliki zimskih jajčec na vejicah
in v drugi polovici aprila (odvisno od vre-
menskih razmer lahko tudi prej) se iz njih
razvijejo ličinke. Prva generacija, ki se razvi-
je iz prezimelih jajčec, odlaga poletna jaj-

čeca že v drugi polovici maja. Poletna jajče-
ca so nekoliko svetlejša, odlagajo jih na li-
ste; konec avgusta in septembra pa znova
odložijo zimska jajčeca. Na leto razvije rde-
ča sadna pršica od 5 do 7 rodov. Razvoj pr-
šic pospešujejo suho in toplo vreme. Razvoj
ene generacije traja v zanjo ugodnih raz-
merah od 12 do 20 dni. Škodo povzročajo
s sesanjem z bodalnicami, na listih se naj-
prej pojavijo rumenkaste pikice ob žilah, ki
se nato razširijo po vsem listu. Listi postane-
jo bronaste barve, se zvijajo, sušijo in odpa-
dajo, odpadajo pa tudi cvetovi in plodovi. S
predspomladanskim škropljenjem uničuje-
mo zimska jajčeca, ko se spomladi začnejo
razmnoževati, nadaljujemo z zatiranjem
rdeče sadne pršice, npr. s fitofarmacevtskim
sredstvom Demitan in sicer v koncentraciji
0,05°% (5 mL/10 L vode) oz. v odmerku
0,5 L/ha. 

Marija Urankar, univ. dipl. inž.
agr., BC Naklo

Foto: spletne strani

Škropljenje 
sadnega drevja

Zimska jajčeca rdeče sadne pršice

Poškodbe na jablani 
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Ob sprehodih v naravo nas bodo sedaj že
razveselili prvi odprti cvetovi telohov. Spo-
znali jih bomo po petih do osmih belih, vča-
sih rahlo rožnatih ali bledo zelenih cvetnih li-
stičih, s peščico močno izstopajočih rumenih
prašnikov. Pravo ime za rastlino, ki raste v
naravi, je črni teloh (Helleborus nigra), kar
pa je ravno nasprotno z njihovo barvo cve-
tov. Rastlina je ime dobila po črnih koreni-
nah, ki so močno strupene in povzročajo
omotice, motnje v delovanju srca, včasih
celo smrt. Poznamo jo tudi po nekaterih do-
mačih imenih: kurice, topoglavka, pitkoš, ki-
havka, slepica, kurji slep - povzročale naj bi
tudi oslepitev pri kokoših. Značilno za telo-
he je, da zelo zgodaj razvijejo cvetne po-
pke, že v mesecu novembru, v krajih, kjer so
zime mile, rastlina zacveti že januarja.
Uspeva na polsenčnih rastiščih, v mešanih
gozdovih, najbolje na apnenčastih ali dolo-
mitnih tleh. Listi so zimzeleni, veliki, temno
zelene barve, dlanasto deljeni, sestavljeni iz
petih do devetih lističev. Steblo je močno, vi-
soko do 20 cm. V Sloveniji raste samoniklo

pet vrst črnega teloha. Vrtnarji so k nam pri-
nesli množico požlahtnjenih telohov, ki jih
prodajajo v lončkih. Prikupnim trajnicam naj-
bolj ustreza sajenje v domače vrtove jeseni.
Po dveh do treh letih se telohi primerno raz-
rastejo. Na istem mestu jih pustimo rasti več
let. Spomladi je najbolje odstraniti stare in
poškodovane liste. Razmnožujemo jih naj-
večkrat z delitvijo koreninske grude ali s set-
vijo semena. Sejanci teloha nam bodo za-
cveteli šele v tretjem ali četrtem letu, zato ne
smemo biti prva leta razočarani, ker rastlina
še ne bo cvetela. Na letošnjem vrtnarsko-
cvetličarskem sejmu v Essnu so vrtnarji pred-
stavili številne novosti omenjenih rastlin. Naj-
bolj privlačne so bile sorte z močno nazob-
čanimi lističi. Na slikah vam predstavljam
nekatere novosti, ki bodo popestrile vaše vr-
tove v prihajajočih letih. Vsekakor pa telohe
lahko uporabite tudi v cvetličnih aranžmajih. 

Nataša Kunstelj, univ. dipl. inž.
agr., BC Naklo

Foto: Nataša Kunstelj

Telefon: 04/277 21 20, 041/499 934. 
Več informacij najdete na naši spletni strani: www.bc-naklo.si

DELOVNI ČAS TRGOVINE: ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 9.00 - 13.00, torek: 13.00 - 18.00

Vrtne poti
Za ureditev vrta niso pomembne le ras-
tline, ampak tudi oblikovanje grajenih
elementov, od katerih je še posebej po-
membna razdelitev vrta s potmi. Vrtne
poti smiselno povezujejo posamezne
dele vrta s hišo. Uredimo jih le tam, kjer
so nujno potrebne in kjer pogosto hodi-
mo. Poti nikoli ne vijugamo po vrtu brez
smisla, vedno je najboljša najkrajša pot.
Največ škode na poteh in tlakovanih
površinah nastane ravno v zimskem
času, zato bo potrebno nastalo škodo
popraviti v spomladanskem času. Manj
težav bomo imeli s potmi tudi v primeru,
če so pravilno narejene. 
Pot potrebuje trdno podlago, zato glede
na obremenitev pripravimo od dvajset
do trideset centimetrov utrjene gramozne
podlage. Na tako podlago lahko pola-
gamo tlakovce, ki prenesejo večje obre-
menitve, saj tja lahko zapeljemo tudi z
avtomobilom. Vzdrževanje tlakovcev ni
preveč zahtevno, razen odstranjevanja
mahu in plevelov, ki zrastejo v režah. Te
lahko odstranjujemo ročno ali pa z upo-
rabo tekočine, ki preprečuje rast teh ras-
tlin. Manj dela imamo s potmi, ki so iz as-
falta, betona ali naravnega kamna. Pri
teh materialih ni težav z zatiranjem mahu
in plevelov, razen na robovih, kjer se te
poti stikajo s travo oziroma drugimi rastli-
nami. V tem primeru zadostuje, da en-
krat na leto sčistimo robnike. Tudi pešče-
ne poti potrebujejo dobro utrjeno podla-
go. Pri teh je vzdrževanje najzahtevnej-
še, saj se hitro zaplevelijo po celotni po-
vršini. Rast plevelov lahko preprečimo,
če pred posutjem peska položimo po-
sebno folijo oziroma politlak. 

Ljuba Erjavec, univ. dipl. inž.
agr., BC Naklo

Foto: Sabina Šegula

Zelo dekorativni, a 
vendarle strupeni telohi

2. oz 9. marca 2011: Obrezovanje in nega sadnega drevja
7. marca 2011: Cvetličarski tečaj: Dan žena 

23. - 24. marca 2011: Oblikovanje in načrtovanje vrtov
29. marca - 14. aprila 2011: Vrtnarjenje po biodinamiki

21. aprila 2011: Cvetličarski tečaj: Velika noč

Teloh s pisanimi listi
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Peščica novih sort telohov
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Čas je za novinca 
prestižne vrste

Citroën bo kmalu postavil na ceste novi, dinamično oblikovani
DS4.

Francoski Citroën bo kmalu poslal na
ceste drugo stvaritev v izboru prestiž-
ne serije z oznako DS. DS4 že na prvi
pogled kaže svoj dinamičen značaj s
privzdignjenim položajem za boljše
obvladovanje ceste in panoramskim
vetrobranskim steklom za širše vidno
polje. Prestavitev dvojnih puščic na
okrasni maski, dodan logotip DS na
pokrovu motornega prostora, svetlob-
ni usmerjevalniki, ki so vidni tako
podnevi kot ponoči, prispevajo k eks-
kluzivnosti. Profil, ki odraža moč in
eleganco, se ponaša s kromirano obro-
bo okoli dodatno zatemnjenih bočnih
stekel, izrazitimi odprtinami blatni-
kov, ki poudarjajo njegova velika do 19-
palčna kolesa in kratko streho, ki se
konča z lepo obdelanim spojlerjem,
kar dodatno prispeva k dinamičnosti.
Po zgledu zunanjega stila tudi potni-
ški prostor izraža moč, dinamičnost in
prefinjenost: prilegajoči prednji sedeži

v izvedbi v gladkem anilinskem us-
nju, na otip prijetna armaturna plošča,
potniški prostor, ki ga obvladuje pano-
ramsko vetrobransko steklo za boljšo
vidljivost in se nadaljuje v temno stre-
ho, so elementi, ki odražajo močan
značaj.
V okviru glasovanja, na katerem je so-
delovalo več kot 60 tisoč spletnih upo-
rabnikov iz 62 držav, je bil DS4 izbran
za najlepši avto leta. Nagrado so pode-
lili 27. januarja letos na slovesnosti v

okviru 26. mednarodnega avtomobil-
skega festivala (Festival Automobile
International), ki je potekal v Parizu.
Petsto privilegiranih kupcev iz Franci-
je, Nemčije in Švice bo lahko prek in-
terneta predpremierno naročilo svoje
vozilo, tako da bodo prvi, ki bodo na
cestah vozili DS4. Citroën DS4 bo v
Ženevi na ogled tudi v posebni različi-
ci, DS4 Purple. Ta prestižni konceptni
avtomobil, ki vzbuja poželenje, ponuja
drugačen slog, ki je namenjen najbolj
zahtevnim estetom s tem, ko subtilno
ponazarja obdelavo žlahtnih materia-
lov pri izdelavi nakita, ki je običajna v
svetu razkošja, vendar redka v svetu
avtomobilizma. DS4 Purple v temno
vijoličasti mat barvi krasijo brušeni ali
polirani kromirani detajli v barvi šam-
panjca in različne posebne obdelave,
vedno v istem tonu, na žarometih, ko-
lesih in monogramih.
Matjaž Gregorič

AVTOHIŠA KRANJ d.o.o.,     LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ,     TELEFON: 04 20 15 958

NOVI CITROËN C3NOVI CITROËN C4

www.citroen.si



Audi razkazuje mišice
Predpriprava na novo generacijo modela A3

Na mednarodnem avtomobilskem sa-
lonu v Ženevi Audi predstavlja študi-
jo, ki temelji na prihodnji generaciji
modela A3. Športni in elegantni dizajn
Audija A3 concept združuje enodelno
masko hladilnika s prirezanima zgor-
njima kotoma in žarometa z najsodob-

nejšo tehnologijo svetlečih diod. Silhu-
eto vozila zaznamujejo predvsem niz-
ka, tekoče speljana strešna linija in ku-
pejevsko položni C-stebriček. Avto-
mobil v dolžino meri 4,44 metra, v ši-
rino 1,84, v višino pa samo 1,39 metra.
Te mere poudarjajo dinamični značaj

vozila in dajejo slutiti veliko moč nje-
govega pogonskega stroja. Petvaljni
turbomotor razvije namreč kar 300
kilovatov (408 KM). To moč na cesto
prenašata sedemstopenjski menjalnik
in stalni štirikolesni pogon quattro. 
Matjaž Gregorič
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Vabimo vas, da si ogledate razstavo del Gorenjke, ki zdaj

živi v Halozah, karikaturistke Aljane Primožič. Razstava, 

ki vas bo nasmejala in spravila v dobro voljo, je na ogled 

v avli Gorenjskega glasa, Bleiweisova cesta 4 v Kranju
(nasproti nebotičnika). Vabljeni vsak dan od 7. do 15.
ure, ob sredah do 16. ure.

www.gorenjskiglas.si

Razstava karikatur 
Aljane Primožič



Ljubezen: V tem obdobju
vas čakajo sama preseneče-

nja, na katera ne boste mogli vplivati,
niti to ne bo potrebno. 
Finance: Malce vas bodo obremenili
razni sestanki, saj boste morali biti res pri
stvari, da boste uspešno dosegli pričako-
vani načrt.
Nasvet: Priporoča se previdnost, ko boste
prisluhnili šepetu srca, ne smete zanema-
riti besed, ki vam jih bo govorila pamet.

Oven  21. marca - 21. aprila Lev  23. julija - 23. avgusta Strelec  23. nov. - 21. dec.

Ljubezen: Lahko, da sploh
ne bo razloga, a počutili se bo-

ste osamljene in nič ne boste priprav-
ljeni storiti, da bi bilo lahko drugače.
Finance: Kljub nasprotnemu mnenju
bo bolje molčati in si misliti svoje. Ti-
stim, ki to ne bo uspelo, si bodo nako-
pali še dodatne težave.
Nasvet: S tem, ko vedno skrbite samo za
druge, vam ponavadi zmanjka časa zase.
Občutili boste posledice tega ravnanja.

Ljubezen: Srečanje z nekom
vam bo dalo veliko misliti.

Morda se bodo s tem zrušila neka sta-
ra prepričanja, ki so vam bila prej v
škodo kot pa v korist.
Finance: Zagovarjati se boste morali
za nekaj, v kar sploh niste bili vplete-
ni, niti se ne bo dalo tega razložiti. 
Nasvet: Še posebej pri financah pozor-
nost ne bo odveč. Svetuje se pazljivost
pri vseh raznih naložbah ali nakupih.

Ljubezen: Obeta se vam
nepričakovana pot v dvoje,

in ni pametno, da se preloži, saj se
taka priložnost zelo dolgo ne bo
ponovila.
Finance: Na vaših ramenih bo kar
težko breme odgovornosti, a z dobrim
načrtom in močno voljo vam bo uspe-
lo vse postaviti na svoje mesto.
Nasvet: Vsak dan je lahko tisti dan, ki
ste ga zaman čakali včeraj. Izpolnitev
skrite želje vam da novih moči.

Ljubezen: Obetajo se raz-
na veselja v dvoje in kova-

nje načrtov s pridihom romantike.
Z odločitvami se boste presenečali.
Finance: S pomočjo in nasvetom tret-
je osebe vam poslovno uspe velik ko-
rak naprej. Tudi za razne naložbe
imate dobro obdobje.
Nasvet: Na vse načine se boste upira-
li, da bi zatrli svoje sanje, v katere ne
verjamete več. Nikar!

Bik  22. aprila - 20. maja Devica  24. avg. - 23. sept. Kozorog  22. dec. - 20. janu.

Ljubezen: Različni ljudje
bodo skušali pridobiti vašo

pozornost, a brez uspeha. Več kot pre-
več dela boste imeli sami s sabo in za
druge ne bo časa.
Finance: Utrujeni in naveličani služ-
bene okolice boste iskali prostor pod
soncem, kjer vas nihče ne bi našel. 
Nasvet: Različne odločitve, kateri iz-
hod je najbolj pravi za rešitev nastale
situacije, zadevo lahko še poslabšajo.
Včasih je najbolje molčati.

Ljubezen: Čarobni prah
ljubezni je dostopen vsem, le

ena skrivnost je, v čudeže je treba ver-
jeti, drugače jih ne morete pričakovati.
Finance: Polni raznih zanimivih idej
se boste podali v projekte in naredili
vse, da bi bili sami in vsi v vaši okolici
zadovoljni.
Nasvet: Kljub trudu bo nemogoče
ujeti priložnosti včerajšnjega dne. Vsa-
ka stvar je za nekaj dobra in vsak dan
prinese nove modrosti.

Ljubezen: Vso pozornost
boste usmerili na osebo, ki

vam vedno več pomeni in si je ne že-
lite izgubiti. 
Finance: Še od prejšnjega meseca vlo-
žen trud se bo končno obrestoval in
veselili se boste niza zmag, ki čakajo
na vas.
Nasvet: Res, da vas čaka nekaj nepri-
jetnosti in morda slabe vesti, a ker se
boste dobro zavedali, kaj za to dobite,
se ne boste počutili slabo.

Škorpijon  24. okt. - 22. nov. Ribi  20. februarja - 20. marca

Ljubezen: V družbi doma-
čih boste iskali sončne žarke,

ki bodo zelo redki in zato toliko več
vredni. Obeta se vam razočaranje, a
tudi presenečenje.
Finance: S težavo, ki vam prekriža
pot, se boste morali spoprijeti čisto
sami. Ne glede na neprijetnosti, se na
koncu dobro izpelje.
Nasvet: Pregovor, da se nobena juha ne
poje tako vroča, kot se skuha, naj vam bo
v pomoč v tem malce turobnem obdobju.

Dvojčka  21. maja - 21. junija Tehtnica  24. sept. - 23. okt. Vodnar  21. jan. - 19. feb.

Ljubezen: Obeta se vam
veliko lepih trenutkov, za

kar boste tudi sami poskrbeli, saj ne
boste dovolili nobenemu zunanje-
mu vplivu, da vam vzame dobro
voljo.
Finance: Vsi načrti, ki so pred vami,
vam bodo uspeli in veselili se boste
svojih malih zmag, zaradi katerih po-
sije sonce čez temne oblake.
Nasvet: Marsikaj vam ne bo jasno, a
bolje bo lepo ostati v ozadju. Tudi brez
vas se bo vse rešilo.

Ljubezen: Sporočilo, ki bo
od vas zahtevalo odgovor,

vam spremeni načrtovani plan in vse
postavi na glavo, seveda v pozitivnem
smislu. 
Finance: Za vsako težavo se vedno
najde tudi prava rešitev, zato se ne bo-
ste preveč obremenjevali zaradi de-
narnih zadev.
Nasvet: Naj bodo to čustvene ali pa fi-
zične rane, vsem je skupno, da se celi-
jo zelo počasi. Strpnost je tista, ki da
končne rezultate ozdravitve.

Ljubezen: Ker boste vztra-
jali pri svojih odločitvah, bodo

nekateri prizadeti, a to vam ne prepre-
či namenov.
Finance: Iz nepričakovanega vira se
vam obeta denar in pazljivost ne bo
odveč, da vam nepričakovano tudi ne
izpuhti.
Nasvet: Občutek osamljenosti vam
lahko sproži tesnobo in le pogumni se
boste sposobni soočiti z dejstvi. Nič ni
brez razloga in vsaka stvar ima svoj
namen.

Rak  22. junija - 22. julija
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Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
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Član Skupine JUB

Za vsako hišo,
ki da kaj nase.

S fasado JUBIZOL do izjemnih prihrankov energije  
Sejem DOM, 8.-13. marec 2011, hala C, razstavni prostor številka 24

Fasada JUBIZOL - več kot le funkcionalno oblačilo hiše
Fasadni izolacijski sistem je eden najpomembnejših zaščitnih elementov vsake zgradbe. Izgube skozi fasadne ploskve povprečne 
enodružinske stanovanjske hiše predstavljajo kar 30 % energije potrebne za ogrevanje, pri večstanovanjskih stavbah pa so izgube še 
precej večje. Poskrbite za primerno toplotno zaščito fasade! Z JUBIZOL fasado lahko pozimi občutno znižate stroške ogrevanja, poleti 
pa boste prihranili pri stroških hlajenja. 

Fasadni sistemi JUBIZOL - 40% prihranek energije in 10-letna garancija 
Z Jubizol fasadnimi sistemi, za katere JUB nudi kar 10-letno garancijo, boste letno  prihranili več kot 40 odstotkov energije!  Odlika 
teh toplotnoizolacijskih sistemov je, da je osnovni omet z zaključnimi zaščitnimi in dekorativnimi sloji vgrajen neposredno na toplotno-
izolacijsko oblogo. Ta rešitev znižuje v izvedbo sistema vložena sredstva in občutno skrajša amortizacijsko dobo. Pomembno je le, da je 
fasada profesionalno izvedena in primerno vzdrževana.

JUBIZOL fasadni sistemi imajo evropsko tehnično soglasje (ETA), ki ob pravilnem vzdrževanju jamči za popolno funkcionalnost sistema najmanj 25 let. 

Na sejmu Dom predstavljamo preverjeno najboljše JUBIZOL fasadne sisteme:  

Med seboj se razlikujejo predvsem po kakovosti uporabljenih materialov in dolgotrajnosti ohranjanja najbolj pomembnih lastnosti 
fasadnega sistema. Razlike so v različnih vrstah izolacijskih plošč ter kombinacijah lepil in dekorativnih ometov.

JUB-ov arhitekt svetovalec in izdelava barvne študije
Na sejemskem razstavnem prostoru vam bo na voljo arhitekt svetovalec iz JUB Design Studia, ki bo s pomočjo izdelanih barvnih študij 
poskrbel, da boste izbrali primerne barvne odtenke za vašo fasado ali za notranje prostore v vaši hiši. Za izdelavo barvne študije 
stanovanjskega objekta lahko pokličete na 01/ 588 42 66 in se o izbiri barv posvetujete z JUB-ovim arhitektom. Pri naročilu fasade 
JUBIZOL bo barvna študija brezplačna!

Za podrobnejše informacije in svetovanje v zvezi z nakupom ali izvedbo fasade pokličite JUB-ovo tehnično informativno službo na 
brezplačno telefonsko številko 080 15 56 (vsak dan med 8. in 15. uro) ali pišite na info@jub.si. 
Več informacij: www.jub.si.
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Popolna izbira za vaš dom
SVETOVANJE • IZMERE • DOSTAVA • MONTAŽA

Preverite akcijsko ponudbo na 
www.slovenijales-trgovina.si

Napovedujemo 
VELIKO AKCIJO 
v mesecu marcu!

OKNA IN VRATA

LESNI PROGRAM
iverali, pulti, letve ...

ORODJE

TALNE IN STENSKE OBLOGE

POHIŠTVENO OKOVJE
spone, vodila, dvižni sistemi, vijaki, . . .

POHIŠTVO PO MERI

A

Slovenijales Trgovina d.o.o.
Center sodobnega Bivanja CUBIS
Poslovna cona A2, Šenčur pri Kranju
T: 04 201 92 50, M: 031 617 564
PON.-PET.:  8.00-19.00, SOBOTA: 8.00-13.00

Nudimo tudi razrez,  
robljenje in CNC obdelavo

Ob nakupu z 
montažo le 
8,5% ddv

Ob nakupu z 
montažo le 
8,5% ddv

MOJA GORENJSKA indd 1 21 2 11 14:18






