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pregledi in kontrola vida

Obiščite nas ob krožnem 
krožišču v Naklem

Kranjska cesta 24, Naklo,
tel.: 04/595 13 14, GSM:040/ 87 37 20

DELOVNI ČAS: med tednom 9.00 - 18.30, 
sobota 9.00 - 12.00, nedelje in praznike 
zaprto
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nova kolekcija sončnih očal

• KOREKCIJSKA OČALA
• SONČNA OČALA
• ŠPORTNA OČALA
• KONTAKTNE LEČE IN
  TEKOČINE ZA LEČE

ponudba očal na receptbrez doplačila

• BREZPLAČNI PREGLED VIDA OB 
  NAKUPU KOREKCIJSKIH OČAL

• SPECIALIZIRANA OPTIKA ZA 
  IZDELAVO OČAL (OČALA ZA 
  BLIŽINO IN DALJAVO V ENEM)

• SVETOVANJE PRI IZBIRI OČAL 
   ZA VSE  GENERACIJE!

Ob nakupu 3 škatlic 
kontaktnih leč 

1•DAY ACUVUE® MOIST™ 

dobite četrto 
brezplačno!

Akcija traja do 29. 05. 2009. 
1•DAY ACUVUE® MOIST™ je 
blagovna znamka podjetja Johnson & 
Johnson d.o.o. 
© Johnson & Johnson d.o.o. 2009
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Posodica (dr`alo) in tablete
IONOSFERA u~inkovito skrbijo
za higieno zobne {~etke. 
Z uporabo izdelka IONOSFERA
uspe{no prepre~ujemo nastaja-
nje razli~nih bolezni zobovja in
infekcij ustne votline. 

Po medicinskih raziskavah ve~
kot 80 % vseh bolezni izhaja iz
oku`b ustne votline, zato uporabo
sistema IONOSFERA priporo~a
tudi medicinska stroka. Tablete
IONOSFERA imajo antibakte-
rijsko delovanje, saj u~inkovito
opravljajo dezinfekcijo va{e
zobne {~etke.

Sistem IONOSFERA (za ve~kratno
uporabo) izkori{~a vlago in
vodne kapljice, ki po uporabi
ostanejo na zobni {~etki in
omogo~ijo raztapljanje tablete.
[~etka se pri tem ne dotika
tablete. Tableta IONOSFERA 
je u~inkovita 30 dni, nato jo 
nadomestite z novo tableto
IONOSFERA.

N O V O S T

N A  N A [ E M

T R @ I [ ^ U

IDEALNI SISTEM ZA RAZKU@EVANJE ZOBNE [^ETKE

REDNA PONUDBA:
1 posodica (dr`alo) IONOSFERA za zobno {~etko 
+ 1 tableta IONOSFERA cena: 7,50 € +po{tnina
3 nadomestne tablete IONOSFERA cena: 5,50 € +po{tnina
4 nadomestne tablete IONOSFERA cena: 7,30 € +po{tnina

POSEBNA PROMOCIJSKA PONUDBA:
2 + 1 posodica gratis cena: 15,00 € = prihranek   7,50 €
3 + 4 tablete gratis cena: 21,80 € = prihranek   8,00 €
4 + 6 tablet gratis cena: 30,00 € = prihranek 11,00 €

~ista zobna atmosfera
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Za naro~ilo pokli~ite na
brezpla~no modro linijo

Za dodatne informacije ali
naro~ilo obi{~ite spletno stran
www.ionosfera.si

Za ve~je naro~ilo zahtevajte
ponudbo na e-po{to:
nakup@ionosfera.si ali pokli~ite
po telefonu. Dogovorili se bomo
za koli~inski popust.

Po{iljanje izdelkov po po{ti.
Pla~ilo po povzetju. 
Po{tnina ni vklju~ena v ceno. 

Proizvajalec: 
ELETTROEUROPA s.r.l.
Via Giovanni XXIII 4
50033 Firenzuola (FI), Italija

Distributer za Slovenijo: 
NORDING d.o.o.
Pristava 14, 8310 [entjernej

(( 080 11 46
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Valjavec odpira svojo vilo

Kolesar Tadej Valjavec se je lotil novega izziva. Obnovil je Vilo
Triglav na Goreljku, v kateri ponuja šport v novi dimenziji v 
sobivanju z naravo. V prvem planu pa je še vedno kolesarstvo.
V letošnji sezoni bo Besničan dirkal tako na Giru kot tudi na 
Touru, še prej, aprila, pa bo družina Valjavec dobila novega 
družinskega člana.

Pri kolesarju Tadeju Valjavcu je letos
veliko novega. Poleg tega, da se v pr-
vem planu še vedno posveča kolesar-
stvu, se je podal tudi v poslovne vode.
O vsem tem smo se s kolesarjem eki-
pe Ag2r La Mondiale pogovarjali na
njegovem domu v Zgornji Besnici,
kjer z družino preživlja redke proste
trenutke.

Odločili ste se za nov iziv. Za kaj gre?

”Na Pokljuki, natančneje na Goreljku,
v neposredni bližini penziona Jelka,
na izjemni lokaciji s pogledom na Tri-
glav, sem se leta 2007 lotil obnove Vile
Triglav, nekdanjega protokolarnega
objekta, ki je bil zgrajen leta 1939. Ob-
nova je sedaj končana.”

Kako to, da ste se odločili za takšen
korak?

”V prvi vrsti zato, ker je potrebno gle-
dati naprej. Po koncu kariere bom mo-
ral nekaj delati. Poleg tega me veseli
delo v naravi, delo z ljudmi, veselim
se, da bom lahko prenašal svoje izkuš-
nje na druge. Nekaj takšnega sem

Ekipa, ki razvija športno-turistično ponudbo v okviru Vile Triglav na Pokljuki. Janez Ferlic, Jure Valjavec in Tadej Valjavec (od leve). / Foto: Anka Bulovec
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imel v mislih že dlje časa. Iskal sem
pravo destinacijo in Pokljuka mi je bila
vedno kot pravljica.”

Koliko sob je v vili?

”Štiri luksuzne sobe, jedilnica s pogle-
dom na Triglav, kuhinja. Imamo dva-
najst postelj, torej toliko, kot jih je bilo
tudi že prej. Gostom v vili lahko ponu-
dimo nočitev z zajtrkom, smo pa pod-
pisali pogodbo o sodelovanju s penzio-
nom Jelka, ki je v neposredni bližini
vile, tako da lahko gostom ponudimo
tudi polpenzion ali polni penzion. Na
sploh sem zelo vesel, da se ponudniki
na Pokljuki povezujemo in da se raz-
vija ponudba športnega turizma na
Pokljuki, seveda v sobivanju z naravo.
Zavedamo se, da je za naravo potreb-
no skrbeti, zato se bodo naše športne
aktivnosti prilagajale naravi in ne
obratno.”

Gre za nadstandard bivanja?

”Tako je. Ko sem se lotil projekta, sem
rekel, da, če bom šel v to, bom naredil
nekaj nadstandardnega. Klasičnih ho-
telov in nastanitev je že veliko. Sobe v
Vili Triglav so elitne.”

Ste se osebno vključili v projekt ali so
večinoma vse vodili drugi?

”Vključil sem se tudi sam. Je pa to dru-
žinski projekt, ki je nastal s pomočjo
mojih in ženinih staršev, brata Jureta,
prijatelja Janeza Ferlica. V obnovo sem
vložil veliko svojega dela, seveda tudi
srca, tako da bi se sedaj temu težko
odrekel.”

Vilo uporabljate tudi sami?

”Seveda, tako za oddihe z družino kot
tudi za treninge. Vse sobe so narejene
kot višinske sobe do višine pet tisoč
metrov, kar pomeni, da je idealno tako
za športne priprave kot tudi za druge
goste. Znanstveno je namreč dokaza-
no, da je za ljudi najbolj optimalno bi-
vanje na višini dva tisoč metrov, ko
telo začne spodbujati procese v orga-
nizmu in krepi imunski sistem. Je pa
večina višinskih sob, hiš namenjena
pripravam športnikov, moja želja pa je
to razširiti tudi med druge.”

Kakšen je občutek bivati v višinski
sobi?

”Vztrajnostni športniki uporabljamo
višino med 2500 in 3500 metrov. Na
3500 metrov je spanje že kar otežko-
čeno. So pa reakcije odvisne od posa-
meznika. Meni je prva dva dni težko,
potem gre na bolje. Višina dva tisoč
metrov pa ni moteča.”

Jure Valjavec kot osebni maser Tadeja Valjavca / Foto: Anka Bulovec
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Moja Gorenjska je 
priloga časopisa

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis,
ki pokriva širše območje Gorenjske. Je časo-
pis z bogato tradicijo, saj neprekinjeno izhaja
že od leta 1947, njegovi zametki pa segajo v
daljne leto 1900. Kot poltednik izhaja ob tor-
kih in petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. Je ne-
odvisen, politično uravnotežen časopis z no-
vicami, 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
veselju in žalosti. Za vas sprašujemo, kaj je
novega. Zaradi vas zastavljamo tudi neprijet-
na vprašanja. Morda vas kdaj kaj naučimo. In
seveda 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 100.000 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: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan,
Avstrija. 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 -
sprejemamo od ponedeljka do četrtka neprekinjeno
od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. MOJA GORENJSKA, številka 1,
marec 2009, je priloga 21. številke Gorenjskega glasa, ki je
izšla 17. marca 2009.

Naslovnica: VIZIJA SPORT d.o.o., 
Tržaška c. 87, LJUBLJANA

Foto: Anka Bulovec



Vila Triglav torej ne bo namenjena
zgolj športnikom. Pripravili ste različ-
ne programe?

”Vila Triglav je edinstven objekt, na-
menjen aktivnemu preživljanju pro-
stega časa s športnimi aktivnostmi ter
dejavnostmi, namenjenimi sprostitvi
in obnovi moči. Vse aktivnosti so vo-
dene, načrtovane in jih vodi izkušena
ekipa. Letno bo organiziranih osem do
deset tematskih tednov, ki bodo različ-
ni glede na stopnjo in vrsto športne
aktivnosti. Udeleženci bodo lahko vso
opremo dobili pri nas. Pri kolesarskih
projektih sodelujemo s slovensko eki-
po Cult. Bistvo vseh programov je pre-
nesti moje izkušnje, moj sistem, s ka-
terim lahko rečem, da sem v karieri
uspel, drugim ljudem. Pa ne zato, da bi
zmagovali. Na primer rekreativcem bi
rad podal različne načine treningov,
jim predstavil preizkušene terapije, ki
jih uporabljam, v program so vključe-
ne tudi masaže, pa športna prehrana
(TG Sportlife). Ob vsej ponudbi na trgu
je težko izbrati pravo.” 

Na katero populacijo ciljate?
”Programi, ki jih ponujamo, so zelo raz-
lični. Namenjeni so tako starejšim lju-
dem kot profesionalnim športnikom.
Računam tako na tuji kot na domači
trg. Želim si, da bi Slovenci radi priha-
jali v Vilo, kar mi bo veliko pomenilo.
To bi bil dokaz, da so me ohranili v spo-
minu. Ponavadi ljudje namreč po kon-
cu kariere na športnike hitro pozabijo.” 

Kdo bo vodil programe?

”Kolikor mi bo čas dopuščal, bom priso-
ten tudi jaz. Dokler pa tekmujem, je jas-
no, da vedno ne bom mogel biti zra-
ven. Bodo pa kljub temu program vodi-
li strokovnjaki, kot sta Martin Hvastija
in Franc Hvasti, če bo potrebno, bosta
sodelovala tudi Rok Jerše in Borut Rov-
šček, vseskozi bosta prisotna moj brat
Jure, ki je maser, in Janez Ferlic.” 

Kdaj pridejo prvi gostje?

”Prva rezervacija je za 12. aprila, ko pri-
dejo nekateri profesionalni kolesarji na

priprave za Giro. Jaz imam za takrat v
načrtu priprave na Tenerifih, vendar
bom verjetno ostal kar doma, saj z ženo
Matejo pričakujeva drugega otroka. Po
roku naj bi na svet prijokal 19. aprila.”

Ali vse te obveznosti pomenijo, da se
manj posvečate kolesarstvu?

”Mislim, da ne. Letos pozimi sem treni-
ral največ doslej. No, saj to vsako leto re-
čem, a letos sem res delal najbolj po pro-
gramu. Vse je potekalo super. Priprave
so bile takšne, kot sem si lahko samo
želel. Imel sem boljše teste kot lani pred
Tourom. Potem pa sem zbolel in to se
mi vleče že ves mesec. Moral sem sicer
na dirko v Kalifornijo, kar je okrevanje
le še podaljšalo. Lahko rečem, da sem šel
čez lužo na kavo, saj sem že po prvi eta-
pi odstopil. Sedaj počasi prihajam nazaj.”

Kje ste se pripravljali na sezono?

”Prvi del sem bil več ali manj doma, na
Pokljuki, tako da sem precej treniral na
višini. Nato sem šel na Mallorco, dva-
krat smo imeli v Franciji priprave z
ekipo, enkrat sem bil na Tenerifih.”

Koliko imate kilometrov?

”Nikoli jih ne štejem. Program imam
zelo raznolik, od fitnesa, teka na smu-
čeh, do gorskega kolesarstva. Nekate-
ri imajo na kolesu trikrat več kilome-
trov kot jaz, po kvaliteti in po urah
smo si pa zelo blizu. Program delam
po urah, ne po kilometrih. A tudi ur
ne seštevam, tako da kakšnega poda-
tka ne morem dati.” 
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Tadej Valjavec sodeluje tudi z
Gorenjskim glasom. ”Sodelovati
smo začeli leta 2006 s prvo dir-
ko za Pokal Tadeja Valjavca. Di-
rektorica je zelo naklonjena
športu in rekreaciji in sodeluje-
mo tudi v projektu Vila Triglav.
Že v tej zimi smo namreč za na-
ročnike Gorenjskega glasa sku-
paj pripravili brezplačen tečaj
teka na smučeh. Naročniki bodo
imeli ugodnosti tudi v Vili Tri-
glav,” je povedal Tadej Valjavec.

Glavna športna dejavnost Vile Triglav bo povezana s kolesarstvom. V povsem rekreativni kot tudi 
profesionalni obliki. / Foto: Rožle Bregar



Kakšne so razmere v ekipi? Je čutiti fi-
nančno krizo?

”Zaenkrat ne. Morda le v tem, da je
več pristiska na rezultate na začetku
sezone. Dobri moramo biti že na pr-
vih dirkah.”

So v ekipi večinoma isti kolesarji kot
lani?

”Večinoma so ostali vsi, sploh med vo-
dilnimi kolesarji ni sprememb.” 

Z ekipo lani niste bili najbolj zadovolj-
ni? Kako menite, da bo letos?

”Ne bo nič drugače. Dejstvo je, da po-
polnoma zadovoljen nisem bil nikjer.

Povsod so razočaranja in so tudi dobre
strani. Nobena ekipa ni idealna. Moraš
se prilagajati, če hočeš uspeti.”

Največje dirke v sezoni?

”Prva dirka je bila v Kaliforniji, kjer
sem zaradi bolezni odstopil. Naslednja
v programu je Tereno - Adriatico, po-
tem kriterij Internacionale, sledi me-
sec premora, pa Trentino, Romandija,
Giro. To bo zelo naporen del sezone.
Po Giru bom imel premor do Toura,
po francoski pentlji pa bom dirkal ali
na Vuelti ali na dirki Po Poljski.”

Cilji?

”Lani je bil glavni cilj Tour. Letos takš-
nega cilja nimam. Kjer mi bosta zdrav-
je in forma dopuščala, bom skušal dati
od sebe maksimum in narediti rezul-
tat. V programu nimam nobene take
dirke, da bi že vnaprej vedel, da mi
proga ne ustreza.”

Boste imeli na Giru in na Touru pro-
ste roke?

”Povsod bi bil rad dober. Če bom v for-
mi, verjamem, da bom imel proste
roke, v nasprotnem primeru pa bom
pomagal boljšim v ekipi, kar je logič-
no.” 

Ste med starejšimi slovenskimi kole-
sarji. Se je vaš pogled na dirkanje v teh
letih zelo spremenil?

”Največ se je spremenilo v tem, da
vedno več razmišljam o koncu karie-
re. Najlažje je zaključiti na hitro, če-
prav potem to verjetno najbolj obžalu-
ješ. Jaz na to še nisem pripravljen. Do-
kler bom imel veselje, bom nadaljeval.
Kolesarstvo je moja služba in dokler v
Vili stvari ne bodo utečene, kariere ne
upam zaključiti. Imam družino in tre-
ba je poskrbeti za preživetje. Druga
stvar, do katere prideš po letih kolesar-
stva, pa je, da točno veš, kaj te čaka.
Skoraj nič te ne more presenetiti. Ve-
činoma se ti je vse že enkrat dogodilo.
Točno veš, da je pot, da se voziš v
ospredju, težka, da trpiš. Ko si mlad, si
še lahko rečeš, da to ne more biti tako
težko.”

Doma imate ženo, sina, hišo. Verjetno
je zelo težko oditi od doma?

”Meni je bilo že zmeraj težko oditi od
doma, sedaj je pa še težje. Aprila bom
dobil drugega otroka in takrat bo
sploh težko, tudi zaradi žene Mateje.
Prav zato sem letos imel v načrtu do-
bro odpeljati prvi del sezone, da bi bil
lahko potem bolj miren. S to boleznijo
se mi je vse skupaj malo podrlo. Bomo
videli, kako bo.”

Vaš prvorojenec Erazem že kolesari?

”Pred kratkim je dobil novo kolo, že
tretjega. Se malo zapelje po dvorišču,
če si tega zaželi. Ga pa nihče ne sili.
Star je dve leti in pol. V kolesarstvo ga
ne bom usmerjal, če bo sam to želel,
pa mu bom seveda pomagal.”

Kje najraje preživljate proste trenutke?

”Kjerkoli z Erazmom in Matejo. Čim
več skušamo biti skupaj. Zelo radi
smo tudi na Pokljuki, a tam je ponava-
di veliko dela, tako da potem za nas
zmanjka časa.” 

Česa se letos najbolj veselite?

”Aprila bo veliko stvari. Mateja ima
rok, pridejo prvi gostje v Vilo Triglav,
...”

Konec lanske sezone ste mi dejali, da
je možno, da bo letošnja zadnja. Še
vedno mislite tako?

”Dejstvo je, da vedno bolj razmišljam
o koncu kariere, sploh ob težkih tre-
nutkih. Vendar zaključil bom, ko
bom res sam prepričan, da je čas za
to. Zaenkrat si želim čim prej podpi-
sati novo pogodbo za dve leti. Odločil
se bom za klub, ki mi bo ponudil naj-
boljše pogoje.”

Bi kariero morda radi zaključili doma,
v Savi, kjer ste jo začeli? 

”Lahko se zgodi tudi to. Morda pa
bom kariero zaključil prav v Savi.” 

Maja Bertoncelj
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Na svoj račun bodo prišli tudi tekači na dolge 
proge, ki bodo imeli na Pokljuki odlične pogoje za
razvoj svojega potenciala. / Foto: Rožle Bregar



A je res taka kriza?

Zadnje čase se toliko govori in piše o krizi, ki je napočila, da člo-
vek ne ve več, ali je res taka kriza ali pa so jo politiki in mediji
tako napihnili, da zdaj vsi čakamo, kdaj bo počila? 

Kaj je pravzaprav kriza? Slovar sloven-
skega knjižnega jezika pozna tri po-
mene te besede. Prvi je ekonomski:
”stanje v gospodarstvu, ko se ugodne
razmere za razvoj začnejo hitro slab-
šati”. Drugi je psihološki: ”duševno
stanje, ko je človek nesposoben pre-
magati subjektivne in objektivne ovi-
re”. In tretji medicinski: ”obdobje v
akutni bolezni pred spremembo na
boljše ali (bistveno) slabše”. V Velikem
slovarju tujk (Cankarjeve založbe) se
vrh tega poučimo, da je naša beseda
kriza naslednica starogrške ”krisis”, ta
pa je iz glagola ”krinein”, ki pomeni
”odločiti kaj”. Kriza je zato odločilni
trenutek ali stanje, v katerem pride do
neke odločitve ali celo do preobrata.
Gospodarska kriza pa je ”težak položaj
v gospodarstvu, ki ga spremljata brez-
poselnost in revščina”. 
Če se v tem zapisu za začetek omeji-
mo na gospodarsko krizo, se moramo
torej vprašati, ali so razmere že razvo-
ju neugodne in tako težavne, da na-
raščata brezposelnost in revščina? Od-
govor je dvojni da, za to ni treba biti
velik strokovnjak, to vidi vsak. Hkrati
pa nam pogled v zgodovino zadnjih
dveh stoletij pokaže, da so občasne kri-
ze tako rekoč naravno stanje oziroma
postaje v poteku gospodarskega razvo-
ja. Zgodovinar ddr. Igor Grdina jih je v
državi, ki smo ji pripadali do prve sve-
tovne vojne, našel kar pet: finančni
zlom avstrijskega cesarstva leta 1811;
entropija fevdalnega reda pred po-
mladjo narodov leta 1848; zastoj leta

1857; borzni krah leta 1873 in depresija
pred prvo svetovno vojno. To se pravi,
da je vsako generacijo doletela vsaj ena
gospodarska kriza. Tako je bilo tudi
pozneje: najprej in predvsem velika
gospodarska kriza v 30-letih 20. stolet-
ja, največji krizi pa sta bili obe svetovni
vojni. Po drugi kriz v naši državi ni
bilo, ker jih ni smelo biti, partijski kriz-
ni menedžment je vse sproti rešil in to
tako uspešno, da je država na koncu
razpadla. Sam preživljam zdaj že tretjo
gospodarsko krizo. Prva naj bi bila sre-
di osemdesetih, kazala pa se je tako, da
v trgovinah ni bilo prave kave in čo-
kolade Milka, pomanjkanje bencina
smo premagovali z Milkino metodo
”par-nepar”, inflacijo dinarja pa z ažur-
nim nakupoma nemških mark. Dru-
ga je bila ob ustanovitvi Republike
Slovenije, ko tudi v varčevalcem po-
slušni Gorenjski banki nisem mogel
dvigniti svojih deviznih prihrankov.
Tretja naj bi bila zdaj, ko delam vse
več, zaslužim pa vse manj, sicer pa mi
ni še nič resnično hudega. Hudega po
merilih naših staršev, starih staršev in
prastaršev, za katere je bilo hudo ta-
krat, ko niso imeli kaj jesti, najhuje pa,
ko so jim stregli po življenju. Tako
hudo zdaj pač (še) ni.
Kriza seveda ni samo gospodarska.
Neodvisni raziskovalec Anton Ko-
mat, ki si je s svojimi prizadevanji pri-
služil naziv ”ekološki ombudsman”,
vidi, da je ”obrazov” krize kar pet:
podnebni, prehranski, zdravstveni,
energetski in finančni. Ob tem se po-

stavlja vprašanje, koliko lahko vsak
od nas kot posameznik vpliva na nji-
hovo rešitev. Ta je v vseh primerih
odvisna bolj od globalnih in sistem-
skih kot od posamičnih in naključnih
dejanj. Čeprav tudi ta niso zanemarlji-
va. Vsak lahko poskrbi za zmanjšanje
izpustov ogljikovega dioksida v ozrač-
je iz območja njegove osebne pristoj-
nosti (izbira hišnega ogrevanja, oseb-
nega avtomobila ...); vsak sam se lah-
ko odloči, da bo jedel manj in bolj iz-
brano in si po možnosti del potrebnih
živil pridelal na svojem vrtu; zdravje
si lahko sami izboljšamo z bolj zdra-
vim življenjskim slogom - tako da se
več gibljemo, opustimo kajenje in uži-
vanje alkohola, se izogibamo stresnim
situacijam in, kot rečeno, bolj zdravo
hranimo; vsak lahko nekaj privarčuje
pri porabi energije v domačem gospo-
dinjstvu, z varčnejšimi načini ogreva-
nja, osvetljave, uporabe raznih apara-
tov; varčevati pri denarju je pa v krizi
tako ali tako lažje kot v blagostanju,
posebej če ga nimaš ... Vse to je mogo-
če. A najprej se je treba za takšno rav-
nanje odločiti (”krinein”) sam pri sebi,
seštevki množice takšnih majhnih
odločitev pa so lahko neverjetno veli-
ki in naposled odločijo, kaj bo na kon-
cu in kdaj bo konec krize.

Miha Naglič

Miha Naglič
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Rdečemu križu primanjkuje pomoči. / Foto: Tina Dokl



Kolesarjenje po Andaluziji

Le komu bi prišlo na misel, da se v prednovoletnem vzdušju od-
pravi na potovanje? Mnogim, a ko vzameš še kolo, si vsak misli
svoje. Tokrat je bila na seznamu naša prečudovita Evropa in si-
cer Španija. Na južnem delu je Andaluzija, ki se razprostira na
87 tisoč kvadratnih kilometrih od Almerie na vzhodu do Seville
na zahodnem delu tega ogromnega polotoka. Namen potovanja
je bil prekolesariti večji del te pokrajine. Pobudo je dala nacio-
nalna koordinatorka mednarodnega priznanja za mlade Neda
Kajfež, pridružila pa se nama je še Maša Pelc.

V prednovoletnem času so se že pri
nakupu letalskih vozovnic začele te-
žave, a smo po tedenskem trudu vse
le uredili. Nekaj dni pred odhodom
smo se začeli na veliko pripravljati -
servisiranje koles, priprava opreme,
hrane ... Načrtovanje poti nam je pov-
zročalo kar nekaj preglavic, saj natanč-
ne karte pokrajine nismo dobili nikjer.
Večinoma smo si pomagali z Google-
Earth in opisno preko vodičev Lonely-
Planet, a vse to je bilo le okvirno.
Začeli smo 23. decembra z ljubljanske
železniške postaje. Vlak na poti proti
münchenškemu letališču je imel eno-
urno zamudo. Če to ne bi bila odprava
zapletov, nas v Beljaku ne bi ustavili
in nam rekli, da moramo počakati še
eno uro. Takoj smo ugotovili, da bomo
zamudili zadnji vlak, ki bi nas pripeljal
iz Salzburga do letališča v Münchnu.
Vso pot od Beljaka smo viseli na tele-
fonih in uspelo nam je dobiti ogromen
taksi, ki nas je pravočasno pripeljal do
letališča. Let iz Münchna do španske-
ga mesta Almeria je minil hitro in te-
koče, ob pristajanju smo že videli po-
krite rastlinjake, ki se razprostirajo po
celem južnem delu pokrajine.
Naš hotel je bil od letališča oddaljen pet-
najst kilometrov, kar je spet pomenilo

iskanje velikega taksija. Šoferji se med
seboj dogovarjajo, ne razumemo jih, an-
gleško ne zna nihče. Pozno popoldne
prispemo v hotel, kjer sestavimo kolesa
in opravimo testno vožnjo po mestu.
Poskus polnjenja zračnic koles na ben-
cinski črpalki je bil zaradi neustreznih
nastavkov neuspešen, trpela je roka.
Tudi plinskih bombic za gorilnik ni bilo

moč dobiti, čeprav gre za dokaj veliko
mesto s skoraj 200 tisoč prebivalci, kjer
se čuti močan vpliv afriške kulture.
Almerio smo kmalu zapustili in se od-
pravili v notranjost celine. Na sončku
pri 20 stopinjah Celzija kolesarimo
skozi revne vasice do nacionalnega
parka pri Darricalu, kjer nas že ob
iskanju prostora za taborjenje zasači

Mesto Almeria

12



upravitelj parka. Na naše začudenje
nam ponudi prostor pri bližnji reki.
Prebudijo nas jutranji sončni žarki, ki
nam dajo moči za dobro jutro, za se-
dem kilometrov klanca. Sledi vijuga-
nje, gori, doli, zelo pogosto nas preki-
njajo psi. Ker so bili vzponi prenaporni
za Mašo, se je odločila, da bo ostanek

poti do Granade prepotovala kar z av-
tobusom. Tam se bomo dobili čez dva
dneva. Z Nedo sva zagrizena še v
temi z lučkami podaljšala zastavljeno
pot in tako sva po deset kilometrov
dolgem nočnem spustu prispela v
Orgivo, ki je od Almerie oddaljen 150
kilometrov.

Kavica za dobro jutro in bocadillas
(polovica francoske štruce prerezana
na pol, nadevana z zmiksanim svežim
paradižnikom, olivnim oljem in eno
mesnato sestavino) je standardni
obrok. A kaj, ko Španci CafeBare odpi-
rajo šele po 10. uri, imajo odprto tja do
druge ure, sledi ”siesta” do večera, ko
spet odprejo. 
Po treh dneh kolesarjenja prispeva z
Nedo v Granado, ogromno mesto, ki pa
se nama kmalu zameri. Ljudje te usmer-
jajo vsak po svoje, kolesarskih prog ni,
edino, kar je, ti hupajo. Maša naju po na-
pornih stopnicah popelje na hrib, štrleč
iz tega ogromnega mesta, kjer je naš ho-
stel z zanimivo skupinsko kuhinjo.
Četrti dan. Maša se je zaradi slabe
kondicijske pripravljenosti odločila, da
ostane še en dan v mestu in del poti
prepotuje z vlakom. Midva z Nedo
sva se iz Granade prebijala celo dopol-
dne. Žal so medtem Maši ukradli kolo
s celotno opremo. Dan ne bi bil po-
poln, če ne bi začelo še deževati. 80 ki-
lometrov tuširanja po ravnini skozi
dolgočasne nasade oljk po grdem bla-
tu, za piko na I pa še ”gumi-defekt”. 

Pogovor z domačinom
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Napočil je mrzel dan, po neokrnjeni
naravi se prebijava skozi meglo, na
koncu pa naju pričaka nagrada - sonč-
ni žarki. Maša je postala najin ”osebni
servis”. Z vlakom je potovala v mesta,
kjer smo se srečali vsak drugi dan. Po
petih dneh neprestanega kolesarjenja
z Nedo prispeva v Antequero, kjer
naju pričaka Maša s čokoladnim mle-
kom, to je bila poleg vode, ki je v Špa-
niji na srečo pitna, najpogostejša pijača.
Še isti večer se je čez hribe nad me-
stom valila gmota oblakov, kar je bil
znak, da se bo veter do naslednjega
dne še bolj okrepil. Po dobro prespani
noči v staromodnem hostlu za borih
13 evrov sva v zelo močnem naspro-
tnem vetru kolesarila le s prvo presta-
vo do nacionalnega parka Guadalhor-
ce. Grafi na oglasnih tablah so nama
lepo prikazovali spuste in vzpone, a
sva kmalu ugotovila, da so močno
zgeneralizirani. S spustom proti El
Chorru je veter vedno bolj slabel, po-
krajina pa nama je razkrivala vedno
lepši pogled na najznamenitejšo tam-
kajšnjo sotesko z imenom Camino del
Rey, ki je nenazadnje tudi pravi raj za
plezalce. 
Po napornih kilometrih klanca se
ustaviva v manjši vasici Alozaina, kjer
si najdeva zatočišče. Spiva nemirno, saj
imava v mislih pot naslednjega dne.
Pred nama je samo 44 kilometrov do
Ronde, a v njih se skriva več kot 1500
metrov vzpona. Preko dveh čudovitih
prelazov prikolesariva do mesta, ki
stoji dobesedno na skali, to je Ronda,
eno najstarejših mest. 
Ta dan je bil poseben dan in sicer sta-
rega leta dan. Na predvečer imajo
Španci doma družinske večerje, poča-
kajo še, da ura odbije polnoč, nato pa
zaplešejo v novo leto, pravo rajanje se
začne šele zjutraj. Dekleti sta to doži-
veli, jaz pa prespal.
Prvi januar. Prvi dan počitka, meni ga
je bilo sicer žal, saj je bil dan prečudo-
vit za kolesarjenje, a očitno je bilo vse
z namenom, saj nam je sprehod po
mestu pustil poseben pečat. 
Pred nama pa je bil še zadnji dan pre-
važanja težkega tovora. Iz hostla sva
imela namen štartati že ob zgodnji še-
sti uri, a nisva mogla do koles zaradi
odpiranja recepcije ob desetih. Oblaki
so prekrili celoten del obrobja nacio-

Večerni počitek

Prelep razgled na Camino del Rey

Makadamske ceste smo imeli najraje.



nalnega parka Grazaleme, dež naju je
namakal čez tri manjše prelaze celih
50 kilometrov, nato so se oblaki raz-
blinili. Poborbati sva morala še nadalj-
njih 50 kilometrov. Prvič na poti sva
srečala dva kolesarja popotnika, sicer
domačina, ki sta debelo pogledala, češ
kaj dela ženska na kolesu, še posebej
tak čas.
Spuščala sva se proti morju, cilj je bil
La Linea. A ko sva prišla na obrobje
Gibraltarskega zaliva, se je pred nama
pokazala industrijska cona brez lokal-
ne ceste. Spraševala sva, kako priti do
La Lineae tik ob mestu Gibraltar. Vsi
so govorili samo ”Avtovia” - avtocesta.
In res, njihova avtocesta ni imela zna-
ka prepovedi vožnje s kolesi, a vseeno
naju je bilo strah, ko so mimo divjali
tovornjaki. Končno pa skozi industrij-
sko cono najdeva prehod do mesta, a
za borih 10 kilometrov porabiva kar
dve uri. Nagrajena sva s pogledom na
”The rock”, znamenito skalo sredi Gi-
braltarja.
Sedaj sva si pa res zaslužila počitek.
Naslednjega dne smo si ogledali to
znamenito mesto, ki spada pod Veliko
Britanijo. Že sam vstop je zelo zani-

miv, počakaš na zeleno luč na sema-
forju, nato pa čez celotno širino letališ-
ča, kjer ob rdeči luči že vzletajo potni-
ška letala. 
Trideset tisoč prebivalcev ima na sla-
bih sedem površinskih kilometrov
vse: trgovino, televizijo, avtošolo, ma-
rino, pošto, žičnico, cerkev, pravo lon-
donsko telefonsko govorilnico, avto-
bus ... Poleg tega pa še 491 metrov vi-
sok hrib, na katerega smo se povzpeli.
Na vrhu pa nas je čakalo (ne)prijetno
presenečenje, opice, ki so nam skoraj
ukradle del osebne opreme.
Naslednji dan smo imeli namen iti v
Maroko, zato smo se že navsezgodaj
odpravili v najbolj južno mesto Alge-
ciras. Znova kolesarjenje po avtocesti.
Prvi stiki z mestom so bili zelo nega-
tivni, ljudje so nas kar zasledovali,
samo še vprašanje časa je bilo, kdaj
nas bodo oropali. V trenutku smo se
premislili, odšli na železniško postajo
in jo z vlakom popihali nazaj v naše
izhodišče.
Javna prevozna sredstva niso draga in
tudi glede koles ni nobenih proble-
mov. Po desetih urah prispemo v naš
domači, predvsem pa varnejši kraj, Al-

merio. Malo smo potegnili spanec in
dan preživeli v mestu.
Ta večer so Španci slavili praznik sve-
tih treh kraljev. Gre za praznik, pri ka-
terem so včasih z oken metali bonbo-
ne otrokom na ulico. Danes je to izra-
ženo v obliki mogočne promenade.
Ostal nam je samo še en lep sončen
dan, ki sva ga z Nedo kolesarsko zelo
izkoristila. Naredila sva krožno 100-ki-
lometrsko dolgo turo po nacionalnem
parku Cabo De Gato. V mnogih zlo-
ženkah ga omenjajo kot najlepši kraj v
celotni Španiji. 
Prišel je poslovilni dan, s kolesi smo se
odpeljali nazaj na letališče, kjer smo jih
razstavili in pospravili nazaj v naše
škatle. Brez večjih zapletov smo po-
zno popoldne prispeli na letališče v
München, prebili pet ur v čakalnici, se
zvlekli do podzemne železnice, ki nas
je popeljala do glavne železniške po-
staje, od koder smo se vso noč vozili
nazaj v Slovenijo. Ob izstopu iz vlaka
ob 5. uri zjutraj se mi je mrzel zrak kar
zažrl v kožo, saj smo bili vajeni tempe-
ratur nad 15 stopinj, prišli pa na -15.

Besedila in fotografije: Rožle Bregar
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Soteska El Chorro Plaže Cabo De Gato
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Kitajska masaža na Bledu in v Kranju
Roke Kitajcev Hongxina Wuja in Xueja Kuija iz Studia kitajske in taj-
ske masaže v hotelu Krim na Bledu in v Prenočiščih Dežman na Kokri-
ci v Kranju delajo čudeže. To vam lahko zatrdijo številne njune stran-
ke, ki sta jim učinkovito odpravila raznovrstne zdravstvene težave. Ki-
tajska masaža namreč omogoča naravno in zato učinkovito samoob-
novo telesa, zato uspešno odpravlja mišične težave ter bolečine v hrb-
tenici, vratu in ramenih, priporočajo pa jo tudi vsem, ki so izčrpani za-
radi vsakodnevnega stresnega življenja ali preobremenitve. Tako v
Kranju kot na Bledu je po novem na voljo tudi tajska masaža.
Maserja Wu in Kui slovita po poštenem osebnem odnosu do ljudi, kar
je poleg učinkovitosti njunih rok najboljše zagotovilo, da se boste na
masaži počutili dobro, zato vam bodo zdravstvene težave tudi hitreje
izginile. ”Takoj ob prvem obisku sem začutila pozitivno energijo in
verjamem, da mi je zato kitajska masaža toliko hitreje in bolje poma-
gala,” je prepričana tudi 54-letna Marjana iz Kranja. Zaradi hernije
diska so jo februarja lani operirali. Do avgusta se je dobro počutila,
nato pa jo je ob dvigu težkega bremena spet zgrabilo v križu. ”Spet so
se pojavile neznosne bolečine, ki niso popustile kljub protibolečin-
skim tabletam. Ker ni nič pomagalo, sem se nazadnje odločila še za ki-
tajsko masažo, kjer so takoj ugotovili, da imam grozno vnetje, česar
moja zdravnica ni opazila. Sedaj se počutim odlično, spet normalno ži-
vim. Bolečina sicer ni povsem izginila, a je precej bolj blaga kot prej,
ko je bil boleč vsak gib,” pripoveduje Marjana. 
Tudi 27-letna Nika iz Radovljice je zelo zadovoljna z učinkom kitaj-
ske masaže. ”Na masaže že dolgo hodim zaradi sprostitve telesa in mi-
šic po napornih treningih v vojski. V zadnjem času sem imela vnetja
mišic in kitajska masaža je zelo pomagala,” je razložila. 48-letni Jože

iz okolice Kranja ima stisnjeno 6. in 7. vretence, zato ima pogosto
zelo hude glavobole. ”Vsaki dve leti hodim na fizioterapijo, potem pa
je nekaj časa mir. Zdaj sem se odločil za kitajsko masažo in trenutno se
počutim kot prerojen. Koliko časa pa bo učinkovala, bomo še videli,”
nam je zaupal. 
Vsi, ki ste v stresu ali depresiji, vas pestijo glavoboli, bolečine v hrbte-
nici ali pa vaše telo potrebuje le sprostitev, izkoristite enkratno prilož-
nost in se naročite na kitajsko v Studiu kitajske in tajske masaže v Pre-
nočiščih Dežman na Kokrici pri Kranju (naročila po tel. 04/204 51 31,
04/204 51 42 ali gsm: 040/352 388) ali na Bledu (naročila po tel.
04/579 75 11 ali gsm: 031/229 041). Odprto imajo vsak dan med 9. in
12. uro ter od 14.30 do 21. ure. Ob nedeljah imajo zaprto. 

Kitajska maserja Hongxin Wu in Xue Kui

Zadnje znižanje ključne obrestne mere Evropske
centralne banke je ravno za nami in znaša 1,5
odstotka. Ko centralna banka zniža obrestne
mere, ji v najkrajšem časovnem zamiku sledijo
poslovne banke in prilagodijo svojo obrestno
politiko - navzdol. Nizka obrestna mera pomeni
poceni denar, s čimer se spodbuja zadolževanje
in s tem ponovna oživitev gospodarske rasti. 

To je za nekatere odlično. Kdor ima npr. še 
neodplačan kredit ali ga želi najeti, si trenutno
veselo mane roke - mesečna odplačila se 
znižujejo, saj se je znižala tudi obrestna mera, po
kateri banka posoja denar strankam (ponavadi
euribor + določen pribitek). V bistveno 
slabšem položaju so tisti, ki denar imajo -
varčevalci. Tudi ti se soočajo z nižjo obrestno

mero, kar jim zmanjšuje donose na depozite. Z
zaostrovanjem krize se lahko v letošnjem letu
pričakuje še nadaljnje znižanje obrestne mere.
V zadnjem letu so obrestne mere za varčevalne
vloge padle s 5 odstotkov letno na dobre 3
odstotke letno. Vendar so napovedi še slabše,
saj ekonomisti Evropske centralne banke in
Mednarodnega denarnega sklada ocenjujejo,

Obresti padajo, kako ukrepati?
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Graf 1: Gibanje 12 mesečnega EUIRIBORA v % od leta 1999
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Graf 2: Gibanje 12 mesečnega EUIRIBORA v % vzadnjem letu
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Nadaljevanje članka je na naslednji strani

GBD BPD d. d., je borznoposredniška družba z dovoljenjem za opravljanje storitev s finančnimi instrumenti. Nadzorni organ je ATVP. Ne gre za direktno naložbeno priporočilo, zato strankam svetujemo, da se pred odločitvijo posvetujejo z borznim posrednikom.
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da lahko izhodiščna obrestna mera pade tudi na
ničelno stopnjo. Torej se bodo obrestne mere za
varčevanje v evrih srednjeročno še zniževale.

Kako se lahko kot fizične ali pravne osebe 
zavarujemo pred padajočimi obrestnimi 
merami? Če odplačujemo kredite, nam bodo
padajoče obrestne mere dobrodošle. Kot 
varčevalci pa se lahko zavarujemo z izborom
produktov, ki v tem trenutku prinašajo višje 
donose kot bančna vezava, ter nam predstavljajo
predvsem varno naložbo. Prednost vezanih
vlog oziroma depozitov v bankah je predvsem
njihova varnost. Njihova slabost pa je, da lahko
naletimo na težave, ko jih želimo predčasno 
razvezati. Iščemo torej podobno varno 
naložbo, ki pa jo lahko kadarkoli pretvorimo
v likvidna denarna sredstva. 

V prvi vrsti so to obveznice, ki predstavljajo
dolžniške vrednostne papirje. Obveznica je 
izdana ponavadi za določeno obdobje, lastniku
pa običajno prinaša vsakoletno izplačilo obresti
ter glavnico na koncu, ali pa postopoma vsako
leto, do konca dospelosti. Poenostavljeno 
povedano je obveznica kot neke vrste posojilo
izdajatelju obveznice, ki je lahko država, podjetje,
banka. Seveda so najbolj varne državne 
obveznice, kjer so donosi sicer nekoliko nižji,
višje donose pa imajo bančne in podjetniške
obveznice. Obvezniški donosi izbranega nabora
obveznic so vse od tri do petnajst odstotkov. 

Z obveznicami se vsakodnevno trguje na borzi,
njihov tečaj pa je odvisen predvsem od gibanja
obrestnih mer na trgu. Proda se jih lahko 
kadarkoli, (če vmes potrebujemo denar) ali pa
se jih drži do dospetja. Najbolj je smiselna 
razpršitev portfelja na več različnih obveznic in s
tem tudi porazdelitev tveganja. Da si na ta način
čimbolj zmanjšate transakcijske stroške in ne 
izgubljate časa z iskanjem primernih obveznic,
vam ponujamo KONZERVATIVNI MODEL
UPRAVLJANJA PREMOŽENJA.

Gre za tip storitve, kjer vam mi izberemo 
naložbe in jih optimalno razdelimo v portfelj.
Pretežni del naložb (90 odstotkov) je v 
obveznicah (državne, podjetniške obveznice 
državnih skladov in agencij), preostali del pa v
drugih finančnih instrumentih. V portfelj 
vključimo domače in tuje obveznice glede na
vrsto izdajatelja pa v državne in podjetniške 
obveznice. Za piko na i poskrbi preostalih 10 
odstotkov naložb, s katerimi se ob zmernem
tveganju poizkuša še povečati donos iz 
obvezniškega dela portfelja. Priporočljiva doba
takšne naložbe je vsaj 3 leta. Omenjena storitev
predstavlja predvsem varno naložbo vašega
premoženja, velika prednost teh naložb pa je
ugodna davčna obravnava obveznic. Kapitalski
dobički iz obveznic namreč niso obdavčeni, 
obdavčene so le prejete obresti, kar se lahko 
izenači z obdavčitvijo bančnih obresti.

Ljudje smo si različni. Nekateri se ne zadovoljijo
z donosi, ki so v povprečju za nekaj odstotnih
točk višji kot pri bančnih depozitih, temveč 
želijo več, pri čemer pristajajo tudi na višja 
možna tveganja. Strankam, ki želijo več, 
priporočamo URAVNOTEŽENI MODEL, še bolj
dinamičnim in zahtevnim pa je namenjen 
DINAMIČNI MODEL UPRAVLJANJA premoženja.
Gre za storitev, kjer je do 90 odstotkov naložb
investiranih v delnice ter izvedene finančne 
instrumente, preostalih 10 odstotkov pa v 
obveznice. Tu se trguje tudi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, zato se poslužujemo
tudi instrumentov, ki rastejo, ko so osnovni 
delniški trgi v negativnem trendu. Torej je možno
dosegati lepe pozitivne donose tudi v takšnem,
negativnem - medvedjem trendu, kot smo
mu priča sedaj! Vseeno je potrebno poudariti,
da je ta tip portfelja primernejši za daljši časovni
horizont, saj smo izpostavljeni večjemu tveganju
kot pri obvezniškem portfelju.

Vabimo vas, da se pred morebitno odločitvijo
posvetujete z izbranim borznim posrednikom
ali osebnim finančnim svetovalcem. 

Za vse dodatne informacije smo vam na 
voljo na sedežu družbe GBD Gorenjske 
borznoposredniške družbe d. d. na Koroški 
cesti 5 (prizidek hotela Creina) vsak dan med 8.
in 18. uro ali na telefonski številki 04/280 10 20.
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Smučarska zgodovina

Na Kofcah je fletno

Februarja je minilo devetdeset let od prvih organiziranih teča-
jev smučanja v tržiškem koncu. Kot je v svojih spominih zapisal
eden izmed tržiških prostovoljcev v bojih za severno mejo, dipl.
ing. Milan Šter, jih je februarja in marca 1919 na Ljubelju začel
poučevati smučanje njihov poročnik Anton Seljak. Seljak je bil
kasneje, ob še drugem Tržičanu Antonu Jelencu, pobudnik in za-
četnik smučarskega športa v Tržiču in leta 1923 soustanovitelj
prvega tržiškega smučarskega kluba - SKT.

Kot se je spominjal Šter, so Seljakovi
tečajniki smučali na vojaških smučeh,
ki so jih večinoma prinesli iz nekdanje
avstro-ogrske vojske. Seljak je na teča-
ju učil po vzorcih avstro-ogrske voja-
ške tudi t. i. ”arlberške” smučarske
šole, ki je tedaj veljala za najmodernej-
šo tehniko alpskega smučanja. Smu-
čarski tečaj za ljubeljske borce za se-
verno mejo je Seljak pripravil kar na
travniku pod vilo barona Fritza Borna
na Ljubelju, kjer so Nemci med drugo
svetovno vojno postavili podružnico
koncentracijskega taborišča Mauthau-
sen. Večina Seljakovih tečajnikov na
Ljubelju so bili Tržičani, ki so ohranili
smučarske veščine, predvsem pa vese-
lje do smučanja, in z belim športom
nadaljevali tudi po koncu bojev za se-
verno mejo septembra 1919.
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je
smučarski šport v Tržiču, kot še v
mnogih delih takratne Slovenije, doži-
vel silovit razmah. V tržiškem koncu
sta se pojavili predvsem dve smučar-
ski središči: Zelenica in Kofce. Na Ze-
lenico so zahajali predvsem smučarji
domačini, ki so tam leta 1930 postavili
majhno ”Jocifovo” smučarsko kočo. Z
mnogo večjim turističnim zamahom
in načrti pa je že leta 1927 na Kofcah
zrasel udoben Planinski dom, pravi
planinski hotel. V dom na Kofcah so

prihajali petičnejši smučarji, zlasti iz
Ljubljane. V tridesetih letih je ob kon-
cih tedna tržiški avtoprevoznik Pepi
(Jože) Goričan celo vzdrževal redno
avtobusno povezavo izpred Gostilne
Ankele pri sv. Ani (zdaj Podljubelj) do
Ljubljane. Planinski dom na Kofcah in
kapelica ob njem sta bila 17. februarja

1945 povsem brez potrebe požgana.
Kapelico so po koncu druge svetovne
vojne obnovili, priljubljeni planinski
dom pa je izgubljen za vedno.
Ravno v dneh, ko je Tržičan Frenk
Čarman, oskrbnik smučarske koče na
Zelenici, zmagal na prvem (jugoslo-
vanskem) državnem prvenstvu v 

Planinski dom na Kofcah januarja 1929, foto: arhiv J. Kavar



slalomu pod Jalovcem, je v ”Jutru” 4.
februarja 1933 izšel zanimiv članek o
smučarskem dogajanju na Kofcah -
”Na Kofcah je fletno”, ki ga je podpisal
Janez Krvavc. Avtor članka navduše-

no piše o komfortnem ugodju planin-
skega doma na Kofcah ter zelo podro-
bno o smučarskem tečaju, ki ga je na
Kofcah februarja 1933 vodil smučarski
učitelj Tone Banovec iz Ljubljane. Kot
piše Krvavc, je Banovec smučarski te-
čaj na Kofcah vodil zelo strogo, vendar
za tečajnike privlačno in zanimivo.
Smučarski dan na Kofcah se je zače-
njal z gimnastiko in po izdatnem zaj-
trku piljenje smučarskih prvin, kot so
bile plug, telemark kristijanija in vse
vrste skokov. Utrjevanje prvin je Ba-
novec tečajnikom začinil z raznimi
igrami na smučeh, kot so bile ”lov na
klobaso”, pa pobiranje jabolk iz snega
med vožnjo na smučeh ter ”lov na li-
sico”. Banovčevi tečajniki so opravili
tudi izlete na smučeh na bližnje pla-
nine pod Košuto - Šijo, Pungrat in Te-
gošče. Večere je tečajnikom Banovec
popestril s predavanji o vzdrževanju
smučarske opreme, umetnosti maza-
nja smuči itd. Krvavc v članku še nav-
dušeno piše o dobrotah, ki jih je tečaj-
nikom pripravljala oskrbnica in kuha-
rica Mrkončica - ”prikupna, živahna

in neutrudna Tržičanka, ki ima v ži-
lah žganje namesto krvi”. In ne poza-
bi spomniti na pravi konec tečaja v
gostilni pri Ankeletu pri sv. Ani, kjer
so se smučarski ”Kofčarji” srečevali s
tržiškimi ”Zeleničarji” in se nato z
Goričanovim avtobusom vračali v
Ljubljano.
Smučarski tečaj na Kofcah leta 1933 je
Banovec organiziral priložnostno,
stalna smučarska šola na Kofcah pa ni
bila ustanovljena. Aleš Guček navaja,
da so v tridesetih letih v Sloveniji delo-
vale stalne smučarske šole: prva Jugo-
ski Zdravka Zoreta v Kranjski Gori
leta 1931; leta 1932 pri Staničevi koči,
vodil jo je Franc Bitenc; leta 1934 na
Pokljuki, vodja prof. Drago Ulaga (SK
Ljubljana); na Bledu, v okviru Hotela
Toplice, ki jo je vodil Matko Ulčar; na
Voglu je imel smučarsko šolo Turi-
stovski klub Skala; na Komni je šolo
vodil Jože Černič; v Planici inž. Janko
Janša (Sportni klub Ilirija); še ena šola je
delovala v Kranjski Gori, vodil jo je
Jože Košir; Robert Kump pa leta 1937
na Krvavcu.
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Tržičan Milan Šter je bil udeleženec Seljakovega
smučarskega tečaja februarja 1919 na Ljubelju,
foto: arhiv M. M. Petek

Marca že prvi tečaji
potapljanja
Azimutsport marca začenja z izvajanjem
potapljaške šole po sistemu PADI. 
Konec marca so razpisali 
(www.azimut-sport.si) nadaljevalni tečaj
za reševalca potapljača, aprila in maja pa
načrtujejo še začetni in nadaljevalni tečaj
potapljanja. Kot tečajnik opremo lahko 
dobite pri njih, teoretični del predavanj bo
potekal v prostorih trgovine Azimutsporta
(Bleiweisova 4, Kranj), prakso bodo izvajali 
v bazenih v Ljubljani in Kranju, zaključni,
globinski potop pa na morju. Tečajniki po
uspešno opravljenem tečaju dobijo 
licenco po sistemu PADI, ker pa je 
lastnik Samo Leštan  tudi eden redkih 
mednarodnih vodnikov z licenco v Sloveniji
za soteskanje CIC, ki ga želi Azimutsport 
približati ljudem s plati ekološkega pristopa,
organizira Azimutsport maja tudi šolo 
soteskanja, ki bo najprej potekala na 
plezališčih, kasneje v divjih vodah in 
kanjonih, vendar tečajnik ob koncu ne 
pridobi licence, spozna pa vrvne tehnike 
soteskanja. 



Tone Banovec je bil smučarski ”na-
stavnik JZSS” (učitelj smučanja Jugos-
lovanske zimsko športne zveze). JZSS
je bila ustanovljena leta 1936 in je ime-
la sedež v Ljubljani, nasproti hotela

Slon. Kot pišeta slovenska smučarska
zgodovinarja Borut Batagelj in Aleš
Guček, ima Banovec med slovenskimi
smučarskimi učitelji posebno zgodbo.
Kot član turistovskega kluba ”Skala”

in smučarski učitelj je prestopil v kon-
kurenčni športni klub ”Ilirija”. Bano-
vec se ni strinjal z odnosom skalašev
do tekmovalnega smučanja, ki so bili
naklonjeni zgolj turnemu smučanju.
K prestopu k Iliriji je Banovca vzpod-
bujal Ante Gnidovec, glavni organiza-
tor smučanja pri Skali. Tudi Gnidovec
se ni strinjal s skalaškim odnosom do
tekmovalnega smučanja in je leta 1928
v Ljubljani ustanovil Smučarski klub
Ljubljana. Kot ugotavlja Borut Batagelj,
velja Ante Gnidovec z Josom Gorcem
za najpomembnejšega smučarskega
organizatorja pri nas.
Začetkov poučevanja smučanja v Tr-
žiču se bo februarja prihodnje leto do-
stojno spomnil sedanji tržiški Klub
učiteljev in trenerjev smučanja. Ob
drugih prireditvah bo klub izdal tudi
knjigo o začetkih poučevanja smuča-
nja v tržiškem koncu. Že kratko pov-
zeti zgodbi o smučarskih tečajih na
Ljubelju in na Kofcah napovedujeta
zanimivo vsebino.

Janez Kavar
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Goričanov avtobus je vozil smučarje od sv. Ane do Ljubljane, foto: arhiv družine Goričan
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LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za izobraževanje in kulturo
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj

Praznuje letos 50 let 
mladosti in ustvarjalnosti. 

JEZIKOVNA ŠOLA pri Ljudski univerzi Kranj - edina
jezikovna šola z lastnim raziskovalnim centrom

Angleščina-Nemščina-Italijanščina-Španščina-
Francoščina-Ruščina-Slovenščina

Vpisi v mesecu marcu 2009!

PRAZNUJTE Z NAMI! 
Z vpisom v tečaj tujih jezikov do 24. marca 2009 

- trije izžrebanci na koncert skupine IL DIVO
(27. marca 2009 v Hali Tivoli, Ljubljana).

”Učim se, ker se cenim in kjer sem cenjen”.

Telefon: 04/280 48 00 ali 04/280 48 16 (jezikovna šola),
faks: 04/201 28 91, splet: www.luniverza.si, 

e-pošta: lj-uni.kranj@guest.arnes.si

5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0

Pridružite se nam tudi VI!
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22. marca do 3. aprila 2009

Nedelja, 22. marca, ob 20.00
SLOVESNO ODPRTJE 39. TEDNA SLOVENSKE DRAME 

v nadaljevanju predstava 
rokgre: SMETI NA LUNI (Mestno gledališče Ptuj)

Ponedeljek, 23. marca, ob 20.00
Evald Flisar: ENAJSTI PLANET 

(Theater im Keller / Gledališče v kleti, Gradec, Avstrija)

Torek, 24. marca, ob 20.00
Dušan Jovanović: ŽIVLJENJE PODEŽELSKIH 

PLEJBOJEV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI ALI TUJE 
HOČEMO, SVOJEGA NE DAMO (SNG Drama Ljubljana)

Sreda, 25. marca, 
●  ob 20.00 - Andrej Rozman Roza: NAJEMNINA ALI WE 

ARE THE NATION ON THE BEST LOCATION (Rozinteater, Ljubljana)
●  ob 20.00 v Lutkovnem gledališču Ljubljana - 

Matije Solce: KABARETLUKNJA (Lutkovno gledališče Ljubljana)

Četrtek, 26. marca,
●  ob 20.00 - Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR (SNG Drama MB)

Petek, 27. marca, ob 20.00 
Dragica Potočnjak: ZA NAŠE MLADE DAME 

(Mestno gledališče ljubljansko)

Sobota, 28. marca,
●  ob 20.00: Evald Flisar: KAJ PA LEONARDO 

(Gledališče luninega mrka, Tokio, Japonska)

Nedelja, 29. marca, ob 20.00 
v SNG Drami Ljubljana

Mare Bulc: SLOVENEC SLOVENCA GORI POSTAVI 
(Maska produkcija, SNG Drama Ljubljana)

Ponedeljek, 30. marca,
●  ob 20.00 - Branko Završan: SOLISTIKA

(Društvo Familija, Mestno gledališče ljubljansko)
●  ob 20.00 v SNG Drami Ljubljana

Andrej Hieng: OSVAJALEC (SNG Drama Ljubljana)

Torek, 31. marca,
●  ob 20.00 - Saša Pavček: ARIJE (Hercegnovsko pozorište, Črna gora)

●  ob 20.00 v SNG Drami Ljubljana - 
Drago Jančar: NIHA URA TIHA (SNG Drama Ljubljana)

Sreda, 1. aprila, 
●  od 10.00 do 18.00 - DAN NOMINIRANCEV

●  ob 20.00 - Ivan Cankar, Silvan Omerzu: 
HIŠA MARIJE POMOČNICE (Slovensko mladinsko gledališče)

Četrtek, 2. aprila, 
●  ob 20.00 - Simona Semenič Scott: NISI POZABILA, SAMO 

NE SPOMNIŠ SE VEČ (KD Integrali, Gledališče Glej)

Petek, 3. aprila, ob 20.00
Sklepna slovesnost, podelitev nagrade Slavka Gruma, 

Grün-Filipičevega priznanja, Šeligove nagrade 
in nagrade občinstva

Brezplačne vstopnice, blagajna: (04) 20 10 200, www.pgk.si
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”Če greste po avtocesti iz kranjske smeri,
zavijte na izvoz Brezje, če prihajate z 
jeseniške strani, pa avtocesto zapustite
na izvozu Radovljica. Do nas sicer vodijo
tri ceste, toda vi v Podvinu zavijte desno
in se peljite po glavni cesti skozi Mošnje
v Globoko. Na desni strani boste videli
našo trgovino,” nam je razložila Ivanka
Peternel, ko so mo povprašali po poti 
do njihove Domačije. A posestva, ko 
ste enkrat v Globokem, seveda ni težko
najti, saj je posebej v teh pomladnih
dneh okoli trgovine zelo živahno. 

Gospa Ivanka Peternel, kako ste začeli z
Domačijo?
”Trgovino sem odprla leta 1991, seveda
ob pomoči moža in obeh sinov, ki sta bila
takrat šoloobvezna. Že od samega začet-
ka nam je v veliko pomoč moja teta Mic-
ka, ki velikokrat priskoči na pomoč pred-
vsem na kmetiji. Sprva sva delala sama z
možem, na skromnih 40 kvadratnih me-
trih prodajne površine. Z leti sva ponudbo

v trgovini toliko razširila, da sva morala
leta 1994 zaposliti še eno prodajalko, po-
stopoma pa sva zaposlovala nove sode-
lavce. Leta 1999 smo zgradili nove pro-
dajne in skladiščne prostore, tako da ima-
mo zdaj 480 metrov prodajnih površin in
več kot tisoč kvadratnih metrov skladišč-
nih prostorov. Poleg naju z možem je še
šest zaposlenih, med njimi sta oba sinova
in njihove žene, tako da samo dve sode-
lavki ne izhajata iz naše družine.”

Se s kmetijstvom še ukvarjate?
”Seveda se poleg trgovine še vedno
ukvarjamo s kmetijstvom, saj sin Janez in
njegova žena Nina vzrejata lipicance, ki
so nam v veliko veselje in razbremenitev
od težkega dela v trgovini. Z dopolnilno
dejavnostjo na Vzrejni hiši lipicancev Bar-
bana se vedno bolj intenzivno ukvarjata,
trenutno pa nudita vožnjo s kočijo za raz-
ne slovesne dogodke in zelo rada pred-
stavita hlev z lipicanci, na katere sta izred-
no ponosna.”

Ali v trgovini ponujate kaj posebnega?
”Stalno zbiramo naročila za en dan stare piš-
čance, štiritedenske piščance in purane, na-
ročiti se je mogoče na dan stare race in gosi,
devetnajsttedenske jarkice tik pred nesnost-
jo so pa stalno na zalogi. V trgovini imamo na
zalogi vseh vrst krmil za govedo, konje, drob-
nico, perutnino in kunce in za vse male živa-
li od psov, mačk, rib, ptic in drugih hišnih
ljubljenčkov. Dobro smo založeni z vsemi vr-
stami semen, semenskega krompirja, sadik
sadnega drevja, trajnic, grmovnic, sadik ze-
lenjave, sadik lončnic, naravnih in umetnih
gnojil, zemlje, šot substratov, glinenih posod,
korit, folij za tople grede ... skratka pri nas
dobite vse, kar potrebujete za ureditev vrta in
okolice svojega doma.”

Tudi za kmetovalce imate veliko izbire?
”Tako je. Nudimo jim kmetijsko mehaniza-
cijo in rezervne dele znamk BCS, SIP, 
CREINA,TEHNOSTROJ-MUTA-ŠTRUC,
gozdarske vitle in hidravlične cepilnike drv
KRPAN ter ogromno drugega orodja in 

Osemnajst let kmetijske trgovine v Globokem

Domačija, ki je več kot s

Zakonca Peternel pred trgovino Utrinek z ene od predstavitev mehanizacije 

V trgovini imajo pestro izbiro ročnega orodja ... ... semen vseh blagovnih znamk ...
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strojev - od vrtnih kosilnic in škropilnikov do
pnevmatik, klinastih jermenov, akumulatorjev,
filtrov in drugega potrošnega materiala. 
Blago, ki ga nimamo v zalogi, dobimo v 
najkrajšem možnem času.”

Tako torej lahko poskrbite tudi za vse, ki
imajo vrtove?
”Za ostale manjše ali večje vrtičkarje ponuja-
mo še lonce, korita, zemljo, tople grede, 
folije, zastiralne mreže, obrobe, namakalce,
opornike za rastlinjake in še vrsto drugih 
izdelkov. Pri nas lahko dobite vse, od okras-
nega cvetja, semen, sadik pa do kosilnice.”

Kako dodatno skrbite za svoje kupce?
”Stalno skrbimo, da smo na tekočem z
vsemi novostmi tako na področju prehra-
ne živali, varstva rastlin, uporabe gnojil
bodisi v vrtu ali na polju, in z njimi sezna-
njamo kupce in jim svetujemo. Prav tako
sledimo novostim na področju kmetijske
mehanizacije, tako da se kupci ob naših
strokovnih nasvetih lažje odločajo za na-

kup. Enkrat na leto pomagamo pri organi-
zaciji tečaja za izvajalce ukrepov varstva
rastlin in tako omogočamo čim večjo izob-
raženost uporabnikov fitofarmacevtskih
sredstev za pravilno uporabo. Redno smo
prisotni tudi na kmetijskem sejmu v Ko-
mendi, kje predstavljamo stroje BCS.”

Ivanka Peternel pohvali tudi zaposlene.
Vedno so na voljo za svetovanje, za 
strokovno pomoč na področju varstva
rastlin pa imajo zaposleno diplomirano
inženirko agronomije, ki je kupcem na 
voljo vsak delavnik od 8. do 15. ure.

Ob katerih urah pričakate obiskovalce?
”Našo trgovino DOMAČIJA lahko obiščete
vsak dan od 8. do 19. ure, ob sobotah pa
od 8. do 13. ure, v marcu, aprilu in maju pa
je trgovina ob sobotah odprta do 17. ure.
Svojim strankam pa v nujnih primerih radi
ustrežemo tudi izven rednega delovnega
časa. Lahko pa nas pokličete po telefonu
04/530 94 94 ali se oglasite na elektron-

ski naslov domacija@siol.net oziroma nas
obiščete na naši spletni strani z naslovom
www.trgovina-domacija.informacija.net.”

S čim se sami najraje pohvalite?
”Zares se lahko pohvalimo s trditvijo, da pri
nas lahko dobite vse, od šivanke do traktorja.
Skoraj vse imamo v zalogi, če pa česa trenut-
no nimamo, naročimo in dostavimo v najkraj-
šem možnem času. Tovornjak je opremljen z
nakladno rampo, tako da se kupcu z blagom,
ki ga pripeljemo na njegov dom, ni treba
ukvarjati, dokler ga zares ne začne uporabljati.”

Torej vabljeni na Domačijo Globoko,
kjer so že pripravljeni na prihajajočo 
pomladansko sezono z vsem, kar potre-
bujete na vrtovih, poljih ali na kmetiji.

Zadnjih nekaj let veliko pozornosti posveča-
jo čebelarjenju. V njihovi ponudbi je vse, kar
za svoje delo potrebujejo čebelarji, vključno
s steklovino, med katero imajo posebno me-
sto kozarci z napisom ”Slovenski med”.

Na Domačiji Globoko se lahko oskrbite
tudi z repromaterialom za ekološko 
pridelavo - od vitaminskih dodatkov, 
krmil in semen do sredstev za varstvo
rastlin in biognojil.

t samo kmetija

... SIP rezervnih delov, motornih žag in opreme ... ... ter vse vrste potrošnega materiala za kmetijsko mehanizacijo.

Lipicanci na Dnevu lipicanca na Bledu 2008 Lipicanci na paši
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Kakovost oblačil za ženske, še posebej tiste po tridesetem letu
starosti, ki ljubijo modna in športno-elegantna oblačila, so prepoznali
tudi v trgovini Biba v Mercatorjevem centru na Primskovem pri Kranju.
V trgovini Biba kot edini v Kranju že približno leto dni prodajajo 
kolekcijo oblačil Kenny S. Preprosto zato, ker jim zaupajo. 
V naše kraje prihajajo sonce, ljubezen, nova energija in prav takšne so
tudi barve oblačil Kenny S. za letošnjo pomlad in poletje: v oranžnih,
turkiznih, vijoličnih odtenkih, pa tudi v zmeraj modnih naravnih tonih.
Izbirate lahko med majicami, hlačami, krili, spomladanskimi jaknami in
plašči. Materiali so naravni, oblačila se lepo kombinirajo med seboj.
Posebnost blagovne znamke Kenny S. so tudi večje konfekcijske
številke. 
V trgovini Biba so dobro založeni tudi z oblačili za otroke in mladost-
nike. V kolekciji do šestnajstega leta starosti so oblačila blagovnih
znamk Bali in Mills. V jeans blagovne znamke Bros pa se bo lahko
oblekla kar cela družina. V Bibi boste našle kaj lepega zase tudi
nosečnice, v prodaji so tudi že oblačila za obhajilo in birmo. 

Velika izbira spomladanskih oblačil za otroke in najstnike.

Mercator Center Kranj Primskovo,
telefon: 04/2342 000

Za ženske, ki ljubijo športno eleganco

Vsem ženskam, ki prisegate na moden in športno-eleganten videz,
v trgovini Biba priporočajo nakup oblačil blagovne znamke 
Kenny S. Oblačila odlikujejo naravni materiali, zanimivi kroji, modni
barvni odtenki. Posebnost so tudi večje konfekcijske številke. 
Izkoristite kartico ugodnosti kluba BIBA.
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Stane Soklič, turistično planinski vodnik:

Zaljubljen v Balkan

Veliko je pri nas turističnih vodnikov,
vendar samostojnih planinskih vodni-
kov, ki znajo združiti turizem, kultu-
ro, zanimivosti krajev in še vzpone na
gorske vrhove, celo turno smuko, pa
ne poznam. Taka naša posebnost je
brez dvoma Stane Soklič iz Kranja, ki
ima v svojem programu vse od eno-
dnevnih gorskih pohodov, kot sta
Svinčna planina in Arihova peč v za-
četku leta, turnega smučanja v Make-
doniji ali Bosni, pohodov po jadranskih
otokih, vzponov na črnogorske in al-
banske vrhove - njegova posebnost so
Prokletije - pa vse do tujih gorstev, kot
so Atlas v Maroku, vrhovi Korzike z
najvišjim Monte Cintom vred in pre-
lepe razgledne poti jesenske Elbe. Ved-

no in povsod pa hoče svojim planin-
cem pokazati kar največ, zato jih, če se
le da, nikoli dvakrat ne pelje po isti
poti. 

Pri Dragu Kralju se je učil
gledati svet okoli sebe
Za vse to je, kot pravi tudi sam, kriva
posebna akcija takrat še časopisa Mla-
dina, ki je v začetku šestdesetih let
razpisala nagrado za skupine planin-
cev, ki bodo v določenem času obredle
skupine krajev in vrhov po Sloveniji
in tam poiskali določene zgodovinske,
kulturne in naravne znamenitosti.
Vse je bilo v obliki ugank, ki jih je bilo
treba rešiti. To akcijo je vodil Drago

Kralj. Bil je čas počitnic in Stane, takrat
še vajenec in nemirni duh, je takoj
zbral svojo skupino šestih fantov iz
pravkar ustanovljene taborniške sku-
pine Ostrorogi jelen. Za izbiro imena
jih je navdahnil Janez Jalen s svojimi
Bobri, ki so jih kot pastirci na Trebel-
niku, pod Pokojiščem, visoko nad rod-
no Borovnico, prebirali na paši. Še trije
fantje iz Mozirja so takrat sodelovali v
akciji, vendar na svojem koncu. Kar
dolga pot je bila: iz Borovnice so se z
vlakom peljali do Rakeka, nato peš
preko notranjskih gozdov do Loža,
Stare cerkve, na Pugled in Kum, se
spustili v Trbovlje, se povzpeli na Mrz-
lico in čeznjo v Savinjsko dolino, nato
preko Frankolovega do Treh kraljev

Stane Soklič, med planinci zelo poznan turistično planinski vodnik iz Kranja na
eni najlepših razglednih točk Korzike LI
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Studio kitajske in tajske masaže 
Kokrica pri Kranju (Prenočišča Dežman), 04/204 51 31, 040/325 388
Bled (Hotel Krim), 04/579 75 11, 031/229 041

■ tradicionalna tajska masaža celega telesa 
■ tradicionalna tajska masaža hrbta  ■ tajska
masaža z eteričnimi olji ■ tajska masaža s toplimi
zelišči ■ protistresna masaža ■ refleksna masaža stopal  
■ tajska masaža za ženske po porodu

Odprto: od ponedeljka do sobote od 9. do 22. ure  

Tajska masaža sedaj ceneje
na Kokrici pri Kranju in na Bledu

10% 
popusta

za vse vrste
masaž

od 23. marca
do 23. aprila
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in koče na Pesku na Pohorju, nato na-
prej do Belih vod nad Šoštanjem, kjer
je padel Kajuh, in preko Kisovca v
Kamnik. Štirinajst dni je trajala ta pot
in zmanjkalo je denarja. Vso ostalo
pot, od Kamnika čez Karavanke do Je-
senic, preko Jelovice, Davče v Trnov-
ski gozd, na Nanos in do Rakeka, so
opravili ob sobotah in nedeljah. Mladi-
na je objavila celo pot in podelila tudi
obljubljene nagrade. Ni bilo veliko:
Stane si je za tisti denar lahko kupil le
italijanske črne semiš čevlje na zadrgo,
ki pa so bile takrat ”špica”.
Vendar nabral si je dragocenih izku-
šenj za vse življenje. Te so vredne ve-
liko, veliko več.

Od orodjarja 
do planinskega vodnika
Stane Soklič se je izučil za orodjarja v
tovarni koles Rog Ljubljana, nato se je
zaposlil v orodjarni Litostroja in nare-
dil še srednjo strojno šolo. Zelo si je že-
lel delati v razvoju. Ker mu to ni uspe-
lo, se je zaposlil pri Fabriki reznog ala-
ta Čačak in od leta 1970 do 1976 delal
kot njihov edini zastopnik v Sloveniji:
zanje je iskal tržišče in prodajal njiho-
ve izdelke industriji in trgovinam.
Leta 1976 je postal komercialist - po-
tnik v Metalki za del Gorenjske vse do
leta 1993, ko je postal presežek. Nekaj
časa je bil na čakanju, potem pa se je
odločil za samostojno vodenje pohod-
nega in planinskega turizma. Naredil
je tudi izpit; sam ga je plačal. 
In danes, ko planinci poznajo njegov

način vodenja pohodov, so njegovi
kombiji in avtobusi vedno polni. Prav
pohiteti je treba s prijavo, najbolje že
letos za drugo leto, kajti kombi ali av-
tobus je mimogrede poln do zadnjega
sedeža. Tako je bilo lani za Kornate in
tudi maja letos s Črno goro ter julija s
Korziko. Korzika je menda najbolj ob-
legana, kajti zares je tako divje lepa, da
človek zlepa nima pravih besed za
opis teh lepot. Videti in doživeti jo je
treba!

Ob morju evkaliptusi, 
v gorah borovci in kostanji
Stanetova Korzika je resnično nekaj
posebnega: medtem ko s turističnimi

potovanji doživljaš bolj mesta, pri Sta-
netu doživiš naravo v vsej njeni prele-
sti. Tabor postavi tako ob morju kot v
osrčju gora. Taborili smo pod samim
Monte Cintom, kjer so travniki nebe-
ško dišali po smiljki, ki je z nežno ru-
meno barvo obarvala vsa pobočja tam
okrog, obrobo pa so dajali kamniti vr-
hovi in stoletni visoki zeleni borovci.
Tako mogočnih dreves še nisem vide-
la. Ob morju se šotori skrivajo pod di-
šečimi evkaliptusi. Napoleon je nekoč
dejal, da bi, če bi ga z zavezanimi očmi
prepeljali na otok, Korziko prepoznal
po njeni dišeči makiji.
Nepopisne so barve Korzike: zelena je
vse leto zaradi bogastva talnih voda,
ima širne gozdove borovcev in števil-
nih vrst kostanjev, ki so, začuda, še vsa
zdrava, lepa gorska jezera, rečice in
tolmune, v katerih se osvežiš in nato
na od hudournikov zlizanih granitnih
skalah ogreješ, posončiš, uživaš ... Nje-
ne kamnine so posebnost: vse barve
kamnin najdeš tu: od belih granitov z
drobnimi črnimi pikicami do rožnatih
in rdečih, temno sivih, skoraj črnih,
zelenih v vseh niansah. Na plaži v 
Portu dobiš kamenčke vseh barv 
Korzike. Brez male zbirke ne moreš
domov. Tik nad morjem pa dajejo 
pokrajini nepozabno sliko mehki
oranžni porfirji.

Slovenci prvi markirali pot na
vrh Monte Cinta (2710 m)
Vojna na Balkanu je bila kriva, da je
Stane začel s Korziko. Prva slovenska
alpinistična odprava na Monte Cinto
je šla leta 1972; 52 udeležencev je bilo.
Organizirala jo je Planinska zveza Slo-
venije, vodil pa Mirko Fetih - Mka,
znan planinski vodnik iz Ljubljane.
Leta 1973 so slovenski alpinisti obisk
Korzike ponovili in obenem tudi prvi
markirali pot na Monte Cinto po doli-
ni Manika do vrha. Vsa leta je potem
vodil vzpone na Monte Cinto Fetih,
nazadnje leta 1983, ko je bil z njim tudi
Stane, ki je tedaj že vodil planince po
jugoslovanskih vrhovih. Vojna je vse
skupaj zavrla in Stane je začel razmiš-
ljati o drugih poteh. Povprašal je Mir-
ka Fetiha, če bi morda lahko on vodil
na Korziko. Mirko je bil takoj priprav-
ljen pomagati, dal mu je vse podatke,

vse napotke in leto kasneje, 1992, je
Stane že peljal na Monte Cinto prvo
skupino, okrog 30 planincev. Letos je
bil na tej gori že petindvajsetič. Zadnja
leta je že hotel prenehati s Korziko,
toda ljudje so tako navdušeni, da jim
ne more odreči. In vedno znova se sre-
di julija poda na pot proti Korziki, jese-
ni, ko je kostanj zrel, pa na Elbo, ki je,
tako pravi, miniatura Korzike. 

”Karanfili” in Rifat Mulić
Sicer pa je Stane zaljubljen v Balkan
in njegova gorstva. In tudi v ljudi tam
doli. Celo kopico dobrih prijateljev
ima med njimi. Seveda, predvsem pla-
nincev. Pomagajo mu voditi, preskrbi-
jo literaturo, nočitve v njihovih kočah,
posredujejo mu vse potrebne infor-
macije. Do nedavna s črnogorske stra-
ni nisi smel na vrhove Prokletij, ki 
ležijo na albanski strani. Zdaj je dovo-
ljeno in Stane je zelo vesel te spre-
membe, kajti veliko lepše so nekateri
vrhovi Prokletij dostopni s črnogor-
ske strani kot z albanske. Planinski
turizem se zadnje čase tu doli hitro
razvija, predvsem po zaslugi Planin-
skega društva ”Karanfili” iz Gusinj
pod Prokletijami na črnogorski strani.
Rifat Mulić je gonilna sila planinarje-
nja tam doli in delovanja samega 
društva. Tam so doma v glavnem 
Albanci, toda v miru in lepem sožitju
živijo pravoslavci in muslimani, pove
z zadovoljstvom Stane.

Velebit v sebi skriva bisere
In kam vse še vodi svoje planince Sta-
ne Soklič? Na Elbo, ki jo vsi poznamo
kot otok, kjer je bil devet mesecev za-
prt Napoleon Bonaparte ... 
”Toda malokdo ve, da so Elbo včasih
imenovali ”Ognjena zemlja”, ker je
otok žarel od plavžev, ko so ladje plu-
le mimo. Bogata je po kamninah, že-
lezovo rudo so tu kopali v dnevnih
kopih. Jeseni pa je rdeča od kostanjev,”
pove Stane. ”In vsi me sprašujejo, kaj
vendar vidim na Velebitu, ko pa je to
vendar ena sama pusta skala. Toda
jaz gledam nanj drugače. 150 kilome-
trov dolg gorski hrbet res ni videti nič
posebnega, toda v sebi skriva bisere. Tu
živijo še ljudje, ki so živeli v Velebitu



vse življenje in radi povedo, kako se je
tu živelo. Pa toliko naravnih lepot
ima! Mi z morja vidimo res le golo
skalo, toda če si enkrat na vrhu, vidiš
na drugi strani cvetna polja, smreko-
ve in bukove gozdove proti Liki. Tu je
akumulacija vode za vsa obmorska
mesta pod njim in za Liko. Pogosto se
ustavljamo v Baških ošterijah; včasih
je bilo tu počivališče za konje, Planin-
sko društvo Železničar Gospić ima tu
svojo kočo.”

Za 1. maj na Lovčen, za dan
mladosti na Titov vrh ...
”Tudi Makedonija je zanimiva za slo-
venske planince,” pripoveduje Stane.
”Na Titov vrh (2749 m) smo hodili ved-
no za dan mladosti, na Golemi Korab
(2754 m) pa septembra. Na Titov vrh je
še vedno tradicionalni pohod s Popove
Šapke zadnjo nedeljo v maju. Deset ur
se hodi. Sicer pa v tistih dneh obišče-
mo tudi Galičico med Ohridskim in
Prespanskim jezerom, lani smo bili pa
tudi na vrhu Pelistra, kjer je nacional-

ni park, poznan po boru ”molika”.
Samo tu raste in nikjer drugje. V šop-
ku ima namreč pet iglic, drugi pa vsi
po tri. Solunska fronta je šla tu čez do
Kajmakčelana, do grško-makedonske
meje. Še danes vidiš sledove vojne. 
Zelo priljubljeni so tudi Kornati v za-
četku julija. Prelepi razgledi so z vrhov
otokov. Barko najamemo in kombini-
ramo kopanje, hojo in hotelske udo-
bnosti v Saliju. Nepozabni so tudi raz-
gledi s prvomajskega Lovčena visoko
nad Kotorom, pa na Skadarsko jezero
z vrha Rumije in vinske ceste od 
Virpazarja do Ulcinja, ali pa z Golega
brega visoko nad Budvo na sloviti 
Sv. Štefan in podobno. Da ne govorim
o lepotah Durmitorja, Žabljaka ... Pa 
o predelih Albanije, kjer je barvitost
pokrajine ponekod povsem istovetna
z Marokom!
Junija obiščemo Bjelašnico, Visočico ...
Tako vse cvete tu gori! Posebna zani-
mivost pa so ”podbjelašnička sela”: 
štirinajst vasic je bilo med zadnjo voj-
no tu požganih, porušenih, ostala je 
le ena sama vasica, ki je niso mogli 

doseči s tanki in topovi. Porušene vasi
so danes vse na novo zgrajene, do vsake
hiše vodi asfaltirana pot, le ona zadnja
vasica še ostaja prvobitna. Vse skupaj
je najbolj zgovorna nova in stara 
zgodovina. Sploh je Balkan svet zase, s
toliko različnimi narodi in verstvi.
Svet v malem, ki ga je treba videti 
danes, ko se še drži tradicij, ne jutri, 
ko bo že ves moderen in nov.”

Vsak najde nekaj zase
Vendar vsi ne moremo doseči vseh
tvojih vrhov 
”Moja potovanja so planinsko turistič-
na. Tisti, ki so sposobni doseči vrhove,
gredo z menoj, ostali počakajo in si
ogledujejo zanimivosti in lepote nižje,
v dolini. Brez skrbi, nikomur nikoli ni
dolgčas. Vsak najde nekaj zase.”
In kam sam najraje greš? 

”Povsod je lepo, od Maroka in Korzike
do Balkana, in povsod tam, kjer imaš
dobre prijatelje.” 

Danica Dolenc

Doktor Li Furu je v Sloveniji že od leta
1997. Preden se je Slovenija osamo-
svojila, je dr. Li Furu delo opravljal že
v Jugoslaviji. Leta 1993 ga je prijatelj
povabil v Zagreb in tam je delal približ-
no pet let, nato pa je na Malem Loši-
nju spoznal g. Starca, nekdanjega di-
rektorja Doma ostarelih v Preddvoru.
Ta ga je povabil k sodelovanju in tako
se je začela dr. Lijeva uspešna zdrav-
niška kariera v Sloveniji. Li Furu je
svoje delo opravljal tudi v Škofji Loki,
ne nazadnje pa je pristal v Kranju in
Ljubljani, kjer je še danes. 
Li Furu je diplomiral na Fakulteti za 
kitajsko medicino v kitajskem mestu
Tianjin, ki je od Pekinga oddaljeno 
približno 120 kilometrov. Po uspešno
končanem študiju je več kot dvajset
let delal in poučeval na eni največjih
bolnišnic za kitajsko medicino v Tianji-
nu. V zadnjih letih pa je vse svoje 
znanje prenesel v Slovenijo, natančneje

v Kranj, kjer ima na Cesti 1. maja 51
tudi ordinacijo. Tam izvaja tuina masažo
in akupunkturo. ”Masaža, ki jo nudim,
ni v prvi vrsti namenjena relaksaciji,
ampak bolj zdravljenju,” svoje delo 
opisuje dr. Li Furu. S tuina masažo in
akupunkturo uspešno odpravlja težave
s hrbtenico, z revmo, vnetji sklepov, 
išiasom, odpravlja glavobole in migrene,
vnetja živcev, nespečnost, depresijo in
še veliko več. S svojimi terapijami je
izboljšal zdravstveno stanje pacientov
in marsikoga rešil pred operativnim
posegom. V Kranju ga lahko najdete
vsak ponedeljek, sredo in petek od
10. do 18. ure, lahko pa ga pokličete
na 04/2331-881 ali na mobilni tele-
fon 031/851-001 in ga le povprašate
po njegovem mnenju. 
Poleg Kranja so ga lahko veseli tudi v 
Ljubljani. Tudi tam, na Preglovem trgu
15 na Fužinah, ima namreč svojo 
ordinacijo, obiščete pa ga lahko vsak

torek in četrtek od 10. do 18. ure s
predhodnim naročilom na njegovo 
telefonsko številko. 
V Ljubljani v istih prostorih v okviru 
Higeje sodeluje kot gostujoči pre-
davatelj na izobraževalnih tečajih 
kitajske tradicionalne medicine.
Marsikateri pacient pravi, da ima dr. Li
zlate roke. Če se želite prepričati na
lastne oči, ga obiščite, če pa masaža in
akupunktura nista za vas, pa lahko vaše
najbližje razveselite z darilnimi boni, ki
jih lahko dobite v njegovi ordinaciji. 

Doktor medicine, ki tudi masira
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Ogledov veliko, prometa ni

Po spodbudnih mesecih konec jeseni na nepremičninskem trgu
se je promet v zadnjih tednih znova ustavil. Strokovnjaki menijo,
da kupci zaradi vse ostrejših gospodarskih razmer znova
špekulirajo, vendar cene, po njihovem, ne bodo strmoglavile.

Zmanjševanje plač in izgube zaposli-
tev ter tudi splošno gospodarsko sta-
nje v svetu in na Gorenjskem se odra-
ža tudi na nepremičninskem trgu. Za-
radi težkih razmer se vse več lastni-
kov nepremičnin, ki so za nakup ne-
premičnine v preteklih letih najeli
znatno posojilo, drži za glavo. Euribor,
medbančna obrestna mera, v zadnjih
mesecih sicer pada in danes znaša
zgolj 1,5 odstotka, vendar so se razme-
re toliko spremenile, da mnogim ne
uspe več odplačevati posojil. 
Na spletu smo tako lahko izvedeli, da
imajo izvršitelji na slovenski Obali že
veliko dela, saj se je v zadnjem času
močno povečalo število prisilnih izse-
litev. Samo letos naj bi v Kopru sodni
izvršitelj izselil od deset to 15 stano-
vanj, katerih lastnikom ni uspelo vra-
čati najetih hipotekarnih posojil pri
bankah v avstrijski lasti. Morda bo
tako tudi na Gorenjskem, vendar stro-
kovnjaki pravijo, da so slovenske ban-
ke bolj popustljive in se redko odloča-
jo za tak korak. Zagotovo pa tudi naše
banke ne bodo mogle zaprtih oči gle-
dati na svoja posojila, če bo morda pri-
šlo do zloma trga nepremičnin, ki so
zavarovana s hipoteko. 

Povpraševanje okrepljeno,
promet ne
”Decembra, januarja in februarja je bil
promet kar dober, čeprav neprimerljiv
z letom 2007, v zadnjih tednih pa zno-
va vlada zatišje,” pravi Andreja Kern
Egart iz K3 Kern nepremičninskega
podjetja in nadaljuje: ”Realno sklenje-
nega posla ni več veliko, ogledov pa je

vse več, saj si kupci vzamejo več časa
za premislek in ne kupujejo brezgla-
vo.” To potrdi tudi nepremičninska
agentka Danica Lacko iz Sveta nepre-
mičnin, poslovna enota Kranj: ”Pov-
praševanje se je po novem letu močno
okrepilo, promet pa ne. Kupci kličejo
in veliko sprašujejo, tudi ogledov je ve-
liko, prometa pa bolj malo. Razlog? Ni
denarja, želje pa so, predvsem med
mladimi družinami in pari, ki si želijo
na svoje, vendar jih v banki razočarajo
s pojasnilom, da niso kreditno sposo-
bni.” Plače so se v zadnjih mesecih ne-
koliko znižale oziroma so banke za-
ostrile pogoje za pridobitev posojil ozi-
roma izplačujejo manjše vsote (se bolj
zavarujejo), zato mladi pari niso sposo-
bni kupiti normalnega stanovanja. 
”Nepremičninski trg bo na tak način,
kot se je pokazalo v zadnjih mesecih,

nihal skozi vse leto. Veliko kupcev
tudi špekulira, čaka na še nižje cene,
ki so realno padle vsaj za desetino, in
pregledujejo trg, spoznati želijo po-
nudbo, hkrati pa čakajo,” pravi Egar-
tova, o izkušnjah kupcev pri posojilih
pa pove, da do določene višine odobri-
tev posojila ni problem pri nobeni
banki, so zavarovanje pri hipotekar-
nih posojilih pa banke odslej zahteva-
jo kar dvojno vrednost posojila ali po-
vedano drugače - za nepremičnino,
ocenjeno na 100 enot, dobi komitent
50 (največ 60) enot posojila. Naj spom-
nimo, da so v preteklosti kupci zbrali
zgolj za polog prodajalcu (največkrat
10 odstotkov), za ostalo investicijo pa
so najeli (hipotekarno) posojilo. ”Za-
gotovo pa večjim kreditom banke da-
nes niso naklonjene, sploh pa ne več-
jim investitorjem, ki želijo gradnjo



večstanovanjskega objekta financira-
ti skozi posojilo - torej tudi nakup
zemljišča in ne le gradnje,” pojasni
Andreja Kern Egart. 

Zanimanja za starejše hiše ni
Ali cene padajo, smo vprašali naši so-
govornici, nepremičninski agentki.
”Cene stanovanj padajo, vendar le pri
tistih, ki morajo prodati danes. Nujno
pa mora prodati tisti, ki je že plačal aro
za neko drugo nepremičnino in nujno
potrebuje denar za poplačilo ostalega
dela. Takšni prodajalci so cene spustili
za desetino, ostali pa čakajo in ne
spuščajo cen,” razloži Danica Lacko.
Hudega padca tudi ni pričakovati, pra-
vi, saj so cene novih stanovanj še ved-
no visoke in so zato tudi cene starej-
ših še vedno privlačne. Starejše nepre-
mičnine se delijo na dražje in cenejše,
cena je odvisna od lokacije, urejenosti,
adaptiranosti, in kot pravi Lackova:
”Pri nas je kultura bivanja res velika,
zato so stanovanja urejena in redno
investicijsko vzdrževana, zato cena

tudi starejšim nepremičninam ne
pada.”
Pri hišah je cena nekoliko drugačna.
”Danes so moderne gradnje dvojčkov,
saj so primerni za mlade družine, ki si
velikih parcel niti ne želijo. Dvojčki v
tretji gradbeni fazi so danes že od 160
tisoč evrov naprej in so zelo zanimivi,
po drugi strani pa za starejše hiše za-
radi visoke cene in tehnologije gradnje
ni zanimanja,” pove agentka iz Sveta
nepremičnin. K starejšim hišam pona-
vadi spada tudi večja parcela, lastniki
jih zaradi lastne gradnje bolj cenijo in
jih prodajajo po (približno) 300 tisoč ev-
rov. Takšne hiše so ponavadi energet-
sko potratne, s starimi okni, brez pra-
ve izolacije in slabo razporeditvijo
prostorov (večje število manjših pros-
torov, kar že več let ni popularno),
zato med mladimi za takšne hiše ni
zanimanja. 
”Če težje prodajamo? Pred mesecem
smo prodali kar nekaj stanovanj in hiš,
res vse za nižjo od oglaševalne cene
(tudi do 15 odstotkov), danes je nekaj
zatišja. Če prodajalec poda realno

ceno, lahko tudi hitro proda, seveda pa
so cene nižje kot v letu 2007,” pravi
Kern Egartova in dodaja, da cena zem-
ljišč ni padla in se tudi nič ne proda,
enako je pri poslovnih prostorih. 
”V zadnjem času je aktualnejši tudi
najem, zato so se najemnine za stano-
vanja zvišale za desetino. Seveda gre
za posledico majhnega prometa ne-
premičnin, saj mladi ne dobijo kredita
za nakup stanovanja, drugi pa tudi
špekulirajo z nakupom, zato so šle
cene najema občutno navzgor,” še
pravi nepremičninska agentka, 
Lackova pa dodaja, naj prodajalci ne
adaptirajo stanovanj ali hiš, saj bodo
tako le dražja in kupcem težje doseg-
ljiva, hkrati pa bo morda kupec stano-
vanje še enkrat obnovil. 

Investitorji ponujajo 
bonbončke
Zaradi slabše prodaje so prodajalci no-
vogradenj v zadnjih mesecih začeli po-
nujati tudi ‘bonbončke’. Tako bo v Kra-
nju Lokainvest na nov večstanovanjski
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Energetsko varčna novogradnja na Planini

Sonce za energijo ne pošilja računa
Večstanovanjski objekt, ki ga na območju Planine jug gradi Lokainvest, bo opremljen 
s sodobnim solarnim sistemom za ogrevanje sanitarne vode. Takšna ponudba stanovanj 
pri nas ni običajna. 

Boljši pogoji bivanja, 
manjši stroški za energijo
Pri stanovanjski gradnji LOKAINVEST
vselej izpostavlja energetsko varčno iz-
vedbo. Tudi objekt na območju Planine
jug odlikuje gradnja iz opeke in 15-cen-
timetrski ovoj toplotne izolacije, saj je in-
vestitorjeva želja in namen kupcem stano-
vanj ponuditi več v smislu energetsko
varčnejšega in tudi udobnejšega bivanja.
Vgradnja sistema za sončno ogrevanje
sanitarne vode s kombinacijo doogreva-
nja iz drugih virov je nedvomna prednost,
ki gradnjo uvršča korak pred drugimi. 
Priprava tople sanitarne vode iz obnovljivih
virov je nenazadnje tudi v duhu sedanjega
časa, ko so energenti za ogrevanje vse
dražji, zato se vse bolj izpostavlja varčevanje
z energijo. Sonce pa je brezplačen in 
neizčrpen vir energije, ki pa je hkrati tudi
ekološko najbolj čist in nesporen. 

Varčnejša izvedba 
ne bo dražja
Kljub dodatnim vlaganjem investitor 
obljublja, da dodatno vlaganje v sončni 
sistem za ogrevanje sanitarne vode ne bo

vplivalo na ceno stanovanj. Te so ostale
nespremenjene, trgu pa so jih predstavili
že pred to nadgradnjo. Na ta način bodo
torej največ pridobili stanovalci, ki bodo
lahko prihranili do 50 odstotkov stroškov
za to namensko porabo energije v posa-
meznem gospodinjstvu (visoki obračuni
ogrevane vode so v zadnjih mesecih 
razburili številne stanovalce naselja Planina!),
investitorju pa bo hvaležna tudi narava.

Sodobno zasnovan 
sončni sistem
Arhitekturna zasnova objekta omogoča ide-
alno namestitev sprejemnikov sončne ener-
gije na strehi objekta. Od tu bo ogrevana
voda potekala po ceveh solarnega kroga
do skupnih zalogovnikov v kleti, od koder
bo ogreta voda distribuirana do grelnikov
vode v vsakem stanovanju. Ti grelniki vode
bodo opremljeni z električnim grelnikom, ki
se bo samodejno vklopil kot pomožni vir
glede na trenutne potrebe, oziroma le 
takrat, ko solarni sistem ne bo zagotovil dovolj
ogrevane vode ali jo bo zagotovil premalo. 
Celoten razvod solarnega sistema se 
hidravlično uravnana tako, da zagotavlja
točno določen pretok ogrevnega medija

za vsako stanovanje, centralna črpalka v
kleti objekta pa sledi potrebam po ogrevani
vodi in dovaja vsakemu grelniku vode 
točno toliko vode, kot je potrebno za 
učinkovito delovanje celotnega sistema.
Takšna zasnova je izjemnega pomena za
zadovoljne stanovalce, ki bodo kljub cen-
tralnemu sistemu lahko neodvisno koristili
sončno energijo. Prej smo že omenili 
ekološko prednost nadgradnje podjetja
Lokainvest, razen tega pa bodo kupci 
novih stanovanj na Planini jug tudi manj
odvisni od običajnih virov energije. Nena-
zadnje pa bo tudi račun za porabljeno
energijo vsak mesec manjši, kot bi bil sicer.

Večstanovanjski objekt podjetja Lokainvest bo v nekaj mesecih zgrajen. 
Na voljo je še nekaj stanovanj, od garsonjer do večsobnih.

Sončni sistem bo stanovalcem vsak
mesec nižal znesek na položnicah,
na ceno stanovanj pa nadgradnja
projekta ne bo vplivala.

Lokainvest  d. o. o.
Kapucinski trg 7, Škofja Loka

P. E.: Laze 18a, Kranj
t: 04/251 99 70

e: info@lokainvest.si
www.lokainvest.si



objekt postavil sončni sistem za ogre-
vanje sanitarne vode (kar je pri današ-
njih stroških za ogrevano vodo na Pla-
nini lahko zelo velik mesečni prihra-
nek) ali odkupil kupčevo dosedanjo
nepremičnino ali zanj uredil ugodnejše
posojilo, tudi parkirno mesto v kletni
etaži se lahko pridobi zastonj ob nakupu
večjega stanovanja. 
”O prometu novogradenj niti ne
vemo veliko, znano je le, da je ob hi-
trem plačilu kupnine možen dogovor
o popustu, drugih ugodnosti pa niti ni.
Kot posredniki pri prodaji novogradnje
mi sicer lahko prevzamemo prodajo
starejše nepremičnine, kar je za kupca
zelo ugodno, vendar ni pravilo,” pojas-
njuje Andreja Kern Egart. ”Mi imamo
v ponudbi novogradnje dvojčkov in
trojčkov, kjer je cena na kvadratni me-
ter znosna, pri stanovanjih pa kupci
velikokrat spregledajo še obvezen na-
kup garažnega prostora v kleti,” pa o
prometu novogradenj pravi Danica
Lacko. Ob trenutnem prometu z ne-
premičninami pravi, da primerov, ko
prodajalec od cene odšteje kupčevo
starejšo nepremičnino, ne bo veliko. 

”Zagotovo so novosti, ki jih uvajajo in-
vestitorji v novogradnje, dobrodošle in
so magnet za kupce. V današnjih ča-
sih kupci zelo pazijo na stroške, pred
nakupom se pozanimajo, kako visoke
so položnice, pa tudi, ali je v objektu
dvigalo, garažno mesto v kleti in po-
dobno,” pravi Egartova, Lackova pa to-
vrstne prijeme uvršča med pospeše-
valce prodaje: ”Sončni kolektorji za
ogrevanje sanitarne vode so zelo do-
brodošla novost, saj mlade zanimajo
tudi konkretne položnice. Na ta način
seštejejo stroške in posojilo. Predstav-
ljajte si, da morate za stroške v enem
delu Kranja plačati 200 evrov, v dru-
gem pa manj kot sto evrov. Katerega
bi izbrali vi?” V zadnjih letih se pri no-
vogradnjah vgrajuje plinsko centralno
ogrevanje, kar se pri stroških zelo po-
zna, saj se tudi stanovalci v takšnih
primerih obnašajo bolj racionalno. 

Interes za dobro gradnjo
Danes med kupci velja interes pred-
vsem za nizkoenergijske in pasivne
gradnje, poudarek se daje dobri izolaci-

ji in izolativno dobrem stavbnem po-
hištvu. Če objekti pred 20 in 30 leti
energijski potratnosti niso dajali po-
zornosti, pa je spremljanje stroškov in
poraba, na primer, kurilnega olja zelo
pomembna. ”Nikomur ni vseeno, ali
porabi 3.000 ali tisoč litrov olja na leto,
kar je odvisno od mnogo elementov
(prej omenjenih), tudi tega, če je dnev-
ni prostor obrnjen na jug in ga ogreje že
pomladno sonce,” pravi Danica Lacko.
”Pred nakupom nepremičnine je prav,
da ugotovimo pravno in dejansko sta-
nje nepremičnine, torej od gradbenega
do uporabnega dovoljenja ter da je vse
narejeno po projektu. Lahko se tega
loti vsak sam, ali pa zadeve prepusti
nam, nepremičninskim agentom,” o
pasteh pri nakupu nepremičnin pravi
Andreja Kern Egart. Dodaja, da se da-
nes težko proda novogradnja, ki je še
ni videti. Kupci namreč šele ob vstopu
v nepremičnino (tudi če notranjost še
ni obdelana) dobijo občutek za prostor
in predvsem, če stanovanje ali hiša za-
dovolji njihove želje in predstave. 

Boštjan Bogataj, foto: Gorazd Kavčič
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Informacije: 031/394 254, Aleksandra Jerkič, e-pošta: alex.jerkic@siol.net   

Varna naložba - lastno stanovanje
PRODAMO
Nadstandardna nova stanovanja, edinstvena lokacija, zasebnost,
mir, zelenje, bližina centra in lastna parkirna mesta

TINKARA, večstanovanjski objekt z lastno garažno hišo,
ZLATO POLJE V KRANJU
● 2 ss, VP, 57,06 m2, 121.165,00 EUR (P-S4)
● 1 ss, VP, 41,96 m2, 94.293,75 EUR (P-S5)
● 1 ss z atrijem, 72,71 m2, 133.870,00 EUR (P-S6) - možna predelava v 2 SS
● Garsonjera z atrijem, 59,30 m2, 112.682,50 EUR (P-S2)
● Garsonjera, 50,25 m2, 105.162,59 EUR (N1-S3)
● Garsonjera, 48,00 m2, 99.933,75 EUR (N3-S2)
● Mansarda s terasama, 227,73 m2, 2x parkirno mesto, 374.400,00 EUR (M-S1) 
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Slovenija se je zavezala, da bo do leta
2020 povečala rabo obnovljivih virov
energije iz sedanjih 16 na 25 odstotkov
končne energije. Način, kako to dose-
či, je na strani Slovenije. Pred slabim
letom je zato Ministrstvo za okolje in
prostor za spodbujanje tovrstnih inve-
sticij namenilo 7,5 milijona evrov. Do
začetka letošnjega marca je Ekosklad
(v imenu ministrstva) že 38-krat odpi-
ral vloge za nepovratne finančne

spodbude. Po prvem razpisu, 16. junija
lani, Sklad vloge odpira vsak teden.
Fascinantno je, da so še v začetku tega
meseca prejeli 39 vlog oziroma se šte-
vilo vlog ne zmanjšuje.

Prejeli okoli tri tisoč vlog
Od teh jih je bilo 34 za vgradnjo solar-
nih sistemov, štiri za celovito energij-
sko obnovo obstoječih stanovanjskih

stavb in eno vlogo za gradnjo stano-
vanjske stavbe z nizkoenergijsko ali
pasivno tehnologijo. Do sedaj je Eko-
sklad skupno prejel skoraj 3.000 vlog,
od tega jih je bilo več kot 80 odstotkov
za vgradnjo solarnih sistemov, naj-
manj (skupno le 113 vlog) za dodeli-
tev nepovratnega denarja za gradnjo 
nizkoenergijskih ali pasivnih hiš.
Sklad vloge obravnava po vrstnem redu
prispetja popolnih vlog na posameznem

Doslej podelili 
skoraj 1,5 milijona evrov

Ekosklad je v devetih mesecih občanom z nepovratnimi 
finančnimi spodbudami v višini 1,5 milijona evrov sofinanciral
rabo obnovljivih virov energije.
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odpiranju, sklepe o dodelitvi spodbud
pa izdaja z zamikom. Tako so do sedaj
izdali 2.015 sklepov o dodelitvi nepov-
ratne finančne spodbude za solarne si-
steme, za namen celovite energetske
obnove obstoječih stavb je bilo izdanih
72 sklepov o dodelitvi pravice do fi-
nančne spodbude, izdali so tudi 46

sklepov za namen subvencioniranja
nizkoenergijske ali pasivne gradnje.
Vlagatelje nepopolnih vlog Ekosklad
pozove k dopolnitvi. Prejemnikom
pravice do spodbude, ki so naložbe že
zaključili in predložili ustrezno doku-
mentacijo, je Sklad do sedaj izplačil 1,4
milijona evrov nepovratnih sredstev.

Vgradnja solarnih ogrevalnih
sistemov
V Ekoskladu ugotavljajo, da je nepo-
sredno izkoriščanje energije sonca za
ogrevanje sanitarne vode in prostorov
pri nas premalo izkoriščeno, saj jih po
popisu prebivalstva uporablja le tri od-
stotke gospodinjstev, večina ogreva le
sanitarno vodo, le v manjšem obsegu
pa tudi kot dopolnilni vir za ogrevanje
stanovanj. Leta 2005 naj bi imela Slo-
venija le 53,2 kvadratnega metra spre-
jemnikov sončne energije na tisoč pre-
bivalcev, skupno okoli 106 tisoč kva-
dratnih metrov, kar našo državo uvr-
šča na šesto mesto med petindvajsete-
rico takratnih članic EU. 
Subvencije za vgradnjo solarnih ogre-
valnih sistemov naj bi znašale do 25
odstotkov priznanih stroškov naložbe
v sistem, vendar bo vrednostno ome-
jena (okoli 150 evrov za kvadratni me-
ter za ploščate sprejemnike in 20 ev-
rov za vakuumske sprejemnike). Do-
datne spodbude bodo namenjene tudi
za zagotavljanje kakovosti. Obseg sub-
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vencij naj bi v prvem letu znašal oko-
li tri milijone evrov, v drugem 4,5 mi-
lijona, v tretjem šest milijonov ali
skupno 13,5 milijona evrov.
Gradnjo solarnih ogrevalnih sistemov
država subvencionira že več kot deset
let, vendar prej kampanjsko, saj je bil
letni proračun v te namene omejen. V
Ekoskladu ugotavljajo, da je potencial
za naložbe mnogo večji in izvedljiv ob
vzpostavitvi stabilnega sistema spod-
bujanja (kot ga zadnjih devet mesecev
tudi poznamo), kjer bo subvencija
spodbuda za odločitev v naložbo. Na
ta način bi v letu 2010 s pomočjo sonč-
ne energije nadomestili dodatno sko-
raj 40 milijonov kilovatnih ur energije
iz drugih virov oziroma znižali emisi-
je za 16 tisoč ton. 

Energetska obnova stavb
Hiše v Sloveniji, po podatkih Ekoskla-
da, predstavljajo dve tretjini stanovanj-
skega fonda in so tako pomemben de-
javnik pri porabi energije. Tudi zato
Nacionalni akcijski načrt energetske

Prodaja, svetovanje in montaža
do 15% nižje predsezonske cene

WWW.KLIMASHOP.SI 

PRIHAJAJO VROČI DNEVI:
■ da klimatska naprava nemoteno deluje in porabi čim

manj električne energije potrebuje redni servis
■ z rednim servisom preprečite do 80 % okvar v sezoni
■ prihajajo iz klimatske naprave neprijetne vonjave, 

čas je za spomladansko čiščenje 
KLIMATSKIH NAPRAV

KLIMATSKE NAPRAVE

Atehna, d. o. o., Ajdovska 1, Bohinjska Bistrica
041/675 268, 04/57 47 300
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Matja` Hartman s.p.,
Hafnerjevo nas. 91, 4220 [kofja Loka

tel.: 04 513 88 30 ali 031 775 401

PRODAJA, MONTA@A
IN VZDR@EVANJE:
- GARA@NIH
- vhodnih
- stranskih
- protipo`arnih
- kletnih vrat

POOBLA[^ENI
PRODAJALEC

GARA@NA VRATA
na motorni pogon 
z daljinskim upravljanjem
in monta`o
`e za 199.900 SIT*
834,17 EUR 
z vklju~enim 8,5% DDV-jem

*Cena velja do 30.4.2006.

AKCIJA
GARAŽNA VRATA

na daljinsko upravljanje
z montažo in DDV

že od 929 EUR dalje
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učinkovitosti namenja veliko pozor-
nosti področju izboljšanja energetske
učinkovitosti v gospodinjstvih na na-
slednjih področjih: za energetsko sana-
cijo (toplotna izolacija fasad, podstrešij,
zamenjava oken), zamenjavo ne-
ustreznih ogrevalnih naprav s sodo-
bnimi napravami z visokim izkorist-
kom, spodbujanje nakupa kotlov na
lesno biomaso in optimizacijo ogreval-
nih sistemov. 
Za dodelitev nepovratnih subvencij je
dodatni predpogoj hkratna izvedba
več ukrepov, kot so toplotna zaščita
zunanjega ovoja stavbe, zamenjava
zunanjega stavbnega pohištva in pre-
nova ogrevalnega sistema. Tudi tu naj

bi spodbuda znašala do 25 odstotkov
povprečne cene vgradnje 12-cen-
timetrske toplotne izolacije, vendar
največ 2.500 evrov. Celovita obnova
vključuje tudi izolacijo strehe oziroma
plošče proti neogrevanemu podstreš-
ju, kjer bo Ekosklad sofinanciral naj-
več 150 kvadratnih metrov oziroma
največ 1.200 evrov.
Za vgradnjo varčnega zunanjega
stavbnega pohištva bo najvišja sub-
vencija znašala 2.250 evrov, za stroške
nakupa in vgradnje plinskega kon-
denzacijskega kotla, predelave obstoje-
čega ali izdelavo novega priključka za
dovod zraka in odvod dimnih plinov
ter ustrezno opremo za krmiljenje
znaša najvišja spodbuda 1.250 evrov.
Tako obnovljena hiša potrebuje pre-
zračevanje z rekuperacijo, za katere
spodbuda znaša največ 600 evrov na
dve enoti. Najvišji skupni znesek
spodbude za celovito energetsko ob-
novo tako znaša največ 7.800 evrov, v
kolikor pa bi investitor vgradil toplo-
tno črpalko zemlja-voda, pa bi bil
upravičen do skupne spodbude v viši-
ni 9.050 evrov. 

Nizkoenergijska in pasivna
gradnja
Z začetkom izvajanja ukrepov za
učinkovito rabo energije skladno z
Nacionalnim akcijskim načrtom je
Ekosklad lani prvič uvedel tudi spod-
bujanje gradnje pasivnih in dobrih
nizkoenergijskih stavb. Poleg dodat-
ne naložbe v boljšo energijsko učin-
kovitost ovoja stavb in strojnih insta-
lacij subvencionirajo tudi delež do-
datnih stroškov gradnje iz naslova

kakovostne izvedbe, to je dodatnega
načrtovanja, nadzora strokovnjakov
nad izvedbo in meritev zgrajenega
objekta.
Na ta način Ekosklad spodbuja in
motivira vse udeležence: investitorje,
projektante, proizvajalce in izvajalce -
zaradi spodbujanja posameznih faz 
v celotnem procesu gradnje takšnih
hiš. Spodbude bodo progresivne zno-
traj posameznih razredov oziroma
doseženih tehnologij od 0- do 1,5-
litrske (pasivne) ter od 1,5- do t. i. 3,5-
litrske nizkoenergijske hiše in bodo
omogočale pridobitev različno viso-
kih finančnih spodbud. Višina spod-
bude je dejansko vezana na dodatne
stroške gradnje (toplotna zaščita ovo-
ja, inštalacije prezračevanja, zagotav-
ljanje kakovosti), zato bo enako sti-
mulirana za enako grajene objekte,
ne glede na lokacijo v Sloveniji.
Spodbuda za hišo, ki bo imela vgraje-
nih 75 odstotkov ali več izolativnih
materialov naravnega izvora in pri
kateri bo izračunana potrebna energi-
ja za ogrevanje manjša od 15 kilovat-
nih ur na kvadratni meter (pasivna
hiša), bo enaka dodatnim stroškom
gradnje takšnega objekta (ocenjeni so
na 125 evrov na kvadratni meter). Naj-
višja možna spodbuda za hišo s stano-
vanjsko površino 200 kvadratnih me-
trov bo tako znašala 25 tisoč evrov.
Hiše, grajene iz drugih vrst materialov
in z večjo porabo energije (vendar naj-
več 3,5-litrske nizkoenergijske hiše),
bodo upravičene do sorazmerno
manjših spodbud.

Boštjan Bogataj, 
foto: Gorazd Kavčič

BOJLERJI

ZG. BRNIK 143, 4207 CERKLJE, 
tel.: 04/25-26-650, GSM: 041/734-018,

www.vrecek-peci.com

NA PEČI PET LET GARANCIJE

PEČ NA OLJE 
IN PLIN

PEČ NA TRDA GORIVA

PEČI 
NA 

LESNO 
BIOMASO

BOJLERJI IZ NERJAVEČE PLOČEVINE

kombinacija drva - peleti

Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe
tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709

e-mail: sencila-asteriks@siol.net

www.asteriks.net

tende-markize: na voljo so standardne,
polkasetne in kasetne tende, platno vam lahko
potiskamo z napisom ali logotipom, odpiranje
ročno ali na električni pogon

komarniki

lamelne zavese, plise zavese
in žaluzije: velika izbira barv  

rolete: nadokenske,
podometne rolete, PVC 
ali ALU, okrogle ali
polokrogle, z integriranimi
rolo komarniki  

rolo garažna vrata
plise zaveseroloji

žaluzije
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Odločitev o zamenjavi starih oken in izbira pravega
dobavitelja novih oken je pomembna življenjska 
odločitev. Podjetje ALMONT PVC d. o. o., odlikujejo
dolgoletne izkušnje na trgu PVC stavbnega pohištva
ter visoka kakovost izdelkov in storitev. 
Skupina ALMONT ima dolgoletno tradicijo obstoja,
saj je na trgu aluminijskih konstrukcij že petdeset let,
zadnjih deset let pa je prisotna tudi na trgu s PVC
stavbnim pohištvom. V času, ki prihaja, je za kupca
pomembno, da sklene posel z zdravim in stabilnim
podjetjem, kar podjetje ALMONT zagotovo je. 
Okna podjetja ALMONT PVC d. o. o., imajo vse karakte-
ristike, ki jih zahteva Ekološki sklad. Ta pa omogoča
ugodno financiranje za občane, ki kupujejo nova okna.
Tako si lahko financiranje nakupa njihovih oken 
olajšate s pridobitvijo ugodnega kredita Ekološkega
sklada. 
Do konca marca v podjetju ALMONT PVC d. o. o.,
strankam priznajo tudi 7-odstotni sejemski popust,
brezplačne meritve in svetovanje na objektu.
Poudarek pri ALMONTU je na kakovosti in širokem
spektru proizvodov, ki jih najdete na enem mestu.
Okna, vrata, zimski vrtovi, ograjni sistemi in drugo. 
Zaradi vse večjih zahtev po zmanjševanju toplotnih 
izgub podjetje ALMONT PVC d. o. o., ponuja tudi 

odlično rešitev za graditelje energetsko varčnih hiš,
kakor tudi druge gospodarne in ozaveščene kupce.
Novi sistem energetsko varčnih oken v primerjavi 
s klasičnim 5-komornim profilom omogoča dodatno
toplotno izolativnost in visoko stopnjo energetske
učinkovitosti (Uw tudi do 0,9 W/m2K). 
Klasična zasteklitev okna podjetja ALMONT zagotavlja
optimalno zvočno izolativnost 32 dB. Glede na želje
kupca, pa v okna lahko vgradijo tudi takšna stekla, ki
dosegajo zvočno izolativnost do 45 dB, kar lahko
znatno izboljša udobje bivanja v vašem domu. 
Z izdelki iz njihovega prodajnega programa lahko 
privarčujte energijo in denar ter se uprete tudi hrupu.
V okna lahko vgradijo tudi prezračevalni sistem, ki
omogoča, da se prostori zračijo tudi, kadar so okna 
zaprta, pri čemer skupaj z vami ugotovijo, kaj je za vas
najustreznejša rešitev.
Da bi zadovoljili želje širšega kroga kupcev, ponujajo
osnovni sistem pet- oziroma šestkomornega profila 
in trojnega tesnjenja, ki ga odlikujejo odlična toplotna
in zvočna izolacija (U=1,1 W/m2K, Rw=32 dB) ter 
zaščita proti vlomu. Pet komorni sistem je idealna 
rešitev za vsako stanovanjsko hišo in stanovanjski
objekt, saj zagotavlja optimalno kombinacijo med
ceno, kakovostjo in obliko. 

Več energije za manj denarja

www.almont.si
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KAKOVOST 
IN VARČNOST

7-odstotni 
sejemski popust
do konca marca

PE Kranj - Kopališka 2, tel.: 04/20 14 800
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In kako In kako 

spite vi?!spite vi?!

S pomoœjo naøih svetovalcev izberite leæiøœe 
“ VAM PISANO NA KOÆO”!

www.postelja.comwww.postelja.com

• Zapuæe 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem (bivøa tovarna SUKNO), Tel.: 04 532 57 75
• Cesta talcev 67 (Poslovni center LISJAK, I. nadstropje), 4000 Kranj, Tel.: 04 231 67 61
• Periœeva 21 – Beæigrajski dvor, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 280 67 90
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Prva nagrada 
ljubljanskega pohiøtvenega sejma 2008 

za otroøko zibko

A A

SEJEMSKI
POPUST

DOSTAVA NA DOMDOSTAVA NA DOM

STROKOVNO SVETOVANJESTROKOVNO SVETOVANJE

MOÆNOST IZDELAVE
POSEBNIH DIMENZIJ
MOÆNOST IZDELAVE
POSEBNIH DIMENZIJ

NOVO SPALNICENOVO SPALNICE

GARANTIRAMO NAJNIÆJE CENE
za primerljivo kvaliteto

GARANTIRAMO NAJNIÆJE CENE
za primerljivo kvaliteto
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Če se odločate o nakupu nove kuhinje ali o zamenjavi

stare, se morate nujno oglasiti v Studiu Culina v Tacnu

pri Ljubljani. Priporočljivo je, da se pred prvim obiskom

naročite – jih pokličete ali pa pustite svoje podatke na

njihovi spletni strani. Tako se boste najlažje dogovorili za

termin, ki bo rezerviran le za vas. V studiu vas bosta 

pričakala strokovna, izkušena in prijazna svetovalca Luka

in Aleš, ki vam bosta kuhinje Ewe podrobneje predstavi-

la. Bogat asortiment obsega klasične, tradicionalne in

moderne kuhinje vrhunskega dizajna z uporabnimi 

rešitvami, podkrepljenimi z dolgoletno tradicijo. Odloči-

ti se boste morali le, katera najbolj ustreza vašemu 

okusu in željam. 

Nasveta boste deležni tudi pri izbiri kuhinjskih aparatov,

od vrhunskega do ugodnejšega cenovnega razreda. 

Posebnost studia je, da imajo dve kuhinji, opremljeni z

aparati Gaggenau in Küppersbusch, ki jih lahko tudi 

preizkusite. Podjetje Culina je Siemensov premium 

partner, zato boste pri izbiri te blagovne znamke dobili

še prav posebno strokovno podporo. 

Čeprav gre za kuhinje vrhunske kakovosti, vas cena ne

bo presenetila v negativnem smislu. Prav lahko pa vas

preseneti kakšna izmed številnih akcij, ki ceno naredijo le

še bolj sprejemljivo. 

Kuhinja v marsikaterem domu predstavlja središče biva-

nja, saj se v njej ob pripravljanju hrane rada zbere vsa

družina. Sodobne, navzven orientirane kuhinje nam ob

kuhanju ponujajo možnost za klepet in komunikacijo z

drugimi družinskimi člani ali prijatelji. Zato je treba temu

prostoru nameniti še posebno pozornost, da se v njem

počutimo prijetno. Zagotavljamo vam, da boste nad

uporabnostjo, izgledom in kakovostjo avstrijskega pore-

kla več kot zadovoljni še dolga leta. Če vas mika, za zače-

tek pobrskajte na www.kuhinje-ewe.si. Ne bo vam žal.

Želim si ... kuhinjo EWE! 

Studio Culina, Kajakaška  cesta 40 A, 1211, Ljubljana, t: 01/51 32 330
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LESNINA Kranj

Staneta Žagarja 67

LESNINA Jesenice

Cesta železarjev 4b

SAMO

Otroška soba TVITI
Akcija velja do 31. 3. 2009 oz. do odprodaje zalog.

€€339999
€52621

Pisani svet otroških sob
Nekoliko starejši bralci se boste zagotovo še do-
bro spomnili zeleno belih otroških sob po imenu
Peter. Te so bile pred dvajsetimi leti praktično
edine na slovenskem tržišču. In danes? Zagoto-
vo boste našli sobo po svojem in otrokovem
okusu. ”Pohištvo v otroških in mladinskih sobah
je lahko naravne barve, lahko pa za vsako sobo
posebej naredimo tudi kombinacijo barv. Posta-
vitev pohištva lahko računalniško izrišemo in če
stranka želi, ji tudi svetujemo. Pomembno je, da
stranka prinese točne mere sobe, oken, vrat,
elektroinštalacij, pravokotnosti sten,” je povedal
Borut Krančan, direktor Lesnine, trgovine s po-
hištvom Kranj. Proizvajalci otroških sob (Alples,
Iles Idrija, Lip Bled, Novoles, Paron, Gorenje, Ga-
rant) so vse bolj pozorni na varnostne elemente;
robovi pohištva so zaščiteni, niso ostri, ročke
predalov so mehkejše, laki nestrupeni ... 
Masivno pohištvo je ves čas v modi, a je nekoli-
ko dražje. ”Cenejše pohištvo je iz iverala, ta je
lahko lakiran, prekrit s folijo ali furnirjem. Danes

je iveral veliko bolj kakovosten material in ne
vsebuje več strupenih primesi (formaldehida).
Poznamo tudi ultrales, ki je boljši in zato tudi ne-
koliko dražji od iverke, ker ima gostejšo zmes,
lepše se oblikujejo profili in je težje gorljiv,” je
razložil Krančan. In postelja? ”Stranke zanima,
kakšno vzmetnico naj kupijo. Včasih so rekli,
trša je vzmetnica, boljša je. Danes to ne drži več
kar tako vse povprek, priporočamo pa, da
vzmetnice menjate na pet let. Dokler imate
doma še malčka, ki mu ponoči še ”uide”, za tisti
čas kupite cenovno ugodnejše vzmetnice. Mla-
dostniki imajo vse raje širše postelje, namesto
standardnih 90 cm v širino tudi po 120 in 140
cm,” je svetoval sogovornik. Pri nakupu stola, ki
bo ob pisalni mizi, bodite pozorni na to, da ima
stol vsaj regulacijo hrbta. 
Prednost sodobnega pohištva je tudi ta, da je
pohištvo sestavljivo in da, ko se naveličate
mladinske sobe, to hitro lahko spremenite v
udobno dnevno sobo. 
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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.

Naj bo vaše ogrevanje cenejše
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

43



Izbira kritine je danes v poplavi ponudbe
lahko težka odločitev, še posebej ko je po-
trebno upoštevati veliko dejavnikov (na-
klon strehe, nosilnost konstrukcije, traj-
nost, odpornost na vremenske vplive,
okolje,...). 
V podjetju Meltal, d. o. o., imamo rešitev
tako za individualne, poslovne, trgovske
in industrijske objekte. Gre za jeklene kri-
tine, ki omogočajo hitro in enostavno pre-
krivanje. Plošče potekajo od slemena od
žleba v enem kosu in v širino pokrivajo en
meter. Zaradi svoje lahkosti so primerne
za objekte, kjer obstoječa konstrukcija ne
prenaša velike obremenitve. So odlična
zamenjava s klasičnim betonskim ali gli-
nenim strešnikom, saj kritina s 30 mm

izolacije tehta le 6,5 kg/m2 in ne obreme-
njuje ostrešja ali celotnega objekta. Mon-
taža predhodno tako ne zahteva dodatne-
ga posega v ostrešje, kar bistveno zmanj-
ša stroške. 
Pocinkana barvana pločevina ima 40- in
več letno življenjsko dobo. Plošče so od-
porne na točo, dež, sonce in veter. 

Strešne plošče imajo veliko nosilnost in
so primerne za naklone streh od 7 stopinj
pa vse do popolnoma vertikalnih streh z
naklonom 90 stopinj. Na voljo so v obliki
klasičnega strešnika ali v obliki trapeza.
Različne vrste izolacij (kot so poliuretan,
stiropor ali mineralna volna) zagotavljajo
objektu toplotno stabilnost, majhne toplo-

tne izgube v zimskem času in preprečeva-
nje pregrevanja v poletnem času. Prav
tako pa nudijo dobro zvočno izolativnost
in požarno varnost.

Fasadne plošče so na voljo v različnih bar-
vah in oblikah profilov in ponujajo obilico
odgovorov tako za individualne, poslovne
in trgovske objekte. Možno jih je vgrajevati
na vertikalni ali horizontalni način z vidno
ali nevidno obliko spoja. Praviloma pa se
pritrjujejo na jekleno podkonstrukcijo.

Za vse informacije nas pokličite, skupaj
bomo izbrali za vas najboljšo rešitev, vam
pripravili ponudbo in vam svetovali krovca.
Več informacij dobite na: www.metrapan.si.

Varna, trajna in cenovno
ugodna kritina METRAPAN
PODJETJE MELTAL, D. O. O., V OKVIRU PRODAJNEGA PROGRAMA METRAPAN PONUJA 
STREŠNE KRITINE IN FASADNE PLOŠČE IZ POCINKANE BARVANE PLOČEVINE TER VES 
POTREBEN KROVSKO-KLEPARSKI MATERIAL.
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Strešne kritine in fasadne plošče 
iz pocinkane barvane pločevine 

z izolacijo ali brez.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na:
Tel.: 02/78 80 170 ali 01/53 03 406 

e-pošta: info@meltal.si
www.meltal.si; www.metrapan.si

Meltal, d. o. o, 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

Brezplačna info številka: 080 19 99



Ines, d.o.o., Križna gora 8, 4220 Škofja Loka

Cesta talcev 36, 4220 Škofja Loka, 
Tel.: 04/515-60-30, Faks: 04/515-60-31
www.ines-doo.si, 
E-pošta: vinko.jurcic@ines-doo.com

GIBLJIVE HIDRAVLIČNE CEVI S PRIKLJUČKI

OBDELAVA KOVIN NA CNC STROJIH

NOVOSTI V NAŠEM PROIZVODNEM PROGRAMU:

PLETENICE in IZDELAVA GIBLJIVIH NERJAVEČIH (RF) CEVI ZA IZPUHE
Pletenice služijo za ustvarjanje električnih vezi med določenimi fiksnimi deli na strojih in določenih elementih: 
kabel mase pri avtomobilih, terenskih vozilih ali lokomotivah za odvajanje statične elektrike, prenos visokih
napetosti v galvanikah. Pletenice se standardno pakirajo v 50-metrske kolute. Pletenice 
se standardno izdelujejo iz bakrene žice. Pri že omenjenih pletenicah, ki se naročajo v
metrih, se izdelujejo pletenice s priključki po želji kupca (npr.: ka-
belski priključek po DIN-u). V teh primerih so mogoče izdelave 
pletenic večjih primerov s povezovanjem pletenic standardnega
premera v en sklop.

PNEVMATIKA
■ pnevmatske cevi ■ pnevmatski priključki 
■ pnevmatski cilindri ■ pripravne grupe ■ pnevmatske komponente

HIDRAVLIKA
■ proizvodnja in servis hidravličnih cevi ■ proizvodnja

hidravličnih priključkov ■ hidravlične komponente ■

hidravlične hitre spojke ■ prodaja industrijskih cevi ■

izdelava in popravilo cilindrov po naročilu

Celovita ponudba
na področju
hidravlike 
ter pnevmatike.
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Velika ponudba traktorjev

Na slovenskem trgu kupci lahko izbirajo med več kot osemsto
različnimi modeli traktorjev.

Ljubitelji stare kmetijske tehnike
vsako leto na srečanju v Jablah pred-
stavijo javnosti stare traktorje, trak-
torske priključke in druge kmetijske
stroje, za katere strokovnjaki odkrito
priznavajo, da so bili dosežek svojega
časa. Dosežke današnjega časa je moč
vsako leto opazovati na kmetijsko
živilskem sejmu v Gornji Radgoni, na
spomladanskem in jesenskem kmetij-
skem sejmu v Komendi, na spom-
ladanskem gorenjskem kmetijskem
sejmu na dvorišču podjetja Agrome-
hanika v Hrastju ... 
Razlika je očitna!
Po tem, kar videvamo na kmetijskih
sejmih, bi kot površni opazovalci

lahko sklepali, da je ponudba traktor-
jev vsako leto večja, vendar nas dobri
poznavalci razmer na trgu s kmetij-
skimi stroji opozarjajo, da se število ra-
zličnih modelov na trgu celo zmanj-
šuje in da se bo zaradi gospodarske re-
cesije bržkone še zmanjšalo. Številka
različnih modelov je kljub znižanju še
vedno visoka, na slovenskem trgu je v
ponudbi več kot osemsto različnih
modelov traktorjev. 
Izbira je torej velika, vsak kmet pa
mora najprej pri sebi razčistiti o tem,
kakšen traktor potrebuje. Če je v za-
gati, se lahko posvetuje s kmetijskimi
svetovalci, v vsakem kmetijsko goz-
darskem zavodu imajo tudi specialista

za agrarno ekonomiko. V kranjskem
je to mag. Olga Oblak, ki je pred ne-
davnim v pogovoru za Gorenjski glas
dejala: ”Kmetje se v kmetijski sveto-
valni službi običajno oglasijo šele tedaj,
ko slišijo, da je bil objavljen razpis, na
podlagi katerega bi bilo možno prido-
biti nepovratna sredstva. Ko ugotovijo,
da imajo možnost za uspeh na
razpisu, se nekateri odločijo še za
močnejši traktor, kot so ga nameravali
kupiti in kot bi ga dejansko potrebo-
vali.” 
Pri nakupu je vsekakor pomembna
cena traktorja, ta je odvisna od moči
motorja, tehničnih lastnosti, garancije,
proizvajalca ... Cenovni razpon je ve-
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lik, najcenejši traktor je pod deset tisoč evrov, najdražji pre-
segajo mejo dvesto tisoč evrov. Kupci se večinoma odloča-
jo za traktorje z močjo motorja od štirideset do osemdeset
kilovatov, največja izbira modelov je v skupini traktorjev
moči od osemdeset do sto kilovatov. Poleg moči motorja
so pomembne tudi druge tehnične lastnosti traktorja, še
zlasti dvižna moč hidravličnega dvigala, ki je različna tudi
pri traktorjih enake moči. Večina traktorjev ima garancijo
eno leto oz. določeno število delovnih ur, nekateri tudi
dve ali tri leta.
V slovenskem kmetijstvu se dogajajo strukturne spre-
membe (manjše kmetije opuščajo kmetovanje, večje se šir-
ijo in povečujejo pridelovanje), to pa se posredno odraža
tudi v kmetijski tehniki. Na večjih in tudi finančno
močnejših kmetijah potrebujejo več mehanizacije in
posodabljajo zastareli strojni park, k temu so v zadnjih
letih prispevala tudi nepovratna sredstva, ki jih v okviru
razpisov za naložbe na kmetijah namenjata slovenska
država in Evropska unija. Dobri poznavalci razmer ugo-
tavljajo, da je na marsikateri kmetiji naložbo v traktor in v
druge kmetijske stroje spodbudil tudi denar, ki so ga pre-
jeli od prodaje zemljišč za potrebe avtoceste, poslovnih
con, gradenj trgovskih centrov in drugih posegov. 
Prodaja traktorjev je v zadnjih petih letih v Sloveniji
močno porasla. V letu 2003 je bilo na novo registriranih le
nekaj več kot sedemsto traktorjev, predlani jih je bilo že
več kot dva tisoč, lani se je število približalo že meji 2.500,
za letos napovedi niso obetavne, izdelovalci in prodajalci
napovedujejo zasuk navzdol. Po številu prodanih traktor-
jev so bili lani na prvih petih mestih traktorji blagovnih
znamk New Holland, Deutz-Fahr, Same, John Deere in
Landini. Cveto Zaplotnik

Velika ponudba traktorjev je vsako leto tudi na kmetijskem sejmu v Komendi. 
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Koruza je v Sloveniji najbolj razširjena
poljščina, pridelujejo jo na več kot
dveh petinah vseh njiv. Približno tret-
jina posevkov je namenjena pridelavi

za pripravo silaže in dve tretjini pride-
lavi zrnja, na Gorenjskem prevladuje
silažna koruza. Pridelavo ogrožajo raz-
lični talni škodljivci - strune, sovke in

švedska mušica, v letu 2003 se je v
Sloveniji prvič pojavil koruzni hrošč,
ki se je pred leti razširil tudi na Go-
renjsko. Kmetje uporabljajo za zatira-
nje talnih škodljivcev kemično obde-
lano oz. tretirano seme, po oceni do-
baviteljev semena je bilo v zadnjih le-
tih tretirano približno 60 odstotkov
vsega semena koruze. 
Ko se je lani pri pomoru čebel v oko-
lici Domžal izkazalo, da je za to kriva
uporaba tretiranega semena, je kme-
tijsko ministrstvo prepovedalo upora-
bo nekaterih fitofarmacevtskih sred-
stev za tretiranje semena in prodajo
tretiranega semena. Letos je prepoved
preklicalo, vendar je hkrati zaostrilo
zahteve pri dodelavi semena in setvi
tretiranega semena. Kmetje ne smejo
sami tretirati semena, tretirano seme
(skupaj z etiketo) morajo shranjevati
ločeno od kemično neobdelanega se-
mena, evidenco o setvi tretiranega se-
mena morajo zaradi kontrole hraniti
pet let, za setev lahko uporabljajo le
tehnično brezhibne mehanske ali
pnevmatske sejalnice, ne pa trosilni-
kov umetnih gnojil in podtlačnih se-

Pomlad prihaja ...Pomlad prihaja ...

Akcijski popust za traktorje na zalogi!
Generalni zastopnik za Zetor za Slovenijo:

Gorenje GTI, d. o. o., tel.: 03/899 26 26

IN POOBLAŠČENI PRODAJALCI:

AGROMA TRGOVINA, Novo mesto ● tel.: 07/33 80 005

M.D.C. Zadravec, d. o. o., Križevci ● tel.: 02/58 88 177

Kmetijski center LAH, Komenda ● tel.: 01/83 42 070

GAMIT, d. o. o., Žalec ● tel.: 03/71 40 810

KZ Krka, z. o. o., Novo mesto ● tel.: 07/39 30 104

KLASJE, d. o. o., Kranj ● tel.: 04/23 57 710

Polanec, d. o. o., Lovrenc ● tel.: 02/76 19 300 

www.gorenje-gti.si

-2%-2%

Nove zahteve pri setvi koruze
Pridelovalci koruze lahko uporabljajo za setev kemično 
obdelanega semena le mehanske in pnevmatske sejalnice, 
pri podtlačnih pa morajo tok zraka speljati k tlom.

Marjan Dolenšek je gorenjskim pridelovalcem koru-
ze pokazal, kako je treba prilagoditi podtlačno sejal-
nico. / Foto: Tina Dokl
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Občina Komenda

Konjeniški klub Komenda in
Občina Komenda

Vas vabita na

SEJEM KMETIJSKE,
GOZDARSKE 

IN GRADBENE 
MEHANIZACIJE

Komenda

od 2. do 5. aprila 2009

OTVORITEV V ČETRTEK OB 12.00 URI

Sejem bo odprt:
četrtek od 12. do 18. ure
petek, sobota in nedelja 

od 9. do 18. ure

V času sejma gostinska ponudba!
Glasbeni program z Radiom Veseljak!

Organizirano brezplačno parkiranje! Vljudno vabljeni v Komendo!
VSTOPNINE NI! Organizator sejma: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
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jalnic, pri katerih tok zraka lahko odnese za čebele nevar-
ne drobne prašne delce insekticidov na sosednje cvetoče
medonosne posevke. Če smo natančnejši: kmetje lahko
uporabljajo za setev tudi podtlačne sejalnice, vendar jih mo-
rajo prej preurediti tako, da speljejo tok zraka proti tlom.
Kako jih je možno prilagoditi novim zahtevam, je gorenj-
skim kmetom v četrtek na kmetiji Ivana Kepica na Zgor-
njem Brniku in na kmetiji Tomaža Šifrerja v Žabnici poka-
zal mag. Marjan Dolenšek s Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto. Kot je dejal, tovarniški komplet za preure-
ditev sejalnice stane od 200 do 700 evrov, obrtniški 130 oz.
300 evrov, še 50 do 60 evrov pa namestitev. Če se kmetje
preureditve lotijo sami, jih material stane približno 100 ev-
rov, montaža (lastno delo) pa 60 evrov. Cveto Zaplotnik
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Kot jih vidijo ptice
»ALPE-kot jih vidijo ptice« je 

mednarodni projekt, s katerim 

predstavljamo celotno verigo Alp, kot 

izjemni in enkratni geološki, geografski, 

biotski, kulturni ter gospodarski prostor. 

Projekt pokriva celotne Alpe in vključuje 

države: Monako, Francijo, Italijo, 

Švico, Liechtenstein, Nemčijo, Avstrijo 

in Slovenijo.

•  Format: 27 x 37 cm

•  Št. strani: 512

•  Matevž Lenarčič je v treh letih posnel 

100 000 novih fotografij Alp z zraka

•  Besedilo so napisali Janez Bizjak in

 15 vrhunskih strokovnjakov

• Monografija bo izšla aprila 2009 v 

slovenskem in angleškem jeziku

MONOGRAFIJA

www.panalp.netIzjemen, 15 % popust za naročnike Gorenjskega glasa!

Redna cena knjige: 49,90 EUR

Prednaročniška cena: 44,91 EUR

Cena v prednaročilu za naročnike le 42,41 EUR + poštnina

Poklič ite: 04/201 42 41 (vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure)

Pišite: narocnine@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 

Kranj.

naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Kmetijsko okoljski ukrepi
Letos je v okviru programa razvoja podeželja možno izva-
jati 21 kmetijsko okoljskih ukrepov, na novo je možno iz-
vajati le pet ukrepov, med njimi ekološko kmetovanje.
Višina plačila je odvisna od tega, ali kmetje izvajajo ukrepe
v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa -
SKOP ali Kmetijsko okoljskega programa (KOP). V pre-
glednici navajamo plačila le za nekatere ukrepe. C. Z.

Vrsta ukrepa Plačilo (v EUR/ha):

SKOP          KOP

Ohranjanje kolobarja 88, 20 91, 84

Integrirano poljedelstvo 151, 80 197, 21

Integrirano sadjarstvo 265, 20 336, 61

Ekološko kmetovanje:

- njive, poljščine 277, 80 298, 07

- travniški visokodebelni sadovnjaki 177, 00 237, 80

- travinje 139, 20 227, 55

Planinska paša:

- brez pastirja 36, 60 61, 09

- s pastirjem 49,20 72,57

Travniški sadovnjaki 114, 00 93, 89

Sonaravna reja domačih živali 50, 40 84, 46

Ohranjanje ekstenzivnega travinja 50, 40 48, 38 
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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

- sadike vrtnin
- 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
-  trajnice, grmovnice, sadno drevje

OBIŠČITE NAS:

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

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

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. - 15. ure

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

VSE ZA SPOMLADANSKO DELO 
NA VRTU
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VSE ZA SPOMLADANSKO DELO 
NA VRTU

načrtovanje vrtov, okolice 
in parkovnih površin
zasaditveni načrti
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MEDING d.o.o. 
Zbilje 52
1215 Medvode

t: 01 36 11 269 
m: 031 518 933
e: meding@siol.net



Kmetijsko gozdarska zadruga Sava, z.
o. o., Lesce v Sloveniji. Predvsem glede
na letno prodajo že izpolnjuje kriterije
za srednje podjetje. ”S poslovanjem
smo zadovoljni. Kljub zmanjševanju do-
bička zaradi razvrednotenja delnic živil-
skopredelovalne industrije je poslovni
rezultat zadruge pozitiven,” je zadovo-
ljen Emil Peternel, direktor KGZ Lesce.

Italijanski Danone se 
zanima za sodelovanje
Ker je prireja mleka v Sloveniji 30 od-
stotkov večja od porabe, zagotavljajo,
da oskrba domačega trga ni ogrožena
in da slovenski potrošniki lahko pijejo
kakovostno, doma pridelano mleko in
uživajo kakovostne mlečne izdelke. Veli-
ko mleka pa izvozijo v Italijo, v okolico

Gardskega jezera, kjer so kupci zaneslji-
vi in redni plačniki. ”Dobili smo povpra-
ševanje, tako da moramo ohraniti dose-
danjo količino in kakovost tudi v prihod-
njih letih. Pozvali so nas, daj določimo
ceno vnaprej. To je v času sedanje rece-
sije in presežkov mleka na evropskem
in svetovnem trgu vsekakor veliko pri-
znanje za našo zadrugo,” pojasnjuje
Peternel. Na zbirnem centru v Poljčah
so še vedno sposobni za liter iztržiti več
kot 30 centov, s tem, da prevoz krijejo
italijanski kupci. Gre za odlično ceno,
predvsem v primerjavi z dejstvom, da
mlekarne za nepogodbeno mleko po-
nujajo le še 20 do 22 centov za liter.
Dodaja, da zanimanje zanje kaže tudi
podjetje Danone. Dogovarjajo pa se že
o izvozu mleka v prahu na trge nekda-
nje Jugoslavije in vzhodnoevropske dr-

žave. S tem poslom bi se njihov položaj
na evropskem trgu, kjer že zdaj ustvari-
jo 10 milijonov evrov prodaje na letni
ravni, še izboljšal.

Ovalni žig omogoča 
prodajo na tuje trge
”Kot eno naših največjih pridobitev naj
omenim urejen center za distribucijo
mleka na posestvu Poljče, ki je oprem-
ljen z vsemi certifikati, kakršne zahteva-
ta Evropska unija in naša veterinarska
zakonodaja. To zadrugi omogoča pre-
gled kakovosti mleka, preden ga pošlje
na evropske trge,” pravi direktor in do-
daja, da je zadruga pridobila ovalnih žig,
ki ji omogoča neposredno prodajo mle-
ka na tuje trge. Poleg ovalnega žiga so

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava Lesce

Italijani še vedno radi pijejo
odlično gorenjsko mleko
Zaradi več kot zadovoljivega sodelovanja v preteklosti KGZ Sava kljub krizi lahko 
zagotavlja plasma gorenjskega mleka italijanskim mlekarnam.
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”Smo ena izmed redkih zadrug v 
Sloveniji z urejeno zemljiško strukturo
oziroma lastnim katastrom,” pravi 
Emil Peternel, diplomirani inženir 
zootehnike, direktor KGZ Sava Lesce.
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uvedli tudi interni HACCP in zagotovili
sledljivost vzorca, kontrolo mleka pa iz-
vajajo vsakodnevno.
Druga pomembna pridobitev za zadru-
go in njeno delovanje pa je tudi nova po-
slovna stavba, v katero so se preselili
lani. V njej imajo poleg uprave zadruge
in trgovine svoje prostore še kmetijska
svetovalna služba, Deželna banka Slove-
nije in računovodski servis Megam.

Kupujejo zemljišča
”Smo ena izmed redkih zadrug v Slove-
niji z urejeno zemljiško strukturo oziro-
ma lastnim katastrom. V zadnjih letih
intenzivno pridobivamo dodatne obde-
lovalne površine,” pravi Peternel. Po do-
govoru s skladom kmetijskih zemljišč in
lokalnimi skupnostmi odkupujejo prak-
tično vsa zemljišča, ki so razpoložljiva,
in tako nadomeščajo zemljišča, ki so jih
izgubili zaradi gradnje avtoceste. Nado-
mestili so že več kot 90 odstotkov vseh
zemljišč, tako da so prirejo in proizvod-
njo ohranili v dosedanjem obsegu ozi-
roma ju celo povečali.
Peternel pa je kritičen do predloga
Kmetijsko gozdarske zbornice Sloveni-
je, katere članica je tudi KGZ Sava Les-
ce, da se kmetijska zemljišča sklada ne
bi dajala več v zakup kmetijskim pod-
jetjem, ampak le še zasebnikom. ”Gre
za ogromna zadružna in državna sred-
stva, ki so že bila vložena v ta podjetja
in bi bila na ta način razvrednotena. Za
nas konkretno bi to pomenilo zmanjša-
ne zemljišč, ki jih obdelujemo, za kar
polovico, posledično pa tudi zmanjša-
nje črede. Če bi vlada predlog sprejela,
to pomeni konec lastne prireje v okviru
kmetijskih podjetij in vsa dolgoletna
sredstva, ki so bila vanje vložena, po-
menijo napačno poslovno odločitev.”

Ekotržnica
Odkup in lastna prireja mleka je sicer
ena najpomembnejših, a ne edina de-
javnost KGZ Sava Lesce. Ukvarjajo se
tudi z odkupom živine, pridelavo sadja,
vzrejo in prodajo telet in plemenskih te-
let ter s prodajo kmetijskega reproma-
teriala in ekološko tržnico. Na tržnici
ponujajo mlečne izdelke, domač kruh,
žgane pijače, kislo zelje in repo, izdelke
domače obrti, unikatno vezenje in dru-

go. Poleg tega se na posestvih na Ble-
du in v Poljčah ukvarjajo tudi z lastno
prirejo mleka in pridelavo krme za svo-
je potrebe, saj redijo okoli 500 krav
molznic in 300 glav mlade živine. 

Polovico jabolk prodajo 
že na dvorišču
V 30 hektarjev velikem sadovnjaku Res-
je pri Podvinu pridelujejo jabolka, hru-
ške, slive in nekaj malega orehov. ”Lani
smo bili še posebej veseli dobre letine
integrirano pridelanih jabolk in hrušk,
saj smo jih imeli več kot 700 ton,” pravi
Peternel. Več kot polovico prodajo že
na dvorišču, imajo pa zgrajeno tudi so-
dobno hladilnico z najsodobnejšo raču-
nalniško vodenim prebiralnim strojem,
ki kalibrira po debelini, lahko pa sortira
tudi po barvi. Trgu so ponudili tudi sok
iz lastnih jabolk in povpraševanje je za
zdaj večje od ponudbe. 

Bioelektrarna in
sončne celice
Zadruga je na posestvih v Poljčah in na
Bledu obnovila poslopja in nakupila naj-
sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, v
načrtih pa imajo tudi gradnjo bioelek-
trarne. Z njo bi na posestvu v Poljčah iz
gnojevke pridobivali toplotno in elek-
trično energijo, po obdelavi pa bi bila
gnojevka brez vonja, kar je zelo po-
membno tudi z okoljevarstvenega vidi-

ka. Obstaja tudi možnost montaže foto-
voltaičnih celic na veliko površino stre-
he posestva, s katerimi bi izkoriščali
sončno energijo.

Širitev dejavnosti
”V prihodnjih letih načrtujemo poleg
novih tudi širitev vseh dosedanjih de-
javnosti. Ta pa ne bo tolikšna, da bi za-
druga postala neobvladljiva ali da kme-
tom, ki so tudi njeni lastniki, oziroma za-
drugam, ki z nami sodelujejo že dalj
časa, ne bi mogla zagotavljati tako do-
bre podpore in stabilnosti kot doslej.
Slednje je namreč naš glavni namen,”
je odločen direktor Peternel.

Glavne dejavnosti KGZ
Sava Lesce
- odkup in prodaja mleka na 
evropske trge

- odkup živine
- vzreja in prodaja telet
- prodaja plemenskih telic
- pridelava jabolk na naravi 
prijazen način

- trgovinska dejavnost

Nov odpiralni čas trgovine
Trgovina KGZ Sava Lesce ob upravni
stavbi v Lescah je po novem odprta
tudi popoldne, vsak dan do 19. ure in
ob sobotah do 13. ure.



Gnojila iz 
domačega vrta

Ekološko ozaveščeni vrtnarji skrbimo za
vračanje organskih odpadkov v naravo.
Pri tem je najbolj poznan postopek kom-
postiranje organskih snovi v vrtu.
Bolj ali manj zrel kompost uporabljamo
kot organsko gnojilo za izboljševanje tal,
z njim pa lahko tudi pokrivamo tla na gre-
dicah. Kompost je uporaben tudi v tekoči
obliki. Iz njega pripravimo dva priprav-
ka. 
Prvi je hladen kompostni izvleček, ki ga
uporabljamo za dognojevanje rastlin. Pri-
pravimo ga tako, da fino presejan, zrel
kompost zmešamo z deževnico v razmer-
ju 1:10. Ko se grobi delci usedejo na dno,
svež kompostni izvleček odlijemo v vrtno
zalivalko in z njim zalijemo rastline. 
Drugi pripravek je kompostni prevretek, ki
ga pripravimo iz prefiltrirane kompostne
gošče, ki jo pustimo stati 10 dni. Goščo
vsak dan dobro premešamo. Pred upora-
bo kompostni prevretek razredčimo z
vodo v razmerju od 1:10 do 1:50. Z njim
poškropljene rastline so odporne proti gli-
vičnim okužbam. 
Iz nekaterih zelišč lahko pripravimo hitro
delujoče tekoče gnojilo. Najbolj znani ze-
lišči sta kopriva in gabez. 
Iz njih z naravnim vrenjem nastanejo ras-
tlinska gnojila. Nabrana zelišča naložimo
v sod, ki ne sme biti kovinski. Pri tem rastlin
ne tlačimo, nato jih prelijemo z vodo in po-
stavimo na sončno mesto. Po nekaj dneh
začne mešanica vreti, v 7 do 14 dneh pa
je gotova. Medtem jo enkrat na dan do-
bro premešamo. Pred uporabo rastlinske
prevretke obvezno razredčimo. Z njimi za-
livamo zelenjavo, ki potrebuje veliko hra-
nil, lahko pa tudi sadje in cvetje. 

Ljuba Erjavec, univ. dipl. inž. agr., 
učiteljica strokovno teoretičnih 

predmetov in modulov na BC Naklo -
Srednji šoli 
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Oblikovanje prstene kepe - ne razpade.

Preden začnemo sejati seme, saditi sadike
in oblikovati vrt, moramo ugotoviti, kakšna
je prst. Greda naj bo dobro pripravljena, da
rastlinam zagotovi potrebno hrano in vodo. 
Če ste že jeseni vzeli vzorec zemlje za
kemijsko analizo tal in jo tudi dali v analizo,
veste, kašna je vaša zemlja in koliko hranil
potrebuje. Večina rastlin najbolje uspeva, če
je pH tal med 6,5 in 7 (stopnja kislosti). Pri
nižjem ali višjem pH se pojavijo motnje spre-
jemanja hranil. 
Najpomembnejša hranila za rastline so
dušik (N), fosfor (P) in kalij (K). Dušik je
pomemben za rast in razvoj rastlin, fosfor za
tvorbo korenin, razvoj cvetov, plodov, se-
men, kalij veča odpornost rastlin (na mraz,
sušo) in pomembno vpliva na cvetenje in
zorenje. Poleg teh hranil rastline potrebujejo
še kalcij, magnezij, žveplo, železo, bor,
baker, mangan, molibden in cink. Te snovi
lahko dodamo z anorganskimi gnojili, še
bolje pa, če dodamo organska gnojila
(hlevski gnoj in kompost). Organska gnojila
poleg hranil vsebujejo še mikroorganizme,
ki razgrajujejo odmrle rastline in živali v hu-
mus, kar še poveča količino organske snovi
v tleh. Hlevski gnoj izboljša vsaka tla.
Lahkim peščenim tlom se z dodatkom gnoja
izboljša kapaciteta za vodo, zmanjša se
izpiranje hranil, težka ilovnata tla pa gnoj
zrahlja. Kakšna so vaša tla, lahko ugotovite
s preprostim prstnim poskusom. Pest prsti
zmočite in jo poskusite oblikovati v kepo. Če
kepa razpada, je prst peščena. Voda iz
take prsti hitro odteče, hranila se sperejo,
sicer pa se taka tla spomladi hitro segrejejo
in so primerna za zgodnje setve. Če kepo

lahko oblikujete, prst vsebuje precej gline, ki
je hladna, mazava, dolgo zadrži vlago,
vendar ob suši taka tla razpokajo. 
Spomladi zemljo le prekopljemo in zrah-
ljamo, da razbijemo trdno površino in hkrati
ne oviramo ravnotežja mikroorganizmov v
tleh. Zemlje ne obračamo, ker na površje
dvignemo seme plevela. Kepe razdrobimo v
grude, pograbimo kamenje in zravnamo
grede. Prst mora biti ob setvi drobno
grudičasta zato, da semena letijo na isto
globino, da hitreje in enakomerneje kalijo.
Pripravljamo le osušeno prst. Če pripravljate
mokro prst, se ne bo dobro razdrobila. 
Za izboljšanje tal brez prevelike količine
kemije lahko uporabite razne naravne do-
datke. Spomladi in med rastjo lahko potre-
sete kamninske moke. Glede na sestavo
kamnine se razlikujejo po vsebnosti kalcija,
kalija in magnezija. Hranila iz kamninske
moke se počasi sproščajo. Med rastjo lahko
gnojimo za raztopino morskih alg (algo-
plasmin), ki deluje kot gnojilo in sredstvo za
odpornost rastlin. Kadar so tla preveč ba-
zična, lahko uporabimo tudi šoto, ki tla za-
kisa. Hranil ne oddaja, lahko pa veže večje
količine vode in jo zato dodajamo peščenim
tlom. Tla izboljšate tudi s kompostom. Z
izdelavo kompostnega kupa se bomo
srečali naslednjič. Po obrezovanju sadnega
drevja vej ne zavrzite, saj so zelo primerne
za spodnji sloj kompostnega kupa. Pa lep
pozdrav do naslednjič. 

Nataša Šink, univ. dipl. inž. agr., 
učiteljica strokovno teoretičnih predmetov,

modulov ter praktičnega pouka na BC
Naklo - srednji šoli

Priprava vrta za novo setev

Kompostiranje listja
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Spomladanske
cvetlice v

stanovanju
Marec je mesec, ko vsi pomislimo na
toplejše dni in na prebujajočo se pomlad.
Pomladne čebulnice so kot nalašč za ob-
likovanje pomladnih aranžmajev. Ko ob-
likujemo našo cvetlično prezentacijo pom-
ladi, ne razmišljajmo preveč. Prepustimo se
spontani domišljiji in si ustvarimo košček
narave v stanovanju. Lahko se poigramo z
barvitostjo, ki obsega barve od opečnato
rdeče, preko rumene do vinsko rdeče,
lahko pa si izberemo eno vodilno barvo in
jo kombiniramo z belo in zeleno. V tem
primeru uporabimo zelenje, ki ga že lahko
naberemo na sončnih pobočjih. 
Naravni materiali so zelo hvaležni in se
prav lepo odražajo v spomladanskih
aranžmajih. Stare skrivenčene veje s svojo
grobo strukturo so lep kontrast nežnemu
spomladanskemu cvetju. Tako lahko iz vej
naredimo ogrodje, skozi katerega pre-
pletemo spomladanske cvetlice. Pri tem
pazimo, da ima cvetje tudi svoj prostor za
gibanje. Res, prav ste prebrali. Tulipani se
prav živahno gibljejo, enkrat navzdol,
enkrat navzgor. Tudi ostalo cvetje, ki smo
ga mogoče uporabili skupaj s čebulico,
raste in skromni popki se kmalu prelevijo v
prekrasne oblike cvetov. 
Ker pa je pomlad tudi čas zmanjšane
odpornosti in se proti temu bojujemo z
večjim uživanjem citrusov, moramo upo-
števati dejstvo, da cvetje in sadje ne sodi-
ta na isto mizo. Iz sadja namreč izhaja
etilen, ki povzroča hitrejše dozorevanje
tako sadja kot cvetja. Tako bo naša cve-
toča umetnija imela krajši rok trajanja,
kot bi ga lahko, če bi jo postavili daleč
proč od sklede s sadjem.

Sabina Šegula, univ. dipl. inž. agr.,
učiteljica praktičnega pouka, strokovno

teoretičnih predmetov in modulov na BC
Naklo - Srednji šoli 

Vabimo na prodajno velikonočno razstavo, ki bo 3. aprila 2009 od 13. do 18.
ure ter 4. in 5. aprila od 9. do 18. ure. V tem času bodo tudi aktivne delavnice

po razporedu na spletni strani BC Naklo. Na razstavi bodo sodelovali tudi
znani Slovenci s svojimi izdelki.

DELOVNI ČAS TRGOVINE: 
Torek: 13.00 - 18. 00, četrtek: 9.00 - 13.00. 

Telefon: 04/277 21 26, 041/499 935. 
Več informacij najdete na naši spletni strani: www.bc-naklo.si

Pomlad je čas, ko se narava prebuja iz
zimskega spanja. V tem času se začnejo ra-
zlična spomladanska opravila, ki so nujno
potrebna za lep cvetoči okras do pozne je-
seni. Najprej si v mislih pričaramo slike prej-
šnjega cvetočega poletja in se po spominu
sprehodimo po cvetočih gredah našega
vrta. Zaradi preventivnega varstva rastlin je
namreč potrebno, da upoštevamo kolobar
in cvetje vsakič nekoliko drugače posadimo.
S tem onemogočimo raznim škodljivcem in
boleznim, ki prezimijo v tleh v obliki spor,
da ne morejo spomladi okužiti novih okras-
nih rastlin. Zelo pogosto se zgodi, da ena
vrsta bolezni ali škodljivcev napade oz.
okuži le eno vrsto cvetja. V primeru, da je
na gredi drugo cvetje, kot ga želijo škodljiv-
ci ali spore, potem spore ne vzklijejo,
škodljivci pa se umaknejo. Cvetje, ki je na

novo posejano ali posajeno, ostane zdravo
in kmalu imamo lep cvetoči okras. 
Ob upoštevanju kolobarja naredimo načrt
za novo posaditev vrta. Pri tem moramo
seveda upoštevati vse spomladanske čebul-
nice, ki smo jih posadili že jeseni in bodo
sedaj že lepo poganjale in cvetele. Pridni
vrtnarji so že sami vzgojili sadike iz semen,
saj se delo v rastlinjaku začne že januarja in
februarja. Zdrave sadike imajo košat ko-
reninski sistem in zdravo steblo s prvimi listi.
Na pogled so temno zelene in kompaktne
rasti. Visoke sadike, ki so bledo zelene in
imajo zelo podolgovato rast, niso primerne
za nadaljnjo vzgojo. Take rastline imajo
majhno odpornost in se hitro okužijo z ra-
zličnimi boleznimi ter propadejo. 
Delo v vrtu se začne s temeljito pripravo tal.
S tem zagotovimo koreninam in semenom
dovolj zraka in vlage. Koreninice, ki bodo
na novo pognale, bodo imele ustrezno
oporo in s tem cela rastlina. Grede nato oz-
načimo po načrtu. Marca in aprila lahko že
sejemo prezimno trdne enoletnice. Ob di-
rektni setvi v grede, v tla pripravimo brazde,
katerih globina je odvisna od velikosti se-
men. Splošno pravilo je, da sejemo dvakrat
globlje od velikosti semena. Ko semena za-
sejemo na gredo, ni priporočljivo, da jih
takoj zalijemo. Če je zemlja presuha, je bol-
je, da jo nekoliko zalijemo pred setvijo, ko
že naredimo brazde. 

Sabina Šegula, univ. dipl. inž. agr., 
učiteljica praktičnega pouka, strokovno teo-

retičnih predmetov in modulov na BC
Naklo - Srednji šoli 

Delo v vrtu se je že začelo
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Peugeot bo konec leta začel prodajati
novinca z oznako 3008, ki so ga po-
imenovali Novi lev, je mešanec med
kompaktnim enoprostorcem in šport-
nim terencem, v dolžino bo meril 4,36
metra, v prtljažnik pa bo mogoče spra-
viti med 512 in 1604 litri prtljage ali to-
vora. Hkrati bo 3008 prvi Peugeotov
hibridni avtomobil, ki ga bosta družno
poganjala 2,0-litrski turbodizelski štiri-
valjnik (120 kW/163 KM) in električni
motor s 27 kilovati (37 KM). Podvozje
je zasnovano tako, da je mogoč tudi
štirikolesni pogon. Druga pogonska

stroja sta poleg dveh 2,0-litrskih še 1,6-
litrski turbodizel in dva 1,6-litrska ben-
cinska štirivaljnika. Na voljo bodo roč-

ni in samodejni menjalniki. Do večine
evropskih trgov naj bi 3008 prišel jese-
ni. Matjaž Gregorič

Citroën oživlja oznako DS
S konceptnim modelom DS Inside Citroën najavlja novo
linijo modelov z oznako DS, ki pomeni ‘different spirit’
(drugačen navdih). Prvi, ki ga pooseblja DS Inside, bo že
prihodnje leto DS3, ki bo nadomestek za sedanji C2, sle-
dila bosta DS4 in DS5 in v petih letih bo nared šest no-
vih modelov. Malček meri nekaj centimetrov manj od
štirih metrov, poganjali ga bodo sodobni bencinski in di-
zelski motorji. Hkrati z napovedjo nove linije avtomobi-
lov so pri Citroënu začeli tudi preobrazbo celostne podo-
be, ki bo med drugim zajela tudi obsežne spremembe
prodajno servisnih centrov.  M. G.

Levji mešanec s številko 3008
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Trojka za sladokusce in varčneže
Prihajata športno nastrojena Mazda3 MPS 
in varčna Mazda3 i-stop.

Nova Mazda3 MPS se od manj po-
tentnih in ekskluzivnih predstavnic
družine razlikuje v številnih oblikov-
nih detajlih, med katerimi ni mogoče
prezreti posebne maske hladilnika in
odprtin za dovod svežega zraka, večje-
ga strešnega spojlerja ter širših koles
in pnevmatik. Tudi v notranjosti je
mogoče takoj opaziti prestižen, a
hkrati športen občutek, ki nedvoum-
no dokazuje položaj zastavonoše v
modelni družini. Za pogon je znova
zadolžen 2,3-litrski bencinski motor,
ki zmore kar 191 kilovatov (260 KM) in
je odslej še varčnejši, saj se na sto pre-
voženih kilometrov zadovolji s pov-
prečno pol litra manj goriva kot nje-
gov predhodnik. Mazda3 MPS je to-
krat še bolj suverena, saj je šasija še

čvrstejša, pnevmatike posebej prilago-
jene in krmilni mehanizem znova iz-
boljšan. 
Tistim, ki jim je več do varčevanja z
gorivom in ohranjanja okolja, pa pri
Mazdi namenjajo trojko z novim siste-
mom i-stop. Avtomobil je sicer oprem-
ljen z 2,0-litrskim bencinskim motor-
jem, sistem i-stop pa za vnovični za-
gon motorja uporablja zgorevalno
energijo. Ob zaustavitvi motorja pri
čakanju pri rdeči luči ali v prometnem
zastoju kombinacija delovanja sistema
neposrednega vbrizga, odprtosti venti-
lov in ustreznega položaja batov ter
ročične gredi s pomočjo manjše pomo-
či zaganjalnika ponovno zažene mo-
tor s pomočjo že nakopičene zgoreval-
ne energije. Skupaj z manjšimi aerodi-

namičnimi popravki tako Mazda3 z i-
stop tehnologijo omogoča prihranek
14 odstotkov porabe goriva. V primer-
javi s podobnimi sistemi pri Mazdi tr-
dijo, da je njihov i-stop tudi izjemno hi-
ter, saj omogoča dvakrat hitrejši vno-
vični zagon motorja.
Matjaž Gregorič
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Ob nakupu Škode Fabie Happy

DOŽIVITE RAJ!

8.888 €
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Nissan z novim 
orožjem NV200

Japonski Nissan, ki se je pri lahkih
dostavnih vozilih, namenjenih ev-
ropskim trgom, doslej naslanjal na
partnerski Renault, je s predstavitvi-
jo novega modela NV200 znova na-
stopil samostojno. Dolžina znaša ne-
koliko manj kot 4,4 metra, zaradi po-
gona na prednji kolesi je tovorni
prostor sposoben sprejeti dve stan-
dardizirani paleti, sicer pa tovor lah-
ko obsega 4,1 kubičnega metra in
tehta do 771 kilogramov. V začetku
bosta pogonu namenjena 1,6-litrski
bencinski motor (79 kW/108 KM) in
1,5-litrski turbodizel, sposojen pri Re-
naultu (63 kW/86 KM). Oba je Nissan
že preizkusil v svojih osebnih avto-
mobilih. Pri Nissanu bodo za NV200
namenili tudi veliko dodatne opre-
me, med drugim kamero za nadzor
zadnjega dela vozila, obljubljajo tudi
nizke operativne stroške. Proizvod-
nja bo stekla v drugi polovici letoš-
njega leta. M. G.

Avtomobili morda cenejši
Slovenski avtomobilski uvozniki,
združeni v sekcijo pri trgovinski
zbornici Slovenije, so zaradi občutno
manjše prodaje v zadnjih mesecih na
vlado naslovili pobudo za premijo za
čisto okolje v višini 2500 evrov ob za-
menjavi najmanj deset let starega av-
tomobila z novim. Po ocenah naj bi
tako prodali dodatnih deset tisoč no-
vih avtomobilov (skupaj v celem letu
okoli 60 tisoč), država pa naj bi bila
kljub temu v plusu, saj bi pobrala za
približno 8,1 milijona evrov več. M. G.
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Zgledovanje po večjem bratu
Volkswagen bo na pragu poletja postavil na ceste novo 
generacijo modela Polo.

Nemški Volkswagen je na avtomobil-
skem salonu v Ženevi predstavil peto
generacijo svojega tretjega najpo-
membnejšega modela Polo. Svojo
odraslost bo novi malček dokazoval z
uvajanjem značilnosti, ki jih premore
za številko večji evropski prvak Volks-
wagen Golf. Novi Polo je bil načrtno
zasnovan tako, da bi po novem, bis-
tveno strožjem in obsežnejšem točko-
vanju EuroNCAP dosegel pet zvezdic.
K temu pripomore tudi večja čvrstost
karoserijske konstrukcije, zaradi kate-
re se je v prostoru za noge možnost
vdora oziroma deformacijska moč v
primeru čelnega trka zmanjšala za
polovico, pri bočnem trku pa za pet-
ino. Poleg tega bosta za varnost skrbe-

la še elektronski stabilizacijski program
(ESP) z asistenco za speljevanje na
klancih in sistem zračnih blazin,
vključno z blazinami za glavo in prs-
ni koš. Ob vseh izboljšavah je Polova
karoserija v primerjavi s predhodni-
kom lažja za 7,5 odstotka. Z uvedbo
novih motorjev TDI in TSI ter sedem-

stopenjskega menjalnika z dvojno
sklopko (DSG) so se pri številnih iz-
vedbah zmanjšale vrednosti porabe in
izpušnih emisij. Pri tem najbolj izstopa
novi motor 1.2 TSI. Štirivaljni bencin-
ski motor s turbopolnilnikom in di-
rektnim vbrizgavanjem goriva doseže
77 kilovatov (105 KM), pri čemer pora-
bi 5,5 litra goriva na 100 kilometrov. Za
novi Polo bo v prvem letu na voljo
skupno sedem motorjev - štirje ben-
cinski in trije dizelski - s skupnim raz-
ponom moči od 44 kilovatov (60 KM)
do 77 kilovatov (105 KM). Proizvodnja
novinca se bo začela že konec marca,
poleti pa bo Polo zapeljal tudi na slo-
venske ceste. 
Matjaž Gregorič
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Ugodna ponudba pnevmatik in platišč

Zapeljite brez skrbi v pomlad!

Tudi klimatska naprava 
potrebuje redno 
vzdrževanje!

Navigacija in avtoakustika

Še vedno pa nudimo izredno ugodne pakete 
za servisiranje starejših vozil 

– do 25 % POPUSTA NA DELO IN MATERIAL!!!

Drugačen veter z vzhoda
Škoda bo začela nastopati s svojim prvim športnim terencem
Yetijem.

Novi Yeti, s katerim češka
Škoda svoj modelski pro-
gram širi na pet modelskih
serij, je 4,2 metra dolgi pet-
vratni avtomobil, ki se bo
enako dobro znašel na asfal-
tiranih cestah in tudi na
slabših poteh. Iz večkrat
predstavljenih konceptnih
idej je nastal štirikolesnik, ki
je hkrati kompakten, simpa-
tičen in poln presenečenj.
Pod kožo skuša zlesti s sa-
mosvojim sprednjim delom,
ki vsebuje značilno Škodino
masko in prijazno podobo
žarometov, ter čvrsti boki in
poudarjeni blatniki, ki skupaj
s 17-palčnimi platišči ustvar-
jajo vtis robustnosti in zanes-
ljive lege na cesti. Natančno
uravnotežena zasnova pod-
vozja zagotavlja tisto, kar
daje slutiti že sama oblika. K
občutku udobja in varnosti
med drugim pripomorejo
tudi motorji, ki so vsi oprem-
ljeni s tlačnim polnjenjem.
Osnovni motor, ki je na voljo

v kombinaciji s pogonom na
sprednji kolesni par, je štiri-
valjni bencinski motor z 1,2-
litrsko gibno prostornino, ki
ob podpori turbopolnilnika
ustvari 77 kilovatov (105 KM),
s prenosom na prednji koles-
ni par. Močnejši 1,8-litrski
turbinsko podprti motor s
118 kilovati (160 KM) poganja
vsa štiri kolesa, enako tudi
oba močnejša 2,0-litrska tur-
bodizla s 103 oziroma 125 ki-
lovati (140 oziroma 170 KM),
medtem ko je šibkejši enako
prostorninski stroj z 81 kilo-
vati (110 KM) namenjen razli-
čicam s pogonom prednjih
ali vseh štirih koles. Škoda
novinca uvršča med kom-
paktne športne terence, pri
čemer poudarjajo prepričljive
vozne lastnosti in dinamiko
štirikolesno gnanih različic.
Sicer pa bo treba pri nas na
Yetija počakati do začetka je-
seni, ko bodo znane tudi
cene. 
Matjaž Gregorič

fotografiranje in snemanje iz zraka

Eksluzivni zastopnik za trženje oglasnega prostora  
avtomobilizma za Gorenjski glas in njegove priloge.

www.flyq.eu

Promocijske novosti 2009

info@flyq.eu
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Doma na cestah in poteh
Audi A4 Allroad Quattro ima poleg stalnega štirikolesnega 
pogona še večji odmik od tal in najsodobnejšo tehnologijo.

Nemški Audi startni črti
približuje novi A4 Allroad
quattro. S stalnim štirikoles-
nim pogonom in večjim od-
mikom so njegove vozne
lastnosti prepričljive tudi
tam, kjer se asfaltirane ceste
že končajo. Oblikovna za-
snova Audija A4 allroad
quattro se zgleduje po Audi-
ju A4 Avant. Ostro začrtane
linije obdajajo atletsko na-
pete površine, nizka strešna
linija pa ustvarja kupejevsko
silhueto, ki izraža športno
eleganco zunanjosti. Maska
hladilnika z enodelnim ok-
virom je lakirana v lunino
sivi barvi in ima navpične
kromirane lamele, ki tako

kot poseben odbijač in veli-
ke odprtine za dovod zraka
poudarjajo samozavesten vi-
dez. Sprednji meglenki kra-
sita kromirani obrobi. Pri iz-
vedbi z žarometoma ksenon
plus so dnevne in zadnje
luči zasnovane v tehniki
LED. Spredaj in zadaj ima A4
allroad quattro ščitnik za
podvozje iz legiranega jekla.
Ob pogledu od strani izsto-
pajo predvsem razširitve ko-
lesnih ohišij, oglati pragovi
in velika kolesa. Aluminija-
sta platišča so 17-palčna s se-
demkrakimi obroči in so del
serijske opreme. Streha je
okronana s strešnimi letva-
mi, zadnji odbijač z izraziti-

mi linijami in integrirani-
ma, vodoravnima odsevni-
koma pa še dodatno poudar-
ja širino avtomobila. Pri mo-
torju 2.0 TDI sta obe izpuš-
ni cevi nameščeni druga ob
drugi, motorja 2.0 TFSI in

3.0 TDI pa imata eno izpuš-
no cev na levi, eno pa na
desni strani. Novinec bo do
slovenskih cest verjetno pri-
spel jeseni, morda še nekaj
tednov prej.
Matjaž Gregorič

Seat Exeo tudi kot 
družinski kombi

Potem ko je bil lani oktobra na avtomobilskem salonu v
Parizu premierno predstavljena Seatova limuzina Exeo
(avtomobil se naslanja na tehnično in oblikovno osnovo
prejšnjega Audija A4), se bo kmalu pojavila tudi kombi-
jevska karoserijska izvedba z oznako Exeo ST. Paleta
motorjev in seznam opreme bosta enaka kot pri štiri-
vratni različici. Edini razliki bosta daljša karoserija, ki bo
v dolžino merila 4.666 mm, in prostornina prtljažnika, ki
bo znašala 442 litrov. Obe modelski izvedbi bodo izdelo-
vali v matični tovarni v Martorellu, v bližini Barcelone,
ST bo ponekod na voljo že pred poletjem, pri nas pa ne-
koliko kasneje. M. G.
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Z avtomobilsko asistenco
COMFORT varni na poti

V Zavarovalnici Triglav, d. d., ponudbo vseh
vrst zavarovanj nenehno prilagajamo potre-
bam in željam trga, pri čemer sledimo tudi
svetovnim trendom. Poleg tega želimo biti svo-
jim strankam na voljo 24 ur na dan, vse dni v
letu. 

Tisti, ki veliko potujete in ste vselej v časovni
stiski, potrebujete udobje, ki ga ponuja avto-
mobilska asistenca COMFORT. Gre za so-
dobno in konkurenčno asistenčno storitev, ki
zavarovancem, predvsem poslovnim uporab-
nikom vozil, omogoča zanesljivo pomoč, ne
glede na čas in kraj neljubega dogodka. 

Asistenca COMFORT je nastala kot nadgrad-
nja asistence PLUS in pomeni novo kakovost
na področju zavarovanj avtomobilske asisten-
ce. Naša storitev nudi v primerjavi z zavarova-
njem obstoječih asistenčnih produktov dodat-
ne storitve in večjo širino zavarovalnih kritij, pri
nekaterih asistenčnih storitvah brez vnaprej
predvidenih zneskovnih omejitev kritja pomoči
in s tem celovit splet asistenčne rešitve oziro-
ma organizacijo pomoči zavarovancem ter re-
ševanja in popravila poškodovanega ali po-
kvarjenega vozila. 

Asistenca COMFORT ne zagotavlja zgolj po-
pravila vozila ”na ključ” in nadomestnega vozi-
la za celoten čas popravila. V okviru asistence
COMFORT boste deležni tudi neomejenega
kritja stroškov vleke, reševanja in prevoza vo-
zila ter prevoza zavarovancev. Če se boste
morda zaradi nezgode ali kraje znašli v finanč-
ni stiski, bo zavarovalnica za imetnike tega za-
varovanja založila denar. 

Asistenco COMFORT lahko sklenete v pake-
tih avtomobilskih zavarovanj COMFORT in
COMFORT plus, ki poleg nove asistence
vključujeta tudi kasko zavarovanje brez lastne
udeležbe pri škodi.

Več informacij o avtomobilski asistenci
COMFORT in paketih avtomobilskih zavaro-
vanj COMFORT dobite na vseh poslovnih me-
stih Zavarovalnice Triglav, d. d., pri naših zava-
rovalnih zastopnikih in na www.triglav.si.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
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Kozmetika iz domače kuhinje ...

Banane sodijo med najbolj priljubljeno sadje pri nas, in čeprav
izvirajo iz tropskih krajev, so nam prav tako domače kot
jabolko. Toda redko kdo ve, kako je banana našla pot v Evropo,
od kod izvira njeno ime in ne pozna odgovora na večno
vprašanje: zakaj je banana ukrivljena?

Tudi o banani se vrtijo številne legende. Na Šri Lanki npr.
trdijo, da je Eva v raju svojega Adama zapeljala ne z jabol-
kom, temveč z banano. 
Že pred stoletji so stari Arabci imenovali sadež ”banan”,
kar v arabščini pomeni ”prst”. Posamezni sadeži rastejo
najprej navzdol, in ker se med rastjo orientirajo po sončni
svetlobi, se počasi ukrivijo. Poznamo okoli tisoč vrst ba-
nan: velike, male, debele, tanke, rdeče in celo progaste ba-
nane, vendar niso vse vrste užitne. 

Izvor banane in njena pot v Evropo
Banane izvirajo iz Daljnega vzhoda. Naši predniki so kaj
kmalu ugotovili, da lahko banane pridelujejo v vseh vlaž-
nih in toplih predelih sveta. Svetovna trgovina z banana-
mi se je začela davnega leta 1899, ko je bila ustanovljena
ameriška družba ”United Fruit Company”. Ta družba, ki
se danes imenuje ”Chiquita”, je še vedno vodilna v pride-
lovanju in trgovanju z rumenim sadežem. Največje plan-
taže banan najdemo v srednje- in južnoameriških drža-
vah, kot so Ekvador, Panama, Nikaragva in Costa Rica. 
Preden bananovec odraste, traja približno eno leto in pol.
Nosi okoli dvesto plodov. Banane oberejo še nezrele in jih
v hladilnih ladjah pri stalni temperaturi 13 stopinj Celzija
razvozijo po vsem svetu. Ne skrbite - tudi domačini obe-
rejo še nezrele sadeže in jih do končnega zorenja položijo
v senco. Menda bi v nasprotnem primeru postale lesene
in neužitne.

Banane osrečujejo
Banane vsebujejo veliko ogljikovih hidratov, zato hitro na-
sitijo in preskrbijo telo s številnimi hranilnimi snovmi. Od-
likujejo se po visoki vsebnosti kalija, ki skrbi za to, da so
naše telesne celice napolnjene z zadostno količino vode in
lahko normalno delujejo. Poleg tega vsebujejo banane veli-
ko vitamina A in C ter vitamine skupine B. V bananah se
skriva tudi ”hormon sreče” serotonin, ki pozitivno vpliva
na centralno živčevje in skrbi za dobro voljo. Banane vse-
bujejo tudi cink in mangan, ki pomagata pri motnjah spol-
ne moči. Cenjene so tudi pri zniževanju visokega krvnega
tlaka in holesterola v krvi ter delujejo razstrupljajoče.

Banane v kozmetiki
Na Daljnem vzhodu so domačinke že kmalu odkrile, da
meso tega sadeža pomlajuje in lepša kožo. To izročilo se je
razneslo tudi po Evropi. Banana se priporoča predvsem utru-
jeni in izsušeni koži, saj ji vrača moč, prožnost in vlažnost. 

Bananina maska za pomlajevanje zrele 
in utrujene kože
Potrebujemo: 1 zrelo banano, 1 jedilno žlico kisle smeta-
ne, 1 rumenjak, nekaj kapljic olivnega olja.

PREJ

POTEM

SUPER UGODNO!! ● BODY WRAPPING 24 EUR ●  SOLARIJ do 
20 min. 6 EUR ●  POMLAJEVALNA NEGA OBRAZA 35 EUR
●  NEGA MLADE KOŽE 19,90 EUR

Hrast Ksenija s.p., Ul. Rudija Papeža 5, Kranj, 
tel.: 04/23 52 570

Pomladimo se v Kozmetičnem studiu

NOVO - MASAŽA CELEGA TELESA 50 MIN - 19,99 EUR
BODY WRAPPING - hujšanje: 
posamezni obisk 50 EUR, v paketu samo 24 EUR

● ODVEČNIH KILOGRAMOV SE BOSTE REŠILI
HITRO IN BREZ NAPORA!!!

● s konfekcijske številke 46 na številko
40 samo v 3 tednih
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Banano zmečkamo in ji dodamo dru-
ge sestavine. Zmešamo v gladko zmes
in jo nanesemo na dobro očiščen ob-
raz, vrat in dekolte. Pustimo delovati
20-30 minut in speremo s toplo vodo.

Bananina maska za vse vrste
kože
Ta maska se odlikuje po enostavni iz-
delavi, zahteva pa kar nekaj časa, saj
znaša predpisano delovanje eno uro.
Rezultata pa boste toliko bolj vesele,
saj boste nagrajene z gladko in nežno
kožo.
Potrebujemo: 1 zrelo banano, 2 jedilni
žlici olivnega olja, 1 vlažno brisačo.

Banano zmečkamo in ji dodamo oliv-
no olje. Zmes nanesemo na dobro
očiščen obraz, vrat in dekolte. Pokrije-
mo se s toplo in vlažno brisačo, da
bodo hranilne snovi lažje prodrle v
kožo. Pustimo delovati eno uro, nato
speremo s toplo vodo. 

Bananina maska za suho
kožo
Ta maska daruje suhi koži vlažnost.
Razvajajte se z njo vsaj enkrat na te-

den, saj izvedba maske ne vzame pre-
več časa (približno 25 minut), uspeh pa
je zagotovljen!
Potrebujemo: 1 zrelo banano, 2 jedilni
žlici medu, 1 jedilno žlico polno-
mastnega jogurta.
Sestavine dobro zmešamo, nanesemo
na dobro očiščen obraz in pustimo de-
lovati 15 minut. Speremo s toplo vodo.

V kozmetiki svetujemo uporabo
zrelih sadežev.
Anita Di Grazia, foto: pixelio.de 

”Sem ena izmed mnogih žensk, ki se ne-
nehno trudi zmanjšati kilograme in iz-
boljšati videz. V času sodobne tehnike
nas sicer kar preplavljajo različni pripo-
močki in preparati za zmanjšanje telesne
teže, a sama kljub veliki izbiri še nisem
odkrila, kako brez velikega napora izgu-
biti centimetre tam, kjer najbolj motijo.
Dokler nisem odkrila kavitacije - odprave
maščobnih blazinic brez bolečin in preti-
ranega napora,” je povedala Ana, ena od
prvih strank novega salona CAVITÉ v Ra-
dovljici.
Kavitacija je metoda, ki s pomočjo najsodo-
bnejše ultrazvočne tehnologije omogoča

koncentracijo energije na točno določeni
globini v tkivu, kar zagotavlja selektivno
razbitje maščobnih celic v podkožju. Povr-
šina kože, žile, živci in mišice pri tem osta-
nejo nedotaknjeni. Maščoba iz razbitih
maščobnih celic se razlije v medcelično te-
kočino, od tam pa se po povsem naravni
poti izloči iz telesa.
”Kot so mi obljubili v salonu, so bili rezul-
tati vidni že po prvem posegu, po štirih ob-
iskih v salonu pa nosim za celo konfekcij-
sko številko manjša oblačila. Če ob terapiji
pazite še na prehrano in potrebno gibanje,
je uspeh stoodstotno zagotovljen,” je nav-
dušena Ana.

Salon CAVITÉ v Radovljici je prvi na Go-
renjskem, kjer so začeli kavitacijo. Na te-
rapijo, ki je idealna rešitev za vse, ki želite
izboljšati svoj videz, a se nočete ali ne
morete odločiti za kirurški poseg, se vam
tako ni več potrebno odpraviti v prestol-
nico. 

Vodja salona Ženja Petrič priporoča
vsaj dva obiska in obljublja sodobno,
strokovno in temeljito ter obenem spro-
ščujočo izkušnjo vsem, ki si še pred po-
mladjo želite hitro, varno in učinkovito
preoblikovati telo.

Brez napora nad odvečne centimetre

Pred tretmajem Po štirih tretmajih
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tusdrogerija.si

Samo za Ëlane 
Tuπ kluba
Kupon je unovčljiv ob 
predložitvi Tuš klub kartice 
samo v Tuš drogerijah 
do 25. 3. 2009 pri nakupu 
enega izdelka.

Kupon 
ugodnosti
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predložitvi Tuš klub kartice 
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Kuponi 
ugodnosti 
Tuš drogerij
Z nakupi prihranite 15,8 ¤ 
Člani Tuš kluba! Izrežite kupone ugodnosti in jih unovčite v vaši najljubši 

Tuš drogeriji, in sicer do 25. 3. 2009.
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Ljubezen: Naj bodo to
zvezde ali pa vesolje, v vsa-

kem primeru je pred vami dobro ob-
dobje za čustva oziroma ljubezen. 
Finance: Ko boste načrtovali nove
projekte, se morate zavedati, da mora-
te najprej dokončati stare. Uspeh bo.
Nasvet: Premalo znate uživati v kro-
gu najdražjih, potem pa se sprašujete
vsemogoče po nepotrebnem. 

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

Ljubezen: Uživali boste v pri-
jetnih trenutkih. Najprej bo to

le pričakovanje, hip zatem pa že hrepe-
nenje in ljubezen. Končno, si boste rekli.
Finance: Poslovni uspehi iz prejšnjega
obdobja se vam bodo še naprej nadalje-
vali. Malo bodite le pazljivi, komu za-
upate.
Nasvet: Kadar smo nesrečni, nas nihče
ne opazi, sreča pa je tista, ki gre marsi-
komu v nos. To naj vam ne bo ovira. 

Ljubezen: Obeta se vam
nova ljubezen. Ali boste to

vzeli kot poletno avanturo, pa bo od-
visno samo od vas.
Finance: Odvrgli boste vse skrbi in
začeli bolj pozitivno razmišljati, s tem
se vam tudi veliko rešuje. Imate tudi
dobro obdobje za večje naložbe.
Nasvet: Izkoristite ugodne možnosti
in nikar preveč ne razmišljajte, saj čas
beži mimo vas.

Ljubezen: Če boste samo
razmišljali, kaj bi bilo lahko

in kaj bi lahko naredili, se vam ne
bo spremenilo prav nič. Čas je za
akcijo!
Finance: Zanesli se boste na nekoga,
o katerem nimate dobrega mnenja. A
imeli boste še srečo, pameti pa ne. 
Nasvet: Redko katera stvar se rešuje
sama od sebe, zato boste morali poča-
si sprejemati odgovornosti, na kar vas
bo opozorila tudi okolica. 

Ljubezen: Izkoristili boste
ugodne dneve za ljubezen,

predali se boste zabavi v dvoje in kar-
seda uživali. 
Finance: Pridobili si boste materialne
dobrine, lahko je to stanovanje ali pa
avto. Sreča je na vaši strani, izkoristite
jo.
Nasvet: S tem, ko vidite več metrov
naprej v prihodnost, ne smete pozabi-
ti na sedanjost, ki je tudi zelo po-
membna.

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

Ljubezen: Vse preveč jo iš-
čete daleč od sebe, ljubezen

namreč, potem pa ste vedno znova ra-
zočarani. Končno boste le spregledali
resnico in svet bo postal lepši.
Finance: Obetajo se vam finančni po-
dvigi, ki so povezani z vašimi poslov-
nimi manipulacijami. Uspeh je zago-
tovljen in potem je samo pot naprej. 
Nasvet: Skoraj vedno ste prepričani, da
morate biti sami za vse. S tem, ko bo-
ste preložili svoja bremena, boste lažje
zadihali.

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

Ljubezen: Čustveni odnosi
se bodo končno sprostili in

zavel bo nov veter. V čim krajšem
času boste hoteli rešiti blokade iz pre-
teklosti.
Finance: Skrajni čas je že, da spreme-
nite taktiko, saj se vam do sedaj še čis-
to nič ni zasukalo v prid. Časa ni več
veliko.
Nasvet: Iz odnosov do različnih ljudi
se je treba naučiti kaj, komu in zakaj

dajemo. To je vsa modrost. 

Ljubezen: Prijateljska zve-
za, ki traja že kar nekaj časa,

ima možnost, da se razvije v pravo in
edino ljubezen. Strah bo seveda priso-
ten, a kaj zato.
Finance: Končno se boste posvetili re-
ševanju vaših denarnih težav. Konec
koncev niti ne bo tako zastrašujoče. 
Nasvet: Nikar se toliko ne upirajte
usodi, saj vam prinaša tudi lepe tre-
nutke. Dvome odstranite in brez stra-
hu zakorakajte v svetlo prihodnost.

Ljubezen: Odločili se boste
za večje spremembe v svo-

jem življenju. S tem boste naredili ve-
lik korak naprej za svojo ljubezen.
Finance: Obnovili boste poslovne
vezi, ki so se po nepotrebnem prekini-
le, in si s tem omogočili finančni us-
peh.
Nasvet: Ko se vam na poti pojavi ovi-
ra, vam to ne sme vzeti poguma, am-
pak naj vam da nov polet.

Ljubezen: Bali se boste, da
niste naredili vsega oziroma

dovolj za uresničitev svojih želja. Brez
panike, rezultati bodo kmalu vidni.
Finance: Pred vami je sicer nekaj
manjših izdatkov, a ker jih niste načr-
tovali, vam bo vzelo nekaj dni dobre
volje. 
Nasvet: Če bi malo več naredili in ne
samo razmišljali, bi bili veliko bolj za-
dovoljni in tudi sproščeni. Tudi okoli-
ca bi imela več od vas.

Ljubezen: Če bi poslušali
nasvete prijateljev, bi se lah-

ko izognili nekemu razočaranju. A kaj
hočete, tudi slabe stvari so dobre za
nekaj.
Finance: Imeli boste občutek, da se
vam tokrat nasmiha sreča, saj bo šlo
vse v vašo korist, česar do tedaj niste
bili vajeni. 
Nasvet: Vsak pride na vrsto, pa naj se
gre to za dobre ali slabe stvari v življe-
nju, zato nikdar ne gre obupati. 

Ljubezen: Obeta se vam
niz uspehov. Pa naj bo to lju-

bezen do partnerja, otrok ali prijateljev,
prav povsod boste blesteli.
Finance: Denar, ki je, vsaj tako pravi-
jo, sveta vladar, vam bo v tem mesecu
spet delal preglavice, a tokrat boste
imeli dober rezultat.
Nasvet: Res je, da vsega naenkrat ne
moremo imeti, a to ne pomeni, da so
vaše želje nemogoče. Z vztrajnostjo je
mogoče vse. 

Rak  22. junija - 22. julija Škorpijon  24. okt. - 22. nov. Ribi  20. februarja - 20. marca
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Za ljudi, ki želijo kaj narediti zase

Saša je sicer diplomira-
na ekonomistka, zaradi
težav z zdravjem v druži-
ni pa je pred trinajstimi
leti pobliže spoznala ho-
meopatsko zdravljenje.
Ves ta čas se je ukvarja-
la z izobraževanjem na
področjih izboljšanja
zdravja in osebnih odno-
sov. Končala je večletno
izobraževanje iz realitet-
ne terapije (posebne
veje psihoterapije), part-
nerskih odnosov Imago
in triletno Šolo integral-
ne biorgonomije pod
vodstvom Marjana Ogo-
revca. To šolanje ji je
dalo znanje iz klasične,
indijske in kitajske medicine in bioener-
getskih metod zdravljenja. Z izpiti pri Go-
spodarski zbornici Slovenije pa je prido-
bila naziv terapevtka naravnega zdravlje-
nja - bioenergoterapevtka. Spoznala je
tudi vrsto drugih alternativnih metod, po-
stala učiteljica reikija, hodila po žerjavici,
se udeležila skupinskega posta ... 
”Za nas, alternativne zdravilce, velja pre-
pričanje, da smo proti zdravljenju s kla-
sično medicino. To ne drži, nasprotno,
želimo si povezovanja klasične in alter-
nativne medicine, kot je to praksa v dru-
gih državah. Terapevti naravnega zdrav-
ljenja nismo tisti, ki bi zdravili, pač pa s
svojimi metodami pomagamo, da se telo
pozdravi samo,” pojasnjuje Saša Ho-
man. ”Pri svojih terapijah odkrivam pri
ljudeh podzavestne vzorce in programe,
ki so vzrok za različne bolezni in proble-
me v odnosih. Zaradi teh nezavednih
vzorcev velikokrat ljudje ne moremo iz-

koristiti vseh svojih po-
tencialov. Znana maksi-
ma pravi ‘Kakor znotraj,
tako zunaj’. Tisto, kar se
nahaja znotraj nas, si
prikličemo tudi od zunaj,
le da se tega v glavnem
ne zavedamo. Kadar
okolje do nekoga čuti
sovraštvo, ljubezen, ob-
sojanje,..., to odgovarja
tistemu, kar se nahaja v
človeku. Zaradi tega se
nekaterim dogajajo ne-
sreče, ljudje jih prizade-
nejo, so jim nevoščljivi
... Terapevti alternativ-
nega zdravljenja iščemo
vzroke, zakaj je prišlo
do neke bolezni, in jih

skušamo odpraviti, ne le zdraviti simpto-
mov. Ko je človek bolan, se mora zdravi-
ti celostno, ne le na telesni ravni, potre-
ben je celosten pristop. Poleg tega je
pomembno tudi, da se ljudem, s kateri-
mi delamo, v celoti posvetimo in pogo-
voru z njimi namenimo več časa, kot ga
jim lahko uradna medicina.”
Kako pomaga ljudem? Z individualno
diagnostiko energijskega stanja in oza-
veščanjem vzrokov težav; izvajanjem
energijske terapije s pomočjo metod rei-
ki, holistične radiestezije, integralne bio-
rgonomije in karmične diagnostike; s
svetovanjem pri spremembi načina živ-
ljenja, prehranjevanja, urejanja odnosov
v družini in na delovnem mestu ter pre-
vzemanja odgovornosti za svoje življenje
in zdravje. Pripravlja najrazličnejše izob-
raževalne programe, tečaje, seminarje,
kreativne delavnice s področja duševne-
ga in telesnega zdravja.

Da je zanimanje za tovrstno zdravljenje
veliko, dokazuje že udeležba na doseda-
njih predavanjih in delavnicah, ki jih je
pripravila skupaj s sodelavci, strokovnja-
ki na področju alternativnega zdravlje-
nja. Veliko zanimanja je bilo za predava-
nje o sodobni uporabi hipnoze, za indij-
sko astrologijo djotish in za program
(P)ozdravimo stare rane. 
”Na predavanja in delavnice prihajajo
zreli ljudje vseh generacij, ki se zavedajo,
da lahko za svoje zdravje največ naredi-
mo sami. Ne preseneča dejstvo, da jih
večina o tovrstnih metodah že nekaj ve,
saj gre za ljudi, ki jih tematika zanima in
so se o njej že poučili,” pravi sogovorni-
ca. Konkurence na področju naravnega
zdravljenja pa je ni strah, saj pravi, da je
to zelo razvejano področje, kjer vsakdo
lahko najde kaj zase, s tem, ko imaš kon-
kurenco, pa tudi sam gradiš kakovost.

Že v četrtek, 19. marca, ob 19. uri sledi
delavnica Zvočna kopel s planetarni-
mi gongi in tibetanskimi pojočimi po-
sodami (v Kranju, v nebotičniku, Blei-
weisova cesta 6, prvo nadstropje). Pri-
hodnjo sredo, 25. marca, pa se začenja
sklop predavanj oz. delavnic na temo
Komu želim ugajati, sebi ali drugim,
ki bo štiri srede zapored od 18. do 21.
ure prav tako v nebotičniku. Aprila in
maja bodo še predavanja o sodobni
uporabi hipnoze pri odpravljanju alergij,
tečaj refleksne masaže stopal za doma-
čo uporabo in sodobna uporaba hipno-
ze pri spreminjanju prehrambenih navad
in hujšanju.

Ravno te dni Saša začenja nov sklop predavanj in delavnic. Prva bo že
jutri, 18. marca, ob 19. uri v Kranju, v gasilskem domu na Bleiweisovi
cesti 34 (prvo nadstropje), ko bo predsednik Društva hipnoterapevtov
Slovenije mag. Uroš Plantan predaval o sodobni uporabi hipnoze pri
reševanju depresije. Hipnozo bodo na predavanju pokazali tudi v živo.

Saša Homan

www.centersredina.si 
041/515-390

Saša Homan, samostojna podjetnica, ki se ukvarja s posredništvom in svetovanjem, je lani
ustanovila center Sredina, namenjen alternativnim metodam zdravljenja in izobraževanju.

SAŠA HOMAN s.p., ZGORNJE BITNJE 315, ŽABNICA
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Ohranimo okolje z Reenergijo

Tudi vi lahko postanete kupec Reenergije

Z izbiro Reenergije boste na mesečnem računu za električno 
energijo plačevali le 1 evro* več. Zbrana sredstva od prodaje 
Reenergije se bodo zbirala v Skladu Reenergija in bodo 
namenjena novim ekološkim projektom.

Reenergija vam prinaša več

Z odločitvijo za nakup Reenergije postanete član Kluba 
Reenergija. Prejemali boste koristne informacije, seznanjali 
vas bomo z ugodnostmi in vas obveščali o zbranih sredstvih 
in aktivnostih Sklada Reenergija. Ob pristopu k nakupu 
Reenergije vas čaka praktično darilo.

Reenergija je električna energija, proizvedena iz 100-odstotno obnovljivih virov energije. Z njeno uporabo 
tudi vi prispevate k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem ohranjate naše okolje čisto.

Uradne ure: operaterji v klicnem centru/informacijskem pultu so vam na voljo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 14. ure, ob sredah od 7.30 do 16.30 ure in ob petkih 
od 7.30 do 13. ure. Zunaj delovnega časa bodo klici prevezani na avtomatski odzivnik in bodo posneti.

*Cena ne vključuje DDV.                               Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Več informacij in prodajne pogoje najdete na www.elektro-gorenjska.si/reenergija, v klicnem centru ali na informacijskem pultu.

www.elektro-gorenjska.si/reenergija     reenergija@elektro-gorenjska.si     klicni center (04) 20 83 111 Elektro Gorenjska, d. d.     informacijski pult Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
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Spomladanska ponudba

POTROŠNIŠKIH 
KREDITOV
je tokrat veè kot

UGODNA.

Fiksna nominalna obrestna mera 
7 let znaša 6,95 %.

Kratkoroène kredite za komitente banke v višini do 4.000 € 
odobrimo brez plaèila stroškov zavarovanja. 

Za komitente z najboljšo boniteto odobrimo kredit do 8.000 € 
z odplaèilno dobo do dveh let in brez zavarovanja.

za dolgoroène kredite do 




