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Predsoba,
dimenzije:

156x192x35 cm.
MDF. 

Barva: bukev 3D.
(1701J69140000)

199,-
www.lesnina.si

Cene so v € in veljajo za gotovinsko plačilo od 6. 12. do 16. 12. 2012 oziroma do odprodaje zalog. Prečrtane cene so priporočene prodajne cene dobaviteljev, 

ki so veljale pred akcijo in bodo veljale po akciji. Razvidne so iz njihovih cenikov. Popust velja za gotovinsko plačilo in se obračuna na priporočen maloprodajni cenik 

proizvajalca v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. 

KRANJ - C. Staneta Žagarja 67, 
delovni čas: pon.- pet. 9:00 - 20:00, sobota 9:00 - 18:00.

JESENICE - Cesta železarjev 4b,
delovni čas: pon.- pet. 8:00 - 20:00, sobota 8:00 - 13:00.

SAMO V LESNINI 
KRANJ IN JESENICE

179,-
30060 -40%

Mladinska soba, postelja 200x90 cm 
s predalom in 2D omara. Barva: noce/oranžna ali noce/beige. Vzmetnica in pod za doplačilo. (1503D87000102)

2590
4496

pisalna miza

2590
4496

komoda

4990
6990 -28%

Omara, 
dimenzije: 81x177x52 cm.
Barva: oreh ali bukev.
(25220019 03)
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Jera Oražem

Iz Benetk v Doho, glavno mesto Katarja, 
smo leteli približno šest ur. Čez dan se 
ozračje v Dohi segreje na 40 stopinj Cel-
zija in vroč zrak je presenetil tudi nas. 
Na letališču smo prvič lahko začutili 
vpliv Azije, saj je bila hrana za večerjo in 

zajtrk precej začinjena. Katar je bogata 
država, kjer je voda dražja od nafte. Po 
letališču se v spremstvu svojih žena, ki 
jim lahko vidimo le oči, sprehajajo dol-
gobradi arabski šejki, oblečeni v dolge 
bele halje in oviti v bele rute. Do Kat-
manduja so nas ločile še štiri ure vožnje 
z letalom.

Katmandu

Glavno mesto Nepala združuje tri nek-
danja kraljestva: Kathmandu, Bhakta-
pur in Patan. Thamel se imenuje najbolj 
turističen predel v Kathmanduju, od 
ostalega mesta se razlikuje po čistoči 
in cenah, saj so restavracije prilagojene 

Glavni trg Katmanduja / Foto: Rožle Bregar

Življenje je lahko tudi drugačno

To smo spoznali v azijski državi, znani po najvišji gori na svetu 
– Mount Everestu, v Nepalu. Idejni vodja in organizatorica 
odprave je mentorica Mednarodnega priznanja za mlade (MEPI) 
na Gimnaziji Kranj Marija Štremfelj, poleg nje pa nas je vodil 
tudi njen soprog Andrej Štremfelj. MEPI je program, ki mlade 
vzpodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa, saj udeleženec 
opravlja prostovoljno delo, veščine in šport, del programa pa so 
tudi odprave v tuje dežele. Program mladim predstavlja izziv, saj 
si sami začrtajo cilje, ki jih morajo doseči.
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Evropejcem (npr. italijanska restavra-
cija). Na ulicah te obletavajo prodajalci 
preprog, šalov, oblačil, nakita, bakrenih 
čajnikov in skodelic. Veliko je tudi trgo-
vin s pohodniško opremo, kjer običajno 
na poceni robo našijejo napise Mammut 
ali The north face, nato pa ti izdelke 
želijo drago prodati. Vse cene je potreb-
no zbijati, običajno za začetek postaviš 

tretjino cene, ki ti jo določi prodajalec. 
Najbolj značilna nepalska jed se imenu-
je dal bhat, ki je ne smemo zamenjati z 
besedo danjabhat, kar pomeni hvala. Jed 
sestavlja riž, poleg katerega postrežejo 
še tri omake, njihova glavna sestavina je 
leča. Natakarji ti pogosto zagotovijo, da 
jedi niso pekoče, nato pa se izkaže, da 
je za marsikaterega tujca začimb preveč.

 

Tempelj pri templju
Durbar square ali glavni trg je poln tem-
pljev. Pred templji pogosto sedijo v rume-
no oblečeni starci, ki sami sebe imenuje-
jo za svete može. Živijo le od denarja in 
hrane, ki ju dobijo od ljudi, v zameno pa 
zanje molijo. Ker smo Katmandu obiskali 
v času festivala Dashaina, je bilo obisko-
valcev precej manj kot običajno. To se je 
poznalo tudi na cestah, čeprav si takrat 
še nismo predstavljali, kakšna bo spre-
memba po prihodu s trekinga. Hindujski 
festival je znan po darovanju drobnice 
bogovom. Tudi sami smo bili priča ne-
prijaznemu klanju. Na vsakem koraku so 
okoli tebe ljudje, ki ti želijo prodati nakit 
ali pa majhno šahovnico in se jih je težko 
otresti. Levo in desno hodijo ali ležijo kra-
ve, okoli njih pa frfotajo golobi.
Na koncu glavnega trga je hiša, ki ima 
eno okno pozlačeno. Hiša je dom žive 
boginje, deklice, ki še ni dobila prve 

menstruacije. Izberejo jo, ko ji je 5 ali 6 
let, mora imeti primerno obliko obraza, 
oči ... Deklice, ki na videz ustrezajo, za-
prejo v temno sobo, nato pa jih strašijo. 
Prava živa boginja je pogumna in je ni 
strah ničesar. Dekle nato ločijo od dru-
žine. Enkrat na dan se pojavi na oknu, 
nekajkrat na leto, v času festivalov, pa 
gre s kočijo skozi mesto. Pri tem se ji vsi 
klanjajo in jo častijo.
Bhaktapur je duhovno središče Kat-
manduja. Je malo odmaknjeno iz centra 
mesta, kar se pozna tudi na drugačni 
zgradbi templjev. V Bhaktapurju lahko 
vidimo zlata vrata, vhod v enega izmed 
templjev, ki jih straži vojak. Na glavnem 
trgu je najvišji tempelj, ki ga varujejo 
ogromni kipi levov, slonov in Bude.
V mestu Pashupatinat opravljajo obrede 
zažiganja trupel. Bogate in revne ljudi 
ločuje most čez sveto reko Bagmati, ka-
mor nato stresejo pepel umrlega. Reka 
se naprej izliva v Ganges. Obred bogatih 
traja tri ure. Najprej jim noge namakajo 
v reki, da očistijo dušo, nato jih položi-
jo na oltar in obložijo z lesom. Preden 
prižgejo ogenj, jih posujejo z oranžnimi 
cvetovi. Na levi strani mostu so kresovi 
revnejših postavljeni drug poleg druge-
ga. Obred je kratek, moški svojci pa si 
pobrijejo lase in pustijo le čopek. Žalu-
jejo toliko časa, dokler jim lasje ne zra-
stejo nazaj.

Sveti mož / Foto: Rožle Bregar

Obred zažiganja bogatih / Foto: Rožle Bregar
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Korak za korakom do vrha
Vožnja v Dhunche je bila videti kot boli-
vijska Cesta smrti. Ravno tako ozka, da 
se dve vozili ne moreta srečati, s prepadi 
na levi strani, na desni pa skale, slapo-
vi, tolmunčki ali drevesa. Iz Dhuncheja 
smo štartali z našo odpravo. Prvi dan je 
bil od vseh najbolj naporen, saj smo v še-
stih urah naredili 1300 metrov višinske 
razlike. MEPI-jevci smo ob lodgu posta-
vili šotor, kjer smo v puhastih spalnih 
vrečah tudi prenočili. V gorah so lastni-
ki lodgev večinoma begunci iz Tibeta. 
Prepoznamo jih po značilnih pisanih 
preprogah, ki jih uporabljajo namesto 
vrat. Po religiji so budisti, kar lahko ugo-
toviš po rdečih, modrih, zelenih, rume-
nih in belih zastavicah s podobo Bude 
in napisi manter, ki jih imajo obešene v 
lodgu, zunaj lodga in na poti okoli vseh 
stup (večje kapele) in čortenov (manjša 
kapela). 
V treh dneh smo dosegli Gosaikund, ki 
je znan po 17 svetih jezerih, posvečenih 
bogu Šivi. Hindujci verjamejo, da svojo 
dušo očistiš vsega zla, če se umiješ z 

vodo iz jezer. Vseh jezer naj bi bilo 108, 
vendar so druga jezera precej manjša. 
Četrti dan je naša odprava dosegla naj-
višjo točko naše odprave, vrh Suriya 
Peak (5145 m). Še pred sedmimi leti si 
za vzpon potreboval alpinistično opre-

mo, danes pa zaradi segrevanja ozračja 
snega tam ni več, zato niso potrebni ne 
dereze ne cepini. Potrebuješ le nekaj 
plezalnih spretnosti, saj je na nekaterih 
predelih pot težko prehodna, skale pa se 
krušijo.

Vsakdan v Dhuncheju / Foto: Rožle Bregar Otroška zabava / Foto: Rožle Bregar

Gosaikundsko jezero / Foto: Rožle Bregar



Z Gosaikunda smo se nazaj v mesto 
spuščali štiri dni. Občudovali smo ze
leno naravo, rumena polja in terase, 
v daljavi pa nas je pozdravljal sivi Kat
mandu. Pozdravljali smo mimoidoče in 
otrokom razdelili zadnje čokoladice. 

Obisk britanske šole in 
Boudhanatha
Namen našega potovanja ni bil le oprav
ljanje zlate odprave, temveč smo si žele
li tudi sodelovanja z lokalnim okoljem. 
Obiskali smo zasebno britansko šolo, 
kamor hodijo otroci bogatih, saj letna 
šolnina stane od 5.00015.000 evrov. 
Običajno so to otroci kakšnih velepo
slanikov, inženirjev, lastnikov različnih 
firm. Skupaj z njihovim mentorjem Ala
nom Taylorjem so se odločili, da nam 
bodo predstavili glavni trg in templje v 
Patanu. Že na poti od šole do trga so naši 
vodiči izgubili orientacijo in dejali, da se 
tu mimo običajno vozijo le z osebnim 
šoferjem. Na glavnem trgu nam niso 
znali prav veliko povedati o templjih, po
datke so nam prebrali iz lista, ki so ga ob 
začetku dali tudi nam. Razočarani nad 
vodenjem smo jih povprašali, kakšen 
stik imajo z lokalnim prebivalstvom, in 
dobili odgovor: »Z njimi nimamo stika. 
Zakaj pa bi ga imeli?« Ker so tujci, ne 
sodijo v nobeno kasto, kljub temu pa se 
pozna, da jim denarja ne primanjkuje in 
se zato čutijo večvredne. Hrano za kosi
lo naročajo v restavracijah, ki jim obroke 
pripeljejo do šole. Eden izmed dijakov 

Igra z vozičkom / Foto: Rožle Bregar

Terase / Foto: Rožle Bregar

Nepalske deklice / Foto: Rožle Bregar
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mi je povedal, da mu je življenje v Ne-
palu všeč zato, ker lahko tu počne, kar 
hoče. Meni, da je Nepal država brez pra-
vil, saj lahko kjerkoli dobiš cigarete in 
alkohol, ne glede na starost. Od vodičev 
smo izvedeli le en zanimiv podatek, in 

sicer, da je povprečna mesečna učitelj-
ska plača od 80-120 evrov.
Njihov šolski kompleks je ogromen, od 
igrišča za odbojko, košarko, velikega 
ribnika, do številnih poslopij. Ne glede 
na lepo zunanjost in visok prihodek šole 

zaradi šolnin, pa notranjost ni preveč 
lepo opremljena, celo slabše kot v naših 
šolah, kar nas je spomnilo, da smo še 
vedno v Katmanduju. Mi smo učencem 
pripravili lutkovno predstavo, kjer smo 
prek jetija, Harryja Potterja in Kekca 
predstavili naravne in kulturne značil-
nosti Nepala, Velike Britanije in Sloveni-
je ter jih med seboj primerjali. Predsta-
va je uspela, nad predstavitvijo našega 
trekinga preko lutk pa so bili še posebej 
navdušeni najmlajši, ki se od lutk kar 
niso hoteli posloviti.
Popoldne smo obiskali Boudhanath, 
največjo stupo v Katmanduju. Po našem 
odhodu iz Nepala se je začel praznik 
luči, zato je bilo že vse okrašeno. Vse na-
okoli stupe so postavljeni molilni valji. 
Ljudje molijo tako, da gredo z roko pre-
ko vsakega valja in si medtem mrmrajo 
mantre.

Tudi otroci z ulic si zaslužijo 
priložnost
Fundacija Dežnik (Umbrella Foundati-
on) je organizacija, ki skrbi za otroke z 
ulic in sirote, ki so v državljanski vojni 
ostale brez staršev. Državljanska vojna 

Boudhanath, največja stupa v Katmanduju / Foto: Rožle Bregar

Nastop v sirotišnici / Foto: Jera Oražem
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Moja Go renj ska je  
pri lo ga ča so pi sa

Go renj ski glas je osred nji go renj ski ča so pis, ki 
po kri va šir še ob moč je Go renj ske. Je ča so pis z 
bo ga to tra di ci jo, saj ne pre ki nje no iz ha ja že od 
leta 1947, nje go vi za met ki pa se ga jo v dalj ne 
leto 1900. Kot pol ted nik iz ha ja ob tor kih in 
pet kih, v na kla di 22 ti soč iz vo dov. Je ne od vi
sen, po li tič no urav no te žen ča so pis z no vi ca
mi, pred vsem z vseh po dro čij živ lje nja in dela 
Go renj cev, pa tudi šir še. Pi še mo o vsem, kar 
lju di za ni ma, ali kot pra vi mo: Go renj ski glas 
za vas be le ži čas. V do brem in sla bem. V ve se
lju in ža lo sti. Za vas spra šu je mo, kaj je no ve
ga. Za ra di vas za stav lja mo tudi ne pri jet na 
vpra ša nja. Mor da vas kdaj kaj na uči mo. In 
se ve da po skr bi mo za spro sti tev in za ba vo. 
Samo za ra di vas pre de mo mis li. Na glas.

Ča so pis do pol nju je mo z brez plač ni mi pri lo ga
mi, kot so Moja Go renj ska, Kranj čan ka & Lo čan
ka, ter ob kon cu leta z le to pi som GO RENJ SKA  
da ri lom pred božičnonovoletnimi praz ni ki.

Če vas po leg bra nja Moje Go renj ske za ni ma jo 
tudi no vi ce z vse Go renj ske, vas va bi mo k na
ro či lu na ča so pis Go renj ski glas. Kot no ve mu 
na roč ni ku vam bomo prve tri me se ce ča so pis 
pri na ša li brez plač no (če bo ste naš na roč nik 
vsaj eno leto) in vas pre se ne ti li z da ri lom ter z 
dru gi mi ugod nost mi.

Do bro doš li v druž bi na roč ni kov 
Go renj ske ga gla sa.

MOJA GO RENJ SKA, ISSN 1581615X, iz ha ja kot pri lo ga  
pol ted ni ka Go renj ski glas, v na kla di 80.000 iz vo dov.  
Usta no vi telj in iz da ja telj: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj,  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Od go vor na ured ni ca:  
Ma ri ja Volč jak, ured ni štvo: Go renj ski glas, vod ja oglas ne
ga tr že nja Ma te ja Žvi žaj. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. 
o. o., Kranj. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu
ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor. Ured ni štvo, na roč ni
ne, oglas no tr že nje: Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, te le fon: 
04/2014200, te le fax: 04/2014213. Epošta: info@gglas.
si, mali ogla si: te le fon 04/2014247. De lo vni čas: po ne
de ljek, to rek, če tr tek in pet ek od 7. do 15. ure, sre da od 
7. do 16. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. MOJA  
GO RENJ SKA, šte vil ka 7, december 2012, je pri lo ga 97.  
šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 4. decembra 2012.

Naslovnica: Prazniki so tu
Foto: Tina Dokl 
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je trajala od 1996-2006, ko je Nepal ura-
dno postal federativna republika. Povod 
za vojno je bil umor kraljeve družine, 
njihovo sliko še danes lahko opazimo 
v kakšni restavraciji ali gorskih lodgih. 
Organizacijo denarno podpirajo tudi v 
drugih državah. Organizacija otrokom 
da možnost, da znova postanejo del dru-
žine in se izobrazijo v šolah.
Zadnji dan se je vsem najbolj vtisnil v 
spomin. Peljali smo se na obrobje Kat-
manduja, kjer tudi ni več toliko vrveža. 
S ceste smo se spustili nekoliko nižje 
mimo hiš in prišli na dvorišče, ki je bilo 
komaj dovolj veliko za vso našo skupino 
in nepalske otroke. V sirotišnici so nam 
pripravili slovesen sprejem. Dve dekle-
ti sta nam na čelo naredili rdečo piko, 
mlajši dve sta nas posuli z oranžnimi 
cvetovi, fantje pa so vsakemu gostu oko-
li vratu obesili šal. Za nas so pripravili 
malo manj kot uro dolg program. Zapeli 
so državno himno in plesali, oblečeni v 
narodne noše, ki so si jih posebej za ta 
dogodek izposodili.
V sirotišnici je okoli 25-30 otrok. Neka-
teri od njih imajo starše, vendar jih ti 
nočejo obiskati, saj menijo, da bi svoje 
otroke potem morali odpeljati, česar pa 
si ne morejo privoščiti. Otroci si kuha-
jo sami, hrano pa dobivajo od sosedov. 
Kljub temu so zelo zadovoljni, radi ho-
dijo v šolo in si želijo postati poslovneži 
in inženirji.

V kuhinji imajo mizo brez stolov, preno-
sni kuhalnik in posode. Na nekaj kvadra-
tnih metrih spi petnajst fantov, vsa opre-
ma v sobi je nekaj odej. Majhnost sobe je 
sicer priročna, saj ogrevanja nimajo.
Ob poslavljanju so nas vsi objeli in nam 
na lice pritisnili poljub ter dejali, da se 
moramo čim prej spet vrniti. Za otroke 
je bil to verjetno najsrečnejši dan v nji-
hovem življenju, saj smo bili prvi gostje, 
ki so jih kdajkoli sploh obiskali.
Navdušili so nas s svojo radovednostjo, 
saj jih je zelo zanimalo, kako je videti 
življenje v Sloveniji, in zrelostjo. Eden 
izmed fantov je pri svojih trinajstih letih 
po višini malce odstopal od drugih. Na 
račun majhnosti Nepalcev smo se poša-
lili, nato pa je Bikash dejal, da sploh ni 
pomembno, koliko centimetrov ima ose-
ba, temveč kako veliko je njegovo srce.
Pravijo, da so potovanja edina stvar, za 
katero človek zapravi veliko denarja, a 
se vrne bogatejši. V Nepalu smo tako 
nabrali veliko izkušenj, ki so vsakega 
od nas malce spremenile. Predvsem si 
bomo zapomnili to, da sta bogastvo in 
prijaznost obratno sorazmerna. Tisti, ki 
že tako nimajo nič, bodo s teboj delili še 
tisto malo, kar imajo, tisti, ki pa si lahko 
privoščijo vse, pa bodo odvrnili pogled. 
V spominu na to barvito azijsko deželo 
pa nam bodo ostali predvsem katman-
dujska umazanija in nasmejani otroci, 
ki nas zvedavo gledajo z naših fotografij.

Poslavljanje v sirotišnici / Foto: Rožle Bregar



Miha Naglič

Od kod vse te govorice o »veselem de-
cembru«? Da je to mesec, ko je treba ve-
seljačiti, se potikati od zabave do zabave 
in se nažirati. Pa čez mero nakupovati 
in pripravljati božična in novoletna da-
rila. Se postaviti v službo t. i. zunanjih, 
materialnih dobrin, se kazati v blišču 
prazničnih luči ¼  Je bilo v teh krajih 
že od nekdaj tako? Kje pa, bilo je ravno 
obratno! Poglejmo, kakšen je bil ta čas 
v naravi naših dežel, še preden je vanje 
posvetila električna luč, to pa se je zgo-
dilo šele okrog 1900. December je slej 
ko prej čas kratkih dni in dolgih noči, 
meglenih juter in somračnih popoldne-
vov, več dni je oblačnih kot sončnih, son-
ce nima več prave moči, da bi jih ogrelo 
in razsvetlilo. Bog ve, kako so se v takem 
vzdušju počutili naši davni predniki, ko 
močno razsvetljenih mestnih in naku-
povalnih središč še slutili niso? Kurili so 
peči in se greli ob njih, čakajoč na sve-
tlejše in toplejše dni. Pri tem so se naj-
brž tudi več pogovarjali, kar ni slabo. Ko 
so morali sprejeti krščansko in se odreči 
poganski veri, jim je Cerkev naložila, da 
morajo v tem času več moliti in hoditi 
k jutranji maši – da bi se pripravili na 
prihod (adventus) tistega, ki se je rodil o 
božiču. Adventni čas je bil čas duhovne 
priprave na božič, ta pa je potekala v ti-
šini in molitvi.
Tako je bilo, ko drugače ni moglo biti. 
Mrak in tišino je v to adventno scene-
rijo prispevala narava, molitev in hojo 
k maši je zahtevala Cerkev. Ko so se v 
minulem stoletju ena za drugo ali hkra-
ti zvrstile številne revolucije – ne le ko-

munistična, tudi tehnološka, seksualna, 
potrošniška, informacijska – so nastali 
pogoji za povsem drugačno preživljanje 
(pred)božičnega časa. V naravi je sicer 
slej ko prej tako, kot je bilo, človeška bi-
vališča pa je mogoče umetno razsvetliti 
in ozvočiti in se v njih predajati povsem 
drugačnim obredom: tiho molitev iz-
podrine glasno nazdravljanje in petje, 
mašo pa rituali nakupovanja in obda-
rovanja. Človek se ne poglablja več vase, 
ampak izstopa iz sebe v ta bleščeči in 
glasni zunanji svet. Zakaj pa ne?!
Povsem razumljivo je torej, da so ljudje 
rade volje prestopili iz hladnega v ogreti, 
iz temnega v svetli, iz tihega v hrupni, iz 
dostikrat lačnega v siti in napiti svet ¼ A 
izkazalo se je tudi, da je ta umetna sve-
tloba dostikrat zaslepljujoča, glasnost 
oglušujoča, sitost se sprevrže v nažrtost, 
odžejanost pa v opitost. Iz ene skrajnosti 
smo zapadli v drugo in se tega zavede-
li šele, ko se je to že zgodilo. Prepričan 
sem, da je vsako leto več takih, ki se zno-
va podajamo v decembrski mrak, pa ni-
smo mračnjaki; ki imamo raje tišino kot 
hrup, zmernost v jedi in pijači pa od nas 
zahtevajo osebno zdravje in zdravniki. 
Da o policistih, ki v tem času poostrijo 
svoj nadzor nad prehitrimi in pijanimi 
vozniki, niti ne govorimo. Pa ne gre za 
to, da bi se hoteli vrniti v stare čase. Gre 
za to, da eno in drugo uravnotežimo, v 
sebi in v družbi. December naj kar še bo 
vesel, a tudi zmeren in pomirjen.
Mar ne odganjamo tudi mi decembrske 
teme in strahov tako, da je v tem času 
vse hiper razsvetljeno? Razsvetljena in 
okrašena niso le mestna in nakupovalna 
središča; če bi pogledali na Slovenijo iz-

pod nočnega neba, bi videli, da so precej 
razsvetljene tudi vasi, samotni zaselki in 
posamične hiše. Mar ne preganjamo s to 
silno razsvetljavo tudi mi strahov, ki se 
jih sicer ne zavedamo, tičijo pa nam še 
vedno globoko v podzavesti in so zapisa-
ni v genih? Vsa ta silna umetna svetloba 
je nekaj poganskega, veliko poganskega 
je tudi v pretiranem nakupovanju in ob-
darovanju. Saj je res lepo nakupiti darila, 
posebno če so domiselna in dragocena, 
lepo je obdarovati in biti obdarjen. Toda 
ali ni vse to razsvetljevanje, nakupova-
nje, obdarovanje, srečevanje, druženje, 
pretirano prehranjevanje in popivanje 
nekaj minljivega, z vidika večnosti ne-
pomembnega. Blagor tistim, ki so po-
leg zemeljskih v tem času deležni tudi 
duhovnih dobrin – pri čemer ne bi upal 
trditi, da so prve le poganske in druge 
predvsem krščanske. Prava kombinacija 
najbrž ni v tem, da bi druge »prekrile« 
prve, ampak v pravi meri uživanja prvih 
in v zmožnosti sprejemanja drugih?

Adventni čas in veseli december

Spet je tu adventni čas. Kaj nam pomeni? Uživanje v svetlobi 
mestnih in nakupovalnih središč, nakupovanje in obdarovanje, 
srečevanje in druženje ob dobri hrani in pijači? Ali pa vero v 
rojstvo Odrešenika in v odrešenje slehernega človeka? Eno ali 
drugo ali oboje? Miha Na glič

10
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Dunja Bohorič

(Nadaljevanje iz prejšnje številke)

Zjutraj naslednjega dne smo pospravili 
naše torbe in se še pred odprtjem zajtr
kovalnice podali na trajekt v Portoferra
io. Časa je bilo še toliko, da smo si pri
voščili odlično kavo z rogljičkom, lepo v 
miru. Prijetno vzdušje pa bi se kmalu 
lahko sprevrglo v katastrofo, ko smo se 
petnajst minut pred odhodom pojavili v 
dokaj dolgi koloni za vzpon na trajekt: 
pristaniški prometnik nas ni spustil 
na trajekt. Imeli smo namreč vnaprej 
kupljeno povratno vozovnico z zago
tovilom prodajalca, da gremo lahko na 
katerikoli trajekt, tu pa smo obstali, ker 
so spuščali najprej kamione in seveda 
vse tiste potnike z avtomobili, ki so vo
zovnico kupili pred nekaj minutami ¼
in ni jih bilo konca. Za las nam je uspelo 
vkrcanje. Uf, bilo je kar vroče!

No, pa je bilo na poti spet toliko lepih 
stvari, da smo kmalu pozabili na jutranji 
incident. Najprej vožnja po Via Aurelii, 
po trasi ceste iz rimskih časov do Cecine. 
Do Voltere pa smo nadaljevali že po lepi 
toskanski pokrajini in od časa do časa 
»srečali« kak gradiček. V Volteri smo 
se ustavili za kratek ogled: etruščansko 
obzidje z dvema vhodoma, izjemno lepo 
ohranjeno rimsko gledališče in Palazzo 
dei Priori, pa še katedrala Marijinega 
Vnebovzetja z bogatimi notranjimi kape
lami in freskami ¼  Mi pa smo že hiteli 
dalje proti San Gimignanu.
Korenine prebivalstva tudi tega etru
ščanskega mesta segajo v obdobje nekaj 
sto let pred našim štetjem. Ime, ki ga 
danes mesto nosi, pa je zahvala svete
mu Gimignanu, ki je v 10. stoletju rešil 
mesto pred barbarskimi hordami. Sred
nji vek je meščanom prinesel rivalstvo 
med bogatimi družinami, ki so že od 
11. stoletja tekmovale, katera bo zgradi

la najvišji in najlepši stolp. 72 stolpov je 
krasilo mesto, danes pa je tistih, ki so 
kljubovali vsem naravnim katastrofam 
do danes, ostalo le še štirinajst. Mesto ni 
znano le po umetnostnih in zgodovin
skih spomenikih, pač pa tudi po odlič

Poletje v Toskani

Poznojulijskega nedeljskega jutra smo se podali proti Trstu 
in Benetkam ter mimo Bologne do Pistoie. Mimo mesta se 
večkrat peljemo, tokrat pa smo se odločili za obisk.

Detajl ob Palazzo Publico na Piazza Dell 
Campo

Rimski trg z gledališčem v Volerri Katedrala v Sieni
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nem belem vinu Vernaccia, ki je prava 
lokalna specialiteta. Sicer pa je vino tu
kaj doma, saj so nam v turističnem ura
du ponudili tudi knjižico »Vinske ceste« 
v okolici mesta.
Ta dan smo imeli v programu še ogled 
Siene, prenočišče pa smo rezervirali v 
enem najbolj vinorodnih predelov Juž
ne Toskane. Pot pod noge in hitro proti 
Sieni. Če bi si želeli ogledati muzeje, po
drobne prizore iz svetega pisma, ki jih 
praktično lahko srečamo v vsaki malo 
večji cerkvi na poti, bi za tako potovanje, 
ki smo si ga zamislili, potrebovali verje
tno kar dva meseca in ne devet dni. Tako 
nas je naš navigator pripeljal na severo
zahodni del mesta blizu cerkve San Do
menico. Na manj kot dveh površinskih 
kilometrih je zbrano 24 cerkva, med ka
terimi je prav gotovo največja in najlepša 
sienska katedrala v romansko gotskem 
slogu, poleg pa je še veličastna krstil
nica. Večino pomembnih zgradb smo 
pogledali v mimohodu, ustavili smo se 
le na trgu Il Campo, najbolj znanem po 
konjskih tekmovanjih z imenom Palio. 
Takrat je za Sieno velik praznik in temu 
primerno je okrašeno tudi mesto. Vrvež 

v tem vročem popoldnevu sredi tedna je 
bil po mestnih ulicah naravnost never
jeten. Sprehajalci so se hladili s slado
ledom, sedeči ob mizicah pod velikimi 
senčniki pa s pivom. Pridružili smo se 
jim, posebej še zato, ker je bilo prijetno 
poslušati govorico turistov s celega sveta 
¼ Še bi ostali v tem bogatem renesanč

nem mestu in prebirali ali poslušali le
gende, a kaj, ko smo morali še do našega 
današnjega prenočišča.
Prekrasna pokrajina, lepa cesta, ustav
ljali smo se za fotografske posnetke. Ko 
smo prispeli v Sinalungo, hotela nismo 
našli. Zanimivo, da ga tudi domačini 
niso poznali. Odločili smo se poklicati 

Počitniška hišica v Sinalungi

Najboljša masaža v mestu!
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Kitajska masaža na Kokrici
»Kitajski maser Wu  sem po desetih letih 
uspešnega dela pred časom zaprl svoj 
masažni salon na Bledu in sedaj delam 
samo na Kokrici pri Kranju. Ob tej prilo
žnosti se želim  za obisk zahvaliti svojim 
dosedanjim strankam za izkazano za
upanje in podporo v preteklih desetih 
letih in jih vljudno vabim na obisk v novi 
salon masaže na Kokrici. Če potrebujete 
pomoč, vam bo masaža zelo učinkovito 

odpravila glavobol, vrtoglavico, bolečine 
v vratu, ramenih in hrbtu ali križu, išias, 
bolečine v kolenih in gležnjih ...«

Svoje pozitivne izkušnje  nam je zaupala 
dvainštiridesetletna Mojca iz Kranja, ki jo 
je zaradi večletnega dela pri računalniku in 
klime v avtomobilu začel boleti vrat. »Bo
lelo me je tako zelo, da glave nisem mogla 
niti malo obračati, zato sem šla na Wuje
vo  masažo. Ne morem ga prehvaliti, po 
štirih masažah sta bolečina in napetost v 
vratu popolnoma izginili,« nam je zaupala.

Šestdesetletnega Janeza je zgrabilo v kri
žu med dvigovanjem pohištva. Nasled
nji dan je zaradi bolečine komaj vstal iz  
postelje. Poskusil je s tabletami in bloka
dami, a ni pomagalo. »Prijatelj mi je pri
poročil kitajsko masažo in sem poskusil. 
Da vam povem, po sedmih masažah sem 
že lahko plesal,« je povedal.

Izkoristite torej izjemno priložnost in se 
naročite na kitajsko masažo pri kitajskem 
maserju Wuju v Prenočišču Dežman na 
Kokrici pri Kranju, kjer izvajajo tudi taj
sko masažo. Studio masaže dela vsak dan 
(razen nedelje) od 14. do 21. ure. Naročila 
sprejemamo po telefonu. In  ne bojte se 
jezikovnih razlik, Wu govori slovensko.
 

Prenočišče DeŽman,  
KoKrica Pri Kranju

Tel.: 04/204 51 31, 04/204 51 42,  
gsm: 040/352 388

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje in vsem 
želimo srečno in uspešno novo leto 2013
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lastnika, ki nas je prišel iskat in nas nato 
odpeljal ven iz mesta, na deželo. Cesta 
se je začela vzpenjati v bližnji hrib, ven
dar pa je bil strah odveč: pred nami je 
zasijala filmska predstava: lepo oprem
ljena lična hišica sredi angleške trave. 
Gospod iz Rima, gospa iz Londona – par 
živi poleti v Toskani, pozimi v Londonu. 
Sanitarije in jedilnica kot iz najboljše 
revije o hišah, ob bazenu ležalniki, na 
eni strani gozdiček, na drugi malo viš
je še ena hacienda, pa malo naprej še 
druga ¼ Popolna tišina, le vsake toliko 
časa si slišal ptičje petje v bližini ¼ Suša 
neizmerna, pa vkljub temu vse zeleno. 
Vznožje malih gričkov naredi svoje. To 
je sedaj prava Toskana.
Večerja v prijazni gostilni, ki nam je bila 
priporočena. Lastnik je hitel razlagati, da 
ima večkrat slovenske goste, jaz pa sem 
se spomnila znancev, ki so že pred časom 
pripovedovali o počitnicah v Toskani. Ja, 
sedaj šele razumem, da so počitnice v To
skani res super počitnice! 
Naslednje jutro smo ob svežem kruhu, 
rogljičkih in dobri kavi razmišljali, da 
bi lahko ostali še dan ali dva, vendar nas 
je vinorodna Toskana vabila na pokuši
no vin. Vozili smo se počasi, saj smo se 
na vsakem drugem ovinku ustavili in 
vzdihovali »tu je še lepše« in pritiskali 
na gumb fotoaparata. Iz prijetnega Mon
talcina z mogočno utrdbo in vinskimi 
kletmi ter kraljico vin Brunello di Mon
talcino smo se podali dalje mimo Pienze 
v Montepulciano. Mesto ima podobne 
karakteristike kot druga mesta v tej vino
rodni pokrajini: prav tako ima mogočno 
trdnjavo in srednjeveško obzidje in kate
dralo, predvsem pa številne vinske kleti 
in bistroje z vrhunskimi vini in najbolj 
znanim Vino Nobile di Montepulciano. 
Okušali smo, ocenjevali in na koncu iz 
kleti odnesli nekaj steklenic, dobro za
ščitenih, da se nam na poti ne bi zgodila 
kaka nesreča ¼  O vinih smo kar nekaj 
slišali, vendar pa je to zelo zahtevna te
matika in zapomnili si nismo prav veli
ko. Vsa mesta, ki smo jih obiskali, imajo 
svoje znano vino, poleg tega pa prav tako 
slovijo po odličnem oljčnem olju. 
Požeta polja in bale slame, pa posamezni 
gradiči, obdani s cipresami, vse to sestavlja 
pokrajino, vredno ogleda! Odpravili smo 
se na drugo stran avtoceste Firence–Rim 
in že smo zagledali jezero Transimeno, ki 
se nahaja že v deželi Umbrii. Tokrat smo 

Odlična vina Montalcino

Po žetvi...

Asissi
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se zapeljali mimo Peruggie, saj smo si 
zadali obisk predvsem bogatega Asissija. 
Slišali smo zgodbo o Frančišku Asiškem 
iz 12. stoletja, izvedeli veliko o ustanovitvi 
frančiškanskega reda in reda klaris, ogle-
dali pa smo si tudi veličastno baziliko sv. 
Frančiška, ki je pod Unescovo zaščito. 
Zapustili smo romarsko središče z vsem 
svojim bliščem in lepo okolico ter mimo 
Peruggie kmalu prispeli do Cortone, 
znova v deželo Toskano. Mesto, ki leži 
na nadmorski višini 600 m, je naslednji 
biser arhitekture iz obdobja renesance. 
Veliko presenečenje nas je čakalo v hote-
lu San Michele. V 11. stoletju je na tem 
mestu stal obrambni zid. V 15. stoletju pa 

je bila tu zgrajena stavba, kakršno vidi-
mo danes. Hotelska notranjost se je skozi 
stoletja plemenitila: lepo opremljene sta-
rinske sobe, kot posebnost pa vidimo še 
originalne freske na zidovih nekaterih 
sob. Priznam, da smo se počutili prav 
grajsko! Pogled iz naše spalnice pa je ob-
jemal skoraj polovico prelepe doline tja 
do Transimenskega jezera ¼  Mesto, ki je 
bilo v vrhuncu priprav na poletne igre, je 
bilo temu primerno živahno. Na trgu Pi-
azza Signorelli smo večerjali in ugotovili, 
da smo se na poti ves čas imeli lepo ¼
Zadnje jutro smo po bogatem »graj-
skem« zajtrku odhiteli še na kratek ogled 
Cortone. 

Na programu zadnjega dne je bilo še me-
sto Arezzo, kamor nas je naš navigator 
pripeljal do najbližjega vhoda v mesto. 
Cerkev San Domenico, nekaj znameni-
tih palač Vescovile, Comunalle, Pretorio, 
pa katedrala ¼  Vročina je že skoraj dose-
gla vrhunec in veseli smo bili sence pod 
oboki Loggia Vassari na Piazza Gran-
de, kjer smo si naročili še zadnjo kavo. 
Bogato zgodovinsko mesto, za katerega 
smo hitro ugotovili, da ga v pomladnih 
ali jesenskih dneh lahko še kdaj obišče-
mo. Še skok do cerkve San Francesco ter 
Petrarkove rojstne hiše in nazaj do naše-
ga avta in že smo se peljali proti Firen-
cam in dalje proti Benetkam. 
Mesto, ki pa ga nismo predvideli, je bilo 
Ferarra. Do noči je bilo še daleč, do Be-
netk in Trsta pa ne prav zelo in hitro 
smo se odločili še za kratek ogled me-
sta ob reki Pad. Obzidje tega mesta, do-
končanega v 17. stoletju, je vsakodnevno 
sprehajališče domačinov, mesto pa je 
najbolj znano po gradu, ki ga je postavi-
la stoletja vladajoča družina D© Este, ter 
lepi romanski katedrali San Giorgio in 
veličastni mestni hiši. Tu najdemo ume-
tnine velikih imen renesanse Leonarda 
da Vincia, Rafaela, Tiziana. Petrarke ¼ 
Začelo se je temniti, to pa je bilo opo-
zorilo, da nas čaka kar še lep kos poti 
do doma.

Naše potepanje se je končalo pozno zve-
čer s prihodom v Ljubljano. Veliko smo 
videli in doživeli. Ob posnetkih, ki smo 
jih med potjo naredili, pa se bomo še 
dolgo spominjali lepega potovanja!

Darilo je mnogo bolj osebno, če ga zavijemo sami. 
S tem izkažemo obdarovancu večjo pozornost  
in našo željo, da ga razveselimo.
Pogosto se pri obdarovanju izkaže, da je obdarjenemu 
pomembnejše, kako je darilo zavito in dano, kot pa sama 
vrednost darila. 

Vabimo vas na 10-urno 
DELAVNICO ZAVIJANJA DARIL, 
ki bo 10. in 12. decembra 2012 od 16.00 do 19.15 
na Ljudski univerzi Kranj.

Informacije in prijava: 
04/280 48 21, info@luniverza.si

Katedrala San Giorgio v Ferrari

Piazza Grande Arezzo LJ
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Podarimo si čas.

InesGašper

Jasna
Damjan

Tomaž Ana in Nik

Praznična uspešnica.

Paket 2013 za 2013 ¤*. 

*V obdobju od 12.11.2012 do vključno 31.1.2013 Telekom Slovenije, d.d. omogoča novim ali obstoječim naročnikom- fizičnim osebam storitev Mobitel sklenitev naročniškega razmerja za naročniški paket Paket 2013. 
Naročniško razmerje za Paket 2013 lahko sklene fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Paket 2013 vključuje 2.013 enot storitev, ki jih naročnik lahko porabi za 
pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS/MMS sporočil in paketni prenos podatkov, za ceno 20, 13 EUR mesečno. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu 
sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov. Vključene količine veljajo za storitve, opravljene v omrežju Mobitel v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje 
obračunsko obdobje. Za obračun pogovorov velja interval 60/1, kar pomeni, da se prva minuta obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah. Pri obračunavanju sporočil SMS/MMS se kot obračunska enota upošteva 
poslano sporočilo SMS/MMS, pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik storitev nad vključeno količino ter prodajna ponudba Paket 2013 so objavljeni na 
www.mobitel.si. S sklenitvijo naročniškega razmerja za Paket 2013 Telekom Slovenije, d.d. naročniku zaračuna priključno takso v višini 11,87 EUR, v primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa za storitve 
Mobitel na Paket 2013 pa naročniku zaračuna enkratni znesek v višini 30 EUR. Za naročnike Paketa 2013 vklop storitev Neomejeni pogovori v omrežje Mobitel, Večerni in vikend pogovori ter SMS 1000 ni možen. 
Za dodatne informacije obiščite najbližji Telekomov center, www.mobitel.si ali pokličite Center za pomoč uporabnikom na 041 700 700 ali 080 80 00. Cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d.d., si 
pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.

Ne spreglejte praznične uspešnice, ki vam bo ogrela srca in vas zbliževala vse leto. Paket 2013, ki vsebuje 
kar 2013 enot, ki jih lahko vsak mesec porabite po svoje. Ena enota je enaka minuti pogovora v vsa 
slovenska omrežja ali enemu SMS/MMS sporočilu ali 1 MB prenosa podatkov. Tako lahko porabite npr. 
2000 minut pogovorov in 12 SMS/MMS-ov in 1 MB, ali pa 2000 MB, 12 minut pogovorov in 1 SMS/MMS. 
Oglejte si tudi zvezdniško zasedbo mobitelov na dotik na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.
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V Tehniškem šolskem centru Kranj so sredi novembra 
pripravili zaključno konferenco projekta LoCaRe ESA 
oziroma Okoljski ambasadorji, kot so ga poimenovali 
v Sloveniji. Glavni cilj projekta je bilo v šoli zmanjšati 
porabo energije, ogljični odtis in obremenitve okolja, 
je pojasnila vodja projekta Nataša Kristan Primšar, ki 
sta ji pri projektu pomagali še sodelavki Danica Vol-
čanšek Černe in Darka Krmelj. V vlogi okoljskih amba-
sadorjev je pri projektu sodelovalo 224 dijakov, razen 
tega pa še 3900 drugih učencev, dijakov in študentov 
s petih osnovnih in petih srednjih šol ter dveh višjih 
strokovnih šol. Skupaj so pripravili štirinajst razisko-
valnih in projektnih nalog. Na zaključni konferenci so 
predstavili svoje dosedanje delo v okviru projekta in 
prihodnje načrte.
Milena Renko iz Osnovne šole Šenčur je opisala pro-
jekt varčevanja z električno energijo in ozaveščanja 
učencev. Z nalepkami v barvah semaforja so vse leto 
opozarjali na ugašanje nepotrebnih luči. S projektom 
bodo nadaljevali, saj so ga vsi na šoli dobro sprejeli. 
Po strokovni ekskurziji v Modražah so se odločili za 
postavitev visokih gred v okolici šole. Na dnevih od-
prtih vrat bodo krajanom predstavili načine sajenja 
na takih gredah. Sistem varčevanja z energijo z na-
lepkami so po besedah Matjaža Pintariča iz Osnovne 
šole Škofja Loka – Mesto povzeli tudi v njihovi šoli, 
nadgradili pa so ga še z ugašanjem nepotrebnih luči 
med odmorom in računanjem prihrankov. Ugotovili 
so še, da so opozorilni napisi zelo učinkoviti, saj so 
recimo z napisom »Ena brisača je dovolj« zmanjšali 
uporabo papirnih brisač. V Biotehniškem centru Na-
klo so pod vodstvom mentorice Nataše Kunstelj začeli 
z ločevanjem odpadkov in ozaveščanjem. Rezultati so 
zelo spodbudni, čaka pa jih še precej dela, predvsem 
pri učiteljih, ugotavljajo. Podobne rezultate in teža-
ve je opisala tudi mentorica Branka Jarc Kovačič iz 
Tehniškega šolskega centra Kranj. Lani so bili aktivni 
predvsem pri ozaveščanju, letos pa bodo ovrednotili 
še finančne učinke ločevanja odpadkov. Sabina Šegu-
la iz Biotehniškega centra Naklo je s študenti izdelala 
zemljevid onesnaženosti voda v Sloveniji. Projekt 
še ni zaključen in ga bodo letos nadgradili. Mentor 
Aleš Bregar je z dijaki postavil sončne panele, ki jih 

bodo povezali v didaktično malo sončno elektrarno, 
s katero bodo lahko spremljali delovanje MSE ter oza-
veščali dijake in širšo javnost o pomenu alternativnih 
virov energije. Mentorica Lidija Perše iz Ekonomske 
gimnazije in srednje šole Radovljica je predstavila 
osnovno idejo njihovega projekta: pijte vodo iz pipe, 
ne ustekleničene vode. Ozaveščanje so izvajali pri 
pouku, nalepili so nalepke s prekrižano plastenko. S 
projektom bodo nadaljevali, prav tako z ločenim zbi-
ranjem odpadkov. Mentorica Branka Balantič z višje 
strokovne šole TŠC Kranj je s študenti izpeljala razi-
skovalno nalogo o porabi vode, predvsem v pisoarjih. 
Nekaj rešitev bodo že lahko uporabili in na ta način 
dodali kamenček v mozaik varčevanja. Konferenco 
so končali s predavanjem dr. Ane Vovk Korže na temo 
samooskrbe z naravnimi in zelenimi sistemi. 
Projekt LoCaRe, v katerega so se šole vključile lani, 
je potekal v okviru programa INTERREG IVC, v njem 
pa sodeluje šest regij iz evropskih držav, Danske, 
Švedske, Španije, Italije in Nizozemske. Na razpisu 
so izbrali šest podprojektov, ki temeljijo na izme-
njavi dobrih praks in sodelovalnih aktivnostih med 
lokalnimi in regionalnimi partnerji vse Evrope na 
področju uporabe obnovljivih virov energije, zaje-
manja in skladiščenja ogljikovega dioksida, zelenega 
naročanja, nizkoogljičnega prostorskega planiranja 
in ozaveščanja. Prvo izobraževalno srečanje so pri-
pravili avgusta lani, januarja letos pa so v TŠC Kranj 
organizirali mednarodno srečanje partnerjev pro-
jekta LoCaRe ESA z Danskega ter iz Španije in Italije. 
Aprila so pripravili drugo izobraževalno srečanje za 
partnerje projekta LoCaRe ESA. Vsebine so predlagali 
mentorji in so se navezovale na obnovljive vire ener-
gije, predstavitev ekovasi, meritve mikroklimatskih 
parametrov v objektih kulturne dediščine in predsta-
vitev projekta Varuhi univerzuma. Maja je sledila še 
strokovna ekskurzija za ambasadorje in udeležence 
projekta LoCaRe ESA, v okviru katere so si ogledali 
dva učna poligona, za ekoremediacije v Modražah in 
za permakulturo v Dolah. Do zaključka projekta bodo 
izvedli še mednarodno raziskavo o ozaveščenosti šo-
lajoče mladine glede pomena trajnostnega razvoja in 
varovanja okolja za sedanje in prihodnje rodove.

Šole zmanjšale porabo energije  
in ogljični odtis

V projektu so sodelovale OŠ Cvetka Golarja iz Škofje Loke, OŠ Franceta Prešerna iz Kranja, OŠ Orehek, OŠ Šenčur, OŠ Škofja Loka – Mesto, Biotehni-
ški center Naklo, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, ESIC Kranj – Gradbeno storitvena šola, Šolski center Škofja Loka – Srednja šola 
za lesarstvo in Tehniški šolski center Kranj ter višji strokovni šoli, ki delujeta v okviru Biotehniškega centra Naklo in Tehniškega šolskega centra 
Kranj. V projekt se je razen tega vključilo še Združenje zgodovinskih mest Slovenije z zelo perečim vprašanjem, ki ga v Sloveniji še ne rešujemo in 
skorajda ne raziskujemo – varčevanje z energijo v objektih kulturne dediščine.

V Tehniškem šolskem centru Kranj so organizirali mednarodno srečanje 
partnerjev projekta LoCaRe ESA z Danskega ter iz Španije in Italije.

V okviru strokovne ekskurzije v maju so si med drugim ogledali učni poligon 
v Modražah.
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Operacija se sofinancira iz evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC
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V okviru dogajanj Advent na Bledu 8. 
decembra ne spreglejte Dneva poti-
ce, ki bo potekal na Blejskem otoku. 
Skoraj ves dan boste lahko spremljali 
prikaz peke potic v potičnici. Na voljo 
bodo naslednji okusi: orehova praznič-
na potica z rozinami ali brez, zimska 
mandljeva bela ali temna čokoladna 

potica. Ob 12.30 greste lahko k maši 
na praznik Marijinega brezmadežne-
ga spočetja, ob 14.30 pa bodo z glas-
benim spremljevalnim programom 
odprli slikarsko razstavo z naslovom 
Podobe ljubezni sanj spomina aka-
demskega slikarja Mateja Metlikoviča.
Bled, natančneje Pokljuka je decem-

bra tudi športno obarvan, saj bo v tem 
času na sporedu tudi svetovni pokal 
v biatlonu Pokljuka 2012. 22. decem-
bra bodo v Veliki Zaki odprli zimsko 
pravljico in vabijo k ogledu nastajanja 
ledenih skulptur. 25 decembra lah-
ko na Grajskem kopališču v popol-
danskih urah prisostvujete legendi o  

Tri, dva, ena ...  
Srečno novo leto!

Klasično odštevanje na trgih nekaterih gorenjskih občin, ki 
organizirajo silvestrovanja na prostem, načrtujejo tudi letos. 
Pestro ponudbo dogajanja pa ponuja tudi december.

Čas veseljaČaasssss vvvveessssseelja

Čas veselja

Več na 
www.kamnik-tourism.si.

Staro mestno jedro Kamnika bo decembra prvič pravljično odeto v tisočere 
pisane lučke, glasbo in stojnice s praznično ponudbo. Iskrivo srednjeveško 
mestece bo ves mesec ponujalo pestro dogajanje za vso družino.

Obetajo se brezplačni koncerti, predstave, otroške delavnice, sejmi, sprevodi, 
ulične predstave in tradicionalno drsališče, čas veselja pa bo 8. decembra otvoril 
ARTish, ustvarjalni festival s prodajno razstavo avtorskih del.
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VRSTA VOZOVNICE ODRASLI OTROCI
MLADINA 
SENIORJI

Dnevna 20,00 14,00 14,00

Poldnevna 15,00 12,00 13,00 

Družinska – dnevna/  
na osebo 16,00 - -

Družinska – poldnevna/  
na osebo 13,00 - -

URNE VOZOVNICE 2 URI 3 URE 4 URE

Odrasli 12,00 14,00 16,00

Otroci 9,00 11,00 13,00 

CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA SEZONO 2012/2013

Majhen in prijazen  
smučarski center Soriška planina

INFORMACIJE:
Turistični center Soriška planina, d. o. o.
Selca 86, 4227 Selca 
Tel.: 04/5117-835, 04/5117-838, 041/626-393
Fax:04/5117-839

Brunarica Soriška planina: 051/615-152
Uprava smučišča: 041/650-932
e-pošta: soriska.planina@krajnik.si
www.soriska-planina.si

Soriška planina je majhen in prijazen smučarski cen-
ter na nadmorski višini od 1350 do 1550 metrov nad 
morjem, obsega 25 hektarjev površin, namenjen pa 
je rekreativnim smučarjem in tekmovalcev. Od Boh. 
Bistrice je oddaljeno slabih 13 km, od Škofje Loke 
40 km, od Ljubljane 60 km. Na smučišču, odličnem 
za prve zavoje na snegu, večji del obiskovalcev pred-
stavljajo družine. Smučišče ima slalomsko, velesla-
lomsko in smuk progo, na samomerilni progi pa lahko 
sami ocenite svoje smučarske sposobnosti. Smuči-
šče ima tri vlečnice in sedežnico. Letošnja novost je 
nizkovrvna vlečnica za starše z otroki. V času smučar-
ske sezone sta urejeni tudi tekaška in sankaška proga 
ter poligon za deskarje. Organiziramo tudi sindikalna, 
šolska tekmovanja. Uporaba tekaške in sankaške 
proge je brezplačna.

V gostinskem lokalu TC-Brunarica, tik ob smučišču, 
vam postrežejo s kosili in sezonskimi enolončnica-
mi, v zimskem času ponujajo hod-dog, sendviče ali 
hladne prigrizke. V gostinskem lokalu so na voljo tudi 
sobe za prenočevanje s kar 35 ležišči. 
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Praznovanje Miklavža 

Kako smo v Vrbi na Gorenjskem Miklavža praznovali pred več 
kot pol stoletja in kako ga praznujemo danes.

Jelka Koselj

Sveti Miklavž je dobri mož, ki nas obi
šče zvečer pred šestim decembrom in 
obdaruje otroke in odrasle. Bil je škof in 
svetnik, doma iz Mire v Mali Aziji. Oble
čen je v belo škofovsko oblačilo, v roki 
ima lepo zakrivljeno palico in na glavi 
mitro. Velja za velikega dobrotnika in je 
zavetnik brodarjev in mornarjev. Po le
gendi je trem hčeram siromaka dal kepo 
zlata za doto in jih tako rešil sramote. 
Postal je simbol dobrote in darovanja. K 
svetemu Miklavžu se moli tudi takrat, 
kadar grozi povodenj. Zato pravimo 
močnemu deževju, ki nas ponavadi pre
seneti v začetku decembra, »Miklavževa 
povodenj«. Če pa je na Miklavževo mr
zlo, bo zima huda.

Otroška pisma
Otroci smo v dneh pred Miklavžem pi
sali Miklavžu pisma želja, kaj naj 
bi nam prinesel. Pismo smo dali 
zvečer na okno. Ko smo zjutraj 
vstali, smo bili zelo presenečeni, 
ker je pismo izginilo, v kuverti 
pa so bile sladkarije.
Nekaj dni pred Miklavžem 
smo otroci zvečer molili z 
namenom, da nam mo
goče Miklavž že prej kaj 
»vrže« skozi priprta vrata. 
Molitvi smo dodali pro
šnjo: »Svét Mekvavž, velik 
prnes, velik zadgej!«
Ta stavek smo potem ponav
ljali toliko časa, da se je kaj 
zgodilo. V veži je bilo slišati 
najprej ropotanje verige ali 
pa kar pokrovk, kot da ho
dijo parkeljni, nato se je 
oglasil mili glas zvonč
ka, kot da hodijo angel
ci, nato pa so se neko

liko odprla vrata. V »hišo« 
(to je kmečka dnevna soba) 
je kaj priletelo, običajno ne
kaj bonbonov, suho sadje ali 
celo manjša čokolada. Otroci 
smo planili po dobrotah in 
si jih razdelili.
Potem smo šteli na pr
ste, kolikokrat bomo še 
šli spat, da bo nosil sve
ti Miklavž, in razmiš
ljali, kako pride pri 
zaprtih vratih in 
oknih v hišo 
in kako more 
v eni noči 
obdarovat i 
toliko otrok. 
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Seveda mu pri tem pomagajo angeli. 
Na Miklavžev večer smo otroci hiteli 
pospravljat copate in obleko ter nastavili 
peharje z listki in imeni. 

Miklavžev dan
Na Miklavžev dan smo zelo zgodaj vsta-
li. Dišalo je po piškotih in medenem 
kruhu. V peharju so bila jabolka, suho 
sadje, rožiči, piškoti, sladkarije in doma 
izdelane igrače: punce iz cunj, medved-
ki iz ovčje kože, lesena zibka za punč-
ko, leseni konj in vedno oblačila – tople 
kape, rokavice in nogavice, pa tudi orgli-
ce. Tudi palica – šiba ni nikoli manjkala. 
Zavita je bila v srebrn papir s privezano 
rdečo pentljo. Tanko šibo je potem oče 
spravil čisto na vrh omare in pripomnil: 
»Za vsak slučaj ...« .Slišati je tudi bilo, da 
je kakšnemu porednemu fantu ali dekli-
ni Miklavž prinesel le repo in korenje. 
Spominjam se pokojnega Frana Milčin-
skega – Ježka, ki je nekoč povedal, da 
jim je sveti Miklavž vsako leto prinesel 
kaj za pojesti in za obleči, le eno leto je 
bilo izjemno, ko jim je prinesel jaslice. 
Ko smo bili otroci večji, smo radi sode-
lovali pri miklavževanju in nastopali kot 

Anselm Grün

BOŽIČNA KNJIGA

216 strani, format 22,2 x 29,7 cm, barvne 
fotogra	je, trda vezava; cena 32,90 €O
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angeli ali parkeljni. Všeč mi je tudi mi-
klavževanje na Breznici, ki ga vsako leto 
pripravi župnijska Karitas. Običaj je, da 
starši z otroki, preden gredo v dvorano 
po darila, obiščejo še farno cerkev in s 
kratko molitvijo počastijo Miklavža na 
stranskem oltarju. 

Miklavževa darila
»Ni pomembno, s čim boste obdarovani 
ali kaj boste darovali. Vse naj bo dano 
iz srca in položeno v bližino src,« je po-
vedala Jožica Pizzoni v Družini. Darila 
niso samo materialna. Če darujemo 
dobro knjigo, skoraj gotovo ne bomo 
storili napak. Nasploh imajo pismena 
in slikovna sporočila velik in dolgotra-
jen vtis na človeka, ga izobražujejo in 
izpopolnjujejo. V ta namen sem pripra-
vila Miklav ževo voščilnico z ime nom 
obdarovanca in sliko, kako sveti Miklavž 
obdaruje spečo deklico in dečka. V to 
voščilnico sem napisala nekaj želja in 
opozorila na nekatere napake, ki se tiče-
jo obdarovanca. Če otrok na primer rad 
pozablja stvari v šoli ali kaj je za domačo 
nalogo, je dobro, da ga Miklavž opomni. 
Otrok si bo dobro zapomnil tega opozo-

rila. V zadnjem času se pojavlja problem 
vse več debelosti že pri mladih ljudeh. 
Zato je priporočljivo, da so Miklavževa 
darila taka, ki spodbujajo več gibanja. To 

so aerobni športi, pri katerih je bolj ena-
komerna obremenitev vse telesne aktiv-
nosti in kjer se ohranja ravnotežje. Med 
takimi športi so na prvem mestu tek in 
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hoja na smučeh, hoja v hribe s palicama, kolesarjenje, pla
vanje. Raje kupimo otroku tekaško opremo kot mobitel ali 
zgoščenko. 
Miklavž ne daje samo daril. Lahko se tudi zahvali. Na pri
mer babici se v pismu zahvali, da lepo skrbi za vnuke, jim 
kuha, jih oblači, varuje in uči. 
Daril ne pripravljajmo zadnje dneve. Veliko lažje je že med 
letom ugotoviti želje vsakega posameznika in kupiti takrat, 
kadar je dana priložnost. Pletena darila lahko pripravljamo 
na primer že na dopustu na plaži, pletemo med vožnjo z 
vlakom ali ob gledanju TV. Piškotarijo lahko spečemo že 
teden prej, kvašene parkeljne, pute in medeni kruh pa zad
nji dan, da so sveži.

Miklavžev pehar
Pehar nastavimo na Miklavžev večer za domače otroke in 
odrasle, za druge otroke in odrasle pa bo Miklavž imel pro
sto izbiro, kam bo darila postavil. Odraslim je nekoč Mi
klavž prinesel razne dobrote na pločevinastem krožniku. 
Med dobrotami je bila včasih tudi mesena klobasa, saj je bil 
tudi čas kolin. Spečene Miklavževe dobrote bodo napolnile 
prostor s čudovitim vonjem po cimetu in medu. V mrzli 
zimi bo vsak vesel pletenin. Suho sadje, rožiči, orehi in ja
bolka ne smejo manjkati. Nekoč nam je prinesel Miklavž 
jabolka, v katerih je bil zataknjen pravi srebrnik. Te srebrni
ke še danes hranim za spomin. Jabolka ob peharju pripra
vimo v obliki prikupnih možičkov. Medenjaki naj zadišijo 
po vsem prostoru. Poleg peharja naj bo tudi palica, zavita v 
zlat papir in z lepo pentljo. Palica nima samo vzgojne
ga pomena, ampak tudi simbolične ga. Je simbol 
moči in tistemu, ki mu jo podarimo, želimo, da bi 
bil fizično in psihično močan. 

Možički iz jabolk
Za vsakega možička potrebu
jemo eno večje in eno manjše 
jabolko, ki jih sklenemo z zo
botrebcem. Med glavo in trup 
damo krpico iz blaga, za lase 
pa malo volne. Na glavo pove
znemo papirnat tulec, pritrdi
mo pa z dvema bucikama. Za 
oči damo dve nageljnovi žbici, usta 
pa polkrožno izrežemo.

Medeni kruh (brez medu) po babičino
V večji ponvi zarumenimo 45 dekagramov 
sladkorja. Nato dodamo pol litra vode (zacvrči) in še 45 
dekagramov sladkorja. To zmes zavremo in kuhamo to
liko časa, da se izgubijo vsi koščki. Maso ohladimo. Nato 
dodamo dve jajci, en kilogram bele moke in dva pecilna 
praška. Zmes vlijemo na dobro pomaščen srednje velik 
pekač (lahko z oljem) in po vrhu položimo polovice ore
hovih jedrc malo narazen. Pecivo zrežemo na kocke tako, 
da bo na sredi vsake kocke polovica orehovega jedrca. 

zlat papir in z lepo pentljo. Palica nima samo vzgojne
ga pomena, ampak tudi simbolične ga. Je simbol 
moči in tistemu, ki mu jo podarimo, želimo, da bi 

oči damo dve nageljnovi žbici, usta 

v kozarcu vrhunskih vin
Sonce iz Brd

VIŠNJEVIK 38, GORIŠK A BRDA
www.valtersirk.com
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Za silvestrovo v Istanbul

Štiridnevni izlet v Istanbul za silvestro-
vo v eni izmed številnih silvestrskih po-
nudb stane okoli štiristo evrov, kar na 
prvi pogled ni tako drago, a končno ceno 
verjetno dopolnijo še različna doplačila, 
kot so vstopnine, izleti in silvestrski ve-
čer oziroma samo silvestrovanje, ki ceno 
dodatno takoj zviša za sto evrov ali več. 
Če vas daljni kraji ne mikajo dovolj, vse-
eno pa imate voljo, da bi se nekam zape-
ljali, potem bi bil lahko zanimiv obisk 
Gradca in praznovanje novega leta v 
starem mestnem jedru. Predbožično 
vzdušje v Gradcu lahko občutite že ko-
nec novembra. Različni božični sejmi, 
namenjeni tako odraslim kot otrokom, 
ljubiteljem dizajnerskih adventnih 
hišk, izdelkom iz gline in stekla, oku-
sna kulinarika, kuhano vino, mošt, ja-
godni punč,¼  vas ne pustijo hladnih. 
Najrazličnejše prireditve za otroke – od 
ustvarjanja adventnega venca pa vse do 
izdelovanja piščali in sveč – vabijo ve-
like in male k občudovanju in sodelo-
vanju. Vrhunec zagotovo predstavljajo 

Ledene jaslice, narejene iz skoraj pet-
desetih ton kristalno jasnega ledu; pro-
čelje graške mestne hiše se ob mraku 
spremeni v ogromen adventni koledar, 
ko v Avstriji odbije polnoč in stopimo v 
novo leto, takrat zadoni čarobnost njiho-
vega znamenitega valčka Na lepi modri 
Donavi. Na graškem glavnem trgu bo 
silvestrska vas © obratovala©  tri dni. DJ-ji, 
čarovniki za otroke, kulinarične dobro-
te, ognjemet. V novo leto boste tokrat 
stopili ob zvokih trkov kozarcev pene-
čega vina ali skodelic, polnih kuhanega 
vina, ter glasbi hitov iz sedemdesetih in 
osemdesetih let. 
V svoje decembrsko nedrje že tradicio-
nalno vabijo evropska večja in manjša 
mesta, manj netradicionalno in za bolj 
drzne je mogoče zanimiv obisk Božič-
kove vasi na Finskem ali pa skok do  
Švice oziroma vožnja z zobato železni-
co/Glacier Express v deželi ljubke Hei-
di. Morda je obisk novoletne Malte va-
bljiv za tiste, ki jih rado zebe, a se ne bi  
odpravili ravno na Bali. 

Trenutno je dvaintrideset  
stopinj Celzija
Andrej Zorko, sicer poročen z Indonezij-
ko Ido Purwanti, živi na Baliju že sedmo 
leto. S soprogo se ukvarjata z osebnim 
turizmom, oddajata štiri vile z bazeni, 
kjer so Slovenci kar redni gostje. 
»Silvestrovanje oziroma počitnice okoli 
novega leta na Baliju so kar priljublje-

Mogoče na Malto, samo skok v Gradec, čeprav nekaterim 
v tem letnem času buri duhove obisk kakšne eksotične 
dežele. Gorenjci radi kar na glas razmišljamo o tem, kako 
bi prvi januar dočakali nekje na toplem. Priljubljeni so Bali, 
Dominikanska republika, Kuba. Seveda so tudi takšni, ki že 
oktobra sanjajo o novoletnem smučanju.

www.planika.si

Za vse poti PLANIKA TREKKING poskrbi

PLANIKA TURNIŠČE d.o.o., Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, Telefon: + 386 2 572 38 66, Fax: + 386 2 572 38 51

Nagradna igra  
Pozdravljene, gore

Na nagradno igro iz zadnje številke 
Moje Gorenjske, ki je bila objavljena 
na strani 25, smo prejeli zelo veliko 
odgovorov, nekaj napačnih, prevla-
dovali pa so pravilni, da je bil vrh na 
fotografiji Storžič. Čestitke vsem, ki 
ste pravilno odgovorili, hvala za so-
delovanje. Knjigo Pozdravljene, gore 
II pa prejme Rajko Klevišar iz Kranja. 
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ne, vendar je potrebno letalske vozov-
nice rezervirati že maja. Moje vile so za 
vsako novo leto zasedene. Letos bo pri 
nas silvestrovalo tudi znano slovensko 
moško ime, a žal vam imena ne morem 
povedati. Imeli bomo silvestrsko večer-
jo, potem sledi ognjemetno doživetje, ki 
ga spremljamo v zalivu, in praznovanje 
nadaljujemo v kakšnem klubu. Je pa res, 
da v tem času pri nas lahko včasih dežu-
je, a to gostov niti ne moti, saj je okoli 
dvaintrideset stopinj.«

In kaj pravijo turistične agencije? 
Pri Potuj nekam povedo, da je za sil-
vestrovanje največ povpraševanja za 
Kanarske otoke, Egipt, pri eksotiki pa 
prevladujeta Kuba in Dominikanska re-
publika. Polona Pečnik iz Co Carintie 
ugotavlja, da je za letošnja silvestrovanja 
povpraševanja manj kot v preteklih le-
tih; predvsem pa ljudje povprašujejo po 
eno-, dvodnevnih silvestrovanjih. Zani-
majo jih koče, smučanja, toplice, morda 
Tunizija, ker je v tem času drugačna. 
Suzana Intihar iz Turistične agencije 
Chebul opaža, da ljudje kaj primerne-
ga zase vse bolj iščejo med last minute 
ponudbami; kar se pa tiče krajših sil-
vestrovanj, imajo pri njih večinoma v 
ponudbi tridnevna potovanja – izlete 
oziroma aranžmaje v Istri, termah, ljudi 
pa zanimajo tudi novoletni paketi smu-
čanja. Mišo Mrvaljević iz Kompasa: »Pri 
nas ponujamo za čas adventa in novega 
leta več kot sto različnih možnosti. Od 
enodnevnih izletov na adventne sejme 
v Italiji, Avstriji in Nemčiji, ki stanejo 

od 29 do 51 evrov; nekajdnevne obiske 
bližnjih velikih mest v času novega leta 
– Rim, Barcelona, Lizbona, London, Pa-
riz, Praga, tako z avtobusom kakor tudi 
z letalom. Za ljubitelje smučanja imamo 
bogato ponudbo belega novega leta v Av-
striji, Italiji ali v Franciji – tudi v Sloveni-
ji; za tiste, ki bi se malo pogreli, imamo 
letalo, ki jih bo odpeljalo naravnost na 
čarobnih 28 stopinj sonca in 24 morja v 
Egipt, za večne popotnike pa potovanja 
po Aziji, Severni in Južni Ameriki in 
Afriki. Tudi naše bivše republike ostaja-
jo priljubljene destinacije.« 

Kako pa je na domačih tleh? 
Elizabeta Topolnik iz Top agencije decem-
bra za otroke pripravlja Ledeno bohinjsko 
deželo z Božičkom. Lani je silvestrovala 
na Voglu in ne more mimo tega, da ne bi 
omenila prekrasnega razgleda na dolino, 
pa da je bila gondola brezplačna ¼  
»V Bohinju je vedno veselo,« še doda Liza, 
kot jo včasih ljudje tudi pokličejo. (ab)Fo
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Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki je bilo zgrajeno leta 1970 z namenom, da bi Celje v neposredni bližini zaščitili pred po-
plavami. V zadnjih letih jezero postaja vse bolj priljubljena turistično-rekreacijska točka za posameznike, družine in skupine. 
Vabimo vas, da v pristanišču obiščete restavracijo Luka Sailor na ladji, ki ne pluje, ali pa po jezeru za eno uro zaplujete z 
Jezersko kraljico. Na ladji vam bomo postregli s pijačo in sladoledom, uživali boste tudi v pogledu na prekrasno okolico. 
Cena vožnje na osebo je 5 evrov za odrasle in 4 evre za otroke, skupine imajo popust. 
Jezersko kraljico je možno tudi najeti ali zakupiti za posamezne skupine. 
Preizkusite se lahko v adrenalinskem parku Hodi po vodi, ki je prava atrakcija za vse obiskovalce, lahko si sposodite kajak, 
kanu ali električni čoln in se zabavate na plavajočem trampolinu. V bližini jezera se nahajajo tudi urejeni piknik prostori.
Poskrbeli bomo za poslovna ali družabna srečanja, za izlete osnovnih šol, vrtcev ali domov za upokojence.

Pokličite nas, povejte svoje želje, mi pa jih bomo poskušali uresničiti.
Za vse dodatne informacije pokličite po tel. 03/492-70-70, GSM 031/860-475  

ali elektronsko pošto robert.stepisnik@volja.net
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avtobusni in kombi prevozi (7, 8, 15, 19, 29, 31 in 50 sedežev) 

kontakt 041 776 940, e-pošta: simon.lombar@siol.net 
SIMON LOMBAR S. P., UL. JOSIPA LAPANJE 3, CERKLJE NA GORENJSKEM
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Modni trendi 

Štiri modna središča, štiri stilske podobe, štiri barvne govorice, 
štiri zgodbe velikih, kjer se rojevajo navdihi, misli in sanje 
modne prihodnosti.

Karmen Klobasa

Berlin 
Jutrišnjo žensko orisujejo čiste oblike. Geometrijski detajli, 
ki so jasno definirani na različnih delih oblačil; ovratniku, 
rokavu, pasu, bokih. V ospredju je zaupljiva intelektualna 
ženska, ki ne potrebuje šopirjenja in izkazovanja. Skriva se za 
preprostimi, čistimi linijami estetskega modernizma, zani-
majo jo arhitektonske oblike. Pri oblačilih je zelo pomembna 
izpeljava krojev, ki morajo biti prvovrstni. Izpiljena mora biti 
tudi končna obdelava oblačil, ki kaže na najboljše čase visoke 
mode. Vrhnja oblačila so iz prestižnih materialov, kot so ka-
šmir, ekstra fine volne, mehko usnje. Spodaj ni nič drugače, 
naj bo nežno, prijetno, toplo, božajoče, iz plemenitih materi-
alov. Poloprijete hlače, ki segajo do gležnjev. Puli, izdelan po 
zadnji tehnologiji pletenja, ali jakna z zanimivim detajlom. 
Zapenjanja so skrita. Barvna govorica temelji na črni in beli, 
barva lososa pa je tista, ki mehča obliko in jo naredi vizualno 
privlačnejšo. Imamo torej minimalizem in hkrati resen vi-
dez. To je trend nemškega giganta, kjer je med prvimi v vrsti 
linija Huga Bossa.
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New York
New York nas odpelje daleč stran 
do najpreprostejših primitivnih 
ljudstev in v visoko tehnološki svet. 
Metalni look, multicolour, allover-
print, tradicionalni plašč in visoki 
škornji. Posebnost letošnjih škor-
njev je dolžina. Super seksi visoki 
škornji morajo segati preko kolen. 
Takšni škornji so ustvarjeni za žen-
ske, ki želijo izstopati in se ne bojijo 
drugačnega modnega sloga. Nosite 
jih lahko tako rekoč s kakršnokoli 
obleko ali s kakršnimkoli kratkim 
krilom, tudi na oprijete hlače gredo 
odlično. Naj se vidi zapeljiv korak, ki 
ga oplemenitite s (pre)velikim pla-
ščem. Barve letošnjih škornjev niso 
nič posebnega, bolj pomembni sta 
oblika in dolžina. Na prvem mestu 
je črna in še enkrat črna. Za ta stil je 
značilno tudi bogato okraševanje v 
kovinskem lesku, ki se odlično poda 
oranžni podlagi. Zanimivi so različ-
ni odtenki oranžne barve, na prvem 
mestu je rjasta, sledi ji barva žgane 
gline in barva pomaranč.

London
London kliče po dekliški generaciji. 
Krilo v obliki svinčnika, ki sega do 
sredine kolena, kratka military ja-
kna, spodaj pullover, po možnosti 
v črtah, punk dodatki. Sestavljajte 
kontraste; mat–svetleče, dolgo–krat-
ko, gladko–dekorirano.
Barve: od zapeljivih olivnih tonov do 
klasičnih vojaških odtenkov, različni 
rdeči in rjavi odtenki ter črna. Med ma-
teriali prevladuje kombinacija usnja, 
žameta, brokata in volne. Privoščite si 
pa tudi kakšen krznen dodatek.
Pas ima že nekaj sezon pomembno 
vlogo, bolj estetsko kot funkcionalno. 
V modi so bili široki, pa ultra tanki pa-
sovi, lani dvojni ali pa smo si prepasali 
kar dva ozka hkrati. Letošnjo jesensko 
sezono bodo imeli dekorativno vlogo 
– razmišljali bomo, kakšen metuljček 
bo pripet na njih! Nekaj ukradenih 
metuljčkov z modnih brvi si oglejte 
na fotografijah. Pasovi se nosijo pre-
pasani čez pulover, jakno, vdeti v pa-
snice hlač, na pasnem delu krila. Po-
membno je, da so opazni, v kontrastni 
barvi z oblačili. Iz Londona naravnost 
v vaš predal prihaja najbolj izrazit mo-
dni dodatek te sezone. Žametni pas z 
metuljčkom na sredini. Mestni šik, ki 
ga preprosto morate imeti.
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Milano
Ona je odrasla, polna ženstvenosti, elegance in v popolni kondi-
ciji zapeljive čutnosti. Gre za ravnovesje med nostalgijo in mo-
dernostjo. V to skupino sodijo ultra luksuzna oblačila. Prestižni 
materiali, kot so svila, kašmir, fine volne. Svila za bluze, tanka 
volna za krila, kašmir za jakne oz. plašče, ki jih oblečemo čez. 
Pomembno je perfektno krojenje in silhueta, ki nežno zdrsi ob 
telesu. Krila so v obliki svinčnika, a ne preozka, dolžina se ustavi 
na sredini kolen. Bluze so poloprijete z mini ovratnikom. Izbor 
barv je precizen, občutljiv; pudrasti odtenki, karamela, med, go-
lobje siva, efekti so umirjeni, rezervirani. Pomembno vlogo na 
oblačilu imajo detajli, ki so sicer minimalistični, a poudarjeni s 
sijajem srebrnine ali vodne transparence. Okrašeni so ovratni-
ki, letvice in pas. K popolni celostni harmoniji sodijo še svetleči  
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elegantni salonarji in torbica. 
Naj bo čisto in šik. Milano 
nam predstavlja klasično žen-
sko, ki ženstvenost kaže pred-
vsem v delux detajlih, ki delu-
jejo prefinjeno.
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Se sprašujete, kje je Pariz. Še eno modno središče z 
veliko začetnico. V Parizu, žal, nič novega, bluzice, 
krila, veliko škornjev. Sledenje minimalističnemu 
stilu v značilnih pariških barvah, barvi burgunca, 
pariško modri. To je zapis, ki me ni prepričal, da 
bi ga uvrstila med trendovske videze nove sezone.

Navdihov je veliko, upam, da tudi ta-
kšnih, ki bodo pobožali vašo dušo in telo. 
Izberite tisto, kar vam je všeč na drugi 
pogled. Nikakor ne sledite slepo modi, 
tudi ne izberite vseh novih trendov. Za 
začetek se morda vključite v novo sezo-
no s petimi investicijskimi kosi, ki bodo 
zdržali dlje. Ne samo eno sezono. Seve-
da pa prej razmislite, kaj bi najbolj po-
trebovali. So to hlače, je to krilo, jakna, 
čevlji bodo obvezni, morda se odločite za 
novo bluzo, nekaj dodatkov, … Potem pa 
postopno priključujte posamezne kose, 
ki so lahko izrazito modni ali izrazito 
poceni, morda unikati. Za dober slog, 
ki ga še vedno ni mogoče kupiti, so po-
membni ustvarjalnost, združevanje na 
videz nezdružljivih slogov, staro z no-
vim, unikatnost, nosljivost, praktičnost 
in lov na detajle. 
Modo je potrebno vzeti kot igro, včasih 
pač izgubimo, velikokrat pa nam gre 
dobro. Pri tem mislim na spodrsljaje v 
naših garderobnih omarah. Iznajdljivi 
to vedo.

bon_oktober_v2_tisk.indd   5 22.11.2012   17:02:31

Vas bolijo hrbtenica, križ, noge, vrat? Imate težave s sklepi in mišica-
mi? Imate nadležne bolečine po celotnem telesu, glavobole, večkra-
tne angine, prehlade in viroze, vnetja sinusov, probleme z zobmi? 
Išias, artritis? Putiko? Astmo? Alergije? Vnetje mehurja ali ledvic? Ne 
morete zaspati? Ste večkrat nezbrani in se ne morete učiti? Ste živčni? 
Refleksna masaža je tehnika naravnega zdravljenja telesa in je po-
sebna oblika masaže, pri kateri uporabljamo različne tehnike masaže 
in pritiskov na točno določenem področju stopala za točno določen 
organ, organski sistem oz. del telesa. Je enostavna ter učinkovita teh-
nika, uporabna za vsakogar in tudi za starejše ter invalide. Posebej 
priporočamo refleksno masažo stopal tudi za nosečnice in otroke.
Presoterapija (mehanska limfna drenaža) je vrsta zdravljenja, ki 
omogoča nemoten pretok limfnih tekočin po telesu, zmanjša bloka-
de v telesu, spodbuja k zdravemu načinu življenja. Limfna drenaža 
celo zmanjša alergična obolenja, menstrualne krče, prehlade in dru-
ga virusna obolenja. Je dobra preventiva pri zatekanju nog, noseč-
nostnih strijah in skrbi za ohranjanje tonusa kože pri hujšanju.
Ste morda aktivni ali rekreativni športnik in bi se radi pravočasno  
pripravili na različne športne aktivnosti ali samo sprostili mišično  
napetost po treningu, kolesarjenju, plavanju, smučanju, teku? Za vas 
pa smo pripravili kombinacijo športne ali klasične masaže in refleksne 
masaže stopal, ki zelo pripomore k veliko boljši fizični pripravljenosti  
in dobremu počutju. Več na: www.refleksna-terapija.com
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generacije!
... za vse generacije!
... za vse 

Obiščite naše trgovine: 

ZUJA Meja - ob glavni cesti Kranj-Medvode, 
tel.: 04 25 95 250, e-pošta: meja@zuja.si

ZUJA Kranj - TC Dolnov, Šuceva ulica 23, 
tel.: 04 20 42 461, e-pošta: kranj@zuja.si

ZUJA Domžale - V SPBju, Ljubljanska ulica 90, 
tel.: 01 721 56 75, e-pošta: domzale@zuja.si

Obiščite naše trgovine: 

 - ob glavni cesti Kranj-Medvode,
tel.: 04 25 95 250, e-pošta: meja@zuja.si

oglas 186 x 251.indd   1 11/22/2012   1:11:31 PM
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Miroslav Braco Cvjetičanin

Tega smo vajeni pred vsako zimo in ven-
dar malokrat naredimo kaj, da bi bilo 
drugače in predvsem ceneje. Kaj sploh 
lahko naredimo, če imamo že ustaljen 
vir ogrevanja? Če podamo primer, da je 
kurilno olje že nekaj let na prvem me-
stu energentov na Gorenjskem in da za 
las prehiteva drva, torej klasičen način 
ogrevanja, potem se nam najprej pojavi 
vprašanje, kolikšen je strošek, če hoče-
mo vir ogrevanja spremeniti. Ponavadi 
se za tak korak odločimo, ko se nam peč 
pokvari in ker se peč vedno pokvari po-
zimi, nimamo časa razmišljati o kakšni 
drugi varianti. Torej iz tega sledi, da mo-
ramo o tem premišljevati že prej in tako 
biti pripravljeni. Začela se je tretja zima, 
odkar je infrardeče (IR) ogrevanje pred-
met debate marsikaterega lastnika tako 
stare kot nove nepremičnine. 
IR ogrevanje je infrardeče sevanje, ki ga 
že poznamo, vendar še vedno ne dovolj 
dobro, da bi poznali vse njegove predno-
sti. Skeptiki vodijo polemiko, kakršne 
niso še pri nobenem drugem »novem« 
načinu ogrevanja. Vzrok je seveda ne-
poznavanje le-tega v praksi, poznamo 
ga zgolj kot teorijo in tako se pojavi ne-

kaj dvomov. Prvi in največji dvom je, ali 
nas IR ogrevanje ogreje dovolj. Ko se je to 
ogrevanje prvič pojavilo, je služilo bolj za 
doogrevanje prostorov, torej kot pomoč-
nik naši centralni. Se še spomnimo infre 
v kopalnici? Včasih je bila nepogrešljivi 
del kopalniškega pohištva. Zdaj jo že tež-
ko kje najdete oziroma kupite, čeprav jih 
še vedno proizvajajo, izboljšane in manj 
potratne, ter veliko lepšega videza. Eno-
stavno pozabili smo nanje, pa tako dobro-
došle so bile včasih. Zdaj je na voljo IR 
panel, plošča, ki jo namestimo na stene 
ali strop stanovanja. To so lične plošče, da 
ne boste mislili, da imate »radiator« na 
steni ali kaj še bolj groznega videza. 
Tehnično povedano so paneli narejeni 
iz steklenih vlaken s slojem z električno 
prevodno snovjo in izolirani s poliester-
-polietilen folijo. Grelna površina vsebu-
je sloj s keramiko. Paneli so lahko pre-
kriti s koloidnim srebrom. Srebrovi delci 
uničujejo bakterije na površini plošč in 
v zraku, še preden lahko zaidejo v dihal-
ne poti. Notranjost plošč je lahko prekri-
ta s koloidno raztopino srebrovih delcev, 
ki delujejo antibakterijsko. Ko bakterije 
in drugi škodljivi organizmi v zraku pri-
dejo v stik s površino, se razgradijo, zrak 
pa tako postane bolj čist in svež. Plast 

srebrovih delcev bistveno zniža količino 
gliv in bakterij že kmalu po vključitvi 
grelne plošče. Paneli torej nimajo kla-
sičnega spiralnega grelnega elementa in 
grelni del panela ne žari kot pri klasič-
nih električnih grelcih. Ob priključku 
na elektriko se v panelu greje prevodna 
snov, ki je površinsko nameščena, toplo-
ta na panelu pa se enakomerno razprši 
po vsej površini panela. Najvišja tempe-
ratura, s katero panel oddaja toploto v 
prostor, je na grelni strani, na keramiki, 
in ta je od 90 do 110 stopinj C. Njego-
va hrbtna stran je izolirana in obdana z 
aluminijasto folijo. Ne segreje se več kot 
do 60 stopinj C, zato je požarno varna. 
Panele lahko brez pomislekov montira-
mo tudi na lesene strope. 
IR panel je neuničljiv prav zaradi inova-
tivnih materialov, kar omogoča neome-
jen vklop in izklop ob občutno manjši 
porabi. 

Zakaj ogrevati z IR paneli,  
je dobro vprašanje 
Vrnimo se na ogrevanje s kurilnim oljem 
ali plinom, torej k dvema metodama, ki 
sta pri nas zelo razširjeni. Tako ogrevanje 
poteka med kotlom, cevovodi, radiatorji 
in toplim zrakom. Visoka temperatura, 

Drugačno ogrevanje

Ogrevanje moramo plačevati vsi, najemniki in lastniki 
nepremičnin. Stroški so vsako leto večji in zato vsako leto  
z večjim strahom čakamo zimo.
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Telefon: 051/628-505
www.oknasemrl.eu
Salon: Planina 189 • 6232 Planina

 IZKORISTITE  
BREZPLAČNO MONTAŽO

(ZA POTRJENA NAROČILA DO 31/12/2012)
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Okna Šemrl - energetsko varčna okna
Energetsko varčna gradnja je gradnja današnjih dni in prihodnosti. V Mizarstvu Šemrl 
sledimo najnovejšim trendom in iščemo nove rešitve, kako izdelati kvalitetno ener-
getsko varčno okno z dolgo življenjsko dobo in minimalnim vzdrževanjem za trajno 
kvaliteto bivanja. 

Pri menjavi stavbnega pohištva vam svetujemo:
- leseno okno 78-EV (Ug=0,7W/m2K, Uw=0,99W/m2K)
- les–alu okno 68-AC (Ug=0,7W/m2K, Uw=1,0W/m2K)

Za novogradnje pa priporočamo:
- leseno okno 92-EV (Ug=0,5W/m2K, Uw=0,82W/m2K)
- leseno okno 92-EVP (Ug=0,5W/m2K, Uw=0,79W/m2K)
- les–alu okno 78-AC (Ug=0,5W/m2K, Uw=0,87W/m2K)

Najnovejša tehnologija nam omogoča, da s klasičnimi vogalnimi vezmi, ki zagotavlja-
jo oknom optimalno stabilnost, vsak element posebej impregniramo oz. utrdimo, za 
tem pa sledi še trisistemska zaščita s končnim lakiranjem. Les je tako konstrukcijsko in 
globinsko zaščiten, saj je s tem preprečen vdor zunanje vlage in možnost propadanja. 

Vabimo vas, da nas obiščete v salonu, kjer si izdelke lahko tudi ogledate.  
Z veseljem Vam bomo svetovali in pripravili ugodno ponudbo.

ustvarjena v peči, segreva vodo, ki se 
preko cevi pretaka skozi radiatorje, ki se-
grejejo zrak v prostorih. Topel zrak nam 
torej zagotavlja želeno toploto v bivalnih 
prostorih. Preden se ustvari toplota, je 
kar nekaj vmesnih faz, med katerimi na-
stanejo izgube. Pravzaprav izguba ener-
gije nastane že v sami peči, veliko nam 
je pobegne skozi dimnik, pri prenosu v 
radiatorje, v cevovodih … Torej pri tem 
načinu ogrevanja topel zrak kroži v pro-
storu, zato nam je toplo in zato nam tako 
vneto dviga prah. Zrak je suh in tempera-
tura v prostoru je neenakomerno poraz-
deljena, višja je pod stropom kot pa pri 
tleh. To pravzaprav vsi uporabniki vemo, 
ker venomer to doživljamo, mar ne? In 
če še omenimo, kako hitro nam toplota 
uide skozi vrata, če jih le za trenutek od-
premo. Pa vendar, tako smo se navadili 
in s tem preživljamo zime ter skušamo 
pozabiti na zajeten evrski kupček, ki smo 
ga odšteli pred sezono, a nas že skrbi, če 
bo dovolj do pomladi.

Ogrevanje z IR paneli  
je drugačno 
Inovativni materiali pretvorijo električ-
no energijo v toploto brez vmesnih faz. 
Keramika na grelni strani panela odda-
ja v prostor IR toploto v valovni dolžini 
kot valovanje. To je oblika toplote, ki jo 
vsako živo bitje sprejme in je za člove-
ka pomembnejša kot toplota zraka. Bla-
godejno vpliva na človekovo počutje, 
predvsem pri starejših ljudeh, otrocih in 
novorojenčkih. Efektivno vpliva tudi na 
ljudi, ki so po naravi ali pri delu omejeni 
z gibanjem; to je bolnim, invalidom in 
ljudem, ki na delovnem mestu pretežno 
sedijo. Si predstavljate, da poleg tega, da 
ogrevamo svoje bivalne prostore, doži-
vimo še odpravo napetosti, pomoč pri 
motnjah s krvnim tlakom, pospešimo 
prekrvitve telesa, znižamo holesterolne 
vrednosti, odpravimo napetosti, hujša-
mo, znižujemo telesno težo, se idealno 
pripravimo za telesne masaže, izbolj-
šamo sklepno togost, ublažimo akne, 
odpravljamo celulit, odpravljamo stres, 
čistimo, razstrupljamo telo … Vse to in 
še kaj zraven so blagodejni učinki in-
frardečega sevanja na telo. Paneli nima-
jo prav nobenih negativnih lastnosti in 
učinkov, prav nasprotno, izboljšajo po-
čutje. Izdelamo jih lahko v beli (osnovna 
barva) ali drugih barvah. Barve ne hlapi-
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Najveèji proizvajalec
toplotnih èrpalk  v Sloveniji 

z vami že 22 let !

Termo-tehnika d.o.o., Orla vas 27/a, 3314 Braslovèe
Tel. 703 16 20, 703 16 28    www.termotehnika.com

KRONOVŠEK

Zakaj toplotne èrpalke Termo-tehnika Kronovšek ?

- razvite in izdelane v Sloveniji
- TÈ za vse potrebe - preko 234 modelov- moèi do 500 kW
- osebni pristop in strokovno svetovanje - tudi na terenu
- preko 257 monterjev po vsej Sloveniji
- odziven in strokoven servis ter tehnièna podpora
- veliki prihranki pri stroških ogrevanja - do 70 %
- zmanjšanje emisij CO2 do 60%

Takoj poklièite na 03 703 16 28  ali nas osebno obišèite !

Stenska TÈ za 
sanitarno vodo

Super varèna TÈ 
za sanitarno vodo

Visoko-uèinkovitaTÈ
zrak/voda za ogrevanje
cele hiše in vode

Izkoristite ugodne kredite EKO SKLADA - EURIBOR +1,5%,  èas
odplaèevanja do 10 let - naloþba se izplaèa s prihranki ogrevanja.

Izkoristite subvencije EKO SKLADA za toplotne èrpalke -
samo za veèstanovanjske objekte v višini 25% naložbe!

jo in so zdravju neškodljive. 
Dolgi infrardeči oz. toplotni valovi ogre-
vajo predmete in živa bitja na podoben 
način, kot to dela sonce. Predmeti ab-
sorbirajo energijo infrardečih valov in 
jo oddajajo v obliki toplote. Torej vse, 
kar imate v prostoru, sprejme toploto 
in jo oddaja. Vaša miza, kavč, stoli, tla, 
omare itn. Paneli ne ogrevajo zraka kot 
običajni ogrevalni sistemi, temveč ogre-

vajo stvari v svoji neposredni bližini in 
oddajajo toploto v okolico. Tako proizve-
dena toplota je za človeka zelo ugodna in 
prijetna. Skeptiki so prepričani, da je to 
premalo, da bi se ogreli, ko temperature 
zunaj padejo globoko pod ničlo. Tisti, 
ki so to preizkusili in imajo nameščene 
kvalitetne panele, pa pravijo, da so zelo 
pozitivno presenečeni nad občutki. Na 

začetku, preden so valovi zajeli vse pred-
mete, celoten prostor, so imeli občutek, 
da je prehladno, vendar so ta občutek 
zelo hitro tudi izgubili. Če vprašate go-
spodinje, so temu sistemu najbolj hvale-
žne zaradi prahu, ker pri IR ogrevanju 
ga je treba čistiti veliko bolj poredko kot 
pa pri »klasiki«. A to še zdaleč ni edina 
prednost.
IR paneli se najpogosteje montirajo na 

strop, ker le tako lahko oddana toplota 
zajame celoten prostor. Panele lahko 
montiramo tudi na zidove, vendar je iz-
koristek panela približno 30 odstotkov 
manjši. Paneli ogrejejo prostore na 20 
stopinj C, toplota, ki jo občutite, pa je 
23–24 stopinj C. Čas, v katerem panel 
dobi polno moč oddaje, je do trideset 
minut. Paneli se ne montirajo po celem 

stropu. To so plošče več dimenzij (odvi-
sno od proizvajalca), merijo od 60x60 
cm do 150x60 cm, debelina pa je največ-
krat 2 cm. Največja ogreje 20 m2 pro-
stora, najmanjša pa do 4 m2. Težke so 
od 2 do 5 kilogramov. Panel dobre kva-
litete stane od 300 do 600 evrov. Pri-
bližni izračun stroškov nakupa za sta-
novanje v velikosti 120 m2 pride okoli 
6.500 evrov. Mesečni stroški ogrevanja 
pridejo okoli 100 evrov in če upošteva-
mo, da kurilna sezona traja 6 mesecev 
in da imate vsaj srednje izolirano sta-
novanje ter da je vaša želena povprečna 
temperatura v stanovanju 22 stopinj C, 
potem lahko ugotovimo, da gre za ce-
nejše ogrevanje. 

Uporabniki izpostavljajo, …
¼ da izredno hitro čutimo toploto, ki jo 
IR paneli oddajajo. Kot bi iz sence prišli 
na sonce, pa je občutek, ko paneli začne-
jo delovati. Tako kot pri vsakem central-
nem gretju tudi pri tem lahko toploto re-
guliramo po želji. S paneli ni nobenega 
drugega dela kot prižiganje in ugašanje 
termostata. Paneli ne brnijo, ne žarijo 
ali svetijo. Paneli za svoje delovanje ra-

Najboljši učinek IR ogrevanja boste dosegli, če panele vklopite pred 
prihajajočimi mrzlimi dnevi, torej v začetku oktobra, saj boste tako 
kasneje z manj moči ohranili temperaturo predmetov in sten. Če 
je stanovanje slabše izolirano, je bolje, da se vzdržuje konstantna 
temperatura tudi, kadar nikogar ni doma ali čez noč. 
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bijo električno energijo, ki pa, kot vemo, 
ni poceni. Torej potem uporabniki IR 
panelov prejmejo višje račune za elek-
trično energijo? Preverili smo tudi to in 
ugotovili, da je skrb odveč. Že navedeni 
energetski prihranki so zaradi tega, ker 
paneli ogrejejo prostore na 20 stopinj C, 
toplota, ki jo občutite, pa je 23-24 stopinj 
C. Vemo pa, kaj pomeni vsaka stopinja 
manj na termostatu. Poleg tega pa je 
zaradi nižje sobne temperature z grel-
nimi ploščami sevalna moč višja kot pri 
električni povezani obremenitvi grelne 
plošče.

Nasvet uporabnikom
Najboljši učinek IR ogrevanja boste 
dosegli, če panele vklopite pred priha-
jajočimi mrzlimi dnevi, torej v začetku 
oktobra, saj boste tako kasneje z manj 
moči ohranili temperaturo predmetov 
in sten. Če je stanovanje slabše izoli-
rano, je bolje, da se vzdržuje konstan-
tna temperatura tudi, kadar nikogar ni 
doma ali čez noč. V drugačnem prime-
ru boste potrebovali več časa, da boste 

znova dvignili temperaturo predmetov 
za dve ali tri stopinje. Tu seveda ne sme-
mo mešati temperature zraka, govorimo 
o dvigu temperature predmetov. 
Ko prvič vklopite IR panele, je priporoč-
ljivo, da približno 48 ur ogrevate prostor 
na višji temperaturi, da ogrejete pred-
mete in stene. Temperaturo lahko dvi-
gnete tudi do 28 stopinj C in verjemite, 
da vam v teh dveh dneh ne bo prevro-
če. Potem ko se bodo predmeti in stene 
ogreli, pa lahko začnete počasi spuščati 
temperaturo vse do želenih stopinj. Pre-
den se navadite IR topline, boste zagoto-
vo imeli občutek, da vse skupaj premalo 
greje, vendar boste kaj kmalu ugotovili, 
da ni tako, zato je toliko bolj pomembno, 
da z začetkom ogrevanja ne čakate tako 
dolgo, kot ste čakali, ko ste imeli central-
no na olje ali plin ali kaj podobnega.
Še en primer in nasvet, ki si ga je vre-
dno zapomniti. Za ogrevanje do 20 m2 
prostora je potrebnih 1000 W. Če boste 
v prostor namestili 950 W panel, bo ta 
premalo močan in ne bo mogel prostora 
segreti na 20 stopinj. V zimskih časih, 

tistih najbolj mrzlih, bo poraba 19 kw, 
kar pa je občutno preveč. V tem primeru 
je bolje namestiti dva panela na primer 
po 578 W, termostati bodo vključeni v 
najhladnejših dneh približno 10 ur na 
dan, v celi sezoni pa do 6 ur na dan. 
Torej polovico manj, čeprav boste name-
stili le malce večjo moč panelov. Prihra-
nek je zagotovljen. Nekateri uporabniki 
sporočajo, da je prihranek proti olju ali 
plinu tudi do 50-odstoten. To pa je že 
podatek, ki še dodatno poveča zanima-
nje za IR ogrevanje.
In še vedno obstaja sum, da ne grejejo 
dovolj, da so namenjeni zgolj za doogre-
vanje, torej pomoč že obstoječemu viru 
ogrevanja vašega doma. Uporabniki IR 
panelov pravijo, da morate stvar dožive-
ti, torej preizkusiti na lastni koži, preden 
se odločite za nakup ali preden začnete 
s kritikami. Seveda pa je ta način ogre-
vanja še toliko nov in še vedno ni postal 
pogosta izbira, kar pa je tudi razumljivo, 
če na primer pomislimo, kako skeptični 
smo bili do plina in še prej tudi do ku-
rilnega olja. Danes je ta spomin smešen.



IR-ogrevanje – ogrevanje nove generacije
Ogrevanje je eden večjih stroškov, ki jih moramo plačevati 
vsi, lastniki ali najemniki nepremičnin. Razlike med stroški, 
ki jih moramo plačevati, so seveda odvisne od več dejavnikov, 
med drugim tudi od tega, kaj je naša osnovna surovina, ki jo 
uporabljamo za ogrevanje. Boško Praštalo iz Kranja se je odločil, 
da bo svojo hišo ogreval z IR-paneli in svoje odločitve ni nikoli 
obžaloval. IR-grelni paneli so alternativna oblika klasičnega 
ogrevalnega sistema in toplotnih črpalk. Ir-paneli delujejo na 
elektriko in zaradi svoje tehnologije predstavljajo veliko bolj 
zdravo in predvsem naravno obliko ogrevanja.

Kakšna je bila investicija?
Boško Praštalo nam pove, da je začetna investicija znašala okoli 
tri tisoč evrov, v katero so všteti termostati v vsaki sobi in mon-
taža. Vložek se bo povrnil že v nekaj letih. Z družino živi v starejši 
hiši v pritličju, stanovanje pa je veliko 70 kvadratnih metrov. 
Hiša je bila leta 2010 znotraj obnovljena, izolacija pa je še vedno 
ostala stara, to pomeni opeka in 5 centimetrov izolacije oziroma 
stiropora: »V lanski sezoni smo porabili okoli 1.200 litrov kuril-
nega olja, strošek je bil približno 1.000 evrov. Pri današnji ceni 
kurilnega olja bi bil strošek več kot 1.200 evrov.« 
Boško Praštalo se je pred kratkim odločil, da se bodo namesto 
s kurilnim oljem raje ogreval z IR-paneli: »V letošnji sezoni smo 
imeli stroškov z ogrevanjem okoli 550 evrov, kar pomeni, da smo 
privarčevali okoli 650 evrov, če pa prištejmo še strošek servisa 
peči in dimnikarske storitve, je privarčevani strošek še višji,« je 
zadovoljen Boško in dodaja: »Dobil pa sem tudi možnost vračila 
po 12 mesecih, če s porabo ne bi bili zadovoljni.«
 
Toplota za vse potrebe
»Pomembno je izpostaviti, da izredno hitro čutimo to toploto. 
Ko začnejo paneli delovati, je tako, kot da bi iz sence prišel na 

sonce. Toploto seveda lahko reguliramo in prilagajamo željam 
posameznika. Lani je bila žena, po dolgem času, spet zadovoljna 
s toploto v hiši.« Ko se odločite za panele, je izredno pomembno, 
da vgradimo pravo moč panelov:
»Ker ima naša hiša relativno slabo izolacijo, smo se odločili, da 
bomo za vsak prostor kupili močnejše panele, kot so predvideni, 
skupna moč panelov pa znaša 5535 W, poraba je torej podobna, 
kot bi vklopili dva likalnika.« Kot pojasnjuje Boško, je delovanje 
panelov neslišno, paneli ne svetijo ali žarijo, ker so montirani 
na strop, pa so praktični in neopazni, na njih se ne nabira prah. 
Poleg tega pa so učinkoviti pri preprečevanju nastanka plesni. 
Izredno je zadovoljen, ker pri panelih ni nobenega vzdrževanja, 
nobenih servisov: »Vse, kar moramo narediti, je, prižgati in uga-
sniti termostat.«

Strokovnjak svetuje:
»V primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja, je investicija v IR-
-ogrevanje relativno poceni, stroški ogrevanja so nizki, vgradnja 
je enostavna, zagotovljena je desetletna garancija. Moj nasvet 
je, da kupite kvalitetne panele. Kot pri vseh drugih produktih je 
možno na trgu najti slabe panele. Zelo pomembno je, da kupite 
zadosti močne panele, samo na ta način bo sistem deloval in 
ne bo velikega stroška za ogrevanje. Zmotno je prepričanje, da 
bo pri večji moči panelov tudi strošek ogrevanja večji. Močnejši 
paneli hitreje pridejo do želene temperature in se posledično 
hitreje ugasnejo. Če imamo v prostoru panele, ki so prešibki, 
to pomeni, da bodo ti paneli dalj časa delali, da dosežejo žele-
no temperaturo, in posledično bo poraba večja. Vsekakor naj 
povabijo svetovalce oziroma zastopnike, da si ogledajo objekt, 
prostore, da na osnovi tega pripravijo ponudbo. Veliko faktorjev 
vpliva na to, kakšen panel je primeren za določen prostor.« (Aleš 
Babič – svetovalec za varčno ogrevanje)

Zakaj z IR-grelnimi paneli prihranimo  
do 65 odstotkov energije
1.  Zaradi toplejših sten, tal in predmetov je občutek toplote 

za pribl. 3 stopinje C večji. Že s tem prihranimo pribl. 20 
odstotkov energije

2.  IR-grelni paneli delujejo na elektriko in zaradi nove IR-
-tehnologije so izjemno varčni. Cena električne energije 
je bolj stabilna od cene kurilnega olja in plina, saj lahko 
električno energijo pridobivamo iz različnih virov (sonč-
ne, vetrne, hidro elektrarne ...). V zadnjih desetih letih se 
je električna energija dražila v povprečju 4 odstotke na 
leto, kurilno olje in plin pa več kot 13 odstotkov.

3.  OB ZRAČENJU MANJ IZGUB – saj ogreti predmeti zadr-
žujejo toploto dlje, kar posledično pomeni prihranek pri 
stroških ogrevanja. 

4.  VEČJI UČINEK IZOLACIJE – grelni IR-paneli sušijo zidove. 
Dejstvo je, da vlažni zidovi zmanjšajo učinek izolacije do 
50 odstotkov. 

5.  VSAK PROSTOR JE INDIVIDUALNO KRMILJEN – spalne in 
druge prostore, ki jih manj uporabljamo, ogrevamo na 
nižji temperaturi. S časovnim krmiljenjem in termostatom 
prihranimo od 30 do 60 odstotkov električne energije. 

6.  Prihranimo tudi pri investiciji – investicije so do 70 od-
stotkov nižje v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja, saj 
ne potrebujemo peči, kotlovnice, dimnika, cevi ... Inve-
sticija v IR-grelne panele se povrne v približno treh letih. 

V Sloveniji ima največ izkušenj na področju IR-ogrevanja 
podjetje EKOSEN, d. o. o.

Nekaj o podjetju EKOSEN, d. o. o. 
EKOSEN je ekskluzivni in pooblaščeni distributer za Slovenijo 
in Avstrijo najbolje prodajanih IR-panelov na svetu SUNLI-
FE (Sunjoy). (Edini IR-paneli na svetu s turmalin kristali in 
koloidnim srebrom.) Za dosego tega cilja je EKOSEN moral 
izpolniti stroge kriterije proizvajalca. Kupcem to zagotavlja 
100-odstotno strokovnost od svetovanja do montaže ter 
desetletno (10 let) garancijo na produkte SUNLIFE (Sunjoy).
Nasvet: Preden se odločite za nakup IR-panelov, se pozani-
majte o kakovosti produktov in seveda tudi o kakovosti sto-
ritev, ki jo podjetje ponuja. Preverite tudi direktna mnenja 
strank in druge reference podjetja. 
Podjetje EKOSEN organizira DNEVE ODPRTIH VRAT za ogle-
de IR-ogrevanja s paneli SUNLIFE direktno pri uporabnikih. 
To je priložnost, da iz prve roke izveste o izkušnjah, ki jih 
uporabniki IR ogrevanja imajo. Prijave na e-naslov: info@
ekosen.si. Vpišite v zadevo – PRIJAVA – DAN ODPRTIH VRAT.
Tel.: +386 2 620 81 99, gsm.:+386 40 840 427,  
info@ekosen.si, www.ekosen.si

Ogrevanje z IR sistemom SUNLIFE: Ogrevanje z občiajnim sistemom:

- kroženje zraka omogoča dvigovanje prahu,
- tempreturne razlike v prostoru povzročjo prepihe,
-  vlažen zrak kondenzira na stenah, omogoča rast plesni in 

povzroča poškodbe sten

+ predmeti in stene ostanejo suhi in oddajajo toploto,
+ infratoplota deluje pozitivno na ljudi
+  ugodna cena ob nakupu in majhna poraba energije 

med delovanjem
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Ogrevanje z občiajnim sistemom:

Tudi doma sem dober gospodar

Družba Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 2011/8382 z dne 7. 3. 2011. Osnovni 
kapital: 3.000.000 EUR. Matična številka 3926770000, ID številka SI37692186, transakcijski račun pri Gorenjski banki 07000-0001282527. Sedež družbe: Kranj, 
poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, internet: www.eg-prodaja.si

V paketu Porabim, kar rabim vas nagradimo za učinkovitejšo rabo električne energije. Poleg ugodnosti 
ob nakupu gospodinjskih aparatov vam paket Porabim, kar rabim prinaša še dodatne ugodnosti:
• nižjo ceno električne energije kot v paketu Osnovni
• račun po dejanski porabi, da bodo vsi prihranki sproti vidni na vašem računu
• 10 evrov bonusa, če letno porabo električne energije zmanjšate za vsaj 10 %
• varčevalni program 10 korakov do učinkovitejše rabe električne energije, ki vašemu 

gospodinjstvu omogoča takojšnje prihranke

www.porabimkarrabim.si            080 22 04

Pralni stroj 

GORENJE WA 7339 


7 1300

Vgradni pomivalni stroj 

CANDY CDI 5656
AUTO

Zamrzovalna skrinja 

GORENJE FHE302W 
290l

GA gospodinjski aparati, d.d.
Telefon: 080 81 82, E-pošta: ga@ga.si
Internet: www.gospodinjski-aparati.si

redna cena: 

519,99



redna cena: 

669,90

GA gospodinjski aparati, d.d.



redna cena: 

479,99

• Zmogljivost pranja 7 kg
• Ožemanje 1300 vrt/min
• Energijski razred: A+++ (A-30%)

• Avto program
• 15 pogrinjkov
• Energijski razred: A+++ (A-30%)

• 3 košare
• Energijski razred: A++ (A-40%)
• Prostornina: 290 litrov



519,99519,99
30 €

+



669,90
40€

+



479,99
35 €

+

* Ugodnosti veljajo za izdelke z oglasa in veljajo za odjemalce Elektra Gorenjska Prodaja ob predložitvi zadnjega računa za električno energijo. Ponudba velja do 31. 12.  2012.

Podarimo 5 let GA garancije

redna cena: 

+
in bon za brezplačno elektriko

++

** Ocene prihranka so narejene na podlagi podatkov Inštituta Jožef Štefan o povprečni starosti aparata in o povprečni porabi električne energije ter energijske nalepke. Več informacij na:www.porabimkarrabim.si.

30%30%30%30%30%30%
prihranek električne energije **

32%
redna cena: 

669,90

32%32%32%32%32%
prihranek električne energije **

75%
** Ocene prihranka so narejene na podlagi podatkov Inštituta Jožef Štefan o povprečni starosti aparata in o povprečni porabi električne energije ter energijske nalepke. Več informacij na:www.porabimkarrabim.si.** Ocene prihranka so narejene na podlagi podatkov Inštituta Jožef Štefan o povprečni starosti aparata in o povprečni porabi električne energije ter energijske nalepke. Več informacij na:www.porabimkarrabim.si.** Ocene prihranka so narejene na podlagi podatkov Inštituta Jožef Štefan o povprečni starosti aparata in o povprečni porabi električne energije ter energijske nalepke. Več informacij na:www.porabimkarrabim.si.

75%75%75%75%75%75%75%
prihranek električne energije **

*

*

*

Potrdilo za bon prejmete ob nakupu gospodinjskega aparata v GA trgovini. Bon za brezplačno 
elektriko lahko koristijo odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja v skladu s Prodajnimi pogoji podjetja.

EGP_letak_final.indd   1 8.10.2012   10:17:25
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Toplotna izolacija pod temeljno ploščo
Kvaliteten neprekinjen toplotni ovoj stavb je eno od osnovnih pravil pasivne gradnje. Najbolj kritičen 
del stavbe je v zemlji, do katerega kasneje nimamo dostopa. Pri vseh nizkoenergijskih objektih zato 
uporabljamo nov klasičen element gradnje – temeljno ploščo.

Ko smo v Sloveniji začeli s pasivno gradnjo, smo seveda kopirali dolgoletne izkušnje naših severnih sosedov. Postopo-
ma smo se izobrazili o izvedbah brez toplotnih propustov na strehah in fasadnih površinah, pomislek pa je nastopil 
pri temeljenju. Stavbe, ki so zasnovane v tako imenovanem pasivnem standardu in tudi vsi nizkoenergijski objekti, ki 
morda povsem še ne zadostijo pravilu »skoraj nič-energijskih objektov«, se postavljajo na toplotno izolirano temeljno 
ploščo. S tem se izognemo izgubi energije skozi masivne pasivne temelje. 
Pomisleka v Sloveniji sta bila dva:
Prvi je prav gotovo ustaljena gradbeniška praksa tako pri projektantih kot pri izvajalcih ter z njo povezani protiargu-
menti, drugi pomislek pa je bil bolj varnostne narave: Potresna varnost. Temu vprašanju je podjetje FIBRAN NORD, 
proizvajalec toplotne izolacije za pod temeljne plošče, namenilo precejšnjo pozornost. Z raziskavami, ki so bile pod-
prte s praktičnimi eksperimenti, je bilo dokazano, da temeljenje na toplotno izolacijskih podlagah ni nikakršen pro-
blem, nasprotno, pri nižjih objektih predstavlja celo doprinos k varnosti objekta, grajenega na potresno ogroženih 
področjih. 

Toplotna izolacija pod temeljno ploščo
Pod temeljno ploščo enostanovanjskih, dvostanovanjskih hiš na potresno ogroženem območju, kot je večinski del 
Slovenije, več ali manj uporabljamo toplotno izolacijske plošče s tlačno trdnostjo 400 kPa, kar po domače povedano 
pomeni, da se plošče pri 40 tonah obremenitve na kvadratni meter posedejo za maksimalno 10 odstotkov. Takih 
posedkov pri gradnji seveda ne dovoljujemo, nimamo pa tudi tako velikih obremenitev na kvadratni meter, razen 
zaradi morebitnih potresnih sil. Nasveta pa ne gre posploševati in se je priporočljivo posvetovati s projektanti oz. 
strokovnjaki za potresno gradnjo, ki imajo tovrstne izkušnje.
Pod temeljnimi ploščami pri nas in v svetu se večinoma uporablja izolacija iz ekstrudiranega polistirena (XPS).  
FIBRANxps 400-L je namensko izdelana izolacija s tlačno trdnostjo CS(y10)400, z minimalno vodovpojnostjo pri 
dolgotrajni potopitvi WL(T) 0,7, z minimalno dolgotrajno difuzijsko vodovpojnostjo okoli 0,3 volumskega odstotka in 
spada v najzahtevnejšo grupo WD(V)3. Dolge, gladke plošče, z robom na preklop so dobrodošle za hitro in natančno 
izvedbo površinsko velike toplotno izolacijske podlage. Izolacija se lahko polaga enoslojno ali večslojno, odvisno od 
želene energijske učinkovitosti stavbe. Debelina 12 cm zadošča za stavbe, delane po minimalnih zahtevah Pravilnika 
o učinkoviti rabi energije v stavbah. Za dobro-nizkoenergijske hiše pa se debelina izolacije pod temeljno ploščo giblje 
med 24 in 30 cm.

Zaščita proti vlagi
Hidroizolacija temeljne plošče se namesti ali direktno na podložni beton med dva sloja toplotne izolacije, nad toplo-
tno izolacijo ali pa na temeljno ploščo. Več si lahko preberete v brošuri Konstrukcije v stiku z zemljo – napotki ob upo-
rabi FIBRANxps in na spletni strani www.fibran.si. Najpogosteje se uporablja samolepilna hidroizolacija med dvema 
slojema toplotne izolacije, z dodatnim varjenim slojem, če je teren izpostavljen vodi. V primeru suhega in dreniranega 
terena zadosti en sloj kvalitetne elastomerne samolepilne bitumenske hidroizolacije, katere spoj se še dodatno ogreje 
in zatesni. Kljub temu da XPS toplotna izolacija skorajda ne vpija vode, pa je v primeru visoke podtalnice primernejša 
varianta s hidroizolacijo na podložnem betonu, s čimer dosežemo, da je tudi toplotna izolacija povsem na suhem. Iz-
vedba hidroizolacije na temeljni plošči je sicer izvajalcem najbližja, je pa iz energijskega vidika hkrati najneugodnejša, 
saj konstantno vlažna temeljna plošča poveča toplotne izgube.
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... saj se že druga generacija ukvarja s 
postavljanjem peči, kaminov in zidanih 
štedilnikov. Prav dolgoletne izkušnje, 
sedaj prenesene na mlajši rod pečarjev, 
zagotavljajo, da vam lahko primerno 
svetujemo pri izbiri peči ali štedilnikov, 
ki jih tudi vedno prilagodimo vašim po-
trebam in željam. Če imate še kakšna 
vprašanja, nam jih lahko pošljete na e-
-naslov ali pokličite po tel.: (041) 420 
334, z veseljem vam bomo odgovorili.

Pečarstvo Turk izdeluje:
- lončene peči
- kmečke peči
- namizne štedilnike
- pizza peči in lončene kamine
- štedilnike in lončene peči
- štedilnike z nadzidki
- kaminske peči
- lončene peči s kaminskimi vložki
- peči iz salovca
- peči Spirit of Fire

Na naših spletnih straneh lahko najde-
te veliko nasvetov, povezanih z vsem 
naštetim iz našega programa. Ogledate 
si lahko tudi veliko postavitvenih načr-
tov in se tako lažje odločite, kakšna peč 
najbolje ustreza vašemu domu.
Posebna glina, odkrita sicer le na nekaj 
določenih krajih sveta, že v milijone let sta-
rih zalogah, ki pa jih je količinsko na tone, 

nam je omogočila velik kvalitativni preskok. 
Najdbe teh zalog materiala nam prinašajo 
in omogočajo velik geološko znanstveni 
napredek na področju osnovnih surovin 
za izdelavo pečnic. Ti zakladi čiste suro-
ve mase bodo najprej odkopani v dnevnih 
kopih in nato predelani in dograjeni v regu-
lacijskem procesu v posebnih skladiščih z 
veliko zračno vlažnostjo. 
Pri dodelavi pridobljenih snovi se uporablja 
postopek spiranja z vodo po originalni pro-
dno-vodni tehnologiji. Tako nastanejo sklopi 
keramične mase, oblikovani s pomočjo t. i. la-
stne spominsko estetske strukture in elastič-
nosti, ki pa se potem z veliko ljubezni ročno 
preoblikujejo naprej v postopkih predelave. 
Vsak lončar obdeluje material z edinstveno 
rokodelsko spretnostjo, dokler vsaka po-
samezna pečnica ne pridobi zahtevane in 
želene strukture. 
Po postopku sušenja in kasnejšem gla-
ziranju pridobijo pečnice okolju prijazno 
mineralno glazuro in sijaj. Naravno sušene 
polne keramične pečnice bodo zaščitene 
in po točno določenem vzorcu odprtega 
tehtanja zložene v skladiščne regale in tako 
pripravljene za prevoz v peči.
Po končanem postopku žganja pečnic v 
pečeh in njihovega kasnejšega ohlajeva-
nja, ki traja več dni, je postopek »surove 
faze« končan. »Spirit of Fire« je postopek, 
pri katerem proizvajalec pečnic žge pečni-

ce v pečeh pri več kot 1000 stopinjah C, 
s čimer doseže samo njemu specifičen 
karakter visoke kakovosti pečnic. Po kon-
čanem postopku končne kontrole so peč-
nice »Spirit of Fire« z veliko skrbnostjo v 
okolju prijaznih kartonih tudi zapakirane in 
priprav ljene za prodajo.
 Polne pečnice »Spirit of Fire« predstavlja-
jo trajno veljavno kvalitetno vrednost vgra-
jenega materiala in izdelanega dizajna.
Naš keramični plašč iz polnih kompaktnih 
pečnic »Spirit of Fire« izpolnjuje vse zahte-
ve lončene peči v smislu enakomerne aku-
mulacije in posredovanja toplote, čvrstosti 
gradbene konstrukcije in zunanjega vide-
za. Zaradi tega je plašč pečnic lahko iz 4,8 
cm debelih pečnic »Spirit of Fire« zgrajen 
v »neglazirani« ali »glazirani« verziji. Če je 
neglazirana gradbena izvedba komponent, 
se naknadno lahko uporablja barvanje z 
mineralnimi barvami, ali pa se lahko nane-
se pečarski omet. Tudi dodaten doprinos 
dekornih elementov nima nobenega učin-
ka na funkcionalnost plašča zaradi integri-
ranosti vanj. Takšen uspeh kvalitete »Spirit 
of Fire« polno keramičnih obloženih plašč-
nih sistemov je v vsakem primeru rezultat 
kompaktnosti in zelo pomemben element 
pri iskanju idealnih kombinacij za vašo peč.
Zahrepenite torej po nakupu vaše peči s 
plaščem (oblogo) iz pečnic »Spirit of Fire« 
in pripadajočo ogrevalno tehniko.

Pečarstvo Zvone Turk s.p., Hrastje  54, Kranj, GSM: 041/420 334 
e-pošta:info@pecarstvo-turk.si, www.pecarstvo-turk.si

Pečarstvo Turk ima v tej obrti  
že dolgoletno tradicijo ...



Varčevanje je dobra priložnost, da se bolje pripravite na jutri. V Novi KBM so vam na voljo različne možnosti 
varčevanj glede na vaša pričakovanja, potrebe in zmožnosti. Tako lahko vedno izberete najprimernejšo obliko 
zase. Vaš denar bo varno naložen, hkrati pa boste že vnaprej vedeli, za koliko ga boste oplemenitili. 
Varčevati začnite že sedaj, saj lahko tudi z malimi zneski veliko privarčujete.



JESEN KOT IZ PRAVLJICE V TERMAH DOBRNA
Vsakdanje hitenje in stres sta redna spremljevalca večine prebivalcev našega 
planeta. Zakaj si ne bi izbrali prijetnejših sopotnikov skozi življenje? Možnosti 
je vsekakor dovolj. Izgovor, da so žepi preplitvi, ne drži več vode. Nobena 
skrivnost ni, da je varčevanje pri (vsaj) občasni sprostitvi slaba odločitev, ki bo 
v prihodnosti zahtevala svoj davek. Na koncu bo cena v zdravju morda mnogo 
višja, kot bi jo bili pripravljeni plačati.

Prav vsi upokojenci, ki koristijo program »Lepo je biti upokojenec« so navdušeni 
nad POPOLNOMA BREZPLAČNIM PREVOZOM od doma do Term Dobrna in 
nazaj. Večkrat se je namreč izkazalo, da so se mnogi upokojenci, ravno zaradi 
težav z organizacijo prevoza, odpovedali počitnicam. Odvzeli smo jim te skrbi. 
Med mnogimi, ki koristijo ta program se spletejo tudi bolj globoke vezi in 
prijateljstva, česar smo vsi še posebej veseli.

Konec leta se vsi navadno ukvarjamo z vprašanjem, kaj podariti najbližjim ali 
poslovnim partnerjem, kje pripraviti zabavo, kako preživeti najdaljšo noč v letu. 
Mi pa smo prepričani, da je najlepše darilo tisto, ki obdarovancu daje vedeti, da 
nam je pri srcu, da smo si posebej zanj vzeli čas, skrbimo za njegovo zdravje in 
dobro počutje. Vse to združujejo darilni boni Term Dobrna. Obdarite z zdravjem 
prijatelje, družinske člane, poslovne partnerje.
Poleg tega pa je prelepo darilo zaposlenim tudi organizacija zaključka 
poslovnega leta v vinski kleti. Prav zato se veliko podjetij in posameznikov vrača 
na naše Bakhusove pojedine, ki ponazarjajo veseljačenje starih Rimljanov. To je 

zabava in hkrati doživetje, ki ostane v trajnem spominu. 

Potem pa pride novo leto, nove želje, novi cilji. In vedno aktualne dobre stare obljube in ideje, koliko stvari bomo v mladem letu 
spremenili, pa vendar se tam nekje meseca marca ali aprila zavemo, da še vedno hodimo po ustaljenih stezah in da bomo nekaj res 
morali storiti zase … ja, drugo leto. 
Lahko pa se nam v Termah Dobrna pridružite že letos, kar sredi veselega decembra. Božič bo čaroben. Vsem, ki bodo rezervacijo 
bivanja opravili najkasneje do 10.12.2012, bomo podarili 1x nočitev za eno osebo v dvoposteljni sobi hotela Park. Gostom, ki 
bodo bivali v hotelu Park ali v vili Higiea, ne bomo zaračunali doplačila za enoposteljno sobo. 1 otrok do 14 leta starosti bo bival 
brezplačno. V programu ČAROBNI BOŽIČ je vključena dobrodošlica, Božični cocktail, brezplačni dostop do interneta, 1 vstop v 
Deželo savn, Božično darilce, neomejeno kopanje, Božični koncert, naše najmlajše goste pa čaka božični mini klub s kostanjevim 
škratom Vitkom …

Novo leto pričakajte v odličnem razpoloženju, ne spreglejte ponudbe SILVESTROVANJE 2012/2013!

Izkoristite čas razvajanja in sprostitve za druženje s tistimi, ki so vam najbolj pri srcu – v Termah Dobrna, kjer je dobro počutje že 
stoletja doma.

VESELI DECEMBER
V TERMAH DOBRNA

PLAČA EDEN, BIVATA DVA, 2 x nočitev z zajtrkom že od 108 € za 
dve osebi.
LEPO JE BITI UPOKOJENEC, brezplačni prevoz od doma do Term 
Dobrna in nazaj, brez doplačila za enoposteljno sobo. Pri bivanju 10 dni, 
11. dan podarimo!
BOŽIČ - FIRST MINUTE, božično darilo za rezervacije do 10.12.2012: 
1 x nočitev z zajtrkom za 1 osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Park.
Paket Čarobni božič že od 94 € na osebo (2 x polpenzion).
SILVESTROVANJE, 2 x nočitev z zajtrkom že od 230 € na osebo 
(vključena silvesterska in novoletna večerja s plesom).
NAKUP DARIL ENOSTAVNO IN HITRO, vsa ponudba Term Dobrna 
na enem mestu. Popolnoma varen nakup brez kreditne kartice!





JutranJa dostava do 7. ure

Dodatna prednost za naročnike Gorenjskega glasa

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se  
dvakrat tedensko sprostite ob prijetnem branju  
novic z Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.

Informacije o naročnini dobite na telefonski številki 04 201 42 41

Pravi Gorenjci beremo Gorenjski glas
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Pred dobrim letom je v veljavo stopi-
la nova uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki, še danes pa se 
pojavljajo dileme, kaj pravzaprav sodi 
k omenjenim odpadkom. Komunalne 
službe so na ekoloških otokih pripravi-
le posebne rjave zabojnike z napisom 
»zeleni odpad«. V omenjenih zabojnikih 
pa velikokrat pristanejo nerazgradljive 
plastificirane vrečke z vrtnimi odpadki, 
najpogosteje gre za ostanke obrezane 
žive meje. Večina lastnikov stanovanj-
skih hiš si doma pripravi svoj kompostni 
kup, kamor odlaga ostanke iz vrta in 
gospodinjstva. Ob pravilni oskrbi kom-
postnega kupa pa si hkrati pridobimo 
uporaben humus. Kompostni kup je naj-
bolje pripraviti na senčnem mestu, sem 
ne sodijo mesni in ribji odpadki, olja 
in maščobe, plastika, iztrebki domačih 
živali, plevelne vrste, ki v tem času se-
menijo, okuženi in oboleli deli rastlin in 
lupine škropljenih agrumov. V omenjene 
zabojnike na ekološkem otoku odlaga-
mo naslednje kuhinjske odpadke: zele-
njavni odpad, olupke in ostanke sadja, 
jajčne lupine, čajne in kavne usedline, k 
vrtnim odpadkom prištevamo zemljo od 
lončnic, plevel, lesne ostanke, žagovino 
neobdelanega lesa, listje, tanke veje, 
travo, ostanke cvetja brez žičk in ostalih 
dekoracij. Travo je najbolje predhodno 
posušiti, saj s tem zmanjšamo njen volu-
men. Z ločevanjem zelenega odpada 
bomo poskrbeli za naravo, saj težava 
pri razgrajevanju tovrstnih odpadkov 
nastane na deponijah s proizvodnjo to-
plogrednega plina metana, ki je povzro-
čitelj globalnega segrevanja ozračja. 
Statistika kaže, da v gospodinjstvih med 
vsemi odpadki nastane kar 35 odstotkov 
bioloških odpadkov. 

Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr.
BC Naklo, foto: Nataša Kunstelj

Zeleni odpadki

V mesecu oktobru se je slovenska repre-
zentanca vrnila iz Belgije. Na prizorišču 
Formule 1 Spa – Francorchamps je med 
4. in 6. oktobrom potekalo evropsko tek-
movanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 
2012. Poleg lesarjev, mehatronikov, infor-
matikov, aranžerjev, kuharjev in natakarjev 
je slovensko reprezentanco zastopala tudi 
cvetličarska ekipa iz Biotehniškega centra 
Naklo. Letošnjega tekmovanja, katerega 
geslo je bilo »Prihodnost je v tvojih rokah«, 
se je udeležilo 430 tekmovalcev iz 24 dr-
žav, nastopali pa so v štiriinštiridesetih pa-
nogah. Glavni cilj takšnega tekmovanja je 
promocija poklicev, ki so v današnjem času 
zelo pomembni za gospodarski razvoj.
Za cvetličarsko ekipo sta pod mentorstvom 
Sonje Jerič Štefe in Marjana Planinška 
tekmovali dijakinja Biotehniškega centra 
Naklo Simona Šinkovec in Karmen Re-
snik, mlada cvetličarka, zaposlena v cvetli-
čarni Rožcar. To je bila za dekleti neke vrste 
nagrada kot najboljši dijakinji in sodelavki. 
Na ta način jim omogočimo boljšo kariero 
za prihodnost. Vsako tekmovanje je nad-
gradnja šolskega učenja in vsakdanjega 
dela v cvetličarni. Mladim moramo poka-
zati tudi druge poti do cilja in od njih zahte-
vati tudi izvrševanja le-tega. Za Simono in 
Karmen je bila zelo lepa priložnost, da sta 
svoje znanje lahko ponesli v svet in se imeli 
tako možnost pomeriti z ostalimi najboljšimi 

evropskimi cvetličarji. Poleg tega pa sta pri-
dobili veliko novega znanja, idej, prijemov, 
ki sta jih prinesli nazaj domov. 
Dekleti sta vse dni kljub tekmovalnemu pritisku 
delali kreativno, domiselno in natančno. Po-
staviti sta morali svojo cvetličarno in izdelati 
pet različnih cvetličnih aranžmajev ter telesno 
dekoracijo za model. Vsaki nalogi je bilo po-
trebno dati zgodbo, dušo, znanje, izkušnje in 
tako je vsak izdelek unikaten in hkrati del nas. 
Po vrnitvi nazaj v Slovenijo smo bili dele-
žni sprejema pri ministru za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport Žigi Turku in pri 
predsedniku republike Danilu Türku. Pred-
sednik je v pozdravnem nagovoru izposta-
vil pomen znanja in spretnosti, ki jih mladi 
razvijajo v okviru tekmovanja EuroSkills in 
v svojih poklicih. Te spretnosti bi morali po 
njegovih besedah v naši družbi ustrezno 
ceniti in bolje razumeti. Predsednik je pou-
daril, da smo del Evrope, zato je prav, da 
se primerjamo z drugimi in da poskušamo 
biti čim boljši. Ob tem je čestital slovenski 
ekipi, ki je na tekmovanju EuroSkills dose-
gla dober rezultat. »V prihodnost moramo 
gledati z zaupanjem v poklicno izobraže-
vanje, v pomen znanj in spretnosti, pridob-
ljenih na ta način, ter v pomen evropskih 
primerjav na tem področju, ki nam lahko 
zelo pomagajo,« je poudaril. 

Sonja Jerič Štefe, dipl.ing.agr. in hort.,  
BC Naklo, foto: Sonja Jerič Štefe

Slovenske cvetličarje sta 
sprejela minister za šolstvo 
in predsednik republike
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Začenja se mrzlo obdobje leta in s tem tudi 
obdobje najrazličnejših praznikov. Pred 
nami je prvi november, sledi adventni čas, ki 
se zaključi z božičem, in nato je tu še novo 
leto. Pri vsakem izmed omenjenih praznikov 
so pri pripravi dekoracije v ospredju materi
ali, ki simbolizirajo večnost in življenje, kar 
je zaradi kratkega dneva in dolge teme tudi 
razumljivo. Najpogosteje so to različni deli 
iglavcev, od samih vej pa do storžev.
Zelenje, ki ga uporabljajo cvetličarji pri pri
pravi različnih vrst aranžmajev in venčkov, so 
različni – od domače smreke (Picea abies) in 
jelke (Abies alba) ter do različnih vrst bora 
(Pinus sp.). Pri profesionalnih cvetličarjih je v 
zadnjem času moč zaslediti predvsem zele
nje, ki prihaja pogosto iz uvoza. Večinoma 
gre za kavkaško jelko, ki pri naravi ne raste. 
Kavkaška jelka ali Abies nordmanniana, ka
tere največji nasadi so v Nemčiji in na Dan
skem, izvorno prihaja iz Kavkaza, Gruzije 
ter osrednjega dela Rusije. Po svoji dekora
tivnosti je ena izmed najbolj cenjenih, saj 
so njene iglice temno zelene do modrikaste 
barve ter krtačasto razporejene, s tem pa 
dajejo rastlini večjo polnost. 
To je jelka, ki jo sicer uporabljajo vrtnarji pri 
zasaditvah vrtov, lahko pa jo uporabljamo 
tudi v notranjih prostorih za izdelavo deko
racij ali kot božično drevo. Njena posebnost 
in predvsem prednost je v tem, da njene 
iglice ne bodo obletele, kot smo vajeni pri 
navadni smreki ali jelki iz naših gozdov. Brez 
problema zdrži tudi visoko temperaturo. Na 
tržišču dosega dobro ceno, zato je pri nas 
še vedno malo uporabljena, medtem ko je v 
zahodnem in severnem delu Evrope to pov
sem nekaj vsakdanjega. Ljudje jo vsako leto 

kupijo v času božičnih praznikov, da jim kra
si stanovanje. Pri nas je na voljo le pri velikih 
trgovcih s tehničnim blagom in v nekaterih 
velikih vrtnih centrih.
Ne glede na to, za kakšno jelko se boste od
ločili vi, pomembno je, da je izbrana in okra
šena po vašem okusu in da vam bo krasila 
vaše stanovanje in vas razveseljevala vse tja 
do novega leta.

 Peter Ribič, dipl. ing. agr. in hort.,  
BC Naklo, foto: Peter Ribič

Ali poznate kavkaško jelko 
(Abies nordmanniana)? 

Dobrodelni večer – 7. 12. 2012 ob 18. uri v športni 
dvorani BC Naklo Božično-novoletna razstava  
odprtje 14. 12. 2012 ob 18. uri v graščini Duplje

Jaslice v Kranjskih rovih od 21. 12. 2012 do 12. 1. 2013

Več informacij na www.bc-naklo.si

Vsako leto se modne smernice obliko
vanja stilov nekoliko spreminjajo. Vse 
te spremembe se odražajo v našem 
živ ljenju in ravno tako se oblikujejo tudi 
posebnosti oblikovanja. Ljudje imamo 
različne okuse, različno opremljene 
bivalne prostore, zato so tudi smernice 
raznolike. Za letošnji zimski čas so zna
čilne smernice, ki nas vabilo v snežno 
idilo narave, k preživljanju prijetnih uric 
ob kaminu, nas razveseljujejo v lesketa
jočih se mavričnih barvah in se vračajo 
k tradicionalnemu božičnemu in roman
tičnemu vzdušju. 
Snežno vzdušje lahko oblikujemo s sve
tlimi materiali, ki jih oblikujemo tako, da 
nam dekoracija odraža snežno pokra
jino. Uporabljamo harmonične barve v 
kombinaciji z barvo jajčevca in starega 
zlata. Stil, ki poudarja občutenje prije
tnega večera ob kaminu, je primeren 
za planinske koče, kmečki turizem. Po
membno je poigravanje toplih barv s 
svetlobo, ki odseva iz kamina. Če imate 
radi bolj mavrične vesele barve, lahko 
oblikujete novoletne aranžmaje iz pisa
nih, svetlikajočih dekorativnih materia
lov. Take dekoracije so pravi novoletni 
ognjemet. Ne pozabimo pa tudi na 
tradicionalne božične dekoracije, ki so 
transparentne v svoji značilni rdeče – 
zeleni barvni kombinaciji. Letos se bolj 
izrazito pojavljajo pleteni dekorativni 
dodatki, ki nas spominjajo na tople ple
tenine naših babic. Tako narejene deko
racije nas nostalgično popeljejo v otroš
tvo in božično pričakovanje. Zadnja 
modna smernica je božična pravljica, ki 
se odraža v pastelnih romantičnih barv
nih odtenkih. Te dekoracije oblikujemo 
iz mehkih struktur, trakov, čipk in zaob
ljenih dekorativnih materialov.

Dr. Sabina Šegula, BC Naklo,  
foto: Sabina Šegula

Novoletne  
smernice 2012–13

Odrasla kavkaška jelka

Razstava Agrokor
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Optika Clarus v Kranju vabi:

Optika Clarus, Tomaž Šenk s.p., Kranj
Nazorjeva 3; T: 04 236 87 44

- brezplačna kontrola vida
- okulistični pregledi
- športna in sončna očala z dioptrijo 
- kontaktne leče 
- izdelava progresivnih očal

(očala za daljavo, srednjo in bližinsko gledanje, hkrati)

LJUBLJANA
BTC, Dvorana 4

MARIBOR
Vetrinjska 30

KRŠKO
CKŽ 141

NOVO MESTO
Otoška cesta 5

CELJE
Mariborska c. 100

KRANJ
Nazorjeva 3

MURSKA SOBOTA
Gregorčičeva 42

NOVA GORICA
Prvomajska c. 35

VELENJE
Celjska 40

KOPER
Ankaranska c. 3a
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NOVA ŠKODA ZA
IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

1 % NA MESEC!
Res je: katerokoli novo Škodo lahko zdaj vozite za samo 1 % maloprodajne cene na mesec. 

Več informacij pri vašem pooblaščenem trgovcu Škoda:

KAKO POCENI
DO AVTA?
KAKO POCENI
DO AVTA?

AVTO HIŠA VRTAČ d.o.o., Delavska 4, Kranj, tel.: 04 270 02 00

Matjaž Gregorič

Novi Škodin model Rapid je na po-
skusnih trčenjih EuroNCAP prejel pet 
zvezdic za varnost. Nova kompaktna 
limuzina je za visoko raven varnosti 
prejela najboljše ocene za zaščito odra-
slih potnikov in otrok, zaščito pešcev in 
varnostnih asistenčnih sistemov. Rapid 
zapolnjuje v Škodini modelski paleti 
vrzel med malo Fabio in večjo Octavio. 
Avtomobil meri 4,48 metra v dolžino, 
poleg udobne potniške kabine premore 
še prostoren 550-litrski prtljažnik. Na 
voljo bo šest različnih motorjev, štirje 
bencinski in dva dizelska. Osnovni je 
1,2-litrski bencinski trivaljnik (55 kW/75 

KM), sledita dva 1,2-litrska štirivaljni-
ka (63 kW/86 KM in 77 kW/105 KM) 
ter 1,4-litrski (90 kW/122 KM). Oba di-

zla sta 1,6-litrska (66 kW/90 KM in 77 
kW/105 KM). Cene na slovenskem trgu 
se začenjajo pri okroglih 12 tisočakih. 

Pet zvezdic za Škodo Rapid
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Italijan s šumadijskim naglasom

Tam, kjer je bila nekoč kragujevška Zastava, je zdaj nova Fiatova tovarna, v kateri izdelujejo 
model 500L. 

Kompleti zimsKih Koles po izjemno ugodnih cenah 

Alu. platišča Dolomit s pnevmatikami Continental TS850 195/65R15                 
(primerno za vozila VW Golf 5,6)                                                                      cena 639 euR

Alu. platišča Dolomit s pnevmatikami Semperit Speed Grip 2 205/55R16
(primerno za vozila VW Golf 5,6)                                                                       ena 799 euR

Alu. platišča DOLOMIT + pnevmatike SEMPERIT 215/65R16C Van Grip          
                                                                                           aKcijsKa cena cena 995 euR 

supeR aKcija za Komplet 195/65 R15 - dodatni 10 % popust s kodo:  
»Po Golf 7 v AH VRTAČ«, velja do 31. 12. 2012 oz. do razprodaje zalog.

Vedno VRedno – paKeti za VzdRŽeVanje staRejŠih Vozil 
primeri paketov:
golF iV, 1,9 tdi, servis z menjavo olja 93,53 EUR

seat leon 1,9 tdi, 2006 – 2007, servis z menjavo olja 108,66 EUR

audi a4 2,0 tdi, 2004 – 2008, servis z menjavo olja 102,96 EUR

VW golF iV 1,9 tdi, 1998 – 2004, originalne zavorne obloge spredaj  
(z vgradnjo), 78,30 EUR

ŠKoda octaVia ii 1,9 tdi, 2004 – 2010, VW golF 5 1.9 tdi 2004-2007, 
komplet zob. jermena in črpalke hladilne tekočine z vgradnjo, 297,02 EUR

audi a6 1,9 tdi, 2001 – 2005, komplet zob. jermena in  
črpalke hladilne tekočine z vgradnjo, 330,32 EUR

passat 2,0 tdi, 2006-2007, komplet zob. jermena in črpalke hladilne tekočine 
z vgradnjo, od 296,72 EUR

aKcija grelcev WeBasto!

 
 

Grelec WEBASTO ogreje motor 
in notranjost vozila pred zagonom.
passat, golf, octavia: 1.350 euR
VW transporter (nadgradnja obstoječega grelca): 395 euR
Cene z vgradnjo in programsko uro. Akcija traja do 31. 01. 2013. 

zimsKi pRegled V decemBRu gRatis +  

Zimski kontrolni pregled zajema 

pregled 12 kontrolnih točk na avtomobilu

Darilo!

Matjaž Gregorič

Če se propada, naj se propada veličastno, 
večkrat za šalo rečejo v Srbiji. Kragujev-
ška Zastava, nekoč vsaj v vzhodnoevrop-
skem prostoru dovolj močan igralec v 
avtomobilski industriji, je razpadala več 
let in prav nič veličastno, z zastarelimi 
modeli in industrijskim obratom, na 
koncu komaj še z dobrimi deset tisoč 
kupci za zastarele avtomobile, ki so slo-
veli predvsem po nezanesljivosti in brez 
perspektive. Tako je bilo, dokler se v vlo-
go rešitelja ni postavil italijanski Fiat, ki 
je v Šumadijo leta 2006 najprej pripeljal 
montažno linijo odhajajoče generacije 
modela Punto, leta 2008 pa je z ustano-
vitvijo podjetja Fiat Automobili Srbija, v 
katerem ima dvotretjinski delež, drugo 
pa srbska vlada, postal še strateški par-
tner. 
S prevzemom Zastave se je Fiat obvezal, 
da bo v celoti renoviral kragujevško to-
varno in v njej začel proizvodnjo novega 
modela, srbska vlada pa je ob finančni 
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AVTO LUŠINA d.o.o.
GOSTEČE 8,  
4220 ŠKOFJA LOKA
tel.: 04 50 22 000

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

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

www.citroen.si

 CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Dve leti pogodbene garancije, Citroën Kredit & Leasing. *Možnost dodatnega popusta v obliki "družinskega bonusa" pripada vsaki družini, ki ima od enega do pet otrok. Višina bonusa narašča glede na število otrok, kar za družino z enimi otrokom pomeni 200 EUR, z dvema 400 EUR, s tremi 500 
EUR, s štirimi 600 EUR in petimi otroki 700 EUR popusta.. Za podrobnosti obiščite www.citroen.si. Ugodna ponudba velja do 30. aprila 2011 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za �zične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Primer 
informativnega izračuna �nančnega leasinga za vozilo Citroen C3 Picasso (Attraction Vti 95 BVM) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi popusti 11.190 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 135,98 EUR pri 30% pologu in ročnosti 72 mesecev; EOM na 
dan 25.03.2011 znaša 7,91% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,40%; �nancirana vrednost 7.833 EUR; skupni znesek za plačilo 12.867,81 EUR. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite 
na vašega prodajalca vozil Citroën. Poraba goriva predstavljenih modelov: kombinirana vožnja od 4,7 do 8,2 l/100 km. Emisija CO2: od 123 do 195 g/km. Slike so simbolične.

LEPO JE IMETI
DRUŽINO,
A ŠE LEPŠE JE IMETI
VELIKO DRUŽINO... 

... saj ji pri Citroënu ob nakupu Berlinga, C3 Picassoja, C4 Picassoja ali Grand C4 Picassoja poleg 500¤ popusta v primeru �nanciranja Citroën dodamo 
še Citroënov družinski bonus*, ki lahko znaša kar do 700¤. Družine s tremi otroki ali več pa so poleg tega upravičene tudi do vračila davka na motorna vozila.

CITROËN GRAND C4 PICASSO

že za15.490 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

ja a

CITROËN BERLINGO

že za11.990 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

CITROËN C3 PICASSO

že za11.190 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

CITROËN C4 PICASSO

že za14.490 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

www.citroen.si

 CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Dve leti pogodbene garancije, Citroën Kredit & Leasing. *Možnost dodatnega popusta v obliki "družinskega bonusa" pripada vsaki družini, ki ima od enega do pet otrok. Višina bonusa narašča glede na število otrok, kar za družino z enimi otrokom pomeni 200 EUR, z dvema 400 EUR, s tremi 500 
EUR, s štirimi 600 EUR in petimi otroki 700 EUR popusta.. Za podrobnosti obiščite www.citroen.si. Ugodna ponudba velja do 30. aprila 2011 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za �zične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Primer 
informativnega izračuna �nančnega leasinga za vozilo Citroen C3 Picasso (Attraction Vti 95 BVM) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi popusti 11.190 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 135,98 EUR pri 30% pologu in ročnosti 72 mesecev; EOM na 
dan 25.03.2011 znaša 7,91% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,40%; �nancirana vrednost 7.833 EUR; skupni znesek za plačilo 12.867,81 EUR. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite 
na vašega prodajalca vozil Citroën. Poraba goriva predstavljenih modelov: kombinirana vožnja od 4,7 do 8,2 l/100 km. Emisija CO2: od 123 do 195 g/km. Slike so simbolične.

LEPO JE IMETI
DRUŽINO,
A ŠE LEPŠE JE IMETI
VELIKO DRUŽINO... 

... saj ji pri Citroënu ob nakupu Berlinga, C3 Picassoja, C4 Picassoja ali Grand C4 Picassoja poleg 500¤ popusta v primeru �nanciranja Citroën dodamo 
še Citroënov družinski bonus*, ki lahko znaša kar do 700¤. Družine s tremi otroki ali več pa so poleg tega upravičene tudi do vračila davka na motorna vozila.

CITROËN GRAND C4 PICASSO

že za15.490 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

ja a

CITROËN BERLINGO

že za11.990 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

CITROËN C3 PICASSO

že za11.190 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

CITROËN C4 PICASSO

že za14.490 €
z upoštevanimi 500€ popusta v primeru financiranja
in z možnostjo dodatnega družinskega bonusa 700€*

IZJEMNA PONUDBA VOZIL BERLINGO

Izjemen v vseh razmerah na cesti, z izjemnimi občutki tako za voznika kot sopotnike. Ob vsej izjemnosti sedaj še z izjemnimi ugodnostmi!

CITROËN Berlingo Multispace Diesel HDi 90
od 12.990 E
Velja v primeru financiranja Citroën Financiranje (K&L)

Naj bo pot v novo leto srečna in varna ...Naj bo pot v novo leto srečna in varna ...

Dve leti pogodbene garancije, Citroën Financiranje (K&L). Ugodna ponudba velja do 31. decembra za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri nas. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga za vozilo Citroën Berlingo Tendence HDI 90- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z 
DDV in vključenimi popusti 12.990 eur; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 179,94 eur z dobo odplačevanja 84 mesecev. Polog 10%, EOM 7,69%.  Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën.  
Poraba goriva predstavljenega modela: kombinirana vožnja od 4,6 do 5,5 i/100 km. Emisija CO2 : od 120 do 144 g/km. Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

injekciji zagotovila še dodatna zemljišča in prostocarinsko 
cono. Odprli so jo 16. aprila letos in v njej zagnali proizvod
njo modela 500L, ki ga ne bodo prodajali samo na stari 
celini, ampak tudi na ameriški strani Atlantika.
Trenutno izdelajo po približno 500 avtomobilov na dan v 
dveh izmenah po deset ur, proizvodnja teče štiri dni na 
teden. S Fiatom, ki je v tovarno in proizvodnjo vložil mi
lijardo evrov, je v Kragujevac prišel nov optimizem, novo 
upanje, tovarna trenutno zaposluje 2600 delavcev, obetajo 
se še nove zaposlitve. 
Od Zastave ni ostalo nič, tudi v tovarniškem muzeju ni več 
nekdanjih modelov in prototipov, še slikovne dokumenta
cije je bolj malo.



Ljubezen: Čustveno boste pri
šli do točke, ko vam prav nobe

na stvar ne bo več jasna. Iskali boste od
govore in boste zato pripravljeni na vse.
Finance: Sprememb se boste najprej 
ustrašili, saj ste navajeni ustaljenega rit
ma, a kmalu boste spoznali, da je to za 
vas dobro.
Nasvet: Ne obremenjujte se toliko s tu
jimi bremeni in se raje posvečajte sami 
sebi. Imate hobi, ki vam veliko pomeni, 
posvetite se mu.

Oven  21. mar ca - 21. apri la Lev  23. ju li ja - 23. av gu sta Stre lec  23. nov. - 21. dec.

Ljubezen: Da bo razočaranje, 
ki se vam obeta, manjše, izko

ristite svoj smisel za humor. Vse je za 
nekaj dobro. 
Finance: Kljub običajnim blokadam, ki 
so nujno zlo v vašem poslu, boste dobro 
razpoloženi. Ob koncu meseca boste 
praznovali osebno zmago.
Nasvet: Naučite se uživati čisto v vsakem 
trenutku življenja, ne pa da iščete nepo
membne malenkosti. Preveč ste pozabi
li na prijatelje. 

Ljubezen: Resnica včasih še 
bolj boli kot pa laž. Odločili se 

boste za nekaj, ker nimate pravega ra
zloga, iščete odgovore, na katere je ne
mogoče odgovoriti.
Finance: Kljub manjšim preprekam bo
ste zadovoljni. Obeta se vam nepričako
van denar, ki vam bo prišel zelo prav in 
ravno v pravem trenutku.
Nasvet: Uresničevati boste začeli stare 
sanje oziroma želje, hkrati s tem pa bo
ste tudi duhovno rasli.

Ljubezen: Čeprav si boste žele
li le malo miru, se boste znašli 

v situaciji, ko bo le od vas odvisno, kam 
se premakne tehtnica.
Finance: Prav nič ne boste delovno aktiv
ni. Iskali boste različne razloge in sami 
sebe imeli za žrtev. Pravi razlog pa bo 
lenoba.
Nasvet: Res je, da vsega naenkrat ne mo
remo imeti, a to ne pomeni, da so vaše 
želje nemogoče. Z vztrajnostjo je mogo
če vse. 

Ljubezen: Vse preveč jo išče
te daleč od sebe, ljubezen  

namreč, potem pa ste vedno znova razo
čarani. Končno boste le spregledali re
snico in svet po postal lepši.
Finance: S tem, ko boste analizirali si
tuacijo in svoje razmišljanje delili z lju
dmi, ki vam nekaj pomenijo, vam bo 
uspelo.
Nasvet: Ne jezite se za vsako malenkost, 
življenje jemljite na bolj preprost način. 
Veliko je lepega okoli nas, ne spreglejte. 

Bik  22. apri la - 20. maja De vi ca  24. avg. - 23. sept. Ko zo rog  22. dec. - 20. janu.

Ljubezen: Nekomu ste preveč 
zaupali in še pravi čas se boste 

zavedeli svoje napake. V šoli življenja se 
vedno učimo.
Finance: V poslu se bodo kresala mne
nja. Dali boste vse od sebe, tako da se 
lahko veselite zmage. Energijo boste 
imeli še na zalogi.
Nasvet: Čustveno ste se preveč umakni
li. Sami ste si vzeli nekaj, kar vam v re
snici največ pomeni. Nikar ne posvečaj
te pozornosti mnenju okolice.

Dvoj čka  21. maja - 21. ju ni ja Teht ni ca  24. sept. - 23. okt. Vod nar  21. jan. - 19. feb.

Ljubezen: Na trenutke se boste 
izgubljali v preteklosti in obu

jali spomine ter iskali odgovore na na
pačnem kraju. Presenečenje …
Finance: Ker ne boste dovolili, da vas 
malenkosti spravijo iz tira, se vam bo 
projekt iztekel točno tako, kot ste si za
mislili.
Nasvet: Bodite pazljivi pri raznih oblju
bah in naj vas ne zavedejo prijazne be
sede. Prijatelje, ki jih danes zavračate, 
boste jutri potrebovali.

Ljubezen: Na dane razmere ne 
smete gledati preveč realistič

no. Marsikaj se skriva v drobnem tisku 
oziroma se skriva v očeh in videli boste 
le, če boste pozorni.
Finance: Zaradi nepričakovanih novic se 
vam obeta velik uspeh, zaradi katerega 
boste dobre volje. Tudi z nakupom boste 
zadovoljni. 
Nasvet: Na svoj notranji čut polagate pre
malo pozornosti, prisluhnite mu! Imate 
veliko vrednot, na katere ste pozabili.

Ljubezen: Obeta se vam avan
tura in samo od vas bo odvisno, 

ali bo ostalo samo pri tem. Zadnji čas je, 
da nehate dvomiti o ljubezni. 
Finance: Stare dolgove in obveznosti, po
vezane z denarjem, boste v tem mesecu 
končno poravnali. Bodite previdni pri 
svetovanju. Molk je zlato.
Nasvet: Malo se obrnite okoli sebe in 
spoznali boste, da nikoli niste sami. Kar 
lahko storite danes, ne prelagajte na ju
tri.

Ljubezen: Včasih si nočete pri
znati, koliko vam pomenijo dolo

čene osebe. Tokrat se ne boste mogli izo
gniti in treba bo priti z resnico na dan. 
Finance: Denar, ki je, vsaj tako pravijo, 
sveta vladar, vam bo v tem mesecu spet 
delal preglavice, a tokrat boste prišli do 
dobrega zaključka.
Nasvet: Pričakujete preveč in seveda po
zabljate, da ste vložili premalo, oziroma 
nič. Ne glejte toliko na napake drugih.

Ljubezen: Nepričakovan zaplet 
z osebo, ki vam veliko pomeni, 

vas bo za nekaj časa odmaknil od želje 
in pričakovanja.
Finance: Zadeve, ki so v resnici čisto pre
proste, se vam bodo zapletle. Kar nekaj 
časa boste iskali prave odgovore in jih 
tudi našli.
Nasvet: Včeraj je že preteklost. Pomemben 
je samo ta trenutek, ko se gradi prihodnost. 
Začnite verjeti v svojo notranjo moč.

Ljubezen: Čustveni odnosi se 
bodo končno sprostili in zavel 

bo nov veter. V čim krajšem času boste 
hoteli rešiti težave in napake iz preteklo
sti. 
Finance: Dobili boste zelo dobre novice 
na račun finančne naložbe, ki vas obre
menjuje že lep čas.
Nasvet: Nikar si ne nalagajte preveč ob
veznosti, če že vnaprej veste, da ne boste 
zmogli. Prepustite se objemu ljubezni. 

Škor pi jon  24. okt. - 22. nov. Ribi  20. fe bru ar ja - 20. mar caRak  22. ju nija - 22. ju li ja
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