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v mest ni ob či ni Kranj.
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Besedilo: Igor Kavčič

Še pred nedavnim na spletni stra-
ni Agencije Oskar berem: 23. junija 
Aljaska in Jukon – vrata v Arktiko, 
vodi Mitja Lavtar. V juliju ste imeli 
v načrtu še narodne parke Zahodne 
Amerike, ampak obe potovanji je 
agencija zaradi aktualnih razmer 
odpovedala, vi pa boste v trenutku, 
ko bodo bralci prebirali ta intervju, 
nekje v hribovju južne Slovenije … 
Drži. Potovanji na sever Amerike in 
tudi nekatera druga potovanja so bila 
odpovedana. Mislim pa, da se bodo v 
juliju poti po Evropi, mogoče tudi v 
svet spet odprle. Tudi sam sem že sko-
raj tri mesece v Sloveniji. Sredi marca 

sem se moral vrniti sredi načrtovane 
ture po Avstraliji in Novi Zelandiji, od 
tam pa bi šel še v Indonezijo, kjer bi 
vodil upokojene sodelavce Geografske-
ga inštituta. Agencija nas je pozvala k 
vrnitvi in takrat nam je skozi šivankino 
uho uspelo dobiti lete iz Melbourna 
čez Dubaj v Zagreb in nato v Slovenijo. 
Zdaj bi se pripravljal za pot za Aljasko, 
tako pa pakiram za planinarjenje po 
Sloveniji.
Spomnim se, ko sem v marcu spremljal 
pandemijo in sem pomislil, da je še sre-
ča, da sem se letos dogovoril za ZDA, in 
ne recimo za Kitajsko ali Japonsko, a se 
je potem izkazalo, da je bila kriza s koro-
navirusom v Ameriki še hujša. Letošnja 
pomlad in poletje v popotniškem smislu 
res nista ravno perspektivna.

Popotniki in turistični vodniki ste 
to pomlad bili kot ribe na suhem. A 
vi ste vendarle našli svojo »vodo«, 
tudi doma v Kranju. Menda vam ni 
manjkalo izzivov?
Lahko rečem, da je koronakriza tudi 
nekoliko spremenila moje običajno živ-
ljenje zadnjih mesecev. Predvsem sem 
več časa lahko preživel z dekletom Majo, 
v glavi pa sem imel še kopico načrtov in 
idej, ki so čakali na pravi čas, da jih ures-
ničim. Domači so bili veseli, da sem malo 
več doma. V zadnjih letih sem tretjino 
leta potoval kot vodnik za agencijo, tretji-
no časa običajno potujem v lastni režiji, 
tretjino leta pa preživim doma, a še to se 
z dekletom ob koncih tedna »klativa« po 
Sloveniji in raziskujeva zanimive kraje. V 
stanovanju res nisem prav veliko. 
Tako sem nadaljeval pisanje magistrske 
naloge na portoroški Turistici, v kateri 
raziskujem, kako meriti kakovost poto-
vanj, v maju sem po petih letih in pol 
simbolično v Spodnjih Dupljah, kjer 
sem preživel mlada leta, zaključil Pro-
jekt Slovenija, črto pa sem potegnil tudi 
pod Tek po ulicah Kranja.
Še en navdušen tekač?
Niti ne. Tek me sicer nikoli ni preveč 
zanimal, sem se pa z razlogom odločil 
za malo več rekreacije. Imel sem tudi 
kakšen kilogram preveč, zato sem se v 
februarju tik pred odhodom v Jordanijo 
in naprej v Avstralijo lotil teka po Kra-
nju. V maju sem tekaški projekt tudi 
dokončal.
Kako so vam že rekli prijatelji?
Da sem centurion, ker sem v klubu 
moških nad sto kilogrami. No, spet nek-Mitja Lavtar je pretekel vse poti v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Na potovanju šteje doživetje
Pet let in pol potovati po Sloveniji. Šala? Ne, če si za načrt zadaš obiskati vseh 6036 naselij.  
Preteči 245 kilometrov po vseh ulicah, trgih in cestah Kranja. Šala številka dve?  
Ne, če ti je ime Mitja Lavtar in si večni popotnik po skritih kotičkih zemeljske oble.
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je velja, da moški ni pravi moški, če jih 
nima najmanj sto. Pravzaprav se nisem 
več počutil tako dobro, pa sem si rekel, 
bom odtekel kakšen kilometer, nakar 
me je stvar začela zabavati in sploh 
nisem opazil, kako dolgo sem tekel, 
saj sem ob tem raziskoval različne dele 
Kranja. Odločil sem se, da bom v Kra-
nju pretekel vse, kar se da preteči. Ulice, 
trge in ceste sem razširil celo na nekaj 
gozdnih in poljskih poti, vse seveda 
znotraj poseljenega dela Kranja. Tekel 
sem povsod, razen po avtocesti. 
V 28 dneh ste pretekli okrog 245 
kilometrov in »odkljukali« 185 
ulic, cest in trgov. Bi lahko rekli, da 
poznate vsak kotiček mesta?
Res sem bolje spoznal mesto, v katerem 
živim deset let. Iz domačih Spodnjih 
Dupelj sem v Kranj hodil v šolo in na 
bazen, kjer sem treniral vaterpolo, do 
potankosti pa sem mesto spoznal šele v 
zadnjih mesecih. Sploh si nisem pred-
stavljal, kam vse me bo pripeljal tek – 
videl sem tako lepe premožnejše hiše 
kot predele mesta, ki niso ravno vabljivi 
za bivanje, videl sem tako zeleni Kranj 
kot industrijske dele mesta, še posebno 
degradirana stara industrijska območja. 
Res je bilo zanimivo in kakšen dan še 
opazil nisem, da sem pretekel 15 kilo-
metrov.
Sem zelo radoveden človek. Mislim, 
da me tudi na vsa ta potovanja po sve-
tu žene prav moja radovednost – ne 
morem živeti, ne da bi vedel, kaj je v 
sosednji ulici, če sem prej opazil, da je 
tam nekaj zanimivega. Grem pogledat v 
to ulico, ki ji sledi naslednja in spet nas-

lednja … Tako sem pretekel ves Kranj, 
pri čemer sem bil zelo dosleden. Lahko 
bi tekel le še po stari cesti proti Meji. 
Seveda sem izpustil tudi zaprta obmo-
čja tovarn Save, Iskre … 
Vam je bil kateri del mesta še 
posebno všeč? Kje boste zidali?
Ker prihajam iz vasi, sta bila zame živ-
ljenje v bloku in gost jutranji promet na 
cesti pred njim na začetku precejšnja 
sprememba, a sem se kasneje navadil. 
Sicer pa je v okolici mesta kup lepih, 
mirnejših kotičkov. Struževo, Kokrški 
log, Huje …
Pa vendar, ob popotništvu, ki vam 
teče po žilah, se mi zdite precej 
netipičen Slovenec. Kakšna kemič-
na reakcija je »zastrupila« vašo 
kri s popotništvom, omenili ste že 
svojo neizmerno radovednost?
Ob radovednosti je tu zagotovo še želja 
po avanturi. Tudi sam sem se večkrat 
spraševal, kaj me žene; mislim, da so 
močan vpliv name imele potopisne 
knjige, ki sem jih bral v najstniških 
letih, in nasploh je bilo to obdobje, ko 

sem iskal svojo identiteto. Zdi se mi, da 
sem jo zelo močno vezal na popotništvo, 
saj sem potovanja videl kot možnost, da 
izkusiš vse, kar ima ta svet lepega ponu-
diti – od hrane do deklet, od športa do 
zabav. Prepričan sem bil, da potovanja 
ne smejo biti samo oddih, ampak mora-
jo vedno znova imeti neki izziv, namen. 
Tako je nastal tudi Projekt Slovenija, 
ko sem razmišljal, o tem, da bi prepo-
toval vsa naselja v Sloveniji. Pred leti 
sem kolesaril v Istanbul, enkrat sva se 
s prijateljem odločila, da bova po Evropi 
potovala z Interrailom, torej z vlakom, 
in bova spala samo zunaj po parkih in 
postajah ...
Žene me neka ideja, kaj bom doživel 
nekje drugje. Ampak zato ni nujno iti 
v tuje kraje, vse to je moč doživeti tudi 
v Sloveniji, od največje avanture do zelo 
preprostega oddiha. 
Se spomnite svojega prvega pra-
vega potovanja?
Še kot otrok sem dosti potoval s star-
ši, ampak to ni bilo enako kot takrat, 
ko sem na pot šel brez njih. Prva taka 

Kolesaril je v glavnem mestu Severne Koreje Pjongjang. / Foto: arhiv Mitje Lavtarja

 Mislim, da me na vsa ta potovanja po svetu žene 
prav moja radovednost – ne morem živeti, ne da bi vedel, 
kaj je v sosednji ulici, če sem prej opazil, da je tam nekaj 
zanimivega.«
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potovanja so bila z vaterpolisti, ko smo 
hodili na turnirje v Turčijo, na Slovaško, 
v Italijo, po Balkanu. Prvič sem se čisto 
sam odpravil po tretjem letniku srednje 
šole za mesec dni v Maroko. Čakal sem, 
da sem bil star 18 let. Pol poletja sem 
delal na Brniku za takratno agencijo 
Globtur. Potem pa sem nekega dne kar 
poletel proti Maroku. Bil sem še precej 
neizkušen in je bil to zame pravi kultur-
ni šok. Nisem še obvladal veščin, kot so: 
kako potovati, kje se kaj vpraša, kako se 
družiti z drugimi popotniki, ki jih sre-
čaš na poti ...
Vas ni bilo nič strah? 
Seveda me je bilo strah. Prvi dan sem bil 
kar malo izgubljen. Priletel sem direk-
tno na medino, v stari del mesta Fes, 
kjer je res vse sorte. Znašel sem se v 
nekem čisto drugem svetu. No, Maroko 
danes res ni več tak, kot je bil mogoče 
v času Jimija Hendrixa. Je pač arabska 
dežela, v katero se stekajo različni lju-
dje in nimajo vsi vedno najbolj poštenih 
namenov. A sem imel kar srečo, našel 
sem prijetno druščino, na ladji spoznal 
dekle iz Španije, šel do njene družine v 
Granado, kasneje pa sem se pridružil 
sošolcem na maturantskem izletu v Bar-
celoni in kasneje z njimi prišel domov.
Do danes ste prepotovali vso Evro-
po, pet celin … 
Obiskal sem kakih 95 držav. V zadnjih 
letih sem bil večinoma orientiran na 

Azijo, Pacifik in Oceanijo, manjka pa 
mi večina Afrike ter večina Južne in sre-
dnje Amerike. To sem imel v načrtu za 
letos, a bo, kot kaže, še malo počakalo.
Zadnjih pet let so potovanja tudi 
vaša služba, ste eden vodnikov v 
Agenciji Oskar … Govoriva o službi, 
ki je hkrati tudi hobi?
Definitivno. Sem eden tistih, za katere 
pravijo, da so hobi naredili za službo in 
obratno – iz službe hobi. Pri delu res 
uživam, kar mislim, da se tudi pozna 
na naših potovanjih. Rad vodim ljudi po 
svetu. Kaj je lepšega peljati ljudi prvič v 
kraje, na katere imam sam lepe spomi-
ne z mojega prvega potovanja tja. Seve-
da pa je to še vedno moja služba in je 
daleč od tega, da bi se šel tja zabavat in 
uživat. Tako potovanje od mene zahteva 
popolno koncentracijo vsaj 12 ur dnev-
no. Je pa to, kot sem rekel, zelo prijetno 
delo, ali kot se reče, da bi kakšno turo 
opravil tudi zastonj.
Kaj je ob upoštevanju vaših boga-
tih izkušenj torej pojem kakovost-
nega potovanja?
Potovanje, od katerega res nekaj odne-
seš, ne sme biti skoncentrirano zgolj 
okrog nabiranja nekih krajev, dežel ali 
mest, ampak mora biti osredotočeno 
na doživetja ali pa ljudi, ki so s teboj. 
Večkrat se sprašujem, zakaj mi je neko 
mesto zelo všeč, kaj je na njem takega, 
kot so recimo zame Benetke. Najlepše 

na svetu so mi zato, ker sem tam doži-
vel najlepše stvari z najlepšimi ljudmi. 
Šteje krog ljudi in doživetja, ki si jih z 
njimi ustvaril in delil. To velja, če potu-
ješ v samostojni režiji ali organizirano. 
Potovanje je doživetje, ko izkusiš nekaj 
novega s pravimi ljudmi. 
Seveda mora potovanje vsebovati vse 
elemente osnovne kakovosti, kot so 
brezhiben prevoz, lokalni vodniki, 
informacije, nastanitve, ampak za to 
poskrbi agencija in v nadgradnji posa-
mezni vodnik. 
Kakšen izziv in želja po doživetju 
sta vas pred petimi leti in pol spo-
dbudila, da ste se lotili Projekta 
Slovenija, kot ste poimenovali obi-
skovanje vseh naselij v državi in 
fotografiranje ob krajevnih tablah? 
Bil sem absolvent, v žepu sem imel 
diplomo prve stopnje na portoroški 
Turistici, imel sem veliko časa, a prema-
lo denarja za kakšno resnejše potova-
nje. Takrat se je rodil Projekt Slovenija. 
Mislil sem, da bo precej manj obsežen, 
saj sem si predstavljal, da v Sloveniji 
obstaja kakih tisoč vasi. Ko sem s Statis-
tičnega urada Republike Slovenije dobil 
podatke, sem bil nemalo presenečen, 
saj je bilo na seznamu kar 6036 naselij. 
Lotil sem se priprav, najprej sem potre-
boval zelo dober zemljevid.
Atlas Slovenije?
Kje pa. S tiskanim atlasom bi bilo bele-
ženje že obiskanih naselij in tudi načrto-
vanje novih poti težko, zato sem se raje 
zanesel na spletna orodja in Googlove 
zemljevide. Na začetku je bil moj zem-
ljevid poln rumenih »bucik«, potem ko 
sem naselja obiskal, pa sem jih obarval 
z modrimi in zraven zabeležil, na kak-
šen način sem potoval: peš, s kolesom, 
motorjem, avtom, vlakom, vzpenjačo. 
Pot sem začel na Lavtarskem Vrhu.
Zaradi priimka?
Zdelo se mi je zabavno, da obstaja kraj, 
ki ima v imenu moj priimek. Tako sem 
se 20. novembra 2014 letnemu času 
primerno toplo oblekel, s seboj vzel 
čutaro čaja, sedel na sestrino belo žen-S prijateljem Markom se kraju primerno držita nekoliko krivo. / Foto: arhiv Mitje Lavtarja

 Če en dan plačam veliko 
za hotel in naslednji dan 
nič za ulico, je tako, kot bi 
vseskozi spal v hotelu s 
tremi zvezdicami.«
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sko Rogovo kolo, in se skozi Stražišče 
zagrizel v klanec. 
Najprej sem v zemljevid vnesel vseh 
49 naselij občine Kranj in jih po večini 
obvozil s kolesom. Vidim, da si tudi vi 
niste predstavljali, da je v Kranju toliko 
naselij. Vsakokrat sem si doma pripra-
vil načrt poti, da sem sledil naselju za 
naseljem. Na začetku sem si rekel, da 
bom šel na pot vsak dan in bo projekt 
trajal približno leto in pol. K sreči sem 
kasneje vse skupaj podaljšal, saj so moji 
izleti po Sloveniji postajali vedno zani-
mivejši, hkrati pa sem imel vmes dovolj 
časa za razmislek o posameznih krajih 
in dogodkih, ki so se mi vedno bolj use-
dli v spomin. Konec koncev je projekt 
potekal v najlepših letih mojega življe-
nja, ko sem imel največ energije in sem 
doživljal najbolj nore stvari.
Pa vendarle – v letu, dveh ste obi-
skali že več kot tretjino naselij ...
Drži, a se je potem nekoliko ustavilo, saj 
sem veliko potoval po svetu kot vodnik. 
Prišlo je do situacij, da sem recimo pri-
šel iz Indonezije domov, naslednji dan 
pa sem se že peljal proti Ljutomeru, kar 
je bil precejšen civilizacijski preskok. 
Ali popotnik vaše vrste tudi po slo-
venskih krajih najraje potuje sam? 
Ko sem začel obiskovati naselja, sem 
novembra, decembra in januarja po 
krajih hodil sam, ker sem po moje 
potreboval tudi nekaj samote in razmi-
sleka, kako naprej v življenju in tudi 
s projektom samim. Ko sem ljudem 
povedal, kaj počnem, se je enim zde-
la ideja odlična, drugi so rekli, da sem 
»trapast«. Tako so se mi večkrat pridru-
žili prijatelji in bilo je super. Kasneje je 
z menoj pogosto šla tudi moja sopotni-
ca Maja. Glavni preskok pa se je zgodil, 
ko je zgodba prišla v medije in so lju-
dje iz širše Slovenije začeli pisati in me 
vabiti v njihove kraje, če tam še nisem 
bil. Ponudili so mi spanje in hrano, 
celo dva hotela sta mi zastonj ponudila 
sobo, naj jih le obiščem. 
Tako sem spoznal številne ljudi, ki so 
mi povedali svoje zgodbe o krajih, kjer 
živijo, pokazali so mi okolico, skrivne 
kotičke, do katerih kot običajen turist 
ne bi prišel. Tako sem dobil vpogled v 
lokalne znamenitosti. Veliko zanimivo-
sti je po Sloveniji, za katere ni nobene 
table, nobenega zapisa na internetu niti 
v knjižnem vodniku in greš preprosto 
mimo, če te tja ne pelje lokalni vodnik in 

ti pove, kje se kopajo, kje lovijo potočne 
rake, kam se pridejo hranit divje živali ...
Zdi se mi, da ste imeli vseskozi 
dobre popotniške izkušnje, slabe 
pa bi lahko prešteli na prste ene 
roke? 
To drži. Če je šlo kaj narobe, je bilo to, 
da sem v izposojeni avto natočil napač-
no gorivo ali pa sem kdaj zapeljal v kak-
šen graben. Enkrat me je neki domačin 
podil s svoje garaže, ko sem hotel nare-
diti boljšo sliko s tablo kraja, sicer pa so 
bili ljudje povsod prijazni do mene in 
z nekaterimi sem tudi kasneje navezal 
stike. 
Ne manjka mi zanimivih dogodivščin, 
kot recimo tista, ko sem štopal z obale 
proti Goriškim brdom in mi je ustavil 
moški srednjih let. Zdelo se mi je, da ga 
ima že malo pod kapo. Da me bo peljal 
po stranpoteh, kjer zagotovo še nisem 
hodil, spotoma pa mi je pripovedoval, 
kako je po teh poteh tihotapil Kitajce 
v Trst. Na drugem koncu Slovenije v 
rudarski koloniji v Trbovljah sva s pri-
jateljico v nekem lokalu pila najcenejši 
»špricer« v državi. Ko je dekle star kuža 
nekoliko zgrabil za nogo, je star rudar 
z vidno zdelanimi rokami takoj pri-
skočil na pomoč. Svoj odščipnjen prst 

je pomočil v žganje, ki ga je pil, in jo 
pomazal po nogi. Razkužilo pač. 
Za nas, Gorenjce, veste, kakšni 
smo. Kako zdaj vidite ljudi po dru-
gih slovenskih pokrajinah? Ali ste-
reotipi držijo?
Glavne razlike so v načinu življenja na 
relacijah mesto – vas, kmetija – indus-
trija, kjer sem opazil velike razlike. 
Na eni strani so revne domačije, stare 
hiše, do katerih vodi makadamska pot, 
na drugi prave prostorne vile, v katerih 
lahko igrajo nogomet. Glede na to, da 
sicer najbolj poznam »kranjsko življe-
nje« sem bil presenečen, kakšne razlike 
v načinu življenja so po različnih delih 
Slovenije.
Sicer pa so si ljudje podobni med seboj. 
Kjerkoli sem prišel v gostilno in dal za 
rundo, sem dobil njihovo nazaj. So pa 
nekatere lastnosti mogoče pogojene z 
reliefom – kmetje v hribih, na primer 
Gorenjci, ki težje pridelajo hrano, jo 

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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S svojimi v rodnih Spodnjih Dupljah: (od leve) brat Jan, Mitja, oče Stojan, 
dekle Maja in mama Daša / Foto: Igor Kavčič
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bodo težje dajali naokrog, kot pa na Primorskem ali v Prek-
murju. Zato slednji delujejo bolj gostoljubni. Stereotipi tu 
držijo, niso pa nujno slabi. Seveda pa ne gre ljudi že vnaprej 
razvrščati v takšne in drugačne. Stereotipi so sicer povprečja 
opazovanj več ljudi, ki so obiskali določeno regijo. Dolenjci 
imajo vedno pri sebi cviček, radi se zabavajo, prav tako Pri-
morci, Štajerci so veseljaki ...
Na popotovanjih po Sloveniji ste zbirali tudi sopomenke 
za napiti se. Na svojem spletnem blogu ste jih objavili 
več kot tristo. Meni je všeč »imeti kulturni večer« ...
Po različnih koncih Slovenije za napiti se ljudje uporabljajo 
različne sopomenke. Zbiral sem jih tako v sklopu Projekta 
Slovenija, ko so me kje gostili domačini in smo kdaj poda-
ljšali večer v noč, kot si tudi sicer zapišem, če kakšno novo 
slišim. Prvi se ga je ušamutil, drugi naklobasal, pribil, natre-
skal, fsekal, razrezal ... Vsak drugače reče. Izraz je največkrat 
povezan s poškodovanjem samega sebe, moram pa reči, da je 
izrazoslovje na to temo res bogato. V gostilnah sem večkrat 
vprašal: »Gospodje, kako pa vi rečete, kadar se ga napijete?« 
Najprej so se smejali, potem pa so z veseljem navrgli nekaj 
izrazov. Pred časom sem celo dobil odziv iz Žmavca, znanega 
ljubljanskega lokala, da so zelo veseli moje tabele izrazov. Za 
zahvalo smo mi poslali še njihovo tabelo izrazov od Prekmur-
ja do Obale.
Ali ste človek, ki težko zdrži dolgo na enem mestu, 
ali vam prija tudi kakšen dan brez posebnega razloga 
gledati v zrak? 
Marsikdo si misli, da ne zdržim pri miru. A ni tako. Rad 
imam pravo razmerje vsega. Nič nimam proti nastanitvi v 
luksuznem petzvezdičnem hotelu z razvajanjem, dobro hra-
no in gledanjem v zrak. Prav tako nimam težave že naslednji 
dan prespati na ulici. Rad imam ekstreme, hočem preizkusi-
ti oboje, tako razkošje, kot tisto »nič od nič« in seveda neko 
povprečje tega. Če en dan plačam veliko za hotel in naslednji 
dan nič za ulico, je tako, kot bi vseskozi spal v hotelu s tremi 
zvezdicami.
Če bi zavrteli kolo časa za kakih deset let nazaj, ste si 
takrat predstavljali, da bosta popotništvo in turizem 
tako vaša strast kot preživetje?
Nikoli. Vedno sem trdil, da nikoli ne bom vodnik, ker poto-
vanja so pač osebna stvar in jih moraš imeti zase. Jaz bom 
popotnik, ki bom potoval po svetu, če se le da s kolesom, sem 
bil prepričan.
Ker ste prebrali vsega Toma Križnarja?
Seveda sem ga prebral in njegove knjige so imele zelo močan 
vpliv name. Tudi on je šel naokrog s kolesom in je imel s tem 
motiv, ko je šel na pot. Jaz sem tako videl sebe in svoje življe-
nje. Kot mulcu se mi je zdelo pod častjo, da bi šel za vodnika, 
ko sem po študiju imel čas za to delo, pa sem se kar prijavil. 
Lahko potrdim, da se v Oskarju prav dobro počutim.
Kljub temu da odpadejo vodenja v ZDA in na Aljasko, 
pa opažam, da se vseeno nekam odpravljate. Nahrb-

tnik in spalna vreča sredi sobe dajeta vedeti, da boste 
šli tokrat peš ...
Končal sem Projekt Slovenija in zdaj imam v načrtu novo 
idejo – prehoditi pot, ki jo na začetku petdesetih let prejšnje-
ga stoletja načrtoval profesor Ivan Šumljak. Planinski zvezi 
Slovenije je takrat podal predlog za Slovensko planinsko tran-
sverzalo. Ta je bila uresničena le delno. Poteka od Maribora 
do Ankarana, a le po zahodnem in severnem alpskem delu, 
južni del je popolnoma izpuščen.
Sam se bom tokrat podal po južni poti iz Ankarana v smeri 
Brkinov, Snežnika, Notranjske, čez Gorjance v Zasavje, na 
Kum, Lisco, Bohor, Boč, v Haloze in čez Slovenske gorice 
nazaj v Maribor. Vso pot sem speljal po že obstoječih planin-
skih poteh, ampak letos bo problem, ker koče mogoče še ne 
bodo odprte za prenočevanje. Zato računam na taborjenje – 
štirideset dni s šotorom in gorilnikom, pa visečo mrežo bom 
tudi imel s sabo. Do rojstnega dne, to je 5. julija, bi rad prišel 
v Slovenske gorice, kjer smo s prijatelji najeli hiško. Do Mari-
bora mi potem ostane še kakih pet dni hoje. Edino, kar me 
nekoliko skrbi, je podatek, da je letos veliko klopov in da je 
zdaj čas, ko imajo medvedi mlade. S seboj bom nosil zvonček, 
da ne bi slučajno prišel med mamo in mladiča, kar bi bilo 
lahko nevarno. 

Na potovanju po pacifiških otokih je srečal aktualno mis 
Marshallovih otokov. / Foto: arhiv Mitje Lavtarja

 Prvi se ga je ušamutil, drugi naklobasal, 
pribil, natreskal, fsekal, razrezal ... Izraz 
za napiti se je največkrat povezan s 
poškodovanjem samega sebe.«
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Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
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Uredimo celotno prenovo vašega doma

Laminat Kaindl 
K5573 IR evoke kn. coast
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

Laminat Kaindl 
37195 AV hrast petrona
1383X193X8 mm
Redna cena: 8,80 €/m2

Laminat Kaindl 
37526 hrast rosarno
1383X193X8 mm
Redna cena: 8,80 €/m2

13,90 €/m2

10,90 €/m2 7,90 €/m2

7,90 €/m2

Podnožje alu
100 mm, 150 mm
dol. 4 m, s tesnilom 25,73 €/kosod

Laminat Kaindl 
K4420 RI hrast ev. trend
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

9,90 €/m2

NATURAL TOUCH - občutek naravnega lesa v 
kombinaciji z vsemi prednostmi
laminatnih tal.

Podloga za laminatne pode
več vrst
že od 1,50 € /m2

Zaključne letvice, več vrst

že od 1,95 € /tm

Vinil za lepljenje 
natureiche ultramatt
1220x229x2 mm



Ob zasledovanju slogana »ostani doma« 
smo v preteklih mesecih v domačem oko-
lju preživeli veliko več časa kot običajno. 
Z umirjanjem razmer se je življenje začelo 
vračati v ustaljene tirnice, velik del zapo-
slenih znova dela v svojem delovnem 
okolju in tako je oživela tudi Merkurjeva 
poslovna stavba v Naklem ter njena Sode-
lavnica. Ta je namenjena uresničevanju 
svežih podjetnih idej. Družba Merkur Nep-
remičnine je lani jeseni v osrednjem delu 
poslovne stavbe prenovila del prostorov 
in jih namenila t. i. coworkingu, sodobni 
obliki dela v skupnih delovnih prostorih. 
V času epidemije so v Sodelavnici uredili 
še čajno kuhinjo in s prenovo dodatnih 
pisarn podvojili površino kompleksa, ki 
sedaj obsega blizu petsto kvadratnih 
metrov. Nekaterih pisarn namenoma niso 
dokončali v celoti, da jih bodo lahko pov-
sem prilagodili željam najemnikov.

Razmišljate o selitvi iz domače pisarne?
Sodelavnica po koncu epidemije zno-
va postaja ustvarjalno delovno okolje, v 
katerem si mnenja in izkušnje izmenjujejo 
strokovnjaki z različnih področij. Še vedno 

je na voljo nekaj pisarn velikosti od 17 do 
40 kvadratnih metrov. Uporabniki si lahko 
prostore delijo stalno ali občasno, saj so 
glede na njihove potrebe vrste najema 
različne. Poleg najema celotne pisarne 
za lastne potrebe je možen tudi najem 
delovnega mesta (mize in omare za shra-
njevanje) v skupni pisarni. To je še posebej 
priporočljivo za tiste, ki se zaradi poslo-
vanja v domačem okolju ne morejo pov-
sem osredotočiti na delo. Takrat je čas za 
razmislek o selitvi v prostore, prilagojene 
načinu dela mladih podjetnikov, kar lah-
ko bistveno prispeva k povečanju njihove 
produktivnosti.
Sodelavnica je od ostalih prostorov poslo-
vne stavbe ločena s posebnim vhodom, ki 
zahteva identifikacijo z elektronsko karti-
co. Vstop v kompleks imajo tako zgolj nje-
govi uporabniki, ki pa se lahko gibajo po 

pisarnah, si izmenjujejo mnenja in medse-
bojno pomagajo na podjetniški poti.

Na voljo tudi sejne sobe in konferenčna 
dvorana
Uporabniki Sodelavnice lahko uporab-
ljajo tudi druge, večje prostore poslov-
ne stavbe. Za prezentacije potencialnim 
strankam so na voljo sejne sobe, možen 
je tudi najem konferenčne dvorane, ki 
sprejme do 160 oseb in je opremljena 
celo s prevajalskimi kabinami. Njen pred-
prostor omogoča catering pogostitve, in 
sicer v sodelovanju z družbo Sovita, ki ima 
v kletnih prostorih kuhinjo z restavracijo. 
Konferenčna dvorana je zanimiva tudi za 
zunanje uporabnike – različna podjetja in 
ustanove, denimo za izvedbo letnih kon-
ferenc, srečanja z dobavitelji in družabne 
dogodke. Pred poslovno stavbo sta veliko 

Izmenjava mnenj in izkušenj v sproščenem vzdušju

Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
Kuhinja z jedilnico

Javni promet
Varovanje, recepcija
Brezplačno parkirišče
E-polnilnica

Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo MERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si
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Doma je lepo, a v Sodelavnici je še lepše 
To na podlagi svojih izkušenj vse bolj ugotavljajo uporabniki skupnih delovnih prostorov v nakelski  
Sodelavnici, kjer se krešejo sveže podjetniške ideje. Merkurjeva poslovna stavba pa privablja tudi  
večja podjetja. Prav te dni se vanjo seli največji ponudnik informacijskih sistemov za zdravstvene  
ustanove SRC Infonet.
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junija že začeli delovati na novi lokaci-
ji. Doslej so prostore imeli v Kranju, a so 
tako zrasli, da je postala selitev neizbežna. 
Še pred osmimi leti je podjetje imelo 35 
sodelavcev, danes pa jih povezuje blizu 
80, prevladujejo visoko izobraženi stro-
kovnjaki s področja matematike, računal-
ništva in informatike.

Boljši pogoji za nadaljnjo rast
V Merkurjevi poslovni stavbi je SRC Info-
net eden največjih najemnikov. Prostore 
so si uredili na tisoč kvadratnih metrih. 
»Obstaja več razlogov, zakaj smo se odlo-
čili za to lokacijo. Zelo nas je pritegnilo, da 
imamo na voljo res veliko površino, da je 
najemnina ustrezna, da je lokacija blizu 
avtoceste, da je na voljo dovolj parkirnih 
mest ...« našteva direktor Vasja Rebec.
»Stavba nam je všeč, je pa res, da potrebuje 
novo energijo, nove vsebine. Naše podje-
tje ima precej partnerjev in podizvajalcev, 
zato nam je pomembno, da je v isti stavbi 
možen najem dodatnih prostorov, na pri-

Idejna rešitev čajne kuhinje 

parkirišče z brezplačnimi parkirnimi mesti 
in tudi e-polnilnica. Lokacija je od uvoza 
na avtocesto oddaljena zgolj dva kilome-
tra, pred kratkim pa je bilo v neposredni 
bližini zgrajeno še avtobusno postajališče, 
tako da bo nakelska poslovna cona sčaso-
ma dobila tudi avtobusno povezavo.
Ob prej omenjenih možnostih, ki jih ponu-
ja Sodelavnica, lahko najemniki manjših 
pisarn ali celo samo delovnega mesta pri 
uresničevanju podjetniških idej možnost 
delujejo po principu velikih podjetij. Ko 
se bodo dovolj okrepili, bodo lahko najeli 
lastno pisarno v drugem delu stavbe.

SRC Infonet kmalu na novi lokaciji
Merkurjeva poslovna stavba je atraktivna 
tudi za večja podjetja. Vanjo se te dni seli 
vodilni ponudnik informacijskih sistemov 
za zdravstvene ustanove SRC Infonet, ki 
se med drugim lahko pohvali z aplikacijo 
doZdravnika.si, eReceptom, vrstomatom 
… V podjetju s skoraj tridesetletno tradi-
cijo načrtujejo, da bodo v zadnjem tednu 

mer tudi v Sodelavnici. Zelo veliko nam 
je pomenila tudi možnost najema sejnih 
sob, saj imamo veliko sestankov in izobra-
ževanj za partnerje.« Med prednostmi je 
Rebec omenil tudi konferenčno dvorano, 
ki jim bo omogočala izvedbo mesečnih 
sestankov za vse zaposlene hkrati. Te mož-
nosti doslej niso imeli oz. je v času srečanj 
marsikateri zaposleni poslušal s hodnika. 
»Prav tako bomo po potrebi za kakšen dan 
lahko najeli skupen prostor, v katerega 
bomo začasno prestavili interno ekipo, ki 
bo na ta način lažje prišla do dobrih idej in 
rešitev.« V podjetju so prepričani, da bodo 
na novi lokaciji imeli še boljše pogoje za 
nadaljnjo rast in sodelovanje s poslovnimi 
partnerji.

Uresničevanje podjetniških idej v ustvarjalnem delovnem okolju
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OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU 
za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju  

v letu 2020 

I. Mestna občina Kranj obvešča, da bo od 16. 6. 2020 odprt javni 
razpis za sofinanciranje obnove fasad in streh v starem Kranju 
v letu 2020.

II. Višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 50.000 EUR. 
Sofinancira se obnova fasad in streh v ustreznem deležu od 
vrednosti pogodbenih del, in sicer največ:
•  v višini do 33 % za stavbe v območju kulturnega spomenika, 

za katere velja II. varstveni režim, opredeljen v 8. členu Od-
loka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in 
zgodovinski spomenik;

•  v višini do 50 % za stavbe v območju kulturnega spomenika, 
za katere velja I. varstveni režim, opredeljen v 8. členu Odlo-
ka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in 
zgodovinski spomenik. 

Najvišji znesek sofinanciranja na objekt oz. skupino objektov 
je 7.500 EUR za sofinanciranje obnove strehe in/ali 7.500 EUR 
za sofinanciranje obnove fasade. Če bo seštevek vseh zneskov 
sofinanciranja višji, kot so zagotovljena sredstva v proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2020, se bodo sredstva sofinan-
ciranja ustrezno znižala.

III. Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. 1. 2020 
in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 25. 11. 
2020. 

IV. Vlogo na razpis vloži prijavitelj, ki je lahko lastnik stavbe ali 
dela stavbe, solastnik ali upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s 
1. odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 
US, 27/17 in 59/19). Upravičenci do sredstev so fizične in pravne 
osebe, ki so lastniki stavb na območju starega Kranja ali inves-
titorji, ki imajo izkazano pravico graditi na stavbah na območju 
starega Kranja in izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu.

V. Vsebina vloge mora biti podana na ustreznih obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati tudi priloge, nave-
dene v razpisni dokumentaciji. 

VI. Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, 
grafični prikaz območja sofinanciranja ter razpisne obrazce. 
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave tega 
razpisa do izteka prijavnega roka, tj. do 31. 8. 2020 dosegljiva 
na spletni strani MO Kranj (www.kranj.si), zainteresirani pa jo 
lahko v tem obdobju v času uradnih ur dvignejo na naslovu 
MO Kranj – Sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

VII. Rok prijave je 31. 8. 2020. Zainteresirani se na razpis prijavi-
jo na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.

VIII. Obravnava vlog: odpiranje vlog bo predvidoma 4. 9. 2020 
in ne bo javno. 

IX. Dodatne informacije so možne do 31. 8. 2020 v času urad-
nih ur na tel. št. 04 2373 376 ali na elektronskem naslovu  
ana.drakslar@kranj.si ali po predhodni najavi na Uradu za okol-
je in prostor.

Besedilo: Ana Šubic, Foto: Primož Pičulin

Z
veza tabornikov občine Kranj je konec maja pripravila že 
18. čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kranj ni več usran. 
Zaradi koronavirusa tokrat ni bila množična, kljub temu 
pa je okoli petsto udeležencev očistilo z odpadki najbolj 

obremenjene lokacije. Nabrali so jih več kot 14 ton.
Poleg kranjskih tabornikov je pri čiščenju sodelovalo še pri-
bližno trideset drugih društev, organizacij in svetov krajevnih 
skupnosti. Udeleženci so v skladu z navodili štaba Civilne 
zaščite čistili v skupinah z največ petimi posamezniki, ki so 
bile razkropljene po širšem območju občine. Krajevne skup-
nosti so čistile predvsem v svojem okolišu. Precej lepšo podo-
bo so dobili Zlato polje, čirški klanec, Struževo, Mlaka, Grič, 
kanjon Kokre in del brežin Save ter v mestu Pungert, vhod v 
Kranjske rove, mestne garaže, okolica nakupovalnih centrov, 
otroška in športna igrišča. Poleg okolice železniške postaje, 
Trainstationa in tovarne Iskra so udeleženci očistili tudi par-
kirišča in poti na Sv. Jošt, Šmarjetno goro, okoli Brda ...
»Naša tradicionalna čistilna akcija je ravno ob svoji polnoletno-
sti doživela velik izziv: kako očistiti okolico tik po epidemiji, ko 
se ljudje še vedno ne smejo množično zbirati? To pa je pravza-
prav glavni pogoj za uspešno izvedbo čistilne akcije, saj več rok 
lahko očisti več površin. K sreči smo bili vseeno učinkoviti, saj 
smo se lahko oprli na digitalni zemljevid črnih točk in se lotili 
dela tam, kjer je bilo najbolj nujno. A dela še ni konec: zdaj 
bomo še bolj okrepili ozaveščanje občanov, in to vseh starosti, 
od vrtčevskih otrok dalje,« je dejal vodja čistilne akcije Klemen 
Markelj. Tudi župan Matjaž Rakovec, ki je čistil v kanjonu 
Kokre in na Bobovku, je poudaril pomen dviga ozaveščenosti 
občanov s ciljem, da čistilne akcije ne bi bile več potrebne. 

Dela še  
ni konec
Na čistilni akciji je okoli petsto udeležencev 
zbralo več kot štirinajst ton odpadkov. 

Če bodo razmere ugodne, bodo naslednjo akcijo 
organizirali jeseni in nanjo povabili vse občane.M
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Brez dolgih čakalnih vrst in 
visokih stroškov zdravljenja
Čakalne vrste so velika bolečina 
slovenskega zdravstva. Toda vsako 
odlašanje z zdravljenjem v primeru 
bolezni ali poškodbe lahko stanje 
poslabša in močno podaljša čas, ki 
je potreben za okrevanje. Poseg pri 
zasebnem izvajalcu pa lahko po-
šteno osuši vaš družinski proračun. 
Zdravstvena polica obljublja čisto 
drugačno izkušnjo zdravstva: brez 
čakanja, s popolno organizacijsko 
podporo ter v mreži zanesljivih in 
strokovnih izvajalcev.

Brezplačna asistenca
Z Zdravstveno polico vam več ne 
bo treba klicati izvajalca zdravstve-
nih storitev, raziskovati procesov 
naročanja, pravilnega zaporedja 
obiskov pri specialistih, načinov do-
stavljanja dokumentacije ... Dovolj 
je, da pokličete asistenčni center 
Varuha zdravja, kjer za zava-
rovanca v celoti pripravijo načrt 
zdravljenja in mu pomagajo ter ga 
vodijo vse od začetka do zaključka 
zdravljenja. Organizirajo obisk pri 

zdravniku specialistu in poskrbijo za 
morebitno organizacijo operativne-
ga posega – doma ali v tujini.

Vrhunski izvajalci v Sloveniji in 
v tujini
V primeru bolezni ali poškodbe 
bodo za vas dobro poskrbeli, saj 
Varuh zdravja sodeluje z izbranimi 
zdravniki in ustanovami, ki dosledno 
zagotavljajo vrhunske storitve. V 
mrežo izvajalcev zdravstvenih stori-
tev Varuha zdravja je trenutno vklju-
čenih več kot 50 domačih in okoli 
30 tujih partnerjev.

Več kot 700 vrst operativnih 
posegov
Zdravstveno polico je v veliki meri 
mogoče oblikovati po svojih že-
ljah. Sami izberete tudi višino letne 
zavarovalne vsote in si tako zago-
tovite zdravstveno varstvo za po-
dročja, ki so za vas, glede na vaš 
življenjski slog in druge okoliščine, 
najpomembnejša: specialistično-
-ambulantne storitve, enostavne in 
zahtevne diagnostične preiskave, 
protibolečinske terapije, fiziotera-
pije in operativni posegi – odvisno 
od izbranih kritij.

Skleniti je mogoče Zdravstveno 
polico za specialistične storitve in 
Zdravstveno polico za operativne 
posege; obe imata različne pakete 
in ju je mogoče kombinirati. 

Tudi za otroke
Otrokove zdravstvene težave so za 
starše pogosto hujše in napornejše 
od lastnih. Zato se večina staršev 
sprašuje, kako otroka obvarovati 
pred zdravstvenimi težavami, sebe 
pa pred stresom, ki ga te povzro-

čijo. Z zavarovanjem Zdravstvena 
polica za otroke bo v primeru te-
žave vaš otrok v nekaj dneh na vrsti 
za specialistični pregled ali opera-
cijo, ki jo potrebuje. Zdravstveno 
polico za otroke je mogoče skleniti 
za otroke od dopolnjenega prvega 
do vključno petindvajsetega leta 
starosti.

Posvet z zdravnikom tudi na 
daljavo
Zdravstvena polica pa vključuje še 
eno novost, Dr. Posvet, zaseben 
kanal za klepet z zdravnikom. V 
primeru težav, dvomov in skrbi lahko 
svoje vprašanje zdravniku zastavite 
kar prek izbrane aplikacije za kle-
pet: Viber, Facebook Messenger, 
WhatsApp in Telegram. Zastavite 
ga lahko kadarkoli, katerikoli dan in 
ob katerikoli uri. Eden izmed sodelu-
jočih zdravnikov vam bo odgovoril 
v kar najkrajšem času.

PE KRANJ
Koroška cesta 1, 
tel.: 031 775 966

• Kranj, Zlato polje 2
• Jesenice, Lekarna Plavž, 
 Cesta maršala Tita 77

• Radovljica, Kranjska cesta 1
• Škofja Loka, Kapucinski trg 8
• Tržič, Loka 120

Matjaž Fajfar
direktor PE Kranj
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Z Varuhom Zdravja
DO ZDRAVNIKA, KO GA POTREBUJETE
Ko nastopi zdravstvena težava ali pride do poškodbe, je potrebno ukrepati takoj. Ne čez leto in 
pol oziroma kolikor lahko znaša trenutna čakalna doba za določenega specialista ali zdravstveni 
poseg. Z novim zavarovanjem Zdravstvena polica si lahko zagotovite dostop in kritje stroškov 
samoplačniških zdravstvenih storitev v samo nekaj dneh.

Oglas ZP_176x244_PR_(10-6-2020)-PE KR.indd   1 11. 06. 2020   09:19:03
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

S
lovenska filantropija, združenje 
za promocijo prostovoljstva, je 
konec maja ob 21. Nacionalnem 
tednu prostovoljstva znova razgla-

sila prejemnike nazivov za prostovolj-
stvo, ki so si jih prislužili tudi v Kranju. 
Prejeli so jih Mestna občina Kranj ter 
osnovni šoli Simona Jenka in Orehek.
Kranjska občina je bila ena od 24 pre-
jemnikov naziva prostovoljstvu prijazno 

mesto 2020. Potrdila ga je že tretje leto 
zapored. »Mestna občina Kranj pro-
stovoljstvo podpira prek sofinanciranja 
projektov prostovoljstva mladih in kot 
pridružena partnerica pri projektu kre-
pitve mentorjev in prostovoljcev prosto-
voljce vključuje v občinske dogodke, kot 
sta Tek za Kranj – Memorial Vincenca 
Drakslerja in Dobrodelno kuhanje, na 
spletni strani objavlja prostovoljska 
dela,« je bilo zapisano v obrazložitvi. 
Župan Matjaž Rakovec zagotavlja, da je 
v kranjski občini odveč skrb, da ne bi še 

nadalje ohranjali in nadgrajevali svojih 
praks spodbujanja prostovoljstva. »Pro-
stovoljcev ne manjka ne med mladimi 
ne med starejšimi, prav tako ne pobud, 
ki jim na občini poskušamo vedno pri-
sluhniti in pripraviti teren zanje. Neka-
tere postajajo že skorajda tradicionalne, 
druge vznikajo, ko se pojavijo potrebe. 
Konec lanskega leta smo tako res uspe-
šno izvedli Dobrodelno kuhanje in s 
pomočjo dobrih ljudi in prostovoljcev 
razveselili nekaj kranjskih družin v sti-
ski, v času epidemije covida-19 pa smo 

Spodbujajo prostovoljstvo
Mestna občina Kranj je znova pridobila naziv prostovoljstvu prijaznega mesta, na OŠ Simona Jenka  
in OŠ Orehek pa so se razveselili naziva junaki našega časa.

Luka Jelovčan je dijak Srednje tehniške 
šole iz Kranja in prihaja iz vasi Kopačnica, ki 
leži pod Blegošem v Poljanski dolini. Obisku-
je 4. letnik smeri tehnik mehatronike. Skozi 
vsa ta leta se je izkazal kot dijak, ki sprejema 
izzive, ter skozi njih izpopolnjuje svoje znanje 
in izkušnje. Tudi v teh časih, ko je bilo šolanje 

v ustaljeni obliki onemogočeno, je Luka iz-
koristil čas za svoj ustvarjalno raziskovalni 
duh je načrtoval in izdelal svojo 6-osno in-
dustrijsko robotsko roko. Navdih je dobil že 
v šoli med uro robotike, ker ga zanima, kako 
sistemi delujejo v ozadju. Radovednost ga 
je pripeljala do tega, da se je odločil izdelati 
svojega robota od A-Ž. Najprej je zbral infor-
macije, glede omejitev in dimenzij nato pa še 
vse skupaj matematično in fizikalno podprl. 
Najprej je z računalniškim orodjem zmodeli-
ral robota, nato pa vse dele natisnil s 3D tis-
kalnikom. Po obdelavi sestavnih delov ga je 

sestavil v celoto, nato pa še izdelal elektroni-
ko za krmiljenje robota in napisal program za 
upravljanje. Luka namerava nadaljevati študij 
na Fakulteti za elektrotehniko, ker bi rad vse 
to zanje, ki ja je pridobil na šoli tudi nadgradil. 
Luka pa ni strokovnjak samo za praktično 
delo, ampak se je s svojim značajem izkazal 
tudi na državnih tekmovanjih in sicer je osvo-
jil 4 bronasta, 3 srebrna in 2 zlati priznanji. Na-
jbolj je ponosen na prvo mesto na tekmovan-
ju v znanju fizike za Stefanovo priznanje. 
Prosti čas pa rad preživi tudi zunaj, saj ga 
pogosto vidijo, kako se s prijatelji z gorskimi 
kolesi spušča po bregovih domačega kraja. 
Ravno tako mu ni odveč delo na kmetiji, kjer 
pomaga svojim staršem.
Luka je dokaz, da se lahko naredijo tudi nev-
erjetne stvari, če je volja prava.

DIJAK V ČASU KRIZE IZDELAL SVOJEGA ROBOTA



Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 
Uradni list RS, št. 61/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi elaborata lokacijske  

preveritve z identifikacijsko številko 1535

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata 
lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RA 6 za 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 
za parcelno št. 143/1, k. o. Pševo.
V elaboratu je predlagano preoblikovanje stavbnega zeml-
jišča na način, da se zaradi funkcionalne organizacije dovoza, 
manipulativnega dvorišča med objektoma in neprimerne ge-
ometrije izvornemu območju na jugovzhodni strani izvzame 
220,19 m2 in se ga prenese na severovzhodno stran, kjer je po-
leg preoblikovanja predvideno tudi povečanje za 113,00 m2, za 
namen gradnje hleva.

II.
Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 23. junija 
2020 do 23. julija 2020 v času uradnih ur, v prostorih Mestne 
občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.kranj.si.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne 
pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 23. julija 2020 
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev elaborata 
LP z ID št. 1535« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

IV.
To naznanilo se objavi v Kranjčanki in na spletnih straneh 
Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si.

V.
Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnit-
vi zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča 
do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani  
www.kranj.si.

Številka: 350-66/2019-19
Datum: 8. 6. 2020                                                                                                              
     Matjaž Rakovec,

župan
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dobili potrdilo, da imamo Kranjčani veliko srce. Kar 170 ljudi 
je ponudilo prostovoljno pomoč tistim, ki bi jo zaradi epide-
mije potrebovali, priča smo bili številnim donacijam zaščitne 
opreme, prehranskih paketov in računalnikov za učence, zaš-
čitne maske bi bilo skorajda nemogoče razdeliti brez pomoči 
krajevnih skupnosti oziroma njihovih prostovoljcev. Prosto-
voljno delo je tisto, po katerem se lahko sodi prava veličina 
srca občine,« je poudaril Rakovec.
JUNAKI NAŠEGA ČASA. Šolam in dijaškim domovom z naj-
bolje organiziranim prostovoljstvom je Slovenska filantropi-
ja podelila naziv junaki našega časa. Med 17 prejemniki, ki 
so potrdili naziv, je bila tudi OŠ Simona Jenka Kranj. Kot je 
navedeno v obrazložitvi, so mladi prostovoljci Rdečega križa 
pod vodstvom koordinatoric Bogdane Mikša in Irene Hudo-
bivnik skrbeli za promocijo prve pomoči na šoli in v vrtcu, 
prostovoljci medvrstniške pomoči pa so kot tutorji skrbeli za 
medsebojno pomoč sošolcem pri šolskem delu. Februarja 
letos so na skupnem dogodku Dobra dejanja, na katerem so 
gostili vrstnike s treh primorskih šol, promovirali prostovolj-
stvo in povezovali prostovoljce z vseh šol.
Naziva junaki našega časa so se razveselili tudi na OŠ Ore-
hek, ki je bila ena od treh slovenskih šol, ki so na novo izka-
zale posebno skrb za razvoj prostovoljstva otrok in mladih. 
Na šoli že vrsto let deluje preventivna dejavnost Prostovolj-
no delo za učence predmetne stopnje. »Letošnje šolsko leto 
še posebej izstopajo devetošolci, med katerimi je bila pros-
tovoljsko aktivna tretjina generacije. Prosti čas so namenjali 
vrtčevskim otrokom, učencem v podaljšanem bivanju in 
jutranjem varstvu pa tudi starejšim občanom. Izvajali so 
medvrstniško učno pomoč, pomagali učiteljem pri organi-
zaciji in izvedbi dogodkov ter se trudili za dobro razreda. 
Polovica od njih je vključenih v program MEPI. Ob koristni 
izrabi časa so krepili empatičnost, sočutnost do drugih in 
pokazali visoko mero odgovornosti, samoiniciativnosti, 
ustvarjalnosti in si pridobili dragocene izkušnje za nadalj-
njo karierno pot,« je pojasnila koordinatorica prostovoljskih 
aktivnosti Marjeta Vene. 

Na OŠ Orehek je bila v tem šolskem letu v prostovoljstvo 
vključena kar tretjina devetošolcev. Ob našem obisku 
so se že poslavljali od šolskega leta, in sicer v 
prostovoljskem slogu – z urejanjem šolske okolice.

Na Gimnaziji Kranj so se pred kratkim razveselili novih uspehov 
dijakov. Tevž Lotrič je med dijaki iz 12 držav zmagal na Nordij-
sko-baltski fizikalni olimpijadi, Simon Bukovšek pa je osvojil srebr-
no medaljo in 22. mesto. Gimnazijka Una Iza Grandovec je osvojila 
bron na 28. mednarodni filozofski olimpijadi, Marcel Čarman pa 
častno omembo. Olimpijade se je udeležil tudi Marcel Malovrh.

LOTRIČ ZMAGOVALEC FIZIKALNE OLIMPIJADE
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Na GFP smo se zavedali, da letošnjim matu-
rantom ni lahko. Na maturo so se morali 
pripravljati z izobraževanjem na daljavo. 
Informacije, ki so jih dobivali o maturi, so 
bile pogosto protislovne. Na jesenske dni 
je prestavljen tudi maturantski ples, eden 
najlepših in težko pričakovanih dogodkov 
v njihovem življenju, in odpovedan matu-
rantski sprevod.
Njihovi učitelji smo se zato odločili, da jim 
na simboličen način sporočimo, da v teh 
težkih časih mislimo na njih. Posneli smo 
jim maturantski ples, na katerem so raz-
redniki in vodstvo šole sami zaplesali del 
četvorke in jim namenili besede slovesa. 
Simbolno dejanje je navdušilo maturante 
in njihove starše. Opazila ga je tudi minis-
trica za izobraževanje, znanost in šport, dr. 
Simona Kustec, ki je filmček objavila na 
svojem Facebooku, in drugi mediji.
Za podobno simbolno dejanje smo se 
odločili tudi zadnji dan pouka, ko bi se 
maturantje morali svečano sprehoditi v 
maturantskem sprevodu po šoli in Kranju, 
pred Prešernovim spomenikom tradici-
onalno zapeti Gaudeamus igitur ter na 
ulicah Kranja odplesati slavnostno matu-
rantsko četvorko. Posneli smo jim film, 
v katerem smo se od njih v šoli poslovili 
ter jim zaželeli srečo v življenju. Genera-
cija 2020, na katero smo še prav posebej 
ponosni, se je morala marsičemu odreči in 
se v negotovih časih pripravljati na matu-
ro, vendar je s svojo zrelostjo in nesebično 
medgeneracijsko solidarnostjo to zmogla.
Učitelji smo bili zelo veseli, ko so se po 
devetih tednih izobraževanja na daljavo 

maturanti vendarle smeli vrnili v šolske 
klopi. Lepo je bilo, da smo lahko teh nekaj 
dni, kar jih je ločilo do mature, preživeli sku-

paj in še malo oplemenitili njihovo znanje, 
predvsem pa se poslovili še v živo, saj smo 
skupaj preživeli štiri občutljiva leta, ko so iz 
otrok postali odgovorni mladi ljudje. Četr-
tošolci pa so poskrbeli, da se bo tradicija 
nadaljevala. Mentorju dijaške skupnosti so 
v skrbno hrambo dali šolski ključ modrosti. 
Dijaki letošnjih 3. letnikov si ga bodo morali 
prihodnje leto priboriti, ko resnično upamo, 
da se bodo sedanje razmere umirile.
Maturantje so ob slovesu v šali dejali: »Za 
vedno bomo ostali koronageneracija in 
vedno bomo glavni, ko bomo čez leta svo-
jim otrokom pripovedovali, v kako stresnih 
razmerah smo morali maturirati.« 
Srečno generacija 2020, vi ste svoj zrelost-
ni izpit, ki ga je pred vas postavilo življenje, 
že opravili, in to z odliko.              

Na inovativen način zaključili šolanje
Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo se od četrtošolcev poslovili s simboličnim maturantskim  
plesom in sprevodom. 
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Besedilo: Igor Kavčič

V 
zbirki Galerije Prešernovih nagra-
jencev (GPN), ki deluje od leta 
1994, je več kot tisoč del sloven-
skih likovnih umetnikov Prešerno-

vih nagrajencev in nagrajencev Prešer-
novega sklada. Tokrat je del stalne zbirke 
iz svojih depojev za eno leto postavila na 
ogled v prostore Mestne občine Kranj. 
Likovna in kiparska dela dvajsetih priz-
nanih slovenskih umetnikov zdaj krasi-
jo pisarne in prostore pred Kabinetom 
župana MOK Matjaža Rakovca. 
Predstavitve in odprtja razstave so se 
minulo sredo udeležili tudi nekateri 
avtorji oziroma njihovi dediči, župan 
MOK Matjaž Rakovec in vodja GPN 
Marko Arnež pa sta se jim ob tej prilož-
nosti zahvalila za podarjena dela Prešer-

novemu mestu. »S svojo odločitvijo in 
velikim čutom za kulturo omogočate, da 
je vrhunska umetnost dostopna širšemu 
krogu ljudi,« je povedal župan Rakovec. 
Marko Arnež se je nato skupaj z gosti 
sprehodil po razstavi, še prej pa je na kra-
tko predstavil tudi poslanstvo in načrte 
Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj. 
Galerija zdaj po odločitvi kulturne-
ga ministrstva spet spada pod okrilje 
Gorenjskega muzeja in Arnež si zaradi 
tega obeta še boljše delovanje. Izrazil pa 
je tudi upanje, da se bo nadaljevalo dob-
ro sodelovanje z novim upravnim odbo-
rom Prešernovega sklada, predvsem da 
bo galerija lahko kot doslej vsako leto 
gostila aktualne nagrajence. Z županom 
in podžupanom Janezom Černetom so 
se dogovorili, da bodo v prostorih MOK 
tudi v prihodnje postavljali razstave del 
iz depojev GPN. »Slike namreč zaživijo 

šele, ko jih damo na ogled,« je ob tem 
povedal Arnež. 
V prostorih županstva so razstavlje-
na dela Jožeta Ciuhe, Milana Eriča, 
Zvonka Čoha, Janeza Boljke, Silves-
tra Komela, Luja Vodopivca, Franca 
Novinca, Andreja Jemca, Franka Vec-
chieta, Valentina Omana, Božidarja 
Jakca, Franceta Slane, Franca Miheli-
ča, Zmaga Jeraja, Emerika Bernarda, 
Rudolfa Kotnika, Jožeta Tisnikarja, 
Jožeta Slaka - Đoke, Nikolaja Omerse 
in Klavdija Palčiča. Gre za del stalne 
zbirke iz depojev Galerije Prešernovih 
nagrajencev Kranj in veliko večino del 
so avtorji oziroma njihovi dediči doni-
rali v stalno zbirko. 
Od doslej 132 nagrajenih likovnih umet-
nikov so v zbirki dela kar stotih avtorjev, 
skupno pa ima v upravljanju in hram-
bi že 1044 umetniških del. Lani jih je 
pridobila petdeset, kar 49 od njih so jih 
avtorji oziroma zbiralci podarili. 
Galerija je v 26 letih priredila števil-
ne razstave in spremljevalne dogodke 
ter izdala kataloge in publikacije, prav 
vsi so zdaj na voljo tudi v elektronski 
obliki. »Obiskovalcem tako omogoča-
mo, da se lahko tudi od doma prepu-
stijo umetniškemu svetu Prešernovih 
nagrajencev in nagrajencev Prešerno-
vega sklada,« je strnil Arnež. Virtualni 
ogled je dosegljiv na spletni strani gale-
rije, pripravil pa ga je Marko Tušek. 
»Umetnost nas duhovno bogati in s tem 
tudi osebnostno rastemo. Zagotovo pa 
se ob ogledovanju lepega zaradi občut-
kov ugodja vselej sprostimo. In to v tem 
času še kako potrebujemo,« je razstavo 
pospremil župan Matjaž Rakovec. 

Prešernovi nagrajenci  
pri županu
Županov kabinet gosti likovna dela priznanih slovenskih umetnikov Prešernovih nagrajencev.

Ob odprtju razstave: (od desne proti levi) župan MOK Matjaž Rakovec, vodja 
GPN Marko Arnež, podžupan Janez Černe, Zvonko Čoh, Milan Erič in Franc Novinc. 
V ozadju je delo Andreja Jemca z naslovom Spopad (1999). / Foto: Marko Tušek



18 I KULTURA

Besedilo: Igor Kavčič

S
kupinsko razstavo 136 študentov 
oblikovanja tekstilij in oblačil ter 
notranje opreme so v Layerjevi 
hiši pripravili v sodelovanju s Kate-

dro za oblikovanje tekstilij in oblačil na 
Oddelku za tekstilstvo, grafiko in obli-
kovanje Naravoslovnotehniške fakulte-
te Univerze v Ljubljani in Fakultete za 

Bien 2020 je poklon tekstilu
V petek so v Layerjevi hiši odprli skupinsko razstavo Bien 2020 in se s tem poklonili tekstilni  
tradiciji Kranja.

Sodobna tekstilna umetnost s spominom na preteklost. / Foto: Tina Dokl

Tekstil v Layerjevi sobi

Junija je pravi čas za festival Kavka 
Maja, so dejali v lokalu Kavka na 
Maistrovem trgu in pripravili kup 
zanimivih dogodkov. Zaradi pandemi-
je je maj letos postal junij, štiridnevni 
festival pa prinaša glasbeni program 
Kavka Maja in otroški program 
Čebelica Maja, ki ga bodo začinili še z 
raznimi dobrotami. »Da nam slučajno 
ne uidete domov na večerjo, bodo na 
voljo ravioli iz Delikatese Figa in Fala-
fel Okusov Orienta,« dodaja Kavkin 
Aljoša. In še program: v četrtek, 18. 
junija, ob 20.30 bo koncert skupine 
Tretji kanu, naslednji dan, v petek, ob 
taistem času sledi duet Jakob Kobal 
& His Imginary Friends, že ob 17. uri 
pa bo na sporedu lutkovna predstava 
LG Nebo z naslovom Zrcalce.
Še sobota, 20. junija: ob 10. uri 
bo otroška ustvarjalna delavnica 
z naslovom Ptič, ob 12. uri sledi 
koncert Jazz opoldne, in ob 17. uri še 
tradicionalna glasba pod glasbeno 
znamko Plata špila: Radio nula. Aha, 
v nedeljo pa nas v Kavki čaka praznik 
glasbe. I. K.

PRIHAJA KAVKA MAJA
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dizajn, pridružene članice Univerze na 
Primorskem. 
Obsežna razstava Bien 2020 je poklon 
tekstilni tradiciji Kranja in prinaša dva-
najst projektov, ki so predstavljeni na 13 
lokacijah v kranjskem starem mestnem 
jedru. Študenti dveh fakultet so ustvarili 
dela širokih interpretacij na tematiko. 
Nastali so konglomerati sodobnosti s 
preteklostjo, novi pogledi na dosežke 
prednikov in nove oblike presejanih 
znanj iz nekih drugih časov. 
V Layerjevi hiši z razstavo želijo spod-
buditi razmislek o umestitvi tekstilne 
dediščine v kranjski kulturni prostor, 
zato so v lanskem letu študentje obeh 
sodelujočih fakultet obiskali Kranj in 
se s serijo predavanj podrobneje spoz-
nali z njegovo tekstilno preteklostjo in z 
njegovo umestitvijo v naravni prostor. V 
sklopu projekta Bien so v Layerjevi hiši 
v sodelovanju s tekstilnimi ustvarjalci 
na Gorenjskem pripravili tudi video, ki 
sodobno kreativnost povezuje s prete-
klimi obrtnimi in industrijskimi prak-
sami.
»Sodobna tekstilna ustvarjalnost je na 
Gorenjskem zelo živa in nemalokrat 
gre za primere prenosa znanja in veščin 
s starejših generacij, ki so bile aktivno 
vpete v obrti in tekstilno industrijo. Ta 
vez se nam zdi smiselna, hkrati pa je 
pomembno povezovanje z izobraže-
valnimi institucijami, da se te vsebine 
lahko razvijajo trajno. Projekt Bien je 
nastavek za razvoj programa tekstilne-
ga bienala, ki bi na podlagi dediščine 
spodbujal in združeval sodobne prakse 
trajnostnega oblikovanja in tekstilne 
umetnosti,« je med drugim povedala 
Zala Orel, članica programske ekipe, v 
kateri so še Marija Jenko, Arijana Gad-
žijev, Katja Burger Kovič, Damjana Cel-
car, Jana Mršnik in Živa Bertoncelj.
Med predstavljeni projekti je tudi Hom-
mage à Tekstilindus, ki predstavlja 
poklon tekstilni industriji na Gorenj-
skem s poudarkom na produkciji podje-
tja Tekstilindus. Naloga odpira aktualna 
vprašanja proizvodnje tekstilij. Študenti 
so navdih poiskali v knjigah vzorcev, ki 
jih hrani Gorenjski muzej. 
Podiplomska študentka Hana Tavčar v 
tekstilni instalaciji Sita izhaja iz roko-
delskega izročila izdelovanja sitarskih 
tkanin iz konjske žime, nekoč cvetoče 
obrtne dejavnosti v Kranju in Škofji 
Loki. 

Razstavni projekt Vtkani spomini pred-
stavlja spoj mesta in okolice Kranja ter 
dediščine sitarstva. Na lesenih parava-
nih so nastale tekstilne kompozicije v 
različnih kombinacijah ročnih tehnik. 
V projektu Nitne strukture x Kranj se 
študenti sprašujejo, kako povezati veze-
nje z arheologijo in zgodovino Kranja, 
z razvojem arhitekture in Plečnikom, s 
kulturo, splošnim tehnološkim napred-
kom in s posebnostmi posameznih tek-

stilnih obrti, ki so prerasle v ogromne 
tovarne. V kleti Mestne hiše s projek-
tom Prostorska tekstilija razstavljajo šti-
ri študentke, ki se v svojih delih dotikajo 
150 obletnice prihoda železnice v Kranj, 
kranjske čebele, arhitekture in naravne-
ga okolja. 
Tekstilna umetnost sodobnega časa z 
mislijo na preteklost tekstilstva v Kra-
nju in na Gorenjskem bo na ogled do 5. 
julija. 

Razstava se nas na različne načine dotakne kar na trinajstih različnih 
lokacijah.

Navdih, ki ga daje tekstil, je neizčrpen.
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Besedilo: Igor Kavčič

Ž
e res, da gre za razstavo slik ljubiteljskih slikark, ki se 
slikanju posvečata v tretjem življenjskem obdobju in ima 
znani mavški lokal te dni zato še lepšo podobo, a podatek 
dobi dodatno vrednost, ko zapišemo, da sta avtorici slik 

tako rekoč domačinki Tončka Prdan, rojena Cegnar, z Brega ob 
Savi, ki zdaj živi v Srednji vasi pri Šenčurju, in Zvonka Golorej, 
rojena Justin, iz Praš, ki živi v Kranju. »V osnovni šoli sva bili 
sošolki in po končani osemletki šli vsaka svojo pot, Zvonka v 
frizerske vode, jaz pa sem se izšolala za ekonomskega tehni-
ka in se zaposlila na izvoznem oddelku v tovarni Planika,« je 
povedala Prdanova; da se dolgo nista videli, vse do leta 2006 in 
slikarske razstave društva likovnikov iz Cerkelj.
»Zvonko vprašam, kako se je pa on znašla na tem dogodku, in 
mi ponosno odvrne, da slika in tudi razstavlja,« nadaljuje 
sogovornica, ki se je potem tudi sama priključila njihovi likov-
ni skupini. Potrebovala je le impulz, da začne uresničevati 
svojo dolgoletno željo po slikanju. Obe sta torej članici Druš-
tva likovnikov Cerklje, kjer likovno znanje pridobivata ob liko-
vnih pedagoginjah Julki Hrovat, Francki Prosen in zdaj Maji 

Sobočan. »Zdaj sva še drugič sošolki – upokojenski sošolki,« 
je duhovita Tončka. Odločili sta se, da se predstavita na skup-
ni razstavi v Mavčičah, v domačem okolju »za Savo«. Na ogled 
sta postavili 22 slik v akrilni tehniki, najljubši motivi pa so 
jima tihožitja, cvetje in krajine. 

Sošolki in slikarski 
kolegici
V Gostilni in piceriji Mavče slike razstavljata ljubiteljski slikarki Tončka Prdan in Zvonka Golorej.

Zvonka Golorej in Tončka Prdan razstavljata v Mavčičah.

Poznate kakšno zanimivo zgodbo Kranja in bi jo radi delili? Imate tudi kakšno zani-
mivo staro fotografijo Kranja?  V zavodu Odprti predali vas v sodelovanju s priljub-
ljeno stranjo na Facebooku Kranj na starih fotografijah, Zavodom Carnica (Layerjeva 
hiša) ter festivalom KAOS vabijo, da se s svojo zgodbo in/ali fotografijo v torek, 14. 
julija, ob 10. uri oglasite v Layerjevi hiši, kjer boste skupaj delili in obujali spomine 
na naše mesto. Lani so v zavodu Odprti predali pripravili projekt z naslovom Jata 
izkušenih ptic – Družbena koreografija v tretjem življenjskem obdobju. Avtorski 
koncept zanj je s sedmimi sodelujočimi upokojenkami pripravila koreografinja 
in oblikovalka Ajda Tomazin, kot mentor in sorežiser pa je sodeloval tudi igralec 
Rok Kravanja. Projekt se je uvrstil med pet finalistov za nagrado amateo 2020, ki 
je namenjena izjemnim projektom z ljubiteljskimi ustvarjalci, ki imajo pozitiven 
učinek na skupnost in ki pomembno vplivajo na kvaliteto življenja v lokalnem okolju. 
Nagrado bodo podelili ta petek.

POZIV K SODELOVANJU
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ŠOLSKO LETO V GLASBENI ŠOLI KRANJ SE  
BO ZAKLJUČILO BREZ TRADICIONALNIH  
JUNIJSKIH KONCERTOV, 
kar pa ne pomeni, da učenci niso ali ne bodo nastopali. Zaradi letošnje situacije so 
bili v Glasbeni šoli Kranj primorani odpovedati vse načrtovane nastope, a iznajdljivi 
učitelji in nastopov željna mladež so se znašli drugače. Že od marca dalje so učenci 
ustvarjali razne video posnetke. Tako so nastali pravi koncerti: pihalni orkester je v 
času karantene izdelal kar dva posnetka: Something stupid in Oye Como Va. Zani-
mivo, da so si isto skladbo izbrali tudi učenci kitarskega orkestra in posnetek pripra-
vili na vajah, ki so sicer v okrnjeni zasedbi ''v živo'' stekle od 18. maja. Vsem znane 
Račke so ustvarili v orkestru malih godalcev, »Cici brass« pa je navdušil z otroškimi 
skladbicami: od Čuka pa do Četice. Temo iz filma Boter so si izbrali kitaristi in vsak 
je zaigrali nekaj taktov. Učenci violončela so se združili z nekdanjimi učenci in uči-
teljico in se poimenovali kar »Čelo mafija«. Posebej so presenetili tudi učenci prvih 
razredov godal, ki so za »nastop prvih razredov«, ki ga običajno izvedejo pred polno 
dvorano družinskih članov več generacij, posneli vsak svojo pesmico. Mnogim so se 
z igranjem pridružili tudi starši, kar so na GŠ Kranj še posebej pozdravili, saj tovrstna 
podpora staršev učencem res veliko pomeni. Učenci 5. in 6. razredov nauka o glasbi 
so skomponirali in posneli lastne skladbe, učenci 3. razredov NOG pa so s petjem in 
igranjem inštrumentov v filmu pripravil kanon Mojster Jaka. Posnetih je bilo preko 
sto posnetkov za starostnike iz domov upokojencev. Učenci so jih s svojim igranjem, 
po odzivih sodeč, več kot razveselili. Več učiteljev je s svojimi učenci posnelo predsta-
vitve inštrumentov, namenjene vsem tistim, ki so razmišljali o vpisu na GŠ Kranj. Vse 
omenjene posnetke in še več si lahko ogledate na spletni strani www.gskranj.net oz. 
na you-tube kanalu GŠ Kranj. Da pa leto ne bo minilo le preko posnetkov, se učen-
ci posameznih prenosljivih inštrumentov in orkestrov že veselijo zadnjih dni pouka. 
Takrat bodo s svojimi učitelji in dirigenti namesto v učilnice 
odšli na ulice starega mesta, zaigrali tu in tam kakšno zabavno 
melodijo in na ta način mimoidoče opozorili, da glasba tudi v 
časih, ko se »svet ustavi«, še vedno daje ritem življenju!

''Čelo mafijo'' sestavljajo nekateri sedanji in nekdanji učenci 
GŠ Kranj z učiteljico čela na čelu.
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V ''Ci-ci brass'' so vključeni učenci nižjih razredov trobil, ki  
se še pripravljajo na vstop v ''pravi'' orkester, ki jih čaka od  
4. razreda dalje.

Besedilo: Igor Kavčič

T
okrat se v galeriji Kranjske hiše na skupinski razstavi 
predstavljajo člani Fotografsko društvo Janez Puhar in 
Foto klub Okular z Vrhnike. Začetki tesnejšega sodelo-
vanja med društvoma segajo v leto 2016, ko je bila prvič 

pripravljena skupna razstava fotografij v Galeriji Kranjske hiše 
v Kranju. Takrat so razstavljali na temo prosto, lani so se skupaj 
predstavili v Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki, tokrat spet 
v Kranju, in sicer na temo ulična fotografija. »Ulična fotografi-
ja je v fotografskem žanru pravi izziv za fotografe. Običajno je 
osredotočena na ljudi in njihovo obnašanje v javnosti in beleži 
trenutke, ki so na ta način ohranjeni pred pozabo. Zgodbe, ki 
jih riše ulica, so zanimive, marsikdaj nenavadne, skrivnostne. 
Običajno ljudje na ulici tega sploh ne zaznajo, to spregledajo, 
oko kamere pa je tisto, ki utrinke ujame in zamrzne v večni 
spomin,« je k razstavi zapisal Simon Krejan, predsednik umet-
niškega sveta v kranjskem društvu. 
Na razstavi je na ogled trideset na internih natečajih izbranih 
fotografij, po 15 iz vsakega kluba. Zaradi preteklih razmer, ki 

jih je narekovala pandemija, so se tokrat odločili, da nekoliko 
razširjeno razstavo pripravijo tudi v virtualni obliki, ogledati si 
jo je možno na spletnih straneh obeh društev. Razstava bo na 
ogled do 7. septembra. 

Z ulice v Kranjsko hišo
V Kranjski hiši svoje poglede z ulice razstavljajo kranjski in vrhniški fotografi.

Oooooo ... / Foto: Tine Založnik



22 I KULTURA

Besedilo: Igor Kavčič Foto: Krice krace

S 
sprostitvijo ukrepov ob pandemiji, se ponovno odpirajo 
tudi vrata OKC Krice krace v Tomšičevi ulici. »Zimski 
program nam je uspelo realizirati, nakar smo v skladu 
z ukrepi sredi marca za dva meseca in pol naš center 

zaprli za obiskovalce. V tem času smo predvsem skrbeli, da so 
bili prostori urejeni in prezračeni, urejali smo vrt in pripravili 
likovno razstavo Jasminke Alibašić, ki je še vedno na ogled,« 
pove predsednik OKC Krice krace Bojan Pretnar in dodaja, da 
so bili ustvarjalci programa vseskozi v medsebojnem kontak-
tu predvsem z mislimi, kako bodo na poletje ponovno zagnali 
dejavnosti. 
Prva prireditev bo že praznovanje kresne noči v nedeljo, 21. 
junija, ob 19.30, ko bodo pripravili dogodek z naslovom Za 
150 gramov besed. Gre za literarni večer, namenjen odra-
sli publiki, na katerem so dovoljeni vsi mediji, ki nosijo vaše 
misli, pesmi, zgodbe ..., tako zvezki, listki izrezki, tablice kot 
skice, karikature in podobno. V ozadju besed obiskovalcev bo 
glasba v živo, za katero bo poskrbel Mare Završnik, ne bo pa 
manjkal tudi kresni ogenj s pečenim krompirjem.
Že šesto leto zapored bodo konci tedna v znamenju pravljic, 
ki otroke in odrasle popeljejo v objem oddaljenih svetov. Prav-
ljice na dvoriščih bodo obiskovalce popeljale po starem mest-
nem jedru, vse tja do hortikulturnega vrta ob Prešernovem 
gaju, kjer se pravljice slišijo nekoliko drugače. Vsak petek ob 
18. uri vabijo na ulice, vrtove in v skrite kotičke mestnega jed-
ra v družbo kranjskih pravljičarjev, ki bodo mladeži popestrili 
poletje. Tu so seveda še Pravljične urice srečnega stolpa, ki 
bodo potekale na Pungertu pod veliko staro lipo. Vsako sobo-
to ob 11. uri pa so otroci in starši vabljeni pred stolp Pungert 
na pravljične pripovedovalnice. Otroci bodo spoznali mnogo 
novih zgodb in morda tudi kakšnega novega prijatelja. Prav-
ljicam bo sledila ustvarjalna delavnica, ki jo bodo prirejali sku-
paj s Cafe galerijo Pungert. Prvi dogodki so bili na sporedu že 
pretekli konec tedna.
»Letos smo se povezali s Centrom za trajnostni razvoj podeže-
lja, ki spodbuja in propagira biotsko raznovrstnost na podeže-
lju. V sodelovanju s centrom bomo v juniju izvedli štiri delav-
nice. Ustvarjalno bomo spoznavali in predstavili Zgornjo 
Besnico oziroma Besniško dolino in njene bisere. Starostnih 
omejitev ni. Otroci, pripeljite tudi starše,« je povabil Bojan 

Pretnar. Prvi dogodek, Foto sprehod s fotografsko delavni-
co, je bil že v nedeljo, 21. junija, sledi likovna delavnica na 
temo besniške voščenke, 27. junija pa ustvarjanje iz naravnih 
materialov, dan kasneje pa bo še likovna delavnica izdelovanja 
panjskih končnic. 
V juliju pa otroke vabijo na igralnice-čitalnice. Vsak torek in 
četrtek od 10. do 12. ure bodo starši lahko pripeljali otroke v 
Krice krace, kjer se bodo kratkočasili z različnimi dejavnostmi 
od pravljic, družabnih iger in risanja do dela na vrtu, hoje s 
hoduljami. Tako ali tako se animatorji v centru vedno izmisli-
jo kaj novega. »Dve uri otroci lahko na zabaven in ustvarjalen 
način preživijo z nami, seveda brezplačno, tako kot velja za 
vse naše prireditve,« nadaljuje sogovornik. 
Andrej Štular konec junija začenja prvi del stripovske šole, 
drugi bo na sporedu konec avgusta. Že te dni pa je v Mest-
ni knjižnici Kranj na ogled razstava njegovih likovnih del z 
naslovom Velike male stvari. Razstavo bodo uradno odprli 2. 
julija ob 16.30, nato pa bo v OKC Krice krace sledila ustvarjal-
nica z naslovom Postavljanka.
Da bodo Krice krace živahne, raznolike in tudi nekoliko navi-
hane bodo tudi letošnje poletje poleg Bojana Pretnarja in 
Andreja Štularja skrbeli še Petra Stare, Alja Kump, Natalija 
Herlec, Mojca Pavlič Drnovšek, Jadranka Završnik, Ksenija 
Ponikvar, Tomaž Štular, Nežka Kukec in Uliana Dorofeeva. 

Poletje v OKC Krice krace
V Otroškem kulturnem centru Krice krace bo poletje kar se da igrivo in živahno.

Tudi letošnje poletje bo v OKC Krice Krace živahno. 
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To je bilo drugo tekmovanje v letošnjem 
letu na prostem. Nastopili so številni 
najboljši slovenski atleti in atletinje, 
katerih glavni cilj sezone, v kateri ne bo 
velikih tekmovanj, je izboljšanje ose-
bnih in državnih rekordov.
Miting letos zaradi razmer in ukrepov v 
povezavi s covidom-19 ni bil mednaro-
dni, poleg tega nismo videli nastopov v 
mlajših kategorijah, so pa organizatorji 
iz Atletskega kluba Triglav Kranj veseli, 
da so se ukrepi toliko sprostili, da so ga 
lahko organizirali, čeprav brez prisot-

nosti gledalcev. »Zelo smo zadovoljni. 
Miting je v znamenju odlične udeležbe, 
saj je prijavljenih 685 atletov, odlične 
konkurence v vseh kategorijah in tudi 
vreme nam je naklonjeno,« je povedala 
Saša Eberl iz vrst organizatorjev. Tek-
movanje si je ogledal tudi Roman Dob-
nikar, predsednik Atletske zveze Slove-
nije, in bil z videnim zadovoljen, prav 
tako kot tudi Tomaž Kukovica, predse-
dnik Atletskega kluba Triglav Kranj. 
Nastopili so tekmovalci od kategorij pio-
nirjev in pionirk U14 do članov in članic. 
Luka Janežič, slovenski rekorder v teku 
na 400 metrov, je s časom 20,88 zma-
gal na 200 metrov, pri članicah je bila 
na tej razdalji najhitrejša Anita Horvat 

s 23,94, Agata Zupin je zmagala na 100 
metrov (11,86) in na 300 metrov (37,59), 
na 300 metrov pri moških je slavil Jure 
Grkman (33,04), za konec programa 
pa je Žan Rudolf prepričljivo zmagal v 
teku na 600 metrov (1:16,57). Številni 
atleti so na mitingu izboljšali svoje ose-
bne rekorde. Zadovoljni so tudi v vrstah 
domačega kluba organizatorja. »Na star-
tu je okrog 120 atletov iz našega kluba, 
kar pomeni večinoma vsi, ki nastopajo 
v kategorijah, ki imajo danes pravico 
nastopa. Skupaj v klubu trenira okrog 
310 atletov. Po prvomajskih praznikih 
smo začeli izvajati individualne trenin-
ge, od 12. maja dalje smo se intenzivno 
pripravljali na današnje tekmovanje. 
Pretekli teden so imeli priložnost svojo 
pripravljenost preskusiti že na tekmova-
nju v Radovljici. Danes so postavili veli-
ko osebnih rekordov, nad čimer smo kar 
presenečeni, glede na to, da dva meseca 
ni bilo skupnih treningov. V sezoni ima-
mo visoke cilje: osvojiti več kot osemde-
set medalj na državnih prvenstvih, osvo-
jitev naziva ekipnih državnih prvakov 
v kategorijah U14 in U16, v starejših 
kategorijah pa uvrstitev med najboljše 
tri na ekipnih državnih prvenstvih,« je 
še povedala Saša Eberl.
Atleti kranjskega Triglava so v članski 
konkurenci na domačem tekmovanju 
osvojili naslednje uvrstitve med najbolj-
še tri: Jan Skalar je zmagal na 100 met-
rov, Rok Ferlan je bil drugi na 300 met-
rov, Rok Markelj prav tako drugi na 600 
metrov, Brina Likar pa tretja v skoku v 
daljino. Iz AK AS Kranj pa je Kaja 
Megloba zmagala v metu kopja. 

Odlična konkurenca  
na mitingu v Kranju
Atleti so prvo soboto v juniju tekmovali na 26. Mednarodnem atletskem mitingu mladih  
Kranj 2020 – Memorialu Vučko.

Zanimiv je bil tudi tek na 600 metrov. Zmagal je Žan Rudolf (številka 274), 
drugo mesto pa je osvojil atlet domačega AK Triglav Rok Markelj (številka 543).
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N
a 26. atletskem mitingu mladih v Kranju se je izkazal 
tudi Lovro Mesec Košir. Atlet, ki nastopa za ljubljanski 
Mass, je bil v teku na 200 metrov dobra konkurenca 
Luki Janežiču, Vodičanu, ki tekmuje za celjski Kladivar. 

S časom 21,19 je izboljšal svoj osebni rekord in v članski kon-
kurenci osvojil drugo mesto.
»Lahko rečem, da sem še sebe nekoliko presenetil, čeprav 
sem vedel, da sem dobro pripravljen, da sva z Luko Janežičem 
dobro trenirala in da sem sposoben doseči osebni rekord. To 
se je tudi zgodilo,« je takoj po nastopu povedal Lovro Mesec 
Košir, mladi atlet, ki je doma v Mavčičah. Atletiko je začel 
trenirati v prvem razredu osnovne šole: najprej v Kranju pri 
Triglavu, nato v Škofji Loki pri Neži&6ak, kjer je bil njegov 
trener tudi Matija Šestak, s katerim sta sodelovanje še nadgra-
dila pri ljubljanskem Massu. Njegova prva disciplina je tek na 
400 metrov. Za dosedanji uspeh kariere šteje lanski nastop 
v finalu evropskega prvenstva do 23 let. V Gavleju na Šved-
skem je v polfinalu na 400 metrov tekel 46,91 sekunde in se 
s šestim izidom uvrstil v finale, kjer je bil s časom 47,32 osmi. 
»Moj glavni letošnji cilj je teči osebni rekord na 400 metrov in 
se čim bolj približati normi za evropsko prvenstvo (46,40),« 
pravi Lovro, ki dodaja, da ima zasluge za njegov velik napre-
dek predvsem trener Matija Šestak. »Od samega začetka smo 
delali postopoma, pametno in vse to se sedaj kaže v rezultatih, 
ki jih dosegam.«
Šestak je v Kranju ob progi budno spremljal njegov nastop 
in bil zadovoljen. »Ker je to šele začetek sezone na prostem, 
niti nismo vedeli, kako mu bo šlo. Kar se tiče treningov, smo 
se zaradi štafet z mislimi na olimpijske igre povezali z ekipo 
Luke Janežiča. Trenirali smo skupaj, nato pa je prišla epide-
mija covida-19, ki je spremenila načrte. Še posebno zaplete-
no je bilo v času prepovedi prehajanja občinskih meja, saj jaz 
prihajam iz mestne občine Ljubljana, Lovro iz mestne občine 
Kranj, Luka pa iz občine Vodice. V tem času sva bila z Lovrom 
veliko v stiku na daljavo, da mi je poročal, kako mu gredo 

treningi. Po sprostitvi ukrepov smo znova začeli trenirati v 
Ljubljani. Videlo se je, da je napredoval in da je tudi Janežič 
dobro pripravljen, tako da smo bili optimistični. Njegova prva 
disciplina ostaja tek na 400 metrov. Cilj je izpolniti normo za 
člansko evropsko prvenstvo, ker to pomeni tudi financiranje 
Atletske zveze Slovenije. To pa bi že bil nivo, ki bi pomenil, 
da bi naslednje leto na evropskem prvenstvu mlajših članov 
lahko kandidiral tudi za kakšno izmed medalj. Je pravi tekmo-
valec. Rezerv ima še veliko,« je povedal Matija Šestak.
Lovra je pohvalil tudi Luka Janežič, ki je vesel, da treninge 
opravljata tudi skupaj, saj ima s tem dobro konkurenco. 

Sezono začel  
z osebnim rekordom
Lovro Mesec Košir, odličen mladi atlet iz Mavčič, v letošnji sezoni v 
teku na 400 metrov želi izpolniti normo za evropsko prvenstvo.

Lovro Mesec Košir za dosedanji uspeh kariere šteje 
lanski nastop v finalu evropskega prvenstva mlajših 
članov, kjer je v teku na 400 metrov osvojil osmo mesto.
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D
vanajst turnirjev v različnih krajih 
Slovenije z enakim sistemom tek-
movanja in finale. To je poletna 
turneja v odbojki na mivki. Njen 

vodja je Alen Tači, ki je zanjo dal tudi 
idejo.
»Poletno turnejo v odbojki na mivki 
smo prvič organizirali v lanskem letu. 
Bila je zelo uspešna. Nastopilo je skupaj 
sto ekip, dvesto igralcev. Liga je name-
njena rekreativnim igralcem odbojke na 
mivki,« je pojasnil Kranjčan Alen Tači, 
ki se trudi za čim boljšo organizacijo in 
kvaliteto tekmovanj. Turneja je v letoš-
nji sezoni še nadgrajena. »Za nami so 
trije turnirji, in sicer v Ljubljani, Pred-
dvoru in Stražišču. Kot kaže, bo druga 
sezona še uspešnejša. Zanimanje med 
ekipami je veliko. Prijavljenih jih je že 
več kot sto. Na posameznem turnir-
ju lahko nastopa največ trideset ekip, 
najboljše uvrstitve s šestih turnirjev pa 
štejejo za uvrstitev v finale. Dobili smo 
sponzorje, vse tekme so v neposrednem 
prenosu na spletu. Skratka, organizacija 
je na visokem nivoju,« pravi Tači.
Turneja se bo nadaljevala 20. juni-
ja v Črnučah, turnirje pa bodo gostili 
še Portorož, Brežice, Murska Sobota, 
Ljubljana in Stražišče, kjer se bodo 
rekreativni odbojkarji na mivki drugič 
v sezoni zbrali 18. julija. Finale bo 30. 
avgusta, kot je razkril Tači, bo potekal 
v Preddvoru. Cilj lige je razvoj odbojke 
na mivki. »Odbojka na mivki je najbolj 
priljubljen poletni šport in tudi lahko 

dostopen, saj potrebujemo le igrišče z 
mivko in žogo. Naša želja je, da bi se 
čim več klubov ukvarjalo z odbojko na 
mivki, organizirali šole, lige, turnirje 
...« je povedal Tači, velik ljubitelj tega 
športa, s katerim je povezan že vrsto let. 
»Odbojko na mivki zelo rad igram tudi 
sam. Poleti smo jo veliko preigrali, se 
družili ... Odbojko na mivki smo nato 
začeli igrati tudi v zimskih mesecih, in 
sicer v dvorani v Črnučah v Ljubljani. 
Ker pa ni bilo nobenih tekmovanj, sem 
tam predlagal, da bi poskusil organizi-
rati turnir. Že prvi je bil uspešen, sledili 
so še novi. Sedaj sem v vlogi organiza-
torja Ludus Beach lige in že omenjene 
Poletne beachvolley turneje.«
Alen Tači ima veliko idej tudi za naprej. 
»Vesel bi bil sodelovanja z različnimi 

športnimi organizacijami tako v Sloveniji 
kot tujini. K sodelovanju v poletni ligi 
odbojke na mivki bi rad povabil še igralce 
iz sosednjih držav, ki so že pokazali zani-
manje, kot tudi ekipe iz bolj oddaljenih 
držav, celo iz Združenih držav Amerike. 
Prav tako bi se rad zahvalil vsem igral-
cem in ekipam, ki z udeležbo na dogod-
kih zadevo podpirajo, saj brez njih ne bi 
mogel početi tega, kar imam rad. Moja 
želja je tudi postavitev dvorane z notran-
jimi in zunanjimi igrišči za odbojko na 
mivki v Kranju ali na lokaciji med Kran-
jem in Ljubljano, kjer se bo najprej poka-
zala možnost. K sodelovanju želim prite-
gniti poslovnega partnerja ali investitorja. 
Skratka, korak za korakom krepiti razvoj 
in popularizacijo odbojke na mivki,« je 
še zaključil Tači. 

Trudi se za razvoj odbojke  
na mivki
Kranjčan Alen Tači je vodja poletne turneje v odbojki na mivki, ki poteka drugo sezono in je namenjena 
rekreativnim igralcem. Dva turnirja sta tudi v Stražišču.

Alen Tači (desno) čestita ekipam na turnirju v Stražišču. / Foto: osebni arhiv
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E
veresting bi priporočala vsem, ki uživajo v kolesarjenju, 
so dobro pripravljeni in jih ekstremni izzivi motivirajo,« 
pravi Laura Šimenc iz Stražišča, znano ime iz sveta ama-
terskega cestnega kolesarstva. 

Izziv everesting pomeni kolesariti v en vzpon v enem kosu 
toliko časa, da dosežeš 8848 višinskih metrov, kolikor meri 
Mount Everest. Vse bolj priljubljen je tudi v Sloveniji. Laura 
Šimenc ga je uspešno opravila 31. maja. Na predlog partnerja 
Mihe Kramarja je izbrala vzpon v Povljah pod Storžičem s 
povprečnim naklonom 9,80 odstotka, gor in dol za potrebne 
višinske metre kolesarila 11 ur in 31 minut, vzpon prevozila 
92-krat, skupaj pa prekolesarila 177 kilometrov. Postavila je v 
Sloveniji absolutno drugi najboljši rezultat, najboljši v ženski 
konkurenci, v kateri je tudi med najboljšimi na svetu. Ženski 
rekord je bil v zadnjem obdobju izboljšan kar nekajkrat in je 
9 ur in 4 minute. »Tega rezultata ne bi preveč komentirala, 
saj se mi zdi kar neverjetno dober,« pravi Laura, ki dodaja, 
da je izjemno pomembna izbira vzpona. »Na primer Ame-
ričani imajo več primernih in ravnih klancev za ta podvig.« 
Na rezultat, ki ga je dosegla, je zelo ponosna. »Sem vesela, 
saj sem ga izvedla mnogo bolje od pričakovanj. Vse je šlo po 
načrtih, pravzaprav še bolje, saj nisem imela nobene krize, 
premor pa le štirikrat po eno minuto,« pravi 29-letna športni-
ca in dodaja, da bi bil čas lahko še boljši. »Ne bi mi bilo treba 
nositi baterijske banke. Poleg tega smo se nekoliko ušteli v 
tempu. Po končanem izzivu sem bila še dokaj sveža. To je bil 
moj prvi tako ekstremen podvig in nisem vedela, kako se bo 
moje telo odzivalo nanj. Sem pa tempo lepo stopnjevala in 
drugo polovico odpeljala hitreje kot prvo. Ocenjujem, da bi se 
dalo iti kakšne pol ure hitreje, za kaj več pa bi morala narediti 
veliko prilagoditev v treningu, saj se na to nisem posebej kon-
dicijsko pripravljala.«
Za letošnje leto pravi, da posebnih načrtov sicer nima. »Uži-
vam na kolesu in se prilagajam razmeram ter sproti postav-
ljam kak nov izzivček. S prijatelji načrtujemo tristo kilomet-
rov dolg izlet s kolesi, jeseni pa bi se rada znova preskusila na 
kronometru King of the Lake Attersee,« je pojasnila. In kako 

visoko ob vseh njenih uspehih je uspešno opravljen everes-
ting? »Moj fant pravi, da je ta izziv takoj za mojim domačim 
kruhom z drožmi in skutino pito, jaz pa bi ga težko primerja-
la z rezultati s tekmovanj. Prinesel mi je ogromno zadovolj-
stva in veselja. To je bil eden najlepših dni v mojem življen-
ju,« je zaključila med drugim tudi amaterska svetovna 
prvakinja v kronometru. 

Enajst ur in pol kolesarila  
v isti klanec 
Laura Šimenc je uspešno opravila everesting. Kot pravi, je bil to eden najlepših dni v njenem življenju.

Vzpon v Povljah je v 11 urah in 31 minutah  
prekolesarila 92-krat, naredila 8.849 višinskih  
metrov. / Foto: osebni arhiv Laure Šimenc
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V času epidemije covida-19, ko ni bilo 
tekmovanj, tudi ne za rekreativce, so 
prišle na dan ideje po organizaciji 
»korona« tekem na daljavo. Ena izmed 
teh je tudi Besnica 360°Covid-20, kakor 
so poimenovali krožni orientacijski trail 
tek po hribih, ki obkrožajo Besnico pri 
Kranju. Organizatorji so se potrudili in 
pripravili natančen opis trase, ki jo lah-
ko pretečete še vse do 30. junija. 
Prijava ni potrebna, prav tako ni startni-
ne, obvezna pa je uporaba aplikacije Stra-
va. Začetek trail teka je v Spodnji Besnici 
– Pešenca (brv čez potok Besnica), strma 
pot nato vodi na Sv. Jošt. Sledi tek po raz-
gibanem terenu na Špičasti hrib in Sv. 
Mohor. Spust se nadaljuje proti vasi Zg. 
Besnica, do cilja pa se je treba povzpeti 
še na vrh Rovnika, ki obiskovalce očara s 
kraškim terenom. Za konec sledi še tek 
čez travnike na dobravi, pot pa se konča 

v Spodnji Besnici v rekreacijskem centru 
Vogu. Razdalja je 18,4 kilometra, 1095 
metrov vzpona.
Prvi trije moški in ženske v posamezni 
kategoriji prejmejo medalje. Udeleže-
nec izziva lahko traso prehodi, preteče 

večkrat, upošteva pa se najhitrejši čas. 
Zanimanje med tekači je dobro. Progo 
sta do vključno 11. junija najhitreje pre-
tekla Marjan Zupančič (1;38:25) v moški 
konkurenci in Mojca Koligar (1;45:59) v 
ženski. 

Krožni orientacijski trail tek
Pretečete ga lahko kadarkoli do 30. junija, poteka pa po hribih, ki obkrožajo Besnico. 

Na progo trail teka se lahko podate kadarkoli do konca junija. Je označena in 
ponuja številne lepe razglede. Na fotografiji je del trase pred Sv. Mohorjem.



Kamniški Atelier Karim je dobil »bratca«, 

simpatičen sladki butik praktično v centru 

slovenske prestolnice, katerega posebnost 

je med drugim tudi ta, da je v njem mogoče 

plačati le s kartico, deluje pa po principu 

»to go« oziroma »take away« – skratka, 

kupljene sladke dobrote vzamete s seboj. V 

družini Merdjadi po sladkih stopinjah očeta 

Karima stopa tudi hči Nika; Karima, ki je 

sicer Kranjčan, pa večina pozna po njegovih 

makronih ter tudi kot enega od treh žirantov 

v priljubljeni televizijski kulinarični oddaji 

MasterChef Slovenija. A. B. / Foto: A. B.

Ko se je obdobje epidemije končalo, smo v mestu srečali tudi Bojana Beštra, amaterskega 
igralca, ki je svojo prvo vlogo odigral v Prešernovem gledališču pred 33 leti kot član takratne 
mladinske skupine, iz katere se je kasneje razvilo Gledališče čez cesto. Danes pa dvoranica 
njegovega BB Teatra počasi dobiva končno podobo. Bojan pravi, da prav uživa v urejanju prostorov 
male gledališke dvorane. Za zdaj so se v njej zgodile predvsem predstave za prijatelje, a upa, da 
prostor kmalu doživi tudi resnejšo premiero. A. B. / Foto: A. B.

Stanko Kozjek iz Podreče smo v objektiv 

ujeli v Gabrku, v njenem rojstnem kraju. Bila 

je pobudnica in glavna organizatorka srečanja 

nekdanjih sošolcev, ki so v osnovno šolo v 

Gabrku vstopili v šolskem letu 1955/56. Po več 

kot šestdesetih letih je bilo to sploh njihovo 

prvo takšno srečanje. M. B. / Foto: Tina Dokl

Za Jerneja Mazeja pravijo, da je umetnik sejanja semen, vzgoje sadik in pridelave vrtnin ter 
zelenjave. Sicer ni Kranjčan, ga pa Kranjčani poznajo. Nekateri kar kot »kralja paradajza«. Tudi 
letos se je oglasil na terasi gostilne Pr' Matičku, kjer je njegova tokratna mini solo tržnica seveda 
potekala ob upoštevanju vseh priporočil, glede na novo stanje pač in nov način življenja, za kar je 
poskrbel covid-19. A. B. / Foto: A. B.



Lokali, restavracije, gostilne, picerije, kavarne, bari, 
bistroji ... so se z novo realnostjo spopadli vsak po svoje, 
se prilagodili posebnim razmeram. Natakarji se še nikoli 
niso znašli v takšni situaciji, smo takoj po dovoljenem 
odprtju teras gostinskih lokalov slišali marsikje. V KluBar 
gastropubu smo v fotografski objektiv takole med delom 
ujeli njihovega Gregorja Dolžana. A. B. / Foto: A. B.

Kranj je gostil drugi Ex tempore Kranj – Zgodovinsko mesto 2020. 

Organiziralo ga je Kulturno društvo likovnikov Kranj v sodelovanju z Mestno 

občino Kranj, Gorenjskim muzejem ter Zavodom za turizem in kulturo Kranj. 

Osnovna tema ekstempora so bile zgodovinske in etnološke znamenitosti mesta 

Kranj, podtema pa tudi arhitekturne posebnosti mesta. Prisotna je bila tudi Petra 

Vencelj, tokrat kar v več vlogah in kot turistična vodnica. S seboj pa je prinesla 

še nekaj izbranih primerov iz velike zbirke koledarjev KS Center, kjer vsako leto 

izdajo koledar na temo starega Kranja. A. B. / Foto: A. B.

Anita Šumer je zaljubljena v droži že od leta 2012. Nedavno je povabila na predstavitev svoje 
druge knjige Sladka in slana drožomanija ter sveže spečen drožprojekt. Predstavitev knjige je 
gostila Restavracija Evergreen v Smledniku, med povabljenimi pa smo srečali tudi Kranjčanko 
Natašo Nanevo (na fotografiji), ki je tudi prava navdušenka nad drožmi. A. B. / Foto: A. B.

Aljaž Primožič, grafični oblikovalec in eden od akterjev kranjskega 
kulturnega turizma, te dni v hiši nasproti Layerjeve hiše odpira prav posebno 
atrakcijo, povezano z izumiteljem enega postopkov fotografije na steklo 
Janeza Puharja. Vstopite v čas izumitelja Puharja, skrivnostni svet iluzij, 
ugank, fotografije in »selfija«. I. K. / Foto: Tina Dokl

Selman Čorović, šef Layerjeve hiše, se je oni dan, ko je v mestu 

potekala čistilna akcija, kot dober gospodar odločil, da bo kar sam počedil 

okrog hiše. Ne, košata brada pa ni ostanek karantene, ampak je že dolga 

leta njegov prispevek k simbolnemu. I. K. / Foto: Primož Pičulin



Kranj je čisto, zdravo in varno mesto, ki 
je turistično živahno. Čeprav majhno, je 
to mesto z velikim srcem, saj se lahko 
pohvali z bogato zgodovinsko, kulturno 
in turistično vsebino in ponudbo – kar 
daje Kranju pravi mestni šik! Še posebej 
k temu pridaja poletje, polno dogodkov in 
kulturnega programa. Ker pa je mesto ob-
dano z zeleno okolico in visokimi gorami, 
se mestni šik meša z alpskim mikom.
Po epidemiji covida-19 so priporočila 
stroke ter izbor potrošnikov varne in zau-
panja vredne destinacije, ki so s turizmom 
še nenasičene, so trajnostno naravnane 
in imajo butično ponudbo tako mestnih 
doživetij kot možnosti za aktivnosti v 
naravi. Verjamemo, da ima destinacija 
Kranj prav to! Prešerno poletje vas vabi v 
stari Kranj – z nami vam bo lepo!

Poletje bo v Kranju prešerno. V juliju in 
avgustu se bo na različnih lokacijah v sta-
rem mestnem jedru odvijalo več manjših, 
butičnih dogodkov z višjo dodano vred-
nostjo. Dogodki in njihova izvedba sledijo 
priporočilom po epidemiji covida-19. 

Koncertna prizorišča kompleksa Kh-
islstein letos gostijo številne slovenske 
umetnike in glasbenike, s čimer želimo v 
Kranju podpreti slovensko glasbo in kul-
turo.
Letošnja sezona Letnega gledališča Kh-
islstein je sicer krajša, a ima pester in 
odmeven program. Odprlo jo bomo s pred-
stavo Dr. Prešeren v izvedbi PGK in jo tudi 
zaključili z njihovo premiero predstave 
Škofjeloški pasijon. Gostili bomo najbolj 
popularno soul-blues-rock skupino Hamo 
& Tribute 2 love. V akustični verziji bodo 
nastopili štajerski rokerji Mi2 ter tudi sku-
pina Siddharta. Zazibali se bomo lahko v 
ritmih mojstra balkan-disko šlagerjev, 
Magnifica. Na travniku gradu Khislstein 
pripravljamo tudi Piknik kino, na katerem 
si boste lahko na ležalnikih ali odejah 
ogledali raznolik filmski izbor.

Ob torkih na vrtu gradu Khislstein lahko 
vdihnete poletne kulturne dogodke. Gre 
za serijo kulturno obarvanih večerov, 
v katerih se bodo s svojim programom 
predstavili Mestna knjižnica Kranj, 

Prešernovo gledališče, Layerjeva hiša in 
Galerija Prešernovih nagrajencev. Torkove 
kulturne vdihe pripravljamo na Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj z namenom 
povezovanja in sodelovanja med zavodi, 
ki delujejo v starem mestnem jedru. 

Tudi letošnje poletje bodo potekala nepoz-
abna, z dobro glasbo obarvana doživetja. 
Glasbeni večeri pod grajsko lipo vsako 
sredo obljubljajo vrhunske slovenske 
izvajalke, kot so Alenka Godec, Severa 
Gjurin, Ana Dežman, Jadranka Juras in 
Maja Keuc. Prijeten ambient in kozarček 
penine zagotovljena!

Vsak četrtek od julija do avgusta bomo 
razgrnili odeje, postavili stole in se na 
prostem prepustili izjemnim platenskim 
zgodbam ob filmskih večerih na Vovk-
ovem vrtu. Letošnji filmski izbor je: Igor in 
Rosa, Resnica, Maudie, Portret mladenke v 
ognju, Vseeno mi je, če bomo v zgodovino 
zapisani kot barbari, Nevidno življenje 
Evridike, Hči Camorre.
Joga studio Kranj bo letos izvajal poletno 
jogo na vrtu gradu Khislstein vsak pone-
deljek in četrtek med 18.45 in 20.15, v pri-
meru dežja pa v prostorih studia.

Kavka kava bar organizira poletni festi-
val Poletje na Maistrovem trgu 2020, ki ga 
boste lahko spremljali ob četrtkih zvečer 
pred lokalom, na njihovem malem, intim-
nem odru. Letos se bodo zvrstili različni 
domači in tuji avtorji jazz, folk in indie 
rock glasbe predvsem v akustičnih izved-
bah.

Petkovi večeri prinašajo na vrt Cafe 
galerije Pungert obilo dobre glasbe. Obis-
kovalci bodo poplesavali v latino ritmih, 
obujali spomine ob slovenskih popevkah, 
swingali v retro opravi in zapeli kakšno 
ljudsko v moderni preobleki. Obilo vizual-
nih užitkov si lahko obetate ob ogledu 
razstav ustvarjalcev Patrika Dvorščaka in 
Rada Dagarina, najmlajše razigrance pa 
vsako soboto dopoldne do konca avgusta 
vabijo na ustvarjalnice.

Layerjeva hiša vabi v kavarno in na kul-
turne dogodke. Do 5. julija bo na ogled raz-
stava tekstilij, oblačil in notranje opreme 
več kot sto študentov Bien, ki je poklon 
tekstilni tradiciji Kranja. Z 9. julijem se 
odpira razstava sodobnega kolaža KAOS, 
s 13. avgustom pa pregledna razstava 
Kranjčanke Maruše Štibelj. V koncertih v 

Zdaj je čas za  
Prešerno poletje v Kranju 
Mesto z alpskim mikom in mestnim šikom
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Layerjevi hiši lahko uživate ob sobotah, ob nedeljah pa se lahko 
sproščate ob glasbenih popoldnevih z DJ-i.

Nad strehami Kranja v Panorami Stara pošta bo za prave poletne 
ritme vse petkove večere skrbel DJ. Nekaj terminov bodo temats-
ko obarvali še z osvežilnimi poletnimi pijačami. Tako priprav-
ljajo Martini, Gin in Rosato večer, seveda pa poleti ne gre brez 
Dalmatinskega večera in malvazije, ki bo v Panorami ponovno v 
začetku avgusta.

V KluBar gastropubu se odvijajo različni dogodki, namenjeni 
vsem generacijam. Je koncertni prostor, dnevni bar, nočni klub, 
pub s kvalitetno hitro hrano, kavarna in razstavni prostor – vse 
v enem in prav zato drugačen. V letošnjem poletju vas vabijo na 
naslednje koncerte: Joške v’n, Beach party, Pero Lovšin, Rudi 
Bučar in Banda, Fed Horses & Čedahuči 2v1, Unforgiven Four 
[tribute to Metallica], Pop Design, Grunge show: Matic Ajdič & Pe-
ter Hudnik.

Osrednja razstava Gorenjskega muzeja v tem poletju je Dogodek je 
tu, dogodek imate v mestu! Teden Slovenske drame – 50 let, ki so 
jo pripravili skupaj s Slovenskim gledališkim inštitutom in PGK. 
Razstava popelje v bogato zgodovino festivala in njegov razvoj. V 
gradu Khislstein je še vedno na ogled razstava Everest 1979–2019, 
ki je nastala v okviru projekta Neverjetne gore, ki so ga zasnovali 
vsi muzeji na Gorenjskem. Galerije v Prešernovi in Mestni hiši 
bodo to poletje barvito obarvane. Od začetka julija do konca av-
gusta bo v Prešernovi hiši na ogled razstava Mednarodni simpozij 
umetniške keramike V-Oglje 2006–2020, v galeriji Mestne hiše pa 
bo na ogled konservatorska razstava Nazaj k predmetu – konser-
vatorsko restavratorski stik s preteklostjo. Dne 2. julija odpirajo v 

Stebriščni dvorani tradicionalno numizmatično razstavo Denar 
vaše in naše mladosti, 30. julija 2020 pa razstavo krpank.

Vsako drugo in četrto soboto v mesecu se bo na Glavnem trgu 
ob vodnjaku odvijala Kranska kuhna, kjer bodo kuharski mojstri 
pripravljali sveže specialitete in tako začinili sproščeno druženje 
ob glasbeni spremljavi.

Tradicionalni festival mainstream jazz in blues glasbe Jazz Kamp 
se bo odvijal od 14. do 23. avgusta na koncu mesta pri Cafe galeriji 
Pungert in na različnih lokacijah v starem mestnem jedru.

Pravo vzdušje plaže v središču mesta bo ponovno zaživelo na 
parkirišču Stare Save med 23. in 25. julijem na tradicionalnem 
turnirju v odbojki na mivki. Rekreativni turnir trojk se obeta 23. 
julija, državno prvenstvo pa 24. in 25. julija.

Kolesarski praznik v Kranju bo letos potekal konec julija, 25. in 
26. julija, ko bo mesto Kranj živelo za kolesarstvo. V soboto bo po 
ulicah Kranja potekal nočni kriterij. V nedeljo pa bo sledila še VN 
Kranja – Memorial Filipa Majcna.

Prepričajte se, da je Kranj res mesto z alpskim mikom in mes-
tnim šikom ter se udeležite vodenih ogledov! Od 1. julija do 31. 
avgusta si je Kranj z vodnikom možno ogledati vsak dan v tednu. 
Julija pa se vračajo tudi vodenja po Rovih pod starim Kranjem. 
Več o vodenjih si lahko preberete na www.visitkranj.si. Z željo, 
da bi letošnje poletje Kranj obiskalo čim več turistov, pa Zavod 
za turizem in kulturo Kranj vsem gostom, ki bodo prespali v naši 
destinaciji vsaj eno noč, nudi brezplačno klasično vodenje po 
Kranju.

ANKETA ZA PREBIVALCE MESTNE OBČINE KRANJ
 

Spoštovani prebivalci Mestne občine Kranj,
ena izmed nalog Zavoda za turizem in kulturo Kranj je skrb za raz-
voj turizma v Mestni občini Kranj. Zavod stremi k takemu razvoju 
turistične destinacije Kranj, ki bo zagotavljal tako visoko zado-
voljstvo turistov in obiskovalcev, kot tudi visoko kakovost življenja 
prebivalcev.
K razvoju turizma v veliki meri prispeva podpora prebivalstva. 
Vemo, da turizem vpliva na kakovost bivanja, ki prebivalcem 
prinaša tako koristi kot tudi nevšečnosti, zato nas zanima, kako 
prebivalci Mestne občine Kranj ocenjujete turizem v destinaciji in 
kako kakovost bivanja v odnosu do turističnega razvoja.

Prosimo vas, da na spletni strani visitkranj.com pod okvirček 
Zelena shema (Slovenia Green) izpolnite anketo, ki je namen-
jena vam. Vaši odgovori bodo dragocene usmeritve za nadaljnji 
razvoj turizma v naši občini.

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Zavod za turizem in kulturo Kranj

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

VSE KOPALKE NANCY  
SO ZAŠITE V SLOVENIJI.

-40% popusta vam nudimo na  
kopalke iz preteklih sezon  
do 30. 6. 2020

  GORENJSKO POLETJE I 31  

Ko
pa

lk
e 

N
an

cy
 A

lja
nč

ič
 s.

p.
, C

ve
tli

čn
a 

ul
ic

a 
3,

 4
20

2 
N

ak
lo



32 I GORENJSKO POLETJE

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS, št. 38/12 in 15/13) Komisija za nagrade in 
priznanja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS 

ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ  
ZA LETO 2020

Priznanja Mestne občine Kranj so:
1.  Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se 

podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim 
delovanjem ali stvaritvami prispevale k ugledu in napredku 
občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.

2.  Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skup-
nostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim za-
vodom na območju Mestne občine Kranj, z območja drugih 
občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja 
pomembna za območje Mestne občine Kranj. 

3.  Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo 
občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, kra-
jevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem 
in javnim zavodom na območju Mestne občine Kranj za 
dosežene uspehe pri delu v korist družbene skupnosti zara-
di reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na 
premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih 
organizacijah.

4.  Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skup-
nostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim za-
vodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v 
daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu 
življenju, blaginji ugledu in razvoju Mestne občine Kranj, ter za 
dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.

5.  Velika Prešernova Plaketa se podeljuje občanom, skupinam 
občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za 
uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Mestnega 
sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, 
gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skup-
nosti, in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Mestne 
občine Kranj na povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mest-
na_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.
Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko najkasneje 
do vključno petka, 28. avgusta 2020, na naslov: Mestna občina 
Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 
s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS ZA PRIZNANJA 2020«.
Pobudnik ne more za priznanje predlagati sebe.
Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge. 
Vsaka vloga mora dospeti v svoji kuverti.
Komisija na sejah obravnava podane pobude za podelitev 
priznanj in ugotavlja, ali so v njih izkazane zasluge za podelitev 
katerega izmed priznanj. Na podlagi ocene pomembnosti uspe-
hov in zaslug nato oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, ki 
jih da v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu Mestne občine 
Kranj.
Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, ven-
dar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve. 
Komisija lahko za posameznega predlaganega prejemnika 
priznanj spremeni predlagano vrsto priznanja.
Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že preje-
li eno od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, dosežene 
po podelitvi predhodnega priznanja, ki so povod za ponovno 
predla gano enako ali druge vrste priznanje. V obrazložitvah teh 
pobud morajo biti poleg kratkega prikaza prejšnjih zaslug pose-
bej in natančno navedene nove zasluge, dosežene po podelitvi 
zadnjega priznanja, in so pogoj za ponovno pobudo.
Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj 
ali če obstajajo utemeljeni zadržki, komisija sprejme sklep o za-
vrnitvi pobude in o tem obvesti predlagatelja.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj pri Tatjani Kocijančič, na telefon (04) 23 73 108 ali po elek-
tronski pošti tatjana.kocijancic@kranj.si.
Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku 
Mestne občine Kranj.

                         Mag. Igor Velov, 
predsednik Komisije za nagrade in priznanja

Besedilo: Simon Šubic

T
uristični boni, eden od ukrepov 
države za pomoč slovenskemu 
turizmu, bodo veljali od 19. junija 
do 31. decembra. Polnoletni prebi-

valci bodo prejeli bon za dvesto evrov, 
mladoletni pa za petdeset evrov, z njimi 
pa bo možno plačati nočitev ali nočitev 

z zajtrkom v nastanitvenih obratih v 
Sloveniji, ki so bili vpisani v register 13. 
marca. To so hoteli, počitniški domovi, 
turistične kmetije s sobami, zasebne 
sobe, planinske koče, mladinska pre-
nočišča, avtokampi, glampingi in druge 
nastanitve za krajši čas. Kaj je še dobro 
vedeti o turističnih bonih?
Bomo bon prejeli v papirni obliki? Ne. 
Bon vam bo država vpisala kot dobro-

imetje v informacijskem sistemu 
Finančne uprave RS (Furs). Vrednost 
oziroma unovčevanje bona boste lahko 
spremljali na mobilni aplikaciji e-Dav-
ki. Priporočamo, da si jo naložite na 
svoj telefon. 
Ali bo treba celotno vrednost bona unov-
čiti pri enem ponudniku nastanitve? Ne. 
Bon lahko porabite v več delih in pri raz-
ličnih ponudnikih. 

Kaj je dobro vedeti o bonih
V kratkem bomo vsi prebivalci Slovenije od države prejeli turistični bon za dopustovanje  
v Sloveniji. Kaj moramo vedeti?
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Zaradi nepredvidljive situacije v zvezi z novim koro-
navirusom, sezonskih vstopnic ne bo. Glede najve-
čjega dovoljenega števila obiskovalcev pa bo treba 
upoštevati navodila NIJZ. Ko bodo dovoljene kapaci-
tete zapolnjene, bo na vstop treba počakati. 

Letno kopališče bo obratovalo od 24. 6. 2020  
do 2. 9. 2020:
• vsak dan: od 9.–2. ure.
• popoldansko kopanje: od 14.–22. ure.
• nočno kopanje: 20.–22. ure.

PO TRENUTNIH NAVODILIH NIJZ JE ŠTEVILO  
KOPALCEV OMEJENO.

• dnevne vstopnice /  popoldanske vstopnice    
• odrasla: 5 EUR / 4 EUR 
• otroška: 3 EUR / 2,5 EUR
• družinska: 9 EUR / 8 EUR

Bazen z vodo, ki ima prijetnih 27 stopinj Celzija, vas 
v sončnem vremenu prijetno ohladi, v primeru oblač-
nega vremena pa vam omogoča rekreativno plavanje.

Obiskovalci bazena lahko sodelujejo na vodenih 
animacijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so  
primerne za šolarje in dijake. Za varnost in red med 
potekom animacij bodo skrbeli strokovno usposob-
ljeni animatorji. Treba bo upoštevati navodila NIJZ. 
Pod nadzorom se je možno igrati tudi na velikih 
bazenskih igralih. Izbira iger in postavitev igral je 
prilagojena starosti sodelujočih. Sodelovanje je za 
obiskovalce bazena brezplačno. 
Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo 
vas razvajajo v dveh lokalih.
Vabljeni.

INFORMACIJE: RECEPCIJA BAZENA 04-201 44 40,  
WWW.ZSPORT-KRANJ.SI

Zavod za šport Kranj vabi  
na Letno kopališče v Kranju  
v kopalni sezoni 2020
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Kako bomo bon unovčili? Pri prijavi ob prihodu boste morali 
ponudnika nastanitve obvestiti o nameri, da boste nočitev ali 
nočitev z zajtrkom poravnali s turističnim bonom, nato bos-
te sledili navodilom ponudnika, ki bo tudi preveril stanje na 
računu bona. Ob tem mu boste predložili osebno izkaznico 
ali potni list, podpisali pa boste tudi posebno izjavo. Če bo 
bon za mladoletno osebo unovčevala oseba, ki ni njen zako-
niti zastopnik (npr. stric ali teta, stari starši, sosed, razna 
društva ...), bo morala predložiti poseben obrazec, podpisan 
s strani starša oziroma zakonitega zastopnika otroka. Obra-
zec je že objavljen na spletni strani Fursa.
Ali bodo boni prenosljivi na druge osebe? Bon bo mogo-
če prenesti med sorodniki v ravni liniji do drugega kole-
na, torej med starimi starši, otroki, vnuki, med zakonci in 
zunajzakonskimi partnerji, med otroki in njihovimi zakoni-
timi zastopniki, če to niso starši. Prenos se uredi s posebno 
izjavo, ki je objavljena na spletni strani Fursa.
Ali bomo lahko z bonom plačali rezervacije preko Bookinga 
in drugih podobnih spletnih platform? Rezervacijo bo sicer 
dovoljeno opraviti prek spletnih platform, a bo bon unov-
čljiv le neposredno pri ponudniku nastanitve. Neposredno 
plačilo rezervacije preko spletne platforme pa z bonom ne 
bo možno. 
Ali ponudnik lahko zavrne plačilo z bonom? Da. Zakon 
ponudnikov ne obvezuje, da sprejmejo turistični bon, tem-
več je to v njegovi prosti presoji. Zato priporočamo, da se 
že ob rezervaciji pri ponudniku pozanimate, ali boste račun 
lahko poravnali z bonom. 
Kako bomo unovčili bon pri ponudniku, npr. v planinski 
koči, ki nima dostopa do spleta in Fursovega sistema? V tem 
primeru bo gost storitev plačal sam, Furs pa mu bo nakna-
dno stroške v višini vrednosti bona povrnil na bančni račun. 
Ali lahko od države namesto bona zahtevamo izplačilo v 
denarju? Ne. Zakon določa, da od države ni mogoče zahte-
vati izplačila bona v denarju.
Kaj se zgodi, če bona ne bomo porabili do roka? Veljavnost 
bona bo potekla 31. decembra. Po tem datumu ga ne bo 
mogoče več uporabiti za plačilo. Bo pa država ponudnikom 
nastanitev plačila na podlagi pravočasno unovčenih bonov 
nakazovala še do 31. januarja 2021. Država bo sicer ponudni-
kom plačila nakazovala dvakrat mesečno. 
Kakšne so kazni za morebitne zlorabe? Kazni za morebitne 
zlorabe turističnih bonov so relativno visoke. Pravnim ose-
bam, torej ponudnikom, v primeru zlorabe grozi globa od 
1.200 do 40.000 evrov, fizična oseba pa bo morala za kršitev 
plačati od 200 do 600 evrov globe.
Kako se bo izvajal nadzor nad morebitnimi zlorabami?
Furs bo ponudnike nastanitve nadziral v realnem času z 
izvajanjem kontrol v svojem informacijskem sistemu, pove-
zan pa bo tudi s knjigo gostov pri policiji. Tržni inšpektorat 
bo kontrolo izvajal naknadno, pri tem si bo pomagal s podat-
ki Fursa. 
Kje dobimo dodatne informacije v zvezi z unovčevanjem 
bonov? Furs je za vprašanja v zvezi z rabo turističnih bonov 
vzpostavil poseben klicni center na telefonski številki 08 
200 1005. Če se je Furs držal svojih napovedi, potem je klic-
ni sistem začel delovati včeraj. Informacije so objavljene 
tudi na Fursovi spletni strani. 
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N
isem najbolj morski tip člove-
ka, zato mi bo kakšen glamping 
povsem v redu. Zagotovo si bom 
privoščil kak wellness, masaže, 

skratka, sprostitev in možgani 'na off',« 
je pojasnil pevec Tilen Lotrič. Čeprav rad 
obiskuje tudi tujino, bo letošnje pole-
tje izkoristil za raziskovanje Slovenije. 
»Imamo res ogromno lepih krajev in 
vrhunske ponudbe, ki se je ne zaveda-
mo,« je opozoril in omenil nekaj čudo-
vitih lokacij. »Ne vem, zakaj, ampak 

zelo všeč sta mi Gornja Radgona, Mur-
ska Sobota ... Mogoče zaradi dobrega 
vina,« je pristavil v smehu. Poletje pa bo 
zanj tudi delavno. »Moja zadnja pesem 
Vino vas že spremlja na radijskih posta-
jah, vam pa že pripravljamo nov poletni 
izdelek, ob katerem bodo poletni pikniki 
in zabave s prijatelji še toliko bolj živahni 
in zabavni,« je napovedal.
ODLIČNA PRILOŽNOST ZA SPOZNA-
VANJE SLOVENIJE Tudi nekdanja mis 
Slovenije Maja Zupan ugotavlja, da se 
premalo zavedamo, kako bogata je naša 
država z naravnimi in kulturnimi zna-
menitostmi. Sedaj imamo po njenem 
odlično priložnost, da Slovenijo bolje 
spoznamo, jo začnemo bolj ceniti in 
predvsem izkoriščati njen potencial. 
Turistične bone bo zagotovo unovčila 
tudi sama. Navdušena je nad raznoli-
kostjo naše države. Še posebej v polet-
nih mesecih se rada odpravi na izlete po 
Sloveniji, vsakič v drug kraj. Misli umiri 
v gorenjskih gorah. Lani poleti je veliko 
časa preživela tudi v Beli krajini, ki se ji 
zdi pravi raj – tako z vidika narave kot 
tudi prijetne atmosfere in prijaznosti 
ljudi. Velikokrat se odpravi tudi na kraj-

ši oddih na slovensko obalo, pobliže pa 
si želi spoznati tudi Prekmurje. Pravih 
načrtov za letošnji dopust še nima, saj 
ni vedela, kako bo z epidemijo. »Včasih 
so nekoliko bolj spontani oddihi veliko 
boljši kot popolno načrtovan dopust. 
Sicer pa se nameravam odpraviti tudi 
v tujino, po vsej verjetnosti na Balkan.«
O DOPUSTU ŠE NE RAZMIŠLJA Kuharski 
mojster Jorg Zupan upa, da bo imel čas 
unovčiti bon do konca leta. »Gostinci 
smo bili sedaj tri mesece na prisilnem 
dopustu in kljub temu da je prometa pre-
cej manj, je dela še vedno veliko.« Slo-

Na oddih tudi z boni
Znani Kranjčani o tem, kako bodo unovčili turistične bone.

Tilen Lotrič / Foto: osebni arhiv

Maja Zupan / Foto: A. B.
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NAJ SE SUPER POLETJE ZAČNE
 

PREŽIVITE POLETJE NA BAZENU
BLIZU DOMA IN SE BOSONOGI
ODPRAVITE NA KNEIPPOVO
DOŽIVETJE V TERMAH SNOVIK 
 

Za Kneippovo bosonogo doživetje so obvezne 
prijave na tel. številki 01 83 44 100.

Sledite nam na 
www.terme-snovik.si

venija je po njegovem mnenju prelepa 
dežela. Na vsakem izletu odkrije kakšen 
nov kotiček, še posebej pa so mu blizu 
Istra in gorenjski hribi. In kakšne načr-
te načrte ima za letošnji poletni dopust? 
»Trenutno so časi taki, da iskreno ne 
razmišljam o dopustu, ker imam polno 
drugih skrbi. Mogoče kak teden na mor-
ju res ne bi bil napačen. Daljših potovanj 
pa letos ne bo,« nam je še zaupal.
PIKA K OČETU NA OTOK TAKA TUKA Ani-
matorka Nežka Kukec, ki jo poznamo še 
zlasti po vlogi Pike Nogavičke, bo turistič-
ne bone unovčila za kak podaljšan konec 
tedna z možem, a še ni posebej premiš-
ljevala, kam bosta šla. Zelo rada sicer 
obiskuje Bohinj. »S prijatelji smo večkrat 

obiskali tudi teniški turnir ATP Challen-
ger v Portorožu, Strmec, Logarsko doli-
no, Prekmurje, prav tako se rada spre-
hodim po Piranu ali Kopru. V otroštvu 
smo se večkrat odpravili tudi v Kranjsko 
Goro, Log pod Mangartom … Slovenija 
ima res obilo prekrasnih kotičkov, ki jih 
je vredno obiskati,« je ugotavljala Než-
ka. Za poletni dopust se sicer običajno 
odpravijo kampirat na Hrvaško, zad-
nja leta obiskujejo dalmatinske otoke. 
»Tudi letošnja destinacija je že izbrana 
in se oddiha že zelo veselim. V jeseni pa 
srčno upam tudi na to, da se bo sprostil 
letalski promet, da bova z možem lahko 
odletela še na kak oddih v toplejše kraje. 
Pika Nogavička pa se bo seveda odpravi-

la na obisk k očetu na otok Taka Tuka,« 
je še razkrila.
V DOBRI DRUŽBI IN S PIVOM V ROKI 
Tudi Pevka Marta Zore namerava izko-
ristiti turistični bon. »Idej je toliko, da 
bo treba še doplačati.« V običajnih raz-
merah dopustuje tudi v tujini, kamor pa 
letos ne bo šla. Slovenija ji je zelo všeč. 
»Vsak kraj je čaroben na svoj način, naj-
bolje pa se počutim v gorah. Raziskova-
nja novih kotičkov se res veselim. To 
poletje bodo to dolenjski griči, Kras in 
še kaj,« je napovedala in dodala, da ima 
sicer v načrtu tudi kolesarjenje, namizni 
tenis in tarok. »V dobri družbi in s 
pivom v roki,« je dodala v smehu. 

Jorg Zupan / Foto: Tina Dokl Nežka Kukec / Foto: osebni arhiv

Marta Zore / Foto: Tina Dokl
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V 
kranjski občini različna društva in zavodi vsako poletje 
organizirajo počitniške aktivnosti za otroke. Najobšir-
nejši projekt bo ob sofinanciranju Mestne občine Kranj 
(MOK) izvajala Ljudska univerza Kranj (LUK), zaradi 

velikega povpraševanja pa so program letos razširili in ne bo 
več potekal le v kranjskem medgeneracijskem centru, pač pa še 
na lokaciji LUK ter na OŠ Predoslje in OŠ Orehek. V medge-
neracijskem centru, kjer bodo počitniške aktivnosti brezplačne, 
so bila prosta mesta v treh urah zasedena, še nekaj pa jih je na 
voljo na preostalih treh lokacijah, kjer je program plačljiv.
Na MOK so se odločili, da posebno pozornost namenijo otro-
kom iz socialno manj spodbudnih okolij, zato so imeli ti pre-
dnost pri prijavi v medgeneracijski center. Upali so, da bodo 
na tej lokaciji izvajali aktivnosti izključno za omenjene otroke 

in jim tako popestrili počitniške dni, pravi direktorica LUK 
Mateja Šmid. »Prišli smo do zaključka, da se verodostojnih 
podatkov o 'socialno manj spodbudnem okolju' praktično 
ne da pridobiti in da naša dobronamernost ni na mestu,« 
je dodala. Brezplačne aktivnosti, ki jih omogočata MOK in 
evropski socialni sklad v okviru projekta Večgeneracijski cen-
ter Gorenjske, bodo izvajali od 29. junija in do 28. avgusta. 
Predvidoma se jih bo udeležilo 54 različnih otrok, na dan jih 
bodo sprejeli največ dvanajst. »Prosta mesta za vseh devet 
tednov brezplačnih počitniških aktivnosti so bila v treh urah 
zasedena, v petih terminih pa presežena, tako da bomo morali 
sedaj glede na čas prijave presežene vloge zavrniti,« je razlo-
žila Šmidova.
Na lokaciji LUK ter na osnovnih šolah Orehek in Predoslje 
bodo aktivnosti izvajali med 29. junijem in 10. julijem ter 
17. in 28. avgustom. Do minulega petka so prejeli prijave za 
petdeset različnih otrok, tako da je na vsaki lokaciji v skoraj 
vsakem terminu še nekaj prostih mest. Prijave sprejemajo po 
spletu. Na posamezni lokaciji bodo sicer sprejeli do dvajset 
otrok na dan. Program sofinancira MOK, tako da prispevek 
staršev znaša petdeset evrov na teden.
»Pri brezplačnih počitniških aktivnostih potrebe po varstvu 
očitno še vedno presegajo zmožnosti programa. Pri aktivno-
stih s prispevkom staršev pa menim, da bomo lahko zadovo-
ljili potrebe – morda na drugi lokaciji od želene, ampak kljub 
vsemu jih bomo,« je pojasnila Šmidova.
Na vseh štirih lokacijah bodo aktivnosti potekale med 8. in 16. 
uro. Poudarek bo na aktivnostih v naravi, ustvarjalnih delav-
nicah, kulinaričnih delavnicah, športnih aktivnostih, spozna-
vanju okolja, obisku muzejev in galerij ...
»Zagotovo je priprava in izpeljava takega projekta precejšen 
zalogaj, v izvedbo katerega so vključeni prav vsi zaposleni na 
LUK,« je povedala Šmidova, ki je tudi sama močno vpeta v 
projekt. V medgeneracijskem centru jim bodo pri izvajanju 
aktivnosti pomagali prostovoljci. »Trenutno žal ne morem 
reči, da se je na naše povabilo odzvalo dovolj prostovoljcev za 
vseh devet tednov.« Uspelo pa jim je dobiti dovolj animatorjev 
za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti na LUK in obeh omenje-
nih šolah. 

Več možnosti za 
počitniške aktivnosti
Kranjska občina je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj razširila program počitniških 
aktivnosti, ki bodo potekale na štirih lokacijah. Pričakujejo več kot sto otrok.

Zabavne igre ob zaključku lanskih počitniških aktivnosti v 
medgeneracijskem centru 
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Koroška cesta 6,
4000 Kranj

VČASIH SE MI ZDI, DA GRE VSE FINO!
Pa ne le s sladoledom! Tudi s slastnim vafljem oziroma
Vaflinom, kot ga boste dobili le pri nas.

Sladoledni bar Grefino vas ne bo razočaral. S svojo pestro
ponudbo sladoledov, predvsem pa z več kot 70 različnimi
vrstami dodatkov v obliki posipov, prelivov, sadja … 
bo prav vsak vaš sladoled »za pojest dober!«

2020 06 Nama grefino oglas 176x244.indd   1 03/06/2020   12:14
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P
onudnikov pestrih okusov priljubljene ledene sladice je 
v Kranju kar nekaj. Omenili smo že urbani sladoledni 
bar, ki ga najdemo pred Globusom, nasproti kranjske 
gimnazije. Lahko bi rekli, da ravno na vhodu v center sta-

rega dela mesta. Grefino je znan po točenem sladoledu, ki ga v 
svojem lončku sami po mili volji okrasite s svežim sadjem, pre-

livi, posipi. Si pa pri njih lahko privoščite tudi palačinke, vaflje, 
vafeline, morda le kavo ali vročo čokolado, ljubitelji sadja pa 
dobite tudi smutije. 
V osnovi je bil sicer sladoledni lokal mišljen kot samopostre-
žen – in je še, vendar zaradi nastale situacije z novim koro-
navirusom obstaja možnost, da strankam sladoled natočijo 
zaposleni. Te izberejo samo okus, posip ali preliv, povedo, 
koliko bi ga želele. Njihove redne stranke opažajo, da tovrstni 
sistem dobro deluje. Pravijo, da ko si enkrat privoščiš Grifi-

Okusni ledeni desert
Sladoled imajo ljudje radi ne glede na letni čas. Včasih je veljalo, da to morda ni najbolj 
primerna zimska sladica, vendar že dolgo ni več tako. Vse več je v ponudbi domačega 
sladoleda, novih okusov ne manjka. Sladoledne vitrine v videzu med seboj prav tekmujejo, 
Kranjčani pa se lahko pohvalijo tudi s pravim urbanim sladolednim barom s točenim 
sladoledom.
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MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26  I  Škofja Loka, Spar partner ČADEŽ v Nami  I  Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36   
Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6  I   Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.         www.mesarstvo-cadez.si                        

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,  
brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in  
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

Vse za žar
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nov točeni sladoled, potem se boš vra-
čal. Sploh otroci so nad njim navdušeni.
Opažajo, da so priljubljeni okusi vani-
lja, temna čokolada, jagoda, mango; 
pri izbiri prelivov in posipov pa raffa-
ello, toffifee, oreo, čokoladna krema s 
kokosom, smarties bomboni, čokoladne 
kroglice, zdrobljeni piškoti, zdrobljeni 
lešniki; kot dodatek pa še barvni holipi 
in vaflji. Večina si da na sladoled več 
vrst dodatkov, tisti, ki raje uživajo samo 
v okusu sladoleda, pa izberejo pač samo 
sladoled.
Kako pa je z novimi okusi, nas je zani-
malo. In recimo z okusom grškega 
jogurta, ki je kar precej priljubljen med 
oboževalci ledene sladice. Pravijo, da so 
dodali še okuse zeleni čaj, marshmallow 
– v dveh barvah, toffifee in kombinaci-
jo banane in karamele. »Grški jogurt je 
povsod uspešnica, v Kranju so ga spre-
jeli šele v zadnjih mesecih,« razložijo. 
Bodo pa ponudili strankam še probiotič-
no različico jogurta oziroma sladoleda.
Pa barve, vprašamo. Nedavno smo 
namreč videli črne kepice sladoleda. 
Dobite v Grefinu tudi točeni črni sla-
doled? »Črna vanilja je bila lani za nas 

uspešnica, zanimiva pa je predvsem 
za mlade, ki si jo vedno radi natočijo,« 
povedo in še poudarijo, da so njihovi 
sadni sladoledi zdravi, veganski, saj so 
narejeni na bazi vode in ne vsebujejo 
palmovega olja. Letos pa naj bi bil hit 
poletja sladoled čokolada extra ruby, še 
razkrijejo.
IMA TRI PRILJUBLJENE OKUSE, KER 
SE NE MORE ODLOČITI ZA ENEGA 
Pogovarjali pa smo se tudi z doma-
činko Nasjo Starman, sicer gostinko, 
lastnico podjetja, ki obratuje v Rona 
Caffeju, in je zadnja leta precej razmi-
šljala o dobrem, domačem sladoledu. 
Ko je tako opazovala ponudbo v Kran-
ju, njegovi okolici in širše, obiskovala 
gostinske sejme, preizkušala ta in oni 
sladoled, se zanimala zanj, je v njej 
vedno bolj rasla želja, da bi v Roni lah-
ko ponudili kaj več kot le komercialni 
sladoled. Na koncu je zbrala pogum in 
se odločila kar za lastno proizvodnjo. 
Sedaj teče že drugo leto, kar ustvarja 
v sladolednem kraljestvu okusov. »Ko 
se tega enkrat dejansko lotiš, ugoto-
viš, da je ogromno dela. Spoznaš, da 
moraš biti izjemno natančen, paziti 

Grefino so sanje vsakega ljubitelja 
točenega sladoleda. 
 Foto: arhiv Grefina
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

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

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

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

BRIKETI PREMIUM 
IZ AKTIVNEGA 

OGLJA, BREZDIMNI 
10 kg 

18,79 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

7,91 EUR

na vsak gram,« se nasmehne. Razmiš-
ljaš pa tudi že vnaprej – o okrasitvi, o 
tem, kako bo vitrina s sladoledi videti, 
da bo privlačna gostu, pravi. Veliko-
krat se zaloti, da ko gre s partnerjem 
ali prijateljicami na kavo, izbira loka-
le, kjer lahko okuša kakšen njihov sla-
doled.
Nadaljuje: »Pri sladoledu uporablja-
mo naravne surovine. Seveda te vleče 
med netradicionalne okuse, vendar 
brez jagode, vanilje in čokolade ne gre. 
Si pa seveda želiš kombinirati okuse. 
Poskušaš. Vendar je z okusi pač vedno 
tako, da eni so bolj priljubljeni kot dru-
gi. Recimo gin tonik ... Pa proteinski 
sladoledi so zelo priljubljeni, vendar 
se potem pojavi vprašanje, kaj bo všeč 
ljudem, ki bodo obiskali tvoj lokal. Še 
vseeno je tako, da na žalost ne moreš 
''ustvarjati'' sladolednih okusov samo 
za svoj hobi, se mora vse skupaj iziti 
tudi finančno.«
Nasji so najbolj všeč okusi raffaelo, 
mango in lubenica. »Imam tri, ker se 
ne morem odločiti samo za enega. 
Ljudje pa radi posežejo po pistaciji, 

mangu … Vaniljo dajemo v ledeno 
kavo, v sadne kupe. Otroci imajo radi 
''smartiese'', vendar nimamo toliko 
otroškega obiska, tako da imamo pou-

darek bolj na okusih za odrasle,« naš-
teva. Pove še, da jih sedaj ponujajo 
dvanajst, kar naprej pa raziskuje trg 
novih okusov. 

Vitrine s sladoledi so že prave ledeno-sladke umetnine. / Foto: arhiv Rona Caffeja



Kaj je gelato?
Gelato ali pravi italijanski sladoled je zelo priljubljena 
vrsta ledene poslastice, narejena iz svežega mleka in 
smetane (mlečni okusi) ali pa iz visoko koncentrirane-
ga sadnega deleža (sadni – veganski okusi), vsebuje 
manj maščobe in nima vpihanega zraka za povečanje 
volumna za razliko od industrijsko proizvedenih vrst 
sladoleda, polnih emulgatorjev in umetnih barvil. 
Zaradi tega se naš gelato topi počasi in je bolj bo-
gatega okusa, a je tudi manj sladek in manj masten 
od drugih vrst sladoleda.  Pri nas tako ne dobite or-
jaške kepice, polne zraka, temveč najbolj še naravne 
sestavine, zavite v kremasto zmrzlino, ki je ne boste 
nikoli pozabili.

Blagovna znamka Gelato Heaven
Pri blagovni znamki Heaven smo lansko leto začeli 
proizvodnjo 100-odstotno naravnih sladoledov, kajti 
v skrbi zase, predvsem pa za svoje lastne otroke (vsi 

vemo, da so otroci NORI na sla doled), 
smo opazili veliko pomanj kanje prave-
ga, naravnega gelata na trgu, s katerim 
bi lahko brez slabe vesti in razmišljanja 

o vseh vsebujočih konzervansih lahko 
razvajali sebe in svoje otroke. 

Naš gelato tako ne vsebuje umetnih 
barvil, arom, konzervansov ali drugih 

dodatkov za mazavost, zračnost in 
obstojnost ter stabilizatorjev. Pri 

vseh naših okusih pa boste, ne 
glede na vse to, občutili sveži-
no in izjemno aromo. Slado-
ledne banjice se pri nas ne 
pohvalijo le z okusi, ampak 
tudi z izjemnim videzom, ki 

jemlje dih. 

Nekatere okusne kepice gelata lahko dobite v brez-
glutenski ali veganski različici, naši sadni sladoledi 
pa se lahko pohvalijo s tem, da so brez laktoze. Na 
vso moč si obseg proizvodnje želimo povečati in vam 
zagotoviti še več izjemnih vrst gelata (LCHF gelato, 
proteinski gelato, Gin&Tonic gelato, gelato z manj 
sladkorja in še mnogo več).  Vse to še prihaja, zato 
nas spremljajte na naši FB-strani ali pa nas obiščite 
na katerem od prodajnih mest, kjer boste prejeli vse 
ustrezne informacije. 

Naš gelato pa se imenuje Heaven (angleško nebesa), 
ker poustvarja ravno to – nebeški je!

Prodajna mesta
V letošnjem letu smo po lanskoletnem uspehu naše 
okuse še nadgradili, povečali obseg in vam dostop do 
našega slastnega gelata omogočili na več lokacijah po 
Gorenjskem:
• Rona caffe (Kranj Primskovo)
•  Kavarna Zlato polje ( Kranj – Zlato polje) *odprto šele 

po 15. 8. 2020 zaradi epidemije COVID-19
• Gran (Kokrica)
• Bit caffe (Kranj – Razvojni center Iskratel)
• Zavrh bar (Žirovnica)

Lahko si ga privoščite samega, si dodate zraven sme-
tano ali pa si privoščite kar noro čokoladno ali pa sad-
no kupo, kjer boste lahko uživali v več vrstah okusa 
in naših čudovitih kombinacijah gelata. Vzamete ga 
lahko tudi za domov, kajti postrežemo vam ga lahko 
v posebne termo posodice, zaradi katerih se vam na 
poti do doma ne bo stopil, nato pa v udobju svojega 
doma uživate z njim ob ogledu svoje najljubše oddaje 
ali pa si ga dodate v svojo najljubšo kavo.

Domači sladoled (gelato) iz 100-odstotno naravnih surovin z lastno  
proizvodnjo v Kranju
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PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE 
BO ZAŽIVELA TUDI MED LETOM

Junaki Pravljične dežele Gorajte v   
Virmašah pri Škofji Loki bodo otroke  
zabavali prav vsako nedeljo,  
od 7. 6. 2020 dalje, ob 16. in ob 17. uri. 
Organizatorji projekta PDG bodo po novem razveseljevali 
otroke tudi z nepozabnimi praznovanji otroških rojstnih 
dni, v okviru katerih bo možen celo otroški paintball.

Pravljična dogajanja lahko spremljate  
na FB-profilu Pravljična dežela Gorajte ali na  
www.pravljicnadezela-gorajte.si.

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

V Mestni knjižnici Kranj (MKK) bodo poletne dejavnosti letos 
potekale nekoliko drugače. »Zastavljene so tako, da se lahko 
izvedejo v naravi ali prostorih knjižnice,« je pojasnila vodja 
službe za prireditve Nina Svetelj. Počitnice bodo začeli s 
Počitniško filmsko delavnico za mlajše in starejše osnov-
nošolce, ki se bodo med 6. in 10. julijem začasno prelevili v 
filmske igralce, snemalce, scenariste … Kot novost bodo letos 
izvedli tudi dve likovni delavnici. Na prvi se bodo otroci med 
20. in 24. julijem učili risanja, na drugi, ki bo potekala od 3. do 
7. avgusta, pa slikanja. »Delavnice bodo potekale v sodelova-
nju z Otroškim kulturnim centrom Krice krace, ki nam bo za 
ta namen 'posodil' svoj čudoviti vrt v starem delu mesta,« je 
povedala Sveteljeva. Od 10. do 21. avgusta bodo znova sledile 
filmske delavnice, ki pa bodo zasnovane malo drugače. »Skozi 
praktične primere bodo otroci spoznali osnove nastajanja 
filma in se učili osnov nastopanja pred kamero. Nismo pa 
pozabili niti na najmlajše, ki bodo lahko vsako sredo prihajali 
v knjižnico na ustvarjalne urice.« Nina Svetelj je povedala 
tudi, da bodo 2. julija izvedli prav posebno odprtje razstave 
ilustracij znanega ilustratorja, lutkarja in striparja Andreja 
Štularja, ki bo otroke skozi svojo ilustracijo poskusil navdušiti 
za posebno tehniko sestavljanja predmetov, ki dobijo povsem 
novo podobo. Po ogledu razstave v knjižnici se bodo skupaj 
odpravili na vrt OKC Krice krace, kjer bodo pozabljenim in 
zavrženim predmetom poskusili vdihniti nov pomen. A. Š.

DEJAVNOSTI KNJIŽNICE TUDI NA PROSTEM

Na izvedbo poletnih aktivnosti se pripravlja tudi ekipa 
Stolpa Pungert. Kot je pojasnila Jadranka Završnik, so 
se odločili, da čim več delavnic in dejavnosti preselijo na 
prosto. »Omogočili bomo tudi varstvo. Seveda bodo starši 
morali podpisati izjavo, da je otrok zdrav in da se strinjajo, 
da se druži z drugimi otroki v varstvu.« Načrtujejo še druge 
poletne dejavnosti; gozdna varuška Kanjončica bo denimo 
otroke peljala v naravo, v popoldanskem času bodo potekale 
ustvarjalne delavnice ... Završnikova je posebej opozorila 
tudi na projekt Pravljično poletje, katerega nosilec so sicer 
Krice Krace. Ob petkih ob 18. uri spet potekajo pravljice na 
dvoriščih. Začeli so tudi s pravljicami pod lipo pri stolpu 
Pungert, in sicer ob sobotah ob 11. uri, nato pa bo Cafe gale-
rija Pungert organizirala še ustvarjalno delavnico. A. Š.

POLETJE BO TUDI PRAVLJIČNO

42 I GORENJSKO POLETJE

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na ustvarjalne 
delavnice, ki jih prirejajo v Besnici v okviru projekta Biodiverzi-
teta v naseljih. Pred tamkajšnjo podružnično šolo bodo 21. junija 
na likovni delavnici z naslovom Besniška voščenka otroci pod 
vodstvom Ksenije Ponikvar ustvarjali jabolka. Na isti lokaciji bodo 
27. junija ustvarjali obešanke iz naravnih materialov, mentorica 
bo Natalija Herlec. Dan kasneje, 28. junija, bo potekala še likovna 
delavnica poslikave panjskih končnic pod mentorstvom Alje 
Kump Ankerst. Vse delavnice so predvidene od 15. do 19. ure, 
udeležba je brezplačna. Zaželene so predhodne prijave na vlasta.
jursak@ctrp-kranj.si ali 040 733 344. A. Š.

USTVARJALNE DELAVNICE V BESNICI



Prava neapeljska pica je preprosta in 
puristična. Brez šunke, ribanega sira, 
feferonov in podobnega. Manj je več. 
Skrbno in po pravilih izdelano testo. 
Paradižnik vrste San Marzano, ki uspeva 
na vulkanskih tleh v okolici Vezuva. 
Mocarela iz mleka bivolov, ki jo izdelujejo 
v pokrajinah južno od Rima. Svež listič 
bazilike. Vse to sestavlja pico Napoletano.

DELOVNI ČAS

PONEDELJEK – ČETRTEK
10:00 – 22:00

PETEK
10:00 – 23:00

SOBOTA
11:00 – 23:00

 
NEDELJA

11:00 – 22:00

Pričakujemo vas ob glavni cesti 
Britof – Brdo in vas prijazno vabimo 
v našo lepo urejeno restavracijo. 

Ponujamo malice, kosila, pizze in 
jedi po naročilu.

Vabimo zaključene družbe do 100 
oseb, pripravimo vam poseben meni 
po vaših željah.

V sončnih dnevih lahko uživate na 
naši prelepi terasi.

Razvoz hrane na dom. Pokličite 059 019 625.
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Besedilo: Alenka Brun

V 
soboto, 20. junija 2020, v Idriji pripravljajo celodnevno 
prireditev z zanimivim naslovom Idrje! oŽivi. Pri poime-
novanju prireditve so želeli uporabiti del idrijskega nare-
čja, zato so uporabili besedo Idrje, saj tako Idrijo imenu-

jejo domačini, razložijo na Zavodu za turizem Idrija. 
V tem času je Idrija pretekla leta gostila Festival idrijske čip-
ke. Zaradi nastale situacije bo letošnji virtualen in ga bodo v 
času od 19. do 21. junija 2020 izvedli na spletni strani festi-
validrijskecipke.si. »Vseeno pa smo se hoteli pokloniti mestu 
Idrija in njegovi dediščini – tehniški, kulturni in naravni v 
živo; povabiti ljudi, da se temu pridružijo in da po koronaob-
dobju zopet skupaj oživimo Idrijo. Hkrati je to uvod v idrijska 

poletna dogajanja, ki jih bomo združili pod naslovom Idrje! 
Poleti,« pravi Valerija Verhovnik iz Zavoda za turizem.
Koncept omenjene prireditve pa je sedaj zasnovan tako, da se 
dogodki ne odvijajo več le na dveh glavnih trgih, temveč po 
vsem mestu. »Hkrati smo pri tem povezali ne samo gostinske 
ponudnike, temveč tudi lokalne rokodelce in proizvajalce oziro-
ma prodajalce prehranskih izdelkov,« nadaljuje Verhovnikova 
in poudari, da bo prireditev organizirana v skladu s priporočili 
in navodili za varno izvedbo prireditev na zunanjih površinah, je 
pa že sama razpršenost dogajanja prednost. Pa tudi pred prire-
ditvijo in med njo bodo organizatorji poskrbeli, da bodo vsi ude-
leženci seznanjeni s priporočili in da jih bodo tudi upoštevali. 
»Naj še omenim, da bo Idrija na ta dan dobila novo podobo. 
Kakšno, pa naj do 20. junija ostane skrivnost. Opazili pa jo 
bodo vsi, ki nas bodo obiskali,« še pove Verhovnikova. 

Konec tedna v Idrijo?
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ODPIRAMO  
ZA VAS!
V ponedeljek, 22. junija, vas  
vabimo v novo dm prodajalno  
na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju.

* Ponudba Preprosto ugodno! velja od 22. 6. 2020 do 27. 6. 2020 oz. do razprodaje zalog.
** Popusta ni mogoče uveljavljati v kombinaciji z ostalimi popusti in promocijskimi  

aktivnostmi v dm prodajalnah.

POPUST  
NA NAKUP**

15%
22. 6. – 27. 6. 2020LEPOTNO 

RAZVAJANJE
V PONEDELJEK,  

22. JUNIJA

IZDELKI
1+1 

GRATIS*

Besedilo: Alenka Brun

V 
urbani džungli nad strehami Kra-
nja so povabili v stopniščno Gale-
rijo Stara pošta na odprtje razstave 
Artdeco lepotice skozi čas. Ujeli 

so ravno še zadnje dni pred razglasitvijo 
epidemije covida-19, zato so se odločili, 
da bodo dela na ogled še do letošnjega 
septembra. Odprtje je pospremil tudi 
damski večer z živo glasbo.
Skozi razstavljene fotografije lahko 
obiskovalec vidi, kako so se spreminja-
li trendi ličenja od leta 1985 do danes, 

naličeni obrazi lepotic pa ga spremljajo 
vse od pritličja pa do vrha stopnišča, ko 
vstopi v Panoramo Stara pošta.
Razstavljene Artdeco lepotice tako pred-
stavljajo obdobje 35 let. Kot smo že ome-
nili so lepo vidni trendi ličenja pa tudi 
pričesk skozi leta, opazna je še razlika v 
načinu fotografiranja. Lepotice na raz-
stavljenih fotografijah niso znana ime-
na, med njimi ni Slovenk, izvemo, zani-
mivo pa je, da so vse rjavolaske. Razlog 
je simpatičen: rjavolaskam je lastnik in 
ustanovitelj nemške blagovne znamke 
Artdeco Helmut Baurecht pač bolj 
naklonjen. 

Obrazi na stopnišču
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NOVO! MANA na Bleiweisovi cesti 10
PRIMSKOVO, STOP SHOP, C. Staneta Žagarja 71

SAVSKI OTOK, SUPERNOVA, Stara cesta 25

Majica

599

Bluza

1299
Obleka

1699

Hlače

1999
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KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON
NA IZDELEK
V REDNI PRODAJI

Popust na en izdelek redne prodaje velja ob predložitvi kupona
do 28. 6. 2020 v MANA Primskovo, Savski otok in Bleiweisova. 

Besedilo: Ana Šubic

N
acionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) je pripravil posodobljene 
podatke o zdravju prebivalcev v 
slovenskih občinah. Objavljeni so 

na spletni strani Zdravje v občini (obci-
ne.nijz.si) v zavihku 2020.
V Kranju, ki sodi med nadpovprečno 
razvite občine, je 5,3 odstotka občanov 
starejših od 80 let, kar je povsem enako 

kot na ravni države, prirast prebivalstva 
pa je nižji, saj je bil 5,9-odstotni (v Slo-
veniji 6,8 odstotka). Smo pa Kranjčani 
bolj delovno aktivni, saj dela 68,3 odsto-
tka občanov, kar je slabe štiri odstotke 
več od slovenskega povprečja. Bolniška 
odsotnost delovno aktivnih prebivalcev 
je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni 
na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
KLOPNI MENINGOENCEFALITIS ZELO 
POGOST. Ob primerjavi podatkov so še 
posebno očitne razlike pri obolevanju 

za klopnim meningoencefalitisom. V 
kranjski občini je bilo na sto tisoč oseb 
17,3 obolelih, medtem ko je slovensko 
povprečje 9,2, še višje pa je na regijski 
ravni, kjer znaša 19,4. 
Delež oseb, ki prejemajo zdravila zara-
di povišanega krvnega tlaka, je bil nižji 
od slovenskega povprečja, za sladkor-
no bolezen prav tako. Nižja je bila tudi 
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi 
srčne kapi, in sicer 1,7 na tisoč prebi-
valcev, starih 35–74 let (v Sloveniji 2,1), 

Kako zdravi smo Kranjčani
Pri odzivnosti v program Svit smo Kranjčani nad državnim povprečjem, delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji, obolelost za klopnim meningoencefalitisom pa je bila skoraj 
enkrat višja kot v Sloveniji, je med drugim pokazala raziskava o zdravju v občini.
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MASAŽE
Bellis masažni salon, Mestni trg 28, Škofja Loka 
Kontakt: 031 741 264 - Tomaž /  051 623 301 - Erika
www.masaze-bellis.si / e-pošta: masaze.bellis@gmail.com
     masaze.bellis /      bellis.masaze

KUPON - 20%
Velja do 20. 9. 2020

DEPILACIJE NEGE OBRAZA

pri možganski kapi pa je znašala 1,9 
na tisoč prebivalcev, starih 35–84 let (v 
Sloveniji 2,6). Novih primerov raka na 
sto tisoč prebivalcev je bilo 586 (v drža-
vi 563), umrljivost pa je znašala 153 (v 
Sloveniji 162) na sto tisoč prebivalcev. 
Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja 
je bila za tretjino nižja kot na državni 
ravni, saj je znašala 52 na sto tisoč pre-
bivalcev (0–74 let). Stopnja umrljivosti 
zaradi samomora je bila 16 na sto tisoč 
prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Pri starejših prebivalcih občine je bila 
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi 
zlomov kolka 7,6 na tisoč, v Sloveniji pa 
6,5. Delež uporabnikov pomoči na domu 
je bil blizu slovenskemu povprečju. 
Telesni fitnes otrok je bil blizu sloven-
skemu povprečju. Podatki kažejo, da je 
dobra petina otrok prekomerno prehra-
njena, v Sloveniji jih je četrtina.
Delež prometnih nezgod z alkoholizira-
nimi povzročitelji je znašal šest odstot-
kov, kar je tretjino manj od slovenske-
ga povprečja. Stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah je bila 1,7 na tisoč prebivalcev, 
v Sloveniji pa 1,4.

ODZIVNOST V PREVENTIVNE PROGRA-
ME. Odzivnost v program Svit (preseja-
nje za raka debelega črevesa in danke) je 
bila 66,6 odstotka, kar je podobno kot 
na državni ravni, medtem ko je bila 

odzivnost v programih Zora in Dora 
(presejanje za raka materničnega vratu 
in dojk) 68,2 in 73,4 odstotka oz. pribli-
žno tri odstotke nižja od slovenskega 
povprečja. 

Podatki za občino Kranj kažejo tudi, da je telesni fitnes otrok blizu 
slovenskemu povprečju, dobra petina otrok pa je prekomerno prehranjena. 
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

Z
daj smo spoznali, kako pomemben 
je stik z bolnikom, kako pomem-
bno je dobro klinično in radiološko 
spremljanje s ciljem optimizacije 

zdravljenja in dobre kakovosti življenja 
bolnika z MS. Med epidemijo je bila 
obravnava namreč omejena na telefon-
sko konzultacijo. Vsekakor je nujno 
potrebno, da bolnika z MS pregledamo v 
ambulanti, naredimo oceno funkcional-
nega stanja, se pogovorimo o morebitnih 
simptomih bolezni in ponudimo zdrav-
ljenje tako z zdravili kot z različnimi 
fizioterapevtskimi in drugimi pristopi,« 
je pred svetovnim dnevom MS pouda-
rila nevrologinja doc. dr. Alenka Horvat 
Ledinek, vodja Centra za MS Nevrološke 
klinike UKC Ljubljana. Med epidemijo 
je bilo tudi psihološko breme bolezni za 
ljudi z MS še težje kot sicer.
BOLNIKI Z MS IN COVID-19 Podatki o 
tem, ali so osebe z MS bolj dovzetne za 
okužbo z novim koronavirusom in ali 

se pri njih pričakuje težji potek bolezni, 
so še skopi. »Zato smo reagirali pre-
ventivno, z največjo možno varnostjo. 
Zadnje poročilo italijanske skupine o 
več kot 230 bolnikih z MS, okuženih s 
covidom-19, kaže, da je potek bolezni 
pri 96 odstotkih bolnikov blag, tudi če 
prejemajo imunomodulatorna zdravi-
la. Enako kot se je pokazalo v splošni 
populaciji, so za težji potek bolezni bolj 
v nevarnosti starejši bolniki s pridruže-
nimi boleznimi, ne zgolj z MS. Možno 
je celo, da določena imunomodulatorna 
zdravila preprečijo burno imunsko rea-
kcijo, ki pri okužbi s covidom-19 lahko 
vodi v težko pljučnico,« je povedal nev-

rolog Jožef Magdič. Kljub temu so spre-
jeli strokovna priporočila, da zdravil, ki 
izraziteje vplivajo na imunski sistem, v 
obdobju epidemije ne uporabljajo. 
DOBRA DOSTOPNOST ZDRAVIL NA POD-
ROČJU MS Trenutno so v Sloveniji na 
voljo vsa v Evropski uniji odobrena zdra-
vila za MS. »Lani je Evropska agencija 
za zdravila odobrila zdravljenje primar-
no progresivne MS z okrelizumabom, ki 
upočasni napredovanje bolezni in nara-
ščanje prizadetosti bolnikov,« je poja-
snila doc. dr. Horvat Ledinek. Nevrologi 
pričakujejo še novo zdravilo za sekun-
darno napredujočo MS siponimod, ki ga 
je Evropska agencija za zdravila že odo-

Multipla skleroza  
in novi koronavirus
V Sloveniji je okoli 2500 registriranih bolnikov z multiplo sklerozo 
(MS), domnevajo pa, da je vseh skupaj med 3100 in 3500. Ali so 
bolniki z MS bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom? 

Na nedavni novinarski konferenci pred svetovnim dnevom multiple skleroze, 
ki so jo prenašali tudi na spletu / Foto: Miran Juršič

 Lani smo se po sprejetju 
Zakona o osebni asistenci 
aktivno vključili v izvajanje 
osebne asistence kot 
izvajalci. Trenutno izvajamo 
osebno asistenco pri 73 
uporabnikih s 140 asistenti.«
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brila in je v Sloveniji za zdaj na voljo v programu sočutne 
uporabe. To zdravilo namreč pomembno zmanjšuje tvega-
nje za napredovanje bolezni. »Tudi nova biološka zdravila 
(monoklonska) so na vidiku. Vedno se pri novih zdravilih 
pojavlja tudi vidik financiranja iz zdravstvene blagajne, 
vendar lahko potrdim, da je v Sloveniji dostopnost do zdra-
vil na področju MS zelo dobra,« je zagotovil nevrolog Jožef 
Magdič.
KLJUČNA JE CELOSTNA OBRAVNAVA, KI JE BILA MED EPIDE-
MIJO OKRNJENA Za kar najboljše obvladovanje te kronične 
bolezni osrednjega živčevja je ključna celostna obravnava 
bolnika, poudarjajo strokovnjaki. Pomembna je tudi reha-
bilitacija, ki pa je med epidemijo niso izvajali. »Žal so bili 
med epidemijo pacienti seveda prikrajšani za obnovitvene 
in bolnišnične rehabilitacije, vendar so bili med karanteno 
zelo razumevajoči in so delovali samozaščitno. Zavedati 
se moramo, da je to, kar smo vsi doživeli med obdobjem 
karantene, za mnogo pacientov vsakdan. Zaradi težav na 
področju gibanja, skrbi zase in podobno številni zelo red-
ko zapuščajo domače okolje. Obnovitvena rehabilitacija je 
tako zanje prepotrebna menjava okolja in pomeni vključi-
tev v socialno okolje,« je poudarila specialistka fizikalne in 
rehabilitacijske medicine Anja Udovčić Pertot z Oddelka za 
rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, 
z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji na 
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slo-
venije – Soča.
POMEMBNA VLOGA ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE »S svojimi 
programi v Združenju pomagamo osebam z MS na vseh 
ravneh: pri ohranjanju in izboljšanju telesnega stanja, 
vključevanju v življenjsko in delovno okolje, pomagamo jim 
pri zagotavljanju ekonomskega, socialnega, zdravstvenega 
in pravnega varstva, spremljamo raziskave … Lani smo se 
po sprejetju Zakona o osebni asistenci aktivno vključili v 
izvajanje osebne asistence kot izvajalci. Trenutno izvaja-
mo osebno asistenco pri 73 uporabnikih s 140 asistenti,« 
je povedal predsednik Združenja Pavel Kranjc in dodal, da 
je epidemija prekinila veliko njihovih aktivnosti. »Člani so 
najbolj pogrešali izvajanje programov, ki pomagajo zmanj-
ševati socialno izključenost. Tu so svojo pomembno vlogo 
odigrali naši predsedniki podružnic in poverjeniki z dalj-
šimi pogovori s člani.« Deluje tudi Gorenjska podružnica 
MS.
OBRAVNAVA KRONIČNIH BOLNIKOV V NOVIH OKOLIŠČINAH  
Tako kot mnogi drugi kronični bolniki tudi tisti z MS z 
negotovostjo pričakujejo jesen. »Verjetno bo veliko odvisno 
tudi od tega, ali bo prišlo cepivo za SARS-CoV2. Domneva-
mo pa, da se bo obravnava vseh kroničnih bolnikov zaradi 
epidemije covida-19 v bližnji prihodnosti nekoliko spreme-
nila in prilagodila. Pa vendar: mi moramo zdraviti MS in 
pretiran strah pred covidom-19, ki bi vodil v opuščanje 
zdravljenja ali pa izbiro zgolj manj učinkovitih zdravil za 
MS, bi bil napačen pristop. Bolnika moramo postaviti v 
ospredje, upoštevati pomemben vpliv multiple skleroze na 
bolnika ter pretehtati tudi vsa ostala tveganja in koristi 
zdravljenja,« pa je poudarila nevrologinja Lina Savšek. 
Torej bi sporočilo bilo, da bolniki s to kronično boleznijo v 
obdobju epidemije potrebujejo boljšo podporo.  

Več informacij na telefon 031 231 768 ali 
http://www.delovnaterapijanadomu-ij.si/delo-z-energijo/  

Vse storitve izvaja Irena Juratovec, dipl. delovna terapevtka.

Če vas mučijo zdravstvene težave (možganska kap, multipla 
skleroza, demenca, težave na področju duševnega zdravja, 
težave s kolki…) ali čutite posledice starosti, potem vam je lah-
ko v pomoč : 

 DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA   
 NA VAŠEM DOMU.  

Namen tovrstne pomoči je usposobiti posameznika, ki ima 
določeno okvaro za čim bolj samostojno življenje na področjih 
(dnevne aktivnosti, gibanja, prostega časa in dela). Pomoč na 
domu vključuje tudi svetovanje svojcem.
V primeru,  da ste pogosto utrujeni, imate različne bolečine, kro-
nične zdravstvene težave, čutite posledice stresa in se spopada-
te z nespečnostjo…, potem se v salonu v Zg. Bitnjah naročite na :

 ENERGIJSKO TERAPIJO IN ČIŠČENJE ČAKER  
  
S pomočjo različnih metod dela z energijo, vzpodbudimo telo k 
procesu samozdravljenja, krepitvi imunskega sistema in vzpo-
stavitvi ustreznega psihofizičnega ravnovesja. 
Kadar želite umiriti misli, najti stik s samim seboj, sprostiti telo 
negativnega stresa in posledic hitrega tempa življenja, vzposta-
viti procese samozdravljenja, dvigniti samozavest… 

 SE UDELEŽITE MEDITACIJE, KJER BOSTE  
 DELEŽNI TUDI DELA Z ENERGIJO IN NIHALOM 

Irena Juratovec / Foto: Tina Dokl
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MINIATURNI VRT V VISEČI KOŠARI
Poleg dejstva, da ima Slo-
venija med evropskimi 
državami najmanj kme-
tijskih zemljišč na prebi-
valca in da ni prehransko 
samooskrbna, se nam v 
bližnji, »pokoronski pri-
hodnosti« ob eta zvišanje 
cen hrane. Vendar veliko 
ljudi po leg denarne sti-
ske pesti tudi prostorska. 
Da bi zadrego z omeje-
nim pro storom kar najbolje rešili, nam dodatno možnost za goje-
nje rastlin dajejo viseče košare ali obešanke. Te lahko obesimo ob 
vhodna vrata, na stopnišče, tramove, ob stene ali na prosto stoječe 
opore. Pri postavitvi moramo paziti predvsem na to, da mesto ni 
preveč na prepihu, da ni ves dan izpostavljeno soncu in – seveda, 
da košare ne ovirajo prehoda. Z obešankami se, podobno kot pri 
drugih zasaditvah v posodah, izognemo tudi pletju.
Visečih košar ni težko zasaditi. Najprej si izdelamo okvirni načrt 
razporeditve in preverimo, ali bodo imele dovolj prostora v njem 
prav vse rastline. Skupaj zasadimo rastline s podobnimi zahtevami 
glede lege, sadilnega substrata in potreb v zvezi z njihovo oskrbo.
Polkrožno košaro začnemo pripravljati tako, da jo postavimo na 
vedro (da se ne premika) in jo z notranje strani obložimo s šotnim 
mahom, ki bo zadrževal vlago. Na plast mahu položimo črno plas-
tično vrečko, folijo ali kokosovo preprogo, v katere izrežemo nekaj 
lukenj, da voda lahko odteka. Na to podlago nasujemo mešanico 
šote in vrtne prsti. 
Rastline, ki so primerne za visečo košaro:
-  vrtnine (češnjev paradižnik, solata, nizki fižol ali grah, peteršilj, 

zelena, čili, kreša, rukvica, portulak, špinača, blitva, jagode …),
-  dišavnice in zelišča (drobnjak, meta, timijan, povešavi rožmarin, 

meta, plahtica, šetraj, majaron, pehtran, žajbelj, luštrek, melisa, 
kumina, koriander, sivka …), 

-  okrasne rastline (bršljanke, okrasni sladki krompir, viseči slak, 
nagelj, moljevka, surfinija, drobnocvetna žametnica, verbena, 
kurja češnjica, afriški smilj, bakopa, povešava begonija, plazeča 
šopulja …).

Avtor: dr. Dragan Žnidarčič, predavatelj na Višji strokovni šoli BC Naklo

KONJIČKOVE IN KUHARSKO-SLAŠČIČARSKE DELAVNICE
za osnovnošolce v času poletnih počitnic

Termini počitniških delavnic:
29. 6–3. 7. 2020
6. 7.–10. 7. 2020

13. 7.–17. 7. 2020
17. 8.–21. 8. 2020
24. 8.–28. 8. 2020

Cena celodnevne tedenske delavnice s kosilom: 170 EUR z DDV. 

Naj bo to odlično darilo ob koncu šolskega leta  
za vašega osnovnošolca!

Besedilo: Ana Šubic, foto: Vlasta Juršak

C
enter za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj je 
pripravil natečaj Naravi prijazen gorenjski vrt. »Gore-
njci smo znani po tem, da radi vrtnarimo in ureja-
mo vrtove ob hišah, na terasah in balkonih, kotičke 

pred bloki ali pa imamo vrtiček najet pri bližnjem kmetu. 
Pomena zelenih oaz v urbanih naseljih se vse bolj zaveda-
mo, zato naši vrtovi postajajo vse bolj multifunkcionalni in 
poleg pridelave zdrave hrane postajajo dom za številne kori-
stne živali, rastline in tudi prostor, kjer se človek sprosti od 
hitrega tempa življenja in nadiha svežega zraka,« ugotavljajo 
v CTRP Kranj. 
Naravi najbolj prijazne gorenjske vrtove izbirajo v okviru 
projekta Biodiverziteta v naseljih. Sodelovati je možno s 
hišnimi vrtovi, vrtički na terasah ali balkonih ter društveni-
mi ali šolskimi vrtovi. Natečaj se je začel maja in bo potekal 
vse do septembra, prijave pa zbirajo do 30. julija. Prijavni 
obrazec, ki mu je treba priložiti do deset fotografij vrta, je 
dostopen tudi na spletni strani CTRP Kranj. Sveže fotogra-
fije vrtov je sicer možno pošiljati sproti do vključno 1. sep-
tembra. Za pomoč pri prijavi ali dodatne informacije lahko 
pokličete na telefonsko številko 040 733 344.
V času natečaja v več gorenjskih občinah potekajo tudi izo-
braževanja o ekološkem vrtnarjenju, zasajanju zelenih jav-
nih površin in skrbi za naše gozdove. Danes, 16. junija, ob 
16. uri bo v Preddvoru predavanje na temo urejanja zelenih 
javnih površin za ohranjanje biotske pestrosti, ki ga bodo 
ob 18. uri nadgradili še z usposabljanjem. Udeleženci se 
bodo zbrali pred knjižnico v Preddvoru, z njimi pa bosta 
Vlasta Juršak iz CTRP Kranj in Primož Krišelj z Ekološke 
permakulturne kmetije pri Šuštarju iz Hotemaž. Na ome-
njeni kmetiji bo v sredo, 17. junija, od 16.30 do 20.30 pote-
kal dogodek na temo biotske pestrosti na naših vrtovih, ki 
ga bo spremljajo tudi praktično delo na vrtu – načrtovanje 
in izdelava visoke grede. 

Naravi 
prijazen vrt
Vrtičkarji lahko sodelujejo v izboru naravi 
najbolj prijaznega gorenjskega vrta. 



136,00 €

80,00 €

448,96 €

235,00 €

rezilo 160 mm

291,00 €

165,00 €

Akumulatorski vrtni program Makita
• že presegajo nekatere bencinske 

ekvivalentne stroje

• 18 V LXT akumulator kompatibilen z več kot 

320 orodji Makita

• garancija do 3 leta za stroje, do 2 leti za 

akumulatorje in polnilnike

Navedene cene so cene strojev, brez akumulatorja in polnilnika.
448,96 €

235,00 €
136,00 €

80,00 €

rezilo 160 mmrezilo 430 mm
mulčenje + košara

potisna

Vrtne bencinske kosilnice Weibang
• s pogonom (samohodne)

• mulčenje + stranski izmet + zbirna košara

• jekleno prašno barvano kosišče

• kakovostna dvakrat uležajena kolesa

3 stopnje hitrosti
širina reza 300 mm

najlonska nitka

339,16 €

145,00 €
339,16 €

hitrost 52,1 m/s
pretok 13 m3/min

DUB184Z DUR187LZ

DUM604ZDLM432Z

WB506SC

WB537SLCV WB537SCV

širina noža 50 cm
1 hitrost

širina noža 53 cm
7 hitrosti - variator

širina noža 53 cm
3 hitrosti - kardan

680,00 €565,00 €

420,00 €365,00 €

WB455SC

širina noža 45 cm
1 hitrost

Robotske kosilnice Husqvarna Automower
• najbolj preizkušene, zmogljive in zanesljive

• 10 modelov z različnimi zmogljivostmi

• GPS navigacija za optimalno košnjo 

kompleksnih vrtov

• mobilna aplikacija Automower Connect za 

enostavno komunikacijo s kosilnico

• usposobljeno osebje za montažo

• do 5 let podaljšane garancije

315X 435X AWD

105 310

                Inter gozd, d.o.o., Kranj
   C. Staneta Žagarja 53
          04 234 17 70 / info@intergozd.si

   www.intergozd.si

                Inter gozd, d.o.o., Kranj
   C. Staneta Žagarja 53
          04 234 17 70 / info@intergozd.si

   www.intergozd.si

2.399,00 € 4.999,00 €

899,00 €

799,00 €

1.549,00 €

1.449,00 €

do max. 1.600 m2

do max. 
3.500 m2

do max. 600 m2 do max. 1.000 m2

Več o artiklih na spletni strani www.intergozd.si.

Akcijske cene veljajo do 30.6. 2020 oziroma do razprodaje zalog.  
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• blago za vrtne garniture • senčila • navtiko  
• avtodome • sedežne garniture • kuhinjske kote

Več najdete na www.fin-tex.si

Ul. Mirka Vadnova 19 v Kranju  
(Primskovo, poleg Hobby Arta)

Kontakt: 041 752 020, 030 654 333, fintex@siol.net    

Delovni čas: torek 8.–17. ure, petek 8.–14. ure   

Besedilo: Suzana P. Kovačič

P
rostostoječe štedilnike so danes skoraj povsem izrinile 
kuhalne plošče, ki jih vgrajujemo v delovne pulte. Kot 
pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), so 
plinske plošče iz kovine (nerjavne pločevine) ali steklo-

Kuhati na plin  
ali elektriko
Ko razmišljamo o nakupu kuhalne plošče, je prva odločitev vir energije – plin 
ali elektrika. Vsako izmed kuhališč ima določene prednosti in slabosti, ki so za 
posameznika bolj ali manj pomembne.

keramike, električne pa skoraj izključno iz steklokeramike, ki 
ima veliko toplotno odpornost in omogoča zelo preprosto čišče-
nje. Le v primeru grobih udarcev lahko steklene površine tudi 
počijo ali se zlomijo. Steklokeramika zahteva sprotno čiščenje, 
kar je v primerjavi s težavnim odstranjevanjem zastarane in 
zasušene umazanije najbolj preprosto.
PLIN JE CENJEN ZARADI PREPROSTE UPORABE Vklop in 
izklop delujeta v trenutku, brez zamika, prav tako uravnava-
nje toplote z uravnavanjem plamena. Prav zaradi teh lastnosti 
plin uporabljajo tudi vsi veliki kuharski mojstri. Na plinu lah-
ko uporabljamo skoraj vse vrste posode, ne glede na obliko, 
dimenzije in material. Pri vzdrževanju higiene pa je plin pre-
cej manj prijazen, dodajajo na ZPS. Zaradi vgrajenih gorilni-
kov je čiščenje kuhalnih površin, tudi steklokeramičnih, bolj 
zapleteno kot pri elektriki, še posebno zamudno in nerodno je 
čiščenje gorilnikov in nosilcev posode. Poleg tega je pri plinu 
treba računati še na čiščenje oblog na kuhinjski opremi, ki 
nastajajo iz mešanice mastnih delcev, ki se sproščajo pri kuha-
nju in pečenju, in plinov, ki se sproščajo pri gorenju.
Z vidika stroškov, kot pojasnjujejo na ZPS, je kuhanje na plin 
ne glede na to, ali smo priključeni na zemeljski plin ali upo-
rabljamo plinsko jeklenko, bolj gospodarno od kuhanja na 
elektriko, čeprav so zaradi kuhanja na odprtem ognju izgube 
energije znatne. Tudi cene kuhališč so zmerne.
KLASIČNA STEKLOKERAMIČNA KUHALIŠČA Za to vrsto kuha-
lišč je značilno počasno segrevanje in počasno ohlajanje, 
počasen je tudi odziv na uravnavanje toplote ter posledično 
velike izgube energije. Na ZPS svetujejo, da smo pri nakupu 
kuhalne plošče pozorni na dimenzije kuhalnih mest; modeli, 
ki ponujajo po eno ali celo dve razširitvi kuhalnega mesta, pri-
pomorejo k boljšemu izkoristku energije.
Posoda, ki jo uporabljamo, naj ima debelo, ravno dno, da ne 
prihaja do izgub energije. Dimenzijsko naj bo čim bolj uskla-
jena z velikostjo kuhalnih mest. Zaradi vročih površin je pri tej 
vrsti kuhališč precej zahtevno tudi čiščenje. Ko hrana prekipi, 
je najbolje, da površino takoj očistimo, preden se zaradi viso-
kih temperatur ostanki zažgejo.
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www.prevc.si

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

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Kupujmo slovensko.  
Ker nam je mar.

Nove kuhinje Alples. 
Za vse kuharske mojstre.

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si
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o.50 % 
popust  

na delovne  

pulte Alples

25 % 
popust  

na leseni del 

 kuhinje Alples

INDUKCIJA ENERGIJSKO NAJBOLJ UČINKOVITA Indukcijska 
kuhalna plošča je po videzu steklokeramična površina, pod 
katero so indukcijske tuljave, ki spreminjajo električno ener-
gijo v elektromagnetno polje, to pa ustvarja toploto v dnu 
posode in segreva živila v njej. Odlikujejo jo hitro kuhanje, 
natančno uravnavanje in hitra odzivnost. Konkurirajo plinu, 
le da indukcija zaradi usmerjanja toplote neposredno v poso-
do skoraj nima izgub energije, zato so ta kuhališča energijsko 
najbolj učinkovita, poudarjajo na ZPS.
Na indukcijski plošči deluje le posoda z dnom iz feromagnet-
nega materiala (železo, jeklo), posoda iz aluminija, keramike 
ali stekla pa ostaja na takem kuhališču hladna.

Med kuhanjem ostaja hladna tudi površina kuhališča. Neko-
liko jo segreje le posoda. Zaradi hladnih površin je s čišče-
njem indukcijskih kuhalnih plošč manj težav, saj se ostanki 
ne zažgejo, če jed prekipi.
Slaba stran je cena – bolj izpopolnjeni so modeli, dražji so. 
Na ZPS opozarjajo, da je dodaten strošek nakup posode. Med 
motečimi faktorji je lahko brnenje med delovanjem, najbolj 
izrazito je med segrevanjem, a ni pri vseh enako. Zvok je odvi-
sen tudi od kakovosti posode.
INDUKCIJSKA KUHALIŠČA IN ZDRAVJE Študij o vplivu na zdra-
vje je bilo že veliko, a dognanja niso ustavila razvoja. Več o 
tem pišejo na spletni strani Inštituta za neionizirna sevanja 
(www.inis.si), kjer so zbrana tudi priporočila, da vedno upo-
rabljate posodo, namenjeno za uporabo na indukcijski plošči, 
posoda naj bo ustrezne velikosti za posamezno kuhališče, da 
bi preprečili induciranje dodatnih tokov v vašem telesu, med 
kuhanjem tudi ne uporabljajte kovinskih kuhalnic ali druge-
ga pribora. »Čeprav raziskave kažejo na dovolj visoko stopnjo 
imunosti srčnih spodbujevalnikov ali defibrilatorjev na mot-
nje zaradi zunanjih polj, naj se imetniki pred uporabo induk-
cijske kuhalne plošče posvetujejo z zdravnikom,« je še eno od 
priporočil Inštituta za neionizirna sevanja.
Na ZPS pa so opravili test indukcijskih plošč. Zanimalo jih je, 
kako plošče delujejo, koliko energije porabijo, kako preproste 
so za uporabo, kako glasne so med delovanjem in ali izpolnju-
jejo varnostne zahteve. Na voljo so rezultati za 38 indukcijskih 
kuhališč, od teh jih 12 lahko kupite v Sloveniji. 
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catorja, Merkurja, Qlandie in Tuša ter 
več hotelov. Skupna vrednost prometa s 
trgovskimi, storitvenimi in gostinskimi 
lokali je tako lani presegla štiristo mili-
jonov evrov, medtem ko je leto pred tem 
znašala le dobrih osemdeset milijonov.
Lani je sicer število nepremičninskih pos-
lov celo nekoliko upadlo, kar pa ne velja 
za prodajo stanovanjskih nepremičnin, 
ki se je malenkostno povečala, z zmanj-
šano močjo so še naprej rasle tudi cene 
stanovanj. Povprečna cena kvadratnega 
metra rabljenega stanovanja (1850 evrov 
na kvadratni meter) je bila leta 2019 tako 
za štiristo evrov oziroma 28 odstotkov 
višja kot leta 2015 in za dva odstotka višja 
od prej rekordne cene iz leta 2008. Cene 
stanovanj so zadnja tri leta najvišje v Lju-
bljani, kjer so bile lani več kot petdeset 
odstotkov nad slovenskim povprečjem. 
Nad slovenskim povprečjem so bile tudi 
cene stanovanj v Kranju (za deset odstot-
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| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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

Dom je, kjer se počutimo varne

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

Besedilo: Simon Šubic
Foto: Tina Dokl

G
eodetska uprava RS (Gurs) je pred 
kratkim izdala poročilo o sloven-
skem trgu nepremičnin za leto 
2019, v katerem ugotavlja, da se 

je trg po hitri rasti v obdobju 2013–2017 
lani sicer nekoliko umiril, a je bil še ved-
no zelo živahen. Po začasnih podatkih je 
Gurs evidentiral okoli 35.500 kupopro-
dajnih pogodb za nepremičnine, katerih 
skupna vrednost je znašala blizu 2,7 mili-
jarde evrov, pričakujejo pa, da bosta po 
končnih podatkih ti dve števili še višji. To 
pomeni, da je bila lani vrednost kupopro-
dajnih pogodb za nepremičnine najvišja 
od leta 2007 naprej, ko so začeli sistema-
tično spremljati promet na slovenskem 
nepremičninskem trgu. A rekordnemu 
letu že sledi ohlajanje trga, kar je posle-
dica epidemije covida-19. Tudi na Gur-
su poudarjajo, da se je v času epidemije 
covida-19 trgovanje z nepremičninami 
zaustavilo in je že jasno, »da so trendi iz 
leta 2019 preteklost, prosperitete sloven-

skega nepremičninskega trga pa je vsaj 
za zdaj konec.« 
Pa poglejmo, kaj je prispevalo k rekor-
dni vrednosti nepremičninskih poslov 
v lanskem letu. V Gursu pojasnjujejo, 
da je k njej največ prispevala prodaja 
večjega števila trgovskih centrov Mer-

Cene stanovanj lani zrasle 
Cene stanovanjskih nepremičnin so lani še nekoliko zrasle, tudi v Kranju, a letos je že drugače,  
saj posledice epidemije covida-19 močno čuti tudi nepremičninski trg. 

V Kranju je bilo lani prodanih 181 rabljenih stanovanj po povprečni ceni 2040 
evrov na kvadratni meter (predlani 1840 evrov), kar je za enajst odstotkov 
višja cena kot v do zdaj rekordnem letu 2008.
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Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14

   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

w w w.dolnov.si

Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije.

Veliko znižanje eksponatov

Po prekinitvi zaradi epidemije covida-19 je v Kranju spet začela 
delovati skupna svetovalna pisarna za gradnje, ki sta jo pred leti 
ustanovili Mestna občina Kranj in Upravna enota Kranj. Pisarna 
bo delovala ob sredah med 15. in 16. uro v pritličju Mestne občine 
Kranj, v njej pa bodo občanom še vedno na enem mestu na voljo 
vse informacije o urejanju prostora, glede statusa zemljišča, doku-
mentacije in preostalega, povezanega z gradnjami. 

SVETOVALNA PISARNA

V sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod 
sloganom E-cikliraj, ki ga sofinancirata Evropska komisija 
in ministrstvo za okolje in prostor, se v organizaciji družbe 
Zeos in ob sodelovanju Komunale Kranj odsluženi mali 
aparati in baterije v Kranju zbirajo že od marca 2017. Do 
zdaj se je v 25 sivo-zelenih uličnih zbiralnikih na območjih 
občin Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur zbralo že 
53,2 tone malih aparatov in odpadnih baterij, so sporo-
čili iz Zeosa. V Sloveniji so sicer v sklopu mreže uličnih 
zbiralnikov zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. 
Kaj lahko oddamo v ulične zbiralnike? V ulične zbiralnike 
sodijo odsluženi mali gospodinjski aparati, ostala mala 
električna oprema in stroji, prenosne baterije in akumula-
torji, računalniška oprema, telefoni, zabavna elektronika in 
elektronske igrače. 

ZBIRANJE E-ODPADKOV

kov), kjer so lani prodali 181 rabljenih stanovanj po povprečni 
ceni 2040 evrov na kvadratni meter (predlani 1840 evrov), kar 
je za enajst odstotkov višja cena kot v predhodnem rekordnem 
letu 2008 in za 31 odstotkov višja kot v letu 2015. 
Cene hiš so v zadnjih štirih letih najbolj zrasle prav v Ljublja-
ni in na Obali (za trideset odstotkov), za tri odstotke pa tudi 
v okolici Kranja, kjer so prodali 54 hiš po povprečni ceni 163 
tisoč evrov. Povprečna cena prodanih hiš v okolici Kranja je v 
letu 2018 znašala 166 tisoč evrov.
Povprečna cena garaž in parkirnih prostorov je lani v Sloveniji 
znašala 8600 evrov in je v enem letu narasla za deset odstotkov. 
V Kranju so garaže in parkirne prostore lani v povprečju proda-
jali po ceni deset tisoč evrov, kar je bilo za dvanajst odstotkov 
dražje kot leta 2018. Povprečna cena zazidljivih zemljišč za sta-
novanjsko gradnjo je lani v okolici Kranja znašala 113 evrov na 
kvadratni meter, to je kar za slabo polovico več kot predlani (76 
evrov). Kmetijska zemljišča so na Gorenjskem prodajali po pov-
prečni ceni 4,25 evra na kvadratni meter, leto poprej pa po ceni 
4,30 evra na kvadratni meter. 

  Cene stanovanj so najvišje v 
Ljubljani, kjer so bile lani več kot petdeset 
odstotkov nad slovenskim povprečjem. 
Nad slovenskim povprečjem so bile tudi 
cene stanovanj v Kranju, in sicer za deset 
odstotkov.



AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

D R I V E  T O G E T H E R

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice 
X180 niso dokončni. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

NOVA MAZDA CX-30

TO JE LJUBEZEN NA PRVI POGLED.
ODPELJITE ZDAJ, 
PRVI OBROK PLAČAJTE 
ČEZ POL LETA.
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ačunalniške igre z razvojem postajajo čedalje bolj 
realistične, največji napredek pa so doživele prav 
dirkaške simulacije. V nobenem drugem športu 
si prava in virtualna realnost nista tako blizu kot v 

dirkaškem svetu. Dirkališča in dirkalniki ter njihovo obna-
šanje so grafično tako izpopolnjeni, da tudi pravi dirkači 
že dlje časa uporabljajo virtualne dirke kot eno izmed 
oblik treningov, v času epidemije covida-19 pa tudi pravih 
tekmovanj. Laični gledalec na televiziji že ne more ločiti 
računalniške dirke od prave. Razvijalci iger fotografsko in 
digitalno posnamejo prave steze, v igre vgradijo koeficien-
te trenja vozišča, vremenske razmere, izbiro trdote pnev-
matik ipd., zato se marsikateri virtualni voznik zelo dobro 
znajde tudi v pravem dirkalniku. 
Epidemija je izpraznila prava dirkališča, zato se so se 
digitalnim dirkam pridružili nekateri profesionalni dir-
kači in močno dvignili njihovo priljubljenost. Virtualno 
dirkanje je za nekatere samo zabava, za druge pa prava 
športna disciplina. Nemška zveza za moto šport (DMSB) 
je namreč tudi uradno potrdila virtualno dirkanje kot eno 
izmed disciplin moto športa. Tudi olimpijski komite raz-
mišlja, da bo e-šport postal šport prihodnosti.
V Moto GP so v času epidemije priredili virtualno prven-
stvo, ki so ga poimenovali Stay at home GP (Ostani doma 
GP), kjer so se dirkači, med njimi znana imena iz dir-
kaškega športa, kot so Marc Marquez, Maverick Viñales 
in Jorge Lorenzo, pomerili na virtualnih ovinkih stez v 
Mugellu in Silverstonu.
Nesporno je računalniška simulacija dirkanja valilnica 
dirkaških talentov. Slovenec Kevin Siggy Rebernak iz 
Maribora je McLarnov aktualni prvak v virtualnem avto-
mobilskem dirkanju, premagal je pol milijona tekmecev 
in postal del njihove dirkaške ekipe. Pred dobrim tednom 
je postal tudi svetovni prvak v virtualni fomuli E. Kevinu 
se zato obetajo nastopi tudi na resničnih dirkah.
Virtulano dirkanje poznamo že nekaj desetletij, starejši 
uporabniki legendarnih računalnikov Spectrum in Com-
modore se verjetno spomnijo prve tovrstne igre Cheque-
red flag. Čeprav je bila grafika za današnje razmere zelo 
slaba, pa je igralec že moral pravilno in hitro vijugati, pre-
stavljati in se izogibati drugih avtomobilov. 
Za odlično dirkaško izkušnjo poleg spodobnega računal-
nika potrebujete računalniško konzolo (še bolje volan) in 

Virtualno dirkanje
Za nekatere samo zabava, za druge prava športna disciplina

V času koronakrize je cesto zamenjal tudi naš voznik relija 
Boštjan Avbelj.

tudi dirkaški sedež. Take računalniške simulacije so seveda pri-
merne tudi za učenje vožnje. Podobno opremo uporablja tudi naš 
center varne vožnje na Vranskem. Virtualno dirkanje si je utrlo 
pot tudi v druge individualne športe, med katerimi je najbolj pri-
ljubljeno kolesarjenje. Vožnja na trenažerju tako postane mnogo 
zanimivejša. 
Vsi pravi ljubitelji avto-moto športa se seveda z virtulanim dirka-
njem ne bodo sprijaznili. Rohnenja motorjev, vonja bencinskih 
hlapov in spektakla enostavno ni mogoče digitalizirati. 
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SEDAJ V OMEJENI SERIJI Z

800 € POPUSTA!

ABC Dealership

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6-7,2 l/100 km in 127-163 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0334 
g/km, trdi delci: 0,00045 g/km, število delcev: 0,97 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah 
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju 
in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Akcija velja za izvedenke SX4 S-Cross 1.0 Premium Allgrip (R2NY) na zalogi oz. že naročenih v 
proizvodnjo do odprodaje zalog.

ABC Dealership

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,7-6,8 l/100 km in 129-153 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov 
(NOx): 0,0319 g/km, trdi delci: 0,00050 g/km, število delcev: 0,83 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje 
informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah 
CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Akcija velja za 
izvedenke Vitare 1.0 Premium Allgrip (V1S7)  na zalogi oz. že naročenih v proizvodnjo do odprodaje zalog.

AVTO LUŠINA, d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Besedilo: Alenka Brun

N
a tiskovni konferenci, kjer jo je 
organizatorjem malce zagodel 
močan dež, so sodelovali direktor 
podjetja Suzuki Slovenija Peter 

Verčič, predsednik Judo zveze Slovenije 
Darko Mušič ter judoistke Tina Trstenjak 
in sestri Maruša in Anja Štangar. 

Peter Verčič je bil vesel, da se je dogodek 
zgodil kljub okoliščinam, ki jih je pov-
zročila prisotnost novega koronavirusa. 
Poudaril je, da gre za obdobje, ko vsi 
nekako gledajo na vsak evro, razmišlja-
jo o zmanjšanih proračunih, in jim je v 
podjetju Suzuki Slovenija vseeno uspe-
lo zagotoviti pogoje, da z JZS podaljšajo 
pogodbo za še eno leto in to v nezmanj-
šanem obsegu.

»Kot smo pri podjetju Suzuki Slovenija 
napovedali že ob podpisu prve sponzor-
ske pogodbe, smo k sodelovanju z Judo 
zvezo Slovenije pristopili dolgoročno. 
Zato nas še posebno veseli, da smo kljub 
močno oteženim razmeram poslovanja, 
s katerimi se letos srečujemo zaradi 
minule epidemije koronavirusnih obo-
lenj, ponovno uspeli zagotoviti podalj-
šanje pogodbe za naslednje leto in Judo 

Suzuki za judoiste
Suzuki Slovenija je kot ponosni pokrovitelj Judo zveze Slovenije (JZS) povabil na slavnostni 
podpis pogodbe o nadaljnjem sodelovanju in slovesno predajo štirih vozil Suzuki Vitara. 
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Sestavi svoj novi Peugeot 208 na peugeot.si  
in pošlji povpraševanje ali nas obišči za  
ponudbo po dobrodošli ceni.

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 
do 0,0459 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

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

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 7,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0398 g/
km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00060 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Serijsko odvisno od nivoja opreme. **Inteligentne funkcije 
za pomoč pri vožnji in večjo varnost. Na voljo kot opcijska oprema.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST

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

zvezi ter njenim športnicam predati štiri 
nova vozila Suzuki Vitara.« 
Nadaljuje, da gre za model Vitara z 
najboljšo opremo, z 1,4-bencinskim 
motorjem, štirikolesnim pogonom 
»allgrip« in prvič tudi z blago hibridno 
tehnologijo. Ni skrival veselja, da so se 
vse tri športnice odzvale slavnostnemu 
podpisu pogodbe in predaji vozil. Tina 
je njihova uporabnica že četrto leto in 
ponosni so, da lahko sponzorirajo šport-
nico njenega kova; na drugi strani pa sta 
sestri Anja in Maruša Štangar mladi val 
slovenskega juda, meni Verčič. »Vemo, 
da je mobilnost v športu pomembna, in 
verjamemo, da bodo naša vozila vsem 
uporabnikom dobro služila in jim omo-
gočila varne poti na treninge in tekmo-
vanja ter da bo Suzuki Slovenija s tem 
dodal svoj kamenček v mozaik uspehov 
slovenskih judoistov, o katerih ne dvo-
mimo,« je še povedal.
Darko Mušič, predsednik Judo zveze 
Slovenije, pa je poudaril, da so v JZS 
ponosni na ponovno izkazano zaupa-
nje in nadaljevanje sodelovanja. Sode-
lovanje s podjetjem Suzuki Slovenija je Maruša in Anja Štangar



60 I NA KOLESIH

Renault ZDAJ

0% obrestna mera**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 

 Do 
 6.000 €
 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault financiranjem izkoristite do 6.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi doda-
ten popust. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna 
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% 
pologom in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

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

tako za njihove vrhunske športnice kakor tudi JZS izjemnega 
pomena, saj s podporo trajnostni mobilnosti omogoča dvig 
učinkovitosti delovanja in prispeva k varnosti na mnogih 
poteh. Ponosni so, da bodo partner podjetja Suzuki Slovenija 
tudi v prihodnje. 
Dekleta so z avti zelo zadovoljna. Tina Trstenjak pravi, da ji 
Suzuki odlično služi, tako za vsakodnevne obveznosti kot pre-
voze na tekmovanja in priprave. »V zadnjih treh letih sem 
z Suzukijevim modelom Vitara varno naredila več kot pet-
deset tisoč kilometrov. Vesela sem, da sem avto dobila še za 
eno leto in da se bom z njim vozila vsaj do Tokia,« še pove. 
Maruša in Anja Štangar se strinjata, da sponzorski avto pome-
ni res ogromno. »Avto s kritimi vsemi stroški predstavlja 
zares veliko finančno podporo,« meni Maruša. »Omogočal bo 
lažje vsakodnevno usklajevanje in vedno bo na voljo za poti 
na priprave in tekmovanja. Poleg tega bo vožnja sponzorske-
ga avtomobila z imeni prispevala k večji prepoznavnosti naju 
in juda.« Anja jo dopolni: »Usklajevanje treningov, študija in 
drugih obveznosti je velik logistični zalogaj, še posebno za 
športnike, ki imamo vedno natrpane urnike. Avto nama bo 
vse to precej olajšal. Pogosto potujemo na priprave in velik 
prtljažnik je zlata vreden za vso prtljago, ki jo nosimo s seboj.«
Suzukiju sta zelo hvaležni za namenjeno podporo in se nove-
ga avta zares veselita. »Zahvaljujeva se Suzukiju, da je pripra-
vljen kljub za gospodarstvo težkim časom podpirati športnike 
in jim omogočiti čim boljše pogoje za trening in doseganje 
športnih ciljev.«

Pred dnevi pa je poleg omenjenega podaljšanja sodelovanja z 
JZS Suzuki Slovenija podaljšal tudi sponzorsko pogodbo z 
ekipo Prokartinga in Vladimirjem Stankovičem, enim najbolj 
prepoznavnih slovenskih dirkačev in velikim promotorjem 
slovenskega avto športa, ki se lahko pohvali s številnimi uspe-
hi tako doma kot v tujini. 

Tina Trstenjak



Povprečna poraba goriva 5,0 – 3,4 l/100 km, povprečne emisije CO2 115 - 89 g/km. Emisijska stopnja: EUR 6 AG / EURO 6 DG. Emisije NOx: 
0,0538 / 0,0395 - 0,0210 g/km. Emisije trdih delcev: 0,0001 - 0,00004 / 0,00009 g/km. Število delcev: ni podatka. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi SEATLeon

Vabljeni v salon vozil 
Avtohiša Vrtač v Kranju.

Avtohiša Vrtač d.o.o, Šuceva ulica 28, 4000 Kranj. www.avtohisavrtac.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVA ŠKODA
OCTAVIA

AVTOHIŠA VRTAČ, Šuceva ulica 28, Kranj, tel.: 04 270 02 35
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OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: V vseh pogledih je za vas 
bližnja prihodnost zelo razburljiva. 
Zaradi dobre novice boste z lahko
to dosegli svoj cilj. Finance: Dobro 
premislite, kako boste razpolagali z 
denarjem. Življenje najbolje upora
bimo, če ga uporabimo za nekaj, kar 
traja dlje kot življenje samo. Zdravje: 
Vse bo šlo po načrtu.

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Nekdo, ki vas je v prete
klosti izigral, si bo želel spet nave
zati stike. Nikoli ne gre za to, kaj 
še lahko pričakujemo od življenja, 
marveč za to, kaj življenje pričakuje 
od nas. Finance: Bolje bo, kot priča
kujete; strah bo kmalu minil. Dobre 
volje boste. Zdravje: Ne boste delali 
nobene panike.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Oseba, ki vam pomeni več, 
kot si upate priznati, vas bo presene
tila do take mere, da ne boste mogli 
ostati brez besed. Finance: Izkoristili 
boste vse možnosti in čakali najbolj 
pozitivne rezultate. Seveda je uspeh 
pred vami. Živiš le enkrat, a če to 
počneš pravilno, je enkrat dovolj. 
Zdravje: Vse bo v redu.

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: Uresničila se vam bo želja. 
Res bo prisoten strah, a želja bo več
ja. Ne boste se več bali lastnih misli, 
saj ste duhovno dozoreli. Finance: 
Bolj ko se boste zaletavali, večje 
bodo težave. Šele ko se boste umirili 
in zadihali, se stvari začnejo obrača
ti. Zdravje: Na začetku bo malo pani
ke, a bo vse, kot je treba.

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Na čustvenem področju 
se boste odločili za akcijo. Sledita 
harmonija ter seveda težko pričako
vana ljubezen. Vaše počutje bo zelo 
pozitivno. Finance: Pri denarju boste 
obrnili nov list. Bodite pozorni na 
prejete misli in zamisli, saj gre pri 
tem za uslišane molitve. Zdravje: Ne 
pozabite nase.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Notranje se boste umiri
li in odgnali strahove. Živite lahko 
samo na dva načina. Tako kot, da ni 
nič čudež, ali pa tako, kot da je vse 
čudež. Finance: Počutili se boste 
brezskrbno, zato se boste odločili 
za nakupe. Znate postaviti meje in v 
vsakem primeru bo dobro. Zdravje: 
Vsi strahovi bodo odveč.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: V ljubezni se boste počutili 
nemočni, saj se ne boste znali odlo
čiti. Skrajni čas je, da se vam zama
jejo tla pod nogami in se čustveno 
odprete. Finance: Pri delu boste 
spoznali, kako pomembno je sodelo
vanje in da prava beseda ob pravem 
času lahko naredi čudeže. Zdravje: 
Malo bolj bodite aktivni.

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Nekdo vas zelo presene
ti. Ne zanemarjajte drobnih stvari. 
Finance: Vso energijo boste usmerili 
v poslovne investicije in s tem hkra
ti uresničevali stare želje. Bodite 
še posebno pazljivi pri dogovoru z 
nekom, ne sme vas preslepiti dej
stvo, da ga dobro poznate. Zdravje: 
Ne pozabite na stik z naravo.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Življenje je kot brusni 
kamen, ali vas bo otopilo ali zgla
dilo, je odvisno od vaše odločitve. 
Finance: Pri denarju bodite še pose
bno previdni. Investicija, za katero 
se boste odločali, ne bo tako dobra. 
Zdravje: Kar malo preveč ste se 
vznemirjali zaradi zdravja. V resnici 
ste čisto v redu, zato se umirite. 

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Čez življenje se lahko pri
tožujemo edinole, če od njega pri
čakujemo nemogoče. Preden boste 
podali odločitev, boste pretehtali vse 
izhode. Ker vas drugi takšnih niso 
vajeni, bodite pripravljeni na komen
tarje. Finance: Ne boste se obre
menjevali. Zdravje: Več časa boste 
začeli namenjati svojemu dobremu 
počutju.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: So dnevi, ko ste prepriča
ni, da imate vse, kar si želite, in so 
dnevi, ko je ravno obratno. Vsega 
po malo. Finance: Finančna var
nost vam pomeni ključ do svobode. 
Storili boste vse, kar je v vaši moči, 
da poravnate stare račune. Zdravje: 
Dajte vsakemu dnevu možnost, da 
bo najlepši dan v vašem življenju.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Sprostili se boste in ugo
tovili, da ste v bistvu hitro zadovoljni 
in da ni treba veliko za dobro počutje. 
V tem obdobju se boste veliko ukvar
jali s svojim hobijem. Finance: Vaša 
potrpežljivost bo končno poplačana, 
vse bo v redu. Zdravje: Ne smete 
pozabiti na stvari, ki vas veselijo in 
notranje napolnijo.





NOVO V KRANJU!

Obiščite nas in raziščite celovito ponudbo visoko  
kvalitetnih in inovativnih hladilnikov in zamrzovalnikov 

Liebherr. Karakterizirani z eleganco in brezčasnim dizajnom, 
zadostijo tudi najvišjim  estetskim zahtevam svojih uporabnikov.

*Ob nakupu modela BioFresh v časovnem obdobju od 1. 6. do 31. 7. 2020 boste s premijo za vračilo denarja od podjetja Liebherr, dobili 

povrnjenih do 200 EUR. Izplačilo premije prejmete v roku treh tednov po registraciji na spletni strani in po potrditvi registracije.  

Vse podrobne informacije o izplačilu premije prejmete v vseh naših prodajnih enotah. Slika je simbolična.

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

Odprli smo vrata  
prenovljenega salona ETIS.

*Promocija BioFresh 1. 6. do 31. 7. 2020
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