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Izkoristite kratke čakalne vrste in se naročite že danes. Za 
pregled pri specialistih okulistih se naročite po telefonu

059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.
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je me seč na pri lo ga  
Go renj ske ga gla sa  

Izdajatelj: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri ja Volč jak  

Ured ni ca:
Ana Šubic

Ko mer ci a list: 
Ja nez Čim žar, T: 041/704 857

Oblikovanje  
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
 
Pri pra va za tisk:
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 

Tisk: 
Delo, d.  d., Ti skar sko sre diš če 

Raz nos: 
Poš ta Slo ve ni je, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
Te le fon: 04/201 42 00 
Te le faks: 04/201 42 13 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201 42 47 

De lo vni čas: 
Po ne de ljek, to rek, če tr tek 
od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure,
petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje  
in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 14. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 18. februarja 2020,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.

Kranjčanka 02

22 I Izpovednik: Ana Žunič

27 I Mi navijamo za Triglav

30 I Prešerni karneval 

40 I Poroke tudi v Khislsteinu

53 I Cvetje je vedno modno

4 I ČISTA TIŠINA. KJE PA  
JE PILOT?
Džez v ozadju. Klavir v dnevni sobi, a ne 
za okras. Na polici so miniature potniških 
letal, s katerimi je letela kot kapetanka; in 
njen največji »ptič«, Boeing 747. Marjana 
Dežnak, po rodu iz Škofje Loke, zdaj Besni-
čanka. Prva pilotka v potniškem prometu v 
nekdanji Jugoslaviji, že nekaj let pa srečna 
upokojenka.

18 I PIKA JE VELIKA
V petek je bila v Stolpu Škrlovec premiera 
gledališke igre Roka Vilčnika Večja od 
vseh. Odraslo Piko Nogavičko igra Vesna 
Slapar, s katero sva se pogovarjala pred 
premiero.

25 I OLIMPIJSKA IZKUŠNJA 
JE NEKAJ POSEBNEGA
Tako pravi kranjski hokejist Anže Kuralt, ki 
se z reprezentanco bori za nov nastop na 
olimpijskih igrah.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

Osebno ste spoznali Joa Sutterja, 
moža slovenskih korenin, glavne-
ga konstruktorja slovitega Boeinga 
747.
Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani 
je imel predavanje. Povabljena sem bila 
nanj in zatem na skupno kosilo. Joe Sut-
ter je pristopil do mene, kar malo treme 
sem imela pred njim, a bil je zelo pre-
prost človek. Ljudje z veliko znanja so 
vedno preprosti. S tistim pravim pono-
som, zanosom mi je rekel: »A nisva 
'faci'? Oba sva iz Slovenije – jaz sem to 
letalo naredil, vi ga letite.« Napisal mi je 
posvetilo.
Prvih nekaj let ste bili pilotka pri 
Adrii. Kako komentirate njen ste-
čaj?
Adrio so zavozili tako daleč, da ji zdaj 
res ni bilo več pomoči. Če bi se s podje-
tjem resno ukvarjali že pred nekaj leti, 
do tega ne bi prišlo, o tem sem prepri-
čana. Žal mi je, ker je bilo v Sloveniji 
letalstvo zares razvito.
Triintrideset let ste »preživeli« v 
zraku ...
... in v teh letih opravila približno 17 
tisoč ur letenja. Leteti sem začela leta 
1980 pri Adrii, kjer sem ostala osem let, 
in za rep sem še ujela zlata leta aviacije. 
Zaslužilo se je več, nekaj posebnega je 
bilo leteti in potniki so se za na letalo 
lepo oblekli. V zadnjih letih pred mojo 
upokojitvijo pa skorajda ni bilo več 

poleta, da ne bi na letalu koga vklenili 
v lisice zaradi opitosti ali vpliva drugih 
substanc, žaljivega obnašanja ... Stevar-
dese so imele posebej treninge, kako 

natakniti lisice. Potem veste, kako daleč 
smo prišli.
Letalska podjetja so začela varčevati na 
ljudeh. Ko sem bila pri nizozemskem 

Čista tišina. Kje pa je pilot?
Džez v ozadju. Klavir v dnevni sobi, a ne za okras. Na polici so miniature potniških letal, s katerimi  
je letela kot kapetanka; in njen največji »ptič«, Boeing 747. Marjana Dežnak, po rodu iz Škofje Loke,  
zdaj Besničanka. Prva pilotka v potniškem prometu v nekdanji Jugoslaviji, že nekaj let pa srečna  
upokojenka. V zlatih letih, kot jih sama naslavlja, se je lotila olimpijskega dvigovanja uteži, da ohranja  
notranjo moč, kondicijo in zdravje. Četudi kdaj ne gre, jo nedosegljivo samo še bolj podžge.

Marjana Dežnak z desetletno psičko Avo / Foto: Tina Dokl
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Čista tišina. Kje pa je pilot?
Džez v ozadju. Klavir v dnevni sobi, a ne za okras. Na polici so miniature potniških letal, s katerimi  
je letela kot kapetanka; in njen največji »ptič«, Boeing 747. Marjana Dežnak, po rodu iz Škofje Loke,  
zdaj Besničanka. Prva pilotka v potniškem prometu v nekdanji Jugoslaviji, že nekaj let pa srečna  
upokojenka. V zlatih letih, kot jih sama naslavlja, se je lotila olimpijskega dvigovanja uteži, da ohranja  
notranjo moč, kondicijo in zdravje. Četudi kdaj ne gre, jo nedosegljivo samo še bolj podžge.

Martinairu, sem letela npr. na relaciji 
Amsterdam–Singapur–Sydney, potem 
sem imela v Sydneyju nekaj prostih dni 
pred poletom nazaj. To je samo še spo-
min na stare čase. Nazadnje sem imela 
za isto relacijo v Sydneyju prostih samo 
še enajst ur, potem pa v letalo in nazaj. V 
tistih enajstih urah dodeljenega počitka 
seveda nimaš gumba, ki bi ga vklopil, da 
bi lahko zaspal. Pri Martinairu sem delala 
turnusno: enajst dni letenja, šest dni poči-
tka. Enajst dni sem npr. letela po Ameriki, 
potem sem šla domov. Pa sem enajst dni 
letela po Afriki in šla za šest dni domov 
... Martinair ima sedež na Nizozemskem, 
v prostih dneh sem od utrujenosti samo 
spala. Sorodniki in prijatelji so mi govori-
li, da nisem prav nič zabavna.
Še pet let bi morala leteti, pa sem se raje 
predčasno upokojila. Časovne razlike so 
postale preveč utrujajoče, spanja ni bilo, 
tega se ne navadiš nikoli. Še dobro, da 
potniki ne vedo, kako utrujene so včasih 
posadke.
Zakaj ste dali slovo Adrii?
Šolo sem končala v času, ko je Adria pot-
rebovala več pilotov. Fantje, s katerimi 
smo se poznali že iz Alpskega letalske-
ga centra Lesce, so zame zastavili veli-
ko dobrih besed in prepričali druge, da 
so me kot žensko pilotko v Adrio sploh 
vzeli. Po osmih letih sem dala odpoved. 
Želela sem napredovati, postati kapetan-
ka, a mi je vojaški zdravnik na pregle-
du v Beogradu, kjer so bili tedaj edini 
kompetentni za preglede na območju 
Jugoslavije, rekel, da ne vidim dobro. 

Zaradi tega sem dobila zdravniški kri-
terij B, in ne kriterija A, ki je bil pogoj 
za opravljanje izpita za kapetana. No, 
očala sem šele zdaj začela nositi, in to 
starostna. Celo v Nemčijo sem šla takrat 
na pregled, ker me je zanimalo, ali je z 
mojim vidom res kaj narobe. Ni bilo. 
Šla sem nazaj do vojaškega zdravnika, 
ta mi je pokazal vrata in rekel, da je za 
žensko še kriterij B preveč. No, prav ... 
če kapetanka ne morem biti, bom šla 
pa delat v tujino, bom videla vsaj nekaj 
sveta. Leto in pol sem delala kot pilotka 
v Egiptu. Ves ta čas sem bila prijavlje-
na pri irskem lizing podjetju, ki posoja 
pilote, mehanike, zdravnike ... Sporočili 
so mi, da potrebujejo pilote na Nizo-
zemskem za DC-9. Šla sem, nikakor pa 
se nisem hotela redno zaposliti, ker mi 
Nizozemska ni bila všeč – vse ravno, jaz 
pa doma med gorenjskimi skalami. Ko 
so mi službo pri Martinairu ponudili 
tretjič, nisem več upala reči ne, da ne bi 
ostala še brez pogodbe.«

Kako ste se kot ženska, celo glavna 
na krovu, znašli v tem domnevno 
moškem svetu?
S posebnimi metodami. (smeh) V Jugo-
slaviji sem bila sploh prva pilotka potniš-
kega letala, v Evropi druga. Na Nizozem-
skem sem bila prva ženska kapetanka v 
Boeingu 747, kar si štejem za velik dose-
žek. Še za moškega se je zdelo, da težko 
dobi tako pozicijo. V Martinairu nas je 
bilo približno 800 pilotov, od tega samo 
tri ženske. Če v tretje ne narediš izpita 
za kapetana, ga ne moreš več opravljati. 
In potem si predstavljajte moške kolege, 
ki izpita niso naredili in so v kokpitu ob 
meni sedeli kot kopiloti, po možnosti so 
bili še starejši. Seveda jih je bilo dobro 
pridobiti na svojo stran, da kot posadka 
lažje in bolje sodeluješ, saj si v majhni 
»konzervi« skupaj zaprt po devet ur ali 
več, na poti pa po več dni skupaj. Enkrat 
sem enemu rekla, naj se obnaša, kot da 
je doma. »Kako to misliš?« me je vpra-
šal. Doma ženo poslušaš, tukaj boš pa 

S t. i. jumbo jetom je letela 16 let. Vedno se ji je zdel tako lep. / Foto: osebni arhiv

 Leteti sem začela leta 1980 pri Adrii, kjer sem ostala 
osem let, in za rep sem še ujela zlata leta aviacije. Zaslužilo 
se je več, nekaj posebnega je bilo leteti in potniki so se za na 
letalo lepo oblekli. V zadnjih letih pred mojo upokojitvijo pa 
skorajda ni bilo več poleta, da ne bi na letalu koga vklenili 
v lisice zaradi opitosti ali vpliva drugih substanc, žaljivega 
obnašanja ... Stevardese so imele posebej treninge, kako 
natakniti lisice. Potem veste, kako daleč smo prišli.
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mene, sem mu odgovorila. Nasmejal se je in sva prebila led. 
Kljub temu, koliko energije sem porabila za razna pogovarja-
nja, da je bilo znosno. En pilot je dobro opisal, kaj je letenje: 
devet ur dolgčasa in pol ure strahu.
Ste bili kdaj v »resni« situaciji?
Šolan si in avtomatsko narediš, kar je treba. Enkrat je motor 
odpovedal, enkrat se kolesa niso spustila, pa z elektriko in 
hidravliko je bilo kdaj kaj narobe. Če pilot lepo odleti, potniki 
skoraj ne bodo čutili, da se je kaj zgodilo. Je pa enkrat začelo 
goreti na letalu, tistega me je bilo najbolj strah.
V svetu je vse več terorizma. So vas pripravljali na 
takšne potencialne situacije?
Imeli smo cele protokole, simulacije na letalu s specialci. Zelo 
resno smo to vzeli. Vseeno vam v zvezi s tem povem anek-
doto. Na enem izmed usposabljanj je inštruktor vprašal, ali 
ima kdo še kakšno vprašanje, in eden od pilotov je dejal, da 
hoče odslej leteti samo še z mano. Ker ga potem ne bo strah. 
»Zakaj?« ga je vprašal inštruktor. »Predstavljaje si. Terorist 
pride v kokpit, da ugrabi letalo, a ko vidi žensko za krmilom, 
se ustraši in zbeži.«
Dejansko pa sem doživela tudi to, da sem bila v prvi ženski 
posadki v Boeingu 747. Takrat sem si zaželela, da bi bile (vsaj) 
stevardese – moški. (smeh)
Zgodilo se vam je v resnici, da ste bili za krmilom leta-
la, pa so potniki vseeno spraševali, ali je pilot v letalu.
Zgodilo se mi je najprej v Alpskem letalskem centru Lesce. 
Devetnajst sem bila stara, videti še mlajša. Sem se pa že šolala 
v letalski šoli v Zagrebu. Skupina treh moških je želela polet z 
motornim letalom na Triglav. Procedura je bila, da sem mora-

la vzeti odrezke vozovnic, peljala sem jih do letala, jim poka-
zala, kako se pravilno privežejo in kakšne so posebnosti letala. 
Kakšni so bili že njihovi pogledi, ko sem se pripela na pilotski 
sedež. Šla sem skozi protokol, komunicirala s kontrolo leten-
ja, prižgala motor in pogledala v ogledalo, ki je omogočalo, da 
sem videla potnike. Čista tišina. Ravno sem začenjala dodaja-
ti moč motorju, ko je potnik, ki je sedel zraven mene, rekel: 
»Čakajte, čakajte, ampak mi bi se radi peljali!« Sem odvrnila, 
da se bomo. »Kje pa je pilot?« Povedala sem jim, da sem to 
jaz. Zahtevali so, da obrnemo in gremo nazaj proti ploščadi. 
V restavraciji so potem sedeli, pili in čakali, da bo pilot prišel. 
Kolega mi je rekel, da je slišal, da so mi vsi potniki ušli. Čez 
leta sem si prav »živo« predstavljala, kako bi bilo videti, če bi 
mi hoteli uiti vsi potniki iz jumbo jeta. (smeh)
Še kasneje, ko sem začela leteti v velikih potniških letalih, so 
ljudje hoteli od mene kupiti vozovnico. (smeh) Ali pa se je 
zgodilo, ko so vrata v kokpit še smela biti odprta, da je kak pot-
nik vprašal, kaj delam na tem sedežu. Enkrat je kopilot rekel, 
da sem njegova žena in da me pelje na dopust. 
Trmo in vztrajnost ste pa že imeli, glede na to, da 
doma niste imeli podpore za ta poklic?
Še pred maturo na Gimnaziji Škofja Loka sem imela sprejem-
ne izpite za vpis v letalsko šolo v Zagrebu. Oče je temu nas-
protoval, potem pa me je le spustil na sprejemne, prepričan, 
da jih tako ne bom naredila. A sem mu rekla, da če jih nare-
dim, grem tja v šolo. Sprejemne izpite sem uspešno opravila, 
oče pa bi besedo vzel nazaj, če ga njegova mama Marija, moja 
stara mama naprednih nazorov, ne bi nadrla, da tako ne gre. 
Očeta je skrbelo, da ne bom dobila službe, pa še ženska sem. 

Jadranje pomeni tišino, mir, poseben občutek. Ves čas 
je govorila, da bo po upokojitvi spet jadrala. A si je 
premislila. / Foto: osebni arhiv

 Štirinajstletni nečak mi je omenil dvigovanje uteži. To ni zame, sem bila prepričana, saj 
sem si predstavljala ljudi z ogromnimi mišicami. Vseeno sem malo raziskovala in v Angliji 
našla zdravnico, staro sedemdeset let, ki se je s tem začela ukvarjati pri svojem 65. letu 
starosti. Zdravnica celo svetuje dvigovanje uteži kot primerno za starejše, res pa moraš 
imeti dobrega trenerja. 

Letela je z letali DC-9, MD-80, A-310, B-767,  
B-747/200, B-747/400. Miniature teh letal ima v domači 
zbirki. / Foto: osebni arhiv
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Mama Marija mu je odvrnila, da ena že 
mora biti prva.
V Zagrebu je bilo težko. Z osemnajsti-
mi leti sem se preselila tja, sama preživ-
ljala, nekaj malega denarja mi je dajala 
le stara mama. Oče je ostal trmast, ker 
za študij v Ljubljani bi pa prispeval. Ob 
petkih nisem jedla, da sem prihrani-
la denar za avtobus, da sem šla lahko 
domov, potem se pa najprej najesti k 
stari mami. V Zagrebu sem živela v sobi 
brez gretja, enkrat na teden sem imela 
toplo vodo. Prejokala sem veliko, groz-
no mi je bilo. Ena taka božja jeza me 
je včasih prijela. Dopovedovala sem si, 
da to ne bo trajalo dolgo. Ampak v sebi 
sem imela trdno voljo: leteti bom neha-
la, ko bom jaz tako rekla, in ne drugi. 
Če pogledam nazaj, so mi v bistvu delali 
uslugo.
Spomnim se, takrat sem bila še v šoli v 
Zagrebu, ko je na tamkajšnjem letališču 
pristal jumbo jet. Globoko v sebi sem 
bila prepričana, da bom enkrat letela z 
njim. Kar smejte se mi, sošolci, boste 
videli, da bom – in dobim njihovo pošto 
čez leta, ko so me videli leteti z njim. Z 
jumbo jetom sem letela 16 let. Vedno se 
mi je zdel tako lep.
Je bilo težko dobiti mesto kapetan-
ke na t. i. jumbo jetu?
Da bi ga lahko letel z njim, si moral pri 
Martinairu napredovati po izkušnjah in 
številu letalskih ur. Vsako leto smo imeli 
na voljo, da vpišemo, s katerim letalom 
bi želeli leteti, in jaz sem vedno vpisala 
747, čeprav sem vedela, da ne bom izbra-
na. A v življenju že moraš imeti nedose-
gljive cilje, da lahko napreduješ. Poklic 
pilota, naj ga opravlja moški ali ženska ... 
ni nobene razlike.
Kaj naj mladi pretehtajo, ko se 
odločajo za poklic pilota?
»Najbolje je, da se najprej začnejo 
ukvarjati npr. z jadralnim letenjem. Da 
sploh vidijo, ali imajo to v sebi ali ne. 
Saj se da tehnično vse naučiti, a da lepo 
pristaneš, moraš čutiti letalo, kako leti. 
Sama sem si od malega želela potovati 
z letalom, pa doma v tistih letih ni bilo 
dovolj denarja za to. Oče je bil učitelj, 
mama medicinska sestra, potovanje z 
letalom za družino drago. V gimnaziji 
sem po naključju videla plakat, da se 
pozimi začne teoretično šolanje za jad-
ralno letenje v Lescah, spomladi pa da 
sledi brezplačen spoznavni let. Oče je 
najprej rekel ne, potem si je premislil in 

menil, da je bolje, da sem na tečaju kot 
po gostilnah. In sem mu rekla: ampak 
če bom naredila, bom pa ... V Lescah 
je bilo tako, da tudi če si imel denar, ni 
bilo dovoljeno, da si si ure letenja plačal, 
ampak smo si letenje plačali z delom. 
Tak sistem je bil všeč tudi mojemu oče-
tu. Kartone smo rezali, kar nekaj noči 
sem delala v jeseniški železarni.
Kako se počutite v letalu kot pot-
nica?
Še nekaj let po upokojitvi na letalo 
nisem sedla niti kot potnica. Malo sem 
zoprna. Vedno tudi pogledam, kakšno 

je vreme, s katero firmo se bom peljala, 
da vem, kaj naj pričakujem.
Pred najinim pogovorom ste imeli 
trening olimpijskega dvigovanja 
uteži.
»Velik del življenja sem bila privezana na 
stol. Bi morala telovaditi, pa nisem. Poča-
si me je začela boleti roka, pa trgati tu in 
tam. Štirinajstletni nečak mi je omenil 
dvigovanje uteži. To ni zame, sem bila 
prepričana, saj sem si predstavljala ljudi z 
ogromnimi mišicami. Vseeno sem malo 
raziskovala in v Angliji našla zdravnico, 
staro sedemdeset let, ki se je z dvigova-
njem uteži začela ukvarjati pri svojem 
65. letu starosti. Zdravnica celo svetuje 
dvigovanje uteži kot primerno za starej-
še, ker ko delaš z utežmi, povečaš kostno 

maso, zmanjšaš možnosti za pojav osteo-
poroze, postaneš gibčnejši. Res pa moraš 
imeti dobrega trenerja. Ko sem prvič pri-
šla k trenerju Mateju Mavsarju v X-Gym, 
nisem mogla verjeti, da je dvigovanje ute-
ži lahko nekaj tako elegantnega, sploh če 
to naredi ženska. Bolj resno sem začela 
trenirati lansko poletje. Nekaj je, kar me 
žene naprej. Odkar to delam, me nič ne 
boli. Če bo to kdo prebral in zaradi mene 
začel telovaditi (dvigovati uteži), bom pre-
srečna. Matej tistim v zlatih letih pokaže 
tudi, kako ob padcu brez posebnega napo-
ra vstanejo. Saj se niti ne bi upala učiti, če 

ne bi vedela, da me uči strokovnjak. Na 
začetku sem trenirala trikrat na teden, 
zdaj pridem vsak dan, ker me jezi, ko mi 
ne gre ... (smeh) Trener Matej mi je pred 
kratkim rekel, poglej, saj napredujeva. To 
ni nič, sem mu odvrnila. Še pred nekaj 
leti sem lahko 400 ton dvignila z dvema 
prstoma, zdaj pa ne morem dvigniti 40 
kilogramov.
Družine si niste ustvarili. Je bila to 
cena poklica?

»Trener Matej Mavsar v X-Gymu mi je pred kratkim rekel, poglej, saj 
napredujeva. To ni nič, sem mu odvrnila. Še pred nekaj leti sem 400 ton lahko 
dvignila z dvema prstoma, zdaj pa ne morem dvigniti 40 kilogramov.« 
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Tudi. Po naravi sem bolj »ziheraška« in vedno sem imela v 
glavi, kaj če izgubim službo. Kot pilot imaš službo samo za 
vsakih šest mesecev, potem imaš zdravniški pregled, teorijo, 
izpit. Kdo mi zagotavlja, da ne bom na izpitu padla, izgubila 
licence in ostala brez službe? Tega sem se vedno bala.
Ste se pa vrnili v Slovenijo.
Vleklo me je domov. Vendar pa, starejša ko sem, več razmišljam 
o tem, kako bo. V Sloveniji ne skrbijo dobro za starejše. V tem 
oziru je dobro, da imam dvojno državljanstvo, poleg slovenskega 
še nizozemsko. Na Nizozemskem lepše skrbijo za starejše.
Kako ste prišli do nizozemskega državljanstva?
Ko je bila Slovenija osamosvojena, so nas sicer priznali, vendar 
pa kljub temu v dosti državah, kamor sem priletela, niso vedeli, 
kaj imam to za en potni list. Imela sem probleme; na letališču 
so potniki šli že zdavnaj mimo kontrole, ostala posadka tudi, jaz 
sem pa še vedno stala tam. In so mi dali t. i. zaslužno državljan-
stvo, ob običajni proceduri bi morala na nizozemsko državljan-
stvo namreč čakati še nekaj let.
Ko ste prenehali leteti, se vam je življenje začelo na 
novo. To radi poudarite.
Upokojena sem šest let. Težko sem nehala, a sem aviacijo 
tako izbrisala iz glave, da se včasih vprašam, ali sem sploh res 
to počela. Tudi letenje ni več tako, kot je bilo; zdaj je to bolj 
programiranje računalnikov. Računalnik je izrinil lep poklic 
letalskega inženirja, ki je bil včasih del posadke v kokpitu.
Izbrala sem drug stil življenja, se temu prilagodila in življenje 
začela na novo. Že pokojna stara mama Marija mi je vedno 
govorila, naj si doživetja sproti zapisujem vsaj s stavkom. Žal 

mi je, da je nisem poslušala. Morda pa vendarle obudim spo-
mine in napišem knjigo. Ta bi bila res smešna, polna anekdot.
Zaključiva z notami. Kako vam gre učenje klavirja?
Od majhnega mi je všeč to glasbilo. Kot otrok sem veliko prejo-
kala, ker mi ga mama ni pustila igrati. Kasneje sem nekajkrat 
poskusila, a pravega časa za učenje ni bilo. Džez klavir se učim 
zadnja štiri leta v Besnici pri Ivanu - Inču Gorencu. Tremo 
imam še vedno. Najraje vadim doma, se posnamem, potem pa 
posnetek prinesem učitelju. (smeh) Da pokažem, da napredu-
jem. Ampak težki izzivi so mi od nekdaj všeč ... 

Klavir najraje vadi doma. / Foto: Tina Dokl

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje
	šiviljska popravila

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

Velika izbira profesionalnih zadrg 
iz umetnega materiala za navtiko, 
cerade, transportne torbe, tende, 
predprostore, šotore …

od leta 1989
DIFA, d.o.o., je hitro razvijajoče se družinsko proizvodno pod-
jetje, ustanovljeno leta 1990 kot naslednik obrtne dejavno-
sti iz leta 1967. Osnovna dejavnost podjetja je tlačno litje in 
obdelava ulitkov iz cinkovih in aluminijevih zlitin za potrebe 
avtomobilske industrije, svojim kupcem pa nudi podporo v 
celotni verigi od predrazvoja posameznih delov ter podsklo-
pov do konca trajanja projekta.

ZAPOSLUJEMO:

VZDRŽEVALEC-ELEKTRIČAR (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
 diagnosticiranje in odpravljanje električnih okvar, 
 izdelava in popravilo električnih inštalacij, 
 kurativno in preventivno vzdrževanje strojev in naprav,
 sodelovanje s tehnično podporo iz tujine,
 sodelovanje pri projektih. 

KAJ NUDIMO 
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta s poskusno 
dobo 3 mesece, možnost podaljšanja za nedoločen čas. Delo 
v mladem kolektivu in stimulativno plačilo. 

Prošnje sprejemamo samo v elektronski obliki 
na e-naslov: zaposlitev@difa.si.
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Obiščite nas: V KRANJU na Ljubljanski cesti 30 | www.etis.si

Trije koraki  
do popolnega videza

V skrbi za vaše ugodje in preprosto popolne rezultate  
naj vam jih predstavimo.

Miele sistem nege perila zajema  
celoten proces od pranja in sušenja do likanja.

Miele pralni stroji zagotavljajo  
udobje s kopico lastnosti, funkcij, ki jih ponujajo.

Miele sušilni stroji pa se s pralnimi stroji popolnoma 
dopolnjujejo tako v dizajnu kot v funkcijah.

Miele parni likalni sistem FashionMaster pa vam omogoča 
posebej enostavno, udobno, hitro in učinkovito likanje.
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www.prevc.si
Akcija traja do 29. 2. 2020.

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

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

Arabeska, spalnica 
vaših sanj.
Igriva, dovršena, 
elegantna.

-20% 
akcijski 

popust
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V Sodelavnici, prenovljenem kompleksu v 
osrednjem delu Merkurjeve poslovne stav-
be, ki ga je družba MERKUR nepremičnine 
namenila t. i. coworking oz. skupnim delov-
nim prostorom, se vse bolj krešejo sveže 
podjetniške ideje. Sodobna oblika podjet-
ništva, ki strokovnjakom z različnih področij 
omogoča sodelovanje, izmenjavo izkušenj 
in mnenj v ustvarjalnem delovnem okolju, 
privablja vse več podjetnikov. Na voljo so 
pisarne velikosti od 26 do 40 kvadratnih 
metrov. Uporabniki si lahko prostore delijo 
stalno ali občasno, saj so, odvisno od njiho-
vih potreb, vrste najema različne.
V Sodelavnici je od nedavnega tudi kon-
gresna agencija ANTANA PCO, ki nudi raz-
lične storitve pri organizaciji mednarodnih 
kongresov, konferenc in poslovnih srečanj 
po Sloveniji. Kot je pojasnila direktorica 
Nina Bernard, so pod tem imenom zače-
li poslovati pred kratkim, a imajo njihovi 
zaposleni že 20-letne izkušnje na tem pod-
ročju. Prej so delovali na Bledu, zato so se s 
selitvijo v Naklo približali svojim strankam, 
veliko jih je namreč iz Ljubljane. »Lokacija 
je dobro poznana in lahko dostopna, par-
kirišče je dovolj veliko.« Odločili so se za 
najem samostojne pisarne. Opremljena je 
po njihovih željah, je svetla in tiha. Zaradi 
izredne odzivnosti najemodajalca so lahko 
takoj začeli poslovati. »Stavba nudi vse za 
nemoteno poslovanje: od varnostne služ-
be ob prihodu, restavracije, možnosti naje-

ma večjih pisarn za sestanke in celo konfe-
renčno dvorano,« je poudarila Bernardova.
Med najnovejšimi najemniki v Sodelavnici 
je tudi občanka iz Kranja. »Smo skupini-
ca ljudi na poti do samostojne podjetni-
ške kariere. Naša dejavnost bo poslovno 
svetovanje. Doslej sem delala od doma, 
kar pa je ob družini in majhnih otrocih 
težko, zato smo se odločili poiskati ustre-
zen prostor.« Konec lanskega leta je tako 
postala najemnica delovnega mesta v 
Sodelavnici, kar ji omogoča tudi druženje 
in izmenjavo izkušenj z ostalimi najemni-
ki. Najemnina je ugodna, pohvalila je tudi 
izjemno fleksibilnost najemodajalca. »Če 
so se pokazale manjše pomanjkljivosti, so 
jih takoj odpravili.«
Poleg Sodelavnice so v Merkurjevi poslov-
ni stavbi na voljo še drugi poslovni prosto-
ri, ki so atraktivni tudi za večja, uveljavlje-
na podjetja. Vanje se seli tudi SRC Infonet, 
vodilni ponudnik informacijskih sistemov 
za slovenske zdravstvene ustanove. Podje-
tje ima skoraj 30-letno tradicijo sodelova-
nja pri informatizaciji zdravstvenega siste-

ma. Povezuje več kot sedemdeset visoko 
izobraženih strokovnjakov s področja 
matematike, računalništva in informati-
ke. Po več kot dvajsetih letih delovanja v 
Kranju je podjetje tako zraslo, da je pri-
šel čas za selitev v nove, večje prostore v 
Merkurjevi poslovni stavbi, kjer bo eden 
večjih najemnikov. V podjetju so prepriča-
ni, da bodo na novi lokaciji imeli še boljše 
pogoje za nadaljnjo rast in sodelovanje s 
poslovnimi partnerji.

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

V Sodelavnici vse živahneje
Merkurjeva poslovna stavba v Naklem privablja tudi uveljavljena večja podjetja. Vanjo se seli tudi vodilni 
ponudnik informacijskih sistemov za zdravstvene ustanove SRC Infonet. Vse več najemnikov je tudi v t. i. 
coworking prostorih Sodelavnice.

MERKUR nepremičnine, d.d.
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
https://www.merkurnepremicnine.si/
E-pošta: info@merkurnepremicnine.si
Tel: 04/258 7000

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 NakloMERKUR
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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Vrtec, kjer so  
otroci nahranjeni  

s srebrno žlico

V zadnjem času je slišati veliko negativnega o dogajanju na 
področju vrtcev ali tako imenovanih varstev na črno, kot 
so bili Kengurujčki. Kadar se zgodijo taki neljubi dogodki, 
trpimo posledično vsi vrtci, saj starši izgubljajo zaupanje. 
V skrbeh so še zlasti starši, ki se prvič srečajo z odhodom 
svojega otroka v vrtec. A treba se je zavedati, da so v vsaki 
panogi ljudje, ki so izjemno profesionalni, pa tudi taki, ki 
jim za profesionalne standarde ni mar. Tako je na vseh pod
ročjih življenja, ne samo na področju predšolske vzgoje, 
zato je strah pred odhodom v dober vrtec povsem odveč.
Najbolj pravilno je, da bi se starši udeležili dnevov odprtih 
vrat vsakega vrtca, saj tako lahko začutijo utrip in energijo 
vrtca, se pobliže spoznajo z osebjem vrtca in si ustvarijo 
vtis, ali bi bil ta vrtec pravi za njihovega otroka. V Čarobnem 
svetu vsako leto ob koncu šolskega leta opravimo anoni
mno anketo, ki je edina prava pokazateljica zadovoljstva 
staršev, saj starši lahko iskreno napišejo svoje mnenje brez 
zadržkov. Po anketi o zadovoljstvu je Čarobni svet z oce
no odlično ocenilo 88 odstotkov staršev, osem odstotkov 
staršev je zadovoljstvo izrazilo z oceno prav dobro, le štirje 
odstotki pa z oceno dobro. Na naš rezultat vpliva predvsem 
to, da je Čarobni svet majhen vrtec s poudarkom na otro
cih, in ne na projektih. Gre za holističen pristop do otroka. 

Ker imamo majhen mlad kolektiv, ki v osnovi zelo dobro 
deluje, smo sami otrokom najboljši vzor dobrih medose
bnih odnosov. Starši so vsak dan seznanjeni z dogajanjem 
v vrtcu; vzgojiteljice se vsak dan srečajo s starši ob prihodu 
ali odhodu otrok domov, jim povejo, kako je bilo z otro
kom in kaj so počeli. V neposredni bližini imamo veliko 
zanimivih kotičkov in institucij, ki jih lahko obiskujemo – 
knjižnico, otroški park Pungert, kanjon reke Kokre, banko ... 
Da, otroke peljemo tudi na izlet v banko, kjer se seznanijo 
z denarjem. Vsako šolsko leto, ko pripravimo letni delovni 
načrt na podlagi kurikula za javne vrtce, kjer prepletamo 
različna področja, od gibanja, jezika, umetnosti do nara
ve, družbe in matematike, dodamo še kakšno inovativno 
metodo za izboljševanje komunikativnega razvoja otrok. 
Tako uporabimo tudi metode NTC za razvoj motoričnih 
sposobnosti, ki obenem spodbujajo samostojnost in kre
pijo otroške zmožnosti in sposobnosti. Vedno izhajamo iz 
otroka in delamo v njegovo korist.
V vrtcu čarobni svet skrbimo za veselo, varno in čisto oko
lje. Naša oprema je iz pravega lesa in visoke kakovosti ter 
primerna posameznemu starostnemu obdobju. Vsi naši 
vzgojitelji imajo kljub mladostnemu videzu večletne izkuš
nje in opravljen tečaj prve pomoči. Prav tako uporabljamo 

ČAROBNI SVET, zasebni vrtec, d. o. o., PE MIKUJČKI, Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj                      www.carobnisvet.com  



različne pripomočke, ki pospešujejo razvoj motorike, dnevno 
otrokom ponujamo svežo prehrano, ki jo za nas pripravljajo v 
Vrtcu Orehek, na voljo imamo tudi vse diete. Naše vzgojitelji-
ce imajo zelo očitno strast do dela z otroki ter so občutljive za 
potrebe in počutje otrok. Ravno tako so zelo entuziastične in 
prijazne ter so se sposobne spoprijeti z morebitnimi težavami 
zelo mirno.
Staršem na oglasni deski vedno prikažemo načrt poteka dela 
za tekoči mesec, starši pa lahko dnevno dogajanje spremljajo 
prek portala za starše, kjer objavljamo slike otrok v skladu z 
njihovimi dovoljenji. Portal je namenjen le našim strankam in 
ni viden širši javnosti. Tako letno ustvarimo od tisoč do dva ali 
celo tri tisoč slik, ki si jih starši lahko shranijo za spomin.

Čarobni svet, zasebni vrtec, d.o.o.
Dir. Nataša Maletič

ČAROBNI SVET, zasebni vrtec, d. o. o., PE MIKUJČKI, Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj                      www.carobni-svet.com  

Mnenja staršev:
Več kot leto in pol je naš Aleks član čudovitega vrtca 
Čarobni svet! Aleks z velikim veseljem in navdušenjem 
vsak dan hodi v vrtec. Predvsem bi rada pohvalila izred-
no prijazne vzgojiteljice, ki vedno z nasmehom sprejmejo 
otroke. Prav tako pohvala direktorici, ki se trudi za nepre-
stane izboljšave v vrtcu ter je vedno pripravljena poma-
gati in podati informacije. Dan malčkov je vsak dan dru-
gačen, saj vrtec izvaja različne aktivnosti, od sprehodov 
do igre na igralih, predstav, ustvarjanja in še marsičesa 
drugega. Vrtec je izjemno urejen in prijeten. Naš Aleks je 
v vrtcu srečen, zato sva tudi oči in mamica sproščena, ko 
se zjutraj odpraviva v službo. Suzana Jovanovič
 
Prišel je čas, ko bova svojo punčko morala predati v druge 
roke. Kljub temu da se ne poslavljamo dokončno, saj k vam 
prihaja še naš mali vragec, bi izkoristila priložnost za nekaj 
besed. Hvaležna sva vam, da ste najini Petji ustvarjali čaro-
bni svet, v katerega se je z dneva v dan rada vračala. Svet, v 
katerem je sproščala svojo igrivost, razvijala svoje talente, 
pridobivala nova znanja, raziskovala različna področja in 
ob vsem tem zelo uživala. Hvala za vso vašo pozornost in 
ljubezen, ki je je bila deležna. Vsekakor po stavljate visoke 
kriterije in močno upam, da jim bosta novi vzgojiteljici lah-
ko sledili. Jaša Krč in Anja Markovič
 
Z vrtcem Čarobni svet smo zelo zadovoljni. Prijaznost in 
profesionalnost osebja je na najvišji ravni, kar se odraža 
tudi v nasmehu najinega zadovoljnega otroka. 
Dijana Pejašinovič, mamica 13-mesečne Mile
 
Že prve dni Evinega vrtčevskega bivanja sem vedela, da je 
Čarobni svet drugačen in da je predvsem srčen. Uvajanje 
v vrtec je za starše in za malčke stresno … S cmokom v 
grlu sem pred letom in pol vstopila v to obdobje. Vendar 
me je zaradi vzgojiteljic, ki so mojo hčerkico vsako jutro 
pričakale z objemom in poljubčkom, ta občutek tesnobe 
kmalu zapustil in za to sem jim res neizmerno hvaležna. 
Poleg topline in domačnosti ima Čarobni svet tudi pester 
program – vsakodnevno ustvarjajo, barvajo kamenčke, 
pečejo piškote, sadijo rože, obiskujejo mestno knjižnico, 
hodijo na dolge sprehode, imajo razgiban urnik in že od 
samega začetka spodbujajo otroke pri samostojnosti  
(hranjenje, pitje iz kozarca, oblačenje, obuvanje ... ). Eva 
mi že v garderobi pokaže svoje nove izdelke, risbice, okra-
ske na stenah ... Med vožnjo domov pa rada pripoveduje 
o svojih prijateljih iz vrtca in o dogodivščinah tistega dne. 
Vesela sem, da sem Evo vpisala ravno v Čarobni svet, ker je 
prav taksen – čaroben.  Vesna Kajtazovič, mamica Eve



14 I ZANIMIVOSTI

Besedilo: Ana Šubic, foto: arhiv Gimnazije Kranj

T
EDx dogodki so namenjeni širjenju idej v obliki kratkih 
navdihujočih govorov z različnih področij človeškega 
delovanja. »Konferenco TEDxYouth smo na Gimnaziji 
Kranj po krajšem odmoru pripravili že tretjič. Po Obrazih 

strasti in Izzivih je bila letošnja tema dogodka Gradimo v obla-
kih. Kakor pravi eden od letošnjih govornikov Gašper Parte, 
super je sanjati v oblakih, ampak to ni dovolj, potem moraš še 
realizirati svoje sanje. To je bilo idejno vodilo letošnjega TEDx 
dogodka,« je poudarila organizatorka Smiljana Bertoncelj, sicer 
knjižničarka v Gimnaziji Kranj.
Obiskovalci so lahko prisluhnili sedmim zanimivim govorcem, 
med katerimi je bil en aktualni dijak Gimnazije Kranj in šest 
nekdanjih gimnazijcev. »Našim dijakom in širši skupnosti 
smo želeli sporočiti, da Gimnazija Kranj vsako leto znova v svet 
pošilja zanimive, vedoželjne ljudi, ki vsak na svoj način prispe-
vajo k napredku in blaginji družbe,« je dejala Bertonceljeva.
Že omenjeni govornik Gašper Parte je Cisco inženir, medna-
rodni strokovni predavatelj ter ustanovitelj spletnega portala 
in aplikacije v oblaku za slovenske podjetnike S.P. Izračun. 
Ukvarja se z modernimi tehnologijami, rad ima poslovne 

izzive in stremi k inovativnim rešitvam. Dijak četrtega letnika 
kranjske gimnazije Tevž Lotrič, ki je na mednarodni fizikal-
ni olimpijadi osvojil zlato medaljo in dosegel najboljšo slo-
vensko uvrstitev, je navzočim razložil, zakaj so kompleksna 
števila pogosto bolj praktična pri reševanju različnih mate-
matičnih in fizikalnih problemov. Ivan Smiljanić, magister 
zgodovine in mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgo-
dovino, velja tudi za izrednega poznavalca spomenikov in se 
je tokrat posvetil tistim v okolici gimnazije. Žiga Zaplotnik, 
podoktorski raziskovalec na Fakulteti za matematiko in fiziko 
v Ljubljani, je spregovoril o uničujočih podnebnih pojavih in 
kakšne spremembe naših življenjskih navad so nujno potreb-
ne za njihovo blaženje. Samo Šali se je po opravljenih desetih 
razredih kitare, diplomi, magisteriju in doktoratu iz obdelo-
valne tehnike in akustike kitare ter po nekaj letih službe razi-
skovalca in asistenta na strojni fakulteti lotil izdelovanja kitar. 
Navzoči so prisluhnili še Špeli Sila, novinarki in urednici 
spletne strani Metropolitan ter učiteljici joge, ki ji je spreme-
nila življenje, ter Mateji Košir, profesorici likovne umetnosti 
ter idejni avtorici in urednici priljubljene televizijske oddaje 
Ambienti, ki se je v nagovoru med drugim dotaknila pomena 
naše bivalne kulture. 
Za glasbeno popestritev tokratnega TEDx dogodka je poskrbel 
moški pevski zbor Cantores Carnioli pod taktirko dirigenta, 
gimnazijskega profesorja glasbe Erika Šmida. 

Gradimo v oblakih
Na Gimnaziji Kranj so na kulturni praznik, 8. februarja, znova pripravili TEDxYouth dogodek  
z zanimivimi govorniki in navdihujočimi zgodbami.

Letošnji govorniki: Tevž Lotrič, Ivan Smiljanić, Samo Šali, 
Špela Sila, Mateja Košir, Gašper Parte in Žiga Zaplotnik

Ekipa dijakov, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka, in 
Grega Čufer iz TEDxLjubljana 



V torek, 14. 1. 2020, je bila ob 18. uri v Prešernovem gledališču 
Kranj svečana podelitev diplom.  Poleg direktorja ŠC Kranj gospo-
da Jožeta Drenovca je prisotne nagovorila ga. Nada Bogataj Kržan, 
predstavnica Mestne občine Kranj, ter ravnateljica VSŠ mag. Lidi-
ja Grmek Zupanc. V imenu diplomantov je vse zbrane pozdravil 
diplomant izrednega programa mehatronika Domen Klinar. 
Diplome je tega dne prejelo 78 diplomantov. V programu eko-
nomist je diplomiralo 21 diplomantov, v programu elektroener-
getika 8 diplomantov, v programu informatika 24 diplomantov, 
v programu mehatronika 17 diplomantov in v programu varo-
vanje 8 diplomantov. 
Za glasbeno poživitev je poskrbela skupina Agena. Dva izmed 
glasbenikov te skupine, Amadej Šaršanski in Gašper Cankar, 
sta pred časom obiskovala Strokovno gimnazijo ŠC Kranj. Pisne 
pohvale so prejeli Darja Dimitrova, Tadeja Mičević, Aljaž Šubic, 
Jure Bezjak, Jure Humar, Simon Gregorc, Primož Podjed in David 
Bilić. Priznanja za izjemne študijske dosežke so prejeli: Petra 
Lunder, Julijana Djordević, Mitja Lužar, Blaž Urh, David Bilić in 
Miha Vrbinc. Priznanje za izjemne dosežke na področju vzgoje 

in izobraževanja je prejel predavatelj Robert Šifrer. Prireditev je 
vodil g. Darko Torkar, pogostitev pa je zaradi hladnega vremena 
potekala na hodniku v pritličju gledališča. 

Na 29. tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije je Višja 
strokovna šola ŠC Kranj dobila zlato priznanje kot najboljša izo-
braževalna institucija 2019 za področje elektroenergetike.
Naš diplomant Aljaž Šubic je za svoje diplomsko delo z naslovom 
Izdelava SCADE za črpališča Komunale Kranj na državnem tekmo-
vanju za najboljšo inovacijo s področja vzdrževanja dosegel 2. mes-
to, diplomant Tomaž Škufca pa je za diplomsko nalogo z naslovom 
AMI clean up – analiza NNO z namenom zmanjšanja in odprave 
frekvenčnih motenj za nemoteno delovanje AMI sistema v podjetju 
Elektro Gorenjska, d. d., na državnem tekmovanju za najboljšo nalo-
go s področja vzdrževanja zasedel 3. mesto. Mentor obema diplom-
skima nalogama je bil naš predavatelj Robert Šifrer, univ. dipl. inž. 

Objavljamo kratka razgovora z obema diplomantoma. 

ALJAŽ ŠUBIC 
Za diplomsko delo z naslovom  Izdelava SCADE za črpališča 
Komunale Kranj ste prejeli 2. mesto. Kako to, da ste si izbrali 
omenjeno temo, kdo vam jo je predlagal oziroma vas navdušil 
zanjo, kakšna je vsebina?
Izbira teme je bila sklop naključij. Vedno sem si 
želel delati z računalniškimi programi, kjer je v 
ozadju logika in oblikovanje vmesnika, zato je bila 
izbira SCADA zame odlična. Za samo SCADO me 
je navdušil že mentor v šoli, Robert Šifrer, kasneje 
pa sem jo spoznal še preko študentskega dela na 
centralni čistilni napravi na Komunali Kranj. Kot 
vzdrževalci na čistilni napravi smo pokrivali vsa 
črpališča, ki jih Komunala Kranj pokriva. Zanje nis-
mo imeli sistema enotnega prikaza črpališč, zato 
smo se z mentorjem v podjetju odločili, da lahko 
za svojo diplomsko nalogo naredim sistem SCA-
DA za črpališča. V nalogi govorim o izdelavi same-

ga vmesnika za črpališča in o programiranju simulacije delovanja 
črpališča na krmilniku.
Kje ste zaposleni in kaj od vas zahteva delovno mesto?
Trenutno sem zaposlen v podjetju za avtomatizacijo, delamo za 
projekt v Turčiji. Delo zahteva znanje avtomatike in tujih jezikov.

TOMAŽ ŠKUFCA
Za diplomsko delo z naslovom AMI clean up – analiza NNO 
z namenom zmanjšanja in odprave frekvenčnih motenj za 
nemoteno delovanje AMI sistema v podjetju Elektro Gorenj-
ska, d. d., ste prejeli priznanje. Kako to, da ste si izbrali ome-
njeno temo, kdo vam jo je predlagal oz. vas navdušil zanjo, 
kakšna je vsebina naloge? 
Izbira teme za diplomsko delo ni bila naključje. V sistem AMI sem 
vpet že od samega začetka. S tem se ukvarjam že več kot 5 let. 
To področje je s seboj prineslo spoznavanje novih tehnologij, 
principov delovanja daljinskega odčitavanja števcev električne 
energije, vzroke za nedelovanje, analize stanj omrežja, iskanje 
rešitev. Glede na naravo dela in dejstvo, da nikjer na spletu ne 
najdeš nekih navodil ali strnjenih zapisov izkušenj s področja 

reševanja problematike daljinskega odčitavanja 
števcev električne energije, sem se odločil svoje 
pridobljene izkušnje predstaviti v diplomskem 
delu.
Kje ste zaposleni in kaj od vas zahteva delov-
no mesto?
Zaposlen sem v podjetju Elektro Gorenjska d. d. 
Delovno mesto od mene zahteva samoinicia-
tivnost, strokovnost, komunikativnost, pripravlje-
nost za delo v timu, analizo podatkov, reševanje 
problemov in reklamacij, vodenje in nadzor zuna-
njih izvajalcev, predvsem pa reševanje in odpravo 
napak za nemoteno delovanje sistema AMI.

POMEMBEN DAN ZA DIPLOMANTE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠC KRANJ 

NAJBOLJŠA IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA  
ZA PODROČJE ELEKTROENERGETIKE 

Svečana podelitev diplom, 14. 1. 2020. Levo ravnateljica VSŠ 
ŠC Kranj mag. Lidija Grmek Zupanc, ga. Nada Bogataj Kržan, 
vodja Urada za družbene dejavnosti, Mestna občina Kranj, in 
direktor ŠC Kranj g. Jože Drenovec.
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Besedilo: Ana Šubic

Z
avod Nefiks je v začetku januarja 
že petič zapored v sodelovanju s 
šolami izvedel Nefiks karierni dan, 
tokrat pod geslom Prihodnost je 

lokalna. Med 31 sodelujočimi slovenski-
mi srednjimi šolami sta bila tudi Šolski 
center Kranj in Gimnazija Franceta Pre-

šerna (GFP). Šole in omenjeni zavod 
so k sodelovanju povabile tudi župane. 
Odzvalo se jih je dvajset, med njimi tudi 
kranjski župan Matjaž Rakovec.
Z dijaki 4. letnika GFP se je župan na 
primer pogovarjal o razvojnih strategijah 
občine Kranj, o različnih priložnostih in 
potencialnih možnostih zaposlovanja 
v lokalnem okolju, kje občina potrebu-
je mlade, o tem, da sta stanovanjska in 

zaposlitvena problematika povezani ... 
Spregovorili so o študentskem delu, dija-
ke pa so zanimale tudi povsem praktične 
informacije, denimo kdaj in kje bo pos-
tavljena nova avtobusna postaja. Pogovor 
sta koordinirala dijaka Ana Pratljačić in 
Rene Kravanja, ki sta izpostavila, da so za 
mlade popularni tudi projekti »od mla-
dih za mlade«, kjer sodeluje tudi občina, 
kot je na primer Kovačnica.
Karierni dan pa je podprl tudi predsed-
nik republike Borut Pahor. Dijaki devet-
ih sodelujočih šol, med njimi tudi GFP, 
so se tako konec januarja v Predsedniški 
palači udeležili pogovora z njim in župa-
ni mladim prijaznih občin. Kot so poja-
snili na GFP, so se njihovi dijaki Ana 
Pratljačić, Rene Kravanja in Žak Dolenc 
s predsednikom, županoma Ajdovščine 
in Svete Trojice v Slovenskih Goricah 
ter županjo Črne na Koroškem in direk-
torico Inštituta za mladinsko politiko 
pogovarjali, da mladi morajo začutiti, da 
so pomemben del lokalnega okolja in da 
imajo možnosti razvijanja karierne poti 
v domačih krajih. »Župani so izpostavili 
primere dobre prakse dela v svojih obči-
nah, s katerimi želijo prisluhniti mla-
dim, jim ponuditi priložnosti v lokal-
nem okolju ali jim ponuditi storitve in 
aktivnosti, ki jim omogočajo življenje, 
primerljivo tistemu v večjih krajih. Mla-
dim so podali sporočilo, da računajo na 
njihovo sodelovanje. Predsednik Pahor 
pa jim je položil na srce, da bodo tisti, ki 
bodo prevzeli osebno odgovornost in 
bodo vlagali vase, lahko tudi v življenju 
uspešnejši od ostalih. Mladi so veseli 
takšnih dogodkov, saj jim vlivajo upanje 
in tudi zagotovilo, da priložnosti in slu-
žbe so, tudi v Sloveniji,« so poudarili na 
GFP. 

Dijaki o prihodnosti
Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna so se v okviru Nefiks kariernega dne o svoji prihodnosti pogovarjali 
s predsednikom republike Borutom Pahorjem in župani, med katerimi je bil tudi Matjaž Rakovec.

Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Žak Dolenc, Ana Pratljačić in Rene 
Kravanja v Predsedniški palači



Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, organi-
zacijski enoti Šolskega centra Kranj, izobražujemo na treh izo-
braževalnih področjih: na ekonomskem, storitvenem in grad-
benem področju. Paleta izobraževalnih programov za različne 
poklice je pisana. Izvajamo 13 izobraževalnih programov, zato 
radi uporabljamo slogan »Vsi poklici pod eno streho«.
Na ekonomskem področju izobražujemo za poklic ekonomski 
tehnik tako na srednje strokovnem kakor tudi na poklicno 
tehniškem izobraževanju.
Na področju storitev izobražujemo za poklic frizer.
Na gradbenem področju izobražujemo za poklic gradbeni 
tehnik na srednje strokovnem in poklicno tehniškem izo-
braževanju. Na srednjem poklicnem izobraževanju izvajamo 
programe za poklic pečar-polagalec keramičnih oblog, sli-
kopleskar-črkoslikar, tesar, zidar, izvajalec suhomontažne 
gradnje. Na nižjem poklicnem izobraževanju izvajamo pro-
gram za pridobitev poklica pomočnik pri tehnologiji grad-
nje. Poleg šolske oblike v programu slikopleskar-črkoslikar in 
zidar izvajamo tudi vajeniško obliko.
Na šoli imamo dobre pogoje za izvajanje splošnega in stro-
kovnega dela pouka. Na voljo imamo specializirane učilnice, 
sedem računalniških učilnic, frizerske salone in delavnice. Rav-
nokar s pomočjo delodajalca opremljamo učilnico za izvajanje 
strokovnih modulov programa trgovec. Izvajanje pouka pod-
piramo z interaktivno komunikacijsko tehnologijo, uporabo 
mobilnih telefonov, prenosom znanj delodajalcev, ki jih redno 
vabimo v našo sredino in izvajanjem praktičnega pouka, za 
katerega se trudimo, da bi bil čim bolj avtentičen. Pouk obo-
gatimo z različnimi projektnimi dejavnostmi, mednarodnimi 
izmenjavami dijakov na praktičnem usposabljanju in vključe-
vanjem vsebin s področja trajnostnega razvoja. 
Smo tudi razvojno naravnani. Preko dejavnosti projekta OBJEM 
uvajamo aktivne metode pouka, pri katerem se dijaki iz pos-
lušalcev prelevijo v aktivne tvorce posameznih učnih enot. 
Dijaki preko sodelovalnega učenja delajo z različnimi oblikami 
besedil, vrednotijo svoje in delo sošolcev, so kritični do obrav-
navane snovi in skupaj z učiteljem na začetku ure oblikujejo 
učne cilje, ki jih bodo dosegli. Delo z različnimi besedili, pre-
verjanje razumevanj le-teh, ni pomembno le pri maternem 
jeziku. Prav tako je razumevanje tekstov in 
krepitev bralne pismenosti, v katero sodi tudi 
funkcionalna pismenost, še kako pomembna 
za vsa predmetna področja. S kolegialnimi 
hospitacijami se učitelji medsebojno podpi-
rajo in svoje pedagoško delovanje nadgraju-
jejo s primeri dobrih praks.
Prav tako razvijamo in krepimo individualni 
pristop do dijakov. Zato šolski tim razvija 
ukrepe, s pomočjo katerih bi dodatno motivi-
rali dijake za redno šolsko delo. Prizadeva si, 
da bi dijaki postali in ostali učno uspešni in 
posledično zadovoljni sami s seboj ter svojim 

delom. V ta namen smo oblikovali mrežo dijakov tutorjev, ki 
pomagajo svojim sošolcem pri šolskem delu. Hkrati skušamo 
vplivati tudi na razvoj prostovoljstva, humanitarnosti in čuta 
do sočloveka.
Mreža učiteljev mentorjev je oblikovana z namenom, da 
učitelji, ki se prostovoljno odločijo za to vlogo, skozi pogovore 
pomagajo dijakom v stiski in jim skušajo s spodbujanjem in 
usmerjanjem pomagati pri njihovih težavah.
Imamo posluh za vse tiste dijake, ki zaradi različnih razlogov 
potrebujejo prilagoditve šolskih obveznosti. Z individual-
nim pristopom skrbno pripravimo osebne programe skupaj z 
razredniki, starši, dijaki, svetovalno službo in ravnateljico.

Rezultati različnih državnih in mednarodnih tekmovanj so 
nam v spodbudo za nadaljevanje začrtane poti, razvijanje dobre 
pedagoške prakse in individualnega pristopa do dijakov. 
Za vsako izobraževalno področje izpostavljam najžlahtnejše:
- za ekonomsko področje 1. mesto dijaka Petra Martina 
Lebna na državnem tekmovanju iz finančne pismenosti, na 
katerem smo bili izbrani za naj šolo (SESGŠ), naša mentorica 
pa za naj mentorico;
- na frizerskem področju je dijak Dejan Jandrić dosegel 1. 
mesto na mednarodnem tekmovanju v kategoriji moško 
striženje in britje;

- in 15. mesto Ajlaža Žvoklja na mednarod-
nem tekmovanju Euroskills za slikopleskarje 
v Budimpešti.
Rezultati dokazujejo, da naši dijaki usvojijo 
kvalitetna znanja, veščine in poklicne kompe-
tence, ki jim omogočajo zaposlitev ali nadalje-
vanje izobraževanja na terciarnem nivoju.

Nam, zaposlenim, pomenijo rezultati spodbu-
do za nadaljevanje začrtanega dela in uresni-
čevanje vizije, da se je za vsakega mladega člo-
veka vredno potruditi, zato (saj) VSAK ŠTEJE!

Ravnateljica, Nada Šmid, prof.

VSI POKLICI POD ENO STREHO

NAJBOLJŠA IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA  
ZA PODROČJE ELEKTROENERGETIKE 

Najboljši nagrajeni dijaki
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Besedilo: Igor Kavčič

V vaših najstniških letih plesi v delavskem domu?
Absolutno. Vietnamka, rokovska glasba, in če se je le dalo, 
doma za to niso vedeli. Sem pa že ob pol enajstih imela zadnji 
avtobus za Britof, tako da sem žal morala zelo hitro domov.
Kako se vas je še nekoliko prej v otroških letih dotak-
nila Pika Nogavička?
Seveda sem Piko Nogavičko brala, nisem pa se ravno poisto-
vetila z njo. Moja največja skrb v tistih letih je bila, da bom 
taka kot ostali, a si tega nikoli nisem prav želela, zato sem 
bila vedno malo drugačna. Drugače sem se oblačila, poslušala 
sem drugačno muziko, imela drugačen pogled na svet od veči-
ne. To je bila moja dodana vrednost, bila sem samozavestna, 
prepričana v svoj prav.
O čem govori zgodba o odrasli Piki, Večji od vseh?
Predstava govori o tem, kar se nam po malem vsem zgodi, ko nas 
življenje nekoliko obrusi in pridemo do tega, da nekatere stari zvode-
nijo, ugotovimo, da nismo več drugačni – hodimo v službo, imamo 
otroke, psa, okrog nas so ljudje, ki jih imamo radi, ni pa več tistega, 
kar se nam je takrat, ko smo odraščali, zdelo tako zelo pomembno. 
Vsaka Pika enkrat zrase, nekaj otroškosti, nekaj pozitivne nai-
vnosti, tiste lepe norosti pa je vseeno fino ohraniti. To ohra-
njamo vsak dan drugače in to je zgodba o tem, kako moraš 
ostati zvest samemu sebi, si obleči vietnamko, si naviti težki 
rok in še kdaj zaplesati.
To se vseeno sliši precej po Pikino?
Se, ampak je že tako, da ima življenje vedno neke mejnike 
oziroma stvari, ki ga zaznamujejo. Veliko je velikih in neure-
sničenih ljubezni ali pa takih in drugačnih odnosov z mamo, 
tu je glorificiranje očeta, ki ga sploh ni. Sama sem imela lepo 
otroštvo, starša sta še vedno skupaj, imam sestro, na katero se 
lahko zanesem, živim s prvo ljubeznijo …
Vsaka stvar, ki se ti v življenju zgodi, te tudi oblikuje. Jaz nekih 
velikih prelomnic nisem imela, je pa res, da z leti postajam na 
žalost manj samozavestna in bolj kritična do sebe – rečem vsi 
ste lepi, namesto vsi smo lepi.
Lik Pike Nogavičke vsi poznamo, ali to vlogo naredi za 
lažjo ali težjo?
Na neki način težjo, ker vsi vedo, kakšna je Pika bila in kak-
šne značajske lastnosti je ohranila. A s tem se ne ukvarjam, 

po Pikino bi morala recimo imeti 1,80 metra in bujne lase. 
Hkrati pa je fino, da gre za znan lik, saj tako ne potrebujemo 
predzgodbe. Tako skupaj z gledalci gledam samo naprej, kaj 
se je zgodilo naprej od Pikinih otroških let.
Kaj bi otroška odrasli ali obratno sporočila?
Odrasla Pika bi otroški sporočila, naj še bolj verjame vase, naj 
se ne pusti ukalupiti in naj ne bo potrta, ker ni taka kot drugi. 
Otroška pa bi odrasli rekla, naj v sebi ohrani nekaj otroške 
brezskrbnosti in neposrednosti.
Ste si ob priložnosti igrati monodramo rekli končno 
ali ups?
Rekla sem ups, ker tega nisem počela še nikoli v življenju in ker 
sem v obdobju življenja, ko se mi zdi, da so take priložnosti 
super, ampak me je hkrati precej strah odgovornosti. Mogoče v 
predstavo nisem vstopila tako zelo samozavestno, zagotovo pa 
z veliko odgovornostjo in z enim strahom pred obvladovanjem 
tako obsežnega materiala. Še nikoli v življenju se nisem s tem 
spopadla. Tu sem sama s seboj, in ko sem ugotovila, da sem 
taka, kot sem, se mi pa zdi, da so stvari stekle. Zelo lepo je bilo 
sodelovati z Alenom Jelenom, ki od mene ni zahteval, da igram 
nekaj, kar nisem, da delujem na 'klik'. Nasprotno je izhajal iz 
tega, kakšna sem jaz in kako jaz kakšno stvar naredim, povem. 
Zdi se mi, da je to najbolj razgaljajoča predstava o meni kot 
Vesni. Tu je gomila enih besed in seveda Pikine zgodbe, ki niso 
moje, je pa moja interpretacija. 

Pika je velika
V petek je bila v Stolpu Škrlovec premiera gledališke igre Roka Vilčnika Večja od vseh.  
Odraslo Piko Nogavičko igra Vesna Slapar, s katero sva se pogovarjala pred premiero.

Vesna Slapar / Foto: Nada Žgank
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Besedilo: Igor Kavčič
 

T
radicija velja. Mešani pevski zbor 
Musiva viva Kranj Primskovo že 
več kot dvajset let zapored v Galeriji 
mizarstva Ovsenik v Gorenjah pri 

Kranju pripravi celovečerni recital ob kul-
turnem prazniku. Gostitelja Marica in Loj-
ze Ovsenik odpreta vrata družinske galerije 
in gostita pevke in pevce ter obiskovalce 
večernega recitala. V okolju, ki z izbrani-
mi umetniškimi deli priznanih avtorjev že 
samo po sebi vzbuja slavnostno vzdušje, se 
zborovska pesem preplete z recitacijami in 
izbranim spremnim besedilom ter na ta 
način zaokroži čudovit kulturni dogodek. 
»Brez gostoljubja in mecenstva zakoncev 
Ovsenik ta prireditev ne bi bila tako izjem-
na, kot je, in pevke in pevci Musice vive 
smo jima za to izjemno hvaležni,« poudar-
ja predsednica zbora Tanja Jamnik. 

Z letošnjim recitalom se je zbor, ki 
mu dirigira Jan Gorjanc, spomnil kar 
nekaj pomembnih glasbenikov, sklada-
teljev in pesnikov, ki so pred kratkim 
ali pa bodo v letošnjem letu obeleževali 
okrogle obletnice. Najprej so ob klavir-
ski spremljavi Lovra Freliha počastili 
maestra Mojmira Sepeta, skladatelja 
in dirigenta zabavne glasbe, ki bo letos 
junija praznoval 90 let. Kar nekaj nje-
govih zimzelenih melodij je prirejenih 
tudi za pevske zbore, tokrat smo slišali 
že ponarodeli skladbi Moje orglice in 
Brez besed. Naslednji slavljenec večera 
je bil dr. France Prešeren, katerega 220. 
obletnico rojstva bomo beležili letos, 
zbor pa je zapel njegove Zdravljico, Kam 
in Zapuščena. Zadnjo je uglasbil Benja-
min Ipavec, še eden od jubilantov lan-
skega leta, decembra je namreč minilo 
190 let od njegovega rojstva. Med sklad-
be je zbor vpletel še Habetove Krčmar-

je, Vilharjevo Po jezeru in Vodopivčeve 
Žabe, pa tudi nekaj recitacij Jenkove 
poezije.
V zadnjem delu koncerta so pogledali še 
malo čez mejo in se spomnili velikana 
svetovne glasbene umetnosti Ludwiga 
van Beethovna, katerega 250. obletnico 
rojstva obeležujemo v letošnjem letu. 
Zaključili so z delčkom njegove 9. simfo-
nije Odo radosti ter z mislijo pevke Tjaše 
Rezar, ki je letos pripravila besedilo in 
scenarij recitala: »Naj še naprej ostane 
slovenska beseda, beseda praznika, petja 
in vriskanja, toda naj se lepa slovenska 
beseda razvija in uporablja tudi v vsakda-
njem pogovoru, na delovnih mestih in v 
zapletenih znanstvenih razpravah.«  
Po koncertu se je zbor zahvalil obema 
gostiteljema, ki sta na koncu pripravi-
la tudi pogostitev za izvajalce in za vse 
obiskovalce, druženje s pesmijo pa se je 
nadaljevalo tudi po končanem uradnem 
delu. Vsako leto Lojze Ovsenik odpre tudi 
del svoje galerije, v kateri hrani izjemno 
zbirko del slovenskega slikarja in Prešer-
novega nagrajenca Jožeta Tisnikarja. 
Kot je povedala Jamnikova, se MePZ 
Musica viva z dirigentom Janom Gor-
jancem že pripravlja na nove izzive leto-
šnjega leta, ki jih ni malo, saj so že pova-
bljeni na gostovanja v Postojni, v 
Markovcih pri Ptuju in na koncert v Pol-
hovem Gradcu. Prav posebej se veselijo 
septembra 2020, ko se zbor odpravlja 
na turnejo po Škotski, kjer bo imel z 
lokalnima zboroma dva celovečerna 
koncerta, in sicer v mestih Inverness in 
Oban. »Ker so v letošnjem letu zbor 
zapustili nekateri starejši pevci, zbor 
vabi v svoje vrste nove pevce, ki želijo z 
zborovsko pesmijo izpolnjevati svoj pro-
sti čas,« še dodaja Tanja Jamnik. 

Musica viva v Galeriji Ovsenik 
Galerija Ovsenik je ob slovenskem kulturnem prazniku tradicionalno zaživela z recitalom  
Mešanega pevskega zbora Musica viva.

Galerija Ovsenik vsako leto ponudi čudovit ambient za recital ob slovenskem 
kulturnem prazniku. / Foto: Roman Križnar
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PRIZNANJE GLASBENI ŠOLI KRANJ
Na Glasbeni šoli Kranj se učenci učijo igranja številnih 
inštrumentov, poleg tega jih šola vzgaja kot poslušalce ter 
jih oblikuje v vsestranske glasbenike, vključene v komorne 
skupine in orkestre. 
Glasbena šola Kranj svoje učence (in njihove sorodnike) večkrat letno 
spodbudi k obisku koncertov orkestra Slovenske filharmonije, Simfonič-
nega orkestra RTV in drugih. Še posebej radi se učenci odzovejo vabilu 
na simfonične matineje, ki jih za mlade poslušalce pripravlja Glasbena 
mladina Slovenije. Na GŠ Kranj, v dvorani na Trubarjevem trgu, že vrsto 
let organizirajo cikel koncertov Glasbeno mladinskega odra – GM odra, 
kjer se vsako leto zvrstijo s strani strokovne žirije izbrani najobetavnej-
ši, večinoma slovenski mladi glasbeniki, ki se občinstvu predstavljajo s 
sodobnim repertoarjem. Koncerti so odprti za javnost, poslušalci pa skozi 
muziciranje in  voden pogovor z glasbeniki spoznavajo ustvarjalne začet-
ke mladih na profesionalni glasbeni poti. 
Kvaliteto dela Glasbene šole Kranj je na januarski prireditvi ob 50 oble-
tnici delovanja prepoznala tudi Glasbena mladine Slovenije, s strani 
predsednika RS odlikovana z redom za zasluge. GŠ Kranj je prejela prizna-
nje za dolgoletno uspešno sodelovanje in povezovanje pri organiza-
ciji in izvedbi programov GMS. Tako priznanje je med glasbenimi šolami 
prejela le še GŠ Murska Sobota ter priznane ustanove kot so: Slovenska 
Filharmonija, Cankarjev dom, Akademija za glasbo v 
Ljubljani, Društvo slovenskih skladateljev,…

Prijavite se na novice GŠ Kranj: www.gskranj.net

V GŠ Kranj večkrat letno pripravijo komentirane nasto-
pe, ki jim prisluhnejo učenci nižjih razredov kranjskih 
osnovnih šol in vrtcev. Na sliki nastop učencev 12. 2. 
2020, ki ga je obiskalo preko 120 učencev OŠ Stane Žagar,  
letno pa tovrstne koncerte doživi skoraj 1000 otrok.

Učenci in mentorice GŠ Kranj, ki so 11. 2. 2020 v sodelo-
vanju z Osnovno glasbeno šolo Ivana Zajca nastopili v 
dvorani Hrvaškega društva skladateljev v Zagrebu.

Besedilo: Igor Kavčič

T
udi letos so v Likovnem društvu Kranj ob slovenskem 
kulturnem prazniku in v obogatitev programa Prešerno-
vega smenja pripravili razstavo likovnih del svojih članov. 
Društvena Mala galerija je tokrat v znamenju figure. O 

pojmu figure v likovni umetnosti je spregovoril eden od dejav-
nih članov, arhitekt Jaka Bonča, med drugim je poudaril, da je 
figura lik, pa ni signum; je oblika, pa ni nujno forma; je slika, 
pa ni vedno pictura; je svojstvo, pa ni nujno qualitas; je zuna-
njost, pa ni exterior; je podoba, pa ni vedno imago; je kip, pa ni 
nujno statua; je prikazen, pa ni vedno phantoma; je pojav, pa 
ni nujno visus; je postava, torej je figura; povsem konkretno je 
naslikana, pa ne sodi v konkretno slikarstvo.
Zelo raznolik je tudi nabor del, ki predstavljajo odnos tokrat-
nih razstavljavcev do figure. Na razstavi tokrat sodeluje osem 
članov društva: Irena Dimovska, Jože Eržen, Irena Gayatri 
Horvat, Lojze Kalinšek, Marko Lukan, Zmago Puhar, Meta 
Šolar in Veronika Vesel Potočnik. Dela bodo na ogled do 2. 
marca.

S figuro pesniku v čast 
Tradicionalna razstava članov Likovnega društva Kranj ob slovenskem kulturnem prazniku

O figuri so tokrat razmišljali tudi: (od leve) Meta Šolar, 
Veronika Vesel Potočnik, Marko Lukan, Lojze Kalinšek in 
Jože Eržen. / Foto: Igor Kavčič
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kviz 
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 27. 2., ob 19.00, dvorana
...............................
predstavitev knjige 
SHALOM
dr. Julij Bertoncelj
torek, 3. 3., ob 18.00, dvorana
...............................
pripovedovalski večer
KDO SE BOJI BELE KAČE?
Bajate
sreda, 4. 3., ob 19.00, dvorana
...............................
pogovor O POLNOVREDNOSTI 
SLEHERNIKA
Pater Karel Geržan
četrtek, 5. 3., ob 19.00, dvorana 
...............................
improvizirana predstava ŠILA
KUD Kiks
petek, 6. 3., ob 18.00, dvorana
...............................
predavanje
NE PRESPIMO SPANCA!
Žiga Lipar
torek, 10. 3., ob 18.00, dvorana

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP: 
MIŠA MOLK
Miša Molk, Darja Groznik
sreda, 11. 3., ob 19.00, dvorana
...............................
predavanje
MIŠICE MEDENIČNEGA DNA 
Mag. Mateja Kržin
četrtek, 12. 3., ob 17.00, dvorana
...............................
pripovedovalski festival
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE 
2020
Tatjana Jamnik, Agica Kovše; Su-
zana Slavič, Vesna Radovanovič, 
Lea Hedl, Jure Bohinec
četrtek, 12. 3., ob 19.00, dvorana
...............................
predavanje  
SPOPAD PRI ŠORLIJEVEM MLINU  
Ivan Smiljanić
torek, 17. 3., ob 19.00, dvorana
...............................
bralna akcija  
BEREMO PREŠERNO  
od 8. 2. do 3. 12. 2020, 
vse enote Mestne knjižnice Kranj

Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.
Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: gorenjci.si • 

predstava za otroke
ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM
LG Nebo
tor., 18. 2., ob 17.00, dvorana
...............................
delavnica
ODPRAVLJANJE STRAHU PRED 
EKSOTIČNIMI ŽIVALMI
Nika Leben
petek, 21. 2., ob 17.00, dvorana
...............................
pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
vsako sredo, ob 17.30, pravlj. soba  
...............................
delavnica 
ČAROBNI PRSTI
Špela Košir
vsak četrtek, ob 17.00, ustv. soba 

predavanje 
RUŠEVINE SPOMINA
Ivan Smiljanić
torek., 18. 2., ob 19.00, dvorana
...............................
pogovor 
#ZOBOTREBEC! TISTA, KI PIŠE, 
POJE, PRASKA IN PIHA
Zoran Smiljanić, 
Svetlana Makarovič in Matej Šurc
sreda, 19. 2., ob 19.00, dvorana
...............................
glasbeni večer
NAŠE PESMI, NAŠE MISLI 
Pevska skupina Bodeče neže
četrtek, 20. 2., ob 19.00, dvorana
...............................
predstavitev
DVA GORENJCA O ŠPARANJU
Marko Juhant, Pavel Rihtaršič
torek, 25. 2., ob 19.00, dvorana
...............................
pogovor
ZNANOST NA CESTI: 
NAŠE PRIHODNOSTI NA 
PLANETU, KI NE RASTE
Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Jan Grilc
sreda, 26. 2., ob 19.00, dvorana

Besedilo: Igor Kavčič

L
ani septembra je na likovni koloniji 
Domplan Barbariga navdih iskala 
skupina likovnikov, ki svoje ustvar-
jalne moči že več let združujejo 

tudi pod imenom Likovno srečanje Jas-
na. Tokrat so slikali morske in istrske 
motive tega slikovitega kraja in njegove 
okolice. Na razstavi lahko vidimo, da so 
posamezniki zelo različno doživljali Istr-
sko motiviko, zato so tu na ogled abstrak-
tna dela kot tista, ki podajajo realistični 
odtis krajine. Na koloniji nastala likovna 
dela so v prostorih družbe Domplan 
tokrat razstavili: Franc Bešter, Boleslav 
Čeru, Edo Gregorič, Anton Kavčič, Ivan-
ka Kraševec - Prešern, Ivan Prešern - 
Žan, Nejč Slapar, Branko Škofic in Ivan 

Žibert. Na krajši slovesnosti pretekli 
ponedeljek je avtorje predstavila umetno-
stna zgodovinarka Katarina Vidic, razsta-

vo pa je odprla direktorica Domplana 
Vera Zevnik. Dela bodo v prostorih dru-
žbe na ogled vse do sredine aprila. 

Na Domplanu gostuje Jasna 
Likovniki, združeni v Likovno srečanje Jasna, s svojimi likovnimi deli gostujejo v prostorih  
družbe Domplan.

Slikarji Jasne razstavljajo na Domplanu. / Foto: arhiv Likovno srečanje Jasna
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Besedilo: Igor Kavčič

Ana Žunič je magistrica profesorica slovenistike in sociologi-
je in poučuje na osnovni šoli v Ljubljani. Je zaprisežena nara-
vovarstvenica in v Layerjevi hiši vodja literarnega programa. 
Te dni je izšel zbornik naravovarstvene poezije Zadnja vaja, 
v treh letih že tretja literarna zbirka, ki jo je uredila in pripra-
vila skupaj z ekipo Layerjeve hiše. »Imamo še veliko načrtov 
– poezija na ulici, kreativne delavnice, večeri slam poezije ... 
vse to in še.«
Današnje sonce vas je odpeljalo v (na)...
Ker imam zelo zaseden urnik, me je sonce danes odpeljalo 
kar na mojo čudovito teraso, kjer na malinah in borovnicah 
že poganjajo popki.
Na kaj pomislite, ko rečem besedo Sava?
Takoj se spomnim na Simona Jenka in to, da moramo Kranj 
začeti prepoznavati tudi kot Jenkovo (ne le Prešernovo) mesto. 
Najlepša slovenska beseda je?
Ogromno jih je! Obožujem pridevnike, ki barvajo svet. Z njimi 
polnim tudi svoja besedila, včasih jih v pesmi, kritike, uvodne 
besede, članke »natlačim« toliko, da je potem potrebna selek-
cija. (smeh) 
Katera napaka, ki jo Slovenci najpogosteje delamo pri 
pisanju/govoru, vam gre najbolj na živce? 
V govoru me tiste »napake« ki so značilne za narečja, ne moti-
jo. Menim, da so dialekti del jezikovnega bogastva. Napaka, ki 
me zelo živcira, pa je nepravilna raba velelnikov.
Lira ali harfa?
Lira, ker je tako ime tudi moji psički. Ime je prišlo čisto pod-
zavestno, preden sem sploh pomislila, se spomnila, da je to 
tudi simbol pesništva.
Svet brez živali bi bil ...
Prazen. Osamljen.
Na kaj najprej pomislite, ko se zbudite v soboto zju-
traj?
Že nekaj let je moja prva misel zjutraj (ne glede na dan): pes 
mora na sprehod! Na srečo jo velikokrat na jutranji sprehod 
odpelje fant, tako da lahko potem pomislim na zelenjavo iz 
tržnice in kavico v Layerjevi hiši. Sobotni dopoldnevi so moji 
najljubši v našem mestu, rada imam vrvež ljudi.
Vrečka ali 'škrnicelj'?
Papirnati 'škrniclji' iz 'našega' – družinskega Eko škrnicla. 
Vesela sem, da stranke vse pogosteje odklonijo celo tega – 
počasi se miselnost premika v smeri naravovarstva, sočutja, 
ozaveščenosti in odgovornosti do Zemlje.

Največji sovražnik človeštva ta trenutek je …
Strah. Strah pred drugačnimi in drugačnostjo. Strah pred 
spremembami, pred izstopom iz cone udobja. Pa tudi strah 
pred lastno nepopolnostjo v tem svetu umetno ustvarjane ide-
alne podobe. 
V središču katerega velikega mesta bi živeli in zakaj?
V Pragi, Budimpešti, Dubrovniku … Všeč so mi starodavna 
mesta s kamnitimi zidovi, tlakovanimi cestami, vodnjaki ... 
Mesta, bogata s kulturno dediščino, mesta, ki lahko povedo 
tisoč zgodb.
Februar je …
Prva obljuba pomladi, prebujanja, novega kroga življenja. 
Sveža lepota, ki se je še drži zimski hlad. 
Kolesarjenje, tek ali plavanje?
Moram priznati, da sem klasični knjižni molj. Občudujem 
športnike, njihovo predanost in vztrajnost, sama takšne disci-
pline žal nimam. Velikokrat se pošalim, da je dobro, da imam 
psa, saj sem tako prisiljena v vsaj malo gibanja. (smeh) 
Koncertu katere glasbene skupine ali glasbenika bi se 
težko odrekli?
V družbi vsako leto težko pričakujemo MetalDays v Tolminu. 
To je resnično imeniten festival v najbolj čarobnem delu Slo-
venije. Tam je toliko pozitivne energije, tam je črnina samo 
zunanja. S skupino prijateljic pa redno hodimo tudi na vrhun-
ske koncerte Katalene. 

Izpovednik: Ana Žunič



Večja od vseh je monodrama, katere protagonistka je Pikapolonica Zmagoslava 

Marjetica Nogavička – torej Pika Nogavička. Že v prvih stavkih izvemo, da je Pika 

zrasla, da je postala tudi 'odrasla', da pege prekriva s pudrom, nosi visoke pete in 

nogavice iste barve ter živi v garsonjeri.
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Rok Vilčnik - rokgre

VESNA SLAPAR

»IN VSI BI VEDELI, 

DA NAD TEM NI 

VEČ NIČESAR — 

NIČESAR LEPŠEGA, 

POPOLNEJŠEGA, 

ČAROBNEJŠEGA.«

PGK Nagrada Julija - Kranjcanka - Vecja od Vseh.indd   1 13. 02. 2020   11:48:47
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

U
deleženke prireditve Punce v jami 
bodo tekle ali hodile le po rudni-
ku na okrog 5,5 kilometra dolgi 
progi, ki poteka v rudniških rovih 

med mestoma Trbovlje in Hrastnik. Le 
na začetku in koncu je klanec. Udele-
ženke se bodo spustile 40 metrov glo-
boko v rudnik in se na koncu povzpele 
prav toliko na površino. Vmes je proga 
ravna, poteka pod površino, včasih bodo 
tekle ali hodile tudi več kot 250 metrov 
pod zemeljskim površjem. Proga je var-
na, vendar je zaradi tirov, vlage, teme in 
neravne površine zahtevna za hitrejši tek. 

Vsekakor preizkušnja, polna adrenalina. 
Po preizkušnji v jami bo zbranim zapela 
pevka, gledališka, televizijska in filmska 
igralka Lara Jankovič,« je napovedal Mar-
ko Planinc v imenu organizatorja, Zavo-
da Savus. 
V posebnem knapovskem okolju v Zasa-
vju bodo tekačice tekle povsem druga-
če kot na drugih tekaških prireditvah: 
s čeladami in naglavnimi svetilkami. 
Prijave za tek so že odprte. Sodelujejo 
lahko udeleženke, ki redno trenirajo, 
rekreativke, pa tudi tiste, ki bodo progo 
po jami samo prehodile
AMBASADORKE PRIREDITVE Priredi-
tev bo podprlo pet ambasadork: Tadeja 
Brankovič, druga najuspešnejša sloven-

ska biatlonka vseh časov, Nina Jelen, 
izjemna, večkrat nagrajena učiteljica, 
Mojca Koligar, gorska tekačica in vete-
ranska svetovna prvakinja, Fanči Moljk, 
ambasadorka Zasavja, prababica na ski-
roju, in Darja Reichman, slovenska gle-
dališka, televizijska in filmska igralka. 
Častna pokroviteljica prireditve Punce 
v jami 2020 pa je predsednica Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije Lidija 
Jerkič, ki je dekletom za spodbudo zapi-
sala: »Novi začetki in nove ideje terjajo 
malce poguma. In ženske ga imamo 
obilo. In če je treba v jamo, bomo v jamo 
tudi šle. Praznovanje 8. marca bomo 
obeležili s tradicionalnimi proslavami 
in rožico, dodali pa bomo še nekaj adre-
nalina, vzdržljivosti, poguma in okolja, 
ki ni nujno vedno prijazno, za nas pa 
bo stadion. Z navijanjem na začetku in 
svetlobo na koncu bomo pokazale, da 
znamo in zmoremo, če le hočemo. In 
da hočemo!« 
Med udeleženkami teka bo tudi muzeal-
ka, filozofinja, zgodovinarka, gornica, 
Kranjčanka Jelena Justin: »Prepričana 
sem, da bo zanimiva izkušnja, fina pri-
reditev, tako kot je njihov tradicionalni 
Jamatlon. Dan bi sicer preživela nekje 
na zraku, v hribih, tokrat ga bom pod 
zemljo in se tega že prav veselim. Prire-
ditev tudi ponuja možnost, da vidiš 
rudarske rove, ki jih sicer ne bi, in obču-
tiš, vsaj malce, kaj pomeni delati pod 
zemeljskim površjem. Ta tek, na dan 8. 
marca, se mi zdi tudi spomin na ženske, 
ki so v preteklosti orale ledino, spremi-
njale svet, hkrati pa tudi opomin za pri-
hodnost, da svet potrebuje močne žen-
ske. In prav je, da nas bo na teku čim 
več, da smo zraven.« 

Punce v jami
Zavod Savus bo osmega marca nevsakdanje počastil ženske. Kot organizatorji nenavadnih 
adrenalinskih dogodkov bodo pripravili tek, na katerega vabijo samo »nežnejši« spol. Poleg 
rudarjev in reševalcev, seveda. In Perkmandeljca. Prireditev je dobila ime Punce v jami.

Udeleženke se bodo spustile 40 metrov globoko v rudnik in se na koncu 
povzpele prav toliko na površino. Vmes je proga ravna, poteka pod  
površino, včasih bodo tekle ali hodile tudi več kot 250 metrov pod zemeljskim 
površjem. / Foto: Zavod Savus
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

P
rejšnji teden je v dvorani Podme-
žakla potekal hokejski turnir olim-
pijskih predkvalifikacij. S tremi 
zmagami in prvim mestom si je 

naša reprezentanca zagotovila uvrstitev 
na odločilni kvalifikacijski turnir, ki bo 
avgusta na Norveškem. 
Med izbranci selektorja Matjaža Kopitarja 
je bil tudi Kranjčan, doma iz Rupe, Anže 
Kuralt, ki se z ekipo tokrat že tretjič bori 
za nastop na olimpijskih igrah. »Vedeli 
smo, da moramo na vseh treh tekmah 
zmagati in da si napake, če pač želimo na 
zaključne kvalifikacije, ne smemo privoš-
čiti,« je ob turnirju povedal 28-letni repre-
zentant, ki je kariero začel pri Hokejskem 
klubu Triglav Kranj, že dvakrat pa je bil 
tudi v slovenski olimpijski reprezentanci. 
»Pred leti si sploh nisem upal pomisliti, 
da bi kdaj lahko igral na olimpijskih 
igrah, sedaj pa sta za menoj že dve tovrst-
ni izkušnji, ki sta bili res nekaj posebne-
ga. Kar verjeti ne morem, da je možnost, 
da imamo z ekipo spet novo priložnost, 
zagotovo pa vem, da se bomo zanjo borili 
do zadnjih moči,« je tudi povedal Anže 
Kuralt, ki ga skupaj z reprezentanco še 
pred kvalifikacijami na Norveškem čaka 
nastop na domačem svetovnem prvens-
tvu v Ljubljani. »Seveda si vsi želimo, da 
se znova uvrstimo v elitno skupino. Se pa 
zavedamo, da ne bo lahko, saj bodo vse 
reprezentance na prvenstvu enakovred-
ne. Na ledu zlasti ne bomo smeli dopuš-
čati napak, sem pa prepričan, da nas bo 
selektor Kopitar na tekme dobro pripra-

Olimpijska izkušnja je  
nekaj posebnega
Tako pravi kranjski hokejist Anže Kuralt, ki se z reprezentanco bori za nov nastop na olimpijskih igrah.

vil,« je še povedal Anže Kuralt, ki zadnji 
dve sezoni igra na Madžarskem in z eki-
po iz Szekesfehervarja nastopa v ligi 
EBEL. »Dobro bi bilo, če bi tudi v Sloveni-
ji imeli spet ekipo, ki bi lahko nastopala v 

višji ligi, saj bi tako mladi imeli še več 
priložnosti za razvoj,« še dodaja Anže 
Kuralt, ki je vesel vsakič, ko mu v natrpa-
nem tekmovalnem ritmu za nekaj dni 
uspe priti domov v Kranj. 

Anže Kuralt v dresu slovenske reprezentance
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Besedilo: Vilma Stanovnik

K
onec januarja je potekalo odprto evropskem prvenstvu 
najmočnejše organizacije v brazilskem jiujitsu, IBJJF. 
Maja Povšnar je nastopala v kategoriji light weight. 
»V prvem krogu sem bila prosta. V drugem sem naletela 

na belgijsko zvezdnico, ki sem jo brez problema premagala z 
predčasnim zaključkom, vzvodom na komolec. Odločilen je bil 
četrtfinale, saj tekmovanje nima repasažev in z morebitnim 
porazom ostaneš brez medalje. Naletela sem na perspektivno 
ameriško tekmovalko, ki sem jo premagala v zadnji sekundi, ko 
mi je uspelo doseči tri točke. Nato sem v polfinalu premagala 
težko japonsko predstavnico z rezultatom 3 : 0 in uspelo mi je 
priti do finala najtežje ženske kategorije v vijoličnih pasovih. V 
finalu sem se srečala s Kanadčanko ter po izredno izenačeni 
borbi izgubila na sodniško odločitev,« je po vrnitvi domov svoje 
nastope opisala Maja Povšnar in dodala: »Rezultata sem zelo 
vesela, saj je bila konkurenca res močna in vsaka borba izredno 
težka. Z novo medaljo sem dokazala, da sem v vrhu tega športa, 
ki se hitro razvija. Čez teden treniram večinoma v Judo klubu 
Triglav Kranj, ob koncih tedna pa v klubu Black Dragon Akade-
mija v Zagrebu.« Maja je zelo vesela podpore podjetja Frank-
stahl Slovenija in Občine Preddvor, zagotovo pa bi ji prišel prav 
še kakšen sponzor, saj je letošnja sezona odločilna za kvalifika-
cije na svetovne igre, ki bodo drugo leto v Ameriki in na katere 
potujejo samo štiri najboljše iz vsake kategorije. Trenutno je s 

svojimi vrhunskimi rezultati na prvem mestu svetovne lestvice, 
ki pa bo tudi uradna lestvica, če se jiujitsu uspe uvrstiti na olim-
pijske igre 2024 v Parizu. 

Srebro za Majo Povšnar
Članica Judo kluba Triglav Kranj je na odprtem evropskem prvenstvu v brazilskem jiujitsu v Lizboni 
osvojila srebrno medaljo.

Maja Povšnar z novo medaljo / Foto: osebni arhiv Maje Povšnar

Pred kratkim je 11-letni Dimi Qendrim Krasniqi poskrbel, da 
je naslov državnega prvaka do 16 let v bovlingu ostal v Kranju. 
Mlad talentiran igralec Dimi je ta naslov namreč osvojil za 
sotekmovalcem Aleksom Slipacem. V kvalifikacijskem nastopu 
je bil sicer drugi, v polfinalu ter finalu pa je pokazal svoje znanje 
in brez večjih težav osvojil svoj drugi naslov državnega prvaka. 
Med mladinkami do 21 let je Taja Ruparčič osvojila tretje mesto 
in tako potrdila, da je ena boljših mladih igralk bovlinga v Slo-
veniji. Vesel skupnega uspeha je tudi predsednik Bowling kluba 
Kranj Dejan Gantar, saj klub v državi primat v konkurenci do 16 
let drži že od leta 2017 naprej. V. S.

DIMI PRVAK, TAJA TRETJA

Taja Ruparčič in Dimi Qendrim Krasniqi / Foto: Gorazd Kavčič
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

T
o soboto, 22. februarja, se začenja pomladanski del letoš-
nje prvoligaške nogometne sezone. Kranjski prvoligaši, 
ekipa Triglava, ki je jesenski del tekmovanja zaključila na 
sedmem mestu lestvice, bo ob 14. uri na domači zelenici 

gostila moštvo Rudarja iz Velenja. 
Letošnje leto pa bo tako za nogometaše vseh selekcij kot upra-
vo kluba nekaj posebnega, saj imajo v klubskem grbu zapisa-
no letnica 1920, kar pomeni, da praznujejo sto let organizira-
nega igranja nogometa. 
»Letos sto let praznujemo tako mi kot Nogometna zveza Slo-
venije in odločili smo se, da bo zato leto za nas še posebno 
slovesno. Poleg devetih pomladanskih prvoligaških tekem, 
ko se bomo z vsemi ekipami, ki igrajo v prvi ligi, sreča-
li tudi na domačem igrišču, je za nas največja prelomnica 
dan, ko nam bo zasijala luč, saj marca načrtujemo začetek 
igranja tudi pod reflektorji,« pravi predsednik NK Triglav 
Beno Fekonja in dodaja, da si želijo, da na tekme, ki bodo 
od pomladi končno lahko potekale tudi zvečer, privabijo vsaj 
tisoč gledalcev.
Polne tribune navijačev, ki bodo uživali tako v času tekem kot 
ob druženju prej in kasneje, so eden od ciljev kluba, zato so se 
povezali z Nogometno hišo zabave, ki jo vodi njihov nekdanji 

igralec Vedran Smiljanić. Tako bodo za navijače, od najmlaj-
ših do najstarejših, pripravljali različne spremljevalne dogod-
ke, od nogometnega radarja do mini nogometa, nogometnega 
poligona in druge, ki bodo potekali v času druženja ob nogo-
metnem igrišču. 
Teh druženj pa bo kar nekaj, saj pripravljajo zanimive turnirje 
za nogometaše različnih selekcij. Zlasti pomembnih bo šest 
turnirjev z imenom Triglav cup Kranj za fante od 9. do 14. leta 
starosti, za starejše pa pripravljajo štiri revialne tekme. 

Prav tako bodo v klubu konec maja pripravili tradicionalni dan 
nogometa. Za nadaljevanje sezone pripravljajo nove navijaške 
artikle, od pomladi bo na stadionu tudi bogatejša gostinska 
ponudba s prodajo po tribunah, v klubu pa so začeli tudi akci-
jo Mi navijamo za Triglav, s katero bodo povezali podjetnike 
in navijače. 
»Nogomet je doživetje in hkrati ponuja dodatne priložnosti. 
Želimo si, da to spoznate skupaj z nami,« pravi predsednik 
Beno Fekonja, ki je vesel, da imajo tudi podporo na kranjski 
občini, podžupan Janez Černe pa je tudi njihov zvesti navijač 
in podpornik. 

Mi navijamo za Triglav
Pri Nogometnem klubu Triglav bodo navijačem, družinam in tudi poslovnim partnerjem ponudili,  
da nogometne dogodke v Kranju doživijo ne le kot tekme, temveč tudi kot prijetno druženje in zabavo.

Ob nogometu pripravljajo tudi različne spremljevalne 
dogodke, ki so jih prejšnji mesec predstavili v hotelu 
Marinšek.

Kranjski podžupan Janez Černe in predsednik NK Triglav 
Beno Fekonja

 Nogomet je doživetje in hkrati ponuja 
dodatne priložnosti. Želimo si, da to 
spoznate skupaj z nami.«
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Primož Pičulin

P
rešernov smenj je z leti postala ena 
najbolj prepoznavnih prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, tudi letos pa ga je, po ocenah 

organizatorjev iz Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj, obiskalo blizu tri tisoč 
domačinov in ostalih obiskovalcev od bli-
zu in daleč.
»Danes je v Kranju resnično velik praz-
nik, ki ga složno soustvarjamo številne 
organizacije in posamezniki,« je v poz-
dravu obiskovalcem letošnjega Prešer-
novega smenja poudaril direktor Zavo-
da za kulturo in turizem Kranj Tomaž 
Štefe in dodal, da je bilo za organizacijo 
takšnega dogodka potrebnega veliko 
truda ter da na prireditvi sodeluje več 
kot sto petdeset organizacij in več kot 
sedemsto posameznikov. »Danes so 
odprti vsi kulturni hrami v mestu, ob 
sprehodu v mestu si je moč ogledati 
več kot sto dvajset stojnic z različnimi 
ponudbami, udeležiti se je moč vodenih 
ogledov, oditi v rove in pokusiti dobrote 
iz domače kuhinje,« je ponudbo Pre-
šernovega smenja opisal Tomaž Štefe, 
kranjski župan Matjaž Rakovec pa je 
poudaril, da ob slovenskem kulturnem 
prazniku Kranj doživi takšen utrip, kot 
bi si ga želeli vedno. 
»Ta dan vse poti vodijo in vabijo v Kranj. 
Bogati sejemski ponudbi smo dodali 
vrsto prireditev, ki Kranj polepšajo in 
naredijo za kulturno središče Sloveni-
je,« je poudaril Matjaž Rakovec in dodal: 

Prešernov smenj obudi tudi 
stare čase
Ob letošnjem kulturnem prazniku je prejšnjo soboto v Kranju že osemnajsto leto zapored potekal 
Prešernov smenj, ki je znova privabil množico obiskovalcev.

Med številnimi obiskovalci je bil tudi častni pokrovitelj Kranjskega semnja, 
predsednik države Borut Pahor.

Na prireditvi ste lahko opazili meščane v značilnih opravah iz 19. stoletja.



Tudi letos so Kranjski semenj popestrili lajnarji.Živahno je bilo v različnih kulturnih ustanovah v mestu.
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»Rad bi se zahvalil vsem ustvarjalcem, 
ki so omogočili, da v Kranju dobro v 
srcu mislimo, da v Kranju združujemo 
prešerne ljudi, kajti Kranj je in bo vedno 
ostal prešerno mesto. Prav tako bi rad 
povedal, da kulturne ustvarjalnosti ne 
potekajo samo danes, ampak vsak dan, 

in to je največje bogastvo in moč Kranja, 
ki se bo, skupaj s celotno Gorenjsko, 
potegoval za laskavi naziv evropska pre-
stolnica kulture leta 2025.«
Obiskovalci so cel dan lahko obiskovali 
številne kulturne dogodke, v starem 
mestnem jedru si je bilo moč ogledati 

delo in izdelke rokodelskih mojstrov, 
prisluhniti pevskim zborom, recitaci-
jam Prešernovih pesmi, si ogledati nas-
tope folklornih skupin, se zapeljali s 
kočijo, okrepčati v Kranski kuhni ali pa 
se zgolj sprehoditi med privlačnimi sto-
jnicami. 

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.

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO  

PREMOŠA 1 l

12,49 EUR 

PARADIŽNIK  
BIO V KOŠČKIH 
PODRAVKA  
400 g

0,55 EUR 
OLJE OLJČNO EXTRA 
DEVIŠKO SPERONI 1l 

4,27 EUR

POSODA CHAFING GN 9 l ALPEKS      35,25 EUR 



30 I DOGAJA SE

Besedilo: Ana Šubic

N
a pustno soboto, 22. februarja, bo v starem mestnem 
jedru Kranja potekal Prešerni karneval, ki ga prireja 
Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTTK). Na Glav-
nem trgu se ob 11. uri obeta otroško pustno rajanje s 

Piko Nogavičko. Ob 14. uri načrtujejo mednarodno in otroško 
pustno povorko izpred mestne knjižnice do Prešernovega gle-
dališča. Tudi letos bodo povorko začeli najmlajši iz Kranjskih 
vrtcev, v njej pa bodo sodelovale tudi etnografske skupine. Kot 
običajno se bodo povorki pridružili znanilci pomladi kuren-
ti in gostujoča hrvaška skupina – pehinarska gospoda, ki bo 
predstavljala meščanski način obeleževanja pusta na Reki. Po 
povorki se bo na Glavnem trgu možno zabavati v pustni disko-
teki z DJ-jem. Omeniti velja še, da bo na pustno soboto doga-
janje v mestu popestrila tudi Kranjska kuhna, ki bo potekala 
med 10. in 17. uro.
Po 21. uri se obeta še večerno pustovanje v KluBaru, v Train-
station Subartu pa po 22. uri pripravljajo pustovanje z DJ-ji. 

Prešerni 
karneval

Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator

MESNICE ČADEŽ: Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6 | Škofja Loka, SPAR partner Čadež v Nami
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Obeleževanju gregorjevega se bo v sredo, 11. marca, na predvečer 
praznika, pridružil tudi Zavod za turizem in kulturo Kranj. Ob 17. 
uri bodo v Kranjski hiši pripravili delavnico izdelovanja gregorčkov, 
uro kasneje pa je predviden spust barčič v kanjonu Kokre. A. Š.

GREGORJEVO V KANJONU KOKRE

Na pustni torek, 25. februarja, »motovilke« iz Stolpa Pungert pri-
pravljajo pustno rajanje Pust, pust krivih ust. Potekalo bo med 16.30 
in 18. uro pred stolpom. Jadranka Završnik bo s kamišibaj gledali-
ščem prikazala ljudsko pravljico O Pustu in zakletem gradu. Za tiste, 
ki se bodo želeli spremeniti v prave maškare, pripravljajo poslikavo 
obrazov, potekala bo delavnica šaljivih pustnih prigrizkov, v pustni 
fotokabini pa bo možno ovekovečiti pustne spomine. A. Š.

PUST, PUST KRIVIH UST

V petek, 21. februarja, bo mednarodni dan turističnih vodni-
kov. Zavod za turizem in kulturo Kranj ob tej priložnosti vabi na 
brezplačen voden ogled Kranja. Zbor udeležencev bo ob 17.30 v 
Kranjski hiši. Potrebne so predhodne najave na info@visitkranj.si 
ali na telefonski številki 04 238 04 50. A. Š.

OB DNEVU TURISTIČNIH VODNIKOV NA  
OGLED KRANJA

V dvorani Mestne knjižnice Kranj bo v petek, 21. februarja, ob 17. 
uri delavnica o odpravljanju strahu pred živalmi, ki jo bo vodila 
Nika Leben, članica društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. 
Predstavila bo živali, ki se jih ljudje najbolj pogosto bojijo. »To so 
ščurek, podgana, ptičji pajek in kača. Seznanili se bomo, zakaj v 
nas ta strah sploh obstaja ali se razvije, ter se pogovorili, kako ga 
premagati. Najpogumnejši bodo to tudi dokazali in se živali dotak-
nili,« je napovedala Lebnova. A. Š. 

NAD STRAH PRED EKSOTIČNIMI ŽIVALMI
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Odlične pustne krofe, donutse in muffine 
dobite v vaših najbližjih trgovinah  
v  Medvodah, Škofji Loki , Kranju, Tržiču, 
Komendi in Ljubljani.

Med številnimi brezplačnimi aktivnostmi Medgeneracijskega 
centra Kranj (MCK) so tudi vesele urice, na katerih udeleženci 
preko pogovora ohranjajo in nadgrajujejo besedišče različnih tujih 
jezikov. V programu imajo konverzacijske urice iz angleščine, nem-
ščine, italijanščine, francoščine in ruščine, ki jih vodijo strokovno 
usposobljeni mentorji. Potekajo na dva tedna, če je le možno, od 
tega enkrat dopoldne in drugič popoldne, da se jih lahko udeležijo 
tudi tisti, ki so v dopoldanskem času v službi. Več informacij o 
programu MCK je na voljo na telefonski številki 04 280 48 25 in na 
spletni strani Ljudske univerze Kranj www.luniverza.si. A. Š.  

VESELE URICE TUJIH JEZIKOV
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ALENKA GODEC    SIMONA VODOPIVEC FRANKO    DAMJANA GOLAVŠEK

KULTURNI HRAM IGNACIJA 
BORŠTNIKA CERKLJE 
 12. MAREC OB 2000DINAMITKE

EKSPLOZIVNI KONCERT S HUMORJEM

VSTOPNICE: MOJEKARTE.SI, PETROL
INFO: WWW.SMEJMO.SE / 051 606 220
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Eksplozivni koncert s humorjem
Neuničljive Dinamitke iz muzikala Mamma Mia! so energično stopile na svojo pot.  
Z eksplozivnim koncertom s humorjem po vsebinski in oblikovni zasnovi režiserja Jaše 
Jamnika in producentom Jurijem Frankom se nam bodo predstavile na gregorjevo, 12. marca, 
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje. In še enkrat 8. aprila v Radovljici.

Po petih sezonah nastopanja v naju-
spešnejšem slovenskem muzikalu vseh 
časov je za zvezde muzikala Mamma 
Mia! prišel čas za nove izzive. Pevke, 
igralke, plesalke, prijateljice, neukrotlji-
ve Alenka Godec, Damjana Golavšek in 
Simona Vodopivec Franko se v družbi 
z rednim članom glasbeno-gledaliških 
zasedb Marjanom Buničem, ki je skupaj z 
Dinamitkami prav tako zablestel v Mam-
mi Mii!, predstavljajo v še svetlejšem soju 
žarometov. Ta neizogibno ponuja tudi to, 
kar jih je še posebej zaznamovalo in odli-
kovalo na odru muzikala: prijateljstvo, 
igriva radost in nezaustavljiva življenjska 
energija. Ljubezen do petja in glasbe 
je Dinamitke združila že v študentskih 
letih in jih kasneje vodila po samostoj-

nih poteh do razvpitega terceta, kjer so 
ugotovile, da so skupaj trikrat močnejše, 
ne trikrat, devetkrat! Eksplozivni koncert 
s humorjem v produkciji Prospota je več 
kot le koncert, saj je bilo vanj poleg glas-
benega dela vloženo tudi veliko truda 
in razmišljanja v preostalih segmentih 
koncerta: od povezovanja, odmorov do 
prehodov itn. Sestavljajo ga glasbeni hiti 
različnih obdobij, z energičnimi priredba-
mi, ki so postale zaščitni znak Dinamitk; 
tako vsem poznani iz muzikala Mamma 
Mia kot posamezni hiti glasbenic iz nji-
hovih mlajših let. Je tudi koncert z veliko 
mero humorja, katerega rdeča nit je Mar-
jan Bunič, ki tokrat sodeluje kot povezo-
valec oziroma tako imenovani krotilec. V 
vlogi »krotilca« se odlično počuti, čeprav 

pri Dinamitkah le redko pride do besede, 
a tega je že vajen iz Mamma Mie!. Kot 
so nam zaupali nastopajoči, so občutki 
po treh že izvedenih dobrodelnih kon-
certih fenomenalni, in še dodali, da gre 
nedvomno za izjemen glasbeni dogo-
dek, ki vam bo še dodatno okrepil vero 
v življenjsko radost, prijateljstvo in solju-
di. Producent Jurij Franko in igralec ter 
režiser Jaša Jamnik sta se prvič povezala 
že v muzikalu Mamma Mia!, ko je Jamnik 
kot alternacija »skočil v Gojčeve čevlje«. 
To sodelovanje se je oplemenitilo, ko je 
Franko Jamnika angažiral kot režiserja za 
novo glasbeno komedijo »Nune v akci-
ji!«. Sodelovanje se je izkazalo za zelo 
uspešno, saj predstava polni dvorane ter 
navdušuje obiskovalce po celi Sloveniji. 



www.visitkranj.com

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / 
Maistrov trg - Prešernovo gledališče

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

Dan
veselih
ust

22
FEBRUAR

SOBOTA

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani 
in otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot 
skupine najkasneje do 20. 2. 2020.

11
MAREC

SREDA od 16.00 do 17.45
Izdelovanje gregorčkov 
v Kranjski hiši

ob 18.00
Spuščanje gregorčkov 
v kanjonu reke Kokre





Besedilo: Ana Šubic

L
etošnja zima je bila doslej mila in prav nič radodarna s sne-
gom, ki bi v teh dneh, ko imajo šolarji počitnice, poskrbel 
za pravo zimsko vzdušje. Za užitke na snegu se je treba 
odpraviti na kakšno smučišče, ljubiteljem drsanja pa ni tre-

ba prav daleč. Na Slovenskem trgu še vedno obratuje drsališče 
na prostem, kranjski zavod za šport pa vabi tudi na brezplačno 
počitniško drsanje v Ledeno dvorano, ki je možno vse dni do 
nedelje, 23. februarja. Do petka in v nedeljo bo brezplačno drsa-
nje potekalo med 10. in 12. uro, v soboto pa od 16.30 do 18. ure.
Nekateri otroci počitniške dneve preživljajo tudi ob zanimivih 
aktivnostih v Medgeneracijskem centru Kranj, počitniški pro-
gram pa so pripravili tudi v Škrlovcu – dnevnem centru za 
mlade in družine. Po včerajšnji kuharski delavnici se bodo v 
prihodnjih dneh zvrstile različne športno obarvane aktivnosti. 
V Stolpu Pungert se je med počitnicami možno udeležiti 
brezplačnih ustvarjalnih delavnic, ki potekajo dopoldne od 10. 
do 12. ure in popoldne med 16. in 18. uro. Izdelovali bodo 
pustne maske, slikali na majice, ustvarjali s papirjem, kuhali 
... Šolarji si lahko počitnice popestrijo tudi z obiskom katerega 
od dogodkov v Mestni knjižnici Kranj ali njenih enotah ter si 
obenem izposodijo še kakšno zanimivo knjigo. 

Počitnice so tu

V Ledeni dvorani je te dni možno brezplačno počitniško 
drsanje. Vse dni do petka in v nedeljo poteka med 10. in 
12. uro, v soboto pa od 16.30 do 18. ure. / Foto: Gorazd Kavčič

V Stolpu Pungert se je med počitnicami možno udeležiti 
brezplačnih ustvarjalnih delavnic, ki potekajo tako 
dopoldne kot tudi popoldne. / Foto: arhiv Stolpa Pungert
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Time Machine
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

Tako kot lani in predlani je Gledališče 
Stražišče, ki deluje pod okriljem DPD 
Svoboda, tudi ob letošnjem kulturnem 
prazniku pripravilo novo predstavo. 
Tokrat so na oder postavili komedijo 
Babičina dediščina v priredbi in režiji 
Maje Ahačič. Ahačičeva jo je napisala po 
priredbi komedije z originalnim naslo-

vom Kdo je ubil Mici avtorice Bojane 
Mišič, ki jo je ustvarila Tržičanka Nana 
Peharc. »Kar pol leta sem iskala dober 
tekst, ki bi se ga dalo pripraviti tako, da 
bo smešen. Danes je težko dobiti sme-
šen tekst,« je razložila Ahačičeva. Napos-
led je dobila priredbo Nane Peharc. Med 
vsemi prebranimi teksti je bil ta prvi, ki 
je Ahačičevo nasmejal, zaradi česar se je 
odločila, da se še sama loti priredbe, ki 
jo je naslovila Babičina dediščina. Tako 
s premierno uprizoritvijo, na kateri so 

gostili celo avtorico originalne komedije 
Bojano Mišič, kot tudi s prvo ponovitvi-
jo so napolnili dvorano Šmartinskega 
doma. Dramska skupina je bila nadvse 
vesela takšnega odziva in se ga je nade-
jala tudi minuli konec tedna, ko so igro 
na stražiškem odru odigrali še dvakrat. 
Ali bodo v domačem kraju še zaigrali, je 
odvisno od zanimanja, prav tako pa še 
ni znano, ali bodo gostovali na drugih 
odrih, saj bi bil prenos scene precejšen 
zalogaj.

Babičina dediščina
Stražiško gledališče je na oder postavilo novo igro – komedijo Babičina dediščina, s katero  
so nasmejali lepo število gledalcev.

Talaso Strunjan
Sončen zaliv zdravja

Odpočijte si in zadihajte 
s polnimi pljuči.  
• Z veselim avtobusom na oddih (7 noči): že od 278,00 EUR dalje.
• Obvladajmo stres (5 noči s tretmaji): 637,00 EUR
• Healthy Ageing, za daljše in boljše življenje (5 noči s tretmaji): 596,00 EUR

08 20 50 300 | booking@terme-krka.eu |www.terme-krka.si

Svet savn s 7 savnami in 

velik bazen z ogrevano 
morsko vodo.

05-013_Oglas_Gorejnski_glas_TS_02_2020.indd   1 7. 02. 2020   14:05:35



Zgodba temelji na pohlepu po premoženju babice Zofke,  
s katerim bi se rad okoristil njen vnuk in njegovo dekle  
pa tudi stanovalci bloka.

Zabavnih prizorov ni manjkalo: Maja Ahačič kot babica, 
Mojca Jekovec v vlogi Miše in Luka Ahačič kot prodajalka 
kozmetike in seksi oblačil. 

  DOGAJA SE I 37  

V Mestni knjižnici Kranj so pripravili novo bralno akcijo, s 
katero spodbujajo k branju del slovenskih avtorjev. Umestili 
so jo med Prešernova praznika – 8. februar in 3. december, 
navezuje pa se tudi na 50-letnico Tedna slovenske drame v 
Prešernovem gledališču. Nabor priporočenih knjig so raz-
delili v štiri vsebinske sklope. V tem in prihodnjem mesecu 
so predvideli drame slovenskih avtorjev ter leposlovna dela 
avtorjev iz Kranja in okolice, v aprilu in maju bo tematika 
priporočenih knjig likovna umetnost in arhitektura, med juni-
jem in avgustom bodo pripravili poletno leposlovno mavrico, 
v septembru in oktobru pa bo možno poseči po delih s 
področij filozofije, sociologije in psihologije. Sodelujočim, 
ki bodo prebrali vsaj šest priporočenih del, bodo podarili 
letno članarino v knjižnici, 3. decembra, ob praznovanju 220. 
obletnice Prešernovega rojstva, pa bodo izžrebali še prejem-
nika glavne nagradne. A. Š.

BEREMO PREŠERNO

Zgodba temelji na pohlepu po premoženju babice Zofke 
Revše, s katerim bi se rad okoristil tako njen vnuk Boris s 
svojim dekletom Mišo kot tudi stanovalci bloka, v katerem 
živi babica. Vsi iščejo načine, kako bi jo spretno spravili na 
drugi svet, brez da bi kdo osumil njih. Čeprav gre za kome-
dijo, ob kateri se gledalec pošteno nasmeji, pa je zaslediti 
tudi elemente groteske, saj pohlep po premoženju ostarelih 
svojcev tudi v resničnem življenju ni nobena redkost. Igralci 
so se v svoje vloge odlično vživeli. Dogajanje, ki traja slabo 
uro in pol, je ves čas zanimivo, vzrok babičine smrti in raz-
plet zgodbe pa ostajata neznanka vse do konca, ki je vseka-
kor presenetljiv. V babico, okoli katere se vrti vsa zgodba, se 
je vživela Maja Ahačič, v njenega vnuka in njegovo dekle Pri-
mož Bajželj in Mojca Jekovec. Njeno mati je odigrala Katari-
na Srna, babičini sosedi Mirjana Bogataj in Sabina Traven, 
hišnika Martin Kuralt, odvetnika Lojze Jenko in kriminalista 
Luka Ahačič, ki je bil nadvse zabaven tudi v vlogi prodajalke 
kozmetike in seksi oblačil.
Na igro so se začeli pripravljati sredi oktobra. Večina igral-
cev je stalnih in so igrali tudi v prejšnjih dveh igrah, prvič pa 
sta se jim pridružila Katarina Srna in Lojze Jenko. »Smo zelo 
uigrana ekipa,« zadovoljno ugotavlja Ahačičeva. Posebnih 
težav niso imeli, še največji izziv je bilo časovno usklajevanje 
glede vaj.

Ahačičeva je še poudarila, da jim je pri postavitvi scene zelo 
pomagal Jože Cukjati, pri oblačilih pa Neva Lukanc. Veseli so 
tudi podpore župnije in krajevne skupnosti, ki sta jim brez-
plačno omogočila prostor za vaje. 
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Briško-gorenjska družina Koncut. Oče Jože in mama Albina – 
oba izhajata iz vasi Višnjevik v Goriških Brdih – in njuni hčeri Suzana, 
prevajalka iz francoščine, in Irena, profesorica na Gimnaziji Franceta 
Prešerna. Jože je v Kranj prišel v petdesetih letih kot dijak na takratno 
»iskrško šolo«, Albina je prišla deset let za njim. Živeli so na Nazorjevi 
ulici za nebotičnikom, v sedemdesetih pa so se preselili v hišo v Stražišče. 
Starša sta ponosna na hčeri, tri vnuke in dva pravnuka. Prešerna 
fotografija je nastala v Cankarjevem domu, kjer je Suzana prejela nagrado 
Prešernovega sklada. I. K. / Foto: Igor Kavčič

V prostorih Območne enote (OE) Kranj Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) 

so v ponovoletnem času pripravili razstavo, ki je 

gledalca z besedo in fotografijo popeljala v delček 

sveta gorenjske kulturne dediščine. Prikazovala 

je vse, kar se je v zadnjih dveh letih pomembnega 

obnovilo v prostoru, ki je v pristojnosti OE Kranj 

ZVKDS. Razstavo so odprli v družbi povabljenih 

gostov – predvsem županov gorenjskih občin, 

na ogled pa je bila dober teden dni. Povabilu na 

druženje se je odzval tudi domači župan Matjaž 

Rakovec. A. B. / Foto: A. B.

Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine (na fotografiji organizacijski odbor s predsednico Barbaro 

Lombar) je v Kulturnem domu v Šenčurju organiziralo že drugi Dobronamerni koncert taprave podeželske mladine. 

Na odru se je zvrstilo kar nekaj prepoznavnih glasbenih imen domače narodno-zabavne scene; zaplesali so člani 

Folklornega društva Preddvor, po končanem koncertnem delu pa so za sproščeno plesno vzdušje vseh obiskovalcev 

poskrbeli Peklenski muzikantje. A. B / Foto: A. B.

V Tušu v sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije že šesto leto pripravljajo nacionalni kulinarični projekt Tuševa zvezdica. Drugo predtekmovanje Zvezdice je gostila Radovljica, prvo mesto pa so osvojili Ljubljančani. Med tekmujočimi smo srečali tudi Ano Zevnik iz Britofa (desna), ki je na fotografiji v družbi Elme Dizdarević, Zale Obad ter Sare Bešter. Ana in Zala sta skupaj z radovljiško ekipo osvojili drugo mesto, pokrivali pa sta področje strežbe in turizma. A. B. / Foto: A. B.



Naša odlična športna plezalka Mia Krampl z Golnika je bila pred kratkim vesela priznanja za svoje uspehe, zlasti srebrno kolajno s svetovnega prvenstva. Dobila je namreč Bloudkovo plaketo. Podelitve na Brdu pri Kranju se je udeležila skupaj s staršema, očetom Milošem, nekdaj odličnim tekmovalcem v troskoku, in mamo Irmo, ki sta na hčerko upravičeno ponosna. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Na nedavnem 18. dobrodelnem veleslalomu Lions kluba Bled Golf v Kranjski Gori. Od 
leve član Lions kluba Golf Bled Gorazd Copek, donatorja Matjaž Tičar iz Top Dom Trada 
Žabnica in v imenu kranjskega Iskraemeco Sonja Gorenc ter predsednik Lions kluba Golf 
Bled Grega Šivic. S. K. / Foto: Gorazd Kavčič  

Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine (na fotografiji organizacijski odbor s predsednico Barbaro 

Lombar) je v Kulturnem domu v Šenčurju organiziralo že drugi Dobronamerni koncert taprave podeželske mladine. 

Na odru se je zvrstilo kar nekaj prepoznavnih glasbenih imen domače narodno-zabavne scene; zaplesali so člani 

Folklornega društva Preddvor, po končanem koncertnem delu pa so za sproščeno plesno vzdušje vseh obiskovalcev 

poskrbeli Peklenski muzikantje. A. B / Foto: A. B.

Ekipa Radia Gorenc je 
izpeljala akcijo Zabava 
v dvoje – si upaš. Tokrat 
so bili radijci tisti, ki 
so izzvali poslušalce, 
izzivov pa so se potem 
lotili v dvoje. Zadnji 
med štirimi je bil tek 
v plavutih in v avli 
Planeta Tuš Kranj sta 
se pomerila radijski 
tehnik Žan Kolman in 
poslušalec Igor Dežman 
z Zgoše pri Begunjah. 
Snovalci izziva so teku 
dodali še kakšno oviro, 
tekmovalca pa sta 
poskrbela tudi za pravo 
opravo. A. B. / Foto: 
Primož Pičulin

V otroškem kulturnem 
centru Krice Krace smo 
v fotoaparat ujeli slikarja 
Marka Tuška, ki je preteklo 
jesen obnovil skulpturo, 
ki jo je v začetku 
osemdesetih let izdelal 
njegov oče, slikar Vinko 
Tušek. Umetnina bo stalno 
na ogled obiskovalcem 
Kric Krac, med njenimi 
skrbniki pa bosta tudi 
lutkarja in igralca Ksenija 
Ponikvar in Bojan Pretnar, 
čudovita animatorja, ki 
iz otrok znata izvabiti 
najžlahtnejšo domišljijo in 
kreativnost. I. K. /Foto: Igor 
Kavčič

Januarsko Mavško tržnico so popestrili s 
tekmovanjem v kuhanju ričeta. Tekmovale so ekipe 
Praš, Mavčič, Podreče, Jame, Meje in Brega ob Savi, ki je na koncu osvojila prvo mesto. Za vezni tekst je skrbel Rudi Zevnik (levi), sicer tudi predsednik domačega 
Kulturnega društva Simon Jenko – Šmonca, prisotna pa sta bila tudi predsednik KS Mavčiče Marjan Tušar (na sredini) in predsednik Društva Sorško polje Matjaž Jerala (desni), ki se za tržnico zelo trudi. Glavna zasluga za tovrstno pestro dogajanje pa gre zagotovo domači krajevni skupnosti in njenemu vodstvu. A. B. / Foto: A. B.
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Poroka v poročni dvorani Tavčarjevega dvorca  .  Poroka na prostem 
Dodatna ponudba: Tradicionalna šranga  .  Poročna karikatura

Informacije in prijave:  Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
T: 04 517 06 00  .  M: 051 427 827  .  info@visitskofjaloka.si  .  www.visitskofjaloka.si

foto: Lucija Kavčičfoto: Jana Jocif

Grajska poroka  .  Mestna poroka 
Poroka na mestnem vrtu  .  Poroka na grajskem vrtu
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Besedilo: Ana Šubic

V
saka upravna enota (UE) ima ura-
dne prostore za sklepanje zakon-
skih zvez, v katerih je poročni 
obred brezplačen. V UE Kranj 

se letos obetajo spremembe glede ura-
dnih poročnih lokacij. Od prvega aprila 
bo namreč možno ob sobotah skleniti 
zakonsko oz. partnersko zvezo v novem 
uradnem prostoru v Gradu Khislstein, 
in sicer v popoldanskem času med 14. in 

18. uro, je napovedal načelnik UE Kranj 
Matjaž Dovžan. Prijave mladoporočen-
cev, ki bi se želeli poročiti na novi loka-
ciji, že sprejemajo. »Sklepanje zakonskih 
zvez v Mestni hiši v Kranju bo potekalo 
kot doslej: ob sobotah od 10. do 13. ure ter 
vsako sredo od 10. do 16. ure in vsak pet-
ek od 10. do 13. ure,« je pojasnil Dovžan 
in razkril še, da bodo z 31. julijem ukinili 
uradni prostor za poroke v Gradu Hrib v 
Preddvoru na željo njegovih najemnikov. 
»Do konca julija pa je še vedno možno 
skleniti zakonsko oz. partnersko zvezo v 

gradu kot uradnem prostoru,« je pristavil 
Dovžan.
PO PREDLANSKEM VELIKEM PORASTU 
LANI UPAD POROK
Število porok na območju UE Kranj je 
bilo sicer vrsto let v porastu. Velik porast 
je bil zaznati predvsem predlani, ko jih 
je bilo 368 oz. 65 več kot leto pred tem. 
Lani je število porok upadlo na 312, 
kar je dobrih 15 odstotkov manj kot v 
letu 2018. »V Mestni hiši je bilo skle-
njenih 89 zakonskih in ena partnerska 
zveza, kar je 26,8 odstotka manj kot v 

Poroke tudi v Khislsteinu
Od aprila bo uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez poleg Mestne hiše tudi Grad Khislstein, 
medtem ko Grad Hrib v Preddvoru z avgustom ne bo več uradna poročna lokacija.
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letu 2018. V uradnem prostoru v Gra-
du Hrib je bilo sklenjenih 25 zakonskih 
zvez oz. dve več kot predlani,« je razložil 
Dovžan in dodal, da so poleg tega med 
tednom v času uradnih ur na sedežu UE 
sklenili 61 zakonskih in eno partnersko 
zvezo (predlani 56 zakonskih in eno 
partnersko zvezo).
Sobota je že tradicionalno najbolj pri-
ljubljen dan za poroko. Lani je na ta 
dan usodni »da« dahnilo dobre tri četr-
tine parov. Največ, kar petnajst, si jih je 
večno ljubezen in zvestobo obljubilo v 
soboto, 25. maja, med meseci pa najbolj 
odstopa junij s 63 porokami, sledita maj 
in avgust, ko jih je bilo po 43. Najmanj 
jih je bilo lanskega januarja in decem-
bra: osem in deset. 
POROKA NA TRAVNIKU, POD KOZOLC
EM, SKEDNJEM … Slaba polovica oz. 44 
odstotkov parov je v zakonski stan skoči-
lo izven uradnih poročnih lokacij. Zunaj 
uradnih prostorov je bilo sklenjenih 134 
zakonskih in ena partnerska zveza. Kot 
zanimivost: v preteklosti je bil delež 
tovrstnih porok bistveno manjši; leta 
2012 se je denimo za ta korak odločil 
vsak četrti par. Želje mladoporočencev 
glede drugih lokacij so zelo različne 

(travniki, kozolci, skednji, gostilne, 
hoteli …). »Sklenitev zakonske zveze 
izven uradnih prostorov se mladoporo-
čencem dovoli, če ne bi bila težko izved-
ljiva in glede na možnosti upravne enote, 
ki so pogojene s številom razp oložljivih 

ekip oz. kadrovskimi možnostmi pa 
tudi primernostjo predlagane lokacije,« 
je razložil Dovžan. Kot že omenjeno, 
pari s poroko v uradnih prostorih nima-
jo stroškov, obred na drugi lokaciji pa 
stane 170 evrov. 

Lani se je na območju upravne enote Kranj poročilo 312 parov. / Foto: Tina Dokl
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Zgornje Bitnje 32, Žabnica, Tel.: 05 994 73 74
Odprto: torek-sobota: od 10. do 23. ure, 

nedelja, prazniki: od 10. do 22. ure
Razvoz hrane na dom. 

StrahincStrahinc
Gostilna in picerija

• malice 
• pice iz krušne peči

• nedeljska kosila
• žlikrofi

• jedi na žlico
• hišne specialitete iz krušne peči 
(telečja lička, Valvasorjev zrezek)

Prijeten ambient za zaključene družbe do 50 oseb.

... in še in še!

Nudimo vam:

Strahinc
GOSTILNA IN PICERIJA

Sprejemamo 
                   naročila  
    za praznovanja in   
          srečanja
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Zgornje Bitnje 32, 
Žabnica, 
T: 05 994 73 74, 
GSM:031 435 543,

Odprto: 
ponedeljek od 10. do 14. ure, 
torek–četrtek od 10. do 23. ure, 
petek in sobota od 10. do 24. ure, 
nedelja od 10. do 22. ure

Ombolo v testu:
 svinjski zrezek, pršut, čebula, sir
 piščančji zrezek, čebula, sir, suhi paradižnik
 svinjski zrezek, sir, čebula, jurčki, kisla smetana
 piščančji zrezek, sir, čebula, rukola, tartufata

Catering
Pice iz krušne peči
Malice in kosila

Strahinc

Besedilo: Ana Šubic

Š
pela in Andrej Mis, ki stojita za bla-
govno znamko Moj sufle in jima je 
z zamrznjenim narastkom iz čoko-
lade uspelo prodreti na trgovske 

police, pravita, da jima poroka resnično 
veliko pomeni ter da sta z njo še dodatno 
poglobila in nadgradila svoj odnos. Spoz-
nala sta se pri sedemnajstih letih, leta 
2002 na maturantskem izletu v Grčiji. 
Po štirih letih sta se odločila za skupno 

življenje in si dom ustvarila v Kranju. 
»Počasi sva se začela poigravati z mislijo 
o poroki, in ker sva si jo oba želela in se o 
tem veliko pogovarjala, se nama je neka 
filmska zaroka zdela nepotrebna, tako da 
sva vse skupaj preskočila in samo dolo-
čila datum. Usodni 'da' sva si izrekla pri 
svojih 25 letih,« se spominja Špela.
Ker imata rada naravo in gore, sta si 
zaželela poročni obred na prostem in 
prišla na idejo, da bi bil to Vogel. »Z 
nekaj težavami nama je na koncu le 
uspelo in težko bi našla primernejši 

kraj za poroko, kot sta pravljični Bohinj 
in Vogel,« je razložila. Z vremenom sta 
imela veliko srečo, pika na i pa je bilo 
po njenih besedah zabavno fotografira-
nje s fotografom Cirilom Jazbecem ob 
Bohinjskem jezeru. Poročno slavje sta 
imela na Dvoru Jezeršek na Brniku.
Ker nista želela klasične poroke, tudi 
nista upoštevala vseh tradicij, povezanih 
s poroko. »V avtu sva se ves čas vozila 
skupaj, za mizo nisva sedela s starši in 
pričami, ampak s prijatelji, nisva imela 
šrange, fantovščine in dekliščine, nisva 

Poroka v objemu gora
Zanjo sta se odločila Špela in Andrej Mis, mlada podjetnika iz Kranja, ki smo ju spoznali v oddaji Štartaj 
Slovenija. Že tedaj sta prisegala na čokoladni sufle, ki je bil tudi sladica na njuni poroki.



 Pisatelj Ivan Tavčar je napisal veliko
lepih zgodb, najlepšo pa je spisalo prav
njegovo življenje z ženo Franjo. Dovolita,
da Tavčarjevo pero pomaga spisati srečen
začetek tudi v zgodbi vajinega zakona.

Na začetku   vaju skupaj pred svati nagovori
gospodar visoškega posestva,sam Ivan Tavčar,
ki pospremi svate k obredu civilne poroke v
poročno dvorano v dvorcu ali na izbrano mesto
v njegovi zeleni okolici.
 
Ob edinstveni glasbeni spremljavi si izmenjata
zaobljubi in prstana, sreči v zakonu pa po
obredu nazdravita s pristno medico izpod
Blegoša. Ob slovesu prejmeta spominsko
darilo, tesno povezano z zgodbo resničnega
zaljubljenega para Ivana Tavčarja in njegove
žene Franje.

Narava v okolici dvorca je lahko pravi
navdih za poroko na prostem, v objemu
okoliških gričev in gozdov, s pogledom na
zgodnjebaročno cerkev sv. Volbenka. 

Čarobnost Tavčarjevega dvorca doživita s
poroko v čudoviti poročni dvorani z bogatimi
stropnimi in stenskimi poslikavami ob zvoku
nežne poročne melodije.

Po civilni poroki se lahko s svati na prostoru  pred
 dvorcem ali pod kozolcem zadržite tudi dalj časa  in 
poskrbite za poročno kosilo . 

Informacije in prijave:
Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja
Loka,
 T: 04 51 70 600, M: 051 427 827
E: info@visitskofjaloka.si , www.visitskofjaloka.si,
www.poljanskadolina.com 

 Vajin najlepši dan kronajta s čarobnostjo
Tavčarjevega dvorca na Visokem, v objemu
neokrnjene narave Poljanske doline.

 Poroka na Visokem je možna vsako soboto od
aprila do oktobra. Prijave so obvezne najmanj
30 dni pred poroko.
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želela klasičnega rezanega cvetja, ampak je bila rdeča nit žito, 
tako da je bil moj šopek samo iz ječmena, prav tako ostala 
dekoracija na poroki ...« je naštevala Špela.
Priprave na poroko sta začela približno leto dni prej. »Najprej 
sva rezervirala fotografa, gostilno, glasbenike, potem pa poča-
si vse ostalo. Veliko stvari sva naredila sama, je bilo pa vse 
zamišljeno bolj preprosto in enostavno, tako da ni bilo dosti 
priprav. Pri organizaciji takega dogodka so vedno skrbi, sva 
pa vse skupaj predhodno dobro načrtovala in je šlo pri izvedbi 
vse kot po maslu.«
Največ jima je pomenila izbira lokacije na Voglu in fotograf. Seve-
da jima je bila pomembna tudi kulinarika. Posebnih želja nista 
imela, saj sta želela, da je hrana všečna večini gostov, sta pa names-
to torte za sladico izbrala čokoladni sufle, kar seveda ne preseneča.
Poročni dan jima je minil neverjetno hitro. »Vse skupaj načr-
tuješ eno leto, potem je pa v trenutku vsega konec. No, po 
drugi strani se pa vse skupaj šele začne,« razmišlja Špela.
Skupaj z možem Andrejem bodočim mladoporočencem sve-
tujeta, da se na poročni dan resnično sprostijo in uživajo v 
vsakem trenutku ne glede na vse okoliščine, ki jim morda 
niso všeč. »Poročite se zaradi sebe in ljubljene osebe, s katero 
bi radi skupaj preživeli življenje. Torej poroko predvidite pa 
svoji meri in željah. To je vajin dan!« sta še poudarila. 

Razigrana na poročni dan: Špela in Andrej Mis  
/ Foto: osebni arhiv (Ciril Jazbec)

 Špela in Andrej Mis mladoporočencem 
svetujeta, naj se na poročni dan resnično 
sprostijo in uživajo v vsakem trenutku.
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Besedilo: Ana Šubic

L
etos bo že sedem let, kar je ljubiteljska kuharica, avtorica 
kuharskih knjig in blogerka Ana Kristanc dahnila usodni 
da svojemu Kristijanu in prevzela še njegov priimek Žon-
tar. »Zdi se mi, da sva bila na močni točki v svojem raz-

merju, oba sva samozavestno čutila, da sva se našla, in ta korak 
je prišel naravno. Poroka je bila za naju lepa izkušnja v življe-
nju, poleg tega pomeni tudi nekakšno varnost in stabilnost,« 
pravi Ana. Poročiti sta se želela na Škotskem, kjer sta se tudi 

zaročila, a sta nato na željo družine to storila doma. Tako sta 
se poročila na Bledu, slavje pa sta imela v gostišču v Naklem.
»S pripravami na poroko nisva komplicirala. Želela sva, da je 
vse skupaj čim manj stresno za naju, da se imava na poročni 
dan lepo in da imava lep skupni spomin,« je razložila Ana. 
Izbirala sta lokacijo za poroko in v sodelovanju s starši še gos-
tilno za slavje. »Najini družini imata preprost okus in želela 
sva, da je na mizi klasična tradicionalna hrana, ki bo vsem 
všeč in se bodo dobro najedli.« Poročno obleko je naročila na 
spletu, saj jo je želela obdržati za spomin. »Bila mi je všeč in 
z njo nisem izgubljala prav veliko časa,« se spominja Ana, ki 
je vešča tudi ličenja in se je tako na poročni dan naličila sama.  
In kaj se ji je najbolj vtisnilo v spomin? »Eden najlepših trenut-
kov je bil, ko sva videla, kaj sva drug drugemu vgravirala v poro-
čna prstana. To je bilo najino presenečenje drug drugemu,« 
nam je zaupala. V spomin se jima je vtisnilo tudi presenečenje 
njunih prijateljev, ki so jima »preuredili« stanovanje. »Ko sva 
prišla domov, sva morala ure in ure pospravljati, da sva sploh 
prišla do spalnice. Po celotnem stopnišču sva imela kozarčke z 
vodo, avto in stanovanje sta bila povita v plastično folijo in tra-
kove, pohištvo je bilo preurejeno, v postelji je bil riž ...« 

Lepa izkušnja
»Eden najlepših trenutkov je bil, ko sva videla, kaj 
sva drug drugemu vgravirala v poročna prstana,«  
se spominja Ana Žontar Kristanc.

Ana Žontar Kristanc in Kristijan Žontar sta se poročila 
leta 2013. / Foto: osebni arhiv (Nejc Balantič)
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Ljubljanska cesta 34C, Kranj 

tel: 04/ 287 22 33
kranj@spanatura.si        SpaNatura

SPA NATURA
SVET LEPOTE IN DOBREGA POČUTJA

AKCIJA TELO
PREOBLIKUJTE POSTAVO,
ZMANJŠAJTE OBSEG!

Revolucionarna nega, ki združuje 3 
tehnologije: led foto terapijo, termo 
stimulacijo in elektro stimulacijo.

Ugoden paket 6 obiskov
2x tedensko: 

PROMO CENA =298,35€
(Redna cena=398,50€)

Rezultat zagotovljen.
POKLIČITE ZA BREZPLAČEN POSVET. 

AKCIJA PEDIKURA
PROMO CENA =26€
(redna cena =39€)

Ponudba velja do vključno 31.03.2020.

Kranjčanka_1-3_02-2020.indd   1 05.02.2020   12:56:44

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

V
saka nevesta si želi na poročni 
dan biti popolna. Njeno lepoto še 
dodatno poudarijo dober make up, 
pričeska ter tudi negovane roke 

in urejeni nohti. »Bodoča nevesta naj 
bi kozmetični salon obiskala prvič že 
nekaj tednov pred poroko, saj je pripo-
ročljivo opraviti globinsko čiščenje kože 
in globinsko nego,« je pojasnila Jerneja 
L. Cuderman iz frizerskega in kozme-

tičnega ateljeja Silva. Seveda pa velja že 
pred tem posebno pozornost posvetiti 
negi kože, saj je na čisti in negovani koži 
make up veliko bolj obstojen in lepši.
Del priprav na poročni dan je tudi pos-
kusno ličenje. »To je zelo priporočlji-
vo, saj se dogovorimo, kakšne so želje 
stranke, kaj bi bilo primerno za njen 
obraz, oči, usta in kožo. Poleg tega pa 
izberemo prave odtenke glede na njen 
ton kože,« je razložila sogovornica in 
dodala, da trendi poročnega ličenja 
še vedno narekujejo bolj sveže, sijoče 
make upe, poudarjene oči ter nežne in 
svetleče šminke. Pri ličenju upoštevajo 
tip kože, obliko obraza in oči ter tudi 
stil neveste. Obisk kozmetičnega salona 
priporoča tudi bodočim ženinom, pred-
vsem za pedikuro ali nego obraza.
Neveste naj posebno pozornost posveti-
jo tudi urejenosti rok in nohtov, ki so ob 
občudovanju prstana še posebej vidni. 
»Pri poročnih nohtih je običajna franco-
ska manikira in pa kakšen biserček, da se 
malo posveti,« je pojasnila Cudermanova.
Nevestam priporoča prvi obisk frizerja 
vsaj tri do štiri tedne pred poroko, enako 
velja za ženina. »Barvanje in striženje 
naj bosta opravljena nekaj dni pred 
poročnim dnem. Priporočljivo pa je, da 
nevesta dan pred poroko, če je treba, pri-
de na fen frizuro, da lase ustrezno prip-
ravimo. Trend so spete pričeske, saj so 
najbolj obstojne in tudi elegantne. 
Dodatki so predvsem biserčki, perle, 
nakit za lase, lahko pa tudi cvetje, ki je v 
šopku,« je še pojasnila Cudermanova, ki 
sicer opaža, da se ženini sedaj urejajo 
veliko bolj kot v preteklosti. 

Popolna  
na poročni dan
Trendi poročnega ličenja še vedno narekujejo bolj sveže, sijoče 
make upe, poudarjene oči ter nežne in svetleče šminke.

Nevestino lepoto še dodatno poudari 
dober make up.
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Popusti se med seboj ne seštevajo.

KRANJ

Besedilo: Ana Šubic, foto: Rok 
Majhenič

I
skanje ustreznih glasbenikov za poro-
ko ni vedno enostavno. Pari naj se 
tega lotijo vsaj leto dni prej, svetuje 
harmonikar Blaž Jenkole iz Mavčič, 

ki igra pri ansamblu Raubarji. »Bodoča 
nevesta in ženin naj se odločita po svo-
ji vesti: kdo in kakšna zvrst glasbe jima 
je všeč. Po drugi strani mora biti všeč 
tudi gostom, da ni slabe volje. Vključena 
mora biti tudi dobra animacija gostov. 
Kakovostno izvajanje glasbe ne pomaga 
kaj dosti, če ansambel ne zmore povezo-
vati celotnega večera,« je razložil Jenkole, 
ki ima že petnajst let izkušenj z nastopi 
na porokah: kot spremljevalec harmoni-
kar, celovečerni glasbenik in v zadnjih 

letih tudi kot zabavljač. Nastopal je na 
okoli dvesto porokah, samo z Raubarji se 
jih je nabralo skoraj sto, pred tem pa je 
igral tudi v Kiki bendu.
Jenkole opaža, da je precej neznanih 
duov, triov, ki so velikokrat žrtve pred-
sodkov, da njihovo izvajanje ni primer-
no, da ne poteka v živo. A tudi ti sestavi 
prirejajo odlične zabave in vrhunsko 
izpeljane animacije, je poudaril. Kljub 
poplavi objav o glasbenih sestavih na 
družabnih omrežjih po njegovih bese-
dah še vedno pogosto obvelja reklama, 
ki gre od ust do ust, priporoča pa tudi, 
da si par ansambel prej posluša v živo. 
»Tudi DJ-ji so priljubljeni in nekateri 
zelo dobro opravljajo svoje delo, sem pa, 
seveda, pristaš žive glasbe.«
Poseben trenutek na poročnem slavju je 
prvi ples ženina in neveste. »Valčki so 

Glasba na poroki
Dobro poročno slavje si je težko predstavljati brez dobre glasbe.

zagotovo kralji otvoritvenih plesov. Rau-
barji velikokrat igramo naše Ti si moj 
cvet, Bel pajčolan, stalnica je tudi valček 
Kraljestvo naše sreče od Čukov. Se pa 
zadnje čase pojavljajo tudi razni angle-
ški valčki pa splošna komercialna glasba, 
dalmatinske skladbe, čačača, rumba in 
tudi Metallico smo slišali na solo plesih.«  
Kot pravi, so vsa poročna slavja posebna. 
Igrajo po celi Sloveniji in se že zaradi 
različnih poročnih šeg in navad zgodi 
kaj posebnega. Rad se spomni tudi šte-
vilnih anekdot. S Kiki bendom so zjutraj 
igrali na senenih balah, z Raubarji so 
oblečeni v Dalmatince igrali sredi ceste, 
zgodilo se je, da so se jim na poteh z 
nastopa na nastop pokvarili avtomobili, 
da so pozabili obleke ...
Sam je poročen od septembra 2012. Z 
ženo Uršo sta si za civilni obred izbrala 
Škofjeloški grad, cerkveno poroka sta ime-
la na Hotavljah, sledila pa je še »ohcet« na 
Šmarjetni gori. Igrali so jim Vagabundi, 
njun prvi ples pa sta kot mož in žena 
odplesala na Slakovo Ne prižigaj luči. 

Blaž Jenkole, harmonikar pri 
ansamblu Raubarji
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OZ. 20 € ZA POSAMEZNO          
      PODROČJE TELESA

FOTONA  
LASER 

Iz hvaležnosti, da smo bili davnega leta 
1999 PRVI salon v SLOVENIJI, ki je 
začel izvajati laserske postopke, danes 
omogočamo VSEM, ki imajo željo po 
trajni odstranitvi dlačic, pomlajevanju ..., 
da si to lahko uresničijo.

MOJCA ZAPLOTNIK JAMNIK

Medicinsko Estetski Center Studio Ma                                                                                                      
Marija Zaplotnik Jamnik s.p.

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj
04 202 67 94

www.studioma-kozmetika.si

45 €Fotona
HUDO DOBRE CENE

Z MEDICINSKIM LASERJEM

Mojca Zaplotnik Jamnik je znana kranj-
ska kozmetičarka. Tudi po upokojitvi 
pred petimi leti še naprej dela v salonu, 
kolikor ji omogoča zakonodaja, saj ji nje-
no delo veliko pomeni. Vse svoje aktivno 
življenje služi zdravju in lepoti. Najprej je 
bila medicinska sestra, zdaj pa je že več 
kot tri desetletja kozmetičarka. Vmes 
je opravila višješolski študij na fakul-
teti za šport. Kozmetični salon ima od 
leta 1987, kjer je najprej delala v okviru 
popoldanske obrti. Najprej ji je v salo-
nu kot maser pomagal sin Nejc, nato je 
delala z eno sodelavko, zdaj pa že vrsto 
let s kozmetičarkama Katjo in Andrejo. 
Lani je bila Mojca še posebej medijsko 
izpostavljena. Minilo je namreč štiride-
set let, odkar je njen pokojni mož Nejc 
Zaplotnik skupaj z Andrejem Štremfljem 

osvojil Everest. Na strehi sveta sta stala 
kot prva Slovenca. Štiri leta pozneje ga je 
vzel usoden plaz pod himalajskim osem-
tisočakom Manaslujem. Iz spoštovanja 
do Nejca in vseh, ki so osvajali svetov-
ne vrhove, tudi Mojca z javnostjo rada 
podeli spomine, čeprav so ti tudi boleči. 
Mojca je v kratkem skupnem življenju z 
Nejcem rodila tri sinove, najmlajšega je 
izgubila pred nekaj leti. Zaradi boleče 
družinske izkušnje čuti empatijo do lju-
di, ki so šli skozi še težje življenjske pre-
izkušnje. Tako poziva tudi k darovanju za 
družino pokojnega Dava Karničarja, ki 
jo je z delom izkupička v svojem salonu 
podprla tudi sama. 
Z življenjskimi preizkušnjami se sicer 
spopada s pomočjo športa. Z zdajšnjim 
možem Tomažem Jamnikom sta zavzeta 

igralca golfa, šport ji pomaga ohranjati 
tudi socialne stike. In seveda njeno delo, 
kjer nenehno uvaja tudi novosti. Pred 
koncem minulega leta je Mojca svojim 
strankam predstavila tehnološko preno-
vljeni laser. »Novejši laser je skrajšal pos-
topek odstranjevanja dlačic. Doslej je 
bilo tako, da smo po opravljenem prvem 
postopku tega čez teden dni ponovi-
li, nato pa znova čez nekaj tednov. Po 
novem pa najprej opravimo prvi tretma 
in čez štiri tedne naslednjega, kar je za 
moje stranke enostavneje in tudi cenov-
no ugodneje,« poudari Mojca Zaplotnik 
Jamnik. Kdo si ne želi gladke svilnate 
kože brez odvečnih dlačic, pa naj gre za 
zrelo žensko, ki je vedno rada urejena, 
ali za mlado dekle, ki se pripravlja, da bo 
blestela kot popolna nevesta!

Za kožo, mehko kot svila
V kozmetičnem salonu Mojce Zaplotnik Jamnik znajo na različne načine poskrbeti za gladko in 
svilnato kožo. Zdaj tudi z obnovljenim laserskim postopkom odstranjevanja dlačič.
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Besedilo: Marjana Ahačič, foto: Gorazd Kavčič

V
eterinarka dr. Zlata Čop je že vse življenje povezana s 
skrbjo za živali. Tudi zato, ker je bil veterinar že njen oče. 
Na njegovo veliko žalost, pravi, se je tudi sama odločila za 
študij veterine. »Na žalost zato, ker takrat, ko sem odha-

jala na študij, pri nas prakse za male živali tako rekoč ni bilo. 
Ženske veterinarke so običajno pristale v klavnicah, za tekočim 
trakom, kjer pregleduješ, ali je z bezgavkami vse, kot mora biti 
..., ali pa na inšpekciji.« 
Ampak ona je ves čas vedela, da jo zanimajo male živali, in na 
ljubljanski veterinarski fakulteti je po diplomi dobila mesto 
mladega raziskovalca prav na tem področju. Magistrirala je 

Strokovnjakinja za hišne 
ljubljenčke
Doktorica veterinarske medicine Zlata Čop z več kot petindvajsetletno veterinarsko prakso ima v  
Lescah že šestnajst let kliniko za male živali, kjer skupaj s sodelavci skrbi za številne, predvsem pasje 
in mačje hišne ljubljenčke. Pogovarjali smo se o tem, kako se v zadnjih desetletjih tudi pri nas spreminja 
odnos do živali in kaj lahko storimo, da živalim in njihovim lastnikom lahko olajšamo in polepšamo življenje.

www.mrpet.si

v nakupovalnem 
parku

STOP SHOP
Cesta Staneta Žagarja 71

4000 Kranj
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in doktorirala ter se vmes z nemško šti-
pendijo tri leta izpopolnjevala še v Ber-
linu. Nato je v domačih Lescah pred 25 
leti odprla veterinarsko ambulanto in 
pred šestnajstimi kliniko za male živali, 
v kateri za živalske ljubljenčke skrbi pet 
veterinarjev. 
Odnos družbe do živali se je od 
vaših začetkov v veterini precej 
spremenil. S čim so se včasih naj-
več ukvarjali veterinarji?
Na terenu so bili, po kmetijah. Male pra-
kse je bilo komaj kaj, sploh na obrobju. 
Lastniki malih živali so svoje ljubljen-
čke večinoma vozili v Ljubljano.
Včasih so k vam hodili predvsem 
okoliški lastniki živali, zdaj pa pri-
hajajo tudi iz bolj oddaljenih kra-
jev, kajne?
Res je. Tudi zaradi kolega Burje, ki se 
veliko ukvarja z reprodukcijo. Iz vse Slo-
venije prihajajo k njemu zaradi s tem 
povezanih težav, pa na umetne oplodi-
tve ... Kolega Božič se zadnja leta bolj 
poglobljeno ukvarja z obolenji srca, jaz 
pa z očmi. 

Dr. Zlata Čop z eno od svojih štirih mačjih ljubljenk. »Mačke sem imela zmeraj 
rada. Pri njih mi je všeč to, da se moraš za odnos potruditi. In če se, ti tudi one 
pokažejo, da te imajo rade. Psu, po drugi strani, moraš ves čas ukazovati, jaz 
pa nisem človek, ki bi mu bilo všeč, da nekomu ukazuje.« 

Več informacij: 040 476 323 (Božo)
kd.naklo.malasola@gmail.com • www.kd-naklo.si

VPISUJEMO
V SPOMLADANSKE TEČAJE
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Še vedno zdravite tudi z akupunkturo? Na tem podro-
čju ste pred leti orali ledino ...
Tudi s tem se še ukvarjam, čeprav zdaj metodo že uporablja 
tudi nekaj mojih kolegov.
Kaj je danes tisto, kar je pri vas drugače kot drugje?
Upam, da izstopamo po odnosu. Do strank in do živali. To se 
mi zdi zelo pomembno. 
Kakšni pa so tipični odzivi bolnih živali, ki jih opazite 
ob prihodu na kliniko?
Oh, toliko različnih zdravstvenih težav je, da so tudi odzivi različ-
ni. Je pa pri večini prisoten strah in stres ob spremembi okolja. 
Zato je tako zelo pomembno, da že mladiča navajamo na obisk 
pri veterinarju. Mi ga, ko pride prvič, pockrljamo s priboljškom, 
da ni že za začetku ves prestrašen, ko ga postaviš na mrzlo mizo 
za preglede. Res se potrudimo, da so prva srečanja povezana z 
nečim prijetnim. Zato tudi svetujemo, da na primer kuža last-
niki morda večkrat pripeljejo samo na tehtanje, da se navadi na 
prostor, na tukajšnje vonjave ... In potem se zgodi, da je kakšen 
sladkosnedi zlati prinašalec v ambulanti že daleč pred lastnikom 
... zelo dobro si zapomnijo, kje jih čaka kaj slastnega.
Katerih živali obravnavate največ?
Zagotovo psov, sledijo jim mačke, za njimi modra glodavci – 
kunci, morski prašički ... eksotičnih živali pa je zelo malo.
Če se je še pred dvema desetletjema večina mačk lah-
ko neovirano potepala po naseljih in so bili psi prikle-
njeni na verige ...
... je zdaj vse drugače. Večina mačk je v stanovanjih, so sterili-
zirane in kastrirane, veliko je cepljenih. Tudi ostankov hrane 

ne dobivajo več, na voljo je obilica posebej njim namenjene 
hrane, tudi priboljškov. Spremenilo se je tudi to, da so ljudje 
včasih imeli več velikih psov. Zdaj je tendenca k vedno manj-
šim pasmam, ki živijo v stanovanjih, skupaj z lastniki, ne 
privezani na verigo ali v ogradah, kot včasih. Nemške ovčar-
je, španjele in kodre nadomeščajo kavalirji, trenutno so zelo 
popularni francoski buldogi, med večjimi pa se ljudje največ-
krat odločajo za zlate prinašalce in bernce. 
Katere pa so največje težave, zaradi katerih pridejo 
lastniki z živalmi do vas?
Različne. Zelo pogosto so to prebavne motnje, težave s kožo 
in ušesi, živali potrebujejo kirurške posege pa seveda preven-
tivna cepljenja, ki jih včasih ni bilo. Mačke tako na primer 
cepimo proti mačji kugi; še nekaj let nazaj so, ko je prišla 
mačja kuga, iz ene vasi za drugo vse mlade mačke poginjale. 
Mačja kuga je namreč bolezen, pri kateri pogine od 60 do 90 
odstotkov obolelih živali. Če pa muco cepimo, jo lahko dobro 
zaščitimo. Seveda cepimo tudi pse, ne le proti steklini ... 
Se tudi pri živalih, tako kot pri ljudeh, v zadnjem času 
pojavljajo argumenti proti?
Seveda, ampak po drugi strani so že takrat, ko se pri nas še 
ni dobilo cepiv, ozaveščeni lastniki hodili po cepiva za pasjo 
kugo in parvo virozo v Avstrijo. Ko so namreč psi prišli sku-
paj, na primer na obveznih cepljenjih proti steklini, ki so bila 
organizirana po vaseh, se jih je zelo veliko okužilo z neozdrav-
ljivo pasjo kugo. Za parvo virozo pa so umirali mladički. Zdaj, 
ko se tudi pri nas cepi, ko je populacija precepljena, teh bolez-
ni skorajda ni. Parvo virozo vidimo morda enkrat na leto, pa 

Kuža bo srečen v svojem kožuhu
V Pasjem salonu Kosmatinc, ki se nahaja na naslovu Predoslje 137, bodo poskrbeli za 
celotno nego, ki jo vaš kosmatinec potrebuje za lep in negovan kožuh ter dobro počutje. 

Pasji salon Kosmatinc je pred dobrim 
letom odprla Simona Nograšek, po 
izobrazbi veterinarski tehnik, z oprav-
ljenim tečajem za pasjega frizerja na 
Dunaju. Tako majhnim kot velikim, 

kratkodlakim in dolgodlakim psom 
nudi kopanje, striženje, trimanje, raz-
česavanje, čiščenje ušes, krajšanje 
krempljev, praznjenje paraanalnih 
žlez. »Sprejemam in negujem karak-
terno raznolike pse. Četudi nekateri 
na prvi pogled delujejo agresivno ali 
so plahi, jih ne zavrnem. Vsakemu se 
posebej posvetim in mu poskusim 
zagotoviti maksimalno udobje in 
prijetno izkušnjo nege,« je poveda-
la Simona. V svojem pasjem salonu 
sprejema tudi mačke, ki zaradi neu-
krotljive ali neurejene dlake potrebu-
jejo striženje oziroma britje. Svojim 
strankam nudi še eno posebno stori-
tev. »Psa in lastnika, lahko tudi samo 
psa, z avtomobilom pridem iskat na 

dom in ju pripeljem do salona. Ko pa 
je kosmatinec urejen, ju odpeljem 
nazaj domov,« je pojasnila lastnica 
Pasjega salona Kosmatinc. Pravi, da je 
vsakodnevno razčesavanje dlake izje-
mnega pomena zlasti pri dolgodlakih 
psih, ne le zaradi videza, temveč tudi 
zaradi zdravja in splošnega počutja 
psa. Priporočam tudi, da pri umiva-
nju ne uporabljajo prevelikih količin 
šampona, saj kožo izsuši. Simona 
Nograšek, tudi lastnica šestletnega 
mešanca Jolieja, svetuje, da z nego 
začnemo že pri mladiču, da se ta 
navadi na dotike mest, ki so občutlji-
vi. Prvi obisk pasjega salona priporo-
ča pri treh mesecih, v nadaljevanju pa 
reden obisk na od dva do tri mesece.

Simona Nograšek in kuža Jolie v Pasjem 
salonu Kosmatinc / Foto: Tina Dokl 

  Pasji salon Kosmatinc - Simona Nograšek,    Kosmatinc - Pasji salon Kosmatinc,   040 636 562
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še to običajno pri kakšnem kužku, ki so ga po čudnih poteh 
»uvozili« k nam. 
Opažate morda, da si vedno več ljudi za ljubljenčka 
izbere žival iz zavetišča?
Opažamo, ja, sploh muce. Po mojih izkušnjah se zelo malo 
ljudi načrtno odloči, da bodo imeli muco. Običajno jo nekje 
najdejo ali pa mačka najde njih in potem postane »kraljica 
doma«. Takšni lastniki potem za zmeraj želijo ob sebi ime-
ti mačka; ko ga enkrat imaš, težko še kdaj živiš brez njega. 
Prav je, da se ljudje odločijo, da k sebi vzamejo najdene 
muce iz zavetišča, pse pa tudi. Čeprav je morda bolje, sploh 
če so v družini otroci, da se za prvega psa izbere socializi-
ran psiček, za katerega veš, od kod prihaja, in da ni imel 
slabih izkušenj v življenju.
Ljudje za zdravje radi rečemo, da je bolje preprečevati 
kot zdraviti. Velja enako tudi za živali?
Seveda, prav zaradi tega že pri mladičih svetujemo redno 
odpravljanje notranjih in zunanjih zajedalcev; bolh in pose-
bej klopov je iz leta v leto več. Če ne odpravljaš bolh pri svo-
jem hišnem ljubljenčku, se zaredijo v stanovanju in na kon-
cu pogrizejo tudi nas, pa še prenašajo številne bolezni, prav 
tako kot tudi klopi. Preventiva je res zelo zelo pomembna.
Kaj torej svetujete novim lastnikom hišnega ljubljen-
čka, ko prvič pridejo k nam?
Prav zanje smo celo napisali knjižici z »navodili«; eno za last-
nike mačk in drugo za lastnike psov. Svetujemo o cepljenjih 
in odpravljanju zajedavcev, pogovorimo se o sterilizaciji ozi-
roma kastraciji, ki prinaša številne pozitivne učinke. Prepre-

čujeta neželene brejosti, živali so bolj vodljive in imajo manj 
zdravstvenih težav, posebej ko so starejše. 
Tudi za zobe je treba skrbeti, kajne?
Seveda, sploh lastnikom manjših pasem psov in lastnikom 
muc svetujemo, da skrbno gledajo zobe, jih čistijo in kuža 
na čiščenje tudi že od majhnega navadijo. Vnetja, povezana 
s slabo higieno ust, povzročajo smrad, so pa tudi vir bakterij, 
ki jih lahko odplavi do ledvic ali srca, kjer lahko delajo težave.
Ob kliniki imate tudi trgovino s hrano in potrebščinami 
za male živali.
Začeli smo z dietno hrano, potem smo se pa odločili, da 
odpremo še trgovino, ljudje so jo potrebovali in vzeli za svojo. 
Za konec pogovora vas prosim še za kakšen zelo 
osnoven nasvet vsem, ki si želijo, da bi se njihov kuža, 
muc, morski prašiček ... dobro počutil z njimi.
Še preden se odločimo za hišnega ljubljenčka, pomislimo, koliko 
imamo časa, koliko prostora, kaj mu lahko nudimo, in se glede na 
to odločimo, katero žival bomo sprejeli v svoj dom. Ko se enkrat 
odločimo zanjo, namreč to ne prinaša zgolj veselja, ampak tudi 
kar nekaj obveznosti in stroškov. Žival ni stvar, ki jo kupimo za 
mesec, leto dni ... z njo živimo, če je vse po sreči, vsaj deset, pet-
najst, tudi več let. Predvsem pa si moramo zanjo vzeti čas. 
In če vse to imamo?
Če jim bomo vse to zagotovili, bodo tudi živali nam dale ogro-
mno pozitivnega. Sploh v času, ko se ljudje odtujujemo drug 
od drugega, ko je veliko odnosov postalo brezosebnih, nam 
eno takšno živo bitjece, ki nas je veselo, ko pridemo domov, 
zagotovo polepša življenje.  
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PE KRANJ - STRAŽIŠČE, Delavska cesta  8
VSE ZA VAŠEGA HIŠNEGA LJUBLJENČKA

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI

OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure
Tel.: 04 23 15 800 / e-naslov: info@aro.si / SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

ODLIČNA ZALOŽENOST, VELIKA IZBIRA:
    16 VRST HRANE ZA PSE IN MAČKE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO
    AKVARISTIKA, IZDELAVA AKVARIJEV, AQUA-TERARIJEV ….
    MALE HIŠNE ŽIVALI (KUNCI, HRČKI, PTICE ...), - STROKOVNI NASVETI

IZKORISTITE UGODNOSTI ZVESTOBE
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dostava po celi gorenjski
energotrade

*Akcija velja od 10.1.2020 do 31.3.2020. Nagrajenci bodo znani 15.4.2020. Kurilno olje prodaja podjetje Energotrade d.o.o., Tržaška cesta 45, 1000 Ljubljana 

www.energo-trade.si

Prodaja OLJA ZA
OSEBNA IN TOVORNA VOZILA

PRODAJA 

D O S T A V A  K U R I L N E G A  O L J A
kupuj NON STOP ceneje !

ČIŠČENJE REZERVOARJEV -50% ZA STRANKE

povračilo v vrednosti nakupa olja - DO 3000 eur v obliki dobroimetja
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Vlada Republike Slovenije je 10. januarja 2020 v Uradnem listu 
objavila spremembo državnega Odloka o načrtu za kakovost  
zraka na območju Mestne občine (MO) Kranj, in sicer je odločila, 
da z letošnjim 31. januarjem obstoječi Odlok preneha veljati. 
Posledica te odločitve je, da so od navedenega datuma dalje  
občani MO Kranj pri kandidiranju za nepovratne finančne  
spodbude Eko sklada izenačeni z večino preostalega dela  
države, izjema pa še vedno ostaja sedem občin, v katerih  
državni odloki še naprej veljajo. To pomeni, da odslej v MO Kranj 
nikjer več ni možno prejeti finančne spodbude Eko sklada za 
vgradnjo kondenzacijskega kotla na zemeljski plin, spodbude 
za vgradnjo toplotnih črpalk in kotlov na lesno biomaso pa so 
se znižale. Tako je odslej npr. za kotel na lesno biomaso za cen-
tralno ogrevanje stanovanjske stavbe možno pridobiti največ 4 
tisoč, in ne več 5 tisoč evrov, za vgradnjo toplotne črpalke zrak – 
voda za centralno ogrevanje lahko občan MO Kranj pridobi le še 
2.500, in ne več 3.200 evrov (v primeru, da odstrani staro kurilno 
napravo, sicer je subvencija tisoč evrov), za vgradnjo toplotne 
črpalke zemlja – voda ali slanica voda pa je višina enaka kot  
pri kotlih na lesno biomaso – zmanjšala se je iz 5 tisoč na  
4 tisoč evrov. Podrobnejše informacije o finančnih spodbudah so  
občanom na voljo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si 
in v Energetsko svetovalni pisarni Kranj, kjer lahko brezplačno 
dobijo tudi druge nasvete o učinkoviti rabi energije in  
rabi obnovljivih virov energije. Za obisk v pisarni je obvezna 
predhodna najava na telefon 04/231 31 21 ali prek spleta  
na https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna/20/prijava. 
Matjaž Eržen, energetski svetovalec mreže Ensvet

V KRANJU NIČ VEČ VIŠJIH SUBVENCIJ  
EKO SKLADA
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POSKUSIMO S TOPINAMBURJEM
Grčasti gomolji topinamburja imajo nizko energetsko vred-
nost ter obilico vitaminov, mineralov in esencialnih aminoki-
slin. Predvsem so dobrodošli na jedilniku sladkornih bolnikov 
kot dietno živilo, saj imajo zaradi velike vsebnosti inulina nizek 
glikemični indeks. Rastlina je po poreklu trajnica, vsako leto 
namreč iz očesc na gomoljih na novo odženejo zelnata stebla. 
Na prvi pogled je podobna bližnjemu sorodniku – enoletni 
sončnici, od katere se raz-
likuje predvsem po manjši 
cvetni košarici. Topinambur 
je tako rekoč neuničljiv, saj 
zaradi velike sposobnosti 
regeneracije uspeva celo na 
gruščnatih tleh. Gomolje 
spomladi posadimo na raz-
dalji 50 x 70 centimetrov. 
Rastline oskrbujemo podo-
bno kot krompir. Jeseni, 
ko začnejo listi rumeneti, 
porežemo stebla tik nad tle-
mi. Ker se gomolji na zraku 
hitro izsušijo, prenesejo pa 
tudi do –20 oC mraza, jih 
pustimo kar v zemlji. Zave-
dati se moramo, da gomolji, 
izkopani spomladi, vsebuje-
jo manj inulina, vendar so 
zato slajši. Gomolje lahko 
uživamo surove ali pa jih 
pripravimo kot krompir. 

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

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

 
marec 2020 – termini za Postani dijak za en dan na Srednji šoli in gimnaziji BC Naklo

23. 4. 2020 – Dan odprtih vrat Biotehniškega centra Naklo

PRISRČNO VABLJENI NA VPIS V PROGRAME 
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

SREDNJA ŠOLA in GIMNAZIJA                      VIŠJA STROKOVNA ŠOLA      
MIC:  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

gimnazija, živilstvo in prehrana, kmetijstvo, hortikultura in naravovarstvo

www.bc-naklo.si

NOVO v šolskem letu 2020/2021 
3-letni poklicni program (SPI):   

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Besedilo: Alenka Brun

P
ri dogodku Trendi v floristiki organizatorji v prvi vrsti 
želijo predstaviti novosti na strokovnem področju, 
pokazati možnosti v oblikovanju s cvetjem in pred-
staviti nove sorte cvetja. V zadnjih letih opažajo, da 

se, kar se tiče izbire barv, trendi prilagajajo modi in tudi pri 
uporabi drugih, včasih umetnih materialov, stvari postajajo 
bolj sproščene, razloži Peter Ribič iz BC Naklo. »Omejitve so 
danes vse manjše in vse bolj je pomembna floristova kreativ-
nost in iznajdljivost na odru,« še doda.
In kreativnosti ter iznajdljivosti premoreta fanta iz Flower 
Circusa veliko, kar smo videli tudi pri njunem gostovanju 
v BC Naklo. Gre v bistvu za blagovno znamko, podjetje, ki 
potuje po svetu, predstavlja cvetlične zgodbe v živo s sedmi-
mi priznanimi cvetličarji, in tokrat je Johnu Elstgeestu pod 
odrom delal družbo in izdeloval šopke na odru Mark Frank. 
Ob koncu predstavitev, ki potekajo v sproščenem stilu, celo 
v stilu šova, se lahko, če želijo, preizkusijo v kreacijah tudi 
posamezniki iz publike.

Cvetje je 
vedno modno
Dogodek Trendi v floristiki letos praznuje že 
deseto obletnico. V Biotehniškem centru (BC) 
Naklo ga vsako leto izpeljejo v sodelovanju 
z domačimi in tujimi floristi. Tokrat so gostili 
Flower Circus oziroma »cvetlični cirkus«, kjer sta 
se predstavila John Elstgeest iz Ukrajine in Mark 
Frank iz Nizozemske.

John Elstgeest in Mark Frank 
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080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

John in Mark upata, da udeleženci »rožne predstave« vse, kar 
vidijo, kar se naučijo od njiju, potem uporabijo pri lastnih kre-
acijah; da jim pride prav pri njihovem delu, v vsakdanji praksi. 
V Strahinju smo tako videli uporabo in kombinacije različnih 
tehnik in materialov, vrst cvetja. Poudarila sta pomen marke-
tinga, izvedeli smo ogromno koristnih informacij, predstavila 
nekaj zanimivih zgodb. Recimo v Rusiji je modno kupovanje 
večjega števila vrtnic, ki pa jih namesto v obliki šopka cvetli-
čarji prodajajo v lepih vazah – in bolj kot je stranka bogata, 
več je vrtnic, večja je seveda vaza. V Ameriki vam recimo ceno 

vrtnice določijo glede na to, koliko je na enem steblu cvetov. 
Pri nas velja krizantema za prvonovembrsko rožo, medtem 
ko drugje v svetu nanjo naletite tudi na porokah. 
Mark je pri izdelovanju šopka prikazal tudi uporabo različnih 
okvirjev, za zavezovanje uporablja navadno vrv, ideje črpa iz 
okolja, kreativne si zapisuje. Rad ima žive barve. Praktično 
nam je pokazal, kako lahko bela barva v kombinaciji z dru-
gimi barvami cvetja v šopku popolnoma nadvlada. Prikazal 
je tudi uporabo sprejev, bleščic, celo dekorativnih posipov, ki 
se sicer uporabljajo pri krašenju tort, kar je bil sploh zanimiv 



      Predsezonski servis kosilnic
        čiščenje kosilnice - menjava olja
        brušenje noža - nastavitev

      Kosilnica WB455SC

             Akumulatorske škarje DUH523

Velja za bencinske vrtne kosilnice vseh znamk.

365,00 €

328,50 €

177,00 €

105,00 €*

30,00 €

• samohodna
• mulčenje, stranski 

izmet in zbirna 
košara = 3 v 1

• širina noža: 46 cm
• jekleno ohišje
• vzdržljiva dvakrat 

uležajena kolesa

Cene iz tega letaka veljajo do 13. 3. 2020 oziroma razprodaje zalog.

• 18 V
• dolžina rezila 520 mm
• stopnje hitrosti: 1 stopnja
• največja debelina veje: 12 mm
• teža: 3,4 kg
• 3 leta podaljšane garancije

04 234 17 70

C. Staneta Žagarja 53, Kranj

pon - pet: 8h - 16h

* brez akumulatorja in polnilca

Set: škarje DUH523 + akumulator BL1830B + polnilnik DC18RC: 199,00 €

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o.

Zagotovljena poprodajna podpora.

 

Zaščita proti rji

Nikotrans & Begrad, d. o. o.

Razvoz betona v najkrajšem 
možnem času z najsodobnejšim 
avtomešalcem z že vgrajeno roko  
s črpalko na kamionu  
(doseg roke 25 in 32 m),  
popolna izraba materiala, zelo 
primeren za težko dostopne kraje, 
kjer je dostop  
več kamionom otežen,  
za manjše betonaže,  
greznice, škarpe,  
brez razsipavanja betona  
v okolico.

Savska loka 23
4000 Kranj
Tel.: 04/236 40 30
Faks: 04/236 40 32

Skandinavska  
kakovostna zaščita  
vseh lesnih površin

TRGOVINA Z GRADBENIM 
MATERIALOM
  opečni izdelki,
  betonski in modularni bloki,
  poroterm,
  betonske cevi, jaški, pokrovi,
  cement, apno, malta, mivka,
  tlakovci, robniki,
  betonsko železo, armaturne mreže,
  PVC program.

  MOJ DOM I 55  
pristop k nadgradnji šopka. Publiki pod odrom, ki dnevno 
rokuje s cvetjem, je položil na srce, naj se igrajo. Cvetličarji 
in floristi se morajo zavedati, da prodajajo emocije, da je sicer 
treba upoštevati željo stranke, vendar ne smejo pozabiti, da so 
oni strokovnjaki s tega področja. 
Cvetličarstvo danes ni enostavna panoga, se strinjata tako John 
kot Mark. John vidi problem v tem, da so kreativni ljudje naj-
večkrat skregani s številkami. Pojasni: »Velikokrat prodajo 
rožo za dva evra in pri dvajsetih rožah v šopku in nekaj zelenja 
bodo enostavno pozabili računati zelenje in svoje delo …« 
Kako pa je s talentom: mora biti cvetličar oziroma florist 
talentiran? Mark meni, da je talent treba razvijati. Sam je 25 
let v industriji in je že veliko videl, marsikaj doživel, a se še 
vedno uči. Da ima vsaka dežela nekaj drugega, mu da nekaj 
svojega, kar potem on poskuša uporabiti v lastni različici, še 
pove. Pa da je zanimivo že, kako se razlikujejo okusi ljudi, ki 
živijo v mestih, in tistih, ki živijo na obrobju mesta. Postreže 
z napovedjo, da bo prihodnost naklonjena tudi svilenim cvetli-
cam, ki lahko zaradi dobre izdelave dosežejo visoke cene. Seve-
da se bodo morali cvetličarji temu prilagoditi, vendar poudarja, 
da je to le trend. Sveže cvetje ostaja, medtem ko trendi pridejo 
in grejo, pravi.
In ker je omenil trende, nas je zanimalo še, kaj je moderno, 
katera cvetlica je recimo trenutno modna. S cvetjem je podo-
bno kot s spreminjanjem mode, se strinjata cvetlična kreativ-
ca. »Odvisno od sezone, okusa posameznika. Eni imajo raje 
krizanteme, drugim so pač bližje vrtnice.«
»Rože so vedno moderne,« zaključi Mark. 



Lesno gorivo je še vedno najbolj razširjen energent za ogrevanje 
stavb v Sloveniji. Četudi se v zadnjem času pogosto omenja elek-
trična energija, ki se ji po nekaterih napovedih obeta podražitev, 
pa ni le cenovno dostopen energent. Lesno gorivo široki popula-
ciji nudi vsem poznano bivalno ugodje in toplino. Še posebej, če 
govorimo o kaminih, lončenih pečeh itd., ki so vse bolj prisotne v 
osrednjem prostoru stavbe, v kombinaciji z drugim virom toplote. 

Vendar velja biti pozoren pri nakupu in vgradnji peči na lesno 
gorivo, saj je v Sloveniji in iz uvoza iz Hrvaške, Srbije, Bosne itd… 
še vedno mogoče kupiti peči, ki povzročajo prevelike emisije. Take 
peči brez dvoma delajo krivico lesnemu energentu, saj se vse pre-
pogosto posplošuje, da je že sámo lesno gorivo krivec za onesna-
žen zrak in dimniške požare. Zato je pomembno, da ob nakupu 
peči preverimo dokumentacijo in dobavitelja povprašamo, ali peč 
izpolnjuje zahteve veljavne zakonodaje.

Peči bodo zaradi varstva potrošnikov objavljene  
na enotnem seznamu Evropske Unije

Če se odločamo za nakup centralne peči oziroma kotla na drva, pele-
te ali sekance, potem je treba pred nakupom preveriti, ali kurilna 
naprava dosega emisije iz »nove« evropske Uredbe (EU) 2015/1189, 
ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2020. Zaradi številnih anomalij 
je na ravni Evropske Unije z letošnjim letom enotno določeno kak-
šne centralne peči (kotle) na lesno gorivo se od sedaj naprej smejo 
prodajati in/ali dajati v uporabo v EU. Na ta način se preprečuje one-
snaževanje zraka, omejujejo se dovoljene emisije, zmanjšuje pa se 
tudi poraba goriva in tveganje zaradi dimniških požarov. 

Zaradi množične prodaje neustreznih peči bo v kratkem objavljen 
tudi seznam peči na spletnih straneh Evropske Unije. Ta seznam 

bo odločanje pri nakupih olajšal ter preprečil zavajanje potro-
šnikov, kakršnemu smo priča dandanes. Preko tega seznama bo 
potekal tudi bolj usklajen nadzor nad prodajo, evropska uredba 
pa predvideva tudi ustrezne ukrepe za nepošteno prakso.

Seveda pa nobena kurilna naprava ne more imeti ustreznih emisij 
in ne bo varčna in varna, če ne bo pravilno vgrajena, če ne bo imela 
ustreznega dimnika in dovoda zraka (to se preveri z izračunom!), če 
ne bo imela rednih dimnikarskih storitev, če ne bodo redno odprav-
ljene pomanjkljivosti, če lesno gorivo ne bo ustrezno in če uporab-
nik kurilne naprave ne bo uporabljal skladno z navodili proizvajalca. 

Za varnost je pomembna pravilna vgradnja in ustrezna  
uporaba peči ter redne strokovne dimnikarske storitve

Vse te zahteve so na prvi pogled obsežne, vendar ob strokovni 
dimnikarski družbi, usposobljenem inštalaterju in ob upoštevanju 

navodil proizvajalca to ne predstavlja 
velike težave. Pomembno pri tem je, 
da se že pred nakupom in pred vgrad-
njo ustrezno posvetujemo z različni-
mi strokovnjaki in upoštevamo vse 
vidike, da tako preprečimo sprejetje 
napačnih odločitev. Nenazadnje ima-
mo stavbe tudi požarno zavarovane. 
Tehnične zahteve so na področju pro-
izvodnje, načrtovanja, vgradnje, oskr-
be in nadzora peči, dimnikov in zračni-
kov ravno zaradi preventive, varnosti 
in ustreznega obratovanja podrobno 
opredeljene. Če upoštevanje tehnike 
zahtevamo od vseh izvajalcev, potem 
nikakor ne bomo ogrožali niti sebe niti 

okolice. Enako pa velja za enosobne peči, kot so kamini in lončene 
peči, le da za te peči enotna evropska Uredba (EU) 2015/1185 sto-
pi v veljavo s 1. januarjem 2022.

Ker se bližajo toplejši dnevi, je sedaj pravi čas, da se posvetujemo 
in da do nove kurilne sezone v miru in postopoma posodobimo, 
rekonstruiramo ali vgradimo novo peč oziroma dimnik. Prevzem 
kurilne naprave v obratovanje pa pri inštalaterju vežimo na pred-
pisan pozitivni zapisnik o prvem pregledu, s katerim dimnikarska 
družba prevzame predpisan del strokovne odgovornosti.

KURILNA NAPRAVA NAJ IZPOLNJUJE  
VELJAVNE PREDPISE

Ustreznost izbire, pravilnost vgradnje in uporabe ter redno vzdrževanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav znatno vplivajo na 
stroške ogrevanja stavbe varnost in ugodje bivanja, obremenjevanje okolja ter na končno oceno energijskega izkaza stavbe.

dimnikarske storitve

vzdrževanje naprav

svetovanje

Koroška cesta 45,  Kranj
Telefonska števi lka:  04/233-55-20
Email :  info@dovrtel-s istemi.s i
Splet:  www.dovrtel-s istemi.s i 



Sem več, kot pričakuješ!
Novi Volkswagen T-Cross že za 16.206 EUR. Obiščite naš salon 
z vozili Volkswagen in ga zapeljite na testno vožnjo.

Emisije CO2: 118−107 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1−4,1 l/100 km. Emisijska 
stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0355−0,0253 g/km. Število delcev: 0,00042−0 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.  
Nekatera prikazana oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi T-Cross
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P
o uradni predstavitvi nove genera-
cije modela VW Golf 8 in modela 
Škoda Octavia je tukaj novi Seat 
Leon, ki bo popestril konkuren-

čnost v tem razredu avtomobilov. Novega 
leona so predstavili konec januarja v Špa-
niji, kupcem pri nas pa bo na voljo pred-
vidoma junija, v obeh variantah, kombili-
muzinski in karavanski.
Leona so sicer začeli izdelovati že leta 
1998, tako je letošnja nova podoba že 
četrta po vrsti. Oblikovno ena od naj-
bolj posebnih je bila druga generacija 
med letoma 2005 in 2012. Prelomno je 
bilo leto 2013, ko so se letne proizvodne 

številke leona povzpele krepko čez 100 
tisoč. Seat je lani prodal 574.100 avtomo-
bilov, kar je v primerjavi z letom 2018 
skoraj 11-odsotna rast. Med prodanimi 
avtomobili je 44 odstotkov SUV-ov, kot 
so arona, ateca in tarraco. 

Seat leon ali španski »golf«, kot mu tudi 
pravijo, uporablja Volkswagnovo platfor-
mo, ki si jo deli z volkswagnom golfom, 
škodo octavio, škodo scalo in audijem 
A3. Novi leon je videti še bolj dinamično 
kot kdajkoli prej. Opazne so oblikoval-

Seat Leon 2020

  Novi Seat Leon v petih točkah:
• oblikovalska samozavest, eleganca in športnost
• široka paleta naprednih in učinkovitih motorjev
• celovita digitalna povezljivost z različnimi napravami 
• izboljšana varnost za vožjo v prometu in
• popolna led tehnologija notranje in zunanje osvetlive

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. 

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
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SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo 
leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v 
naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej. 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: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 1,87. 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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ske smernice, povzete z večjega modela 
Tarraco. Tako ima tudi novi leon izrazi-
to sprednjo podobo, ki jo obkrožajo vitki 
LED-žarometi z značilnimi dnevnimi luč-
mi. Spodaj na odbijaču pa najdemo raz-
lične športno začinjene elemente in vodo-
ravno nameščene meglenke. Dinamičen 
slog karoserije se nadaljuje še naprej, saj 
ima leon privlačen bočni profil in nizko 
se spuščajočo strešno linijo. Vidni so tudi 
izraziti blatniki in močne linije.
Novi leon ima pet centimetrov daljšo 
medosno razdaljo, zato je kombilimuzin-
ska različica daljša za 8,6 centimetra, kara-
vanska pa za 9,3 centimetra. To pomeni 
več prostora za potnike in prtljago. Pred-
nje poteze novega leona so bolj zaobljene 
kot doslej in spominjajo na večjega brata 
tarraca, zadaj pa izstopa LEDE-luč po celo-
tni širini avtomobila. 
Izbirali boste med dizelskimi in bencin-
skimi motorji z močjo od 66 do 140 kilo-
vatov, prvič se bo med pogoni znašel tudi 
priključni hibrid. 
V notranjosti je leon doživel pravo digi-
talno revolucijo z osrednjim 10-paličnim 
zaslonom in možnostjo glasovnega upra-

vljanja. Za nameček bo seat leon oprem-
ljen z integrirano e-kartico, s pomočjo 
katere bo spojen s svetovnim spletom, 
funkcijo Ecall, ki sama pokliče v primeru 
prometne nesreče, s kopico aplikacij za 
povezovanje s pametnimi telefoni ipd. 
O kvaliteti novega leona govorijo dejstva, 
ki so jih izpostavili ob sami predstavitvi v 
Španiji: »Seat Leon je naš najbolj proda-

jan model, s prenovo smo želeli samo še  
okrepiti njegov veliki uspeh. V razvoj leo-
na smo vložili več kot 1,1 miljarde evrov, 
še posebno v razvoj vozila in izboljšanje 
pogonskih agregatov.« 
Cena novega leona še ni znana, lahko 
sklepamo, da bo verjetno nekoliko nižja 
od Volkswagnovega golfa, čeprav zna biti 
po naši oceni atraktivnejši od njega. 

Novi model Seat Leon je videti še bolj dinamično kot prej.
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Č
eprav avtosaloni počasi izgubljajo svoj nekdanji sloves, 
saj se avtomobilske znamke raje odločajo za svoje lastne 
predstavitve, pri katerih gre vsa pozornost samo njim, za 
nameček pa so precej cenejše, si organizatorji avtosalona 

v Ženevi tudi letos obetajo vrsto novosti. Razstavo, ki bo poteka-
la med 5. in 15 marcem 2020, bodo spremljale številne vzpore-
dne aktivnosti s področja avtomobilizma in z gotovostjo lahko 
zapišemo, da bo salon tudi letos prinesel vrsto idej in rešitev 
za mobilnost sedanjosti in prihodnosti in bo prava paša za oči 
vsem obiskovalcem.
Tradicionalno vsako leto avtosalon v Ženevi prinese tudi raz-
glasitev zmagovalca za svetovni avto leta. Med finaliste so se 
letos uvrstili: BMW serije 1, ford puma, peugeot 208, porsche 
taycan, renault clio, tesla model 3 in toyota corolla. Da avto 
lahko kandidira za naziv svetovni avto leta, mora biti prisoten 
zadnjih dvanajst mesecev na evropskem trgu, prodajati ga 
morajo na vsaj petih evropskih trgih, letna proizvodnja pa 
mora obsegati najmanj 5000 vozil. Letošnji izbor svetovnega 
avtomobila kaže, da elektrifikacija v avtomobilizmu hitro nap-
reduje, da se za zmanjševanje izpustov čedalje bolj uporablja-
jo hibridni avtomobili, pa tudi da tehnologija motorjev z not-
ranjim izgorevanjem še ni rekla zadnje besede in da ima še 
velik potencial. Zmagovalca bodo razglasili pred uradnim 
odprtjem avtosalona v Ženevi 2. marca 2020. 

Ženeva 2020 
Najuglednejši avtosalon bo tudi letos razglasil svetovni avto leta.
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ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število 
delcev: 0,059-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih 
emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.

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

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
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število 
delcev: 0,059-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih 
emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.

Akcija velja do 31.3.2020. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
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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

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

FIAT TIPO
že za 10.990 EUR

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

fiat.si

OMEJENA SERIJA VOZIL IZ ZALOGE.
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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.
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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: Obeta se vam avantura in 
samo od vas bo odvisno, ali bo ostalo 
samo pri tem. Zadnji čas je, da neha
te dvomiti o ljubezni, kajti ljubezen je 
in bo. Finance: Dobili boste zelo dob
re novice na račun finančne naložbe, 
ki vas obremenjuje že lep čas. Zdra
vje: Enostavno vam bo zmanjkalo 
časa, da bi se ustavili ob tem.

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: V tem mesecu boste čus
tveno prišli do točke, ko vam prav 
nobena stvar ne bo več jasna. Iska
li boste odgovore in boste zato pri
pravljeni na vse. Finance: Investicija, 
za katero ste se pred kratkim odlo
čili, ne bo tako dolgoročna, kot ste 
si mislili. Zdravje: Sami sebe vidimo 
vedno drugače, kot nas vidijo drugi. 

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Čeprav si boste želeli le 
malo miru, se boste znašli v situaciji, 
ko bo le od vas odvisno, kam se pre
makne tehtnica. Finance: Zadeve, ki 
so v resnici čisto preproste, se vam 
bodo zapletle. Kar nekaj časa boste 
iskali prave odgovore. Zdravje: Če so 
vsi ostali zmedeni, to ne pomeni, da 
je z vami kaj narobe.

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: Včasih si nočete priznati, 
koliko vam pomenijo določene ose
be. Tokrat se ne boste mogli izogniti 
in morali boste priti z resnico na dan. 
Presenečeni boste. Finance: Prav nič 
ne boste delovno aktivni. Iskali boste 
različne razloge in sami sebe imeli 
za žrtev. Pravi razlog pa bo lenoba. 
Zdravje: absolutni čas samo zase.

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Nepričakovan zaplet z 
osebo, ki vam veliko pomeni, vas 
bo za nekaj časa odmaknil od želje 
in pričakovanja. Finance: S tem, ko 
boste analizirali situacijo in svoje 
razmišljanje delili z ljudmi, ki vam 
nekaj pomenijo, boste uspeli. Zdra
vje: Včeraj je že preteklost. Pomem
ben je samo ta trenutek, ne pozabite 
tega.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Na trenutke se boste izgu
bljali v preteklosti, obujali spomine 
ter iskali odgovore na napačnem 
kraju. Finance: Sprememb se boste 
najprej ustrašili, saj ste navajeni 
ustaljenega ritma, a kmalu boste 
spoznali, da je to za vas dobro. Zdra
vje: Malo se obrnite okoli sebe in 
spoznali boste, da nikoli niste sami.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: Nekomu ste preveč zau
pali in še pravi čas se boste zave
deli svoje napake. V šoli življenja se 
vedno učimo. Finance: Manjše spre
membe vam bodo spremenile načr
te, kar pa ne pomeni, da ne boste 
uspeli. Zdravje: Zadnje čase ste se 
precej zanemarili, zato se svetuje 
veliko več gibanja in svežega zraka.

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Resnica včasih še bolj boli 
kot pa laž. Odločili se boste za nekaj, 
in ker nimate pravega razloga, išče
te odgovore, na katere je nemogoče 
odgovoriti. Finance: Denar, ki je, vsaj 
tako pravijo, sveta vladar, vam bo 
zopet delal preglavice. Zdravje: Bili 
ste v družbi virusov, zato se kar pri
pravite na posteljo.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Čustveni odnosi se bodo 
končno sprostili in zavel bo nov veter. 
V čim krajšem času boste hoteli reši
ti težave in napake iz preteklosti, 
morda vam celo še uspe. Finance: 
Zaradi izboljšanja denarnega stanja 
boste zelo navdušeni in dobre volje. 
Zdravje: Iskali boste razloge in jih 
tudi našli, vse bo v redu.

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Da bo razočaranje, ki se 
vam obeta, manjše, izkoristite svoj 
smisel za humor. Vse je za nekaj 
dobro. Finance: Končno boste doča
kali svojo pravo priložnost. Pokazali 
boste vse, kar znate, in zato boste 
zelo zadovoljni. Zdravje: Sreča se 
skriva pod majhnimi kamenčki, in ne 
pod skalami, enako je za zdravje.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Vse preveč jo iščete daleč 
od sebe, potem pa ste vedno znova 
razočarani. Končno boste le spregle
dali resnico in svet bo postal lepši. 
Finance: Ravno takrat, ko boste že 
čisto na koncu moči in upanja, boste 
v zadnjem trenutku ujeli življenjsko 
priložnost. Zdravje: Počutili se boste 
več kot dobro.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Na dane razmere ne sme
te gledati preveč realistično. Marsi
kaj se skriva v drobnem tisku oziro
ma v očeh in videli boste le, če boste 
pozorni. Finance: Nesoglasje se bo 
v družinskem krogu sprožilo zara
di financ. Eden bo hotel to, drugi pa 
čisto nekaj drugega. Zdravje: Vse bo 
šlo tako, kot mora.
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NOVO KOPALNICO
ČAS JE ZA VAŠO

Prenovljen 
oddelek 
kopalnic

WC KOMPLET 4 V 1 
 "SOLIDO COMPACT"

Primeren za suho montažo, 
varčno dvokoličinsko splakovanje, 
WC s samodejnim splakovanjem. 
Vključno z nosilnima vijakoma za 
pritrditev WC-školjke.
Št. art.: 1293851 
239,99 €

UMIVALNIK  
"RIVER STONE"

Ročno klesan, vsak kos 
je unikat. Primeren za 
notranjo in zunanjo  
uporabo. Brez armature. 
Št. art.: 1288869 
169,99 €

TREND

Več informacij na  

obi.si/storitve/izris-kopalnice
NAČRTOVANJE NA PRVEM MESTU

S strokovnim svetovanjem do najboljše rešitve.

Pri pripravi izrisa upoštevamo mere vaše  
kopalnice ter vaše obstoječe stavbne  
elemente (zidove, stene, strehe) in stavbno 
pohištvo (okna, vrata, strešna okna).  

V končni izris vključimo vaše želene  
sanitarne elemente, poljubne barvne  
kombinacije stenskih ali talnih ploščic,  
prejmete pa tudi natančen popis materiala.

Nudimo vam celovit 3D izris kopalnice, pripravljen po vaših načrtih in željah. 

OSEBNO SVETOVANJE  
PRILAGOJENO VAŠIM ŽELJAM

PO VAŠIH MERAH PRIPRAVLJEN 
3D IZRIS KOPALNICE

OBI Kranj
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