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2 I OGLASI

NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

KAPSULE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ

KAPSULE LAHKO KUPITE V VSEH EROTIČNIH TRGOVINAH VENERA SHOP

...

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNIH PRIPOMOČKOV, 

PERILA, STIMULANSOV, EROTIČNIH FILMOV TER ŠE IN ŠE...

  

 

OBIŠČITE VAM NAJBLIŽJI TRGOVINI:

ŠUCEVA ULICA 25 (pposlovna hiša Rona), KRANJ, TEL.: 04 281 32 20

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVODE, TEL.: 01 361 17 73

OBIŠČITE VAM NOBIŠČITE VAM NOBIŠČITE V AJBLIŽJI TR

ŠUCEVA ULICA 25 (pposloŠUCEVA ULICA 25 (pposloŠUCEV

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVA ULICA 9, MEDV VODE, TEL.: 01 361 17 73

Vaša prijateljica v intimnih trenutkih

www.venera-shop.com

VABLJENI

50% POPUST na druga očala z 
enako dioptrijo, za isto osebo
(Velja za očala z enako ali nižjo ceno. Drugi popusti in akcije se ne seštevajo. 
Ugodnost velja do 1. 3. 2016.)

Očesna ambulanta s koncesijo v Kranju obratuje vsak 
dan od ponedeljka do petka. Izkoristite kratke čakalne 
vrste in se naročite že danes. Za brezplačen pregled s 
sklenjenim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem se 
naročite po telefonu 05 907 0250 ali osebno. Obiščite 
nas, prijazno in strokovno vas bomo postregli.

ART OPTIKA , Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250A
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S Piko lahko: * plačujete in pridobite bonitetne pike  
* unovčujete pike za nakup izdelkov * koristite posebej za 

vas pripravljene akcije

Novo! 
V Art optiki lahko koristite Pika kartico.

Pika logotip NEGATIV
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Vlak za Milano

Prešeren iz tekstila

Prešerni karneval napolnil 
stari Kranj

Priloga: Poroke

Na naslovnici: Petra Kraus 
Foto: Tina Dokl

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik 

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: 
Ble i we i so va ce sta 4, 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 in pet ek 
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 13. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 16. februarja 2016,  
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

30 I Kam med počitnicami

35 I Srce vsakega doma

38 I Avtomobili, motorji in kolesa v letu 2015

44 I Internet, igre in odvisnosti

9 I PAZI, KAJ SANJAŠ!
Pazi, kaj sanjaš, kajti sanje se uresničijo, 
je polno dvorano mladih opozoril Tin 
Vodopivec, eden izmed osmih govorcev, 
ki so v okviru dogodka TEDx nastopili na 
Gimnaziji Kranj.

12 I JABOLKO ZA USPEH  
IN SPODBUDO
Predsednik Slovenije Borut Pahor je 
Gimnaziji Kranj za izjemne dosežke na 
glasbenem področju podelil odlikovanje, 
imenovano jabolko navdiha.

18 I DVAKRAT ZLAT V  
TELEMARKU
Jure Aleš je v Franciji postal dvakratni 
mladinski svetovni prvak v telemark 
smučanju.
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Besedilo: Alenka Brun, foto: Tina Dokl

T
okrat sva se dobili v ljubljanski 
kavarni Sputnik. Ni se veliko spre-
menila. Razen da je iz deklice 
zrasla v samozavestno žensko. Še 

vedno je lepa in – ja – precej več se smeji.
Rojena Kranjčanka že vrsto let živi v 
Ljubljani. »Odkar sem se vrnila iz Mila-
na,« pravi. Nazaj v Kranj je ni več vleklo, 
tujina je bila bolj zanimiva. » Nekaj pri-
ložnosti je že bilo, vendar ko imaš enkrat 
otroka in začne hoditi v šolo, daš pre-
dnost temu,« razloži Petra, danes pono-
sna mama devetletnega Juliana. »Ko sem 
izbirala ime zanj, sem želela, da je med-
narodno, ker takrat res nisem vedela, ali 
bom ostala v Sloveniji ali ne.«  Sicer sta 
se po osmih letih s sinovim očetom raz-
šla, vendar ostajata v prijateljskih odno-
sih. Seveda me je takoj zanimalo, ali je v 
njenem življenju trenutno kakšen moški 
– poleg sina. Smeje pove, da ne, da nima 
ravno časa za dvojino in enostavno: »Iz 
vsakega odnosa se nekaj naučiš in počasi 
točno ugotoviš, kaj želiš, kaj iščeš. Vedno 
pravim: vse ob pravem času, nič z glavo 
skozi zid. Boljše biti srečen sam kot nes-
rečen v zvezi – a ni res?«
PETRIN MILANO. Največ spominov jo 
veže na tujino, na Milano. In tja se je 
odpravila pri osemnajstih letih.
Leta 1998, po zmagi na tekmova-
nju najlepših Slovenk za mis Evrope.   
»Velikokrat me vprašajo, ali sem dela-
la kot fotomodel ali kot manekenka. Tu 
obstaja zelo velika razlika. V Sloveniji 
morda niti ne, ker dekle, ki je simpatič-
no in ima lepo postavo, največkrat upo-

rabijo tako na modnih revijah kot za 
fotografiranje v katalogih, za reklame. 
V tujini pa je to strogo ločeno. Obstaja-
jo določena pravila in malo je deklet, ki 
so dejansko primerna za vse.   Fotomo-
del je eno, manekenka oziroma dekle, 
namenjeno za hojo po modnih brveh, 
drugo.  Slednje morajo biti visoke, suhe, 
niti ni tako pomembna obrazna lepota, 
bolj hoja in pravo gibanje telesa. Jaz sem 
spadala med fotomodele, kjer je višina 
170 centimetrov in več, idealna pa 176 
centimetrov. Tu pa je pomembna skla-
dnost telesa, znati moraš pozirati,  imeti 
lepo kožo, lep obraz. Delo fotomodelov je 
snemanje za kataloge in predvsem sne-
manje reklam.«  Nekje vmes je Petro k 
sodelovanju povabil slovenski Playboy in 
se je odzvala.  Bila je ena prvih domači 
lepotic, ki se je slekla za omenjeno revijo, 
čeprav je, če objavljeno fotografijo dobro 
pogledaš, golota na njej zelo diskretna, 
praktično je ni. Sicer ji to pri njeni kari-
eri ni ravno pomagalo, a ji ni žal, prej 
je na fotografijo ponosna. »Ampak to je 
bilo že bolj proti koncu moje kariere, ki 
se je začela s pomočjo Alena Kobilice.« 
Njega je spoznala na snemanju rekla-
me: » Mislim, da za spodnje perilo. Če 
se prav spomnim za Beti. Kar naravnost 
me je vprašal, ali me mika tujina. Sam 
je bil takrat že dalj časa v Italiji. Poslala 
sem mu fotografije, prišlo je vabilo in 
tako sem se nekega dne usedla na vlak 
za Milano.«
Na agenciji so Petro dobro sprejeli 
in imela je srečo, saj je dobila ene-
ga najboljših menedžerjev. »Zme-
nila sem se, da naj mi dajo mesec 
dni, da pridem nazaj in začnem z 

delom. Torej s poskusno dobo, ki tra-
ja nekje od treh mesecev do pol leta.« 
TAKRAT ŠE NI BILO PAMETNIH TELEFO-
NOV. Začela se je Petrina kariera v svetu 
modelinga, ki je trajala vsega skupaj šest let. 
»Moj trg je bil najprej Evropa. Obstaja 
namreč ločnica: Amerika potrebuje dru-
gačen tip deklet kot Evropa, Azija. So 
različni tipi ljudi, ki ustrezajo različnim 
trgom. Mene so na nek način kar zadržali 
v Evropi. Razen ko sem šla delat v Južno-
afriško republiko, v Cape Town. Tam je 
bilo pa nepozabno. Najbolj mi je ostalo 
v spominu in tudi zelo ponosna sem, da 
sem snemala kampanjo za sladoled Mag-
num za celotno Afriko. To je bilo eno naj-
lepših del, kar sem jih imela. Pa v spomi-
nu ti ostanejo seveda snemanja za razne 
modne editoriale, ker se dogajajo na lepih 
plažah, z dobrimi, priznanimi fotografi.«
Ljudje radi sklepajo po fotografijah, in 
ker je Petra veliko potovala, je marsikdo 
rekel ©a  ji ni fino©. V bistvu so bila poto-
vanja povezana z delom, vse skupaj pa 
je znalo biti naporno.   »Zelo naporno. 
Ko sem se odločila, da grem za prve tri 
mesece v Milano, sem najprej  tri mese-
ce hujšala, da sem dosegla zahtevano 
težo, potem pa sem v Milanu izgubila 
še tri dodatne kilograme, ker je bilo tako 
stresno. Od svojega otroštva nisem vide-
la dlje kot do hrvaške obale, in ko sem 
prvič stopila z vlaka v Milanu: vsi tisti 
metroji in tramvaji, ko sem se zgublja-
la ... Je bil kar šok. Spominjam se, ko 
sem enkrat vsa objokana klicala Alena, 
da nimam pojma, kje sem.  Nisem poz-
nala mesta, jezik je bil tuj ...« Takrat še 
ni bilo pametnih telefonov. »Na agen-
ciji so ti dali zemljevid, povedali, kdaj 

Vlak za Milano
Ko sem Petro Kraus srečala prvič, je imela šestnajst, sedemnajst 
let. Če se prav spominjam, je na intervju prišla v družbi svoje 
mame, dobili pa sva se na kranjskih Brionih. Imela je enega tistih 
obrazov, ki si ga zapomniš za zmeraj.
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6 I POGOVOR
se moraš zglasiti na določenem naslo-
vu, potem pa si se moral znajti. Prvi 
mesec sem se kar lovila. Je bil pa tudi 
kaos v stanovanju. Na začetku nas je 
bilo osem deklet, a čeprav je bilo stano-
vanje res veliko, smo imele eno kopal-
nico ... Si moral biti kar organiziran.« 
SPREJMEŠ RITEM. Italijanščine se je Pet-
ra naučila spotoma, drugače v modnem 
svetu večina govori angleško. Počasi se 
je navadila tudi načina življenja. »Sprej-
meš ritem. Prve tri mesece je največkrat 
tako, da te čaka fotografiranje, potem na 
podlagi slik hodiš na ©ca stinge©. Jaz sem 
po dveh mesecih dobila prvo delo. Je pa 
res, da preden se naučiš pravega pozira-
nja, potrebuješ izkušnje, ki pa jih seveda 
pridobiš s tem, da delaš. Tako ugotoviš, 
začutiš, kaj klient želi od tebe. Enkrat 
predstavljaš čevlje, spet drugič obleko, 
kozmetiko ...   In vse to mi je Milano 
dal. Dobivala sem ponudbe za snema-
nje različnih reklam, poskusna doba se 
je iztekla, menedžer mi je razložil, da 
bomo nadaljevali, in agencija me je pos-
lala tudi na druge trge. Ko so torej vide-
li, da delam, da sem pridna, da efekt je, 
sem dobila svoje stanovanje. Delila sem 
ga z Aleksandro, Hrvatico, ki je bila, 
mislim da pred kakimi petimi leti, celo 
mis Hrvaške.  Po približno pol leta pa 
sem začela delati tudi na drugih trgih. 
Prišli so London, Barcelona, München, 
Istanbul, Cape Town ... pa spet Milano.« 
NIKOLI JI NI BILO DOLGČAS. O tem, 
da bi pravzaprav počela v življenju kaj 
drugega, takrat Petra ni razmišljala. V 

modelingu je bila uspešna, dela je bilo 
dovolj. »Nikoli mi ni bilo dolgčas, kjer 
koli sem bila. V Milanu sem   posnela 
veliko reklam, katalogov, sploh spodnje-
ga perila je bilo veliko, pa razni edito-
riali za Cosmopolitan, Grazio, Elle. Če 
bi prišla k meni domov, bi videla ogro-
men predal arhiva, ki še vedno čaka, 
da ga uredim,« se zasmeje in zasa-
njano nadaljuje: »Tega je res veliko.« 
Kaj pa sin pravi na vse to? »Otroka sedaj 
najbolj zanima delo, ki ga opravljam. Ko 
je bil pust, ga je zanimalo, ali mu bom 
sešila pustni kostum, recimo. Se pa 
trenutno ukvarjam s poletno kolekcijo, 
kjer se vse blešči, je razkošno. Prisotno 
je ogromno ročnega dela in mi sin vča-
sih dobesedno ponudi pomoč, ker gre 
©t o meni tako počasi©. Sicer pa kar pove, 
kaj mu je všeč in kaj ne. Je v bistvu prvi 
kritik mojih modnih kreacij.«
DANES JE DRUGAČE. Če bi se zgodilo, 
da bi tudi sina kdaj zanimalo delo v 
Milanu, Petra ne ve, kako bi reagirala. 
Na to, pravi, niti ni pomislila. »Danes 
je drugače. Zelo se čutijo spremembe. 
Verjetno bi prosila ljudi, ki jih tam poz-
nam, naj ga čuvajo, tako kot so mene. 
Se pa v mesecu ali dveh pokaže, ali si iz 
pravega testa za to delo.« Eni se namreč 
v njem izgubijo. »Milano ni majhno 
mesto, druga so še večja. V Sloveniji 
greš na avdicijo s slovenskimi dekleti 
in imaš več možnosti, da bo delo tvoje, 
v tujini pa na avdicijo pridejo dekleta z 
vsega sveta.  Se je zgodilo, da sem pri-
šla na casting in je bilo pred menoj še 
sto ali dvesto ljudi. Lahko ves dan čakaš, 
da te pokličejo, da je na vrsti tvoja šte-
vilka. Sploh je to pogosto pri delu za 
velike kampanje, kot je to recimo Coca 
Cola, kjer na koncu združijo castin-
ge iz Milana, New Yorka, Londona.« 
Obstajajo pa tudi določena pravila, s 
katerimi te seznanijo na agenciji. Na 
primer v Milanu moraš na casting brez 
make upa, s čisto kožo, umitimi lasmi – 
takšen, kot si; medtem ko so v Istanbu-
lu pravila popolnoma drugačna. »Tja pa 
moraš priti urejen, kot da si naravnost z 
modne brvi, ker lahko takoj dobiš delo. 
Velikokrat se mi je  zgodilo, da so vpra-
šali, ali lahko kar počakam, ker bomo 
takoj začeli.«
ŽELJA, TALENT IN PRAVI POGOJI. Kot je 
Petra že omenila, sama slabih izkušenj z 
agencijami nima. S številnimi je še ved-
no v prijateljskih odnosih, se pa danes 

nanjo obračajo mnogi mladi, ali jim lah-
ko kako pomaga. 
»V bistvu je velika razlika med ©že lim 
biti© in ©i meti prave pogoje©. Vedno 
rečem, zakaj pa ne: pojdi in poskusi; če 
v tebi na agenciji vidijo potencial, bodo 
poskrbeli zate. Nekateri ©fo rsirajo©. Veli-
ko je takih, ki upajo na odprta vrata. Spet 
drugi dobijo priložnost, tretji se po dveh 
mesecih vrnejo domov. Če hodiš od ene 
do druge agencije in te nikjer ne vzame-
jo, potem verjetno nisi pravi za to delo. 
Nekateri seveda to težko razumejo. Če 
menedžerji vidijo, da ustrezaš njihovim 
pogojem, te bodo sprejeli in tudi gradili 
na tebi. Je pa res, da tudi talent pomeni 
veliko. Če si za kamero si, če nisi, nisi.«
TREND SE Z LETI SPREMINJA. Če Pet-
ro danes kaj veseli, je to, da dekleta 
niso več tako shirana. »Že ko sem jaz 
delala, sem morala biti blazno suha 
in se mi je zdelo,  da če je samo nek-
do krožnik predme postavil, sem se že 
zredila.  Hvala bogu, da to ni več tako 
strogo. Čeprav je na modnih brveh 
suhost še prisotna, vseeno opažam, da 
se dogajajo spremembe.«
Sama se z anoreksijo ali bulimijo 
ni nikoli srečala, čeprav sta to znani 
spremljevalki številnih deklet iz mod-
nega sveta.  Petra ima v bistvu rada 
hrano – in to dobro hrano. Za name-
ček je sploh vedno oboževala kuho in 
si je tudi v Milanu obroke pripravljala 
sama. Držala se je pravila, da če je dob-
ro jedla, je potem tudi temu primerno 
trenirala. »Če tisti dan nisem imela 
dela, sem vstala ob 5. uri, se odpravi-
la na fitnes,  se uredila in bila ob 8.30 
že na agenciji. Sem kar trdo delala. Ni 
ravno tako, kot si ljudje predstavljajo. 
Veliko je odrekanj. Precej deklet je 
imelo domotožje. Američanke in Avs-
tralke niso videle domačih tudi po pol 
leta, leto dni. Jaz sem se konec koncev 
v petek zvečer lahko usedla v Milanu 
na vlak in bila v petih urah doma.« 
Nežno priviha kotičke ustnic: »Kaj bi 
dali, da bi takrat že obstajal Skype. To 
bi bila čisto druga zgodba.«
LASTNA AGENCIJA IN MODNA LINIJA. 
Po končani karieri v modelingu se je 
Petra vrnila v Slovenijo in se najprej 
preizkusila v vlogi agentke. Ustano-
vila je Privee Models in bila kar uspe-
šna. Preden   je rodila, je to pustila za 
sabo. Takrat je prvič resneje razmišljala 
o tem, ali bi ostala v modi ali ne. Ker 

 Nikoli ji ni bilo dolgčas. O 
tem, da bi počela v življenju 
kaj drugega, takrat Petra 
ni razmišljala. V modelingu 
je bila uspešna, dela je bilo 
dovolj. Imela je srečo z 
dobrim menedžerjem, slabih 
izkušenj z agencijami nima. 
»V bistvu je velika razlika 
med 'želim biti' in 'imeti 
prave pogoje'. Vedno rečem, 
zakaj pa ne: pojdi in poskusi; 
če v tebi na agenciji vidijo 
potencial, bodo poskrbeli 
zate.«
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pa je moda njena strast, odločitev pravzaprav ni bila težka. 
Preizkusila se je v vlogi modne kreatorke in se v njej resnič-
no našla. Ustvarja pod modno znamko Kraus Fashion Line.  
»Najlepše je, ko je tvoje delo lahko tvoj hobi. Ko delaš tisto, 
kar ti je najljubše.«
Lani se je v svojem modnem svetu bolj posvetila poslovni 
ženski, letos jo sicer še vedno zanima večnamenska elegan-
ca, vendar v liniji za pomlad/poletje želi ustvariti oblačila, ki 
se lahko iz dnevnih prelevijo tudi v večerna. In v ospredju 
ni več toliko stroge elegance. »Spet so modni živalski vzorci, 
svetli toni, pastelne barve. Modno je bogato. Kratke hlače, ki 
jih recimo ustvarjam, vsebujejo ogromno ©b link blink© e fekta, 
kar pomeni ure in ure ročnega dela. Tudi kar se nakita tiče, so 
modni veliki kosi.«
VEČNA OPTIMISTKA. Kakšnih posebnih strahov Petra ne 
pozna. Ko doseže cilj, želi še več, si zada novega. V življenju ji 
verjetno tudi zato ni nikoli dolgčas in niti ni človek, ki bi hitro 
obupal. Prijateljice ji včasih namignejo, da je njeno življenje 
tako barvito, da bi se knjiga o njej zagotovo dobro brala. A pou-
dari, da je krog njenih pravih prijateljev pravzaprav ozek. Ima 
pa veliko kolegic in kolegov, znancev, s katerimi se druži. In tu 
se spet dotakneva njene kulinarike, saj se s prijatelji velikokrat 
družijo ravno ob kuhi. V šali doda, da upa, da jim je res všeč, 
kar pripravi, in da ne pohvalijo samo zato, ker jih je povabila. 
Je vse, tudi kuha vse, razen s sladicami, s peko se ne ukvarja. 
»Le za božič, ko spečem piškote,« se hitro popravi. »Dvakrat 
na teden še vedno skuham govejo juho. Zelo rada pripravljam 
jedi na žlico. Nimam receptov, vedno eksperimentiram. Tako 
nikoli ne skuham enako. Vedno kaj spremenim, dodam.« 

In v čem je res dobra? »Moj bivši pravi, da skuham najboljši 
golaž, in če pomislim, ga res vsi pohvalijo.« 
NORA NA ČEVLJE. Če gremo v drugo skrajnost, iz kulinarike 
nazaj v modo, je Petra ena tistih žensk, ki se nikoli ne naveliča 
novega para čevljev. Sploh takih z visokimi petami. »Mislim, 
da dajo ženski piko na i, poudarijo njeno ženstvenost in tudi 
postavo naredijo drugačno.«
INDIVIDUALNI PRISTOP. Trenutno raz mišlja, ali bi modni 
atelje v Ljubljani sploh obdržala. »Že tako do strank od začet-
ka gojim osebni pristop, saj tako osebo spoznam, njen karak-
ter, vidim postavo, kakšne barve ji ustrezajo – in na podlagi 
tega potem izdelam kreacijo. Ravno pred dnevi me je poiskalo 
dekle, ki se maja omoži in želi, da ji kreiram poročno oble-
ko. Oglasila se je pri meni, uskladili sva njene želje in moja 
videnja in nastale so tri skice, med katerimi se bo odločila za 
najljubšo. Zame je pomembno, da stranka začuti, da se ji mak-
simalno posvetim, da ne delam stvari na pamet. Zelo veliko se 
ukvarjam tudi z detajli. Ta pristop mi je v bistvu všeč. Določe-
nim strankam pa je izjemno všeč, da nosijo unikate, da je bila 
obleka ustvarjena posebej zanje.« 
Sodeluje tesno tudi z Michaelom in Vilmo Baum, frizerjem in 
vizažistko, s katerima   se lotevajo projektov in z zadnjim se 
bodo ustavili tudi v Kranju. Namenjen bo sicer manjšemu kro-
gu ljudi, da se bodo lahko posvetili vsakemu posebej, na njem 
pa boste lahko spoznali pravila ličenja, katere barve so vaše, kaj 
vam pristoji, kakšna pričeska vam najbolj ustreza. Zadnje 
čase opaža še nekaj: vse več jo kličejo ljudje, ki želijo njeno 
pomoč na področju stiliranja. Všeč ji je, da se tovrstno razmi-
šljanje počasi uveljavlja tudi pri nas in da ji ljudje zaupajo.  
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Novo avtobusno postajo je potrebno začeti  
uresničevati. Projekt mora potekati v konsenzu  
z okoliškimi prebivalci, v dobro večine  
prebivalcev Kranja, na transparetnten način in  
z visokimi okoljskimi standardi.

»Nadomestna« avtobusna postaja 
stoji že 48 let in je skrajni čas, da se 
reši agonija. Trenutna stavba, skupaj 
z okolico, Kranju ni v ponos.  Avtobu-
sna postaja bo, za projektom GORKI, 
največja investicija Mesta Kranja. 
Zelo je pomembno, da se privabi čim 
več investitorjev in EU sredstev.
»Še posebaj želimo biti pozorni na 
finančno konstrukcijo in na vpliv v 
prostor. Zahtevali bomo, da so kora-
ki   strokovno dobro premišljeni in 
tehtni. Vsekakor pa moramo gledati 

in stremeti naprej. Iz zgoraj navedenih razlogov smo zato svet-
niki SMC že na novembrski seji sveta MOK želeli, da se preveri 

vse možnosti in, da se izpeljejo vsi postopki transparentno in v 
skladu s veljavno zakonodajo. Ocenili smo, da je izbira lokacije, 
glede na možnosti in razvojne priložnosti ter možnosti finan-
ciranja s sredstvi EU ustrezen, zato smo tudi spremembo OPN 
v prvi fazi potrdili.« pove mag. Primož Terplan, vodja svetniške 
skupine SMC.
Predstavniki SMC so se sestali tudi s civilno iniciativo, ki je 
proti postavitvi avtobusne postaji na križišču Kidričeve ceste 
z Bleiweisovo cesto. Upoštevati je potrebno vsa mnenja, ker se 
le tako pride do sprejemljivih rešitev za vse. Skrb iniciative je 
povečanje hrupa in prometa.
V SMC so bodo zavzemali, da se izgradnja vodi projektno in da 
je tudi javnost seznanjena s potekom in smernicami. Prav tako 
so pomemben faktor parkirnine v podzemni parkirni hiši. Le te 
ne smejo biti previsoke za uporabnike storitev zdravstvenega 
doma.
»Projekt Avtobusna postaja bo dodana vrednost mesta, zato 
mora preseči pričakovanja in biti tehnološko dovršena. Od 
upravljavca prevozov bo potrebno zahtevati najnovejše teh-
nologije množičnega transporta, da bi tako zagotovili manjše 
izpuste, manjši hrup in kar se da prijeten prostor za uporabni-
ke kot tudi stanovalce v okolici.« zaključujejo v SMC.

Svetniška skupina SMC Kranj 

Nova avtobusna postaja? SMC Kranj – ZA,  
vendar z zadržki
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MAG. PRIMOŽ TERPLAN - 
SMC:«MODRO IN PREUDARNO  
V VELIKE PROJEKTE.«

TED je neprofitna organizacija, predana idejam, ki jih je vredno 
deliti. Dodelani kratki govori oglede na spletu merijo v milijonih. 
TEDx pa je neodvisen dogodek, ki poteka v lokalnem okolju. Na 
slovenski kulturni praznik so ga organizirali tudi v Gimnaziji 
Kranj, za govorce pa povabili osem sedanjih ali nekdanjih dija-
kov, ki so z navdihujočimi govori navdušili občinstvo v prepolni 
športni dvorani. Vsem osmim govorcem je skupno to, da so 
ubrali nekoliko nenavadno pot do uspeha. Pri tem pa se niso 
ozirali na mnenje okolice. Verjeli so vase, trdo delali in uspelo 
jim je. Matic Bitenc, soustanovitelj podjetja Toshl, in Mitja Grčar 
iz uspešne spletne menjalnice valut Bitstamp sta delila svojo 
podjetniško izkušnjo. Ana Žontar Kristanc je študij prava zame-

njala za kuhalnico. Danes je uspešna kuharica, ki izdaja knjige, 
piše blog in kuha pred kamerami. Bine Žalohar se je znašel v 
popolnoma drugih vodah. Je ekstremni športnik, ki živi na robu. 
Pravi, da je treba znati krotiti svoj ego in najti pravo ravnovesje. 
»Odstrite meglo in se ozrite po svoji okolici, presenečeni boste, 
koliko zanimivega boste našli,« sporoča mladim Mitja Lav-
tar. Njegov cilj je obiskati vseh 6036 slovenskih naselij. Ko se 
razkadijo oblaki, na plano pokuka tudi Blaž Stojanovič, ki uživa 
v opazovanju nočnega neba in se zaveda majhnosti človeka. 
Nena Močnik pa pravi, da se travme nabirajo v telesu, zato ga je 
treba najprej sprostiti, preden jih lahko razrešimo. Za konec pa 
je stand up komik Tin Vodopivec mlade opozoril, naj pazijo, kaj 
sanjajo, saj se lahko sanje uresničijo. Z dovolj poguma in trdega 
dela zagotovo! A. S.

PAZI, KAJ SANJAŠ!

Osem govorcev in ekipa organizatorjev so na Gimnaziji Kranj pripravili zanimiv TEDx dogodek. / Foto: Aleš Senožetnik
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V sklopu mreže bralnih skupin 
Mestne knjižnice Kranj je 
sredi januarja začela delovati 
nova bralna skupina. Name-
njena je delavno aktivnim 
ženskam, ki kljub številnim 
obveznostim še najdejo čas 
za knjigo in se o prebrani 
vsebini rade tudi pogovarjajo. 
Srečanja pod mentorstvom 
Karmen Kogoj Ogris potekajo 
vsako drugo sredo. A. Š.

BRALNA SREČANJA ZA 
AKTIVNE ŽENSKE

Gostilnica in Picerija Jerca

Vabimo vas, da se prepričate o naši ponudbi in kvaliteti, mi pa se bomo potrudili za vas, da boste odšli od nas zadovoljni.

Na izvozu pred Supernovo v Kranju za smer Besnica vas čez 20 m na Gorenjesavski cesti 17  
pričakuje gostilnica in picerija JERCA - bivši Košir - v novi podobi. Nudimo vam pizze iz nove  
krušne peči, malice, kosila, testenine, solate ter al a cart ponudbo jedi. V prenovljeni  
gostilnici imamo nov zimski vrt z lepim razgledom in sobo za praznovanja in zaključene  
družbe. Gostilnica je odprta vsak dan od 8. pa do 22. ure. V roku 14 dni pa vam bomo ponudili 
tudi dostavo hrane na dom in sicer nas lahko pokličete na številki 0590 420 91 ter 0590 220 24.

 NOVO
 NOVO
 NOVO

 V KRANJU
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Jutri, v sredo, 17. februarja, ob 19. 
uri bo v dvorani Mestne knjižnice 
Kranj striparski večer z naslovom 
Igrivi, hudomušni in ustvarjalni 
tradicionalist, na katerem bodo 
gostili Marjana Mančka, klasika 
slovenskega stripa, ilustracije in 
animiranega filma, ki ustvarja že 
pol stoletja. Z njim se bo pogo-
varjal Zoran Smiljanić. Manček je 
inovativen, senzibilen in prefinje-
no duhovit avtor z impresivnim 
opusom: v svoji skoraj polstoletni 
karieri je ilustriral čez dvesto 
knjig, na kupe stripov in animi-
ranih filmov. Najbolj znan je po 
prazgodovinskih Hribcih. Za svoja 
dela je prejel številne domače 
in mednarodne nagrade. In še 
zanimivost: kot mladenič si je 
leta 1970 v Angliji financiral tečaj 
angleščine s karikaturami, ki jih je 
prodal reviji Reader’s Digest. A. Š.

STRIPARSKI VEČER Z 
MARJANOM MANČKOM

V KluBaru se lahko to nedeljo, 21. februarja, ob 19.30 udeležite potopisnega 
večera Biseri Južne Amerike (Peru, Bolivija, Čile), predaval bo Rok Kofol. Teden dni 
kasneje, 28. februarja, ob 21. uri pa bo na vrsti predavanje z naslovom Z Goričke-
ga v Piran, na katerem bo Rok Škrlep predstavil pot, ki so jo s štirimi prijatelji v 
trinajstih dneh prehodili od gričevnatih poljan Goričkega prek ravnic in hribovitega 
dinarskega sveta vse do morja. Šlo je za pravo poletno avanturo z nahrbtniki in 
kitaro na rami. A. Š.

POTOPISNA VEČERA

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v sodelovanju 
z Alpetour potovalno agencijo in RTC Krvavec v 
času zimskih šolskih počitnic organiziral brezplačni 
smučarski avtobus. Tako imenovani Smučalimbus 
bo iz Kranja do postaje kabinske žičnice na Krvavcu 
in nazaj vozil še do nedelje. Vozniku je potrebno 
pokazati dnevno smučarsko vozovnico, ki jo lahko 
kupite v kranjskem Turistično informacijskem cen-
tru, na kranjski avtobusni postaji in v poslovalnici 
Kompas. Paket vsebuje smučarsko karto, prevoz z 
avtobusom in čaj na smučišču. Cenik, vozni red in 
ostale informacije dobite na 22. strani. A. Š.

BREZPLAČNI SMUČARSKI AVTOBUS  
DO KRVAVCA



Zakaj ste se odločili svojim 
zavarovancem ponuditi 
brezplačen program Varuh 
zdravja? Kaj je njegov namen?

Vsak je sam najboljši varuh svoje-
ga zdravja, a za to moramo tudi 
kaj storiti, pri čemer želimo svojim 
zavarovancem kar najbolj poma-
gati. Zato v okviru programa Varuh 
zdravja članom zagotavljamo brez-
plačne preventivne zdravstvene sto-
ritve, med drugimi meritve sladkorja 
v krvi, krvnega tlaka in holesterola; 
spodbujamo sodelovanje na rekrea-
tivnih vadbah, nudimo svetovanje o 
zdravi prehrani, varni uporabi zdra-
vil in o preprečevanju izgorelosti ter 
nudimo številne druge ugodnosti na 
področjih zdravstvenih storitev, re-
kreacije in sprostitve. 

Velikokrat se zgodi, da se 
posamezniki ne znajdejo 
najbolje v našem zdravstvenem 
sistemu. Ali so v okviru 
programa na voljo tudi te 
informacije?

Seveda. Če dobite napotnico in 
ne veste kam z njo, vam bomo po-
magali. Če potrebujete informacije 
v zvezi z zdravstvenim sistemom, 
čakalnih dobah v javni zdravstveni 
mreži, postopkih glede uveljavljanja 
pravic iz zdravstvenega zavarova-
nja ali pravici do zdravljenja v tujini, 
so tu naši svetovalci. Vse informa-
cije, ki jih zavarovanci potrebujejo 
v procesu zdravljenja, pokriva naš 
program. 

»Vsak je sam najboljši 
varuh svojega zdravja, a 
za to je potrebno tudi kaj 
storiti, pri čemer želimo 

svojim zavarovancem kar 
najbolj pomagati.«

Kdo lahko dostopa do tega 
programa?

V program se lahko vključijo vsi za-
varovanci Vzajemne, ki imajo pri 
nas sklenjeno katero od zavarovanj 
s trajanjem vsaj leto dni. Članstvo v 
programu si lahko uredijo na naši 
spletni strani www.vzajemna.si, 
v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali 
na telefonski številki 080 20 60. 

V tem letu ste poskrbeli še za 
eno novost. Gre za produkt 
Zdravstvena polica, ki bistveno 
znižuje čakalne dobe za 
zdravstveno obravnavo. Ali 
lahko na kratko obrazložite 
prednosti, ki jih bodo imeli 
zavarovanci?

Zavarovanje Zdravstvena polica po-
nuja veliko več kot zgolj hitro obrav-
navo brez čakalnih dob. V Vzajemni 
za zavarovanca v celoti pripravimo 
individualni načrt zdravljenja in mu 
pomagamo od začetka do zaključ-
ka zdravljenja. Organiziramo obisk 
pri zdravniku specialistu in poskr-
bimo za hitro organizacijo opera-
tivnega posega. V okviru osnovne-
ga kritja zavarovanje ponuja tudi 
nadomestilo za dni, ki jih preživi v 
bolnišnici. V mreži izvajalcev so vr-
hunski strokovnjaki in mednarodno 
priznane zdravstvene ustanove v 
Sloveniji in tujini. Zavarovanju lahko 
pod ugodnimi pogoji priključimo še 
kritje za pridobitev drugega mnenja 
in zavarujemo svoje otroke. Doda-
tno je Zdravstveno polico mogoče 
nadgraditi še s Paketom plus, ki krije 
še stroške potovanja v tujino zaradi 
operativnega posega, podaljšane-
ga bivanja v tujini, zdravstvenega 
spremstva, stroške tolmača in po-
dobno.

Zdravje nam bo povrnilo, kar vanj vložimo 
V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, pri kateri je zavarovanih več kot 850 tisoč Slovenk in Slovencev, so 
v letošnjem letu svojim zavarovancem ponudili program Varuh zdravja. Ta omogoča številne brezplačne 
storitve in ugodnosti s področja zdravja, športa, prostega časa, turizma in dobrega počutja. V Vzajemni tako 
poudarjajo pomembnost preventive in zdravega življenjskega sloga, poleg tega pa nudijo tudi finančno 
varnost, ki si jo njihovi zavarovanci lahko zagotovijo z zdravstvenimi zavarovanji po meri posameznika. 
Kako pomembno je vlagati v naše zdravje, smo se pogovarjali z direktorjem Vzajemnine kranjske poslovne 
enote Matjažem Fajfarjem.

PE KRANJ
Koroška cesta 1
tel.: 04/ 201 03 00

• Kranj, Zlato polje 2
• Jesenice, Lekarna Plavž, Cesta maršala Tita 77
• Radovljica, Kranjska cesta 1
• Škofja Loka, Kapucinski trg 8
• Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 23

Matjaž Fajfar
direktor poslovne enote Kranj
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Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

PRODAJA IN SERVIS
POPRAVILA STARINSKIH UR

URARSTVO
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Besedilo: Igor Kavčič
 

P
rvi februarski četrtek je bil za Gim-
nazijo Kranj čudovit dan. Pravza-
prav so lepoto dneva upravičeno 
delili vsi, ki so kadarkoli in na 

kakršenkoli način prispevali v trinajst-
letni mozaik gimnazijskih koncertov – 
bodisi v vlogi mentorjev in organizator-
jev bodisi kot avtorji skladb in priredb ter 
številni nastopajoči. In prepričan sem, da 
lahko brez zadržkov zapišem, da veselje 
dneva delimo tudi mnogi, ki smo doslej 
imeli možnost prisluhniti gimnazijcem 
in drugim glasbenikom, ki jim vsako leto 
na velikih božičnih koncertih v Cankarje-
vem domu priskočijo na pomoč.

Jabolko za uspeh in spodbudo
Predsednik Slovenije Borut Pahor je Gimnaziji Kranj za izjemne dosežke 
na glasbenem področju podelil odlikovanje, imenovano jabolko navdiha.

Predsednik države Borut Pahor je odlikovanje jabolko navdiha predal v roke ravnatelju Franciju Rozmanu. Ob njem sta 
avtorja uspešne zgodbe o gimnazijskem orkestru, umetniški vodja Primož Zevnik in dirigent Nejc Bečan. / Foto: Tina Dokl

Omenjenega dne je polni sijaj dvorane 
predsedniške palače v Ljubljani prvič 
oplemenitila tudi v živo izvedena orkes-
tralna glasba. Ko je predsednik države 
Borut Pahor Gimnaziji Kranj za izje-
mne dosežke na glasbenem področju 

podelil odlikovanje, imenovano jabolko 
navdiha, so mladi glasbeniki v zahvalo 
pripravili tudi polurni koncert razno-
like glasbe, ki jo na koncertih igrajo 
že od leta 2002 naprej, ko so v telova-
dnici gimnazije pripravili prvega. Danes 

Preteklost, sedanjost in prihodnost gimnazijskih koncertov: dirigent Primož 
Kerštanj, mladi zborist, tenorist Erik Šmid, zboristka in pevska mentorica 
prof. Barbara Kušar in pomočnik vodje koncerta, prof. Mihael Šorli



Dina Arapović je zbranim v predsedniški palači 
predstavila džezovski repertoar gimnazijskega 
orkestra. / Foto: Tina Dokl
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prvih 100 v predprodaji 5€ | od 101. in na dan koncerta 8€

prvih 100 v predprodaji 5€ | od 101. in na dan koncerta 8€

prvih 100 v predprodaji 5€ | od 101. in na dan koncerta 8€

prvih 100 v predprodaji 7€ | od 101. in na dan koncerta 10€

Gimnazija Kranj s svojim simfoničnim orkestrom polni 
Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Ob tem pa se vse 
resneje umešča med elito evropske glasbene smetane, je 
bilo med drugim povedano v obrazložitvi k odlikovanju.
Profesor Zevnik je med dijaki prepoznal ustvarjalni 
potencial mladih glasbenikov, pevcev in literatov, Nejc 
Bečan, takrat še dijak, pa jih je s svojim glasbenim zano-
som pritegnil na pot čarobnega poustvarjanja vrhunske 
glasbe. Ustanovila sta orkester, Primož Zevnik je postal 
njegov programski vodja, Nejc Bečan pa umetniški vodja 
in dirigent. Gimnazijski revijski orkester je z leti prerasel 
v 90-članski simfonični orkester, s katerim sodelujejo naj-
boljši slovenski mladi glasbeniki, ki študirajo na različnih 
evropskih glasbenih akademijah in so tudi redni gostje 
orkestrov po svetu. Odlično pripravljeni gimnazijci skupaj 
z njimi poustvarjajo glasbo z žarom, vitalnostjo in ener-
gijo, ki vedno znova očara. Njihov uradni kanal na porta-
lu Youtube si je doslej ogledalo že več kot šest milijonov 
ljudi. Ob orkestru je med dijaki veliko zanimanja tudi za 
zborovsko dejavnost. Ta se odraža v dveh zasedbah, dekli-
škem in mešanem mladinskem pevskem zboru. 
»Orkester s svojim repertoarjem presega povprečje. Pre-
sežek je najprej opazila stroka, s koncerti v Gallusovi 
dvorani pa tudi širša slovenska javnost. Prav je, da mladi 
sledijo svojim sanjam in se včasih ne ozirajo na nasvet 
tistih, ki pravijo, da je nekaj nemogoče,« je med drugim 
dejal predsednik Borut Pahor. Ravnatelj gimnazije Fran-
ci Rozman je ob nagradi povedal, da je Gimnazija Kranj 
pripravljalnica na univerzo. »Mi treniramo možgane in 
rezultati kažejo, da smo pri tem res dobri. Da pa dijaki lah-
ko dosegajo take rezultate, jim moramo dati možnost, da 
se izkažejo na vseh področjih in pokažejo svojo ustvarjal-
nost. Naši glasbeni dosežki so lahko navdih drugim šolam 
in vsem mladim. Kako napačno je mišljenje, da mladih 

danes nič ne zanima, se zaveda tudi predsednik države, zato z 
velikim ponosom sprejemamo njegovo priznanje.«
O občutkih ob prejemu odlikovanja smo povprašali tudi umet-
niškega vodjo in prvega snovalca gimnazijske uspešnice Pri-
moža Zevnika: »Gre za ohranjanje kulture in civilizacije, ki 
jo izkazuje klasična glasba, ki je velika umetnost in brezčasno 
nagovarja različne rodove in ljudi. Ko ustvarjam svoje koncer-
te, poskušam kulturo in civilizacijo predstaviti našim dijakom. 
Kaj je še lepšega kot mladina, ki strastno odkriva in izvaja dra-
gulje glasbenih zvrsti in obdobij? Kaj je še lepšega kot sprem-
ljati žar in pričakovanja naših izvrstnih, glasbeno nadarjenih 
dijakov, ki so sredi življenja in erotike z glasbenimi frazami 
in stavki in imajo to čast, da se ji posveča vrhunski dirigent, 
skladatelji in aranžerji? Z mladino Gimnazije Kranj kultura 
in civilizacija ne bo nikoli umrla, ampak živela naprej svoje 
bleščeče in božansko življenje.« 
Po besedah predsednika Pahorja pa bo gimnazijski orkester z 
zbori svoje © glasbeno življenje©  širil še naprej. Na vprašanje, ali 
razmišlja tudi o angažmaju mladih kranjskih glasbenikov ob 
kakšnem protokolarnem dogodku, slovesnosti ali proslavi, je 
predsednik Pahor za Gorenjski glas povedal: »Prav gotovo. Nekaj 
malega smo se o tem že pogovarjali z ravnateljem na sprejemu 
in ne dvomim, da bomo sodelovanje nadaljevali. Danes je nov 
mejnik mojega sodelovanja s kranjsko gimnazijo, njenimi dijaki-
njami in dijaki. Mislim, da je to največ, kar lahko ponudimo 
občinstvu tudi na državnih proslavah in s tem pokažemo, da 
visoko umetnost lahko ponudi tudi mlad talentiran človek.« 
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Besedilo in foto: Igor Kavčič

V 
Kranju, nekdanji jugoslovanski prestolnici tekstilne 
industrije, imamo odslej še upodobitev našega pesnika 
Franceta Prešerna iz tekstila. Bržkone edinstven tovrst-
ni portret je ustvaril nemški umetnik, po starših čeških 

korenin, štiridesetletni Jan Bejšovec, ki sicer živi in ustvarja v 
Berlinu. V januarju in februarju je skupaj mesec dni gostoval 
v umetniški rezidenci Hiše Layer, poleg pesnikovega portreta, 
pa na aktualni razstavi v Stolpu Škrlovec predstavlja še nekaj 
drugih slik iz tekstila, po mestu pa predstavlja še dodatnih 
šest fotografij, na katerih so predstavljeni mladi ljudje, ki se s 
kalašnikovko iz tekstila v rokah pojavljajo po Berlinu. V sklo-
pu kulturnega praznika je pretekli ponedeljek v Layerjevi hiši 
vodil tudi ustvarjalno delavnico za obiskovalce, na katerih so 
izdelovali spominske rutice na temo Prešerna. 
»Prešerna sem sešil doma v Berlinu, ustvarjal pa sem ga 
približno dva meseca. Njegovo podobo sem izdelal na pod-
lagi tistega, kar je moč najti na spletu. Pesnik v levi roki drži 
kranjskega orla, v desni pa z njegovim rdečim peresom piše 
poezijo,« o svojem videnju Prešerna in mesta, v katerem 
gostuje, pojasnjuje Jan Bejšovec, ki na razstavi predstavlja 
še nekaj zanimivih tekstilnih slik, večinoma portretov – avto-
portreta, portret dedka pa Goebbelsa, Gadafija v trenutku 
smrti, tri živalce iz anime serije Girls und Panzer. 
Iz omenjenih del Jana Bejšovca zasledimo njegovo družbeno 
angažiranost, saj sicer diplomant političnih ved v Dresdnu 
v svoji umetnosti vedno znova raziskuje zgodovinsko-poli-
tična ozadja in njihov vpliv na človeka. Je potomec sudet-
skih Nemcev, ki so se bili po drugi vojni primorani preseliti 
iz rodne Češke v Nemčijo, kasneje Nemško demokratično 
republiko. »Ded je delal v tekstilni tovarni, kjer so izdelovali 
šotore in drugo tekstilno opremo za vzhodnonemško vojsko. 
Od tod bržkone moj odnos do tekstila, podrobneje pa me je 
začel zanimati, ko mi je prijatelj podaril šivalni stroj, kate-
rega elektromotor je bil izdelan v kranjski Iskri. Začel sem 
šivati slike iz tekstila, najbolj pa me je presenetilo dejstvo, da 
lahko v tej tehniki izdelam povsem realističen avtoportret. V 
blagu sem videl svoj medij izražanja in sem se odločil za pro-
fesionalno pot tekstilnega umetnika,« je povedal Bejšovec, 
ki svoje rodno mesto Freiberg primerja s Kranjem. V obeh 

Prešeren iz tekstila
V umetniški rezidenci Layerjeve hiše je pretekli mesec dni gostoval 
nemški umetnik Jan Bejšovec, ki ustvarja s tekstilom.

Jan Bejšovec je med bivanjem pri nas proučeval tudi 
našo polpreteklo zgodovino in se dal fotografirati s 
puško iz blaga ob Prešernovem spomeniku, kot se je na 
fotografiji Toneta Stojka teritorialec ob osamosvojitvi 
leta 1991 pred ljubljanskim Prešernom. 

mestih je namreč tekstilna industrija doživela žalosten 
propad. Pri tem Jan izpostavlja zanimiv pogled iz galerije 
Škrlovec, od koder se vidi na nekdaj cvetoči Tekstilindus. 
Na Prešernov dan so pod njegovim vodstvom v Layerjevi 
hiši ustvarjali tako imenovane spominske rutice na temo 
Prešerna. Kot je povedal, so v Nemški demokratični repu-
bliki take rutice spremljale pomembne praznike, obletnice 
in športne prireditve. Sam je njihov zbiratelj in jih ima več 
kot sto. »Mogoče so podobne vašim rdečim ali rumenim 
ruticam, ki ste jih nosili kot cicibani oziroma pionirji. Pri 
nas so take rutice z različnimi motivi imele še posebno vre-
dnost, če so bile podpisane.« Razstava v stolpu Škrlovec bo 
na ogled do konca meseca. 



KRICE KRACE VABIJO:
PETKOVE PRIREDITVE
Vsak petek ob 17.30 v dvorani KRICE KRACE, vstop 4€
19. 2. MEZINČEK, LG Zapik
26. 2.  ŽABEC IN NJEGOVO SRCE, KD Smeško, Celje
4. 3. PETELIN, KRALJ SVETA,  Teater Kuglica
11. 3.  ČOPKOMETER, Kaličopkovo gledališče
18. 3.  STRAH, LG TRI in LG Bobek
25. 3.  ERNEST, LG Nebo

PRIPOVEDOVALNICE SREČNEGA STOLPA
Vsako soboto ob 17.00 v Otroškem stolpu na Pungertu, vstop prost 
20. 2. LISICA IN VOLK, Enja Grabrijan
27. 2. PISANA PTICA, Jelena Sitar Cvetko
5. 3. DORINA JAJCA, Bojan Pretnar
12. 3. O MIŠKI, KI SI JE ŽELELA, Irena Rajh Kunaver in Marjan Kunaver
19. 3. MALI POLŽEK, Alja Kump
26. 3. KLOBUK GOSP0DA KONSTANTINA, Natalija Herlec

EKO POD ZELENO SMREKO 
Reciklažne delavnice, za majhne, večje in že zelo velike. 
Vsako soboto ob 11.00 v KRICE KRACE
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Besedilo: Igor Kavčič, foto: Janez Avsec

U
čenci in učitelji Glasbene šole Kranj so ob koncu 
preteklega leta pripravili številne koncerte tako 
šolskih orkestrov kot najboljših solistov, v goste so 
vabili mlade glasbenike iz drugih koncev Slovenije, 

za kratek koncertni počitek pa so si vzeli le prvi mesec v 
letu. Že v začetku februarja so nas povabili na nov koncert, 
na katerem so tokrat igrali izključno slovenske skladatelje. 
Odprli so ga učenci trobil, kakopak času primerno s 
priredbo državne himne, Prešernove Zdravljice. Sledile 
so učenke baleta, ki so ob spremljavi klavirja navdušile 
z baletom Cvetje v jeseni, za njimi pa je na oder stopil 
Mladinski pevski zbor glasbene šole pod vodstvom Urške 
Štampe, tokrat ob nekoliko drugačni spremljavi učencev 
iz oddelkov tolkal in kljunaste flavte. 
V nadaljevanju so v raznolikem in instrumentalno boga-
tem programu navduševali solisti, ki so koncert stopnje-
vali do vrhunca večera, ko je komorni godalni orkester 
pod vodstvom Tomaža Kukoviča še enkrat znova prese-
netil z noviteto hišnega skladatelja Gašperja Jereba. Skla-
dbo Romanca je tokrat ob zasedbi šolskega Komornega 
godalnega orkestra namenil tudi klarinetu, s katerim se 
je kot solist izkazal Gaber Avsec, in klavirju, za katerega 
je na koncertu sedel kar avtor sam. 
Učenci so se od polne dvorane Šmartinskega doma poslo-
vili z glasbo Pavla Šivica. Štiri otroške skladbe z mladost-
niškimi naslovi: Najdihojca pleše, Otroci se lovijo, Nero-
dni medvedek ter Polž in svinčeni vojak so zazvenele 
izpod spretnih prstov solistke, pianistke Lare Burjek, in 
že omenjenega komornega godalnega orkestra. In kot je 
poudarila ravnateljica Glasbene šole Kranj Petra Mohor-
čič, se je šola tako na najlepši možen način poklonila 

Igrali slovenske skladatelje
Učenci Glasbene šole Kranj so v začetku februarja v Šmartinskem 
domu pripravili koncert slovenskih skladateljev.

Vrhunec večera je bila krstna izvedba skladbe Romanca skladatelja in učitelja na glasbeni šoli, Gašperja Jereba. 

prazniku kulture in slovenskim glasbenim ustvarjalcem ter s 
tem tudi pokazala, da smo Slovenci lahko ponosni ne le na 
svoje športnike, ampak tudi na glasbene ustvarjalce. 
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Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije?
Spletna stran: http://www.al-anon.si/
E-pošta: info@al-anon.si

Kranj, Bleiweisova 16, v prostorih RKS
sreda 19:30 – 21:30, prvo sredo ob 20:00 skupaj z AA
sobota 19:00 – 21:00, prvo soboto ob 19:00 skupaj z AA

Kranj, Škrlovec 2, Mladinski center
ponedeljek 19:30 – 21:00, odrasli otroci alkoholikov
petek 19:00 – 21:00
Info: 040/731-712 ali 040/884-073
Škofja Loka, Cankarjeva 13 (prostori župnišča)
torek 19:30 – 21:00
Info : 041/268-643

Družinske skupine

Al-Anon
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

P
rešernov smenj je že štirinajsto leto zapored oživil spo-
min na 19. stoletje in našega največjega pesnika. Obisko-
valce je na uvodni slovesnosti najprej pozdravil direktor 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe in jih 

v imenu organizatorjev povabil na številne dogodke, ki so jih 
kljub dežju pripravili na številnih prizoriščih od Mestne knjiž-
nice Kranj do Prešernovega gledališča. Živahno je bilo tudi v 
Gorenjskem muzeju, Kranjski hiši, Galeriji Prešernovih nagra-
jencev in še marsikje. 
»V Kranju smo ponosni na svoje kulturne ustanove, tudi 
na Prešernovo gledališče, ki že dolgo ni več samo kranjsko, 
ampak imamo vse več obiskovalcev iz drugih delov Sloveni-
je, gledališče pa odhaja tudi na gostovanja v tujino. Prav tako 
smo ponosni na naš Prešernov smenj, jaz osebno pa sem 
ponosen na vas, ki vas tudi teh nekaj kapelj dežja ni ustavilo, 
da na kulturni praznik ne bi prišli v mesto. Vsi skupaj pa smo 
seveda ponosni, da je v našem mestu živel in delal dr. France 
Prešeren,« je povedal župan Boštjan Trilar.

Na semnju z dežniki
Tudi ob letošnjem kulturnem prazniku je v Kranju potekal Prešernov 
smenj, obiskovalci pa so tokrat morali priti v mesto z dežniki.

Kljub dežju je bilo v mestu živahno, tudi folklorne 
skupine pa so s plesom navdušile obiskovalce. 

Postavljenih je bilo okoli sto stojnic, saj je bil smenj 
seveda namenjen tudi trgovanju. 

Ob prazničnem dnevu je bilo živahno tudi v lokalih, ki 
so ponujali stare jedi in specialitete, kljub dežju pa je bila 
bogata ponudba tudi na okoli sto stojnicah. Brezplačno si je 
bilo moč ogledati Kranj po Prešernovi poti in tudi rove pod 
starim Kranjem. Nastopale so folklorne skupine, lajnarji, 
pevski zbori in recitatorji, zvečer pa so v gledališče prišli 
tudi Prešernovi nagrajenci in ministrica za kulturo Julijana 
Bizjak Mlakar. 
Program je obogatil tudi koncert Mance Izmajlove na Glav-
nem trgu. 



GOTOVINSKI
KREDITI
GOTOVINSKI
KREDITI

Lores, d. o. o., Šuceva 25, 4000 Kranj

od 200 EUR 
do 1000 EUR

✆  04/252 13 87  ✆  04/252 13 85  ✆  051/ 219 466

Posojila ponujamo vsem UPOKOJENCEM 
in vsem ZAPOSLENIM 

(tudi zaposlenim za določen čas).

Pokličite in preverite našo ugodno ponudbo.

Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Po tradiciji je bilo letos na pustno soboto v Kranju spet 
veselo, saj je Zavod za turizem in kulturo pripravil Prešer-
ni karneval.
Sprevod je potekal iz smeri Mestne knjižnice Kranj do 
Glavnega trga, kjer je bilo pri vodnjaku tudi osrednje pri-

Prešerni karneval 
napolnil stari Kranj
Letos je prvič potekal od Mestne knjižnice Kranj do Prešernovega 
gledališča, obiskalo pa ga je okoli pet tisoč navdušenih obiskovalcev.

Najboljša skupina so bili Stripkoti.

S kurenti so prišli tudi orači in pokači. 
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zorišče, ter nadaljeval svojo pot do ploščadi pred Prešernovim 
gledališčem. 
Letos smo na pustnem sprevodu, ki je potekal v okviru Medna-
rodnega karnevalskega združenja, videli zanimive skupine iz 
najbolj množičnega karnevala na Reki na Hrvaškem, Pehinar-
sko gospodo in mesopustare iz Kraljevice. Na ulicah starega 
Kranja so se predstavili tudi kurenti iz Rogoznice pri Ptuju, ki 
so tudi ena največjih skupin, saj jo sestavlja več kot sto članov. 
Sodelovali so tudi orači in pokači. Povorki so se pridružili člani 
TD Suha krajina z ekološko kmetijo ter seveda z davčno blagaj-
no in davčnim inšpektorjem. Prišli so člani vrtačarjev iz Lesc s 
svojo skupino Kralja Matjaža in bergmandeljcev. Na karnevalu 
je bil velike pozornosti deležen tudi tiranozaver. 
V tekmovalnem delu so nastopili Vikingi, skupine Življenje 
– naravno ravnovesje, Meduze in Stripkoti. Slednji so se po 
mnenju komisije pa tudi številnih obiskovalcev predstavili z 
najbolj duhovitimi maskami in dobili prvo nagrado.
Po podatkih organizatorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
si je ogledalo okoli pet tisoč obiskovalcev, ki so uživali tudi v 
lepem vremenu. 



Besedilo: Maja Bertoncelj
Foto: Primož Pičulin

J
ure Aleš z Brega ob Savi je na mladin-
skem svetovnem prvenstvu v telemark 
smučanju v Franciji osvojil dve zlati 
medalji: v sprintu in v klasičnem tele-

marku. Poleg tega se je v letošnji sezoni prvič 
v karieri na tekmi svetovnega pokala uvrstil 
na stopničke, na tretje mesto. Z 20-letnim 
študentom Fakultete za organizacijske vede v 
Kranju smo se pogovarjali na sprejemu, ki so 
mu ga pripravili po vrnitvi domov.
Pričakali so vas številni navijači. Ste 
presenečeni?
»Ostal sem skorajda brez besed. Med vožnjo 
proti domu sem počasi zbiral misli, ko pa 
sem videl toliko ljudi, so mi kar nekam ušle. 
Sploh nisem pričakoval takšnega sprejema. 
Presrečen sem, da lahko ta dosežek prosla-
vim z družino, prijatelji, sovaščani. Fenome-
nalno.«
Je bil dvojni naslov svetovnega mla-
dinskega prvaka pričakovan?
»Na začetku sezone nisem vedel, kam spa-
dam. Na prvih tekmah sem imel odličen 
občutek na smučeh, tudi rezultati so bili 
dobri. Nekaj dni pred mladinskim svetov-
nim prvenstvom sem na tekmi svetovnega 
pokala v sprintu prvič stopil na stopničke. 
Bil sem tretji. To je bila dobra popotnica, 
tudi za samozavest. Prišle so v pravem času. 
Na prvenstvo sem šel z mislimi na medaljo. 
Vedel sem, da mora biti moja, drugače res 
ne vem, kako bi lahko prišel domov. Vse se 
je izteklo po načrtih in zato sem zelo zadovo-
ljen in presrečen.«
Vam več pomenita dve zlati medalji z 
mladinskega svetovnega prvenstva 
ali tretje mesto na tekmi svetovnega 
pokala?

Dvakrat zlat v telemarku
Jure Aleš je v Franciji postal dvakratni mladinski svetovni prvak 
v telemark smučanju. 

Jure Aleš se je uspeha veselil tudi z družino: mamo Mijo, očetom 
Robertom, ki je inštruktor telemark smučanja, in bratom Sašem, tudi 
članom slovenske telemark reprezentance. Pri Aleševih je telemark 
doma.

»Tole je le dvojno zlato, tako da bi 
rekel, da mi več pomenita ti medalji 
z mladinskega svetovnega prvenstva 
oziroma da prevladata, vendar se tudi 
članskega tretjega mesta ne bi nihče 
branil.«
Sezone še ni konec, lahko pa že 
rečete, da je vaša najuspešnej-
ša doslej. Kje vidite razloge za 
napredek?
»Glavna razloga sta po mojem vide-
nju dva. Prvi je, da nisem imel nobe-
nih težav z zdravjem in poškodbami. 
Prej sem imel težave s kolenom in 
pred dvema letoma bil tudi na ope-
raciji. Letos je šlo od pripravljalnega 
obdobja do sedaj brez težav. Drugi 
razlog pa je sprememba v načinu 
treniranja na snegu. Veliko več je 
bilo prostega smučanja kot smuča-
nja med vratci. To je bilo dobro za 
občutek.«

Reprezentanca nima trenerja. 
Se za nasvet lahko na koga obr-
nete?
»Velikokrat mi svetuje nekdanji tre-
ner Urban Simčič, ki je tudi predse-
dnik Telemark kluba Kranj, katerega 
član sem. Skupaj pogledava posnet-
ke mojih voženj. Sicer pa sem se 
letošnjo sezono osredotočil na lastne 
občutke, da zaupam sam sebi, kak-
šno smučanje je zame najhitrejše.«
Kakšni so cilji za naprej?
»Za letos ostati vsaj na takšnem 
nivoju, kot sem, obdržati formo do 
konca sezone. Na začetku marca 
bomo tekmovali pred domačimi gle-
dalci, saj bo tekma na Golteh. Doma-
ča tekma je lahko le prednost in ne 
čutim nobenega pritiska. Naslednjo 
sezono pa bomo skušali dodati še 
korak več in bomo videli, kako se bo 
razpletlo.«  



Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor
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Miha Vizjak, inženir gozdarstva in 
vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 
V svoji praksi združuje znanja 
klasične in športne masaže, 
manualne terapije, tradicionalne 
kitajske medicine in uporabne 
kineziologije. Posamezniki, ki 
pridejo k Mihu po pomoč, so 
deležni toplega sprejema in 
celostne obravnave. 
Zdravje in dobro počutje sta pri Mihu na prvem mestu, terapija 
in preventiva gresta z roko v roki. Poleg zdravilstva deluje Miha 
tudi v športni rekreaciji kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh 
z licenco Smučarske zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi 
podjetji, društvi in posamezniki. 

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične pri 
razno vrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, srcem in 
ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim kanalom, športnimi in 
delovnimi poškodbami, pri poklicnih boleznih, kot rehabilitacija 
po operativnih posegih …)
refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in 
raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost in trdno 
psihofizično zdravje) lahko se izvaja tudi skozi oblačila!
sprostitvena masaža (za umiritev, sprostitev in boljše počutje) 
 enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min 20 €, do 60 min 30 €

nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni tečaj 50 € 
svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min) 30 €

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravitev blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj limfe, 
odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato kvalitetna 
sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese splošno dobro 
počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti in splošne telesne 
pripravljenosti posameznika. Pogosto se prvi učinki pokažejo že 
ob uvodnem obisku. Terapevtska masaža traja od 30 do 60 minut. 
Za rešitev težav običajno zadošča 3 do 5 obiskov.

Na masažo pri Mihu se lahko naročite na 041 855 435 ali pišete na 
elektronski naslov miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v 
Preddvoru ima odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru 
med 8. in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

v Preddvoru
 inženir gozdarstva in 

vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 

Letošnje državno hokejsko prvenstvo so že zaključili 
mladinci Triglava, ki so v velikem finalu ekspresno, v dveh 
obračunih, premagali ekipo mladincev Olimpije. Varovanci 
trenerja Gorazda Drinovca (del ekipe je na sliki pred tekmo 
članov v Kranju) so bili najprej boljši na domači ledeni plos-
kvi, nato pa so slavili še v Tivoliju. Naslov prvakov so si že 
kako zaslužili, saj so v vsej sezoni izgubili samo eno tekmo, 
kar kaže na odlično delo v klubu in na lepo prihodnost 
kranjskega hokeja. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

MLADI HOKEJISTI TRIGLAVA SO PRVAKI

V času med tekmami svetovnega pokala je Smučarski 
klub Triglav v Kranju pripravil domače državno prvenstvo 
v smučarskih skokih. Ob odsotnosti vodilnega skakalca 
v svetovnem pokalu Petra Prevca in nekaterih drugih 
reprezentantov je v moški konkurenci slavil Domen Prevc 
(na sliki). Domen je v prvi seriji skočil 108 metrov, v drugi 
pa 113 metrov ter poskrbel, da je naslov državnega prvaka 
ostal v Kranju. Cene Prevc, ki je bil po prvi seriji tretji, je 
na koncu osvojil šesto mesto. Na drugo mesto se je uvrstil 
Andraž Pograjc (SK Zagorje), za še eno mesto domačih 
skakalcev na stopničkah zmagovalnega odra pa je poskr-
bel tretjeuvrščeni Žiga Jelar. V ženski konkurenci je  
s skokoma 107,5 in 108,5 metra zmago slavila Maja Vtič 
(ZD Zabrdje), drugo mesto je osvojila Ema Klinec (SSK 
Alpina), tretja pa je bila Eva Logar (SSK Sam Ihan). Domači 
skakalki Maja Gradišar in Maša Jovič sta bili osma in 
deveta. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

DOMEN PREVC DOMA NAJBOLJŠI
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STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.

oglas GG2 83x143_Layout 1  1/15/15  7:17 AM  Page 1

T: 04 280 48 00 
E: mck@luniverza.si 
S: www.luniverza.si

»Unesco na podlagi mednarodne študije o 
dejavnikih kakovosti življenja izobraževanje 
navaja kot enega izmed šestih faktorjev, ki 
ključno prispevajo h kakovosti življenja,« 
poudarja direktorica Ljudske univerze Kranj 
(LUK) Mateja Šmid. Ravno zaradi tega zave-
danja v okviru LUK ponujajo kakovostno 
in prijazno vseživljenjsko izobraževanje 
za prebivalce kranjske občine in tudi širše 
gorenjske regije.
Izobraževanje odraslih je vedno pomem-
bnejše. »V aktivni dobi zaradi sedanjega 
tempa življenja in zahtevnosti delovnih 
mest po večopravilnosti resnično potre-
bujemo dodatna funkcionalna znanja, da 
smo lahko uspešni in zadovoljni na svojem 
delovnem mestu in pri opravljanju poklica,« 
pravi Mateja Šmid in dodaja, da danes zelo 
malo ljudi opravlja le tisto delo, za katerega 
so se šolali v okviru rednega izobraževanja. 
»Na delovnem mestu tudi pogosto ugotovi-
mo, da ne znamo uspešno reševati konflik-
tov ter jasno, odločno in spoštljivo komu-
nicirati, zato nezaključene zgodbe vnašajo 
nemir na vsa področja našega življenja.« V 
zadnjem obdobju se je namreč ogromno 
vlagalo v razvoj tehnologij, mnogo manj 
pa v razvoj ljudi, ki so ključni za uspeh 
podjetja in družbe nasploh, opozarja. Zato 
je pomembno, da si vzamemo čas za uče-
nje in izobraževanje, saj je to tudi čas, ki si 
ga vzamemo zase za zadovoljstvo na vseh 
področjih življenja.
Novo področje, ki ga pokriva LUK, pa sta 
program medgeneracijskega sodelovanja 
in vsebine Centra za družine. Oboje izvajajo 
v stavbi Medgeneracijskega centra Kranj.
Medgeneracijsko sodelovanje je zaradi 
demografskih sprememb, staranja družbe 
in vse večjega medgeneracijskega razkora-
ka treba ponovno vzpostaviti, da skupnost 
kot taka lahko uspešno deluje. »Strokov-
njaki predvidevajo, da bo leta 2030 v Kra-
nju četrtina ljudi starejših od 65 let. Ravno 
zaradi tega se nam zdi pomembno, da so 
starejši ljudje aktivni in ohranjajo psihofi-
zične sposobnosti ter se vključujejo v naše 
aktivnosti, programe, izobraževanja ter 
tako ostajajo aktivni državljani tudi na rav-
ni lokalne skupnosti.« Preko skupnih aktiv-
nosti vseh generacij pripomorejo k odpra-
vljanju stereotipov o starejših in staranju. 

»Prenos znanja lahko poteka tako s starejše 
na mlajšo generacijo kot tudi z mlajše na 
starejšo, recimo ko gre za uporabo mobil-
nih telefonov ali pridobivanje tako ime-
novanih e-kompetenc,« je razložila Mateja 
Šmid, ki meni, da je ključno osveščanje, kaj 
sploh je starost, kako čim dlje skrbeti za 
dobro psihofizično počutje in biti aktiven 
prebivalec. Konec marca s tem namenom 
v sodelovanju z Mestno občino Kranj orga-
nizirajo konferenco »KR ZA starejše«, na 
katero bodo povabili tudi strokovnjake z 
ministrstva za zdravje, Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje in Inštituta Antona 
Trstenjaka.
V okviru vsebin Centra za družine so ta 
čas najbolj aktualne brezplačne počitni-
ške dejavnosti, izvajajo pa tudi starševske 
kavice z »malimi skrivnostmi za starševsko 
zadovoljstvo«. Po besedah Mateje Šmid 
smo pri starševstvu vsi bolj ali manj samo-
uki in se pri vzgoji otrok pogosto znajdemo 
v stiski. »To za nas predstavlja preizkušnjo in 
obenem priložnost, da se razvijemo kot ose-
bnosti, spet v duhu vseživljenjskega uče-
nja, ki poteka na vsakem koraku.« Zato je za 
večje družinsko zadovoljstvo pomembno, 
dodaja Mateja Šmid, da se v delavnice ne 

vključujejo samo otroci, temveč tudi starši. 
Delavnice za otroke so namreč zelo dobro 
obiskane, starše pa spodbujajo, da naredijo 
korak naprej in se udeležujejo starševskih 
kavic. »Lahko pridejo tudi z otroki, če nima-
jo varstva, saj zanje vedno poskrbi eden od 
naših zaposlenih ali usposobljenih prosto-
voljcev – v tem času lahko otroci ustvarjajo, 
se igrajo družabne igre in podobno.« S starši 
se s pomočjo strokovnjaka vsakič posvetijo 
določeni temi, gre pa tudi za izmenjavo 
izkušenj in krepitev zadovoljstva staršev-
stva. »Starševske kavice so namenjene tudi 
tistim, ki bodo starši šele postali in se tako 
zavestno pripravljajo na starševstvo.« 
Izvajajo še dejavnosti v okviru Univerze 
za tretje življenjsko obdobje, kjer so v letu 
2016 vpeljali tudi nekaj novosti, kot je 
recimo »umovadba« oziroma vadba uma, 
likovni krožek, tečaj uporabe pametnih tele-
fonov, nordijska hoja in odkrivanje arheolo-
gije Gorenjske.
Ob tem je Mateja Šmid pohvalila občino, ki s 
sofinanciranjem dejavnosti LUK izkazuje, da 
se zaveda potreb po zgoraj omenjenih pro-
gramih, občane pa pozvala, da izkoristijo 
dane možnosti – dejavnosti v medgenera-
cijskem centru so namreč za vse brezplačne.

Učenje skozi vse 
življenje
Izobraževanje prispeva h kakovosti življenja.

Ustvarjalna delavnica v medgeneracijskem centru / Foto: arhiv LUK



Pomagajmo si so poimenovali tradicionalni dobrodelni koncert na 

Primskovem. Ponovno ga je gostil Dom krajanov na Primskovem in 

organizirala Maja Ahačič. Tokrat že petič. Med letošnjimi nastopajočimi sta 

bili tudi simpatični Zala Smolnikar in Nuška Drašček pa citrarka Damjana 

Praprotnik, pevci Klemen Kelih, Matevž Močnik in Rok Oblak. Nastopili so 

tudi Andrej Šifrer, pihalni orkester iz Šenčurja, Boštjan Meglič - Peška in AFS 

Ozara Kranj. A. B. / Foto: A. B.

Januarja je Krvavec gostil prvi smučarsko-kulinarični praznik Pokal Gourmet Krvavec 

2016. Prišlo je lepo število gostincev in vseh, ki so na kakršen koli način povezani z 

gostinstvom. Med prisotnimi kuharskimi mojstri je s posebnim smučarskim prigrizkom 

za nasmehe prisotnih skrbel že kar umetnik med kuharji, Tomaž Bolka. A. B. / Foto: A. B.

Na predstavitvi mladinskih teniških reprezentanc v Kranju sta bila 

tudi Andrej Polenec, predsednik Teniškega kluba Triglav Kranj, in 

nekdanji košarkar Marko Milič. Njegova hčerka Ela Nala, zmagovalka 

letošnjega zimskega državnega prvenstva do 12 let, je bila najmlajša 

reprezentantka na predstavitvi. M. B. / Foto: Tina Dokl
Dobrodelna zabava z največjimi je v športno dvorano na Trati privabila lepo število ljudi. Tudi v zakulisju ni manjkalo ne smeha ne dobre volje: znana humorista Ranko Babić in Peška ter Robert Nograšek. A. B. / Foto: A. B.

Konec januarja je Kranjska Gora gostila dobrodelni veleslalom Lion Ski Open 2016. Vsako leto ga organizira Lions Klub Bled Golf. Udeležila sta se ga tudi prijatelja dobrodelnosti, gorenjska gospodarstvenika Gorazd Copek in Rok Šimenc. A. B. / Foto: Tina Dokl
Krvavec je v svoje nedrje zvabil tudi Milomirja Mikića (desni), sicer znanega 

kranjskega gostinca, ki ga včasih nekateri poimenujejo kar Valter. Na fotografiji pa 

mu v polni 'smučarsko-bojni' opravi dela družbo Jaka Ciperle. A. B. / Foto: A. B.



BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ

KRANJ - KRVAVEC - KRANJ: sobota, 13. 2. – nedelja, 21. 2.
brezplačen avtobusni prevoz z dnevno smučarsko karto + brezplačen čaj

Prodajna mesta smučarskih kart: Turistično informacijski center Kranj, Avtobusna postaja Kranj, 
poslovalnica Kompas in Info točka Kluba študentov Kranj (študentje člani lahko študentski popust koristijo 
le v KŠK poslovalnici) S smučarsko karto do akcijske cene pijač! Po prihodu v Kranj ste vabljeni v 
kavarno Khislstein, kavarno Layerjeve hiše in Klubar.

VOZNI RED 

ODHOD  
PRIHOD

8:30 Planina otok 16:57

8:35 Globus 
 16:52

8:36 GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA 16:51

8:40 Vodovodni stolp  16:47

8:42 Primskovo  16:45

8:43 Plinarna  16:44

8:45 Primskovo Mercator  16:42

9:07 Krvavec Žičnica  16:20

dnevna, odrasli
32 € 

28 €

dnevna, seniorji
in mladi do 19 let

dnevna, otroci
do 14 let
17 € 

dnevna, člani
KŠK 

23 € 

Podporniki: Zavod za turizem in kulturo Kranj, Kompas, Alpetour, Krvavec, KŠK, Klubar, Zavod Carnica, Mestna občina Kranj
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V Kranjski Gori se je ustavila tudi Eurosportova karavana. Povabili so na 

smučarski dan z našo svetovno in olimpijsko prvakinjo v alpskem smučanju Tino 

Maze. Vodenje neformalnega dela dogajanja so zaupali Klemenu Bučanu (na 

fotografiji v družbi Tjaše Lah iz FABulatorija), ki pa smo ga na pustni torek lahko v 

Kranju videli še v vlogi razdeljevalca pustnih krofov Radia 1. A. B. / Foto: A. B.
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Otok dveh obrazov je slogan, ki so ga uporabili pri predstavitvi otoka Vir. Dogodek je gostil nekdanji Mons v Ljubljani, zabava pa se je odvila stilu 'after partyja' v sklopu sejmov Natur Alpe Adria in Gast Expo. Med gosti smo opazili tudi predstavnika MO Kranj Igorja Kalabića in Jeleno Krgović. A. B. / Foto: A. B.
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Lanskoletni lavreat, slikar in avtor stripov, Miki Muster, v druščino Prešernovih nagrajencev sprejema letošnjega dobitnika najvišje nagrade za umetniške dosežke, pisatelja Toneta Partljiča. Izkušeni »Zvitorepec« je avtorju legendarne komedije Moj ata, socialistični kulak za uvod med slovenske umetniške veličine najprej dal nekaj nasvetov. I. K. / Foto: Tina DoklPredsednik Borut Pahor v najlepši družbi odličnih pevk z gimnazijskih koncertov Dine 

Arapović, Eve Štirn in Ernestine Jošt na podelitvi odlikovanja jabolko navdiha Gimnaziji 

Kranj. I. K. / Foto: Tina Dokl
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S tem kupončkom 25% popust              
ZA MATURANTE IN NEVESTE

Gramatex, d.o.o.
Trgovina z metrskim blagom, Zgoša 20 pri Begunjah
Odprto vsak dan od 9. do 19. ure, sobota do 18. ure
Tel.: 04/5334 134        www.gramatex.com            Gramatex

Prispel velik del nove pomladno/poletne kolekcije 2016  
vseh vrst modnih tkanin. 
Še poseben poudarek na svečanem programu za poroke  
in mature. Na voljo tudi velika izbira poročnih čipk. 
Del kolekcije si lahko ogledate na naši spletni strani  
www.gramatex.com.

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Janez Pelko

Ž
e majhne deklice sanjajo o poročnem dnevu in sanjski poročni 
obleki. Tudi kasneje si vsaka bodoča nevesta želi obleko, s kate-
ro bo osupnila ne le srčnega izbranca, temveč tudi povabljene 
svate, zato mnoge največ pozornosti posvetijo prav iskanju pri-

merne obleke, v kateri se bodo počutile dobro in samozavestno.
Poti do poročne obleke je več: obleko si je mogoče izposoditi, jo 
kupiti ali pa tudi naročiti po meri pri šivilji, modni kreatorki. V tem 
primeru je nevestam v dobro založenih trgovinah na voljo široka 
ponudba blaga. »Če je le možno, naj nevesta kreiranje in šivanje 
poročne obleke zaupa šivilji, ki jo že pozna, ki ve, kakšen je njen stil, 
zaradi česar bo veliko lažje ustregla njenim željam in izdelala pravo 
obleko zanjo,« svetuje Maja Ovsenik iz trgovine z metrskim blagom 
Gramatex.
Glede poročnih in tudi drugih oblek strankam v Gramatexu svetu-
jejo modne kreatorke in šivilje Mateja Hribar, Lilijana Ban in Nada 
Hrovatič Dolenc. S slednjo smo se pogovarjali o letošnjih trendih pri 

V modi  
tudi čipke
»Letos je v modi prava romantika, ki se odraža v 
čudovitih čipkah in zelo tankih prosojnih materialih, ki 
poudarjajo pravo eleganco in videz mladosti,« o trendih 
pri poročnih oblekah pravi modna kreatorka Nada 
Hrovatič Dolenc.

 

poročnih oblekah. »Letos je v modi prava roman-
tika, ki se odraža v čudovitih čipkah in zelo tankih 
prosojnih materialih, ki poudarjajo pravo elegan-
co in videz mladosti. Barve so nežne, pastelne, 
rožnatih odtenkov, tu sta tudi barva pistacije in 
sivo srebrna. Nepogrešljiva pa je seveda snežno 
bela,« nam je zaupala. Še vedno se večina nevest 
odloča za dolgo obleko, a so po njenem mnenju 
tudi kratke obleke zelo zapeljive in elegantne. 
»Najpomembnejše pa je prilagajanje postavi,« je 
pristavila.
Nekatere neveste se odločijo tudi za predelavo 
poročne obleke, ki je tako uporabna tudi po poro-
ki. »Za predelavo dolgih oblek je povpraševanje 
manjše. Želijo jih imeti za spomin. Pri kratkih 
oblekah pa se večkrat pojavi želja, da se prilagodijo 
za druge priložnosti,« je še razložila Nada Hrova-
tič Dolenc.  
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Moderna nevesta
Vse več je tudi slovenskih nevest, ki sledijo svetovnim trendom. Pri izbiri šopka sicer želje uskladijo 
s predlogi florista, a se med njimi najdejo tudi drznejše, ki želijo romantičnemu pridihu svojega dne 
dodati kanček posebnega, drugačnega, morda rahlo ekstravagantnega. V ravno pravšnji količini, da 
tudi izbrana bela obleka še vedno pritegne pozornost.

Besedilo: Alenka Brun
Foto: Tina Dokl

V 
sklopu letošnjega precej odme-
vnega dogodka Trendi v floris-
tiki 2016, ki ga je pred kratkim 
gostil Biotehniški center Naklo 

v Strahinju, so imeli tudi seminar 
in izobraževanje o poročni flori-
stiki, za kar sta skrbela Nizozemec 
Lucas Jansen in dr. Sabina Šegula. 
Udeležencem seminarja je zagoto-

vo predstavljala največji izziv izdelava najdaljšega poročnega šopka. Slovenija se 
v floristiki rada spogleduje s severom, z Nizozemci in Nemci. Tokrat so se tako 
posvetili posebnemu šopku, ki prihaja iz Nemčije. Na nek način bi lahko rekli, da 
gre za poročni šopek, ki ponovno postaja moden. Rock Finale nam razloži, da je 
njegova 'izumiteljica' Wally Klett, cenjena poročna floristka iz Nemčije, ki je zanj 
patentirala celo posebno držalo. In ko je dr. Sabina Šegula odšla na specializaci-
jo iz poročne floristike, je podrobneje spoznala ravno omenjeni šopek, sedaj pa 
znanje prenesla naprej. Tovrstni šopki so lahko dolgi 130, 150 centimetrov, lahko 
so tudi daljši. Narejeni so iz dveh debelin barvnih žic, ki se jih na poseben način 
rahlo pregnete in potem raztegne v obliko, ki jo želimo. Njihova posebnost je, da 
ima vse sveže cvetje v šopku ali voskana stebla ali je zelo odporno proti suši, tako da 
šopek dejansko zdrži 24 ur oziroma čez ves poročni dan ostane takšen, kot je bil v 
trenutku, ko ga je florist predal. 
Šopki so bili tokrat izdelani po istem konceptu, a barvne kombinacije so bile različ-
ne. Črna se je prepletala s sivo, zlata s srebrno, rožnata z modro, rdečo. Pogled je bil 
res zanimiv, saj mora biti nevesta za tovrsten šopek kar drzna, pa naj gre v le za 
detajl ali pa središče celotne slike uvodnega dne mladoporočencev. 



Foto: Tania Mendillo I Make up: Julija za Imakeup I oblačila: nevesta 
v oblačilih izposojevalnice Rija, ženin v oblačilih Modni Svet Lady Man

Poročne sanje  
s salonom Tricut

Frizura 
Frizerski salon TRICUT, 

Jelenčeva 1, Kranj 
T: 05/90 56 470 

Delovni čas: 
pon.–pet. 8–19, sob. 8–12  

www.fotografiranje-spomini.com
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www.fotografiranje-spomini.com

KLAVDIJA URBANEC ŠLIBAR S.P., JELENČEVA 1, KRANJ
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Čeprav se danes vse manj parov odloča za poroko, je Katari-
na Jurkovič junija lani vseeno dahnila usodni da. Manekenka 
in voditeljica je večno ljubezen in zvestobo obljubila motoci-
klistu iz Maribora Mišelu Radinu Mačukatu. »Če se imata dva 
resnično rada, če si želita skupne družine, je to samo pika na 
i. Poroka je lep korak, ne zdi se mi pa nekaj nujnega, tudi brez 
nje se imata dva lahko resnično lepo skupaj,« meni Kata-
rina. Poročila sta se v Preddvoru, v ožjem krogu družine in 
prijateljev. »Priprave so potekale po načrtih, saj imam v svetu 
mode ogromno poznanstev. Zame so poskrbeli meni najljubši 
strokovnjaki, s katerimi ogromno sodelujem v maneken-
stvu in so tudi moji dobri prijatelji. Frizura, make up, nohti 
in obleka so bili tako rekoč rešeni že prej. Prijateljem, ki so 
poskrbeli za moj brezhiben videz, gre zahvala, da sem se na 
poročni dan počutila res nekaj posebnega. Ves čas so bili ob 
meni, vedela sem, da bo vse tako, kot mora biti, saj jim popol-
noma zaupam. Dan je bil zato zelo sproščen. Tudi fotografa 
sta bila meni najljubša, zelo profesionalno sta poskrbela za 
lepe spomine. Po poroki so naju domači in prijatelji že čakali 
v bližnjem gostišču, kjer smo se zabavali do jutranjih ur,« je 
spomine na poročni dan obujala Katarina, ki je pred dobrima 
dvema tednoma postala mamica malega Marca. A. Š.

POROKA JE PIKA NA I

Prokozmetika
Art of beauty Studio

PROKOZMETIKA, ART OF BEAUTY STUDIO, POSLOVNA CONA B 20, 4208 ŠENČUR 
T: 04 279 22 90, studio@prokozmetika.si, www.prokozmetika.si



VREDNOSTNI BON 
ZA FRIZERSKE STORITVE  
V STUDIU    
                                     15,00 €  

*

*Bon je unovčljiv do 31. 3. 2016 pri storitvah nad 35 EUR.

Poroko mora obvezno spremljati dobra 'žurka', sta prepričana Katja 
Čebron, kozmetičarka in vizažistka, ki izvira z Jame pri Kranju, in 
njen soprog Toni Čebron, znani tržiški fotograf. Ko danes, pet let po 
poroki, pomislita nanjo, se najprej spomnita zabave z blizu dvesto 
svati. »Oba bi jo takoj ponovila, res smo uživali,« pristavi Katja. 
Poroka je bila zanju velik korak, načrtovati sta jo začela že skoraj 
leto dni prej, popolnosti pa sta si želela predvsem na področjih, s 
katerimi se tudi sama profesionalno ukvarjata. Katja, ki je naliči-
la prenekatero nevesto, je tako posebno skrb posvetila svojemu 
videzu, Toni, ki je fotografiral že veliko porok, pa fotografijam, zato 
so imeli že pred poroko več fotografiranj na različnih lokacijah, tudi 
v Benetkah. Njun poročni dan je bil zelo sproščen: do oltarja sta se 
sprehodila v Križah, civilni obred in zabava pa sta potekala na Brdu 
pri Kranju. Kot pravi Katja, treme in večjih skrbi nista imela, ker je 
bilo vse do potankosti načrtovano: »Za priprave sva si vzela dovolj 
časa, številna opravila sva prepustila drugim. Mogoče se bo slišalo 
egoistično, vendar nama je bilo pomembno predvsem, da se bova 
imela midva dobro. To je dan, ki si ga zapomniš za vse življenje, 
žal pa mnogi pari preveč pozornosti posvečajo drugim, da se bodo 
imeli oni 'fino', da se ne bodo komu zamerili in podobno. Midva sva 
se na primer odločila za povsem netipično poročno torto – torto 
sacher, ki je moja najljubša.« A. Š.

NA POROKI DOBRA ZABAVA OBVEZNA
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Britof 127a, 4000 Kranj, GSM 040 605 721             

Proizvodnja tort, peciva  
in sladoleda

Glavna dejavnost je dostava slaščic in peciva 
v kavarne in lokale. Velika izbira poročnih tort 

in tort za druge slovesne dogodke.

Ker delamo v nočnih urah, so naše slaščice 
vedno sveže.

S prinešenim oglasom 10% popusta.

  V Cvetličarni Urška Tupaliče je 
že vse živahno in cvetoče.  

Če se letos poročite vam s tem 
oglasom nudimo

 -10 % gotovinski 
popust 

na izbrano poročno cvetje.  
V naši cvetličarni izdelujemo 
šopke za različne priložnosti, 

žalne aranžmaje, nudimo veliko 
izbiro lončnic in vam  

darila aranžiramo, lepo  
in unikatno.

CVETLIČARNA URŠKA,  
TUPALIČE 2, 4205 PREDDVOR 

 BREZPLAČNA  
DOSTAVA ŠOPKOV IN  

ŽALNIH IKEBAN  
NA LOKACIJO OZ. ŽELJEN NASLOV. Besedilo: Ana Šubic

Foto: Tina Dokl

P
oročno slavje je mogoče izpeljati 
na različne načine. Nekaterim 
parom so bliže pogostitve cate-
ring, kjer je svatom hrana na voljo 

v hladno-toplem bifeju, spet drugi se raje 
odločijo za slavje v gostišču, kjer hrano 
tudi postrežejo. Kaj izbrati?
»Odločitev je veliko lažja, če par dobro 
pozna svate. Čeprav se na ta dan vse vrti 
okoli mladoporočencev, morata upošte-
vati tudi goste. Če so ti starejši, namreč 
marsikdaj niso vajeni cateringa in jim 
je morda tudi nelagodno, da si sami 
nalagajo hrano v bifeju. Po navadi jim 

je precej bliže postrežba v gostilni na 
krožnike ali plošče. V primeru mlajših 
družb pa je catering super izbira, saj je 
na voljo več prostora, kar omogoča večjo 
in bolj raznovrstno ponudbo hrane – kot 
denimo pri ploščah,« je pojasnil Janez 
Eržen, najemnik gostilne Skleda. 
Za lažjo izbiro pravega poročnega 
menija naj se bodoča mladoporočen-
ca skupaj s staršema ali pričama pred 
poroko odpravita tudi na degustacijo 
jedi. Kot pravi Eržen, je tudi v tem pri-
meru pomembno poznavanje gostov: 
»Nekateri pari si želijo malce ekstrava-
gance, na primer rožnato opečno gove-
dino, jagenjčka ali žrebička, kar je lahko 
težava, saj v Sloveniji ta kultura ni toli-
ko razširjena, poleg tega pa je za večje 

Poročna kulinarika
Poročno slavje si svatje vselej zapomnijo tudi po hrani. Poročnemu 
meniju naj zato bodoča mladoporočenca posvetita dovolj 
pozornosti, prav tako tudi poročni torti, ki je pika na i njunega dne.
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odlična in pestra ponudba
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Orehovlje 2, 4000 Kranj-Predoslje,  
T: 0590 19 625, M: 030 410 709

ponedeljek–petek 9h–22h
sobota 10h–22h, nedelja in prazniki 11h–16h

e-pošta: skledagoja@gmail.com
http://skleda.erzen.net/

Gostilna in picerija Skleda

Prostor za  
zaključene družbe  

do 100 oseb s plesiščem.

Možnost izbire  
All inclusive poročnega menija. 

Pokličite za dodatne informacije.

Med sladkimi poročnimi dobrotami je vse pogosteje 
zaslediti kolačke, minjone in biskvitne lizike.

 Za lažjo izbiro pravega poročnega 
menija naj se bodoča mladoporočenca 
skupaj s staršema ali pričama pred poroko 
odpravita tudi na degustacijo jedi.

skupine težko vedeti, kaj kdo je in česa ne. V takih primerih 
mora biti par prepričan v pozitiven odziv gostov; v kuhinji se 
vedno potrudimo za odlično hrano in tudi cena je višja zaradi 
dražjih sestavin.« Prav zato v primerih, ko par ne pozna dobro 
navad povabljencev, svetujejo bolj klasične poročne menije, 
denimo s svinjsko pečenko, s katero pri starejših gostih ne 
morejo zgrešiti, in perutnino, ki jo še zlasti obožujejo otroci, 
popestrijo pa jih s svinjskimi medaljoni, ki običajno gredo za 
med, je razložil Eržen.
Eden od vrhuncev poročnega dne je poročna torta. Pari naj se 
v izbranem slaščičarstvu zanjo dogovorijo vsaj en mesec pred 
poroko. »Po navadi že vedo, kakšnih okusov si želijo. Zelo red-
ki se odločijo le za en okus, večina se odloči za torto z vsaj 
dvema okusoma,« je pojasnila Nataša Hafner iz Slaščičarstva 
Hana. Poročne torte so najpogosteje trinadstropne. Običajno 
se pari odločajo za sadno-čokoladno kombinacijo, zgornji del 
torte pa je po besedah sogovornice vedno izdelan v najljubšem 
okusu mladoporočencev: »Zgornja torta je ©nj una©, onadva jo 
tudi režeta. Sicer pa na izbor okusov precej vplivajo letni časi. 
Poleti se marsikdo odloči za limonine, jogurtove in skutne z 
različnim sadjem, medtem ko pozimi bolj prevladujejo čoko-
ladne in klasične sadne torte.«
Pari so pozorni tudi, da je torta skladna s prevladujočo barvo na 
poroki. »V zadnjem času so torte vse redkeje prevlečene s maso 
tičino, več je smetanovih tort. Letos so še posebno moderne t. i. 
naked cakes, pri katerih je vidno, kje sta biskvit in nadev. Torte 
niso © načičkane©  kot nekoč, dekoracija je bolj enostavna, denimo 
nekaj svežih ali narejenih cvetkov, so pa med nevestami zelo 
popularni tudi metuljčki. Strebričkov med tortami ni več, stojijo 
ena na drugi,« je pojasnila Hafnerjeva.
Seveda na porokah nikoli ne manjka piškotov in peciva, med 
sladkimi dobrotami pa je v zadnjem času vse pogosteje zasle-
diti minjone, kolačke s smetano in biskvitne lizike. 
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www.toplina.net
Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj, Tel: 051 675 657 

Janez Logar, janez.logar@toplina.net

NASVET
Janez Logar, mag.,  
terapevt

Toplina
zakonski in družinski center
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NAJSTNIKA

V naši družini se je čez noč vse spremenilo. Otroka (16, 15) sta 
se zaprla vase, ne govorita, najrajši sta v svoji sobi, če bi jima 
pustili, bi bila ves čas pred računalnikom ali televizijo. V šoli 
sta pridna in tudi od drugih ljudi slišim pohvale o njima. Opa-
žam, da sta izven doma prijazna, doma pa sta kot dve mumi-
ji. Spet v drugem trenutku pa (predvsem starejši) se pričneta 
nenormalno jeziti in vpiti. 

Vaša najstnika sta popolnoma normalna odraščajoča otroka. In 
vidva z ženo sta gotovo zelo dobra starša, da si vajina sinova upata 
doma pokazati, da se jima nekaj dogaja, kar niti sama ne razume-
ta. Vem pa, da je za starše obdobje pubertete zelo naporno obdob-
je. Vendar mine. Najbolj na kratko povedano: vaša naloge je le, da 
odločno in z ljubeznijo postavljate meje, ker jim boste na ta način 
zagotavljali varnost. Pomagalo vam bo, če boste stalno vedeli, da 
vaju kot starša vajina otroka potrebujeta ravno tako kot pred 14 
leti. Tega vam najstnika seveda nikoli ne bosta priznala. In kadar 
vam reče sin: »Pojdi ven iz sobe, ne želim se pogovarjati s teboj, pusti 
me pri miru«, to v prevodu pomeni: »Samo ne me pustiti samega, a 
ne vidiš, da sem ves zbegan in da me je strah. Prosim ne odnehaj«. 
Najstniki so navzven zelo samosvoji, samozavestni in vsevedni. To 
je normalni proces odraščanja. V resnici jih je zelo strah, saj svet 
dojemajo precej drugače kot pred nekaj leti. Strah jih je norih zabav, 
kjer je veliko alkohola in prezgodnje in nezdrave spolnosti. Strah 
jih je, ker zapuščajo varno otroštvo in se občasno že sami podajajo 
v negotovi svet. Zato s svojim vedenjem ne le opozarjajo na svojo 
notranjo stisko, predvsem vas prosijo, da jih umirite, ker se sami 
ne znajo. Kot dober starš imate vedno dolžnost vedeti, kje sta vaša 
sinova, s kom sta in kdaj morata priti domov. Zelo vam priporočam, 
da jih vedno pri nočnih prihodih domov počakate vi, saj onadva 
ravno od očeta pričakujeta postavljanje mej, strukturo in red. Vaša 
žena naj vas v tem samo podpre. 
Tudi je zelo pričakovano in normalno, da se vam ob njihovem vede-
nju in besedičenju prebudi veliko vaše jeze. To jezo boste sprejeli, da 
je vaša in da ni od otrok. Tako boste lažje mirno odreagirali, postav-
ljali meje in hkrati odločno zahtevali spoštljivo obnašanje do vas 
(prepoveste grde besede) in prepovedali boste delanje škode (npr. 
loputanje z vrati). Vašo jezo in bes, užaljenost, razočaranje.…boste 
reševali v odnosu z vašo ženo. 

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

T
a teden šolske klopi samevajo, šolarji pa uživajo v brez-
skrbnih počitniških dneh. Proste dneve si lahko zapol-
nijo z različnimi dejavnostmi, ki jih v Kranju tudi med 
tokratnimi zimskimi počitnicami ne manjka.

V Medgeneracijskem centru Kranj program z različnimi 
dejavnostmi izvajajo vsak dan med 8. in 16. uro, česar so 
še posebno veseli starši mlajših osnovnošolskih otrok, ki 
si med počitnicami ne morejo privoščiti službenega dopu-
sta in tako potrebujejo tudi varstvo zanje. Med počitni-
cami načrtujejo lov na skriti zaklad, obisk gasilcev, peko 
piškotov in še mnogo drugega. 
V Mestni knjižnici Kranj potekajo ustvarjalne delavnice, 
zimska računalniška šola, turnir igranja računalniških 
igric ... Škrlovec bo otroke popeljal na sankanje in smuča-
nje, pripravili bodo tudi bobnarsko delavnico in filmsko 
dopoldne. V Ledeni dvorani Zlato polje je možno brezpla-
čno drsanje, in sicer do petka med 10. in 12. uro ter v sobo-
to med 16.30 in 18. uro. Počitnice bodo otrokom z različ-
nimi igrami popestrili tudi na bazenu. V Layerjevi hiši 
potekajo kuharske delavnice, v Openlabu delavnice vizual-
nega izražanja, v gradu Khislstein srednjeveške delavnice, 
na katerih sestavljajo oklep, izdelujejo ščite ..., zanimive 
delavnice pa pripravljajo tudi v Otroškem stolpu Pungert. 
V Plesnem centru Gorenjske potekajo počitniški plesni 
tečaji, v dvorani Športnega društva Ando Hirschmann pa 
se otroci spoznavajo z aikidom, abecedo zdrave vadbe ... 

Kam med 
počitnicami
V Kranju se lahko otroci te dni udeležijo 
športnih, ustvarjalnih, izobraževalnih in drugih 
počitniških aktivnosti.
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Kaja Ahčin: 
»Tudi med počitnicami bom imela 
treninge rokometa, tu ni počitka. 
Vmes mi bo mogoče vsaj za konec 
tedna uspelo iti s prijatelji v hribe. 
Doma bo treba še kaj narediti tudi 
za šolo, ker delam izpit za avto, bom 
imela tudi kakšno vožnjo. Kaj se bo 
pa še sproti pokazalo, kakšna družin-
ska zadeva pa kakšna pijača s prija-
telji, ki jih že dolgo nisem videla.«

Sara Dejanovič: 
»Med počitnicami bom večinoma kar 
doma, le za dva dni bom šla najbrž 
smučat na Krvavec. Malo se bom 
tudi učila, saj nas takoj po počitnicah 
čakajo testi. Zagotovo pa se bo našel 
čas še za kakšno dobro knjigo in 
druženje s prijatelji.«

Luka Zadnikar:
»Med počitnicami mi ne bo dol-
gčas. Več dni bom kot prostovoljec 
pomagal in delal družbo dement-
nim osebam v Domu Petra Uzarja. 
Nekaj časa bom posvetil tudi 
učenju, saj me letos čaka matura. 
Za konec tedna pa upam, da bom 
šel deskat na Krvavec.« 



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

O
dziv bralcev je dober, saj jih veli-
kokrat zanima več, kot je bilo moč 
prebrati v člankih. Vedno smo vam 
z veseljem odgovorili ali svetovali. 

Gradnja hiš je ponovno oživela. Štiri 
leta premora je bilo dovolj. Gospodarska 
kriza je v Sloveniji najprej in najbolj pri-
zadela prav gradbeno branžo in vse, kar 
je z njo povezano. Tega pa je ogromno. 
Podizvajalci velikih gradbenih podjetij 
so se morali znajti sami. Mnogi tega 
niso znali, ostali so najsposobnejši, tudi 
taki z malce sreče. Počasi, a zanesljivo 
se zopet vse postavlja na noge. Lahko 
potrdimo, da nikoli več ne bo tako, kot 
je bilo pred letom 2008, a bo brez dvo-
ma bolje, kot je bilo med letoma 2010 in 
2014. Ni treba raziskovati, zadostuje, da 
pogledate okoli sebe in prav gotovo bos-
te opazili kako novogradnjo. Gorenjska 
je oživela tako pri gradnji enodružinskih 
hiš kot tudi pri gradnji večstanovanjskih 
stavb. Evropski projekt Gorki je pripo-
mogel k obnovi cest, kanalizacij, pločni-
kov, razsvetljave in mogoče bomo kma-
lu nehali tarnati, kako slabe so občinske 
ceste. Ostanejo nam še državne, kajne? 
Te bodo mogoče morale še počakati. 
Prav tako lahko napišemo, da je oživel 
tudi nepremičninski trg, kar pomeni, da 
se spet prodajajo nova in stara stanova-
nja ter hiše. Nepremičninarji pravijo, da 
je bilo nekoliko zmede z na novo uvede-
nimi energetskimi izkaznicami, vendar 
se tudi ta juha ni pojedla tako vroča, kot 
se je skuhala. 

STROKOVNJAKI NA PRVEM MESTU. 
Moj dom smo v prejšnjem letu skušali 
popestriti tudi z ljudmi, ki so neposre-
dno vpleteni v naš vsakdan, povezan z 
domom. Pogovarjali smo se z arhitekti, 
energetskimi svetovalci, izvajalci, kot 
so zidarji, elektro- in vodoinštalaterji in 
tudi s trgovci. Ogrevanje je naša stalnica 
– z izjemo poletnega časa, ko ga nado-
mesti hlajenje. Pri ogrevanju imamo 
pač največ povedati, kajti zavedamo se, 
da Gorenjci zanj zapravimo kar precej-
šen delež družinskega proračuna. Nič 
bolje ni s podjetji, ki se še vedno ne 
zavedajo, koliko denarja jim gre zaradi 
»razsipništva« s toploto. Ogrevanje smo 
obdelali po dolgem in počez, od a do ž. 
Največ odziva smo imeli, ko smo opiso-
vali centralno ogrevanje s pomočjo peči 
na pelete. To je proizvod ali energent, ki 
zadnja leta najbolj buri duhove vseh – 
tistih, ki stare peči na drva menjajo za 

nove, kot tudi novograditelje. O peletih 
smo se pogovarjali tako s trgovci kot 
tudi s proizvajalci. Poznavalci pravijo, 
da bomo na tem področju kmalu stopili 
ob bok Avstrijcem. Osebno menim, da 
smo že sedaj, vendar smo še vedno miš-
ljenja, da je »nemško« boljše. 
V celoti smo razdelali tudi pomen in 
uporabnost toplotnih črpalk. Te so pri 
novogradnjah postale že kar stalnica, 
saj boste težko našli novozgrajeno hišo, 
pred katero ne stoji. Njihovo delovanje 
smo pojasnili, nekoliko smo bili zadr-
žani, ko je naneslo na uporabnost, saj 
še niso toliko časa aktualne na Gorenj-
skem, kolikor je njihova doba delova-
nja. Priznati morate, da so bile pred 
desetimi leti še redkost. Predstavili smo 
vam tudi trgovce s toplotnimi črpalka-
mi, ki jih pri nas ni malo. Ugotovili 
smo, da jih je toliko, da si ne morejo in 
ne smejo dovoliti prodajati slabih izdel-

Moj dom v vsak dom
Moj dom je stalnica v Kranjčanki in se je skozi leta že zelo dobro 
prijel med bralci pa tudi med oglaševalci. Trudimo se pisati o vsem, 
kar je na kakršenkoli način povezano z našimi domovi, stanovanji, 
hišami, počitniškimi hišami, garažami pa tudi s poslovnimi 
stavbami.
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kov. Zato lahko potrdimo, da pri nas ne 
prodajajo slabih toplotnih črpalk, kar 
pomeni, da ne morete kupiti nekakovo-
stne, ampak zgolj napačno. O tem smo 
tudi razpravljali na dolgo in široko, ker 
so nas prodajalci begali z oglaševanjem 
cen. Večkrat so nam predstavili tiste 
najcenejše, da bi pritegnili našo pozor-
nost, potem ko smo se z njimi posve-
tovali, pa smo ugotovili, da naša hiša 
potrebuje še enkrat dražjo. To je seveda 
neškodoželjen marketinški trik, o kate-
rem smo tudi pisali. Veliko smo govo-
rili tudi o učinkoviti rabi energije in tu 
so nam v pomoč priskočili energetski 
svetovalci. Od prej jih ne poznamo, 
pojavili so se v času gospodarske krize, 
saj smo bili ljudje že precej zmedeni 
zaradi ponudbe na trgu in novih zako-
nov. Energetskega svetovalca priporo-
čamo vsakemu domu. Še najbolj pride 
prav pri novogradnji ali prenovi doma. 
Ravno od bralcev smo dobili informaci-
jo, da je energetski svetovalec nekemu 
kranjskemu podjetju znižal stroške 
ogrevanja za kar 40 odstotkov! 
Nekaj pikrih smo napisali tudi o arhi-
tektih. Če pogledamo nekatere novo-

gradnje, imamo občutek, da ne vedo, 
kje gradijo, da niso z Gorenjskega ali 
da nikoli niso slišali za »urbanizem«. 
Tudi z njimi smo se pogovorili. Vse 
so nam lepo pojasnili. Najprej so želje 
naročnika in potem šele načela urba-
nizma. Včasih se celo zakon spremeni 
zaradi nekoga, ki hoče na Gorenjskem 
imeti drugačno hišo, kot pa ta veleva. 
Na tem področju je nastal manjši kaos 
in poznavalci pravijo, da bo v priho-
dnosti prerasel v večjega. Razlogi so 
jasni, gradi se še vedno premalo – in 
ravno zato ne gre omejevati tistih red-
kih posameznikov, ki si še upajo začeti 
z gradnjo hiše, na primer. To so infor-
macije neposredno s terena, mi seveda 
upamo, da vse pa le ne bo tako. Arhi-
tekti so nam lepo razložili najnovejše 
trende v gradnji. Tudi z notranjimi 
opremljevalci in krajinskimi arhitekti 
smo sodelovali. Od dveh proizvajalcev 
in prodajalcev zunanjih, vrtnih ograj, 
smo dobili informacijo, da se Gorenj-
ci najbolj in največ ograjujemo izmed 
vseh Slovencev. Kaj naj bi to pomenilo, 
si skušajte sami odgovoriti. Iz lastnih 
izkušenj vem, da sosed pred začetkom 

gradnje soseda prej povpraša, ali si bos-
ta delila stroške za ograjo kot pa stroške 
za šampanjec.
KRIŽ Z IZVAJALCI. Iskali smo najboljše 
izvajalce v gradbeni branži. To je bilo 
težko delo. Najprej smo jih kritizirali 
in potem redke od njih tudi pohvalili. 
Zakaj redke? V Kranju imamo še vedno 
srednjo gradbeno šolo, v kateri se izo-
bražujejo bodoči gradbeniki. Med izva-
jalci, gradbenimi »mojstri«, ki ti, na 
primer, gradijo hišo, pa so redkost. Vse 
preveč je neizobraženega kadra, ki je 
prišel iz nekih tujih dežel s trebuhom 
za kruhom. Nič nimam proti njim, 
dokler vedo, kaj delajo. Ko pa se poka-
že, da niso vešči svojega dela (ne smem 
napisati poklica), se situacija precej 
zakomplicira. Neizkušeni in neuki izva-
jalci prevečkrat naredijo škodo in zato 
nam ne sme biti vseeno oziroma ne 
smemo biti ravnodušni. Potem pride 
opomba, da so dobri izvajalci pač dra-
žji. Na terenu ni tako, vsi imajo enako 
ceno, le eni so bolj odzivni. Po navadi 
imajo ravno tisti, ki so slabši, manj dela 
in so zato stalno na razpolago. Saj še 
danes velja, da je »dobr© ga majstra tre-
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ba z lupo iskat©  in s koledarjem čakat© «. 
Na temo o slabih izvajalcih je bil odziv 
prav tako buren. V naše uredništvo so 
prihajala e-sporočila, ki so govorila, 
katerega podjetja nikar spustiti v hišo. 
Nekatere graje smo celo preverili, saj se 
nam je zdelo, da moramo poznati obe 
plati. Dobili pa smo tudi nekaj pohval, 
priporočil za podjetja, ki so res mojstri 
svojega poklica. Obravnavali smo tudi 
trgovce in prodajalce. Nekatere grad-
bene prodajalne so izginile, nekatere 
pa so se preselile v večje prostore. Spet 
podatek, ki pove, da dobri »preživijo«. 
Prodajati gradbeni material je velika 
odgovornost, ki zahteva veliko znanja. 
Trgovci so prilagodljivi in zato trdimo, 
da je pri nas na voljo vse, kar potrebu-
jemo, da si zgradimo dom. Nekaj izdel-
kov, materiala je celo našega porekla, 
prevladuje pa uvožen material. Cene so 
evropske, čeprav smo še vedno v gospo-
darski krizi. Večino prodajalcev pa je 
treba pohvaliti. Kot kaže, so v tej branži 
ostali zgolj najsposobnejši. V raziskavi, 
ki je potekala po vseh gorenjskih proda-
jalnah z gradbenim materialom, pohiš-
tvom in stavbnim pohištvom, nismo 

naleteli na niti enega neukega prodajal-
ca oziroma takega, ki bi ne vedel, kaj 
prodaja. Ena prodajalka nam je v pro-
dajalni s pohištvom celo priporočala, 
naj ne kupujemo pohištva, na katerem 
ni jasno videna »značka« proizvajalca. 
Ko smo se sprehodili po prodajalni, 
smo našli samo tri kose pohištva, na 
katerem je bilo vidno ime proizvajal-
ca. Prodajalci so izjemno pomembni 
v verigi, ki jo povezujemo z gradnjo 
svojih domov, stanovanj, poslovnih 
stavb ipd. Konec koncev je ponudba 
danes tako raznolika, tako obsežna, 
da tudi sesalca za prah ni lahko kupiti. 
Če kupite napačnega, vam bo »crknil« 
v dveh mesecih. Kako je lahko sesalec 
napačen? Prodajalka je razložila, da so 
motorji omejeni glede na minute delo-
vanja. Če morate sesati 300 kvadratov 
hiše, ne kupujte sesalca pod dvestotimi 
evri. Če namesto vas sesajo otroci, pa 
sploh ne. Malenkost, ki ni zapisana v 
nobenem katalogu, v resnici je pa to 
velika resnica. Ko smo poizvedovali po 
prodajalnah, smo res izvedeli marsikaj, 
česar še nikoli nikjer nismo slišali ali 
prebrali. In ravno to je tisto, kar odliku-

je prodajalca z izkušnjami, znanjem in 
seveda prijaznostjo.
SODELOVANJE Z OGLAŠEVALCI. Oglaše-
valci imajo Kranjčanko zelo radi (kar se 
tudi opazi, če jo prelistate), kar pomeni, 
da so v naši stalni rubriki Moj dom pre-
poznali, da nam je mar za njihovo bran-
žo. Eden od podjetnikov nam je celo 
polaskal: »Če te ni v Kranjčanki, te ni!« 
To si štejemo v čast, sploh če se spomni-
mo »sušnih« let. Z oglaševanjem je tako 
kot s pisarniškim materialom, sta prva 
na listi za odstrel, ko podjetju zaškriplje. 
Tega smo se zavedali in se zato povsem 
prilagodili z naslovi tem v posamezni 
številki. Seveda pa je težko držati pove-
zovalno nit med oglaševalci in bralci. 
Bralci so le tisti, zaradi katerih vse to 
počnemo, tako da so vedno na prvem 
mestu, ko se v uredništvu dogovarjamo 
o posameznih temah. Kranjčanka izide 
v 35.000 izvodih, kar pomeni, da jo 
brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva 
v mestni občini Kranj s 26 krajevnimi 
skupnostmi vred ter tudi vsi naročniki 
na naš časopis Gorenjski glas, kar pa 
spet pomeni, da Kranjčanko vsaj prelis-
ta okoli sto tisoč ljudi! 
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

N
akup kuhinje ni ravno odloči-
tev, ki bi jo sprejeli čez noč. So 
še vedno predrage in z njimi 
je preveč dela, da bi se nepre-

mišljeno spustili v nakup. Povprečen 
človek zamenja tri kuhinje v svojem 
življenju. Prva je od staršev, drugi dve 
pa zamenja sam. Za začetek moramo 
vedeti, kakšna bi bila glede na naš 
prostor najprimernejša, pomembna 
je razporeditev elementov pa izbira 
materialov, barv, čim bolj funkcional-
nih dodatkov ter seveda bele tehnike. 
Spretni trgovci imajo rešitev za vsako 
našo željo. To pomeni, da so se mak-
simalno potrudili s ponudbo, kar pa 
spet pomeni, da če v katalogu vidimo 
lepo sliko kuhinje, ki je zaradi svoje 
postavitve čisto neprimerna za naš 
prostor ... ne obupajte, vse se da pri-
lagoditi, vse.
KUHINJA JE PROSTOR ZA DRUŽENJE, 
MAR NE? Zadnje raziskave člove-
škega vsakdana in bivanja kažejo 
rezultate, ki mnoge presenetijo. Na 
razpolago je veliko komunikacijskih 
orodij, kot so pametni telefoni, raču-
nalniki in socialna omrežja, zato lah-
ko trdimo, da v našem življenju dom 
dobiva čedalje večjo vlogo. Zakaj? 
Namesto druženja v lokalih in resta-
vracijah se ljudje pogosteje zbiramo 
doma, saj brez dobre večerje, gle-
danja v pametne telefone, tablice v 
družbi najdražjih življenje ne bi bilo 
popolno. Zato je treba poskrbeti, da 
je dom prijeten in skrbno oprem-
ljen. Čeprav nekateri pravimo, samo 
»pametnjakoviča« mi daj in pusti 

Srce vsakega doma
Kuhinja ni več le prostor za kuhanje, ampak postaja vedno bolj 
prostor, kjer družina skupaj preživlja večino svojega časa.

me pri miru. Če si to seveda upamo 
priznati. 
Pred samim začetkom risanja načrta se 
z izbranim prodajalcem kuhinj najprej 
pogovorimo, kaj od kuhinje kot prostora 
sploh pričakujemo. Načrtovanje kuhinje 
namreč ni pogojeno zgolj s prostorom, 
temveč tudi z načinom našega življenja, 
na primer koliko oseb bo kuhinjo upo-
rabljalo. V sodobnih stanovanjih, kjer 
je kuhinja velikokrat združena z jedil-

nico in dnevno sobo v skupen prostor, 
tako imenovani kuhinjski ambient, je 
treba upoštevati še dodatne zakonitosti. 
Upoštevati moramo prostor kot celoto, 
zelo pomembno je, da ob načrtovanju 
in poznejši realizaciji projekta prostor 
dobi določen karakter, ki odseva ose-
bnost uporabnika, na primer specifično 
izbrani pohištveni elementi, barve in 
dodatki. Drugo pomembno izhodišče 
pri oblikovanju pa je prostor in njegove 
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omejitve. Optimalna razmestitev ele-
mentov kuhinjske opreme je namreč 
odvisna od oblike in velikosti razpolo-
žljivega prostora, pravilnega zaporedja 
posameznih elementov in razdalj med 
delovnimi centri.
FUNKCIONALNOST NA PRVEM MESTU. 
Kuhinja mora biti funkcionalna, prav 
tako pa mora zadostiti tudi ergonom-
skim standardom. Z vidika funkcional-
nosti stremimo predvsem k pravilni raz-
poreditvi delovnega trikotnika, saj s tem 
zmanjšamo gibanje med pripravljanjem 
hrane ter na ta način prihranimo čas in 
energijo. Poleg tega pa je treba paziti še 
na smotrno izrabo volumna kuhinjskih 
omar in vrstni red razmestitve aparatov 
prilagoditi glede na to, ali je uporabnik 
levičar ali desničar. Z vidika ergonomije 
je treba poleg smiselne postavitve upoš-
tevati tudi dimenzije in oblike pohiš-
tvenih elementov, ki morajo omogočati 
dobro preglednost in dosegljivost pred-
metov v omarah ter naravno držo telesa 
glede na telesne značilnosti uporabnika. 
Tako je treba prilagoditi višino in dolži-
no delovnega pulta ter globino visečih 

 Pred samim 
začetkom risanja 
načrta se z izbranim 
prodajalcem kuhinj 
najprej pogovorimo, kaj 
od kuhinje kot prostora 
sploh pričakujemo. 

omaric. V okviru upoštevanja 
funkcionalnosti in ergonomskih 
zakonitosti je treba v kuhinji na 
primernih mestih predvideti tudi 
vse kuhinjske aparate. V skladu s 
potrebami in željami uporabnika 
je treba pri vsakem izmed apara-
tov tako določiti primerno veli-
kost in razporeditev, pri čemer pa 
je treba upoštevati tudi njihove 
medsebojne vplive, kot pri hladil-
niku in pečici.
POMEMBNI MATERIALI. Ko si v 
pohištvenem salonu ogledujemo 
kuhinje, malokdo posveti pozor-
nost materialu, iz kakšnega je 

narejena. Les, kovina, steklo, kamen, 
plastika so običajni materiali, ki pa se 
seveda razlikujejo v kakovosti in načinu 
obdelave. Večina prodajalcev daje pose-
bno pozornost stavbnemu pohištvu, ki 
je tudi zelo pomembno, ko se pogovarja-
mo o cenovnih razlikah kuhinj. Dobra, 
funkcionalna vodila zelo podaljšajo živ-
ljenjsko dobo kuhinje. Trend, ki se že 
nekaj časa kaže, je odprt tloris, kjer je 
kuhinja središče doma. Je del dnevnega 
prostora, otok, kjer se odvija družabno 
življenje. Življenjski slog se spreminja, 
prav temu pa se moderne kuhinje prila-
gajajo in ponujajo različne možnosti za 
kombiniranje elementov in materialov.
Moderne kuhinje so zasnovane funkci-
onalno in ergonomsko, so čistih in pre-
prostih oblik. Vsi elementi in detajli so 
zasnovani tako, da je nova kuhinja pre-
prosta za uporabo in vzdrževanje.
Oblikovna značilnost modernih kuhinj 
je, da prevladujejo ravne linije, vse je 
predvideno in zasnovano, tako da je vse 
na dosegu roke oziroma pripravljeno za 
uporabo. Površine so gladke in prepros-
te za vzdrževanje. 
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Besedilo: Jernej Červek, u.d.i.a.

P
ri spremembi enostanovanjske stavbe na dve ločeni sta-
novanjski enoti ter za posege v nosilno konstrukcijo je 
treba predhodno izdelati arhitekturni načrt in pridobiti 
gradbeno dovoljenje. 

Ločeni vhod si lahko uredite v pritličju s pregraditvijo obstoje-
če veže. Predstavljena je druga rešitev, pri kateri se ob vzhodni 
fasadi zgradi novo zunanje stopnišče. Stopnišče vodi do maj-
hnega balkona, od koder se vstopi v prostoren hodnik z obsto-
ječim notranjim stopniščem. Notranje stopnišče se odstrani 
in se na njegovem mestu naredi nova medetažna plošča. Tako 
boste pridobili dodaten prostor. 
Obstoječi hodnik se pregradi z montažno steno, tako dobi-
mo manjši predprostor pri novem stopnišču in večji prostor 
nad odstranjenim stopniščem, ki bo namenjen kuhinji. Nova 

kuhinja je poleg obstoječe kopalnice, tako je možna najkraj-
ša povezava z inštalacijami. Kuhinja ima postavljene kuhinj-
ske elemente v obliki črke U. Na začetku stoji visoka omara 
z vgradno pečico, sledi ji niz nizkih omar s kuhalno ploščo, 
pomivalnim koritom, pomivalnim strojem in se zaključi z 
vgradnim hladilnikom. Nad delom pulta so viseči kuhinjski 
elementi in napa nad kuhalno ploščo. 
Nasproti kuhinje je velika soba, v kateri se bo uredila dnevna 
soba z jedilnico. Namesto vrat, ki povezujejo oba prostora, se 
naredi široki preboj ter se oba prostora poveže v en velik bival-
ni prostor. V dnevnem delu je prostor za jedilno mizo za šest 
oseb, kotno sedežno garnituro s klubsko mizico, ki smo jo 
postavili pod okno, ter nizek predalnik, na katerem je prostor 
za televizijo. 
Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Skupna 
cena pohištva za sedežno garnituro, predalnik, jedilno mizo, 
klubsko mizico in šest stolov znaša 1850 evrov. 

Novo stanovanje  
v družinski hiši
Bralca Saša in Tadej se bosta preselila v družinsko hišo njenih  
staršev, kjer si želita v prvem nadstropju urediti svoje stanovanje.  
Poleg spalnice in otroške sobe potrebujeta še manjšo delovno  
sobo ter velik bivalni prostor z odprto kuhinjo, jedilnico in dnevno  
sobo. Urediti si želita tudi ločen vhod.



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

K
ar pomeni, da smo v glavnem predstavljali na cesto sve-
že zapeljana vozila. Osebno sem užival v tem delu, ker je 
vedno v užitek vzeti povsem novo vozilo in potem iskati 
njegove pluse in minuse. Roko na volan ali balanco – 

minusov je vsako leto manj. To naj bi pomenilo, da so se proiz-
vajalci in trgovci dokončno zmenili, da ne bodo več slepomišili 

in bomo za svoj denar resnično dobili točno to, kar pričakujemo 
za svoj denar in okus. Trgovci še vedno trdijo, da ni pripadni-
kov »firme«, vendar da pričakujejo že v bližnji prihodnosti, da 
se bo tudi pri nas to začelo dogajati. Kaj to pomeni? To pomeni, 
da ima vsak resen trgovec z avtomobili poleg prodajnega salona 
tudi servisno delavnico. Tega se poslužujejo že vrsto let, a so 
šele v lanskem letu dobili pozitivno povratno informacijo, da 
so zadovoljni s popolno poprodajno oskrbo. Redne, pripadne 
stranke imajo posebne ugodnosti. Vendar postati pripaden ni 
lahko, sploh če avtomobile menjamo pogosteje. 
OD DEVET DO PETINPETDESET TISOČAKOV Predstavili ali 
vozili smo za vas modele avtomobilov, za katere smo menili, 
da je veliko zanimanja. Cenovni razred se je raztegnil od devet 
do 55 tisoč evrov. S katerim smo bili najbolj zadovoljni, je tež-
ko reči oziroma napisati, saj je bil vsak na svoj način zanimiv. 
Če spomin zavrtim nazaj, bi lahko začel zadnjim modelom 
twinga, ki ima motor zadaj. Vsekakor nekaj nenavadnega v 
današnjem času. Hyundai i20 je bil na prvi pogled čisto nava-
den avto, ko pa sem ga vozil, se ga nisem mogel »navoziti«. 
Veliko kilometrov sem moral prevoziti, da sem dobil odgovor, 
zakaj tako uživam v njem. Potem mi je kapnilo, ta avto v bis-
tvu spada v razred višje, kot pa ga uvrščamo. Tisti, ki je bil 
najdražji, z največ opreme in najudobnejši, je bil prav gotovo 
avto znamke Ranault Espace Initiale. V njem sem si rekel, da 
si tak avto zasluži vsaka slovenska družina, ki se rada vozi z 
avtomobilom. Krasota udobja in vožnje. Če se voziš s takim 
avtom, ti ni mar za slabe slovenske ceste. Dizelski clio me je 
znova opomnil, da moram vsako narivanje goriva zabeležiti na 
koledarju. Fant, kako malo goriva kuri ta stvarca! Presenečen 
pa sem bil tudi glede barv, ki jih najnovejši clii ponujajo. Tak 
avto je užitek »glancati«. Tisti, ki je najbolj pritegnil poglede 
mladih, je bil Nissanov juke, črno rdeče barve. Bil je videti, kot 
bi bil iz video igrice. Sicer ni ravno za voznika mojega letnika, 
a če bi izbral kako mirnejšo barvno kombinacijo, bi se zlahka 
dal prepričati. Imel je tako ozvočenje, da bi ne potreboval več 
obiska diskoteke (ne vem, ali diskoteke sploh še obstajajo). 
Od velikanov, ki tudi stanejo za eno garsonjero, je bil novi 
sorento, tisti, ki se mu reče dnevna soba na štirih kolesih. Kia 
gre v premiumski razred in to s ceno, ki ni nič kaj premi-

Avtomobili, motorji  
in kolesa v letu 2015
V lanskem letu smo vam v Kranjčanki predstavili štirinajst avtomobilov,  
pet koles in dva motorja. Skupni imenovalec vseh je bil: najnovejše!
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www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

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

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 
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umska. Vožnja s tako ogromnim avtom je posebno 
doživetje, sploh, če je »neslišen«. Ko se zapreš vanj, 
moraš takoj prižagati radio, kajti lahko te napade 
klavstrofobija. Vozil sem tudi pando cross, ki mi je 
ostala v spominu po neverjetnem plezanju na stari 
Ljubelj. Kot bi gamsa jahal, dobesedno. Bolj strmo 
kot je, boljši je in bolj ti gre na smeh, ko vidiš, da 
je narejen za to, da pleza čez klance. Avto, ki spada 
na Gorenjsko! Podoben občutek je bil tudi z nabil-
danim fičkom, oziroma fiatom 500X. To je tisti, ki 
je v televizijski reklami pojedel viagro, saj se spom-
nite, kajne? Pravzaprav je to avto za jugonostalgike 
z napako ali bolje rečeno za tiste, ki spoštujejo tra-
dicijo, a so z nogami vedno obrnjeni v prihodnost. 
Prav neverjetno je, kako je Fiatu uspelo združiti 
preteklost s prihodnostjo. Od japonskih čudes smo 
vam predstavili toyoto avensis in se takoj prepričali, 
da je to avto za tiste, ki hočejo biti neopazno opa-
ženi. Ste se kdaj vprašali, kakšni ljudje vozijo avto 
znamke Toyota? Ne bom vam pomagal. Vsaj v tej 
številki ne. Ugibajte oziroma sami si odgovorite. 
Mazda CX3 tudi spada med »nabildane«. Sam sem 
se v njem počutil tako kot v svojem starem avto-
mobilu. Nič nenavadnega, nič posebnega, potem 
pa sem dojel, da je ravno to bistvo; vse je tako pri 
roki, da človek pomisli, da nekaj manjka ali pa da 
ga je že nekoč vozil, zelo dolgo vozil. Renault serije 

 Povezano z avtomobilizmom moram 
izpostaviti tudi akcijo, ki je sicer nismo opisovali v 
Kranjčanki ampak v Gorenjskem glasu, in sicer: 
Vozim po cestno prometnih predpisih! Da, po 
zakonu in predpisih, ki v prometu veljajo. Akcija 
je bila osebna, kar pomeni, da sem začel avgusta 
in je še nisem končal, ker se me je popolnoma 
prijela. Torej, pol leta nisem naredil niti enega 
prometnega prekrška z avtom in kolesom. 
Pravzaprav enega, pa moram priznati. Narobe 
sem parkiral in kazen je sledila. Se zgodi, sem 
šel zavestno v to. Ampak, mar ne gremo vedno 
zavestno v prometne prekrške? Kako je bilo ter o 
stanju na naših cestah pa prihodnjič …
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Kadjar je prav tako vabil poglede. Avto, 
za katerega nismo navajeni, da ima na 
sebi Renaultov znak. Spet je to eden 
tistih avtov, ki je za »vozit© «, nič »špa-
rat© «– samo vozit©  in vozit© . Voznik ima 
občutek, da je za vsepovsod, da je tako 
športni terenec kot tudi družinski eno-
prostorec ali službeno vozilo ali avantu-
rist ali ¼  skratka neke vrste »unimog«. 
Vozil sem tudi evropski avto leta, novega 
passata, in če se ne motim, je bila nje-
gova predstavitev eden od najbolj branih 
člankov v Kranjčanki. Besede so odveč, 
priznam, da mi je njegov zunanji videz 
veliko bolj všeč od notranjega, vozne 
lastnosti pa niso več nemško trde, kar 
pomeni, da so Nemci, končno spoznali, 
da je »francoska« udobnost tudi eden od 
pogojev za nakup. Vemo, kaj se je zgodi-
lo z njihovimi dizelskimi motorji v Ame-
riki, a sem prepričan, da kupcev to ni 
niti malo zmotilo. Leto ni moglo miniti 
niti brez Škodine fabie combi. Spet smo 
vas skušali prepričati, da je to avto, ki ga 
moraš potrebovati oziroma če hočeš naj-
boljši približek nemškemu avtomobilu 
za najmanj denarja. Tudi Volkswagnove-
ga caddya moraš potrebovati, če ga hočeš 
imeti. To je avto za adrenalinske družine, 

avanturiste, izletnike in podobne. Avto, 
v katerega spraviš stanovanje z balko-
nom vred, pravimo mi, ki smo ga kdaj 
uporabljali. Če pa hočete biti še lepi na 
cesti, potem morate dodati nekaj evrov 
za novega tourana. Tudi ta avto smo vam 
predstavili. Nismo zgrešili niti letošnjega 
slovenskega avta leta Oplove astre. Tudi 
ta avto smo popredalčkali v višji razred, 
kot pa spada. Navdušeni smo bili predv-
sem nad opremo, ki jo kupec dobi za svoj 
denar. Izbor za slovenski avto leta vsako 
leto dvigne veliko prahu, vendar tisti, ki 
to spremljamo od blizu, lahko potrdimo, 
da je vsako leto izbran točno tisti avto, 
ki si to zasluži. Ne bom se hvalil, ven-
dar nas večina avtomobilskih novinarjev 
pozna zmagovalca že pred slavnostno 
razglasitvijo. Kako to? Največkrat nam 
je to jasno že, ko avto prvič zapelje na 
slovenske ceste. Vsakič za vsak avto se 
točno čuti njegova zmagovalna karizma. 
Pri naštevanju tistih avtomobilov, ki so 
mi ostali v spominu, nikakor ne smem 
pozabiti na vitaro, avto, ki me je presene-
til na malce drugačen način. Namreč, v 
oglasu sem videl, da osnovna vitara sta-

 Predstavili ali vozili  
smo za vas modele 
avtomobilov, za katere 
smo menili, da je veliko 
zanimanja. Cenovni 
razred se je raztegnil 
od 9 do 55 tisočakov 
evrov. S katerim smo 
bili najbolj zadovoljni, 
je težko reči ali 
napisati, ker je bil vsak 
na svoj način zanimiv ... 
Če bi moral razglasiti 
zmagovalca, bi imel 
težko delo, pa še kak 
očitek bi padel na moj 
okus in strokovnost. 

42. stran
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ne 14.500 evrov. Vemo, kako 
to gre, kajne? Trgovec napiše 
najnižjo ceno, zraven je nevi-
dni drobni tisk in stari mački 
med vozniki vedno rečemo, da 
tak avto sploh ne obstaja oziro-
ma ga nihče noče in ga zato ne 
naročajo ali pa je v tistem dro-
bnem tisku skritih še najmanj 
tisoč evrov. In je bila prilož-
nost, da sem znanega gorenj-
skega trgovca Suzukijevih vozil 
vprašal, ali res imajo vitaro za 
14.500 evrov. In mi je priki-
mal in čez eno uro sem ga že 
vozil. Šlo je za comfort verzijo 
1,6 motor, moč motorja 88 kW, 
petstopenjski menjalnik, 123 g/
km CO2 emisij. Skratka: osno-
ven ali »oskubljen«, kot radi 
rečemo. Že po prvi vožnji pa 
sem še enkrat vprašal, ali je to 
res osnovni model. Spet so mi 
prikimali in zato rečem, da mi 
je vitara od vseh avtov, ki sem 
vam jih lansko leto predstavil, 
ostala v najboljšem spominu.
NAJ ŽENSKI IN MOŠKI AVTO. 
Če bi moral razglasiti zmago-
valca, bi imel težko delo, pa 
še kak očitek bi padel na moj 
okus in strokovnost. Pa ven-
dar, če smo Gorenjci, če vemo, 
kje živimo, kakšno vreme nas 
spremlja skozi vse leto, kako 
hude so (lahko) zime, sneg, 
dež, kako slabe ceste imamo 
in koliko hribov ter kako radi 
gremo v hribe, in če pomisli-
mo, kako radi imamo denar v 
nogavici, vendar ga najraje tro-
šimo ravno za avtomobile, da 
smo nori na nemške znamke, 
potem je izbor lahek. Če tega 
ne vemo, je težji. Tudi Gorenj-
ci počasi odraščamo in kupu-
jemo sebi primerne avtomo-
bile. Gre za klasično evolucijo 
voznika, ki ve, kaj potrebuje, 
kaj zadostuje njegovim potre-
bam, s čim je zadovoljen in v 
kakšnem avtu se najraje vozi. 
Nismo več zaslepljeni z zve-
nečimi znamkami, v katere so 

zaljubljeni Avstrijci in Nemci. 
Naj prvič javno izberem naj-
boljši ženski in moški avto. Za 
ženske bi izbral opel astro, slo-
venski avto leta. Za moške pa 
vitaro. Če dodam še družinski 
avto, potem zmaga Renaultov 
espace. Pri izboru sem upoš-
teval naš geografski položaj, 
svoje avtomobilske navade in 
razvade ter seveda, kako dati 
najmanj denarja za najboljše 
vozilo. Ne največje, da ne bo 
zmote. Z mano se delno ne 
bodo strinjali tisti, ki imajo 
radi »računalnike« na kolesih, 
ki pravijo, da mora avto stati 
vsaj 25 tisočakov, da mu lahko 
rečemo avto, ki so že pripadni 
določenim znamkam. 
NA DVEH KOLESIH. Med motorji 
smo vam predstavili dva 
BMW-ja, in sicer R nine T in 
R1200 GS adventure. Prvi spa-
da med zbirateljske, drugi pa je 
za vse adrenalinske frike, ki uži-
vajo v avanturah na dveh kole-
sih. Predstavili smo vam tudi 
nekaj koles. Pravzaprav smo 
vam predstavili vse glavne novo-
sti, ki jih je kolesarski svet 
ponudil v zadnjem obdobju. 
Začeli smo z gorskim kolesom, 
ki ni več gorsko kolo ampak 
»bajsi«. To je tisto čudno kolo z 
izjemno širokima in »krampas-
tima« gumama. Namenjen je 
za vožnjo po snegu ali pesku ali 
pa kar za vse povsod. Prijelo se 
je slednje. Prodaja bajsijev se je 
v enem letu podvojila. Ne vem, 
ali smo mi zaslužni, vendar je 
veliko naših bralcev znalo pove-
dati, da so ga ravno v Kranjčanki 
sploh prvič videli. Potem smo 
predstavili hit med kolesi v raz-
viti Evropi. Kolesa na električni 
pogon so kolesa, ki so med mes-
tnimi in gorskimi kolesarji naš-
la svoje uporabnike. Pravzaprav 
so postala že čisto »normalna« 
izbira. Predstavili smo vam tudi 
specialko z diskastimi, kolutni-
mi zavorami ter Scottovo najla-
žjo serijsko specialko na svetu, 
ki je tehtala 5,6 kilograma!  

40. stran
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ZAMENJAVA VETROBRANSKEGA STEKLA  
IN KAROSERIJSKA POPRAVILA  
V REMONTU KRANJ NA LABORAH
Na gorenjskih cestah opažamo precej rahlo poškodovanih vozil. Praska tukaj, odrgnina tam, počen odbijač, 
vdolbina na vratih, luknjice od kamnov na pokrovu motorja … Res je, avto se pelje ne glede na to. Vendar 
se žal vse premalo zavedamo, kakšno škodo dejansko povzročamo s tem, ko odlašamo s popravilom. Praske 
in odrgnine povzročajo na vozilu nadaljnje rjavenje in posledično dodatne stroške, varnost ob morebitni 
nesreči s poškodovano avtomobilsko karoserijo ni več enaka, počeno vetrobransko steklo se lahko ob nenadni 
temperaturni spremembi popolnoma razpoči in nesreča je zaradi omejenega vidnega polja neizogibna.

V Remontu Kranj imamo sklenjene pogodbe z večino zavarovalnic in vam nudimo kvalitetne, strokovne in 
stroškovno ugodne storitve:

  karoserijska in ličarska popravila karamboliranih vozil vseh znamk 
  menjava ogledal, stekel, ključavnic in ostalih poškodovanih delov
   hladna popravila toče brez lakiranja in z enako debelino laka na vozilu po posegu
  menjava in popravilo vetrobranskih stekel

Anton Miklavčič,  
sprejemni mojster karoserijske 
delavnice Remont Kranj
04 2015 222

Vetrobranska stekla so še posebej na udaru in morajo biti zaradi 
neposredne zaščite obraza in telesa popolnoma nepoškodovana. 
Že najmanjša razpoka, luknjica od kamna, zareza ali druga poškodba 
lahko povzroči nepopravljivo škodo. Ne govorimo samo o počenem 
steklu – govorimo o VAŠI VARNOSTI.

Zato vam v Remontu Kranju ponujamo edinstveno priložnost – ob 
zamenjavi vetrobranskega stekla (za vozila vseh znamk) do 15. 
marca, vam podarjamo dobropis v višini 50 €, ki ga boste lahko 
kadarkoli kasneje uporabili za kar boste želeli: nakup novih pnevmatik 
ali druge dodatne opreme, servis vozila, drugo karoserijsko popravilo…

Vsakega posameznika obravnavamo korektno, strokovno in 
individualno. Kvalitetna storitev zahteva dovolj časa, zato si še danes 
rezervirajte svoj termin.  
Pokličite nas in skupaj bomo poiskali rešitev!
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Besedilo: Simon Ručigaj
Foto: Purelyparenting.com

N
i ga hujšega, kot sodobni raču-
nalniki, tablice in telefoni, ko pri-
demo do problematike odvisno-
sti. Ne le da ponujajo brezmejne 

količine zabave na milijone načinov – teh 
načinov je vsak dan več, prav tako pa tudi 
frustracij, ki jih lahko ob tem doživljamo. 
In vse bolj je ta igričarska in omreževalna 

aktivnost stalni spremljevalec na vsakem 
koraku, kar težko se ji je izogniti.
NI GA ČEZ POGOVOR. Najprej se z 
nekom, za kogar se vam zdi, da preveč 
časa poveča računalniku, temeljito pogo-
vorite. Skušajte ugotoviti vzrok – morda 
lahko to služi le kot pobeg iz resničnosti 
ali pa gre za čisto tekmovalnost, v skraj-
nem primeru pa zasvojenost s posamez-
nimi elementi interakcije. 
V nadaljevanju lahko poskrbite, da raču-
nalnik preselite na bolj vidno mesto v 

skupnem prostoru. Tako boste imeli 
več nadzora nad tem, kdaj je osumljeni 
odvisnik aktivno potopljen v svojo digi-
talno resničnost. 
TEHNIČNI UKREPI. Še bolje lahko otro-
kom preprečite zlorabo računalnika, če 
nastavite geslo. Tako bo vedno, ko bo kaj 
potreboval, moral za nasvet prositi vas. 
Seveda pa morate biti potem vedno na 
voljo, če bo računalnik potreboval tudi 
za domače naloge ali v poznejših letih 
za študij. Seveda ne škodi, če se o odvi-

Internet, igre in odvisnosti
Če mislite, da so bile naše generacije – rojenih recimo leta 1980 in še prej – 
intenzivno odvisne od računalniških igric, ki so se ravno takrat množično pojavile, 
živite v zmoti. Danes ima mladež, tako otroci kot najstniki in tudi starejši, na voljo še 
več digitalnih odvisnosti kot kdajkoli prej. Kako ravnati s tako osebo?

Računalniki in telefoni naj bodo le orodje – takrat, ko jih potrebujemo. Ne pa takrat, ko nas privlačijo že sami po sebi, 
zaradi brezmejnih možnosti.
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PRAVNI IN  
MEDIACIJSKI 
NASVET

Pravna posvetovalnica in mediacija
Nina Ana Jäger, s.p.
LL.M., mag. prav. in mediatorka

Koroška cesta 19, 4000 Kranj, tel. 051 305 998
E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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Nina Ana Jäger 
LL. M., mag. prav. in  
mediatorka

Pred nekaj leti sem podarila starejši hčerki manjše stanovan-
je. V zadnjem letu so se najini odnosi zelo skrhali, lahko 
rečem, da sva se močno odtujili. Mislim, da je razlog v novem 
partnerju, s katerim hči živi že skoraj eno leto. Zelo sem 
prizadeta, ker mi je prepovedano stopiti tako rekoč v »moje« 
stanovanje. Razmišljam celo o preklicu darila. Kaj mi svetu-
jete, da naredim? Marjeta

Spoštovani, za vaše vprašanje se najlepše zahvaljujem. Razumem 
vašo stisko, ki jo bom obravnavala z dveh vidikov:
1. medosebnih odnosov 
2. preklica darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti.
Kot mediatorka se primarno vedno zavzemam k mirnemu reševanju 
še tako zapletene situacije. Za vzpostavitev normalnih odnosov in 
komunikacije z vašo hčerko bi vsekakor predlagala mediacijo. Medi-
acija kot postopek, ki ga vodi tretja in nepristranska oseba je odličen 
način za reševanje skrhanih medosebnih odnosov. Posamezniki 
dobijo priložnost, da se o problemu (konfliktu) odkrito pogovorijo, 
izmenjajo si mnenja in občutke. Odprt in odkrit dialog, ki temelji na 
medsebojnem spoštovanju, pripomore, da se reši še tako zapletena 
situacija. Naloga mediatorja je, da ves čas postopka skrbi za tekoč in 
spoštljiv pogovor med strankama. Po uspešno zaključeni mediaciji 
morda sploh ne bi več razmišljali o preklicu darila, saj bi zadevo vi-
deli v popolnoma drugi luči. S pomočjo mediacije bi tako natanko 
izvedeli, kaj je bil razlog, ki je pripeljal do tovrstne zapletene situ-
acije in naredili načrt, da se negativni vzorec odnosa ne bi ponovil. 
Mediacija dejansko deluje kot kurativa in preventiva hkrati!
Preklic darila zaradi hude nehvaležnosti ureja Obligacijski zakonik 
RS v 540. členu, ki med drugim, pravi, da darovalec lahko prekliče 
darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi 
obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da 
bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjen-
ec prejeto obdržal. V nadaljevanju predmetni člen tudi določa, da 
preklic ni mogoč, če je darovalec obnašanje obdarjencu odpustil.
Glede na dejstvo, da gre za družinske vezi in povezanost, menim, da 
bi bilo za generalno rešitev vašega problema smotrno najprej up-
orabiti postopek mediacije. Šele v primeru, da ta ne uspe,  bi lahko 
začeli resno razmišljati o uporabi pravnih sredstev za zaščito vaših 
pravic in pravnega interesa. Vse dobro vam želim.

snosti tudi informirate. Ugotovite, ali čas z računalnikom 
zgublja zaradi igric, zaradi spletnih strani, branja različnih 
vsebin ali dopisovanja z vrstniki ali kom drugim.
NE SKLEPAJTE PREHITRO. Pri tem bodite pozorni – če vaš 
otrok ali partner na internetu zgolj golta znanje in zanimi-
ve reči, morda to tudi ni tako zelo problematično in morda 
moti le vas. Včasih mladostniki pa tudi odrasli na kakšni 
spletni strani najdejo informacije, ki jih ni nikjer drugje – 
še zlasti če gre za programerje, pogosto pa tudi za domače 
navdušence nad ročnimi orodji ali ljubiteljske avtomeha-
nike. Da ne govorimo o kuharskih receptih!
V vsakem primeru – tako s partnerjem kot z otrokom pa 
tudi sami s seboj lahko sklenete dogovor o količini časa, ki 
ga lahko preživi na internetu ali računalniku. Seveda niko-
li ne boste mogli vsega nadzirati. Mimogrede bo lahko na 
pametnem telefonu ali tablici brskal tudi, ko bo v šoli ali 
službi ali pa celo doma, tam, kamor gre še cesar najraje 
sam. A tudi to lahko hitro opazite in ustrezno opozorite. 
Pri otrocih obstajajo posebno zanimiva orodja. Denimo 
programi, ki omejujejo dnevno rabo računalnika glede na 
ure, ali pa taki, s katerimi lahko omejite tudi, kaj vse lahko 
počnejo. Še najbolje boste vplivali na mladostnike, če vam 
jih uspe prepričati, naj se namesto z računalnikom igrajo 
z vrstniki, v naravi ali okoli hiše. To je zagotovo največji 
dosežek, a tudi najtežje dosegljiv. Morda si lahko pri dose-
ganju tega pomagate tudi z raznimi ukrepi – ukinete raču-
nalnik in mu naložite, da vam pomaga pri gospodinjstvu, 
če pa še naprej zlorablja računalnik, mu lahko ukinete tudi 
kakšno drugo boniteto. Načinov je veliko, le starši jih pogo-
sto kar pozabijo uporabljati. 
V skrajen primeru pa – zagrozite, da boste računalnik 
odklopili oz. v celoti onemogočili njegovo uporabo. A naj 
ne ostane le pri grožnji. Če vas ne ubogajo, morate to tudi 
zares storiti. A tu se začne že nova težava – morda prav ta 
»mulc« vé že veliko več od vas! 
Pa ne pozabite – ni vsaka intenzivna raba že odvisnost. 

V Medgeneracijskem centru (Cesta talcev 7) bodo ta četr-
tek, 18. februarja, ob 18. uri nudili individualno računal-
niško prvo pomoč. Brezplačno bodo svetovali o uporabi 
računalnika, tablice ali mobilnega telefona. A. Š.

RAČUNALNIŠKA PRVA POMOČ

V Mestni knjižnici Kranj bo danes, v torek, ob 19. uri 
predavanje Slavka Zupanca z naslovom Varnost otrok na 
Internetu. Na predavanju, namenjenem predvsem star-
šem, bo govora o ustreznem obnašanju otrok na interne-
tu, skrbi za zasebnost, nasilju na spletu in zasvojenosti z 
njim, poleg tega pa bodo na praktičnih primerih pokazali, 
kako poskrbeti za varnost otrok na internetu. A. Š.

O VARNOSTI OTROK NA INTERNETU
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Čaka vas posebno presenečenje, ki 
vam ga prinaša obisk in oseba, ki 
predstavlja več, kot v resnici priča-
kujete. Nelagodno se počutite zaradi 
financ, a prihajate v dobro obdobje, 
ko bo več priliva od odliva. Srečna 
dneva bosta 21. in 29. 2. Misel mese-
ca: Živeti brez ovir, brez omejitev in 
se prepustiti toku življenja.

BIK 
22. aprila–20. maja

Malce krize se vam odpira v družini, 
a ker se boste znali soočiti z nasta-
lo situacijo, ne bo prišlo do večjih 
razprtij. Finančno vam bodo stvari 
potekale veliko bolje, kot si to lahko 
predstavljate. Srečna dneva bosta 
15. in 26. 2. Misel meseca: Moti se, 
kdor čaka svojo življenjsko prilož-
nost, priložnost je življenje zdaj.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

 Spraševali se boste, kaj če bi se v 
preteklosti odločili drugače. Dvomi 
vam ne bodo dali spati. Včasih se 
bojite neznanega. Pustite se prese-
netiti, saj vam jutrišnji dan lahko pri-
nese največje darilo življenja. Srečna 
dneva bosta 16. in 23. 2. Misel mese-
ca: Sreča je čudna stvar; za nekate-
rimi teče kot pes, pred drugimi beži 
kot lisica.

RAK 
22. junija–22. julija

Sami sebe boste presenetili in tve-
gali pri neki zadevi, ki vam zelo veli-
ko pomeni, a nikoli niste zbrali pogu-
ma. Zadnji čas in ne prepozno. Veseli 
ne boste samo vi, ampak tudi okoli-
ca. Srečna dneva bosta 17. in 18. 2. 
Misel meseca: Razočaranje naj ne bo 
konec upanja, naj bo še večja moč za 
ponovno upanje.

LEV
23. julija–23. avgusta

Težave, ki se vam bodo pojavile, niso 
stalne. Kmalu se vam vse izboljša. 
Že nekaj časa niste nič storili zase. 
Prav nič vam ne bi škodovalo, če 
bi se kdaj pa kdaj postavili na prvo 
mesto. Srečna dneva bosta 19. in 25. 
2. Misel meseca: Ne sprašujmo niko-
gar za pot k ljubezni. Naredimo prvi 
korak.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Vesolje vam bo naklonjeno, tako da 
boste uspešno in lažje premagali 
težave. Kar si nestrpno želite in išče-
te, boste našli. Ne izzivajte usode, 
ampak se naučite sprejeti tisto, kar 
vam je trenutno dano. Srečna dneva 
bosta 14. in 24. 2. Misel meseca: Ni 
skrivnost, kako uspeti; upati in biti 
srečen, to je skrivnost.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Veliko boste premišljevali in se spra-
ševali, kaj čakate, da ne obrnete 
novega lista in se odločite za stvari, 
ki vam vedno več pomenijo. Sonce bo 
odgnalo temne oblake in nov pogled, 
ki ga dobite, bo odstranil vse dvo-
me. Srečna dneva bosta 15. in 23. 2. 
Misel meseca: Kdor preveč misli na 
preteklost, je brez prihodnosti.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Obremenjevali se boste z malenkos-
tmi, ki so vam še pred kratkim bile 
čisto vsakdanje, a bodite brez skrbi, 
panika bo odveč. Nek dogodek vas 
bo malce zmedel in okoli tega si 
boste delali velike misli. Srečna dne-
va bosta 13. in 25. 2. Misel meseca: 
Samo kdor ljubi, lahko vsako jutro 
vzdihne: svet je moj!

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Prijetno vas bodo presenetili prijate-
lji, na katere ste že malo pozabili in 
si niste vzeli tistega prostega časa. 
Časa za razvedrilo. Poslovna pot, ki 
vas čaka, prinese same lepe rezul-
tate. Srečna dneva bosta 20. in 28. 
2. Misel meseca: Gram ljubezni ali 
nekaj gramov prijateljstva odtehta 
vse bogastvo sveta. 

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V sredini meseca se boste počuti-
li prazno in osamljeno, a najprej se 
morate vprašati, ali niste tudi malo 
sami krivi za to. Umikali ste se toli-
ko časa, da so se začeli umikati tudi 
drugi. Vse se bo postavilo na pravo 
mesto. Srečna dneva bosta 22. in 27. 
2. Misel meseca: Vsi imamo sanje. 
Kdor z njimi samo sanja, vse življe-
nje spi. 

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Čustveno boste precej razdvojeni, 
zato morate še posebno paziti, da 
ne pride do napačnega razlaganja 
besed. Umirite se in globoko zadihaj-
te in šele nato naj besede sestavijo 
celoto zgodbe ali odgovora. Srečna 
dneva bosta 19. in 26. 2. Misel mese-
ca: Dovolj je, da se samo nasmehne-
mo – in že se v nas odprejo vrata.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Dobrih novic boste zelo veseli, 
kdo jih pa ne bi bil. A za vas bo to 
posebnega pomena. Na delovnem 
področju se boste začeli pripravljati 
na spremembe, ki so vam jih pred 
časom obljubili. Srečna dneva bosta 
14. in 18. 2. Misel meseca: Za spoz-
nanje, da v življenju malo potrebuje-
mo, moramo veliko žrtvovati.
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Nova oblačila  
slovenske Loka kave
Nova embalaža spoštuje zlato 
identiteto Loka kave, ki sega v leto 
1963. Zdaj pluje proti novim časom z 
žlahtno modrino, ki odpira oči, prebuja 
um in včasih tudi srce.
S prenovo blagovne znamke Loka 
kava so ohranili tradicionalen in 
prepoznaven videz. Embalaža je 
posodobljena v zlato modri barvi, 
prav tako je osvežen logotip znamke. 
Seveda pa ne manjka niti stara dobra 
Kofetarica, brez katere si Loka kave 
sploh ne predstavljamo več. Ta, zdaj 
že lahko rečemo legendarna in kultna 
podoba, ki jo je ustvarila Ivana Kobilca, 
najpomembnejša slovenska slikarka, 
daje Loki kavi še poseben občutek 
domačnosti. Tokrat Kofetarico lahko 
občudujemo v risani reprodukciji 
izpod mojstrskih rok Nenada Cizla, ki 

uspešno nadaljuje izročilo slovenske 
likovne umetnosti. Loka kava s svojo 
novo podobo, kar vabi k pitju kave, k 
vsakdanjem ritualu, užitku, druženju 
ob kavi ali pa trenutkom, ko želimo 
biti sami omamljeni z njenim vonjem 
in okusom. Slovenci vemo, kaj je 
dobra kava, kajti spadamo v sam 
evropski vrh po količini spite kave 
na leto, in zato nam je ta obred še 
toliko bolj pomemben. Loka kava je 
s svojo Kofetarico prav gotovo eden 
od najprepoznavnejših prehrambenih 
izdelkov na prodajnih policah. 
Loka kava komaj čaka na svoje zveste 
kot tudi nove užitkarje. Okus ostaja 
prepoznaven in poseben, njen cilj pa je 
vsekakor še okrepiti pomen blagovne 
znamke na nacionalni ravni. Sporočilo 
je jasno poslano; vez med domačim 

okusom kave in slovensko ikono 
Kofetarice, mora ostati neprekinjena. 
V bodoče mora postati še bolj poznani 
slovenski tradicionalni proizvod. 

Loka kava je kava s tradicijo, kava za 
prave kofetarice.

Sledite nam na         Loka kava in 
www.lokakava.si.



Sp
ec
ia

lis
ti
 z

a 
va

š 
do

m

G
ot

ov
i p

ar
ke

ti
 in

 m
as

iv
ni

 o
lje

ni
 p

ar
ke

ti

La
m

in
at

ni
 p

od
i

PV
C 

- v
in

il 
pl

oš
èe

N
ot

ra
nj

a 
vr

at
a 

Le
sn

a

Le
se

na
 in

 p
vc

 o
kn

a

Za
kl

ju
èn

e 
ta

ln
e 

le
tv

ic
e

Po
hi

št
vo

 p
o 

m
er

i

Ke
ra

m
iè

ne
 p

lo
šè

ic
e

Vs
e 

za
 m

iz
ar

je

Pl
os

ko
vn

i m
at

er
ia

l

H
O

BI
 R

A
ZR

EZ

LE
S 

3 
PL

U
S 

d.
o.

o.
Je

le
nè

ev
a 

1,
 K

ra
nj

 - 
IB

I C
EN

TE
R

Te
le

fo
n:

 0
40

 4
18

 2
51

, 0
4 

20
4 

27
 1

4
le

s3
pl

us
@

gm
ai

l.c
om

w
w

w
.le

s3
pl

us
.s

i
po

n-
pe

t:
 7

-1
9.

 u
re

, s
ob

ot
a 

7-
13

. u
re

 
A

kc
ija

 tr
aj

a 
od

 1
6.

2.
20

16
 d

o 
16

.3
.2

01
6 

oz
iro

m
a 

do
 ra

zp
ro

da
je

 z
al

og
. S

lik
a 

je
 s

im
bo

liè
na

. 

m
es

ec
 T

A
L

N
IH

 O
B

L
O

G

Ve
lik

 iz
bo

r 
kv

al
it

et
ni

h 
ta

ln
ih

 o
bl

og
 v

se
h 

vr
st

St
ro

ko
vn

o 
sv

et
ov

an
je

Br
ez

pl
aè

na
 iz

m
er

a 
na

 v
aš

em
 d

om
u

Br
ez

pl
aè

na
 d

os
ta

va
 n

a 
va

š 
do

m

Kr
at

ki
 d

ob
av

ni
 r

ok
i

Kv
al

it
et

na
 v

gr
ad

nj
a 

Vg
ra

di
m

o 
z 

zn
iž

an
o 

st
op

nj
o 

dd
v 

9,
5%

A
K

C
IJ

S
K

E
 C

E
N

E
 


	KRA_0216_01
	KRA_0216_02
	KRA_0216_03
	KRA_0216_04
	KRA_0216_05
	KRA_0216_06
	KRA_0216_07
	KRA_0216_08
	KRA_0216_09
	KRA_0216_10
	KRA_0216_11
	KRA_0216_12
	KRA_0216_13
	KRA_0216_14
	KRA_0216_15
	KRA_0216_16
	KRA_0216_17
	KRA_0216_18
	KRA_0216_19
	KRA_0216_20
	KRA_0216_21
	KRA_0216_22
	KRA_0216_23
	KRA_0216_24
	KRA_0216_25
	KRA_0216_26
	KRA_0216_27
	KRA_0216_28
	KRA_0216_29
	KRA_0216_30
	KRA_0216_31
	KRA_0216_32
	KRA_0216_33
	KRA_0216_34
	KRA_0216_35
	KRA_0216_36
	KRA_0216_37
	KRA_0216_38
	KRA_0216_39
	KRA_0216_40
	KRA_0216_41
	KRA_0216_42
	KRA_0216_43
	KRA_0216_44
	KRA_0216_45
	KRA_0216_46
	KRA_0216_47
	KRA_0216_48



