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z novostmi
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2 I OGLASI

NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNIH PRIPOMOČKOV, 

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

  

 
OBIŠČITE VAM NAJBLIŽJI TRGOVINI:

ŠUCEVA ULICA 25 (poslovna hiša Rona), 

KRANJ, TEL.: 04 281 32 20

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVODE, 

TEL.: 01 361 17 73

Vaša prijateljica v intimnih trenutkih

www.venera-shop.com

VABLJENI

Z vami že 25 let

Dobro se je zavedati, da imamo samo en par oči, ki so nena-
domestljive. Priporočamo, da jih pregledajo specialisti oku-
listi, ki so edini usposobljeni, da postavijo kakršnokoli diag-
nozo. 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 telefo-
nu 05 907 0250 ali osebno.
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DO 50% ZNIŽANJE 
sončnih očal  
iz prejšnjih kolekcij

PO OČALA  
V ART OPTIKO

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 31. 10. 2016.)

ART OPTIKA I Bleiweisova cesta 14, Kranj I T: 05 907 0250
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Na naslovnici:  
Ana Kondič 
Foto: Gorazd Kavčič

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 75. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 20. septembra 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 09

14 I Športna tržnica za vse

17 I Mamutovo priznanje za Prijatelje Jošta

26 I Novi sistemi kaminskih peči

40 I Na voljo vrsta nepovratnih spodbud

54 I Pogumno med konkurenco

4 I OČE IN SIN, SLIKARJA
Marko Tušek o očetu Vinku Tušku (1936–
2011), ki bi letos praznoval osemdeset let, 
in o njegovem ter lastnem umetniškem 
ustvarjanju. 

44 I IGRAL ZA  
SOUTHAMPTON
Osemnajstletni Oskar Cvjetičanin je izkusil 
angleški nogomet, dve sezoni je kot  
posojeni igralec igral pri Nogometnem 
klubu Southampton za selekcijo U-18.  
To sezono je že nazaj v Domžalah, njegov 
nogometni talent pa so prvi prepoznali pri 
kranjskem Triglavu.

50 I TRETJA NAJLEPŠA 
SLOVENKA
»To je izkušnja, ki si jo zapomniš za vse 
življenje,« o sodelovanju na izboru Miss 
Slovenije pravi Kranjčanka Ana Kondič,  
ki je postala druga spremljevalka.
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Besedilo: Igor Kavčič

Ko ste pred poletjem postavljali 
očetovo razstavo v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev, ali ste to počeli 
z občutkom, da točno veste, kam 
umestiti kakšno sliko, plastiko, 
ambient, kot bi na primer razstav-
ljali svoja dela, ali vas je nasprotno 
vseskozi spremljala misel vašega 
očeta, kako bi on postavil?
„Sprva nisem vedel, kako in v katerem 
prostoru bo kaj postavljeno, saj je galerija 
razgibana in zelo zahtevna za postavi-
tev, sem pa od vsega začetka bil prepri-

čan, kaj iz očetovega umetniškega opusa 
hočem osvetliti s to razstavo. Oče je za 
časa življenja veliko razstavljal, a vselej 
svojo aktualno produkcijo, pozabljeno pa 
je bilo, kar je delal v svojih najbolj prodor-
nih in raziskovalnih letih. Na neki način 
sem želel pod očetov opus potegniti črto, 
kar pomeni narediti kolikor toliko celovit 
pregled njegovega dela. Tu se je pokazal 
problem, da mnogi eksponati iz njego-
vega eksperimentalnega obdobja, konec 
šestdesetih in v začetku sedemdesetih 
let, ne obstajajo več. Očetu je bilo bistve-
no, da realizira neko idejo in jo postavi na 
ogled, ne pa toliko, da bi to ostali trajni 
galerijski eksponati. 

Velik del mojega prizadevanja je bil 
torej narediti te stvari spet vidne, zato 
smo na primer za razstavo pripravili 
tudi nekaj printov z dokumentarnih 
fotografij. Na njih se namreč vidi, kako 
je nastajala slika, spodbujena z etnolo-
škimi motivi, preko sodobnih urbanih 
motivov pa je nato prešla v abstraktno, 
da bi se v nadaljevanju slika začela širiti 
v prostor, dokler ni „eksplodirala v pro-
stor“ in nastal je ambient.
Poleg tega sem z razstavo hotel prikazati 
svetlobo in barvitost, ki jima je bil oče 
vseskozi zavezan. Tega se tudi sam spo-
minjam iz otroštva, ki je bilo neverjetno 
barvito in svetlo. Očetu ni odgovarjala 
temačnost in resnobnost slovenskega 
slikarstva tedanjega časa. Včasih je bil 
celo demonstrativno barvit. Z barvitos-
tjo se spaja tudi njegova igrivost. Bil je 
tudi likovni pedagog in ena njegovih 
glavnih ustvarjalnih vrednot je bila otro-
ška zvedavost, otroški način raziskova-
nja in ustvarjanja z igro.“
Kako ste se torej lotili dela? 
„V prvem nadstropju je predstavljena 
njegova raziskovalna faza, v pritličju in v 
gornjem nadstropju pa dela iz njegove-
ga zrelega obdobja … Ko je vodja galerije 
Marko Arnež videl, kaj sem znosil „na 
kup“, in je opazil, da še nimam izdela-
nega natančnega načrta postavitve, ga je 
za trenutek zapustila vsa njegova filozof-
ska umirjenost. Zmajeval je z glavo, jaz 
pa sem predvsem vedel, katere vibracije 
na razstavi hočem vzpostaviti. Skupaj so 
na ogled zelo raznorodna dela različnih 
obdobij, struj, tehnoloških in abstrak-
tnih zasnov. Kljub velikosti galerije je 
še vedno precej ostalo nerazstavljene-
ga. Mislim pa, da je prerez skozi očetov 

Oče in sin, slikarja
Marko Tušek o očetu Vinku Tušku (1936–2011), ki bi letos praznoval osemdeset let,  
in o njegovem ter lastnem umetniškem ustvarjanju.

Marko Tušek, selfie med postavljanjem očetovega ambienta v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev
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bogat likovni opus vendarle prikazan, 
od skic in risb iz leta 1957 do zadnjih 
slik. Predvsem pa me je zanimalo nje-
govo najbolj prodorno in raziskovalno 
obdobje od mojega rojstva pa do leta 
1970.“
Ko je oče v vas dobil slikarskega 
pomočnika ... 
„Ha, ha ... To je bila zame igra, zanj pa 
resno delo. Vseskozi sem bil ob njem, 
ampak kot otrok nikdar nisem imel 
občutka, da dela nekaj posebnega, da 
gre za umetniško ustvarjanje. Ko je učil 
na osnovni šoli v Stražišču, me je pogo-
sto vzel s seboj, tako smo včasih reševali 
tudi moje varstvo. Učenci so delali, kar 
jim je naročil, jaz sem risal na tablo, z 
njim pa sem hodil še na popoldanski 
fotokrožek ...  
Doma v kleti je imel atelje, ob lepem 
vremenu je delal kar pred drvarnico in 
garažo. Tam sva delala njegove plastike, 
kasnejše ambiente. Vseskozi sem bil 
vključen v delo, namesto da bi mi pre-
povedoval brskati okrog njegovih stvari, 
mi je raje pokazal, kako in kaj mu lahko 
pomagam.“
O vajinem sodelovanju ste govorili 
tudi na vodenju po razstavi. Pose-
bej ko gre za eno osrednjih razsta-
vljenih del, ambient Rdeče, modro, 
oblo, ki ste ga po očetovih osnutkih 
ponovno izdelali vi ...
„Po eksperimentalni postavitvi Labirint 
je bil ambient Rdeče, modro, oblo leta 
1970 eden prvih, če ne kar prvi na tleh 
nekdanje Jugoslavije. Njegovi zametki, 
sestavljen je iz pisanih krogel, segajo 
v leto prej. Najprej je bil predstavljen 
v Moderni galeriji v Ljubljani v sklopu 
razstave Studio 70 – tedanje skupine 
Neokonstruktivistov, ki ji je takrat neka-
ko po naključju uspelo priti do razstav-
nega termina. Kasneje je ambient raz-
stavil še na nekaj mestih, tudi v Novem 
Sadu, kjer se je ta potem izgubil. V zad-
njih letih se je med kritiki in poznavalci 
po Sloveniji zbudilo precej zanimanja 
zanj in tudi Moderna galerija je začela 
na novo pregledovati zgodovino. Tudi 
sam sem predstavitev njegovega opusa 
imel za pomanjkljiv brez ambienta z 
visečimi kroglicami, ki je bil eden nje-
govih ključnih projektov. Zdelo se mi je 
škoda, da tega ne moremo več pokazati. 
O tem sva se z vodjo galerije Markom 
Arnežem dostikrat pogovarjala in sva 
prišla na idejo, da glede na to, da to ni 

slikarski eksponat, ampak gre za zelo 
čisto geometrično izvedbo, ob tem 
imamo še nekaj fotografij, poskusim z 
rekonstrukcijo tega ambienta in izde-
lam repliko. Zdaj je tukaj.“
Kako ste pri rekonstruiranju sami 
začutili njegov ambient?
„Pri ambientu sem sodeloval kot petle-
ten otrok. V spominu imam barvitost 
teh kroglic in hkrati njihovo čistost, 
direktnost, lahko bi rekel mističnost. 
Imel sem občutek, da tega ne dela le on, 
ampak oba skupaj, da sem jaz enako-
vreden soudeleženec v procesu izdelave 
kroglic, od lesenih kosov, do kitanja, 
brušenja, barvanja in zlaganja v gajbi-
ce. Najbolj se mi je v spomin vtisnilo, 
ko sva se lotila barvanja z „električno 
pištolo“ in 'špricanja' z nitro lakom, kar 
je tako zelo opojno dišalo. Spomnim se 
popoldanskega sonca ob tem, kot da je 
bilo včeraj, in na rokah mi je ostal spo-
min otipa barvitih kroglic.“

Koliko je Rdeče, modro, oblo očeto-
vo in koliko vaše delo?
„Po otroški plati je bil to najin projekt, 
jasno pa je, da sem bil samo navzoč. Je 
pa res, da tudi moji ustvarjalni in slikar-
ski temelji stojijo tam nekje. Predvsem 
imam zadovoljstvo, da sem mogoče kot 
„njegov dolžnik“ to najino skrivnost 
podelil naprej in mi je tisto, kar je bilo 
videti izgubljeno, spet uspelo pokazati 
na novo. Ambinet sem čutil kot del sebe, 
zato imam pri njegovi repliki podoben 
občutek in zadovoljstvo, kot bi delal svoj 
lastni projekt. Mislim, da je kot tak tudi 
del mene.“
Kaj vas je v mladosti še navdihova-
lo za likovno umetnost?
„Dva spomina, dve doživetji sta najmoč-
nejši in sta zasnovali, postavili moje 
ustvarjalne temelje za slikarstvo. Prvi 
je vsekakor sodelovanje pri ustvarjanju 
vseh tistih barvitih, svetlih „stvorov“, 
neverjeten vtis pa je konec šestdesetih 

Leta 1965 – Vinko, Marko in Milena Tušek

 Nikdar mi očetovo slikarstvo ob mojem ni bilo breme. 
Že v času mojega študija se je med nama začel kar precej 
iskriv dialog o posameznih likovnih problemih. Ne vem, 
ali je to celo sam spodbujal. Bolj so se najina mnenja 
kresala, bolj divji so bili dialogi. Mamo je skrbelo, da se bova 
skregala. A sva jo potolažila, da skušava ugotoviti, kaj je bolj 
pomembno.
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name naredil prvi družinski obisk bene-
škega bienala, kjer sem bil zopet očaran 
nad barvitostjo in svetlobo tam videnega. 
Kasneje sem ugotovil, da je bila taka tudi 
očetova modernistična naravnanost, ki 
jo je črpal iz obiskov sodobnih likovnih 
centrov. Manj je več. S čisto svetlobo barv 
izraziti nekaj lepega, brez 'okraskov'.
Že v osnovni šoli sem samo risal, se 
ukvarjal z modelarstvom ... Zame je 
bilo veliko odkritje, da lahko vse sam 
naredim. Razpet sem bil med tehniko 
in likovnim ustvarjanjem, s tem da je 
moralo biti vse izdelano estetsko. Ure in 
ure sem risal, sestavljal kocke, na skri-
vaj sem se lotil ogromne jadrnice, ki je 
imela meter in pol visok jambor. Vse pa 
je moralo biti estetsko, lepo. Proti koncu 
osnovne šole sem vedel, da hočem nekaj 
v povezavi z estetiko, ni pa mi bilo pov-
sem jasno, ali je to čisto slikarstvo ali le 
uporabna umetnost. Ugotovil sem, da 
imam zelo močno tridimenzionalno 
predstavo. Odločil sem se za Srednjo 
šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljub-
ljani, ki se je izkazala za dobro izbiro, 
saj sem imel nekaj zelo dobrih profe-

sorjev, od katerih sem se veliko naučil. 
Privzgojili so nam tudi lep odnos do 
svojega poklica, da ga znaš ceniti in sku-
šaš preseči tisto, kar si največ do sedaj 
naredil, da venomer poskušaš pogledati 
čez. Ker še ni bilo študija oblikovanja, 
sem na Akademiji za likovno umetnost 
vpisal slikarstvo, kar je bila takrat velika 
loterija, od tristo prijavljenih so jih vzeli 
petindvajset. 
Vesel sem bil, da mi je uspelo, ker 
nisem vedel, kam bi se sicer vpisal. Iz 
očetovih izkušenj pa sem vedel, da je 
slikarski poklic garaško delo in je treba 
delati dva poklica, enega za preživetje in 
drugega za dušo. Poklic akademski sli-
kar kot poklic za preživetje ne obstaja. 
Vedno moraš delati kaj drugega, imam 
opravljene tudi pedagoške izpite in sem 
vedno mislil, da bom učil, a sem od 
podiplomskega študija naprej ostal v 
samostojnem poklicu. Dostikrat pa se 
vprašam, tudi z očetom sva govorila o 
tem, kako bi živel s svojimi sposobnos-
tmi, če bi izbral drug poklic. So namreč 
obdobja, ko sem vedno znova 'nekako 
delno brezposeln'.“

Je bil Vinko vesel, da se je tudi nje-
gov sin odločil za slikarstvo?
„Nikdar me ni direktno usmerjal v 
nekaj. Mislim pa, da se otrok usmerja 
že s tem, kar dobi od staršev, karkoli to 
že je. Hočeš-nočeš dobiš osnovno izho-
dišče. Mene je zanimalo nekaj v spek-
tru od ustvarjalno likovnega do tehni-
ke. Predvsem pa spoj obeh. Mogoče se 
manko tehnike v slikarstvu kaže tudi v 
mojih slikah. Te so bolj skonstruirane, 
ne temeljijo na slikarski potezi, ampak 
so bolj objekti, zloženi skupaj.“
Kljub temu vam je najbrž ustreza-
lo, da je bil oče šestnajst let tudi 
pedagog?
„To je bila sreča. Veliko sva se pogo-
varjala o stvareh. Najino ustvarjanje je 
precej različno, razen včasih, ko skupaj 
zlagam sliko, opazim podobne nači-
ne, kot jih je imel oče. Gre seveda za 
abstraktni nivo, nekih gostot, akcentov, 
smernic v sliki. Tu opazim sorodnosti, 
izraz pa je povsem drug in tudi najina 
karakterja sta drugačna. Njemu je bila 
pomembna realizacija ideje, ki se mu je 
utrnila. Delal je na furiozen način in ni 
bil perfekcionist izvedbe. Jaz pa drugače 
želim, da so stvari dosledno izpeljane in 
domišljene. Stvari rad „doteram“. Veli-
ko ljudi me sprašuje, kako da si v likov-
nem delu nisva podobna.“
Torej bi težko govoril o bremenu 
očetove sence. Ste se kdaj počutili 
tako, vam je bilo to breme?
„Nikdar mi očetovo slikarstvo ob mojem 
ni bilo breme. Že v času mojega študija 
se je med nama začel kar precej iskriv 
dialog o posameznih likovnih proble-
mih. Ne vem, ali je to celo sam spod-
bujal. Bolj so se najina mnenja kresala, 
bolj divji so bili dialogi. Mamo je skr-
belo, da se bova skregala. A sva jo poto-
lažila, da skušava ugotoviti, kaj je bolj 
pomembno. Na srečo je bil to dialog iz 
istega poklica sčasoma dveh enakoprav-
nih partnerjev v pogovoru.
Kar se tiče sence, mu mogoče zavidam 
to, da je bil v svoji zvedavosti vedno 
hitro sposoben realizirati idejo in priti 
do eksponata. To je nekaj, česar jaz, ki 
hočem vse izpopolnjeno in natančno, 
nimam. Drugo je čas, v katerem je 
živel, ki mu ga kar nekoliko zavidam. 
Tisti čas je tekel počasneje, poleg peda-
goškega dela je oče lahko gradil hišo in 
predvsem našel čas za lastno umetni-
ško delo.“

Vinko Tušek leta 1970 v „ambientu“ svojega ateljeja
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Pred leti sta skupaj z očetom obna-
vljala stenske poslikave, cerkvena 
znamenja, kapelice ... 
„Oče je že kot študent delal kopije sta-
rih fresk na primer v cerkvi na Bregu 
ob Kokri. Mnogo kasneje so ga ljudje 
prepričali, da se je tega dela ponovno 
lotil. Ko je imel stisko s časom, me je 
prosil za pomoč. Zakaj pa ne, sem si 
rekel, saj bom tako tudi v praksi osvojil 
tehniko fresko-slikarstva – čeprav smo 
se tega na kratko učili tudi na akademi-
ji. V tistem času sem se sicer preživljal 
predvsem z oblikovanjem in fotografi-
jo, kar počnem še danes. Ko sva potem 
obnavljala neko kapelo, sem ugotovil, 
da je to lepo delo, čisto drugačno od 
sedenja za računalnikom in ukvarjanja 
s sodobno tehnologijo. To je znanje, ki 
se ceni, ker je iz starih – alkimističnih 
časov. Pri tem je pomembno, kako se 
barve obnašajo skupaj z apnom, ali 
so obstojne na svetlobi … Zidarske 
veščine se spajajo s slikarskimi. Upo-
rabljajo se izključno obstojni naravni 
materiali, tako da dobesedno iz 'prahu 
zemlje' ustvariš nekaj lepega – lepo 
sliko. Zgodi se, da se ob izgotovljeni 
kapelici ustavi preprosta stara ženička 
in reče: 'Gospod, kje pa ste dobili tako 
lepe nalepke?' … sam pa vem, da mi je 
dobesedno iz zemlje in peska uspelo 
ustvariti slike. To je lep občutek, saj 
ti da zavedanje, da ti narava nudi res 
vse, prispevati moraš le idejo, znanje 
in trud.
Z očetom sva včasih do poznega popol-
dneva preživela na terenu in sva seveda 

imela veliko časa za razgovor tako okrog 
samega projekta, okrog slikarskih pa 
tudi življenjskih tem.“
Kam vas sicer vodi vaša slikarska 
pot, vztrajate pri svoji prepoznav-
ni likovni govorici kombiniranja 
slikarskih platen z naplavinami in 
uporabo modre tonske lestvice ...  
„Po koncu akademije sem bil v svojem 
delu zelo raziskovalen in angažiran, 
podobno kot pri očetu se je tudi moja sli-
ka začela širiti v prostor, vendar sem se 
odločil, da ostanem pri ohlapni defini-
ciji slike kot objekta na steni. Telo slike 
ima že samo po sebi dve lastnosti, ki sta 
si nasprotujoči – kot bi imela dve ose-
bnosti. Po eni strani je nosilec iluzije, ki 
nas vsrkava v neki iluzoren prostor, po 
drugi pa je telo slike konkreten objekt. 
Tako sem se odločil, da sprejmem obe 
lastnosti in gradim na tej sočasnosti 
obeh. Kasneje sem še ugotovil, da je sli-
kanje nekakšen pospeševalec, kataliza-
tor nekih spoznavnih procesov v življen-
ju, ki ti pomaga hitreje razumeti mnoge 
povsem življenjske stvari. Zato navkljub 
'popolni nerentabilnosti' vztrajam pri 
ustvarjanju.“ 

Najbolj rožnati časi za likovne 
umetnike danes niso. Kako vam 
uspe zagotavljati eksistenco?  
„V zadnji krizi eksistenc se je kar zao-
strilo, v primerjavi s kolegi iz moje-
ga poklica imam kar srečo, saj se ob 
mojem umetniškem delu ukvarjam še s 
toliko različnimi stvarmi, oblikovanjem, 
fotografijo, tradicionalnim stenskim sli-
karstvom, da mi za silo uspe. Vseeno 
pa kriza zadnjih let kot da prinaša pro-
pad nekaterih poklicev, hkrati pa se mi 
nekako zdi, da se na novo začenja ceni-
ti rokodelstvo. To se počasi prebuja in 
znova dobiva svojo vrednost.“ 
Nekaj očetovih del bo našlo svoje 
mesto tudi v stalni zbirki Galerije 
Prešernovih nagrajencev ... 
„Galerija se je v dvajsetih letih obstoja 
dokazala, da je pravo mesto za očetova 
dela. Kar nekaj pomembnih avtorjev je 
doslej že izkazalo zaupanje in je več svo-
jih del podarilo zbirki. Glede na to, da je 
bil oče Kranjčan, bi se zagotovo tudi 
sam tako odločil. Z Markom Arnežem 
sva se pogovarjala, da bi galerija hranila 
neki prerez njegovega dela skozi celoten 
opus.“ 

  Pri ambientu sem sodeloval kot petleten otrok.  
V spominu imam barvitost teh kroglic in hkrati njihovo 
čistost, direktnost, lahko bi rekel mističnost. Imel sem 
občutek, da tega ne dela le on, ampak oba skupaj, da  
sem jaz enakovreden soudeleženec v procesu izdelave 
kroglic, od lesenih kosov do kitanja, brušenja, barvanja in 
zlaganja v gajbice.
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Wu masaža na novem naslovu,
za Qlandio, T: 040 352 388

LINE ALPE, D.O.O., UL. ANGELCE HLEBCE 7/A, KRANJ

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki 
se mu med 16. in 22. septembrom prid-
ružuje več kot 70 slovenskih občin, tudi 
Kranj, poteka pod sloganom Pametna 
mobilnost za gospodarsko uspešnost. 
Z njim poudarjajo, da so mesta, ki se 
zavzemajo za trajnostno mobilnost, 
uspešnejša. Vrednost nepremičnin v 
mestih z dobro kolesarsko infrastruk-
turo in učinkovitim javnim prevozom 
je višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s 
kolesom, dosegajo boljše rezultate, tudi 
zaposleni pešci in kolesarji v povprečju 
delajo učinkoviteje od voznikov avtov, 
gredo manjkrat k zdravniku in na bol-
niški dopust.
V Kranju se je Evropski teden mobilno-
sti, ki daje poudarek spodbujanju kole-
sarjenja in pešhoje, začel minuli petek z 
uradnim odprtjem kolesarskega preho-
da v križišču Kidričeve in Koroške ceste 
na Zlatem polju. V soboto so v centru 
Kranja pripravili tržnico evropskega 
tedna mobilnosti. »Ta teden za učence 
od 4. do 9. razreda Osnovne šole Matije 
Čopa izvajamo vodene vožnje s kolesom 
s Planine do Slovenskega trga, jim pri-
kazujemo pravilno vožnjo v prometu in 
jih opozarjamo na kolesarske pasti, v 
četrtek pa se nam bodo pridružili tudi 
mestni svetniki,« je povedal Andrej 
Zalokar, predsednik Komisije varno 
kolesarim, ki je lokalna koordinatorica 
dogodkov v Kranju. Zalokar med dru-
gim kolesarjem svetuje previdnost pri 
»otoku« na Planini, saj ni kolesarskih 
stez; cesta je sicer dovolj široka, a so pri 
robu uredili parkirna mesta.

Danes, 20. septembra, med 13. in 16. uro 
bodo na Slovenskem trgu člani Kolesar-
skega kluba Sava gimnazijcem in obča-
nom prikazovali osnovno popravilo koles. 
Jutri med 10. in 12. uro bodo na Sloven-
skem trgu člani Kluba študentov Kranj 
delili kolesarsko malico tistim, ki se bodo 
mimo pripeljali s kolesom, med 11. in 13. 
uro pa bo v mestu kolesarska patrulja, 
gre za preventivno akcijo na kolesarskih 
poteh, kjer bodo policisti opozarjali kole-
sarje, ki se vozijo v napačni smeri.
V četrtek dopoldne pa v Kranju gostijo 
nacionalno koordinatorico Evropskega 
tedna mobilnosti Polono Demšar Mit-
rovič z ministrstva za infrastrukturo, s 
katero se bodo odpravili na skupno kole-
sarjenje po trasi bodoče kolesarske poti 

med gimnazijama Kranj in Škofja Loka. 
»Pot se začne na Slovenskem trgu in 
poteka skozi Kranj, nato pa čez Delavski 
most, kjer bomo opozorili na njegovo 
obupno stanje. Prečkali bomo glavno 
magistralko na Orehku, kjer je načrto-
vana ureditev nujno potrebnega kolesar-
skega prehoda. Pot nas bo nato vodila 
čez Sorško polje do železniške postaje 
in gimnazije v Škofji Loki,« je napove-
dal Zalokar. Podrobnejši program je na 
voljo na občinski spletni strani, omeni-
ti pa velja še, da bo Kranj, ki je bil lani 
proglašen za najaktivnejše slovensko 
mesto v tednu mobilnosti, 20. oktobra 
gostil zaključek letošnjega Evropskega 
tedna mobilnosti, na katerem pričakuje-
jo predstavnike sodelujočih občin.

Teden mobilnosti
Te dni se tudi v Kranju vrstijo dogodki v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti, ki daje poudarek spodbujanju kolesarjenja in pešhoje. 

Evropski teden mobilnosti se je v Kranju začel z odprtjem novega 
kolesarskega prehoda na križišču Kidričeve in Koroške ceste. 



NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si 080 20 60

PE KRANJ
Koroška cesta 1, 
tel.: 04/ 201 03 10

• Zlato polje 2 (ZZZS)
 tel.:  04/20 10 301

DARILO OB 

SKLENITVI
NEZGODNO 
ZAVAROVANJE 
OTROK IN MLADINE

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem 
in super ugodnostmi! Izkoristi priložnost: dopolnilno + 
nezgodno. 

V Paketu MladI dobIš: 

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še 
super majico ali spodnjice samo za ni panike generacijo.

1   Darilno kartico v višini 25 € 
za nakup v trgovinah Spar in 
Interspar alI bon v vrednosti 
35 € za nakup v športnih 
trgovinah Extreme Vital ali na 
www.extremevital.com alI  
bon v vrednosti 35 € v Optiki 
Clarus.

2   Diners Club StartUp - plačilna 
kartica, ki vam omogoča plačilo 
na obroke doma, po svetu in na 
spletu.

3   Kupon za spodnjice Freegun.

Sonja, Stahovica

Ana, Gorenja vas

Dajana, Logatec

Mark, Ljubljana

Boštjan, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Gregor, Ljubljana

Andreja, Kranj Borut, Škofja Loka

Vzajemna - Oglas_MLADI_203x271_(9-9-2016).indd   1 9. 09. 2016   14:52:29
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Besedilo: Igor Kavčič
 

L
ayerjeva hiša je letos grafitarska. 
Od rane pomladi se je v njej zvr-
stilo več dogodkov, od razstav do 
delavnic, ki so povezane z grafiti, 

stenskimi poslikavami, tako imenovani-
mi murali ali kakšne druge vrste umet-
nostjo, ki jo omogoča zidovje. Prva med 
dogodki je vsekakor razstava del skriv-
nostnega uličnega umetnika Banksyja, 
ki že nekaj mesecev gostuje v prostorih 
galerije Layerjeve hiše in bo na ogled 
še do konca meseca. Mnogo dlje ali po 
gorenjsko „za skoz“ pa bosta na ogled 
– nežnejšim dušam pa tudi v dolgo-
trajnejši duhovno-prehrambni namen – 
unikatni poslikavi, ki odslej plemenitita 
v preteklosti sicer pusto ostenje na vrtu 
Layerjeve hiše. Tako na levi kot na desni 
ali obratno, odvisno od gledalčevega zor-
nega kota. Nič politike, samo čista umet-
nost.
Nič na skrivaj, ampak celo poletje na 
sončku, še raje pa v znosnejši senčki, 
ko je prišla, sta ustvarjala dva mojstra 
podobe, tokrat ob pomoči barv in zidu, 
Tim Pregrad in David Almajer. Znani 
Slovenci, ki so se v Layerci pojavili izpod 
Davidovega čopiča, z ene strani dvorišča 
gledajo na domišljijski prizor, ki ga je 
na nasprotni strani ustvaril Tim. Preko 

treh nadstropij se temu primerno razte-
za večmetrska poslikava, za katero nav-
dih je iskal v knjižni uspešnici Terryja 
Pratchetta. „Vesolje je velika neskončna 
zadeva in kot taka izjemno zanimiv. V 
seriji Plošče (Discworld) je Prattchett 
opisoval želvo velikanko, na kateri jahajo 
štirje sloni, ti pa po vesolju nosijo Zem-
ljo kot veliko ravno ploščo. Najbrž je to 
največji mural (zidna poslikava) v Slove-
niji,“ svoje delo opisuje Tim, ki je pri sli-
kanju potreboval tudi precej akrobatskih 
spretnosti, saj je ure in ure preživel na 
odru s čopiči in spreji v rokah. Pred tem 
pa tudi z raznimi izravnalnimi masami, 

saj je bilo najprej treba „zglihati“ fasado. 
„Moj mural v človeku spodbuja pozi-
tivno razmišljanje,“ je prepričan Tim 
Pregrad, prepoznaven kranjski urbani 
umetnik, ki je svoj avtorski pečat pustil 
predvsem na stenah skvota Train station, 
kamor Kranjčani že več let hodijo po sla-
stne obroke alternativne kulture. 
„V Layerjevi hiši so mi pri motivu posli-
kave dali proste roke, zato sem se odlo-
čil, da vrt lokala razširim tudi na ali pa 
kar v steno. Seveda sem zamisli, kaj in 
kako bom naslikal na zid, ki je pred tem 
propadal, preobrazil vsaj sedeminsdem-
desetkrat, preden sem prišel do motiva, 

Znani Slovenci zrejo v svet
V Layerjevo hišo odslej zahajajo tudi Cankar, Trubar, Plečnik, Prešeren, Kobilca, Jakopič, Štukl,  
Privšek, Deržajeva in še kdo. Zdi pa se, da je želva s štirimi sloni na hrbtišču tam že od nekdaj.  
Od začetka poletja na delovnem mestu srečujemo tudi dva mojstra zidnih poslikav Davida  
Altmajerja in Tima Pregrada.

Prijatelja David in Tim za omizjem znanih Slovencev. Ne s pločevinkama  
piva, za spreje gre.
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David Almajer je z barvami iz tub in barvnih sprejev letos poleti v Layerco 
zvabil tudi družbo štirih pivskih prijateljev v zrelih letih. / Foto: Igor Kavčič

Tim Pregrad v „spodnjem nadstropju“ ob svoji želvi, ki na hrbtu nosi štiri 
slone in Zemljo za povrhu.

ki ga lahko opazujete zdaj,“ je povedal 
David Almajer, ki je tako v Layerco 
„povabil“ znane slovenske osebnosti. V 
lokalu med drugim srečamo Ivana Can-
karja, Riharda Jakopiča, Bojana Adami-
ča, Leona Štukla, Simona Jenka, Boš-
tjana Hladnika, Jožeta Plečnika, Majdo 
Sepe, Ivano Kobilco in še bi lahko naš-
tevali. Več kot četrt stotnije jih je, k nji-
hovemu nadaljnjemu prepoznavanju pa 
ste seveda vabljeni v vrt. Štukl je odličen 
v gimnastični pozi, Kobilca ga poskuša 
ujeti na platno, drugi pa klepetajo med 
sabo in stavijo, kdo bo zmagal v dvobo-
ju slikarke in gimnastika. Ob točilnem 
pultu je tudi France Prešeren, prišla 
sta Janez Bleiweis in Janez Puhar, pa 
še kdo. Pes je menda Plečnikov. David 
Almajer je sicer znan po zidni poslikavi, 
ki krasi ostenje nekdanjega lokala Ajda, 
prav tako v starem delu Kranja, kamor 
je naslikal znane džezovske glasbenike 
od Coltraina do Zappe. „Vedno znova se 
vračam h glasbenikom in glasbi, ker mi 
je ta zelo blizu,“ pove David, ki je doslej 
poslikal marsikakšen zid v Sloveniji, 
tudi na Gorenjskem – na Bledu, v Bohi-
nju in še kje.
Ker se jesen nezadržno bliža, sta tudi 
poslikavi vse bolj pri koncu. Na Layerje-
vem vrtu. Prihodnje sledijo, mar ne. 

 Znani Slovenci, ki so se  
v Layerci pojavili izpod 
čopiča Davida Almajerja z 
ene strani dvorišča gledajo 
na domišljijski prizor, ki ga je  
na nasprotni strani ustvaril 
Tim Pregrad.
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Vljudno Vas vabimo na glavno odprtje 5. MEDNARODNEGA FESTIVALA LIKOVNIH
UMETNOSTI KRANJ – ZDSLU, letos v znamenju DIGITALNE PODOBE in KLASIČNE
SLIKE, ki bo v torek, 4. oktobra, ob 17. uri, na Glavnem trgu v Kranju. Iz Glavnega trga se
bomo sprehodili na vsa prizorišča v mestnem jedru. Odprtje festivala bo v GORENJSKEM 

MUZEJU, podelitev nagrad in priznanja ZDSLU 2016 za življenjsko delo pa bo v GALERIJI dr.
CENETA AVGUŠTINA na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Kranj.

5. INTERNATIONAL FINE ARTS FESTIVAL KRANJ - ZDSLU 2016

TRAJANJE FESTIVALA: 26. SEPTEMBER - 5. NOVEMBER 2016

Več informacij:
http://likovnodrustvo-kranj.weebly.com/festival-2016.html

5. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVNIH UMETNOSTI

KRANJ - ZDSLU 2016

DIGITALNA PODOBA
& 

KLASIČNA SLIKA

 
 

DATUMI OTVORITEV:
1. ponedeljek, 26. september, ob 11. uri, AVLA GORENJSKEGA GLASA
2.  torek, 27. september, ob 12. uri, GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA

3. torek, 27. september, ob 17. uri, GIMNAZIJA KRANJ
4. sreda, 28. september, ob 18. uri, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, OE KRANJ

5. četrtek, 29. september, ob 12. uri, GALERIJA MESTNE OBČINE KRANJ
6. četrtek, 29. septembra, ob 18. uri, RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC - SPODNJE BITNJE

7. petek, 30. september, ob 18. uri, MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
8. ponedeljek, 3. oktober, ob 18. uri, MAKEDONSKI KULTURNI CENTER

9.    torek, 4. oktober, ob 17. uri, GLAVNA OTVORITEV / GRAND OPENING
10. četrtek, 3. november, ob 18. uri, GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

gorenjski glas F16_Layout 1  7. 09. 2016  20:06  Page 1
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15. - 16. 10. 2016
FESTIVALNA DVORANA BLED

4 x diamant 0,3 karata 

1 x diamantni poročni 
ali zaročni prstan

WWW.POROCNI-SEJEM.SI

Pari spremljajte nas na 
    Poročni sejem Bled

Poročni sejem Bled, ki ga bo 15. in 16. oktobra 
gostila Festivalna dvorana, je prvi poročni sejem v 
Sloveniji za poročno sezono 2017.

»Tako bodo obiskovalci lahko prvič videli poročne smernice za priha-
jajoče leto in se seznanili z novostmi, ki jih prinašajo,« razložita idejni 
vodji projekta Urška P. Ažman in Nadja Vidic in dodata: »Bled kot ena 
najlepših in najbolj obiskanih poročnih lokacij v Sloveniji do sedaj še 
nikoli ni gostil tako visoke poročne ponudbe. Ideja je dozorela letos 
spomladi, zato sva jo predstavili Občini Bled ter Zavodu za kulturo 
Bled in oba sta projekt podprla.« 
Poročni sejem Bled je v prvi vrsti namenjen poročnim parom, ki 
bodo usodni 'da' dahnili v letu 2017. Zagotovo pa bo prava paša za 
oči tudi za vse obiskovalce, ki bodo na sejmu iskali navdih, izdelke, 
storitve ali poslovne partnerje. 
To in še več pa boste lahko preverili ravno na letošnjem prvem Poro-
čnem sejmu Bled 2016. Ogledali si boste lahko najnovejše poročne 
modne trende za leto 2017. V program so vključili tudi odlične glas-
bene in zabavne nastope ter nagradne igre s privlačnimi nagradami, 
sploh za bodoče mladoporočence. Namreč v sodelovanju z Zlatar-
stvom Lavtižar pripravljajo veliko nagradno igro Lov na Diamante, 
ki že poteka na njihovi Facebook strani Poročni sejem Bled in se bo 
zaključila na samem dogodku s podelitvijo pravih diamantov in dia-
mantnega poročnega prstana. 

Poročni oktober  
na Bledu
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V restavraciji in piceriji Mavče v Mavčičah bo še do petka, 23. sep-
tembra, na ogled razstava slik, ki so jih prvi konec tedna v septem-
bru ustvarili udeleženci pete slikarske kolonije Sorško polje. Kolo-
nija je plod mladega umetniškega Zavoda za kulturno produkcijo 
Signum Artisma, glavna organizatorica in mentorica pa je domača 
umetnica Lara Ješe. »Ustvarjalce vseh starosti je prineslo iz vseh 
smeri neba, od Ljubljane, Poljanske doline in Škofje Loke preko Sor-
škega polja pa do Cerkelj. Tema kolonije je bila tokrat usmerjena v 
prepogosto spregledane detajle čudovite narave obrobja Trbojske-
ga jezera. Ljubitelji ustvarjanja na prostem so bili tokrat izzvani z 
novo slikarsko tehniko, tuš na papir. Poleg usmerjenosti umetniške-
ga pogleda k detajlom je bila celotna letošnja kolonija organizacij-
sko zasnovana na lokalni ravni in je vključevala lokalne sodelavce, 
razstavišče in kulturne delavce, prav tako pa je bila podprta s strani 
Krajevne skupnosti Mavčiče,« je povedala Ješetova. 

UPODABLJALI SPREGLEDANE DETAJLE  
OB TRBOJSKEM JEZERU

Udeleženci letošnje slikarske kolonije Sorško polje

Domoznanski september je v gorenjskih splošnih knjiž-
nicah namenjen prireditvam, s katerimi opozarjajo na 
njihove bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh, 
vsako leto pa je posvečen aktualnim dogodkom. »Letos 
izpostavljamo razmišljanja o sobivanju različnih kultur 
na našem ozemlju, ki ima svoje korenine že dolgo nazaj 
v zgodovini. Ne nazadnje smo tudi Slovani v naših krajih 
priseljenci. Novemu okolju so prinesli drugačen način 
življenja, obogatili so ga in poživili. Podobno se dogaja tudi 
v sodobnem času: med nami živi veliko Gorenjcev, ki so se 
preselili iz bližnjih ali daljnih dežel. Z razstavami, pogo-
vori, filmskim večerom, pravljičnimi urami, delavnicami 
za otroke in improvizacijsko predstavo želimo spodbuditi 
sprejemanje različnosti v svojem vsakdanjem življenju,« 
pojasnjujejo v kranjski knjižnici. Jutri, 21. septembra, ob 
19. uri lahko prisluhnete pogovoru na temo Različnost nas 
bogati; Petra Puhar Kejžar bo gostila sokrajane, po rodu iz 
bližnjih in daljnih dežel. V četrtek ob 19. uri bodo predvajali 
film Medena koža, ki prikazuje življenje korejskega posvo-
jenca, razpetega med dve kulturi. Film je primeren tudi 
za otroke, starejše od 10 let. Do konca oktobra pa si lahko 
v okviru domoznanskega septembra v knjižnici ogledate 
še razstavi Premiki v obljubljene dežele, ki predstavlja 
premike različnih ljudstev na območju današnje Slovenije, 
in Različnost nas bogati, ki prikazuje predmete in zgodbe 
ljudi, ki so se k nam preselili iz drugih držav. A. Š.

DOMOZNANSKI SEPTEMBER V KNJIŽNICI



Matična prodajalna: 

Proalp, Planet Tuš Kranj
Tel.: 040 251 169, info@proalp.si

•	 Prijetna	klima	v	čevljih
•	 Lasten	razvoj	na	osnovi	
mednarodnih	izkušenj

•	 Obutev	izdelamo	tudi	po
meri	vaših	nog

•	 Izdelano	v	Tržiču

Dobro počutje  in  svoboden korak

Celotno ponudbo si oglejte na

   www.proalp.si

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Primož Pičulin

K
ranjska športna tržnica, ki je prejšnji petek in soboto 
potekala v okviru Festivala športa, je oba dneva ponudila 
raznolik in zanimiv izbor športnih aktivnosti in pred-
stavitev različnih kranjskih športnih klubov in društev. 

Poleg tega so se v Športnem centru Kranj obiskovalci lahko 
srečali in družili z nekdanjimi in sedanjimi vrhunskimi špor-
tniki, na stojnicah so se predstavili izvajalci programov športa 
z nagradno igro športnih društev Podarimo brezplačno vadbo. 
Organizirali so animacije otrok, poskrbeli za praktičen prikaz 
športnih panog, manjkal pa ni niti srečelov z bogatimi nagra-
dami. 
»Na športno tržnico je zlasti v petek popoldne prišlo veliko 
obiskovalcev, dobro obiskani so bili tudi drugi dogodki, od 
ekshibicijskih tekmovanj do brezplačne vadbe. Smo pa razo-
čarani nad obiskom predavanj, ki smo jih pripravili. Bila so 
poučna in zanimiva hkrati in pričakovali smo kar precej pred-

stavnikov klubov in trenerjev. Žal jih je prišla le pečica,« je po 
zaključenem Festivalu športa povedal glavni organizator 
Tadej Peranovič, ki s sodelavci že razmišlja o zanimivem pro-
gramu za tretji Festival športa septembra drugo leto. 

Športna tržnica za vse
V Kranju je ta mesec potekal drugi Festival športa, navdušila pa je 
predvsem pestra ponudba na športni tržnici.

Na športni tržnici se je veliko dogajalo.

Ženski košarkarski klub Triglav Kranj vabi 
vsa dekleta od 1. do 6. razreda na treninge 
košarke, ki potekajo po kranjskih osnovnih 
šolah. Med letom bodo dekleta prejela žogo, 
majico in nahrbtnik. Za več informacij se 
lahko obrnete na vodjo šole košarke Gaš-
perja Slugo (gasper.sluga@gmail.com). V. S.

KOŠARKA ZA DEKLICE

Pri Ženskem odbojkarskem klubu 
Triglav Kranj so letos svoje delo-
vanje razširili tudi v Šenčur. Na 
vadbo vabijo deklice nižjih razredov. 
Več informacij dobite na naslovu 
marko@zok-triglav.ci (041 910 876) 
ali borut@zok-triglav.si (041 251 
732). J. M.

ŽOK TRIGLAV KRANJ VABI 
MLADA DEKLETA
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Besedilo: Vilma Stanovnik

M
estna občina Kranj v izvedbi 
Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj in Atletskega kluba Tri-
glav Kranj letos že šestnajstič 

organizira tradicionalno humanitarno, 
športno in kulturno prireditev Županov 
tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja. 
Prireditev bo v soboto, 1. oktobra, na 
Brdu pri Kranju. Začela se bo ob 10. uri, 

ko se bodo udeleženci lahko pomerili 
v teku ali hitri hoji na 1,4-kilometrski 
razdalji. Start teka na 10 kilometrov in 
nordijske hoje na 10 kilometrov bo ob 
10.30. Organizirali bodo tudi tek za naj-
mlajše, ki se bodo ob 12. uri pomerili na 
200 metrov. Obeta se zanimiv sprem-
ljajoči program z družabnimi igrami, 
poskrbljeno pa bo tudi za animacijo in 
varstvo otrok.
Prijave sprejemajo do petka, 30. sep-
tembra, do 17. ure osebno v trgovini 

Kr'Štacuna v starem Kranju, po telefonu 
04/255 12 18 ali prek spletne prijavnice. 
Za vse dodatne informacije lahko pišete 
na naslov info@omamljen.si.
Prireditev je po tradiciji namenjena zbi-
ranju sredstev za razvoj socialnega pod-
jetja, ki so ga ustanovili v okviru Funda-
cije Vincenca Drakslerja. S sodelovanjem 
na dogodku boste pripomogli k dosegu 
njihovega temeljnega cilja, zaposlovanja 
ranljivih skupin, zlasti nekdanjih odvis-
nikov in invalidov. 

Županov tek letos z novostmi
Start teka bo letos na starem mestu, v Nacionalnem nogometnem centru Brdo, poleg teka pa bodo 
organizirali tudi nordijsko hojo.
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	   SKUPINSKE VADBE:  
Pilates, TNZ, Funkcionalni trening, Vadbe  
z utežmi, Zdrava hrbtenica.

  NOVOSTI: Jogalates, rekreativna vadba odbojke, 
vadbe pred službo ob 6.00.

	   VADBA ZA STAREJŠE 
 	   PROGRAMI ZA OTROKE  

(igrarije za 1–3 let, športne urice za 3–6 let)

	   ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA OTROKE
	   OSEBNO TRENERSTVO
	   PROGRAM ZDRAVEGA HUJŠANJA

 	   MASAŽE (klasična, športna, terapevtska, refleksna)

	   REHABILITACIJA PO POŠKODBAH

	 Več	informacij	na	www.matejasport.si	
	 ali	telefonu	068	125	275.
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Besedilo: Vilma Stanovnik

V 
začetku septembra je v Carigradu potekalo tekmova-
nje v Premier ligi, članica Karate kluba Kranj Tjaša 
Ristić pa je na njem nastopila v kategoriji borbe do 61 
kilogramov. Prepričljivo je premagala vse nasprotnice 

in se veselila pomembne zmage. 
Potem ko je Tjaša leta 2011 osvojila bronasto medaljo na 
evropskem mladinskem prvenstvu in leta 2014 srebrno 
medaljo na balkanskem prvenstvu, je zmaga in zlata kolaj-
na na Premier ligi zanjo nov odličen rezultat. »Zelo sem 
vesela, da mi je uspelo. Končno je bila sreča tudi na moji 
strani,« je po tekmovanju povedala Tjaša, ki ji je bil v veliko 
oporo trener, s tribun pa jo je spremljala in navijala ekipa 
na čelu z očetom. 
Tjašo konec oktobra čaka še letos najpomembnejše tekmo-
vanje, nastop na svetovnem prvenstvu v Linzu. 
»Po svetovnem prvenstvu bo sledilo novo pripravljalno 
obdobje do evropskega prvenstva, ki bo drugo leto maja. 
Glavni cilj in najbrž tudi zadnji cilj moje kariere pa so 
zagotovo olimpijske igre v Tokiu 2020,« načrtuje Tjaša. 

Zlato za Tjašo
Na elitnem tekmovanju svetovne karate zveze, 
tako imenovani Premier ligi, se je svoje prve 
zmage veselila Kranjčanka Tjaša Ristić.

Tjaša Ristić z zlatim odličjem iz Carigrada
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Wu masaža uspešno  
odpravlja napetost mišic, 
stres, t. i. heksenšus, 
bolečine v vratu in ramenih,  
mravljince po rokah, 
glavobol, napetost  
in bolečine hrbta, išias ...

Wu masaža na novem naslovu

Ulica Angelce Hlebce 7a, Kranj 
(za Qlandio)
G: 040 352 388
DČ: po predhodnem naročilu

Besedilo: Vilma Stanovnik

T
uristično društvo Kokrica je drugo 
soboto v septembru znova pripravi-
lo tradicionalni pohod po mamuto-
vi deželi. Letos je potekal že devet-

ič, pohodniki pa so se lahko odločili za 
daljšo, štirinajstkilometrsko pot ali pa 
so šli po krajši, šestkilometrski trasi. Po 
tradiciji so se pohoda znova udeležili Prija-
telji Jošta, ki so bili s kar sedemintrideset-
imi udeleženci najštevilnejša ekipa in so 
tako ubranili prvo mesto med pohodniki. 
»Pohoda se udeležujemo že vrsto let. 
Vedno nastopimo v enotnih 'opravah'. 
Letos so bile to kape z vsemi oznakami 
Joštarjev in našega sponzorja, Doma na 
Joštu, tako da bi bili v nepregledni koloni 
pohodnikov Prijatelji Jošta razpoznavni 
tudi iz helikopterja. Ob razglasitvi rezul-
tatov smo si joštarji in Turistično društvo 
Kokrica izmenjali tudi kapi,« je v imenu 

Prijateljev Jošta povedal Milan Zelnik.
»Vseh udeležencev pohoda je bilo okoli 
sto, prireditev pa je potekala v res lepem 
vremenu. Namenjena je tako našim kraja-
nom kot vsem drugim. Že sedaj smo se 

začeli pripravljati na novo, ki bo prihodnje 
leto v septembru, saj za jubilejno, 10. izve-
dbo pripravljamo nekaj novosti,« je pove-
dal član upravnega odbora turističnega 
društva Kokrica Marjan Čadež. 

Mamutovo priznanje  
za Prijatelje Jošta
Na letošnjem pohodu po mamutovi deželi so si priznanje za najštevilnejšo ekipo  
znova prislužili Prijatelji Jošta.

Ekipa Prijateljev Jošta je bila tudi letos na pohodu najštevilnejša.



kitajski gostje še zlasti navdušeni nad 
dobrim sodelovanjem navidez nepoveza-
nih institucij pod okriljem Državnega 
panožnega nordijskega centra: Gimnazi-
je Franceta Prešerna, Dijaškega doma 
Kranj, Smučarske zveze Slovenije in 
olimpijskega komiteja: »Smučarska zve-
za pokriva športni del programa, šola 
pedagoškega, olimpijski komite sofinan-
cira šolanje na daljavo in projekt Dvojna 
kariera – tutorstvo dijakom športnikom, 
da si postavijo tudi načrte o poklicni poti 
po končani karieri.« V edinem pravem 
športnem oddelku v strokovnih gimnazi-
jah v Sloveniji in v oddelkih splošne gim-
nazije se šola okoli 150 športnikov, od 
tega 86 s statusom vrhunskega športni-
ka, iz 18 panog. »Med njimi je 40 skakal-
cev in kombinatorcev, ki trenirajo siste-
matično po enaki metodologiji v 
piramidi, ki vodi do mladinske reprezen-
tance, iz katere vsako leto pridejo dva ali 
trije vrhunski športniki,« je dodal. 

18 I IZOBRAŽEVANJE

Besedilo: Ana Šubic

D
elegacija s kitajskega ministrstva za 
izobraževanje z vice ministrom Liu 
Liminom na čelu je med avgustov-
skim gostovanjem v Sloveniji obis-

kala tudi Gimnazijo Franceta Prešerna in 
Državni panožni nordijski center, ki pred-
stavljata odlično osnovo za povezovanje 
strokovnega in športnega dela. »Naše ino-
vativno delo z dijaki športniki se odraža v 
odličnih rezultatih naših sedanjih in nek-
danjih dijakov in je opaženo tudi v medna-
rodnem merilu. Gostom smo predstavili 
metode, ki dijakom športnikom olajšajo 
usklajevanje šolskih in športnih obvez-
nosti, denimo šolanje na daljavo, spletne 
učilnice, videovsebine, tudi pisanje testov 
na daljavo … Poudarili smo, da je bistvena 
pripravljenost učiteljev za delo izven delo-
vnega časa, ko so s temi dijaki povezani 
preko e-pošte, skypa … Povezujejo se tudi 
profesorji športne vzgoje in trenerji, tako 
da lahko dijaki suhe treninge opravijo že 
pri športni vzgoji ali po pouku, da prihra-
nijo čas. Vse to olajša doseganje rezulta-
tov v šoli in športu. Pri skakalcih je delo 

sistemsko urejeno, pri drugih športnikih 
pa gre za individualne dogovore. Omo-
gočamo jim tudi psihološko pripravo in 
fizioterapevtsko obravnavo,« je razložila 
ravnateljica Gimnazije Franceta Prešerna 
Mirjam Bizjak.
Kot je dejal pedagoški koordinator za 
športne programe Sašo Komovec, so bili 

Navdušili tudi Kitajce
Nad inovativnim delom z dijaki športniki, po katerem slovi Gimnazija Franceta Prešerna,  
je bila navdušena tudi kitajska delegacija.

Delegacija kitajskega ministrstva za izobraževanje je med avgustovskim 
gostovanjem v Sloveniji obiskala tudi Gimnazijo Franceta Prešerna.
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

19.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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ZA zaposlene: brezplačni tečaji in poti  
do najrazličnejših znanj

Tehnološki razvoj in hitre spremembe na trgu dela zahte-
vajo od nas, zaposlenih, veliko mero prilagodljivosti in 
hitro odzivanje na nove izzive za zagotavljanje konkuren-
čnosti. Potrebno je stalno usposabljanje in dopolnjevanje 
osnovnih ter poklicnih znanj in spretnosti, da lahko sledi-
mo zahtevam tako delovnega kot privatnega okolja. 

Da bi bili v koraku z vsemi spremembami, ki jih prinašajo 
tehnološki in družbeni razvoj ter spremenjen način življen-
ja, so na Ljudski univerzi Kranj v okviru Centra za pridobi
vanje temeljnih kompetenc Gorenjske na voljo naslednji 
brezplačni tečaji za zaposlene: 

· Jezikovno izobraževanje – pot do uspeha, 

· Motivacija za delo in načrtovanje kariere, 

· Zdravje na delovnem mestu, 

· Komunikacija in reševanje konfliktov, 

· Komunikacija in tuji jezik za gostince, 

· Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu, 

· Razumevanje mojega poslovanja, 

· Z računalnikom z roko v roki, Oblak – sanje ali pisarna,

· Excel – urejeni podatki na enem mestu, 

· Računalniška pismenost za odrasle in 

· Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Z aktivno udeležbo na tečajih boste pridobili nova, upora-
bna znanja, razvijali svoje zmožnosti in pridobili dodatne 
spretnosti. S tem boste prispevali k osebni izpolnitvi, pri-
dobili večjo motivacijo, odkrili nove interese in bili bolj 
zadovoljni  in uspešni na svojem delovnem mestu.

V okviru Centra za svetovanje in vrednotenje znanja 
zaposlenih Gorenjske LUK vabi vse zaposlene na pogovor 
o dosedanjem izobraževanju – formalnem in neformalnem 
– ter o željah in potrebah po novih znanjih. 

Z LUK boste udeleženci pogovorov poiskali poti do najra
zličnejših znanj, ki jih želite usvojiti, in možnosti vključitve 
v formalne izobraževalne programe, usposabljanja za nacio-
nalne poklicne kvalifikacije, tečaje tujih jezikov, računalništva, 
komunikacije, zdravega življenjskega sloga in drugih. Poma-
gali vam bodo pripraviti individualni načrt izobraževanja.

Udeležencem bodo nudili vrednotenje neformalnih znanj 
in pripravili povratno mnenje, pomagali pri zbiranju in ureja-
nju dokazil o izobrazbi, delovnih izkušnjah, neformalnih zna-
njih in pri izdelavi Europass življenjepisa ali e-portfolija.

Posredovali vam bodo informacije o možnostih izobraževa-
nja, usposabljanja in pridobivanja certifikatov v regiji in širše.

Vabljeni vsi zaposleni, samostojni podjetniki in kmetje, ki 
zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujejo 
dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije!

Operaciji »Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske« in »Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske« delno financira Evropska unija 
iz Evropskega. socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, prednostne  osi 10: Znanje. spretnosti in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spod-
bujanje prožnih možnosti Učenja,  vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10,1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za 
zmanjšanje neskladij  med usposobljenostjo in potrebami trga dela.



Nagrada za izjemno  
igralsko stvaritev v sezoni 
2016/2017 v Prešernovem 
gledališču Kranj

Žalujoča 
družina
Nušićeve komedije so bile  
pred leti stalnica tudi na  
slovenskih odrih, vendar je od 
zadnje uprizoritve minilo že kar 
nekaj časa. Njegove politične 
komedije (Gospa ministrica, 
Sumljiva oseba, Narodni poslanec) 
so danes prav tako aktualne kot 
pred več kot sto leti, ko so nastale, 
in prav zato se je Nušić kot najbolj 
znan srbski komediograf zapisal 
med nesporne klasike.
Mojster karakterne komedije 
Branislav Nušić je svojo kritičnost 
usmeril v pokvarjeno in 
sprenevedavo družbo oziroma 
družino, ki se po stričevem 
pogrebu zbere na njegovem 
domu in v kateri je vsak od 
tako imenovanih »sorodnikov« 
prepričan o tem, da je prav on 
neizpodbitno upravičen do 
dediščine, kar je v Sloveniji konec 
koncev postalo že nekakšen 
»nacionalni šport« oziroma 
arhetip, skozi katerega se zrcalijo 
moralna sprevrženost, pohlep, 
dvoličnost in lakomnost.

Žalujoča družina. Z leve proti desni: Blaž Setnikar, Darja Reichman, 
Aljoša Koltak, Peter Musevski, Lučka Počkaj, Borut Veselko,  
Pia Zemljič, Andrej Murenc. Koprodukcija PG Kranj in SLG Celje.  
/ Foto: Jaka Babnik

Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, Andrej Murenc / Foto: Jaka Babnik

Premiera: 
sobota, 24. septembra 2016

Predpremiere: 
20., 22., 23. septembera



Aljoša Ternovšek   
 Miča Stanimirovič

Borut Veselko  
Proka Purič,  

občinski uradnik

Darja Reichman   
Simka,  

Agatonova soproga

Peter Musevski  
Agaton Arsič, okrajni 

načelnik v pokoju
Blaž Setnikar   

Dr. Petrovič, odvetnik

Ime in priimek

Naslov        

Poštna številka  Pošta          Glasujem za igralca/-ko:

Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete v izboru za izjemno igralsko stvaritev sezoni 2016/2017 Prešernovega gledališča Kranj. Veljale 
bodo le originalne glasovnice, ki bodo objavljene v Kranjčanki od septembra 2016 do junija 2017, po vsaki premieri. Na koncu bomo med vsemi 
glasovnicami izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli nagrade, ki jih bosta podelila Gorenjski glas in Prešernovo gledališče Kranj.

Prešernovo gledališče Kranj in Gorenjski glas bosta ob koncu sezone 2016/2017 prvič 
podelila Julijo – nagrado članici ali članu domačega igralskega ansambla za izjemno 
igralsko stvaritev v sezoni 2016/2017. 
V času vsake posamezne premiere bomo na straneh Kranjčanke predstavili igralce in igralke Prešernovega gledališča 
Kranj ter njihove vloge v aktualni uprizoritvi. Pri izboru boste lahko aktivno sodelovali tudi vi, spoštovani obiskovalci 
Prešernovega gledališča Kranj in bralci Kranjčanke. Svoj glas za najboljšo igralsko stvaritev v predstavi, ki je doživela 
premiero, pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom »Julija«. Izmed vseh 
prispelih glasovnic bo tričlanska strokovna komisija ob koncu sezone izbrala končnega zmagovalca. 
Dobitnika Julije bomo razglasili na slovesnosti ob koncu sezone 2016/2017.
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Moj dom, topel in lep
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, RETEČE 78

K
ranjčanka se svoje bralce že leta trudi seznaniti z vsemi 
novostmi iz sveta znotraj štirih sten, kot tudi z vsem, 
kar je povezano z zunanjostjo teh štirih sten. Štiri stene 
so gorenjski izraz za dom. Skop. Gorenjski pač. Vendar 

vse pove. Moj dom, topel in lep je naslov septembrske priloge 
naše revije in v njej je nekaj koristnih nasvetov za vse tiste, ki 
imate ali še boste imeli kamine ali kaminske peči (ne, to ni eno 
in isto), brali boste lahko o ljubezni do lončarstva in o tem, kak-
šne nepovratne spodbude nam ponujajo. Spodbude? Mar pot-
rebujemo spodbudo, da se bomo znali greti med prihajajoči-
mi hladnejšimi dnevi? Seveda, čeprav imamo na Gorenjskem 
zimo vsako leto in tako bo tudi ostalo v prihodnje, vedno znova 
iščemo rešitve, da jo prelisičimo, da nas ne bo stala celega pre-

moženja ali pa da bomo nekoč končno rekli, da se je ne boji-
mo več. Ogrevanje je strošek, velik strošek, zato mu moramo 
posvečati več pozornosti. V praksi se to vidi na vsakem koraku 
ali natančneje: z vsakega okna. Da, če verjamete ali ne, smo v 
Evropi, čisto pri vrhu, ko gre za kakovost oken. Namreč, glede 
na število prebivalcev in stanovanj smo v samem evropskem 
vrhu, kar se tiče novih oken! V zadnjih petnajstih letih smo 
bili med najbolj pridnimi pri njihovi zamenjavi. Res so prevla-
dala plastična okna, vendar se trend obrača na stran lesenih 
oken. Lesa je zdaj res dovolj, tradicijo imamo na svoji strani, 
izkušnje prav tako. V naši prilogi smo vam skušali olajšati 
odločitev, kakšna okna izbrati. Napisali smo, kaj odloča pri 
izbiri in zakaj so okna pravzaprav tako pomembna. Trend gre 
v povsem »negorenjsko« smer, a smo prepričani, da je to le 
modna muha in vemo, kdo sledi tem muham, kajne? 
V naslovu priloge se omenja tudi lepota doma. Ne gre samo 
za ogrevanje, varčevanje, obnavljanje, gradnjo, gre tudi za 
estetski videz našega domačega okolja. Da, ni nam mar, kje 
živimo in kaj vse namestimo v svoj dom. Res je, da vsak po 
svojem okusu in zmožnostih, zato vam nudimo nekaj 
namigov. Zdaj, ko pišem ta uvodnik, termometer kaže 29 
stopinj in mi »gretje« resnično prepleta misli. Ampak, vre-
menoslovci trobijo po radiu, da bo že vse drugače, ko boste 
to prilogo brali. Prihaja čas, ko bomo zopet več med štirimi 
stenami. Verjamem, da ste pripravljeni na jesen in zimo, če 
niste, bo ste mogoče kako idejo in rešitev našli znotraj naše 
priloge. 

Ideje, nasveti, načrti ...





zemeljskega ozračja z dodatnimi količinami toplogrednega 
ogljikovega dioksida in žveplovih oksidov kot pri ogrevanju 
s fosilnimi gorivi, plinskim oljem, premogom.
Pri nas je ponudba kaminskih peči velika, vendar je dobro 
vedeti, da imamo ravno v Kranju proizvajalca, ki v evrop-
skem merilu meri zelo visoko. Dolgoletna tradicija prinese 
izkušnje, ki so neprecenljive, ko se pogovarjamo o kvaliteti. 
Tokrat Lokaterm predstavlja kaminske peči, ki so dodelane 
s tremi sistemi, ki so pravzaprav ključni za vsakdanjo upo-
rabo. Uporabniki se ne oziramo preveč v samo tehnologijo 
izdelave, vse, kar hočemo od take peči, sta uporabnost in 
praktičnost. Seveda ne smemo pozabiti še na enostavnost 
in estetski videz, kajti te vrste peči nam služijo tudi kot 
dodatek k lepoti našega doma, kajne? 
TRIJE SISTEMI, BREZ KATERIH SI NE PREDSTAVLJAMO 
VEČ KVALITETNE KAMINSKE PEČI. Lokatermova enoroč-
na regulacija (LER) omogoča enostavno enoročno nastavlja-
nje količine in razporeditve zgorevalnega zraka. Če se odloči-
mo za zunanji priklop svežega zraka, sistem LER zagotavlja 
popolno tesnost in neodvisnost peči od zraka v prostoru. 
Peči, ki so opremljene s tem sistemom regulacije, so zato 
primerne tudi za vgradnjo v objekte s prisilnim prezračeva-
njem. Ročica regulacije je nameščena pod vrati kurišča.
Drugi sistem, ki so ga predstavili, so Lokatermova avtomat-
ska vrata (LAV), ki omogočajo enostavno samodejno zapi-
ranje in kvalitetno tesnjenje celotno življenjsko dobo peči. 
Imajo nepremičen, votel in zračno hlajen, hladen ročaj, ki 
služi odpiranju vrat. Zapiranje se s pomočjo vgrajenega 
mehanizma izvede samodejno ali z rahlim potiskom. Vrata 
so opremljena z zaskočnim mehanizmom, ki zadrži vrata 
v popolnoma odprtem položaju. Čiščenje peči in netenje 
ognja je z aktiviranim zaskočnim mehanizmom veliko bolj 
enostavno.
Kaminska peč ni tista prava, če se ogenj ne vidi. Lokaterm 
čisto steklo (LCS) je sistem, ki zagotavlja, da bomo čarob-
nost gorenja opazovali skozi čisto steklo. Vroč zrak priteka 
na notranjo stran stekla skozi odprtine nad kuriščem, nato 
teče po steklu navzdol ter na ta način odvrača dimne pline 
od stekla. Sistem je bil prisoten že pri vseh starejših mode-
lih v devetdesetih letih, vendar se stalno dopolnjuje in raz-
vija ter ostaja eden izmed boljših. 
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

K
aminske peči uporabljamo kot glavni ali dopolnilni vir 
ogrevanja, predvsem so dobrodošle v času, ko je nesmotrno 
uporabljati centralno ogrevanje. Namenjene so ogrevanju 
bivalnih prostorov, pisarn, počitniških hišic, delavnic ...

Znano je, da pri popolnem zgorevanju lesa, ki so mu samo 
kvalitetne kaminske peči zelo blizu, nastane točno tolikšna 
količina ogljikovega dioksida, kot ga drevesa porabijo za svojo 
rast in tvorbo lesne mase. To pomeni, da peči ne onesnažujejo 

Novi sistemi kaminskih peči
Kaminske peči Lokaterm se s svojo tehnično dovršenostjo, ekološko varnostjo in sodobno  
obliko uvrščajo v najvišji kakovostni razred tovrstnih ponudnikov v Evropi. Tokrat nam  
predstavljajo tri nove sisteme.
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	 	MODERNI  
KAMINI

	 	LONČENE PEČI
	 	KRUŠNE PEČI
	 		TOPLOZRAČNI  

KAMINI  IN PEČI,…

PEČARSTVO FUJAN s.p. 
Polje 3
1217 Vodice
01/83 23 349
www.pecarstvo-fujan.si

   15 0 letna  
  družinska 
          tradicija
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IR-ogrevanje uporabljajo tudi v medicini, na primer v inkubator-
jih. Grelni element oddaja IR- žarke v prostor in tako se segreva-
jo stene, tla in vsi predmeti. Ker so ogreti na enako temperaturo 
kot zrak ali celo stopinjo več, je toplota razdeljena po prostoru 
enakomerno, tako je med tlemi in stropom samo približno dve 
stopinji Celzija razlike. Poraba električne energije je tako lahko 
nizka, saj paneli delujejo v povprečju od štiri do šest ur na dan. 
Investicija je lahko postopna za vsak prostor posebej, zato je 
primeren sistem ogrevanja kot osnovni ali dopolnilni vir.
Panele lahko namestimo na strop ali zid, odvisno prostora, zato 
si ga ogleda naš strokovnjak, upoštevamo pa tudi druge dejav-
nike za pravilen izračun moči panelov za posamezen prostor. 
Neprimerna ali prenizka moč lahko privede do neogretih pro-
storov in velike porabe električne energije. Podjetje Nuvision, d. 
o. o, ponuja brezplačen ogled na domu ter strokovno mnenje o 
moči panelov in montaži.

Oglasno sporočilo

Nuvision, d. o. o.
Cerov log 16

8310 Šentjernej
info@nuvision.si
www.nuvision.si

041 886 484

www.nuvision.siwww.nuvision.siV
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Najbolj zdravo in varčno ogrevanje z infra paneli Vitalheizung
Podjetje Nuvision, d. o. o., je generalni uvoznik IR-panelov Vitalheizung iz Avstrije z več kot 26-letno tradicijo. Ponujamo vrhunsko 
kakovost panelov s sedemletno garancijo in več kot 40-letno dobo uporabnosti brez vzdrževanja in servisiranja.

Vitalheizung paneli: 
• do 65 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja 
• nizka investicija
• brez vzdrževanja in servisiranja
• dolga doba uporabnosti
• pozitiven vpliv na zdravje in počutje
• občutek toplote v prostoru je naraven, zato je bivanje prijetno
• ni kroženja zraka, zato ni dvigovanja prahu
• ogrevanje, ki suši vaše zidove in tako prepreči nastanek 

vlage ali plesni
• stene, tla in predmeti v prostoru so vedno topli in prijetni
• akumulacija toplote je tako v vseh stenah, predmetih v 

prostoru
• enostavno upravljanje temperature za vsak prostor posebej
• hitra montaža brez večjih posegov
• primeren sistem ogrevanja ali dogrevanja za vse vrste 

bivalnih, počitniških, poslovnih in industrijskih objektov
• vsak IR-panel lahko pobarvamo ali nanj natisnemo sliko po 

vaši želji
• sedemletna garancija
• vsi potrebni EU-certifikati

Za več informacij nas pokličite na 041 886 484  
ali obiščite spletno stran www.nuvision.si  

oziroma pišite na info@nuvision.si.

V prodajnem programu imamo IR-panele Vitalheizung, kot novost na trgu pa ponujamo edinstveni model EKO TERMODYNAMIC 7+, 
ki ima do 30 odstotkov nižjo porabo električne energije kot klasični IR-panel. Prav tako ponujamo klimatizacijo prostorov s klimatskimi 
napravami s kar petletno garancijo ter upravljanjem po telefonu ali tabličnem računalniku.

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

N
ajprej se vprašajmo, česa ne sme-
mo kuriti v kaminih, kaminskih 
in lončenih pečeh. Za odgovor in 
nasvete smo prosili strokovnjake 

iz podjetja Pečarstvo Fujan iz Vodic, ki 
imajo, verjeli ali ne, že 150-letno družin-
sko tradicijo pečarstva. Le kdo bi bil bolj 

pravšnji naslov za svetovanje!? V lončenih 
pečeh in kaminih torej ne smemo kuriti 
odpadnega materiala in plastike. Prav 
tako ne smemo kuriti vlažnih drv, ker 
slabo izgorevajo in s tem mašijo dimne 
kanale ter zasajijo steklo na vratih. Kamin 
je običajno osrednji predmet v prostoru, 
zato je pomembno, da deluje estetsko 
in dekorativno tudi takrat, ko v njem ni 
ognja. Klasične oblike kaminov najdemo 

predvsem v starejših objektih. V današ-
njem času so se razvile nove, modernejše 
oblike kaminov in lončenih peči, ki do 
neke mere prispevajo k novemu videzu in 
predvsem izkoristku kamina. Vendar je 
treba pri sodobnem oblikovanju kamina 
upoštevati določena pravila, kot so na pri-
mer velikost prostora, kako velik prostor 
želimo ogrevati, višina in premer dimni-
ka, so nam povedali Fujanovi.

Kako kuriti peči in katere  
so danes najbolj zaželene
Za kurjenje sobnih peči in kaminov uporabljamo izključno samo suha drva listavcev (bukev, hrast),  
ker imajo najvišjo toplotno kalorijsko vrednost. Najbolje izgorevajo drva, sušena na zraku vsaj dve leti.
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Trstenik 15, 4204 Golnik
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Kamin ali lončena peč brez dimnika ne 
moreta delovati, zato je pri projektiranju 
in montaži kamina treba največ pozor
nosti posvetiti dimniku kot osnovnemu 
pogoju za dobro delovanje. Vgraditi 
kamin, ki bo dobro in varno deloval, je 
zahtevna naloga. Tega so vešči uveljavlje
ni mojstri z dolgoletnimi izkušnjami.
KAKŠNO NAJ BO KURIŠČE KAMINA 
Kurišče kamina naj bo v sorazmerju 
z velikostjo kamina. Zidano naj bo 
iz šamotne opeke in šamotne malte 
oz. šamotnih plošč. Na dnu kurišča 
je nameščena zgorevalna rešetka, na 
kateri izgoreva gorivo. Pod rešetko je 
kanal za čiščenje pepela in morebitni 
kanal za dotok zraka. Pred kuriščem 
kamina je zaradi varnosti priporočlji
vo, da so tla iz negorljivega materiala. 
Tla pred kuriščem so tako zaščitena 
pred morebitno žerjavico, ki bi padla 
iz kurišča kamina.
DOVOD SVEŽEGA ZRAKA V KURIŠČE 
KAMINA OZ. PEČI Zelo priporočljivo 
je, da si že pri sami gradnji pripravimo 
dovod zunanjega zraka. Dovesti ga je 
treba v bližino kurišča kamina oz. peči. 
Če bo peč ob zunanji steni, lahko nare

dimo preboj skozi steno. Če pa je peč v 
notranjosti prostora, pa dovod svežega 
zraka izvedemo v estrihu.
V Pečarstvu Fujan so nam predstavili 
nekatere vrste oziroma oblike in načine 
kaminov, ki so zadnja leta najbolj iskani 
med uporabniki. Nekaj zadnjih sezon so 
ležalni kamini prav gotovo najbolj želeni.
LEŽALNI KAMINI Zaradi svoje velikosti 
lahko ogrejejo precejšen del bivalnega 
prostora. Kamin s svojo obliko prostor 
zapolni ali pregradi in tako na prijeten 
način ustvari domač videz in prijetno 
počutje. Ležalni kamin je zelo prime
ren za ogrevanje v prehodnih obdobjih 
kot tudi dodatni vir ogrevanja v hladnih 
zimskih dneh. Po ležišču ima speljane 
dimne kanale, po katerih potuje vroč 
dim in ga s tem ogreva. Pri teh kaminih 
dosežemo velik izkoristek toplote. Pri
poročljiva kurjava so suha bukova drva. 
Najbolj priporočljivo je kurjenje enkrat 
dnevno, kar nam zagotavlja prijeten 
občutek toplote ob majhni porabi drv. 
MODERNI KAMINI Toplozračni kami
ni nam hitro ogrejejo prostor. Tovrstni 
kamini so primerni za današnji hitri 
način življenja. Posebnost toplozrač

nega kamina je kovinsko kurišče z 
velikimi steklenimi vrati. Toplozračni 
kamini sicer nimajo velike akumu
lacijske sposobnosti, vendar pa nas 
očarajo s pogledom na prasketajoči 
ogenj.
SEDEŽNI KAMINI Sedežni kamini za
radi svoje velikosti lahko ogrejejo pre
cejšen del bivalnega prostora. Kamin 
s svojo obliko prostor zapolni ali pre
gradi in tako na prijeten način ustvari 
domač videz in prijetno počutje. Prav 
tako so ti kamini odlični za ogrevanje 
v prehodnih obdobjih kot tudi dodatni 
vir ogrevanja v hladnih zimskih dneh. 
Sedežni kamini imajo tako kot ležalni 
v notranjosti speljane dimne kanale, 
po katerih potuje vroč dim in jih s tem 
ogreva. 
TOPLOZRAČNI KAMINI Posebnost 
to plo zračnega kamina je kovinsko 
kurišče z velikimi steklenimi vrati. 
Nimajo velike akumulacijske sposo
bnosti. Možna je izvedba toplozrač
nega kamina z akumulacijsko spo
sobnostjo, ki je lahko v obliki sedišča 
ali ležišča, kar zagotavlja toploto še 
naslednji dan po končanem kurje
nju. Priporočena kurjava v kaminu so 
suha bukova in hrastova drva. Kamin 
je običajno umeščen v osrednji pro
stor, zato je pomembno, da deluje 
estetsko tudi v času, ko ni ogrevan. 
PROSTOSTOJEČI KAMINI Prostostoje
či kamini vam kljub svoji majhnosti 
dajo prijeten občutek topline in udob
ja, ki ga danes vse bolj pogrešamo. 
Primerni so tako za manjše prostore 
kot tudi za večje, saj velikost grelne 
površine lahko povečujemo z višino 
kamina.
KAMINI, OGREVANI S CENTRALNO KU
RJAVO. Želja po ležalnem kaminu se 
vam lahko izpolni tudi brez ustrezne
ga dimnika.
Kamin je ogrevan preko centralne 
kurjave, v njem so speljane cevi, po 
katerih kroži topla voda. Sistem ogre
vanja ležalnega kamina je podoben 
radiatorskemu ogrevanju.
KRUŠNE OZ. KMEČKE PEČI Taka peč je 
lahko ravna, lahko je s turnom ali 
zapečkom. Tiste z zapečkom imajo 
več grelne površine. Peč je bila tako 
kot danes vedno središče družinskega 
življenja. Že od nekdaj se je v krušnih 
pečeh pripravljala hrana, saj je krušna 
peč predstavljala simbol doma. 



Bliža se ogrevalna sezona in z njo vprašanje, 
koliko nas bo ogrevanje stalo tokrat in ali je 
morda že skrajni čas za zamenjavo ogreval
nega sistema. De Dietrich, priznani svetovni 
proizvajalec ogrevalne tehnike z večstoletno 
zgodovino, ponuja zanesljive in varčne rešit
ve ogrevanja, ki so primerne za modernizacijo 
ogrevalnih sistemov in tudi za novogradnje. 

Proizvajalec je 
preteklo leto 
predstavil dva 
izjemno kako
vostna sodobna 
oljna kotla, ki 
ustrezata vsem 
strogim evrop
skim direktivam 
in lahko ponu
dita smiselno 
rešitev ogrevan
ja, vendar bomo 
v nadaljevanju 
izpostavili naj
kompaktnejš i 
plinski konden
zacijski kotel na 
trgu, ki je požel 
veliko uspeha 
tudi drugod po 
svetu. 

Nizka investicija za ogrevanje 
na olje ali plin
Stenski plinski kondenzacijski kotel De Die
trich Naneo je tehnično enako zasnovan 
za celotni svetovni trg ter ga pri ogrevanju 
objekta in pripravi tople sanitarne vode odli
kujejo izjemni rezultati. Kotel v obeh načinih 
delovanja (ogrevanje, priprava tople vode) 
po direktivi ErP sodi v energijski razred A, 
njegove komponente najvišje kakovosti pa 
zagotavljajo visoko učinkovitost in zaneslji
vost delovanja.
Najbolj prodajan model kotla Naneo je opcija 
s pretočnim grelnikom, ki ponuja rešitev šte
vilnim stanovanjem tudi v Sloveniji. Za večje 
porabnike in hiše s kotlovnico se lahko kom
binira z akumulacijskim grelnikom različnih 
velikosti. Naneo ponuja več možnosti uprav
ljanja, povsem enostavna upravljalna enota 
na vrtljivi gumb je ljubša starejšim uporabni
kom, na voljo pa je tudi enota po meri zah
tevnejših uporabnikov. Izjemno majhen kotel 

sodobne oblike (višina 56, širina 37, globina 
36 cm) je skladen tako rekoč z vsakim prosto
rom v domu. Kotel v mini formatu je polno 
opremljen z vsemi elementi (ventili) za takoj
šnjo vgradnjo oziroma priklop na obstoječo 
hišno napeljavo. Poleg vseh konkurenčnih 
prednosti navdušuje še z izredno privlačno 
ceno. Prav gotovo je Naneo kotel z nepreseg
ljivim razmerjem med ceno in kakovostjo.

S hibridnimi sistemi do  
neodvisnosti od cen energentov
Dolgoročno se energetski trg in cene ener
gentov spreminjajo, kar pa pomembno vpli
va tudi na stroške ogrevanja gospodinjstev. 
Temu vplivu se lahko izognemo z vgradnjo 
hibridnega sistema; ta izkorišča vir, ki ob 
trenutnih cenah energentov in vremenskih 
razmerah omogoča največje prihranke. Hibri
dni sistem, ki ga običajno sestavljata kotel in 
toplotna črpalka, izkorišča dva neodvisna vira 
energije, s čimer zagotavlja zanesljivost ogre
vanja prostorov vse dni v letu. Uporabnik ima 
vedno na voljo rezervni vir energije, ki deluje.

De Dietrich je edini proizvajalec na trgu, ki je 
razvil hibridni sistem v kombinaciji oljnega 
kotla in toplotne črpalke zrak/voda. Izjemno 
kompakten multienergijski sistem v enem 
ohišju vsebuje še 180litrski hranilnik tople 
vode in vse potrebne elemente ogrevalnega 
sistema. Regulacija avtomatsko preračunava 
stroške ogrevanja, ki so odvisni od trenutnih 
cen energentov (olje/elektrika) in od izkoris
tka toplotne črpalke, ki pri nižjih zunanjih 
temperaturah pada.
Izjemno zanimiva hibridna rešitev je kom
binacija plinskega kotla in toplotne črpalke 
zrak/voda. Zanesljivo delovanje, nizki stroški 
obratovanja in energijska učinkovitost omen
jene naprave so plod konstantnega razvoja in 
dolgoletnih izkušenj proizvajalca De Dietrich. 
Hibrid tudi v tem primeru samostojno ali pa 
po želji uporabnika določa, kateri vir energije 
bo uporabljal za ogrevanje prostorov in sani
tarne vode.
De Dietrichovi hibridni sistemi po direktivi 
ErP sodijo v najvišji energijski razred, A++. 
Tovrstne ogrevalne naprave so primerne za 
vse vrste stavb, za prenovo obstoječe kotlov
nice in tudi za novogradnje.

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich 
dobite na www.eltron.si, po elektronski pošti 
info@eltron.si ali na brezplačni telefonski  
številki 080 16 18.

Stenski plinski  
kondenzacijski kotel De 
Dietrich Naneo je navduši z 
učinkovitostjo in odličnim 
razmerjem med ceno in 
kakovostjo.

Hibridna izvedba plinskega kotla De Dietrich 
in toplotne črpalke zrak/voda zavzame  
izredno malo prostora ter omogoča 
dolgoročne prihranke ter zanesljivost  
ogrevanja vse dni v letu.

Hibridna izvedba oljnega kotla De Dietrich 
in toplotne črpalke zrak/voda je komforten 
sistem, primeren tudi za objekte z večjo 
potrebo po toplotni energiji.

Bliža se ogrevalna sezona in z njo vprašanje, koli-
ko nas bo ogrevanje stalo tokrat in ali je morda že 
skrajni čas za zamenjavo ogrevalnega sistema. De 
Dietrich, priznani svetovni proizvajalec ogrevalne 
tehnike z večstoletno zgodovino, ponuja zaneslji-
ve in varčne rešitve ogrevanja, ki so primerne za 
modernizacijo ogrevalnih sistemov in tudi za no-
vogradnje. 

Proizvajalec je 
preteklo leto 
predstavil dva 
izjemno kako-
vostna sodobna 
oljna kotla, ki 
ustrezata vsem 
strogim evrop-
skim direktivam 
in lahko ponudi-
ta smiselno re-
šitev ogrevanja, 
vendar bomo v 
nadaljevanju iz-
postavili najkom-
paktnejši plinski 
kondenzaci jsk i 
kotel na trgu, ki 
je požel veliko 
uspeha tudi dru-
god po svetu.

Nizka investicija za ogrevanje 
na olje ali plin 
Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich 
Naneo je tehnično enako zasnovan za celotni sve-
tovni trg ter ga pri ogrevanju objekta in pripravi 
tople sanitarne vode odlikujejo izjemni rezultati. 
Kotel v obeh načinih delovanja (ogrevanje, pri-
prava tople vode) po direktivi ErP sodi v energijski 
razred A, njegove komponente najvišje kakovosti 
pa zagotavljajo visoko učinkovitost in zanesljivost 
delovanja. 
Najbolj prodajan model kotla Naneo je opcija s 
pretočnim grelnikom, ki ponuja rešitev številnim 
stanovanjem tudi v Sloveniji. Za večje porabnike in 
hiše s kotlovnico se lahko kombinira z akumulacij-
skem grelnikom različnih velikosti. Naneo ponuja 
več možnosti upravljanja, povsem enostavna upra-
vljalna enota na vrtljivi gumb je ljubša starejšim 
uporabnikom, na voljo pa je tudi enota po meri 
zahtevnejših uporabnikov. 
Izjemno majhen kotel sodobne oblike (višina 56, 
širina 37, globina 36 cm) je skladen tako rekoč z 
vsakim prostorom v domu. Kotel v mini formatu 

je polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za 
takojšnjo vgradnjo oziroma priklop na obstoječo 
hišno napeljavo. Poleg vseh konkurenčnih pred-
nosti navdušuje še z izredno privlačno ceno. Prav 
gotovo je Naneo kotel z nepresegljivim razmerjem 
med ceno in kakovostjo.

S hibridnimi sistemi do 
neodvisnosti od cen energentov
Dolgoročno se energetski trg in cene energentov 
spreminjajo, kar pa pomembno vpliva tudi na 
stroške ogrevanja gospodinjstev. Temu vplivu se 
lahko izognemo z vgradnjo hibridnega sistema; ta 
izkorišča vir, ki ob trenutnih cenah energentov in 
vremenskih razmerah omogoča največje prihran-
ke. Hibridni sistem, ki ga običajno sestavljata kotel 
in toplotna črpalka, izkorišča dva neodvisna vira 
energije, s čimer zagotavlja zanesljivost ogrevanja 
prostorov vse dni v letu. Uporabnik ima vedno na 
voljo rezervni vir energije, ki deluje.
De Dietrich je edini proizvajalec na trgu, ki je raz-

vil hibridni sistem v kombinaciji oljnega kotla in 
toplotne črpalke zrak/voda. Izjemno kompakten 
multienergijski sistem v enem ohišju vsebuje še 
180-litrski hranilnik tople vode in vse potrebne 
elemente ogrevalnega sistema. Regulacija avto-
matsko preračunava stroške ogrevanja, ki so odvi-
sni od trenutnih cen energentov (olje/elektrika) in 
od izkoristka toplotne črpalke, ki pri nižjih zunanjih 
temperaturah pada. 
Izjemno zanimiva hibridna rešitev je kombinaci-
ja plinskega kotla in toplotne črpalke zrak/voda. 
Zanesljivo delovanje, nizki stroški obratovanja in 
energijska učinkovitost omenjene naprave so plod 
konstantnega razvoja in dolgoletnih izkušenj proi-
zvajalca De Dietrich. Hibrid tudi v tem primeru sa-
mostojno ali pa po želji uporabnika določa, kateri 
vir energije bo uporabljal za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode.
De Dietrichovi hibridni sistemi po direktivi ErP 
sodijo v najvišji energijski razred, A++. Tovrstne 
ogrevalne naprave so primerne za vse vrste stavb, 
za prenovo obstoječe kotlovnice in tudi za novo-
gradnje. 

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich 
je na voljo na spletni strani www.veto.si ali po 
elektronski pošti info@veto.si oziroma telefonu 
040 744 436.
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Hibridna izvedba oljnega kotla De Dietrich in 
toplotne črpalke zrak/voda je komforten sistem, 
primeren tudi za objekte z večjo potrebo po 
toplotni energiji.

Hibridna izvedba plinskega kotla De Dietrich in 
toplotne črpalke zrak/voda zavzame izredno malo 
prostora ter omogoča dolgoročne prihranke ter 
zanesljivost ogrevanja vse dni v letu.

R ®

Stenski plinski kondenzacijski 
kotel De Dietrich Naneo navduši 
z učinkovitostjo in odličnim 
razmerjem med ceno in 
kakovostjo.

Bliža se ogrevalna sezona in z njo vprašanje, koli-
ko nas bo ogrevanje stalo tokrat in ali je morda že 
skrajni čas za zamenjavo ogrevalnega sistema. De 
Dietrich, priznani svetovni proizvajalec ogrevalne 
tehnike z večstoletno zgodovino, ponuja zaneslji-
ve in varčne rešitve ogrevanja, ki so primerne za 
modernizacijo ogrevalnih sistemov in tudi za no-
vogradnje. 

Proizvajalec je 
preteklo leto 
predstavil dva 
izjemno kako-
vostna sodobna 
oljna kotla, ki 
ustrezata vsem 
strogim evrop-
skim direktivam 
in lahko ponudi-
ta smiselno re-
šitev ogrevanja, 
vendar bomo v 
nadaljevanju iz-
postavili najkom-
paktnejši plinski 
kondenzaci jsk i 
kotel na trgu, ki 
je požel veliko 
uspeha tudi dru-
god po svetu.

Nizka investicija za ogrevanje 
na olje ali plin 
Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich 
Naneo je tehnično enako zasnovan za celotni sve-
tovni trg ter ga pri ogrevanju objekta in pripravi 
tople sanitarne vode odlikujejo izjemni rezultati. 
Kotel v obeh načinih delovanja (ogrevanje, pri-
prava tople vode) po direktivi ErP sodi v energijski 
razred A, njegove komponente najvišje kakovosti 
pa zagotavljajo visoko učinkovitost in zanesljivost 
delovanja. 
Najbolj prodajan model kotla Naneo je opcija s 
pretočnim grelnikom, ki ponuja rešitev številnim 
stanovanjem tudi v Sloveniji. Za večje porabnike in 
hiše s kotlovnico se lahko kombinira z akumulacij-
skem grelnikom različnih velikosti. Naneo ponuja 
več možnosti upravljanja, povsem enostavna upra-
vljalna enota na vrtljivi gumb je ljubša starejšim 
uporabnikom, na voljo pa je tudi enota po meri 
zahtevnejših uporabnikov. 
Izjemno majhen kotel sodobne oblike (višina 56, 
širina 37, globina 36 cm) je skladen tako rekoč z 
vsakim prostorom v domu. Kotel v mini formatu 

je polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za 
takojšnjo vgradnjo oziroma priklop na obstoječo 
hišno napeljavo. Poleg vseh konkurenčnih pred-
nosti navdušuje še z izredno privlačno ceno. Prav 
gotovo je Naneo kotel z nepresegljivim razmerjem 
med ceno in kakovostjo.

S hibridnimi sistemi do 
neodvisnosti od cen energentov
Dolgoročno se energetski trg in cene energentov 
spreminjajo, kar pa pomembno vpliva tudi na 
stroške ogrevanja gospodinjstev. Temu vplivu se 
lahko izognemo z vgradnjo hibridnega sistema; ta 
izkorišča vir, ki ob trenutnih cenah energentov in 
vremenskih razmerah omogoča največje prihran-
ke. Hibridni sistem, ki ga običajno sestavljata kotel 
in toplotna črpalka, izkorišča dva neodvisna vira 
energije, s čimer zagotavlja zanesljivost ogrevanja 
prostorov vse dni v letu. Uporabnik ima vedno na 
voljo rezervni vir energije, ki deluje.
De Dietrich je edini proizvajalec na trgu, ki je raz-

vil hibridni sistem v kombinaciji oljnega kotla in 
toplotne črpalke zrak/voda. Izjemno kompakten 
multienergijski sistem v enem ohišju vsebuje še 
180-litrski hranilnik tople vode in vse potrebne 
elemente ogrevalnega sistema. Regulacija avto-
matsko preračunava stroške ogrevanja, ki so odvi-
sni od trenutnih cen energentov (olje/elektrika) in 
od izkoristka toplotne črpalke, ki pri nižjih zunanjih 
temperaturah pada. 
Izjemno zanimiva hibridna rešitev je kombinaci-
ja plinskega kotla in toplotne črpalke zrak/voda. 
Zanesljivo delovanje, nizki stroški obratovanja in 
energijska učinkovitost omenjene naprave so plod 
konstantnega razvoja in dolgoletnih izkušenj proi-
zvajalca De Dietrich. Hibrid tudi v tem primeru sa-
mostojno ali pa po želji uporabnika določa, kateri 
vir energije bo uporabljal za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode.
De Dietrichovi hibridni sistemi po direktivi ErP 
sodijo v najvišji energijski razred, A++. Tovrstne 
ogrevalne naprave so primerne za vse vrste stavb, 
za prenovo obstoječe kotlovnice in tudi za novo-
gradnje. 

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich 
je na voljo na spletni strani www.veto.si ali po 
elektronski pošti info@veto.si oziroma telefonu 
040 744 436.

Zanimive rešitve za ogrevanje 
in odgovori na nove smernice O
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Hibridna izvedba oljnega kotla De Dietrich in 
toplotne črpalke zrak/voda je komforten sistem, 
primeren tudi za objekte z večjo potrebo po 
toplotni energiji.

Hibridna izvedba plinskega kotla De Dietrich in 
toplotne črpalke zrak/voda zavzame izredno malo 
prostora ter omogoča dolgoročne prihranke ter 
zanesljivost ogrevanja vse dni v letu.

R ®

Stenski plinski kondenzacijski 
kotel De Dietrich Naneo navduši 
z učinkovitostjo in odličnim 
razmerjem med ceno in 
kakovostjo.

Bliža se ogrevalna sezona in z njo vprašanje, koli-
ko nas bo ogrevanje stalo tokrat in ali je morda že 
skrajni čas za zamenjavo ogrevalnega sistema. De 
Dietrich, priznani svetovni proizvajalec ogrevalne 
tehnike z večstoletno zgodovino, ponuja zaneslji-
ve in varčne rešitve ogrevanja, ki so primerne za 
modernizacijo ogrevalnih sistemov in tudi za no-
vogradnje. 

Proizvajalec je 
preteklo leto 
predstavil dva 
izjemno kako-
vostna sodobna 
oljna kotla, ki 
ustrezata vsem 
strogim evrop-
skim direktivam 
in lahko ponudi-
ta smiselno re-
šitev ogrevanja, 
vendar bomo v 
nadaljevanju iz-
postavili najkom-
paktnejši plinski 
kondenzaci jsk i 
kotel na trgu, ki 
je požel veliko 
uspeha tudi dru-
god po svetu.

Nizka investicija za ogrevanje 
na olje ali plin 
Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich 
Naneo je tehnično enako zasnovan za celotni sve-
tovni trg ter ga pri ogrevanju objekta in pripravi 
tople sanitarne vode odlikujejo izjemni rezultati. 
Kotel v obeh načinih delovanja (ogrevanje, pri-
prava tople vode) po direktivi ErP sodi v energijski 
razred A, njegove komponente najvišje kakovosti 
pa zagotavljajo visoko učinkovitost in zanesljivost 
delovanja. 
Najbolj prodajan model kotla Naneo je opcija s 
pretočnim grelnikom, ki ponuja rešitev številnim 
stanovanjem tudi v Sloveniji. Za večje porabnike in 
hiše s kotlovnico se lahko kombinira z akumulacij-
skem grelnikom različnih velikosti. Naneo ponuja 
več možnosti upravljanja, povsem enostavna upra-
vljalna enota na vrtljivi gumb je ljubša starejšim 
uporabnikom, na voljo pa je tudi enota po meri 
zahtevnejših uporabnikov. 
Izjemno majhen kotel sodobne oblike (višina 56, 
širina 37, globina 36 cm) je skladen tako rekoč z 
vsakim prostorom v domu. Kotel v mini formatu 

je polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za 
takojšnjo vgradnjo oziroma priklop na obstoječo 
hišno napeljavo. Poleg vseh konkurenčnih pred-
nosti navdušuje še z izredno privlačno ceno. Prav 
gotovo je Naneo kotel z nepresegljivim razmerjem 
med ceno in kakovostjo.

S hibridnimi sistemi do 
neodvisnosti od cen energentov
Dolgoročno se energetski trg in cene energentov 
spreminjajo, kar pa pomembno vpliva tudi na 
stroške ogrevanja gospodinjstev. Temu vplivu se 
lahko izognemo z vgradnjo hibridnega sistema; ta 
izkorišča vir, ki ob trenutnih cenah energentov in 
vremenskih razmerah omogoča največje prihran-
ke. Hibridni sistem, ki ga običajno sestavljata kotel 
in toplotna črpalka, izkorišča dva neodvisna vira 
energije, s čimer zagotavlja zanesljivost ogrevanja 
prostorov vse dni v letu. Uporabnik ima vedno na 
voljo rezervni vir energije, ki deluje.
De Dietrich je edini proizvajalec na trgu, ki je raz-

vil hibridni sistem v kombinaciji oljnega kotla in 
toplotne črpalke zrak/voda. Izjemno kompakten 
multienergijski sistem v enem ohišju vsebuje še 
180-litrski hranilnik tople vode in vse potrebne 
elemente ogrevalnega sistema. Regulacija avto-
matsko preračunava stroške ogrevanja, ki so odvi-
sni od trenutnih cen energentov (olje/elektrika) in 
od izkoristka toplotne črpalke, ki pri nižjih zunanjih 
temperaturah pada. 
Izjemno zanimiva hibridna rešitev je kombinaci-
ja plinskega kotla in toplotne črpalke zrak/voda. 
Zanesljivo delovanje, nizki stroški obratovanja in 
energijska učinkovitost omenjene naprave so plod 
konstantnega razvoja in dolgoletnih izkušenj proi-
zvajalca De Dietrich. Hibrid tudi v tem primeru sa-
mostojno ali pa po želji uporabnika določa, kateri 
vir energije bo uporabljal za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode.
De Dietrichovi hibridni sistemi po direktivi ErP 
sodijo v najvišji energijski razred, A++. Tovrstne 
ogrevalne naprave so primerne za vse vrste stavb, 
za prenovo obstoječe kotlovnice in tudi za novo-
gradnje. 

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich 
je na voljo na spletni strani www.veto.si ali po 
elektronski pošti info@veto.si oziroma telefonu 
040 744 436.

Zanimive rešitve za ogrevanje 
in odgovori na nove smernice O
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Hibridna izvedba oljnega kotla De Dietrich in 
toplotne črpalke zrak/voda je komforten sistem, 
primeren tudi za objekte z večjo potrebo po 
toplotni energiji.

Hibridna izvedba plinskega kotla De Dietrich in 
toplotne črpalke zrak/voda zavzame izredno malo 
prostora ter omogoča dolgoročne prihranke ter 
zanesljivost ogrevanja vse dni v letu.

R ®

Stenski plinski kondenzacijski 
kotel De Dietrich Naneo navduši 
z učinkovitostjo in odličnim 
razmerjem med ceno in 
kakovostjo.

Zanimive rešitve za ogrevanje
in odgovori na nove smernice

član:

Vgradnja oljne peči ali hibridnega 
sistema v mnogih primerih edina 
racionalna rešitev
V zadnjih letih se povečuje uporaba obnovljivih virov energije – za-
jemanje toplote okolice s toplotnimi črpalkami (zrak, zemlja, voda), 
energije sonca s solarnimi sistemi ali lesne biomase s sodobnimi 
ogrevalnimi napravami. Vsak pa si takšne predelave ne more privo-
ščiti, nekateri zaradi razmer v gospodinjstvu, drugi zaradi denarja. 
Lahko pa se izkaže, da je edina finančno dosegljiva in smiselna reši-
tev zamenjava zastarele oljne peči s sodobno, ki bo delovala racio-
nalno in okolju prijazno ter bo v skladu z vsemi strogimi evropskimi 
direktivami. V primerjavi z milijoni avtomobilov na cestah, ki vozijo 
z izkoristkom okrog dvajset odstotkov, je sodoben kotel na olje z 
izkoristkom 86 odstotkov zagotovo odlična rešitev.

Dva nova De Dietrichova oljna kotla
Proizvajalec je na trg lansiral 
dva nova izdelka, ki ustreza-
ta strogim evropskim direk-
tivam ter za malo denarja 
omogočata najvišje udobje 
bivanja. Oljni peči NeOvo 
Condens ter NeOvo EcoNox 
sta rezultat De Dietrichovih 
bogatih izkušenj in stalnega 
razvoja na področju ogreval-
ne tehnike. Samo v Sloveniji 
je bilo do sedaj vgrajenih 
blizu deset tisoč njihovih 
oljnih peči, s katerimi imajo 
uporabniki resnično pozitiv-

ne izkušnje.

 

Kondenzacijska peč NeOvo Condens dosega energijski razred A, 
določen v skladu z direktivo ERP o učinkovitosti. Drugi izdelek, Ne-
Ovo EcoNox, pa je klasična talna oljna peč in se uvršča v energijski 
razred B z letnim izkoristkom več kot 86 odstotkov. Zaradi ugodne 
cene bo investicija še posebno denarnici prijazna, obenem pa pro-
izvajalec zagotavlja najvišjo kakovost peči. Kakovost naprave po-
trjuje tudi zagotovljena petletna garancija na litoželezni del kotla.

Hibridni sistem – toplotna črpalka in oljni kotel 
Nova De Dietrichova rešitev je kombinacija oljnega kotla in to-
plotne črpalke zrak-voda, imenovana Alezio O hibrid. Ta varčen in 

član:

zanesljiv hibrid omogoča še višje izkoristke, saj vedno deluje tisti 
modul, ki v trenutnih vremenskih razmerah omogoča največje 
prihranke. Avtomatika samostojno določa, kaj se bolj splača: če 
je zunaj prehladno za toplotno črpalko, vključi oljni kotel, pri tem 
pa upošteva še trenutne cene elektrike in olja. Komplet sestavljata 
toplotna črpalka zrak-voda Alezio in oljni kotel serije NeOvo, zdru-
žena v izjemno kompakten multienergijski sistem, ki ga sestavlja 
še 180-litrski zalogovnik, ta pa s pomočjo kotla omogoča takojšnjo 
in stalno pripravo tople sanitarne vode. Sistem je izjemno prime-
ren predvsem za starejše, slabše izolirane stavbe, ki jih v hladnejših 
dneh s toplotno črpalko ne bi mogli dovolj ogreti. 

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich dobite na 
www.eltron.si, po elektronski pošti info@eltron.si ali na brez-
plačni telefonski številki 080 16 18.

Hibridna izvedba, De Dietrich oljni kotel in toplotna črpalka,  
omogoča ekonomično delovanje ob vsakem vremenu in avtomatsko 
delovanje ter je nadvse praktičen sistem, primeren tudi za objekte z 
večjo potrebo po toplotni energiji. 

Klasični oljni kotel De Dietrich 
NeOvo EcoNox ustreza evropskim 
direktivam in  se uvršča v  
B energijski razred

ogrevanje  vodovod  prezračevanje  kopalnice  keramika
Eltron, d.o.o. | Šuceva ulica 56, 4000 Kranj | e. info@eltron.si | www.eltron.si | ODPRTO: PON - PET: 7.00 - 19.00 , SOB: 7.00 - 13.00
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

O
kna so največja zaščita in so oči 
doma, morajo biti funkcionalna 
in seveda lepa, ker so najbolj vidna 
od zunaj.

Na Gorenjskem pretiravamo s številom 
oken kot tudi z velikostjo. Seveda so 

zato »krivi« sodobni, modni arhitekti, 
ki svoj navdih najdejo največkrat v juž-
nih, toplih krajih, in ne Gorenjski podo-
bnih. Če se spomnimo ali če pogledamo 
staro gorenjsko hišo, ugotovimo, da so 
včasih imeli »line« namesto današnjih 
oken. Lep videz okna je pomemben, res 
je tudi, da človek potrebuje svetlobo, 
potrebuje razgled, vendar pa, če hoče 

biti moderen, potrebuje tudi globoko 
denarnico. Ker pa so časi drugačni, se 
moramo orientirati predvsem na var-
čnost. Tehnologija gre naprej, zato zdaj 
ponujajo energetsko varčna okna. Ne 
pomislite takoj, da so taka okna tudi 
dražja. Najprej pomislite, ali boste v 
prihodnosti varčevali ali boste varčni le 
v trenutku nakupa. Podobne situacije 

Varčevanje s pomočjo  
oken in vrat
Najpomembnejša med stavbnim pohištvom so okna in vrata, zato moramo biti  
o izbiri vedno dobro poučeni.
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smo vajeni iz avtomobilizma. Dizelski 
avtomobili so dražji, vendar se spla-
ča dati na začetku malce več, da bomo 
pozneje prihranili pri gorivu. Če smo to 
sprejeli pri avtomobilih, ni razloga, da 
bi ne tudi pri tako pomembnih stvareh, 
kot so hiša, stanovanje, okna. Pogosto 
v oglasih lahko preberemo: Kvalitetno 
energetsko varčno okno z dolgo živ-
ljenjsko dobo in minimalnim vzdrževa-
njem za trajno kvaliteto bivanja. Taki in 
podobni oglasi so resnični, vendar kaj, 
ko imamo pomisleke, da je tak proizvod 
tudi precej dražji od čisto »navadnega«. 
Vendar če vzidamo kakšno okno in kak-
šno panoramsko steno manj ali pa kak-
šno manjše okno od predvidenega, pa 
mogoče vendarle pridemo do enakega 
zneska, kot če bi kupili čisto navadna 
okna, tako pa dobimo zelo energetsko 
varčna in kvalitetna. Ne recite takoj, da 
ga ni čez svetlo stanovanje. Pomislite 
raje, da ga ni čez varčevanje, oz. real-
no premislite, koliko svetlobe dejansko 
potrebujete na primer na stopnišču, ki 
pelje na podstreho ali v klet ali v garažo. 
Ni težko, le premisliti moramo, pa lah-
ko marsikje privarčujemo.
»VRATA SO NAJPOMEMBNEJŠI DEL 
STA   NO  VANJA«. Seveda to drži, saj vho-

dna vrata vidi vsak obiskovalec. Da 
morajo zunanja vrata protivlomna, 
ker so menda današnji vlomilci tako 
»nobl«, da vlamljajo samo pri vhod-
nih vratih, ne drži! Če pa ste v bloku, 
pa so še kako dobrodošla, ker vlomilci 
težje pridejo skozi klet ali skozi spal-
nično okno do vas, ki živite v šestem 
nadstropju. Ker pa ne potrebujemo 
samo zunanjih, vhodnih vrat, moramo 
dobro premisliti, kakšna notranja vrata 
si bomo omislili. Teh potrebujemo kar 
precej. Čeprav modni trend zadnjega 
desetletja ukazuje »odprtost«, pa tega 
izdelovalci vrat seveda niso v celoti pod-
prli. Notranja vrata so tudi okras vašega 
stanovanja, zato morajo biti videti, kot 
bi bila del vašega pohištva. Proizvajalci 
so sicer prilagodljivi in zato ponujajo 
vrata po zelo dostopnih cenah ter zelo 
ličnega videza. Razlika med dobrimi in 
slabimi oziroma manj dobrimi vrati – 
ker slabih ni na trgu – je v roku trajanja. 
Kdaj pa se notranja vrata menjajo? Tudi 
pri prvi kompletni obnovi stanovanja s 
pohištvom ne. Mogoče pri drugi obno-
vi, če ste še med živimi. Če imate srečo, 
da ste, potem namesto vas to financi-
rajo na primer otroci, če že ne vnuki. 
Dobra vrata in podboje je vedno škoda 

menjati. Nobena vrata pa niso tako sla-
ba, da bi ne zdržala do prve obnove sta-
novanja. Torej smo privarčevali, če nas 
na primer ne moti slabše stavbno okov-
je, če nimamo na vratih kljuke znanega 
oblikovalca, če vrata niso iz »pravega« 
lesa itd. Pa vendar pri celi hiši najmanj 
opazite kvaliteto vrat. Vsaj dokler se 
normalno odpirajo in zapirajo. 
LESENA, PVC, ALUMINIJASTA ...? To 
vprašanje se redno zastavlja, ko kupuje-
mo nova okna. Minili so časi, ko je bil 
les »osnova« – tako za vrata kot tudi za 
okna. Danes je ponudba razširjena še 
na plastiko in aluminij ter kombinacijo 
obeh z lesom. Katera je prava odloči-
tev, vedo tisti, ki jim zaupate svoje želje 
in potrebe. PVC-okna in vrata so zelo 
moderna in cenovno ugodna, lesena so 
se vrnila skozi »velika vrata«, kar pome-
ni, da so tako okna kot vrata zopet zelo 
modna in ne več predraga. Aluminij 
pride v poštev, ko gre za najbolj trpež-
na, najbolj izpostavljena tako vrata kot 
tudi okna.
Okna in vrata so samo eden od mno-
gih sestavnih delov pri gradnji oz. 
obnovi doma, ki pridejo v takem let-
nem času na prvo mesto naših potreb 
in želja. 



32 I MOJ DOM

Proizvodnja in montaža alu oken in vrat, alu polkna, zimski vrtovi, vetrolovi, nadstreški, protipožarni elementi, varjenje aluminija, krivljenje pločevine, 
strukturne fasade, steklene vitrine, steklene kuhinjske obloge, steklena vrata, steklene fasade, steklene ograje, pleksi steklo, ogledala, okvirjanje slik.

Steklarstvo in izdelava ALU stavbenega pohištva

G: 041 343 020, 041 721 617 I T: 04 204 12 93 I F: 04/204 11 46 I W: www.oblak-alu.si I E: info@oblak-alu.si
Delovni čas: vsak dan od 7. do 15. ure, četrtek od 7. do 17. ure

Oblak Alu, d. o. o., Podboršt pri Komendi 7b, 1218 Komenda
PE in salon: Savska loka 8, 4000 Kranj

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

G
radimo novo hišo in ne vemo, 
kako se lotiti nakupa oken. Izbira 
je velika in raznolika, čeprav smo 
mislili, da je okno samo okno. 

Kdaj zamenjati okna, je odvisno od vsake-
ga posameznika, kdaj se za to odloči. Na 
to se ne da vplivati, lahko pa se svetuje. 
Vsekakor je priporočljivo okna zamenjati 
takrat, ko ta več ne tesnijo, kot bi morala, 
in čutimo pretok hladnega zraka iz zuna-
njosti v notranjost kljub zaprtemu oknu. 
Priporočljivo je, da se vsa stara lesena 
okna zamenjajo z novejšimi, ker so ta 
energetsko veliko bolj varčna. Z novimi 
okni recimo lahko prihranimo pri energi-
ji za kurjavo do 30 odstotkov letno. Izde-
lovalci pravijo, da so tudi najcenejša nova 
okna boljša od 30 let starih. To pomeni, 

da mora marsikdo, ki ima toliko ali še 
več let stara okna, dokončno razmišljati 
o menjavi.
Ko smo se odločili zamenjati okna, je 
treba najprej razmisliti, ali želimo nova 
okna iz lesa ali iz PVC-materiala. Zad-
nja leta so PVC-okna najbolj priljublje-
na. To pa zaradi daljše življenjske dobe, 
manjše potrebe po vzdrževanju, ki je 
pri takih oknih praktično nična, večje 
odpornosti na vplive iz okolja …  
IZBIRA IN MATERIALI. Kolikor je ponu-
dnikov, toliko je tudi izbire. Danes je 
pomemben dejavnik, ki vpliva na odloči-
tev, predvsem prihranek energije, saj je 
nakup stavbnega pohištva tek na dolge 
proge, za mnoge življenjska investicija. 
Zato priporočamo, da se o nakupu dobro 
pozanimate in posvetujete s strokovnja-
ki, preden se odločite za nakup. Cena je 
tukaj dejansko stranskega pomena, pou-

darek je na materialih in montaži. Če 
hočete kupiti dobra okna, morate pogle-
dati še vse kaj drugega kot material okvir-
ja in kril. Pa lepo po vrsti. Tako kot poz-
namo različne vrste lesa, ki se uporablja 
za izdelavo oken, tako so tudi različne 
kvalitete plastike in aluminija. Podatek o 
materialu je seveda izredno pomemben, 
saj je od tega odvisna življenjska doba, 
funkcionalnost in stroški vzdrževanja. 
Pri tem so v prednosti PVC- in alumini-
jasta okna. Seveda, če je govora o kvali-
tetnih materialih. Nikakršnega dvoma ni 
o tem, da je les kot material najbolj eko-
loška surovina. Prav tako pa ne bi smelo 
biti dvoma o tem, da je leseno okno – že 
v času proizvodnje, še bolj pa takrat, ko 
ga je treba zamenjati – ekološko izredno 
problematičen odpad. Les je namreč glo-
binsko impregniran, pobarvan, lamini-
ran in zlepljen. Leseno okno je odpad, 

Z izbiro najprimernejših 
oken do prihranka
Naše stanovanje potrebuje nova okna. Stara so dotrajana. Minilo je že nekaj desetletij  
in zadnji čas je, da se lotimo menjave in s tem velikega finančnega zalogaja.



 Pomemben dejavnik, 
ki vpliva na odločitev, 
je danes predvsem 
prihranek energije, saj je 
nakup stavbnega pohištva 
tek na dolge proge, 
za mnoge življenjska 
investicija. 
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ki ga ni mogoče reciklirati. Kurijo pa ga 
lahko le redka kurišča v Sloveniji. Nas-
protno pa lahko PVC-materiale, iz kate-
rih so izdelana okna, v celoti recikliramo 
in ponovno uporabimo v proizvodnji. Za 
vzdrževanje in obnavljanje PVC-oken in 
vrat ne potrebujemo vedno novih barv 
in lakov, tako kot pri lesenih elementih 
stavbnega pohištva. Ekološka prednost 
PVC-elementov je tudi v njihovi življenj-
ski dobi. Vodotesnost je zelo pomembna 
lastnost okna. Kategorijo določimo po 
standardu. Zaradi napak pri proizvodnji 
ravno tukaj prihaja do velikih odstopanj 
od standarda. Še posebej, če proizvajalec 
pri vrhu okna izrezuje ali izpušča tesnila. 
IZBIRA PONUDNIKOV. Ko torej ugoto-
vimo, da želimo nova okna in kakšen 
material bomo izbrali, potem pokličemo 
ponudnike stavbnega pohištva. Vsekakor 
priporočamo, da poiščemo tiste, ki imajo 
izkušnje, dolgoletno tradicijo, kakovost-
ne profile in okovje, široko paleto kako-
vostnih izdelkov. Kakovost izdelka je 
ključnega pomena za njegovo dolgo in 
nemoteno življenjsko dobo. Da je proiz-
vajalec res kakovosten, pričajo certifikati, 
ki jih ima. Poleg kakovostnega izdelka 

mora proizvajalec zagotavljati tudi 
odlično montažo. Montaža je pravza-
prav ključnega pomena, saj je od nje 
odvisno, kako učinkovito bo stavbno 
pohištvo. Za kakovost montaže garan-
tira podjetje z znakom kakovosti v gra-
diteljstvu. Vedno je seveda dobro tudi, 
da ima podjetje organizirano lastno 
servisno službo, kajti le tako boste 
kot kupec v primeru težav deležni 
popolnega in profesionalnega servisa. 
Kupec naj bo tudi pozoren, da podjetje 
ponuja brezplačne izmere in svetova-
nje na domu oz. na lokaciji zamenjave 
oken. Ne priporočamo lastnih izmer, 
ampak prepustite, da izmere opravi 

izkušen merilec, ki oceni situacijo in 
predlaga najboljšo rešitev. 
Potem ko dobimo ponudbo, predla-
gamo, da se ta dobro preveri. Dogaja 
se namreč, da mnoga podjetja ponu-
jajo za nižjo ceno tudi dejansko veliko 
manj. Čeprav je na prvi pogled videti, 
da so ponudbe med sabo identične, pa 
to niso. Mnogi ne vključijo v ponud-
bo stroška demontaže in montaže, 
odvoza starih oken … Skriti stroški 
nas lahko presenetijo tudi do te mere, 
da smo pod pretvezo, da smo izbrali 
najcenejšo ponudbo, izbrali dejansko 
najdražjo. Razlika med ponudbami je 
seveda tudi v samih izdelkih, kupec 
naj bo pozoren na profile, na njihovo 
poreklo, na število komor, na okovje, 
možnosti odpiranja, debelino in števi-
lo stekel.
NE POZABIMO. Redno vzdrževanje je 
pogoj, da bodo kvalitetna tesnila zdrža-
la tako dolgo kot okno. Steklo je abso-
lutno eden najpomembnejših elemen-
tov, ki skupaj s kvalitetnim okvirjem, 
krilom in tesnili naredijo kvaliteten in 
trajen izdelek. Dobro steklo in slab 
okvir je slab izdelek! 
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STROJNO, SPLOŠNO IN STAVBNO KLJUČAVNIČARSTVO
Kovinotehnika Boštjan Jalen, s.p., Huje 23, 4000 Kranj

GSM: 041 662 684, E: info@kovinotehnika.si

w w w . k o v i n o t e h n i k a . s i

PO NAROČILU, ŽELJAH IN PROJEKTIH IZDELAMO:
 Ograje in vrata (kovinske ter kovane)

 Balkonske ograje
 Nadstreške (avtomobilske, konzolne, balkonske …)

 Stopnice (notranje, zunanje, požarne stopnice ter lestve)
 Avtomatska vrata

Največja težava nastane pri stiku lesa s 
tlemi. Različne lesene nosilce lahko odlično 
zaščitimo v vsej njihovi višini, pri stiku s 
tlemi pa bodo zaradi povečane vlage, zaradi 
nje povečenega napada gob, škodljivcev 
in zaradi drugih, tudi mehanskih vplivov 
pospešeno propadali. Rešitev je v galvansko 
zaščitenih jeklenih podložnih elementih, 
ki lesene nosilce dvignejo od tal in tako 
preprečijo njihovo propadanje v spodnjem 
delu. Če je pogosto zalit z vodo, izpostav-
ljen blatu, drgnjenju in drugim mehanskim 
vplivom, tudi dobra zaščita ne bo pomagala. 
Les je treba v takih primerih globinsko 
impregnirati, česar doma ne moremo, ali pa 
zamenjati z drugimi, bolj odpornimi gradivi. 
Prvi in osnovni premaz sistemske zaščite 
lesa za zunaj vsebuje poleg smol in topil 
tudi biocidna sredstva. Vsebovani insekticidi 
uničujejo insekte, ki škodujejo lesu, fungicidi 
pa uničujejo gobe, ki se rade pojavljajo na 
lesu v vlažnem okolju. Premaz izboljšuje 
oprijem in zmanjšuje porabo naslednjih 
lazurnih premazov ter omogoča enakome-
ren ton. M. C.

ZAŠČITA ZUNANJEGA LESA Toplotna izolacija zunanje stene je najpomembnejši element pri toplotni zaščiti 
stanovanjskih stavb. Toplotne izgube skozi zunanje stene v povprečju predstav-
ljajo okrog 40 odstotkov vseh toplotnih izgub objekta, pri objektih z rekuperira-
nim prezračevanjem pa še ustrezno več. Zato mora biti izolacija fasade ustrezno 
načrtovana in izvedena, narejena iz kakovostnih materialov ter z zadostno 
debelino toplotnoizolacijskega materiala. Iz podjetja Knauf Insulation iz Škofje 
Loke sporočajo, da moramo pri starejših objektih upoštevati vsa pravila stroke in 
se prilagajati dani situaciji. Upoštevati moramo tudi zakonodajo, požarni zakon 
in tehnično smernico. Ključna je tudi izbira ustrezno kvalificiranega izvajalca ozi-
roma fasaderja. Stare fasadne površine so včasih poškodovane, konstrukcijsko 
imajo skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in vsaj 
lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato treba sanacije lotiti celovito. Prvi korak 
je priprava zidne površine, ki mora biti pred vgradnjo toplotne izolacije čista in 
trdnostno ustrezna. Sledi bistveni del, in sicer vgradnja toplotno visoko učinko-
vite izolacije, ki starih zidov difuzijsko ne zapira, torej mora biti paropropustna. 
V smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti mora biti izolacijski material 
negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost in udobje bivanja. M. C.

SANACIJA FASADE JE NUJNA IN VARNA NALOŽBA

Daikin je povezal najbolj učinkovito kondenzacijsko peč in revolucionar-
no. Po zadnji tehnološki spremembi plinskih peči, je sedaj na voljo Daikin 
Altherma Hybrid. Ker se učinkovitost toplotne črpalke spreminja glede na 
zunanjo temperaturo, nam naprava neprestano na podlagi vnesenih cen 
plina in elektrike izračunava, katero delovanje je v tistem trenutku najce-
nejše. Naprava lahko deluje samo kot toplotna črpalka, samo kot plinska 
peč ali kombinirano. M. C.

REVOLUCIONARNI NAPREDEK PLINSKIH PEČI
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Zavedamo se, da je zaradi majhnega prostora
tudi funkcionalnost in izkoristek prostora zelo
pomemben, zato smo razvili več modelov
dvižnih postelj in dodatkov, ki se med seboj lahko
dopolnjujejo.
Dvižna postelja ima funkcionalno prednost v tem,
da se lahko postavi v stanovanja, ki imajo omejeno

površino bivanja. Odlikuje jo dolga življenjska doba
z neomejenim odpiranjem in zapiranjem.
Dvižna postelja s sedežnim delom je predvidena za
hitro spremembo iz bivalnega v spalni del. Dnevni
del nudi udobno vzmeten kavč, pod katerim je zaboj
za posteljnino. Spalni del pa se z lahkim potegom
police na omari spremeni v udobno ležišče, ki ima
lateks in vzmetnico z žepkastimi jedri.
Dvižna postelja je izdelana iz kompaktnih furniranih
ali iveral stranic in železnega plinskega mehanizma, ki

DVIŽNA POSTELJA V OMARI
je vgrajen v stranice omare in se neslišno odpira in
zapira.
Posamezni modeli dvižnih postelj ponujajo never-
jetno funkcionalno izrabo prostora.
Možna je izdelava same dvižne postelje, ki se ji lahko
doda sprednji sedežni del z nasloni za roke ali brez.
Lahko pa se doda dvižni postelji tudi kotni sedežni
del s stensko oblogo in policami, ter z zabojem za
sedežnim delom.
Pestra paleta barvnih odtenkov nam omogoča, da
ugodimo vašim željam in obstoječi opremi.

Prednosti uporabe:

• lesen videz – pet barvnih odtenkov
• širok spekter uporabe: terase, okolica bazenov, balkoni,
zimski vrtovi, pomoli, fasade, ograje …
• se ne zvijajo in cepijo, ne razpadajo, ne gnijejo in se ne
razkrajajo, kar pod normalnimi pogoji uporabe krijemo
z 12-letno garancijo
• lahko vzdrževanje; ni jih potrebno lakirati, oljiti, barvati
• čistimo jih lahko le z vodo (pritisk do 60 barov)
• enostavna montaža

DESKE ZA TERASE, OGRAJE
IN FASADE

Amazon wood Golden teakAsh wood Burma teak Oak wood White

Roksal d.o.o., Zgornje Bitnje 186, 4209 Žabnica, gsm: 040 713 031, tel.: 04 231 75 10, epošta: info@roksal.com, www.roksal.com

IZDELAVA POHIŠTVA PO NAROČILU

Zgornje Bitnje 186, 4209 Žabnica
Tel.: +386 4 231 75 10, 040 713 031; E-pošta: info@stare.si; www.stare.si

Pri izvedbi toplotne izolacije poševne  
strehe je treba paziti na primerno debelino 
toplotne izolacije. Za naše klimatske  
razmere priporočajo minimalno debelino 
izolacije vsaj 20 cm. S tako debelino  
dosežemo zadostno toplotno izolativnost 
tako v zimskem kot tudi v poletnem času  
ter prispevamo k manjši rabi energije in  
k manjšemu obremenjevanju okolja. Zaradi 
preprečevanja toplotnih mostov in zagotav-
ljanja kvalitetne izvedbe izolacije priporoča-
mo dvoslojno polaganje izolacije. Poleg  
debeline izolacije je treba pozornost posve-
titi tudi primerni prezračevalni plasti med 
sekundarno, paroprepustno, vodoodbojno 
folijo in strešno kritino ter namestitvi parne 
zapore na notranji strani izolacije. Prezrače-
valna plast služi odvajanju vodne pare,  
ki pozimi prehaja skozi konstrukcijo  
iz notranjosti, poleti pa preprečuje pregre-
vanje podstrešnih prostorov. S parno zaporo 
pozimi omejimo prehod vodne pare skozi 
konstrukcijo in s tem preprečimo možnost 
kondenzacije vodne pare na zunanji strani 
izolacije. M. C.

POZOR NA DEBELINO IZOLACIJE  
IN IZVEDBO

Tehnološki razvoj v opečni industriji je v zadnjih letih omogočil izdelavo 
opečnih zidakov z izrednimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi in novimi 
tehnologijami gradnje, ki omogočajo suh sistem vgradnje brušene opeke s 
pomočjo lepljenja. To je prava revolucija v masivni opečni gradnji. Gradnja 
masivne opečne hiše praviloma traja dlje kot postavitev montažnih hiš, a 
zaradi novih tehnologij, materialov in pristopov lahko hišo zgradimo tudi v 
manj kot šestih mesecih. Masivna opečna hiša ima številne prednosti, kot 
so hitra in kakovostna gradnja, najvišja požarna odpornost, saj je opeka 
gradbeni material, ki ne gori, potresna odpornost, udobno in zdravo bivanje. 
Opeka je naravni material, ki odlično uravnava temperaturo in vlago v pro-
storu, ponuja odlično zvočno izolacijo, ves čas uporabe nas intenzivno varuje 
pred vplivi iz okolja. M. C.

OPEČNE HIŠE SE VRAČAJO

Izdelek je kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kotla. 
Toplotna črpalka je v zunanji enoti, v notranjo pa je vgrajen plinski kotel 
moči 18 kW, 200-litrski zalogovnik tople sanitarne vode, prenosnik toplo-
te in krmilna elektronika. Na območju Evropske unije je to prva takšna 
naprava z intergiranim grelnikom. Prihranki so višji, ker sanitarno vodo 
skoraj vedno ogreva toplotna črpalka. Napravo priključimo neposredno 
na radiatorski sistem, saj temperatura predtoka znaša do 65 °C. Ko 
se zunaj močno ohladi, ogrevanje prevzame plinski kotel, v prehodnih 
pogojih oba delujeta sočasno, krmilje pa izbira, katera kombinacija je 
energetsko trenutno najugodnejša. S tem smo pridobili dva vira toplote, 
okoljsko prijaznost in višjo obratovalno varnost. M. C.

HIBRID – PLIN IN TOPLOTNA ČRPALKA
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Besedilo: Suzana P. Kovačič,  
foto: Gorazd Kavčič

D
vajset let je, kar je Andreja Škulj, 
doma z Zlatega polja v Kranju, 
lončarjenje izbrala za, lahko bi 
rekli, način življenja, a je bila v 

prvih začetnih korakih prepričana samo 

o tem, da si tega želi in da ima za to nara-
vni potencial – dovolj dobro razvite ročne 
spretnosti, ki so ji bile položene v zibel-
ko. Tudi kasneje se je gradila večinoma 
kot samouk, ker vaja dela mojstra, nekaj 
dragocenih znanj je dobila še pri učitelju 
Ljubu Blagotinšku. 
Njen najlepši navdih za ustvarjanje, za 
to, da dobi nove zamisli, je narava pa 

tudi bogata zakladnica slovenske kul-
turne dediščine. Kaj kmalu se je začela 
poigravati s slovensko klekljano čip-
ko in jo vtisnila v glino, končni izdelki 
pa so bili seveda različni: od unikatno 
oblikovanih okvirjev do lončenih skled 
z odtisi klekljane čipke. Prepričana je, 
da se ljudje dandanes vse bolj vračamo 
h koreninam, a je prav tako pomemben 

Ljubezen v lončarstvu
Vsi njeni izdelki so narejeni ročno, po njenih zamislih. Za seboj ima 
ure ustvarjanja pa tudi zgodbe, največkrat so te vzete iz narave, 
ki jih vnese v svoje lončarske izdelke in unikatne izdelke iz žgane 
gline. Andreja Škulj se že dvajset let podpisuje pod »barvo cegla«, 
kot po svoje poimenuje vrsto gline, iz katere najraje oblikuje. 
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OB NAKUPU CELOTNE KOPALNICE (PRI PRENOVI)  
VAM PODARIMO TALNO OGREVANJE.

PEČARSKA DELA
SUHOMONTAŽA – izdelava knauf stropov in sten
ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA

ZA VAS OPRAVLJAMO TUDI MANJŠA OPRAVILA KOT NA PRIMER:
-  menjava WC školjke, WC deske, kotlička, armatur,…
-  menjava kopalne kadi s tuš kadjo

AKCIJA - MONTAŽA PRI NAS KUPLJENE TUŠ KABINE GRATIS 

CELOTNE ADAPTACIJE KOPALNIC
VODOINŠTALATERSKA DELA – izdelava in popravilo inštalacij  
in odtokov, menjava kopalniških elementov

Velika izbira tuš kabin  
vseh dimenzij in različnih 
cenovnih razredov

Tavčarjeva ulica 31a, 4000 Kranj
T: 04 23 61 240  E: info@banca.si
Delovni čas: vsak dan 9.00–18.00, sobota: 9.00–12.00
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Andreja Škulj v svojem ateljeju na Zlatem polju

preplet sodobnosti s tradicijo, ker čas pa 
vendarle teče naprej.
»VSEMU BOM KOS«. Kar nekaj časa je 
iskala primerne besede, s katerimi bi 
najbolje predstavila svoje delo, in domi-
slila se je slogana Ko zemlji vdahnemo 
življenje, ker to še najbolje simboli-
zira transformacijo gline v uporaben 
izdelek. Tudi sicer kdaj v izdelke rada 
položi besede. Tako je okrasna stenska 
dekoracija dobila ime in obliko Vsemu 

bom kos – kos je seveda v glino obliko-
van ptič, ostali dve sta besedi, prav tako 
vtisnjeni v glino. Ali pa z neko drugo 
stensko dekoracijo želi poudariti dobro-
došlico z vtisnjenimi besedami Najbolj-
še stvari, ki so zastonj: objemi, poljubi, 
nasmeh, prijatelji, družina, ljubezen, 
lepi spomini ... Njen pasje-mačji glineni 
izbor izdelkov pa med drugim v obliki 
kosti sporoča, da je pri hiši 'hudo dober 
čuvaj'. Kuža seveda.

Nekaj prvih avtorskih izdelkov še hra-
ni, naj bo za spomin, naj bo zato, da 
lahko opazuje, kako ustvarjalno napre-
duje. Če so bile še pred leti v ospredju 
glinene ure za stenski okras, so zadnji 
'modni hit' glineni angelčki v živopi-
snih lesenih okvirjih kot stenska deko-
racija ali za okras na polički. Nekateri 
tem angelčkom raje rečejo dobre vile, 
Andreja Škulj jim pravi kar 'moji otro-
ci'. Nasploh pa opaža, da je trenutno 
ljudem všeč vse, kar je povezano z 
duhovitostjo, nagajivostjo, z nečim, 
kar odraslega spomni na otroštvo. 
SLEDI ROK V GLINI. Pri svojem delu 
in modeliranju pogosto uporablja 
lončarsko vreteno. Pravi, da kdo vča-
sih kar ne more verjeti, kako osnovni 
so še vedno pripomočki za lončarje-
nje. Na videz preprosta izdelava pa 
vendarle zahteva veliko vztrajnosti, 
zbranosti, notranji občutek za obliko, 
veliko volje in izkušnje.
Večkrat so bili njeni izdelki vključe-
ni v izbor izdelkov domače in umet-
nostne obrti, ki jih Obrtna zbornica 
Slovenije razstavlja na tradicionalni 
razstavi v Slovenj Gradcu. Prejela 
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je že nagrado za naj turistični spominek Lipice, med 
ocenjevalci zanj je bil tudi priznani etnolog dr. Janez 
Bogataj. Kar nekaj glinenih izdelkov za turistično 
prepoznavnost z vtisnjenimi vedutami je naredila za 
Kranj, Bled, Škofjo Loko, Ljubljano, Postojno ... Sicer 
se predstavlja po rokodelskih sejmih in v etno galeri-
jah pa na festivalu keramike v Radovljici. Večina nje-
nih izdelkov, naj gre za uporabne ali za okrasne, ima 
pridobljene ustrezne certifikate. Poudarila pa je še, da 
želi si več povezovanja med slovenskimi rokodelci, ker 
lahko le skupaj delajo še bolje. 
PASTIRSKO RAČUNALO. Andreja Škulj je pojasnila, da 
sicer obstaja več vrst in barv gline, kar je odvisno od 
sestave tal, kjer jo pridobivajo, a njej najljubša za obli-
kovanje je navadna terakota v 'barvi cegla'. Ima tudi 
modelno zaščito za igro z imenom pastirsko računalo, 
ki otrokom ne samo pomaga uriti seštevanje, odšteva-
nje, množenje in deljenje, ampak krepi tudi spomin 
pri starejših, ki se že spopadajo z znaki demence.  
Glina na človeka učinkuje tudi terapevtsko, iz nje se 
porodijo same lepe stvari. Lahko so to delavnice za 
otroke, v katerih kot mentorica nadvse uživa. Ali pa 
povsem konkretni izdelki. Naj bo to sovica za znanje in 
učenost, pujsek za srečo, angelček za ljubezen, dobra 
vila za pogum, srce, ki simbolizira skrinjico čustev ... 
pri Andreji Škulj pa je glina poglobila družinske vezi, 
saj ji pri ustvarjanju že pomaga sin Timotej, na svoj 
način pa prispeva tudi njena mama Ana. 

Angelček za okras, pticam prijazne hišice in hoteli za žuželke, 
včasih v kombinaciji več materialov

Pastirsko računalo – tudi za krepitev spomina



LES 3 PLUS d.o.o.
Jelenèeva 1, Kranj - IBI CENTER

Telefon: 040 418 251, 04 204 27 14
les3plus@gmail.com

www.les3plus.si
pon-pet: 7-19. ure, sobota 7-13. ure Akcija traja do 30.09.2016 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv. Slike so simboliène. 

Jesenska akcija 

LAMINATI

 € 6,90/m2
že od 

 
PARKETI

 € 22,90/m2
že od 

 € 2,40/kos

Zbiramo prednaroèila za paletno dostavo briketov.

Energijska vrednost je višja od drv.
Dolgo izgorevanje.
Èista uporaba.
Brez veziv in dodatkov.
Nizka kolièina pepela.
Kalorièna vrednost 5,2 kW/kg.

BRIKETI ZA OGREVANJE
100% HRAST

1 pak=12kosov=10 kg
1 pal= 102 pak Cena velja za paletni odvzem.

REDNA CENA
€ 2,70/kos

NOTRANJA VRATA

 -8% 

PALETNA DOSTAVA = BREZPLAÈNA

 -5% 

Kupljeno blago vam 
lahko tudi vgradimo 

po znižani 9,5% stopnji ddv.

VGRADNJA

Vse na enem mestu!



Besedilo: Ana Šubic

P
ri Eko skladu z nepovratnimi finančnimi sredstvi 
občane spodbujajo k naložbam rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb. Za eno in dvostanovanjske hiše je sredstva mož-

no pridobiti za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kuril-

ne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke in prezračeval-
nega sistema z vračanjem toplote odpadnega zraka, v primeru 
starejših zgradb pa tudi za priključitev na daljinsko ogrevanje 
na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega 
lesenega zunanjega stavbnega pohištva in toplotno izolacijo 
fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, običaj-
no kleti. Subvencija je možna tudi za gradnjo ali nakup skoraj 
ničenergijske nove stavbe, celovito obnovo starejše hiše ter 
nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, obnovlje-
ni v skoraj ničenergijskem razredu. »Država ne subvencionira 
več toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode, bi pa posebej 
izpostavil prezračevalni sistem, ki je najbolj aktualen, ko se 
stavba dodatno zatesni, predvsem po menjavi oken. Prezrače-
valni sistem zagotavlja zadosti kakovostnega zraka v bivalnih 
prostorih, je pa pozimi treba biti pozoren, da zrak ni preveč 
suh, kar lahko privede do težav z dihali, idealna vlažnost pa je 
okoli 50 odstotkov,« je pojasnil energetski svetovalec mreže 
Ensvet v Kranju Matjaž Eržen.
SUBVENCIJE ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE Odprt je tudi jav-
ni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe 
večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb. 
Z njim spodbujajo toplotno izolacijo fasade, toplotno izolaci-
jo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacijo 
sistema ogrevanja in obsežno energijsko obnovo, kjer gre za 
kombinacijo prej naštetih ukrepov. »Pri optimizaciji ogrevalnih 
sistemov gre v glavnem za vgradnjo termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnovešenje radiatorskega ogrevalnega sistema. 
To je še zlasti problem pri velikih blokih, kjer je razvod ogre-
valnega sistema zelo velik, a pri projektiranju in gradnji včasih 
niso veliko pozornosti dajali temu, da bi voda v vsa ogrevala 
vsaj približno enako rada tekla. Zato se dogaja, da so stanovan-
ja blizu kotlovnice zaradi velikega pretoka vroče vode pregreta, 
tisti v zadnjih nadstropjih pa v radiatorje dobijo (pre)malo vode 
in toplote in jih pogosto zato sploh ni mogoče zadosti ogreti. 
Država že več let spodbuja reševanje teh težav, saj sicer obra-
čun po dejanski porabi z delilniki ne prinese pravih varčevalnih 
učinkov. Kjer je hidravlično sistem zelo neuravnovešen, je tre-
ba narediti meritve tlaka v posameznih dvižnih vodih, nato se 
ustrezno sprojektira rešitev za nadgradnjo sistema in vgradnjo 
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Zaščita proti rji
LESNI PELETI

Nikotrans & Begrad, d. o. o.

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

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

Skandinavska  
kakovostna zaščita  
vseh lesnih površin

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

1. kombinacija: 
bukve (70 %) in smreke (30 %)

 
2. kombinacija: 

bukve (30 %) in smreke (70 %) 

051/306 000 
04/236 40 30

1. kombinacija: 
bukve (70 %) in smreke (30 %)

 
2. kombinacija: 

bukve (30 %) in smreke (70 %) 

051/306 000 
04/236 40 30

Na voljo vrsta  
nepovratnih spodbud
Nepovratne finančne spodbude so ta čas na voljo tako za izboljšanje energijske učinkovitosti  
hiš kot tudi večstanovanjskih stavb.
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Investin, d.o.o.
Rožna ulica 3
4000 Kranj
E-pošta: investin.doo@gmail.com
GSM: 041 347 287, 040 58 3643

Smo podjetje, ki posluje že od leta 1992. Na področju prodaje, nakupa, oddaje 
nepremičnin in pri investicijah v nepremičnine imamo veliko izkušenj. Vedno se 
trudimo, da vašo nepremičnino prodamo za najboljšo tržno ceno, prav tako smo iz-
redno dobri pogajalci pri nakupih nepremičnin. Oglasi so narejeni profesionalno in 
zelo privlačno. Pokličite nas, prijetno boste presenečeni nad kvaliteto naših storitev! 

V bližini Kranja 1,5 km od AC-priključka, vas lahko zastopamo pri nakupu ali najemu 
več poslovnih prostorov:

  Poslovni prostori za mirno dejavnost že od 500 EUR/m2: Pet sklopov prosto-
rov, namenjenih za mirno dejavnost (pisarne, učilnice, fitnes ...), in prostor, namenjen 
samopostrežni restavraciji. Sklopi so različnih velikosti od 98 m2 pa do 227 m2, možen 
nakup celote v velikosti 800 m2 s parcelo cca 2000 m2. 

  Skladiščni in proizvodni prostori, delavnice že od 300 EUR/m2: Velik izbor 
skladišč, prostorov, namenjenih delavnicam in  proizvodnji, od 50 m2 pa do 3600 m2. 

Pokličite nas, za vas uredimo ugoden nakup ali najem!

regulacijskih ventilov, ki poskrbijo, da voda v vse veje in ogreva-
la enako rada teče,« je pojasnil Eržen. 
Subvencije so namenjene tudi pravnim osebam, če je večsta-
novanjska stavba v solastništvu fizičnih in pravnih oseb, ki 
imajo še zlasti v pritličju pogosto poslovne prostore. Ti v pre-
teklosti niso bili zajeti, zato je bilo pogosto nemogoče doseči 
zadostno soglasje lastnikov in do izvedbe ukrepov ni prišlo.
Že od novega leta je sicer odprt tudi poziv za nepovratne 
finančne spodbude za vgradnjo novih kurilnih naprav na les-
no biomaso za socialno šibke občane devetih občin, tudi Kra-
nja, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka 
s prašnimi delci uvrščene v razred največje obremenjenosti in 
imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. Čeprav višina 
spodbude znaša do 100 odstotkov priznanih stroškov nalo-
žbe, je odziv na poziv zelo slab, je povedal Eržen. Upravičenec 
mora namreč hkrati biti prejemnik redne socialne pomoči, 
lastnik objekta ali stanovanja in tudi občan ene od devetih 
občin s slabšo kakovostjo zraka, kar ni prav pogosto.
V KRANJU TUDI POLOVIČNA SUBVENCIJA Ukrepi se sicer lahko 
začnejo izvajati šele po oddaji vloge za pridobitev nepovratne 
finančne spodbude. »Za solarni ogrevalni sistem za hišo je 
možno dobiti največ 200 evrov na m2 sprejemnika sončne 
energije in največ za 20 m2, torej do štiri tisoč evrov, a naj-
več 20 odstotkov priznanih stroškov. Podobne meje so tudi pri 
ostalih ukrepih, za lesno biomaso denimo 2000 evrov, razen za 
že omenjenih devet občin s slabšim zrakom, kjer je meja 4000 
evrov. Na splošno je možno dobiti največ 20 odstotkov prizna-
nih stroškov posameznega ukrepa, v teh občinah pa tudi do 50. 
V Kranju torej lahko občan za vgradnjo kotla za lesno biomaso 

za osem tisoč evrov pridobi polovico subvencije Eko sklada. Za 
toplotno črpalko je odvisno, kakšna je, za najbolj pogosto izbiro 
zrak-voda je tisoč evrov, za ostala tipa 2500, pri čemer je sub-
vencija v teh devetih občinah za starejše stavbe še malo višja – 
1250 in 3100 evrov. Za starejše stavbe načeloma štejejo tiste, ki 
so bile zgrajene pred letom 2003, ko je bila glede toplotne zašči-
te sprejeta zaostrena gradbena zakonodaja. Novejši objekti do 
nekaterih spodbud tako niso upravičeni, zato je vsekakor treba 
pozorno prebrati pogoje, ki se po ukrepih razlikujejo. Se pa zelo 
pozna tudi to, koliko ukrepov izvajaš: če jih v hiši izvajaš več, je 
ob kandidiranju z isto vlogo možno pridobiti do 30 odstotkov 
priznanih stroškov (v občini Kranj pri starejših stavbah celo do 
50 odstotkov), pri večstanovanjskih objektih pa do 40 odstot-
kov, s čimer hoče država spodbuditi celovitejšo sanacijo. Prido-
bivanje potrebnega števila soglasij etažnih lastnikov je marsikje 
problematično, zato je socialno šibkim občanom, ki prejemajo 
redno socialno pomoč, na voljo 100-odstotna spodbuda,« je 
pojasnil Eržen. Obenem so pri večstanovanjskih stavbah dodat-
na sredstva namenjena tudi za financiranje izdelave projekta 
in ustrezen strokovni nadzor, s čimer se poskuša doseči dvig 
kakovosti načrtovanja in izvajanja ukrepov.
Eko sklad sicer omogoča tudi kreditiranje okoljskih naložb s sofi-
nancirano obrestno mero. Vse informacije glede kreditiranja in 
nepovratnih sredstev so na voljo na spletni strani www.ekosklad.
si, lahko pa jih skupaj z drugimi nasveti o učinkoviti rabi in rabi 
obnovljivih virov energije dobite tudi v energetsko svetovalni 
pisarni mreže Ensvet v Kranju ob sredah od 15.30 do 17. ure. 
Svetovanje je brezplačno, potrebne pa so predhodne najave po 
telefonu številka 04/237 31 21. 



Dnevna soba in spalnica
Bralka Renata želi rešiti prostorsko stisko v majhnem stanovanju, ki nima 
spalnice. Eno otroško sobo si delita dve hčerkici, z možem pa si morata urediti 
spalni prostor v dnevni sobi.

Besedilo: Ines Košec, 
kreativni vodja projektov 

P
ri opremljanju dnevne sobe sem 
želela ustvariti bivalni prostor, ki 
ne bo dajal vtisa, da je hkrati spal-
nica. Predvsem potreba po pravi 

postelji in ne raztegljivem kavču je bila 

precejšen izziv. Seveda pa potrebujeta 
tudi garderobno omaro. Rešitev je nasle-
dnja: postelja je postavljena v kot prosto-
ra in je delno porinjena pod garderobno 
omaro globine 60 centimetrov, tako da je 
preostanek postelje z dekorativnimi bla-
zinami videti kot dvosed. Ker je postelja 
opremljena s kolesci, se lahko zvečer pre-
prosto izvleče. Pod oknom je po meri 

izdelana oblazinjena klop z dodatnimi 
shranjevalnimi predali. Z nevtralno opre-
mo v beli barvi, lesenimi dodatki in bar-
vnimi poudarki je prostor hkrati svež in 
umirjen. Po želji se na prehod s kuhinjo 
dodajo tudi zložljiva vrata. Glede na vsa-
kodnevno spreminjanje dnevne sobe v 
spalni prostor mora biti to enostavno in 
nenaporno. 

Če iš če te re ši tev za pre u re di tev sta no va nja, nam opi ši te in ski ci raj te svoj pro blem. Ne po za bi te na mere in dru ge po da tke, do pi ši te tudi 
svoje že lje.  Pis ma pri ča ku je mo na na slov: Go renj ski glas, ”AR HI TEKT”, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.



FRIZURA FRIZERSKI  
SALON TRICUT  
Jelenčeva 1, Kranj 
T: 05/90 56 470 
Delovni čas: 
pon.–pet. 8–19, sob. 8–12  Luksuzna nega v salonu Tricut

Pričakujejo vas: 
Klavdija, Jana, Urška
TRICUT frizerski salon
Jelenčeva 1 (bivši IBI), 4000 Kranj

T: 05/90 56 470 

Delovni čas: od ponedeljka do petka 
od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure

Salon je opremljen z wirelles internetom
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Preobrazba 
s salonom Tricut
Nejca smo postrigli v trendu fade, ki je bila lansko leto zelo 
popularna in je pri moških še vedno zelo zaželena. Obstaja več 
vrst tehnik striženja, pri Nejcu smo vam pokazali visoki fade.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

V 
pravem trenutku na pravem kraju 
je bil Oskar Cvjetičanin, da je na 
nogometnem turnirju Nike Cup 
v Manchestru, ki se ga je udeležil 

s svojo domžalsko ekipo, njegov talent 
opazil skavt in mlademu Kranjčanu 

utrl nogometno pot na otok. K Nogo-
metnemu klubu (NK) Southampton so 
takrat šestnajstletnika najprej vzeli na 
'probo', ki jo je uspešno prestal: »Kak-
šen teden sem treniral z njimi, na kon-
cu odigral tekmo in potem ti šele pove-
do, ali so zadovoljni ali ne,« je pojasnil. 
Avgusta pred dvema letoma je začel 
trenirati v selekciji U-18, NK Southam-

pton je okrepil kot posojeni igralec NK 
Domžale.  
Skupaj s še dvema klubskima vrstniko-
ma, oba sta bila Angleža, je Oskar živel 
pri neki družini, dnevi so bili v celoti 
posvečeni nogometu in učenju, kot je 
povedal: »V klubskem treningcentru 
sem preživel vsak dan od 9. do 17. ure 
po vnaprej določenemu urniku, ki je bil 

Igral za Southampton
Osemnajstletni Oskar Cvjetičanin je izkusil angleški nogomet, dve sezoni 
je kot posojeni igralec igral pri Nogometnem klubu Southampton za 
selekcijo U-18. To sezono je že nazaj v Domžalah, njegov nogometni 
talent pa so prvi prepoznali pri kranjskem Triglavu. 



Oskar Cvjetičanin / Foto: Gorazd Kavčič
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 
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sestavljen iz treningov – dokazuješ 
se prav na vsakem, saj obstaja tudi 
'zdrava' konkurenca med nogometa-
ši, pa učenje, kosilo, fitnes ...« Oskar 
je dijak domžalske gimnazije, kjer 
so mu omogočili šolanje na daljavo. 
Njegovim sotekmovalcem, vsi so bili 
Angleži, je sicer klub nudil srednje-
šolsko izobraževanje s področja zna-
nosti in športa (Science&Sports), a 
on kot tujec te možnosti ni imel. A 
tudi če bi jo, Oskar pravi, da se ver-
jetno ne bi odločil drugače. »Medtem 
ko so moji angleški vrstniki imeli 
pouk, sem delal domače naloge, se 
učil, teste pa so slovenski profesorji 
pošiljali angleškim in sem jih oprav-
ljal pod njihovim nadzorom. Seveda 
je bila potrebna tudi določena mera 
samodiscipline, ko se odločiš za šola-
nje na daljavo,« je poudaril.
Pogoji za treniranje pri klubu v Sout-
hamptonu so bili odlični, klub ima 
petnajst igrišč, na voljo so fiziote-
rapevti, trenerji fitnesa ... »Zame je 
bilo to, kot bi prišel v drug svet,« je 
slikovito opisal. Z ekipo U-18 je igral 
v angleški ligi, rezultatsko so bili na 
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sredini lestvice, minutažo v igri je imel odlično, še posebej 
v drugi sezoni; prvo sezono je bil v Angliji precej odsoten 
zaradi obveznosti, ki jih je imel tudi kot član slovenske rep-
rezentance do 17 let, s katero je nastopil lani v Bolgariji na 
evropskem prvenstvu. 
Kot je še povedal Oskar, je angleška liga precej izenačena. Na 
članskih tekmah je stadion poln, na tekmah mlajših selekcij 
pa je podobno kot pri nas – navijat pridejo po večini soro-
dniki. To, da je lahko igral za angleški klub, se Oskarju zdi 
neprecenljiva izkušnja – le kdo ne spremlja angleške lige? 
»Igra se bolj hitro, na moč, dopuščajo se medsebojni dvoboji 
med igralci ter skoki, sodnik ne piska za vsak prekršek.«
Življenja na otoku, daleč od doma, se je hitro privadil. To 
niti ni bila njegova prva selitev, že ko je po koncu osnov-
ne šole dobil pogodbo in štipendijo NK Domžale, je izbral 
tamkajšnjo gimnazijo in v Domžalah med tednom tudi 
bival. 
Iz Anglije se je po dveh letih vrnil v Domžale. »Za mesto 
branilca smo bili v Angliji v igri trije, jaz in dva Angleža, 
ki sta potem dobila pogodbi. Če si tujec, moraš biti vsaj 
50 odstotkov boljši od domačega igralca – oba Angleža sta 
bila še leto starejša od mene – ali pa moraš imeti srečo, da 
nimajo igralca na tvojem položaju. Ampak vse to je šport in 
to sodi zraven,« Oskar ostaja realen. 
SLEDILA BO NOVA 'BORBA'. Na poziciji branilca je že vse-
skozi. »Že ko sem se z očetom pogovarjal, je zmeraj rekel, 
da sem se vedno prej kot v napad postavil pred naš gol.«   
Oskar Cvjetičanin se je preizkusil v več športih: tenisu, pla-
vanju in košarki, ki jo je več let treniral ob nogometu. A 
nazadnje je prevladal nogomet. Izkazal se je že pri kranj-
skem Triglavu, kjer je nogomet treniral do konca osnovne 
šole. Poudari, da so mu pri Triglavu dali zelo dobre osnove 
in da je Triglavova nogometna šola še vedno zelo dobra, kar 
dokazujejo tudi v mladinskih ligah. Od kranjskega kluba se 
je tudi sam poslovil več kot uspešno – kot prvak v konku-
renci do 15 let. V Domžalah je nadaljeval zmagovito pot in 
z ekipo osvojil kadetski naslov. Ostaja odprt glede nadalj-
njih možnosti v nogometu: »Samo še to leto lahko igram za 
selekcijo U-19, zatem bo sledila nova 'borba', saj je prvo 
leto, ko končaš pri mladincih, velika prelomnica, je težko ... 
Vztrajal bom, treniral in se poskusil prebiti med člane . 
Doma me podpirajo pri načrtih, po drugi strani starša teži-
ta k temu, da zaključim šolo pa maturo ... razmišljam o 
'faksu' ... Najbolj pomembno mi je, da naredim maturo, 
potem pa da igram nogomet pri članih.« Podporo očeta in 
mame mu veliko pomeni. Ja, njegova mama je Alenka Bra-
tušek, nekdanja predsednica vlade, a Oskar pove, da najpo-
gostejša tema pogovora doma ostaja kar šport. 

 V nekem članku so ga opisali kot 
'robustnega branilca', pa pravi, da je 
morda tako deloval, ko je bil mlajši, ker je 
bil za glavo višji od vrstnikov. Še vedno pa 
za pozicijo branilca meni, da je tista prava 
zanj.

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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NAJIN DRUGI OTROK
V zadnjih dveh letih se nam je življenje zelo spremenilo. Otroka odra-
ščata in mislila sva, da bova imela manj skrbi z njima in več časa zase. 
Hčerka se je vpisala na univerzo, je zelo pridna študentka, sin je maturiral 
z enoletnim zamikom, se vpisal na fakulteto, ki mu je preostala. Študij in 
delo ga ne zanima. Ne ve, kako in kaj naprej, midva pa še manj. Kako mu 
lahko pomagam ?

Spoštovana gospa! Vaš cilj, da bosta imela manj dela in manj skrbi z odra
slima otrokoma ter več časa za vaju, je seveda popolnoma pravilen. In tudi 
uresničljiv. Verjamem, da ste navdušeni nad hčerko in hkrati vas zelo skrbi 
za sina. Ne veste, kako bo zaključil študij, kako se bo osamosvojil in začel 
svoje življenje. Ko ga gledate, se vam zdi, kot da je zanj to nemogoč projekt. 
Živi v svojem svetu, odmaknjen je, stopica na mestu in čaka, kaj bo. To vas 
jezi in hkrati vas je strah. Dejstvo je, da je on odrasel človek. Res pa je tudi, da 
se on sam sprašuje zelo podobno kot vi o njem. Vedno bolj ga je strah pri
hodnosti, ta strah se mu pa še poveča, ko gleda vas, ki nad njim in situacijo 
obupujete. Tisto, kar on od vas potrebuje, niso nasveti in tarnanje, temveč 
globoko zaupanje, da bo on zmogel dokončati študij in se tudi osamo
svojiti. Skoraj zagotovo je tudi jezen na prestrašeno mati, ki mu ne zaupa. 
Zato mu boste najbolj pomagali, če si boste vzeli čas zanj in mu v mirnem 
tonu povedali, da je on odrasel in da je njegovo življenje njegovo, vključno 
z odgovornostjo za študij in kmalu tudi za preživetje. Še bolj pa je pomem
bno, da mu jasno, odločno in z vso materinsko ljubeznijo poveste, da mu 
zaupate. On potrebuje vaše zaupanje vanj, bolj kot si lahko predstavljate, in 
morda še bolj potrebuje zaupanje svojega očeta. Vse ostalo bo zmogel sam. 
Predlagam vam, da si organizirate družinski večer. Ugasnite vse ekrane, 
povabita oba vajina čudovita odrasla otroka in ju povprašajta, kaj si naj
bolj želita od svojih staršev. Povejta jima, da bi jih tokrat rada le slišala, 
kako je njima v vaši družini. Le poslušajta njune želje in pričakovanja. Ni 
treba, da uresničita vse njune želje. To je vajina odločitev. Tudi če bosta 
onadva povedala kakšno kritiko, se ne branita in ne delita nasvetov. Ona
dva sta odrasla. Nekaj časa vaju še potrebujeta za dokončanja študija (kar 
kaže, da sta dobra starša), do smrti pa bosta hrepenela po vajini toplini, 
ljubezni, zaupanju in ponosu, kar bosta vedno imela. To jima povejta. In 
če sta jima že, jima povejta še enkrat. Morda vama prvič ne bosta verjela, 
vidva pa dokažita, da mislita resno. S tem bosta osrečila tudi sebe, kajti 
ženska, ki zaupa v svoje otroke, je šele prava mati in moški, ki je ponosen 
na svoje otroke, je šele pravi oče. Z vsem tem sta že opremljena, saj vama je 
to dala narava. Izkoristita svojo moč. Otroka to od vaju pričakujeta.
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Zelo hitro širimo svoje proizvodnje zmogljivosti,  
zato zaposlimo najboljše delavce v podjetju FILC, tovarna 

filca, d. d., Škofja Loka, za nedoločen čas.

Smo podjetje z 79-letno tradicijo, specializirano za proizvod-
njo in razvoj klasičnega in z vrhunsko tehnologijo obdelane-
ga netkanega tekstila ter večplastnih tekstilij za avtomobilsko, 
gradbeno in pohištveno industrijo.

K sodelovanju vabimo kreativne, dinamične in samostojne  
osebe za delo na  delovnem  mestu:

1. UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)
20 oseb za nadzor in vodenje procesnih linij za delo  
v proizvodnji, ki  poteka v štirih izmenah. 
10 kandidatov zaposlimo za nedoločen čas, 10 kandidatov  
pa za določen čas z možnostjo sklenitve nove pogodbe ali 
pogodbe za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece.

Od vas pričakujemo:
–  IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne  tehnične smeri,
– osnovno računalniško znanje,
– natančnost in zanesljivost pri delu.

Nudimo vam:
–  dinamično delo in varno zaposlitev v urejenem delovnem 

okolju,
– možnost strokovnega izpopolnjevanja,
– nagrajevanje glede na dosežene rezultate,
– možnosti napredovanja.

Če je ponudba vzbudila vašo pozornost, se prijavite in oddaj-
te vlogo za sodelovanje  z dokazili in kratkim življenjepisom 
najkasneje do 23. 9. 2016. Upoštevane bodo izključno prijave, 
oddane preko povezave na internetni strani:
http://www.zaposlitev-filc.net/

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in jih o izidu 
razpisa obvestili v 14 dneh po izboru. 
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Zveneč naslov za trendovski 
članek v Kranjčanki, za kate-
rim se skriva varnostno-pro-
metni kaos.

Sem krajanka centra Kranja 
in imam rada svoje mesto, ki 
ga je kot svojega označevalo 
kar nekaj generacij mojih pre-
dnikov. A kaj, ko Kranj v pole-
tnem času ni več varno mesto 
za pešce. Kot vsak človek sodo-
bnega časa podpiram razne 
fizične aktivnosti in »zelene« 
rešitve prometnih problemov, 
sem pa proti temu, da na 
račun ene kategorije promet-
nih udeležencev prihaja do 
ogrožanja druge skupine.
Center Kranja je pač tak, kot 
je – predstavlja vsestranski 
izziv za prometno ureditev. 
Dodatno vse skupaj otežuje 
zelo nizka kulturna raven 
nekaterih udeležencev prome-
ta, v tem primeru kolesarjev. 
Nikakor ne mislim posploše-
vati in trditi, da so vsi kole-
sarji brezobzirni divjaki brez 
osnovnega znanja o prome-
tu. Žal pa jih v to kategorijo 
spada kar precej in ravno ti 
predstavljajo hudo grožnjo 
pešcem vseh starosti. Že maj-
hen korak iz smeri hoje lahko 
povzroči, da bo v nič hudega 
slutečega pešca z veliko hitros-
tjo treščil kolesar.
Zavedam se, da redarska slu-
žba in policija nista sposobni 

čudežev. Prometna vzgoja po 
šolah očitno ne zadošča, tudi 
osveščanje kolesarjev v raznih 
akcijah ne kaže pozitivnih 
rezultatov. Lahko trdim, da 
je splošna   preventiva v glav-
nem zatajila, represija pa v 
obstoječih pogojih tudi ne bi 
bila ravno idealna. Rešitev bi 
bile kolesarske steze, za katere 
pa v centru mesta ni prostora.
Realno gledano si na naši 
kulturni ravni ne bi smeli 
privoščiti, da morajo pešci in 
kolesarji uporabljati iste pro-
metne površine. Že pogled čez 
severno mejo pokaže drugačno 
sliko. Za zdaj smo mi Evropa 
v marsičem žal le na papirju. 
V zahodnoevropskih mestih ni 
opaziti divjanja s kolesi po sta-
rih mestnih jedrih. 
Občinskim možem polagam 
na srce, naj se vživijo v utrip 
našega mesta, naj ne bodo v 
njem navzoči le v času prire-
ditev, in če ne najdejo boljše 
rešitve, naj že zavoljo varnos-
ti otrok in starejših pešcev pre-
povedo vožnjo s kolesi skozi 
strogi center mesta. Kolesarji 
se imajo za rekreativce, torej 
jim nekaj sto metrov hoje ob 
kolesu ne bo škodovalo. Nam 
pešcem pa bo to povrnilo 
občutek varnosti in dobrega 
počutja v okolju, v katerem 
živimo.

Petra Simona Čenčur

Kranj – mesto kolesarjev
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Tisti sobotni dopoldan je Kranj gostil tradicionalno poletno modno revijo na Glavnem trgu. Med gledalci smo naleteli tudi na Marka Burgerja, ki ga večina ga pozna po vzdevku Bugy. Tokrat se je na obisk v mesto odpravil s kolesom. A. B. / Foto: A. B.

Kranjski Cineplexx je gostil ekskluzivno slovensko predpremiero težko pričakovane 

romantične komedije Dojenček Bridget Jones. Dogajanje se je začelo že uro pred filmsko 

projekcijo. Po rožnati preprogi se je sprehodila tudi novinarska kolegica, Kranjčanka 

Špela Ankele (desna), ki si je film ogledala s prijateljico Manco. A. B. / Foto: A. B.

Ireno in Martina Pičmana s Kokrice lahko srečate ob 
sobotnih dopoldnevih v starem delu mesta Kranja. Skrbita 
za ljubitelje kraške kapljice, večkrat pa se odpravita tudi 
na izlete z Gorenjskim glasom. Z nami in Kompasom pa sta 
obiskala tudi Črno goro. A. B. / Foto: A. B.

Po trinajstih letih glasbenega udejstvovanja je znana kranjska poprokovska skupina 
Joške v'n izdala svoj prvenec, album Vse se da. Vsekakor odlična novica za vse ljubitelje 
kakovostne domače glasbe, skupina pa je vsem oboževalcem ter oboževalkam album 
predstavila v kranjskem KluBaru – manjkala ni niti torta. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Prostovoljno 
gasilsko društvo 
Britof je praznovalo 
90-letnico. Ob 
jubileju so uradno 
prevzeli novo vozilo 
za prevoz opreme 
in moštva, botra 
vozila sta domačina 
in podjetnika Alenka 
in Dejan Kotar, ki 
je na sliki skupaj 
s poveljnikom 
britofskih gasilcev 
Klemenom 
Sedlarjem. / Foto: 
Primož Pičulin
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Tudi SLOVENCI
 imamo dobre

ČEVAPE!
Popust velja  

z izrezanim kuponom  
septembra in oktobra  

v Das ist Valter Kranj.

KUPON ZA 10% POPUST  
za jedi in pijačo po naročilu

Takole prisrčno je maskota RTC Krvavec Kravca s Krvavca stisnila k sebi Klemena Bučana, ki je konec avgusta povezoval 'vejkanje' na akumulacijskem jezeru Zvoh. K sreči ga je spustila s planine, saj ima ta čas veliko dela z vodenjem nove pogovorne oddaje Survivor: Na robu preživetja, seveda pa je nepogrešljiv tudi v studiu Radia Kranj. A. Š., foto: arhiv RTC Krvavec

Zavod za turizem in kulturo Kranj je to poletje z različnimi dogodki večkrat razprodal 

prizorišče Letnega gledališča Khislstein. Tako je bilo tudi v začetku septembra, ko so gostili 

Denisa Avdića s predstavo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Poletno koncertno sezono 

bodo sklenili v četrtek, 22. septembra, s prestavljenim koncertom Siddharte. A. Š. / Foto: 

Primož Pičulin

Na Češnjevem vrtu kranjske Layerjeve hiše se s prostorsko instalacijo, naslovljeno O svobodi – umetniški nakit, predstavlja avtorica Petra Bole. Projekt odpira mnoge zanimive tematike, ki se dotikajo umetnosti in našega pogleda na svet. Skozi labirint svobode, ki odstranjuje meje predvsem v nas samih, se lahko sprehodite vse do začetka oktobra. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Borisa Kobala in Tina Vodopivca povezuje komedija Staro za novo, ki sta jo 

doslej uprizorila že več kot petdesetkrat. Tokrat pa sta moči združila za dober 

namen, saj sta sedla v dobrodelni Taksi Jožeta Robežnika in s sodelovanjem 

v kvizu skušala prislužiti čim več denarja za pomoči potrebne. Kako uspešna 

sta bila, si boste na TV Slovenija lahko ogledali v kratkem. / A. Š., foto: arhiv TV 

Slovenija
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Prokozmetika
Art of beauty Studio

PROKOZMETIKA, ART OF BEAUTY STUDIO, POSLOVNA CONA B 20, 4208 ŠENČUR 
T: 04 279 22 90, M: 051 313 011, studio@prokozmetika.si, http://studio.prokozmetika.si

VREDNOSTNI BON 
ZA FRIZERSKE STORITVE  
V STUDIU    
                                     15,00 €  

*

* Vrednost bona ni izplačljiva v gotovini. Bon je potrebno vnovčiti v celoti. 
Bon velja do 31. 10. 2016 in je unovčljiv pri storitvah nad 50 €. Boni se med seboj ne seštevajo. 

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

D
vajsetletna Ana Kondič z Dru-
lovke je v izbor Miss Slovenije 
vstopila brez večjih pričakovanj, 
ta mesec pa je v finalnem izboru 

postala druga spremljevalka. Čeprav se 
ji je naziv najlepše Slovenke izmuznil, 
to je postala 25-letna Ljubljančanka Maja 
Taradi, pa Ana, kot pravi, ni prav nič 
razočarana: »O sodelovanju v izboru sem 
začela razmišljati, ko mi je lanska tekmo-
valka Lea Markelj iz Tržiča omenila, da 
organizatorji iščejo kandidatke za novo 
miss Slovenije. V prvi vrsti sem si žele-
la pridobiti nove izkušnje. Tudi če se na 
predizborih ne bi uvrstila v finale, ne bi 
bila razočarana, ko pa sem vanj vendar-
le prišla, sem si pa obljubila, da se bom 
maksimalno potrudila. S svojo uvrstitvijo 
sem zelo zadovoljna. Zame je bilo to prvo 
lepotno tekmovanje, tudi kot manekenka 

Tretja najlepša Slovenka
»To je izkušnja, ki si jo zapomniš za vse življenje,« o sodelovanju na izboru Miss Slovenije  
pravi Kranjčanka Ana Kondič, ki je postala druga spremljevalka.

Ana Kondič je v izbor za miss Slovenije vstopila brez večjih pričakovanj, zato 
je z nazivom druge spremljevalke zelo zadovoljna. 
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CVETLIČNA PRIPOVED
Aleš Forjanič, cvetličar
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Naše čudovite  
jesenske prijateljice
Ajoj! Ne! Morda je bolje, da ne berete dalje. Saj najbrž nočete 
vedeti, kako slabo sem se počutil, ko sem začel pisati ta čla-
nek. Prve krasote jeseni se že pojavljajo povsod pred mojimi 
očmi, jaz pa sem ostal čisto brez pisateljske ideje. Res, počutil 
sem se ubogo, kot tista mala mačeh'ca, ki boječe pokuka iz 
zemlje in nima pojma, v katerem jesenskem nasadu bo pri-
stala. Nič, odpravil sem se na sprehod, da si prevetrim glavo. 
Pa sem opazil poletne cvetice, ki so svoje čare pokazale v vsej 
polnosti, zdaj pa jim jesensko sonce že počasi jemlje svežino. 
Hja, očitno je prišel čas, da jih zamenjamo za njihove čudovite 
jesenske prijateljice ter z njimi na novo ocvetličimo balkone, 
vrtove in grobove. V naši cvetličarni so zato dobile častno 
mesto „jesenke“ – žametaste mačehe, nežne ciklame, resje, 
hojhera, astre, jetičnik. Grmovnice so obvezne: npr. skimija, 
zimzelena pernecija, zdravilna zelenka pa še okrasno zelje, 
obvezni bršljan, krizanteme, brez raznovrstnih trav pa tudi ne 
bo šlo. Tudi ljubke mini vrtnice nas lahko razveseljujejo vse do 
snega. Z vsem tem bogastvom si boste oblikovali unikatne 
pisane nasade, na katere se bodo oči mimoidočih kar prilepile. 
Pa ne samo oči, nanje se bodo prilepile tudi koris tne žuželke, 
ki obožujejo cvetlične barve. Letos so posebej v modi travna-
ti nasadi. Okrasne trave prijazno omehčajo nasad, popestrijo 
obrobo, srednje visoke in visoke pa zamešamo med trajnice. 
Najmanjše trave nadvse lepo okrasijo grobove.
Zdaj je tudi čas, da pomislimo še naprihodnost – posadimo 
čebulice tulipanov, narcis in žafranov. Zemlja naj bo rahla, 
zračna ter primerno pognojena z gnojili za začetno rast. Povr-
šine, ki jih ne pokrivajo rastline in so mogoče videti puste, 
okrasimo s kamenčki ali dekorativnim lubjem. 
Tako, mislim, da mi je uspelo. Počutim se veliko bolje; kot 
krepka odrasla mačeha, ki je čisto zadovoljna z nasadom, v 
katerem cveti. Pridite me pogledat; pa tudi ostale rožice – pri-
čakujemo vašo domišljijo in ustvarjalnost. 

in model še nisem nikoli delala. Vesela sem, da sem bila 
del izbora. Spoznala sem veliko novih ljudi in sklenila nova 
prijateljstva. To je ena tistih izkušenj, ki si jih zapomniš za 
vse življenje.«
Pot do finalnega izbora pa ni bila tako kratka in enostavna. 
Ana je bila na prvem predizboru že aprila lani. Z zmago 
v Casinoju Perla v Novi Gorici se je uvrstila neposredno v 
finale. A pred tem so dekleta morala opraviti še vrsto dru-
gih nalog. Imele so šov talentov, v katerem je Ana kot nek-
danja plesalka latinskoameriških plesov pokazala plesno 
znanje. Zbirale so šolske potrebščine za socialno ogrožene 
otroke, se družile z njimi v Atlantisu, imele so piknik z 
novinarji, na katerem so pekle piškote. Preizkusile so se v 
znanju angleščine in na športnem izzivu v fitnesu, kamor 
Ana sicer zahaja štirikrat tedensko, zato ne čudi, da je v 
tem izzivu tudi zmagala … »Miss Slovenije ni samo lepot-
ni izbor. V finalu smo lahko dobile samo deset odstotkov 
končne ocene, pred tem pa smo točke zbirale na drugih 
izzivih,« je pojasnila.
V finalu so se dekleta morala tudi na kratko predstaviti. 
In s katerimi besedami se je opisala Kranjčanka? »Če pri 
izhodih po modni pisti nisem imela nobenih težav, pa sem 
se pri osebni predstavitvi malo zmedla. Želela sem pouda-
riti, da sem ponosna Kranjčanka, na koncu pa sem pove-
dala le, da prihajam z Gorenjske. (smeh) In da me pozna-
jo kot nasmejano, pozitivno, zabavno in preprosto osebo. 
Povedala sem tudi, da sem nekoč plesala latinskoameriške 
plese, da se rada ukvarjam s športom, da bi rada ostala na 
modnih pistah in postala učiteljica.«
Ana je po končani ekonomski gimnaziji lani želela na 
pedagoško fakulteto, a se ji ni izšlo, zato si je vzela leto dni 
premora. »Želim si delati z otroki, morda pa to lahko ure-
sničim tudi na kakšen drug način, s poučevanjem plesa na 
primer.« Druga spremljevalka miss Slovenije upa tudi, da 
ji bo osvojeni naziv odprl vrata v svet mode, saj si je že od 
nekdaj želela delati kot manekenka in model. »Na modni 
pisti zelo uživam, rada nastopam, a pri 167 centimetrih 
višine bom verjetno težje dobila delo kot manekenka. Bi pa 
lahko delala kot model, da bi na primer reklamirala oblači-
la na socialnih omrežjih,« razmišlja Ana, ki namerava 
izkoristiti tudi svoje plesno znanje. Pridobiti si želi licenco 
inštruktorice skupinskih vadb, njene bi bile zagotovo ple-
sno obarvane. »Že ko sem aktivno plesala, sem se navadi-
la, da se moram stalno gibati. Ob vadbi v fitnesu rada tudi 
tečem, na hrano mi pa k sreči ni treba paziti,« nam je še 
zaupala. 

 Ana Kondič upa, da ji bo sodelovanje 
v izboru Miss Slovenije odprlo vrata 
v modni svet, kjer si želi delati kot 
manekenka in model. Nekdanja plesalka 
latinskoameriških plesov namerava 
izkoristiti tudi svoje plesno znanje, sicer 
pa bi nadvse rada delala z otroki. 
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Muzikal Svet je tvoj, ki ga je mladinski pevski zbor Osnovne šole Orehek pre-
mierno uprizoril junija in ga nato še petkrat ponovil, je doživel velik uspeh, saj 
si ga je ogledalo že blizu 2500 gledalcev. Prav toliko gledalcev pričakujejo tudi 
na septembrskih ponovitvah. Ta mesec so z njim že navdušili na odru Letnega 
gledališča Khislstein, izvedli bodo tudi pet ponovitev za šole, zadnja večerna 
predstava, ki jo načrtujejo ta petek, pa je že razprodana. Muzikal se lahko 
pohvali z odlično koreografijo, dovršenim triglasnim petjem in hudomušno 
vsebino iz sveta mladih. Nastal je pod mentorstvom Janje Jošt, Simone Mer-
ljak in Alje Camara, v njem pa sodeluje 28 učencev. A. Š., foto: Primož Pičulin

VELIK USPEH MUZIKALA SVET JE TVOJ

Učenci z Orehka so z muzikalom Svet je tvoj gostovali tudi na odru Khislsteina.  

Društvo za zaščito živali Kranj bo v soboto, 8. 
oktobra, pripravilo že enajsto akcijo zbiranja 
starega papirja, ki ga bodo med 8. in 19. uro 
zbirali pred trgovskim centrom Merkur na 
Primskovem. Društvo od leta 2011 prireja 
spomladansko in jesensko akcijo, izkupiček 
pa v celoti namenjajo oskrbi brezdomnih in 
zapuščenih živali. Tudi na tokratni jesen-
ski akciji bodo že po tradiciji predstavili 
koledarje za prihodnje leto, obiskovalci bodo 
na stojnici društva lahko kupili še marsikaj 
lepega in uporabnega zase ter za svoje 
živalske prijatelje, večina izdelkov pa so 
izdelale kranjske prostovoljke. Zbirali bodo 
tudi plastične zamaške za Fundacijo Naš 
kuža. A. Š.

ZBIRANJE PAPIRJA ZA POMOČ  
ZAPUŠČENIM ŽIVALIM

V Medgeneracijskem centru Kranj (Cesta talcev 
7) bodo v četrtek, 29. septembra, ob 19. uri gostili 
Toma Križnarja. Ugledni popotnik, aktivist in 
borec za človekove pravice bo v besedi in sliki 
predstavil svojo življenjsko pot ter zadnje vtise z 
afriških potovanj. A. Š.

PREDAVANJE TOMA KRIŽNARJA



Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

BREZSKRBEN ODDIH
V TERMAH DOBRNA

BREZPLAČNI 

PREVOZ*

ZA UPOKOJENCE

OD DOMA DO

TERM DOBRNA

IN NAZAJ

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ od vašega doma do  
 Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + zdravstvene  
 storitve,

 ✓ neomejeno kopanje v bazenih s termalno  
 vodo,

 ✓ brez doplačila za enoposteljno sobo.

5 x polpenzion + kopanje že od 198,00 €
oseba / 5 noči

LEPO JE BITI UPOKOJENEC*
do 30. 12. 2016

MINI ODDIH
do 28. 10. 2016

 ✓ WELLNESS in MEDICO bon v višini 5 €,
 ✓ 1 x vstop v Deželo savn,
 ✓ neomejeno kopanje v bazenih s termalno  

  vodo,
 ✓ otroci do 4. leta starosti - BREZPLAČNO  

 bivanje in polpenzion.

1 x polpenzion + kopanje že od 36,90 €
oseba / noč, min. 2 noči

Z leti pride v življenje tudi kakšna tegoba, 
dobro znane so bolečine v hrbtenici, skle-
pih in druge posledice degenerativnih 
sprememb. Vsaka bolečina je opozorilni 
znak, ki ga ne smemo prezreti, da bi lah-
ko nadaljevali aktivno življenje. V Termah 
Dobrna, našem najstarejšem delujočem 
termalnem zdravilišču, posebno pozor-
nost namenjajo tudi upokojencem. V skr-
bi za njihovo dobro počutje so pripravili 
poseben upokojenski paket, v katerega je 
vključen posvet pri zdravniku in zdravstve-
ne storitve, z namenom preprečevanja ali 
lajšanja že nastalih težav.

TRIJE ZDRAVILNI DEJAVNIKI

V zdraviliškem domu so posebnost, zaradi 
katerih se je v Termah Dobrna vredno usta-
viti, marmorne kopeli z zdravilno termalno 
vodo. Termalna voda velja za idealno sred-
stvo ne samo pri zdravljenju ginekoloških 

in uroloških obolenj, pač pa tudi pri revma-
tičnih in revmatizmu sorodnih obolenjih 
ter zdravljenju bolezni in poškodb gibalne-
ga sistema. Zaradi svoje z minerali bogate 
sestave pa je primerna tudi za pitje.
Bolečine in bolezenska stanja se blažijo tudi 
z oblogami iz zdravilnega blata, imenova-
nimi fango. Fango se uporablja kot blatna 
obloga ali blatna kopel. Priporoča se pri 
bolečinah v sklepih, hrbtenici ali križu ali pri 
mišičnih bolečinah in revmatskih obolen-
jih. Pomaga pri presnovi organizma, pospe-
šuje potenje in izločanje odpadnih snovi ter 
tako spodbuja razstrupljanje telesa.
Kot tretji zdravilni dejavnik se pridružuje 
šota, ki ima toplotni, kemični in mehanski 
učinek. Pomešana z vodo in ogreta na 40 
do 45 stopinj Celzija, pospešuje zdravilne 
procese v telesu in izboljšuje metaboli-
zem ter pomaga pri zmanjšani gibljivosti 
sklepov in pri bolečinah revmatskega in 

degenerativnega izvora. Podobno kot fan-
go zmanjšuje in mehča zarastline in braz-
gotine.

TERAPEVTSKE MASAŽE 

Za zdravljenje in lajšanje težav, ki nastopijo 
kot posledica degenerativnih sprememb 
in poškodb, v Termah Dobrna združujejo 
obravnavo z naravnimi dejavniki in tera-
pevtske postopke s sodobno tehnologijo. 
Priporočajo terapevtske masaže za sprošča-
nje napetosti in povečanje gibljivosti hrbte-
nice, limfne drenaže za izboljšanje prekr-
vavitve in odpravo oteklin, elektroterapijo 
za lajšanje bolečin in magnetoterapijo za 
pospeševanje protivnetnega delovanja. 
Terme Dobrna imajo tudi zelo dobre narav-
ne pogoje. Odmaknjene od mestnega hru-
pa v izrednem okolju zdraviliškega parka in 
okoliških gozdov so primerne tudi za aktiv-
ni oddih.

Narava zdravi tudi v jeseni življenja
V ugodnem podnebju in okolju imajo v Termah Dobrna naravne zdravilne dejavnike, priznane  
s strani ministrstva za zdravje: termalno vodo, blato in šoto, ki ugodno vplivajo na zdravje in počutje.



AVTO

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

Ž
e od začetka poletja se obračamo za njim. Ni jih še veli-
ko, vendar so zelo opazni. Renault Talisman. Naslednik 
lagune, tiste, ki smo jo zadnjič videli posodobljeno, pa je 
danes stara že devet let! Zdaj je na naših cestah avto, ki 

sicer z laguno ima vezno nit, ni ji pa prav nič podoben. Kako bi 

Pogumno med 
konkurenco
Verjetno najtežje pričakovani avtomobil tega leta  
je končno na slovenskih cestah.

ji tudi bil, saj vemo, kaj v avtomobilski industriji pome-
ni devet let. 
»Pripravite se, da boste pritegnili poglede,« je talisma-
nov slogan. Res je tako. Večina občudovalcev pravi, da 
je drugačen od vseh. Mogoče ravno tukaj tiči odgovor, 
zakaj je na ceste zapeljal zadnji izmed konkurence. 
Stroka pravi, da je Renault namerno čakal, da najprej 
konkurenti položijo 'karte na mizo', in potem bo njiho-
va zmaga toliko večja in slajša. Cenovno gledano bodo 
kupci za talismana odšteli približno 27.000 evrov – tako 
kažejo kupne navade ljudi, ki si želijo avto tega segmen-
ta. Podobno torej koz za passata, insignio in superba, ki 
spadajo med glavne igralce tako imenovanega »srednje-
ga poslovnega« razreda. Seveda to ni talismanova zače-
tna cena. Dobite ga že za 20.000 evrov, vendar – kot 
rečeno – se največ kupcev odloči za opremo, ki potem 
nanese približno 27.000 evrov. V Sloveniji je talisman 
že osvojil laskav naziv poslovni avto leta. »Pri talismanu 
se je izšlo vse – od prostora, tehnike, udobja, sodobnosti 
in res ugodne cene. Katera znamka pa vam še ponudi 
4,9-metrsko limuzino za 20 tisočakov, in to zelo dob-
ro!« S temi besedami je časnik Finance, ki to nagrado 
podeljuje, obrazložil zmago. Samo prikimamo lahko in 
se hkrati sprašujemo, kaj potem kupca pritegne, da odš-
teje še dodatnih 7 ali 8 tisoč evrov? Razlaga ni potrebna. 
Če avto kupujemo za »neslužbene« namene, torej samo 
zase, potem je jasno, da vedno hočemo več. 
Konkurenca? Passatu je celo malo podoben, če ga pogle-
damo samo od spredaj. Insignia je stvar okusa, superb 
pa je z najnovejšo obliko prava 'vroča žemlja'. Torej, 
konkurenca bi težko bila hujša. Kaj je tisto, kar bi lah-
ko jeziček tehtnice nagnilo ravno na talismanovo stran? 
Pri Renaultu trdijo, da je najbolje, da kupec zapelje na 
testno vožnjo vse štiri avtomobile, in odločitev bo lahka. 
Prepričani pa smo, da to kupci tudi storijo, razen seveda 
če gre za večjo pripadnost kaki znamki. 
V laguno so vgrajevali motorje od 1,6 do 3,5 litra pro-
stornine z močmi od 80 do 175 kilovatov, talisman 
ima enega 1,5-litrskega, drugi štirje so 1,6-litrski, moči 
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ŽE ZA 9.990€*

PEUGEOT 208

5 LET JAMSTVA / BONUS OB PEUGEOT FINANCIRANJU / KASKO ZA 1€

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 106 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji 
omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18. 8. 2016 znaša 7,5 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi 
indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1 %; fi nancirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.669 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

KAVCIC.indd   1 24/08/16   11:36

pa od 81 do 147 kilovatov. Torej pet 
motorjev; trije so turbodizli dCi (110, 
130 in 160) in dva turbobencinska 
TCe (150 in 200). Ob bencinskih in 
ob dCi 160 je menjalnik vedno samo-
dejni (sedem- oziroma šeststopenj-
ski), srednje močan dizel ima na voljo 
oba, najšibkejši dizel pa je na voljo le 
z ročnim menjalnikom. Velja omeniti 
še doplačilen štirikolesni volan »4con-
trol« in sistem »multisense«, s katerim 
se nastavi vozna dinamika vozila. Naj-
cenejši talisman je dCi 110 life in stane 
brez popusta 21.490 evrov. Poslovni 
dCi 130 business stane 24.990 evrov, 
najcenejši bencinski TCe 150 business 
25.990, najdražji dCi 160 EDC initiale 
paris 36.490 evrov, grandtour je 1200 
evrov dražji od limuzine.
V Renaultu pričakujejo, da bodo prodali 
več grandtourov, torej karavanskih razli-
čic, kot pa limuzin. Talisman grandtour 
dCi 130 business je na voljo za 24.690 
evrov in je že zdaj pravi prodajni hit. 
Kako tudi ne, Slovenci so karavanske 
različice sprejeli kot družinska vozila in 
že dolgo niso več avti za »obrtnike«.
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ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

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.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

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

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000

www.vitara.si
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. 

BISTVO. Renaultova posebnost večjih 
avtomobilov je štirikolesni volan, ki 
izboljša okretnost in lego na cesti, pri 
elektronskih dodatkih je treba omeniti R 
Link, pri prilagoditvi različnim okusom 
pri voznih občutkih Multi-sense, ki delu-
je na podvozje, delovanje motorjev in 
menjalnikov, videz informacijskih zaslo-
nov. V praksi je Multi-sense kar malce 
preobčutljiv oziroma nismo prepričani, 
da je ta funkcija pravšnja za naše slabe 
ceste. Motorna oprema se omejuje na šti-
rivaljnike, dodatno opremljene z običaj-
nimi ali podvojenimi turbo puhali. 
ZELO VŠEČNO. Talisman vas prek pros-
toročne kartice prepozna in vas pozdra-
vi, ko se približate vozilu. Prižgejo se 
dnevne luči, ki osvetlijo tla, vključita se 
osvetlitev potniškega prostora in ambi-
entalna osvetlitev, razpreta se zunanji 
ogledali. Ko odprete vrata, bočni smer-
niki oddajo svetlobni signal. Sedeži pre-
vzamejo zadnje nastavitve, vašega vsto-
pa pa se razveseli tudi zaslon na dotik, ki 
vam zaželi dobrodošlico. Veličasten 
sprejem, avto, ki se vas razveseli! 

 V Sloveniji je talisman že osvojil laskav naziv poslovni 
avto leta. Pri talismanu se je izšlo vse – od prostora, 
tehnike, udobja, sodobnosti in res ugodne cene. 
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Besedilo: Simon Ručigaj

P
ovsem preprosto je – verjetno vsak 
od nas kupi nov telefon vsaj enkrat 
na tri leta, marsikdo tudi pogoste-
je. Nekateri pa redkeje. In recimo, 

da vsakih pet let nov računalnik. Pa ver-
jetno na deset let televizor. Vmes pa še 
telefon, igralno konzolo, hi-fi in še kaj 
za prednajstniške ali najstniške otroke. 
Zraven gredo še naročnine in vse drugo, 
kar je zabavnih dobrot digitalnega sve-
ta – vstopnice, licence, stroški nakupa 

igric, aplikacij in kaj-vem-česa-vse. 
Takole čez prst lahko v povprečni druži-
ni strošek za internet, telefonijo, naba-
vo opreme in podobno hitro znese tudi 
200 evrov mesečno. Pa čeprav se ponu-
dniki telekomunikacij še tako trudijo 
priti naproti svojim uporabnikom – ali 

Racionalizacija
Onidan se mi je posvetilo – spet, če lahko pripomnim – nekaj, kar pametni ljudje vedo že dolgo.  
Za elektroniko, zabavno in informacijsko, »zmečemo« čisto preveč denarja. Zakaj to počnemo?

Kmalu bomo lahko srečo digitalnega in resničnega sveta učinkovito kombinirali. Samo predstavljajte si – čudežna 
očala, ki vam sproti prilagajajo sliko in morda prikrivajo tisto, česar zares nočete videti. Tržniki si že manejo roke, saj 
bo digitalni »objem« tako popoln in prisoten povsod.
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pa ravno zato, ker so novi paketi, posebne ponudbe in veza-
ve vsakokrat še krasnejši od prejšnjih!
Seveda, v sodobnem času je nemogoče živeti odrezan od 
sveta, a verjetno je smiselno marsikaj racionalizirati. Zakaj 
nujno iPhone, če pa zadostuje tudi kak cenejši android? 
Zakaj 40-palčni televizor – je res v njem toliko zabave, da 
je strošek nujen in opravičljiv? Zakaj najdražji paket inter-
netne televizije, saj se lahko zabavate tudi drugače? Ja, vem, 
potem je Jelena Aščić tako majhna in Bergdoktor enostavno 
ne pride tako do izraza, kot če na tistem 50-palčnem zaslo-
nu odpre vrata in vstopi naravnost v vašo dnevno sobo. 
Ja, skušnjava racionalizacije je naporna – človek se mora toli-
kokrat vprašati, kaj zares potrebuje, česa si želi, zakaj potre-
buje Facebook, pa Voyo, HBO in druge tatove časa in zdrave 
pameti … Ali niso včasih zadostovale knjige, sprehodi v nara-
vo in bicikel pa tu in tam še kak piknik ali obisk fuzbalske 
tekme?
ZADEVA JE PRAVZAPRAV ENOSTAVNA. Pogledaš svoje 
naročnine. Preveriš, kaj dobiš za manj denarja. Seveda, 
paketi so takšni, da se enostavno »ne izplača« racionalizi-
rati. Ampak – kaj pa, če televizije zares ni treba veliko gle-
dati in ne potrebuješ kanalov z risankami, vsemi možnimi 
športi, tudi za odrasle, in še česa? Kaj, če ne potrebuješ 10 
gigabajtov prenosa podatkov na telefonu, pač pa zadostujeta 
1 ali 2, in ti opcija EU ali karkoli že je tako in tako nikoli ne 
koristi, ker se v glavnem držiš bolj doma? Kaj, če bi lahko 
s starim računalnikom shajal še leto ali dve, morda tri (v 
takem času bo nekdo zamenjal že dva)? Dodaš nekaj pom-
nilnika in morda disk SSD, pa bo hitrejši in »bolj zabaven«. 
Ja, vem, »ne splača se starega obdržati, novi so tako poce-
ni«, pa še tanove Windows 10 imajo. 
Sodobna zabavna elektronika je tako poceni, da človek hitro 
na letni ravni vanjo investira tisočaka ali več in tega sploh 
več ne opazi. Če prihranimo vsaj polovičko, se da s tem že 
marsikaj narediti – lahko kupiš bicikel, opremo za v hribe, 
kak čudak bi si nabavil tudi palice za golf ali pa bi šel na 
počitnice za kak teden, v skromnem aranžmaju pa tudi za 
kak dan več. 
Poznam ljudi, ki bi si s takim denarjem znali celo kupiti 
avto – če ne v enem, pa v dveh letih. Je pa res, da oni niso 
osrednja ciljna skupina ponudnikov.
Osrednja ciljna skupina smo namreč tisti, ki nas zanima 
tehnologija, ki ne želimo zamuditi ničesar na svetu, pa čep-
rav zaradi tega zamujamo vse. Tisti, ki ob racionalnem pre-
računavanju zatisnemo oko ali pa kar oba – sam pa včasih 
zatisnem še tretje oko, ki naj bi sicer omogočalo povezavo z 
vesoljem. Ja, če obstajajo klubi za odvajanje od mamil in 
podobnih reči, bi se jaz z lahkoto vpisal v društvo za odvaja-
nje od ikon na telefonu ali pa v društvo anonimnih interne-
toholikov. Marsikdaj se mi namreč zgodi, da skoraj do kon-
ca preberem cel internet – a kaj, ko tisti košček, ki si ga 
pustim, že drug dan spet naraste kot kvas in je spet tako 
veliko dela s tem presnetim branjem, klikanjem, srfanjem, 
brskanjem, preverjanjem, iskanjem, brkljanjem, čebljan-
jem … In tako se mimogrede najdejo še informacije o novi 
opremi, ki omogoča, da je izkušnja brkljanja še pristnejša, 
hitrejša, učinkovitejša, vizualno in še kako drugače zadovo-
ljiva, taka, da bi človek kar hotel še in še in še … 

 
Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Brezplačno bomo zbirali  
nevarne odpadke iz gospodinjstev 

V Mestni občini Kranj bomo nevarne odpadke zbirali  
s posebno mobilno postajo od 3. do 10. oktobra 2016.

Med nevarne odpadke, ki jih boste lahko brezplačno oddali, 
sodijo odpadna zdravila, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pes-
ticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, masti, 
hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … 
Oddali boste lahko tudi embalažo dezodorantov, lakov za lase, 
sprejev in barv. Embalaža teh izdelkov je narejena pod pritis-
kom in čeprav je prazna, je še vedno nevarna, saj lahko povzroči 
eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila 
ali kozmetična sredstva, kar lahko preverite na etiketi izdelka.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi 
odpadki. Zbirati jih moramo ločeno, saj le tako lahko prepreči-
mo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zago-
tovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.

Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja  
ne varnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne 
bodo ogrožali okolja in nenazadnje tudi našega zdravja:
–  ponedeljek, 3. 10. 2016: 
 od 13. do 16. ure pred Zadružnim domom na Jezerski cesti
 od 16.15 do 19. ure, OŠ Simona Jenka

-  torek, 4. 10. 2016:
 od 10. do 13. ure na parkirišču pri Športni dvorani Planina
 od 13.15 do 16. ure  pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti,
 od 16.15 do 19. ure na parkirišču pred domom krajanov Kokrica

-  sreda, 5. 10. 2016:
 od 10.  do 13. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču v Žabnici
 od 13.15. do16. ure, na parkirišču pri naslovu Srednje Bitnje 128
  od 16.15. do 19. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto

-  četrtek, 6. 10. 2016:
 od 10. do 13. ure pri Pošti v Besnici 
  od 13.15 do 16. ure pod mostom nasproti ekološkega otoka  
v Struževem

 od 16.15 do 19. ure na parkirišču nasproti pokopališča Mavčiče

-  petek, 7. 10. 2016:
 od 10. do 13. ure na parkirišču pri nogometnem igrišču v Čirčah
  od 13.15 do 16. ure na parkirišču ob nogometnem igrišču  
v Britofu

 od 16.15 do 19. ure  na parkirišču pri osnovni šoli v Predosljah

-  ponedeljek, 10.  10. 2016:
 od 10. do 13. ure na  parkirišču poleg  gasilskega doma na Golniku
  od 13.15 do 16. ure na parkirišču ob telovadnici osnovne šole  
v Goričah

 od 16.15 do 19. ure pri trgovini na Trsteniku 

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno 
oddate tudi v času odprtja zbirnih centrov Zarica in Tenetiše. 

Spremljajte nas na naši spletni (www.komunala-kranj.si) in 
Facebook strani (www.facebook.com/KomunalaKranj/). 



100 €

S ponudbo za čisto 5ko* do novega Renaulta!

Se še spominjate šolskih dni in vseh svojih petic? Zdaj imate ponovno priložnost, da si jo priborite!
V Remontu Kranj smo namreč za vas pripravili odlično ponudbo - ponudbo za ČISTO 5ko*!      
  
 5 let brezplačnega rednega servisa
  5 let podaljšanega jamstva
  Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto
  Zavarovanje GAP - pomaga zmanjšati fi nančno izgubo v primeru škode ali kraje
  Zavarovanje BNI - zavarovanje posojila v primeru brezposelnosti, nezgodne smrti   
 ali invalidnosti

Ob nakupu novega Renaulta do konca oktobra praktično ne boste imeli prav nobenih dodatnih 
stroškov - 5 let vozilo servisirate brezplačno, pridobite 5 let podaljšanega jamstva, zavarovanje za 
prvo leto vam plačamo mi. To pa še ni vse!
V primeru zamenjave po sistemu STARO ZA NOVO vam podarimo darilno kartico PETROL,
s katero si natočite za kar 100 € goriva!

Pokličite nas in si rezervirajte 
svoj termin za obisk ali testno vožnjo!

Boštjan 041 740 878
Mark 030 697 285

*Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, 
karkoli se zgodi prej. Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje (kasko zavarovanje proti kraji za prvo leto). BNI (zavarovanje posojila za celoten čas fi nanciranja v primeru brez-
poselnosti, nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti). GAP (zavarovanje, s katerim vam pomagamo zmanjšati fi nančno izgubo v primeru popolne škode na vozilu ali kraje vozila). 
Ugodnosti veljajo ob nakupu novega vozila Renault v Remontu Kranj od 20. 9. do 31.10. 2016. Akcija velja v primeru Renault Financiranja in velja ob predložitvi oglasnega sporočila.

Avtohiša Real, d.o.o., PE REMONT KRANJ, Ljubljanska cesta 22, Kranj, tel: 04 2015 223, www.remont-kranj.si

Odlična
ponudba!

100 €

S ponudbo za čisto 5ko* do novega Renaulta!

Se še spominjate šolskih dni in vseh svojih petic? Zdaj imate ponovno priložnost, da si jo priborite!
V Remontu Kranj smo namreč za vas pripravili odlično ponudbo - ponudbo za ČISTO 5ko*!      
  
 5 let brezplačnega rednega servisa
  5 let podaljšanega jamstva
  Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto
  Zavarovanje GAP - pomaga zmanjšati fi nančno izgubo v primeru škode ali kraje
  Zavarovanje BNI - zavarovanje posojila v primeru brezposelnosti, nezgodne smrti   
 ali invalidnosti

Ob nakupu novega Renaulta do konca oktobra praktično ne boste imeli prav nobenih dodatnih 
stroškov - 5 let vozilo servisirate brezplačno, pridobite 5 let podaljšanega jamstva, zavarovanje za 
prvo leto vam plačamo mi. To pa še ni vse!
V primeru zamenjave po sistemu STARO ZA NOVO vam podarimo darilno kartico PETROL,
s katero si natočite za kar 100 € goriva!

Pokličite nas in si rezervirajte 
svoj termin za obisk ali testno vožnjo!

Boštjan 041 740 878
Mark 030 697 285
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v Rovih pod starim Kranjem

21. -- 23. in 28. -- 30. oktober

www.visitkranj.si

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 30 degustacijskih točk

Petek, 11., in sobota, 12. november
Petek, 18., in sobota, 19. november

www.visitkranj.si

Vinska pot
v Rovih pod starim Kranjem

Vinska pot
v Rovih pod starim Kranjem
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62 I HOROSKOP

OVEN 
21. marca–21. aprila

V tem mesecu boste malo podlegli 
prehladu. Le limona in čaj ne bosta 
pomagala. Obisk pri zdravniku vam 
bo olajšal zdravljenje. Vse to ne bo 
nič hudega, da boste prisiljeni ležati, 
vam bo samo v korist. Srečna dneva 
bosta 28. 9. in 3. 10. Misel meseca: 
Samo od nas je odvisno, kako prebe-
remo že zapisano usodo.

BIK 
22. aprila–20. maja

Zamera, ki jo držite v sebi, vam samo 
vedno bolj načenja živce. Vprašali se 
boste, ali je to pametno, in končno 
uredili stare račune. Želja po uspe-
hu vas bo gnala naprej in ambiciozni 
boste kot že dolgo ne. Srečna dneva 
bosta 8. in 9. 10. Misel meseca: Ključ 
do sreče je najmanjši in komur se 
mudi, ga spregleda.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Odvrgli boste bremena preteklosti 
in se soočili z vsemi strahovi, zaradi 
katerih vam je ušla marsikatera pri-
ložnost. Res da bo sam prvi korak še 
nekoliko previden in negotov, a bo pa 
le. Vabilu se odzovite.  Srečna dneva 
bosta 5. in 6. 10. Misel meseca: Brez 
vere vase težko preskočimo še tako 
majhen jarek.

RAK 
22. junija–22. julija

Delo vas bo priganjalo pa tudi neke 
stare zadeve boste morali poravnati. 
Kot po navadi boste sami sebi pre-
več naložili in se kasneje spraševali, 
čemu je bilo to sploh potrebno. Obeta 
se vam finančno presenečenje. Sre-
čna dneva bosta 25. in 29. 9. Misel 
meseca: Svet se dogaja ljudem, ki 
osedlajo jutro in prehitijo dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

Težave v službi ali pa v družinskem 
krogu boste uspešno reševali z naj-
večjo mero svoje dobre volje in opti-
mizma. Čeprav se vam bo zdelo, da 
je v odnosih med prijatelji vse v redu, 
bodite previdni. Srečna dneva bosta 
10. in 11. 10. Misel meseca: Vsak ima 
svoj košček sveta, kdor to ve, ima ves 
svet. 

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Razočarali in istočasno prizadeli vas 
bodo ljudje, za katere bi si to najmanj 
mislili. Kar nekaj časa boste potre-
bovali za razmislek, a ne nazadnje 
boste ugotovili, da je tako čisto prav. 
V ljubezni pričakujte spremembe.  
Srečna dneva bosta 5. in 11. 10. 
Misel meseca: S solzami le hranimo 
svojo nesrečno usodo.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Neki pogovor se ne bo dokončal in 
občutek boste imeli, da ste ostali 
praznih rok. Pripravite se na besed-
no kot tudi čustveno borbo, saj boste 
zadevi prišli do dna. V ljubezenskem 
razmerju boste dozoreli. Srečna 
dneva bosta 4. in 8. 10. Misel mese-
ca: Iskrenost je plemenita lastnost. 
Pametni se z njo ne šopirijo preveč.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Zopet boste prišli na tanek led. Pri-
jatelji si vas bodo malo posodili. Vi 
boste tisti, ki se boste smejali zad-
nji. Vedno je tako. Pri zdravju se vam 
bodo pokazale stare težave, ki jih 
boste hitro premagali. Bodite brez 
skrbi. Srečna dneva bosta 25. in 30. 
9. Misel meseca: Sreča ne mara ljudi, 
ki preveč jočejo.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Tja, kjer imate največ možnosti za 
uspeh, boste usmerili pozitivno 
energijo. To bo pripomoglo, da pri-
dete v ospredje, kjer vas opazijo tudi 
tisti, ki vas do sedaj niso. V ljubezni 
vas čakajo lepa presenečenja. Sreč-
na dneva bosta 22. in 23. 9. Misel 
meseca: Dve življenji ima, kdor zna 
eno živeti.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V bližnji prihodnosti bo končno prišla 
do izraza vaša kreativnost, in to tako 
v ljubezni kot na delovnem področju. 
Glejte le, da vam zanos ne zamegli 
občutka za pravo mero. Pred vami je 
daljša pot.  Srečna dneva bosta 24. 
in 27. 9. Misel meseca: Res je, da so 
vsi dnevi enako dolgi, vendar lepši so 
krajši.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Pred vami ni najboljši čas za inve-
sticije. Izogibajte se preveč prijaz-
nim prodajalcem ali poslovnim par-
tnerjem, da se ne opečete. To, da 
se odzovete povabilu večje družbe, 
bi bila najboljša sprostitev. Srečna 
dneva bosta 3. in 4. 10. Misel mese-
ca: Zavedanje majhnosti je osnovno 
spoznanje velikih ljudi.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Novice, ki jih boste prejeli, vam bodo 
dale veliko misliti. Pomembni dogod-
ki se vam bodo začeli vrstiti en za 
drugim. Komaj boste kos položaju, a 
uspeh bo kljub vsemu na vaši strani. 
Veseli boste denarja. Srečna dneva 
bosta 1. in 2. 10. Misel meseca: Sre-
ča je tanka ledena površina. Čeznjo 
drsimo čez tanko skorjo nad globino.
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Za vas smo prenovili trgovino, kjer vas pričakujemo od ponedeljka  
do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure.

Široka izbira, 

visoka kakovost, 

nizke cene!

Savska loka 21/c
(zraven bivše Planike)

T: 04 20 10 590

16.9.2016

NARISANI

23.9.2016

OBVEZNA SMER

30.9.2016

ROCKOMOTIVA
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iŠČEJO NOV DOM!GOspODiNJski 

pOMOČNiki

pE kranj Labore | Ljubljanska cesta 30 

BELa tEhNika / NapE / rEzErVNi DELi 
sErVis / sEsaLNiki iN priBOr / kLiME

pEJt, pEJt  
V Etis!

huDa izBira, 

huDE cENE, 

huDi 

strOkOVNJaki!
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