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Podvojimo vrednost 
vašega recepta
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Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

Defibrilatorji za osnovne šole 

Pozdrav poletju

Dan skakalcev Triglava

Pogovor: Franc Rozman



DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

OGLJE LAIS  
10 kg 6,91 EUR

SIR JOŠT  
LJ. MLEKARNE 1 kg 

6,32 EUR

BRISAČE  
PAPIRNATE 
2/1 800 listov 
8,99 EUR

-20%

PRALNI  
PRAŠEK 

WASH,  
10 kg 

9,95 EUR 

ZAČINJENA  
ČEBULA ,PRAŽENA 
1 kg  2,99 EUR

Vsa sončna 
očala

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   3 13/09/2018   15:06
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Na naslovnici: Anja Janžekovič,  
Špela Budič in Julija Javornik 
Foto: Tina Dokl

je me seč na pri lo ga  
Go renj ske ga gla sa  

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

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

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

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

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 47. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 14. junija 2019,  
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 6

14 I Posameznik, družina, družba

20 I Navijali na Dirki po Italiji

30 I Dvanajstič po mamutovi deželi

38 I Naj zmaga najboljša

46 I Novi javni pozivi Eko sklada

4 I TRENING MOŽGANOV 
NIKOLI NE ŠKODI
Ob koncu letošnjega šolskega leta se z 
mesta ravnatelja Gimnazije Kranj poslavlja 
Franc Rozman, ki je gimnazijo vodil kar 
23 let. Čeprav ostaja vpet v delo šole, pa 
računa, da si bo zdaj lahko vzel čas tudi 
za druge stvari, med drugim za kmetijo in 
ezoteriko.

12 I NAVDIHUJEJO DRUGE
V ekipi študentov strojništva, ki so s svojim 
daljinsko vodenim letalom slavili na 
tekmovanju v Arizoni in jim je predsednik 
Borut Pahor nedavno podelil jabolko nav-
diha, so tudi Kranjčani Martin Kocijančič, 
Tilen Košir, Andraž Vene in Igor Banfi.

21 I SPREJEM ZA 
ROŽNATEGA JANA  
POLANCA
Rožnati Britof: Jan Polanc je na Dirki po 
Italiji dva dni nosil rožnato majico, po  
vrnitvi domov pa ga je pričakal sprejem.
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Besedilo: Mateja Rant

Na letošnjem maturantskem plesu 
ste maturante še zadnjič nagovorili 
v vlogi ravnatelja Gimnazije Kranj. 
Se vam bo težko posloviti s tega 
mesta ali že kujete nove načrte in 
se pripravljate na nove izzive v živ-
ljenju?
»Pripravljam se tudi na nove izzive, 
seveda pa me je bilo ob sprejemu odlo-
čitve, da bom zaključil z ravnateljeva-
njem, tudi malo strah. Pa ne zaradi šole, 
saj vem, da bo enako dobro ali še bolje 
delovala tudi naprej, še naprej bom ostal 
tudi vpet v šolsko delo ali kot učitelj ali 
pomočnik ravnatelja, saj imam do upo-
kojitve še tri leta.« 
Kaj je torej botrovalo odločitvi, da 
se po skoraj četrt stoletja ravnate-
ljevanja umaknete s tega mesta tik 
pred upokojitvijo?
»Že pred petimi leti, ko so me z mak-
simalno podporo ponovno potrdili za 
ravnatelja, sem se odločil, da želim po 
izteku mandata poskusiti še kaj novega. 
Nameraval sem se namreč uveljaviti v 
političnem prostoru. S tem sem sezna-
nil tudi kolektiv. Ker pa sem lani hudo 
zbolel – moja dializa sicer traja leto 
dlje kot moje ravnateljevanje – sem vse 
politične ambicije opustil in se posvetil 
samo šoli. Čeprav je vedno treba še kaj 
narediti, in če bi mislil na to, potem bi 
bil lahko ravnatelj še po smrti. To so 
potem vedno tudi izgovori, da vztraja-
mo na določenem mestu; vseeno pa se 
zavedam, da človek ni nikoli tako hiter, 
kot je hiter čas. Razvoj je seštevek vseh 

Trening možganov nikoli ne škodi
Ob koncu letošnjega šolskega leta se z mesta ravnatelja Gimnazije Kranj poslavlja Franc Rozman,  
ki je gimnazijo vodil kar 23 let. Čeprav ostaja vpet v delo šole, pa računa, da si bo zdaj lahko vzel  
čas tudi za druge stvari, med drugim za kmetijo in ezoteriko.

Franc Rozman / Foto: Tina Dokl
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Trening možganov nikoli ne škodi
Ob koncu letošnjega šolskega leta se z mesta ravnatelja Gimnazije Kranj poslavlja Franc Rozman,  
ki je gimnazijo vodil kar 23 let. Čeprav ostaja vpet v delo šole, pa računa, da si bo zdaj lahko vzel  
čas tudi za druge stvari, med drugim za kmetijo in ezoteriko.

dobrih idej, ti si pa sam. Okolje – tudi 
dijaki, učitelji – bo presodilo, ali sem bil 
učinkovit.« 
O tem verjetno ni dvoma, kranj-
ska gimnazija je vedno veljala za 
kakovostno šolo, kar potrjujejo 
tudi vsakoletni rezultati na maturi. 
Kako bi strnili vaše 23-letno obdo-
bje na čelu Gimnazije Kranj?
»Na začetku sem poskušal več pozor-
nosti nameniti tudi obšolskim dejav-
nostim, ker so enostavno prihajali časi, 
da si moral dijake zamotiti še z drugi-
mi stvarmi, če si hotel dobro ''trenirati 
možgane''. Dijaki, ki učno niso najspo-
sobnejši, se znajdejo v stiski, ker si vsak 
želi biti uspešen na kakšnem področju, 
zato smo veliko obšolskih dejavnosti 
zagnali v močnejši meri ali jih postavili 
na novo. Dijaki imajo veliko možnosti 
tudi v okviru neobveznega dela obvez-
nih izbirnih vsebin. Na vsake toliko časa 
je potreben tudi kakšen večji, udarnejši 
projekt, kot je Mepi, pa koncert, muzi-
kal ... Bojim pa se, da ne vidim več, kaj 
bi bilo še nujno narediti, tudi to moram 
priznati. Nehal sem tudi ''popravljati'' 
državo oziroma šolsko politiko. Pa to 
niti ni slabo, saj se bolj osredotočiš na 
šolo in jo prilagodiš razmeram, saj nima 
smisla samo tarnati. Z dijaki sicer nikoli 
nisem imel težav, starši pa postajajo iz 
leta v leto bolj problematični.«
Kaj je postalo najbolj moteče?
»To, na kar sem pogosto opozarjal 
tudi na roditeljskih sestankih – da je 
pomembno, da ima otrok neki ''ventil'', 
skozi katerega lahko izrazi svoje teža-
ve in mogoče tudi potarna čez svojega 
trenerja, učitelja. Pomembno je, da ga 

starš posluša in razume. Sicer nimajo 
nikogar za to, s prijatelji se pogovarjajo 
druge stvari. Mladi krojijo svet, v kate-
rem čez čas prevzamejo vodilno vlogo.« 
Starši jim moramo biti torej pred-
vsem v oporo?
»Večinoma vsi povsem dobro razume-
mo, da je vzgoja organizirana obramba 
odraslih proti mladini, a te obenem pov-
sod ''bombardirajo'' s tem, da se starši 
premalo ukvarjamo z otroki, potem smo 
pa tudi starši v stiski in se z njimi začne-
mo preveč ukvarjati.« 
Vedno ste dajali občutek, da rav-
nateljstvo za vas ni le funkcija, 
ampak življenjsko poslanstvo?
»Ženske mogoče res lahko več stvari 
hkrati opravljajo kakovostno, zame pa 
je pomembno, da imam fokus – in šola 
je bila vedno moja prioriteta, postavljal 
sem jo tudi pred družino. Sem pa pred 
vsako ponovno kandidaturo ženo vpra-
šal, ali se strinja s tem. Zdaj se bom lah-
ko v večji meri posvetil tudi ezoteriki; pa 
kmetiji, ki jo imava z ženo.«
Sami ste v nekem pogovoru pou-
darili, da se učitelji včasih prema-
lo zavedajo obrtniških prvin, ki so 
prav tako del pedagoškega dela, in 
da morajo v prvi vrsti učence ozi-
roma dijake naučiti temeljev, na 
katerih lahko pozneje gradijo svojo 
uspešno zgodbo. Kateri so ti teme-
lji?
»V tednu obveznih izbirnih vsebin 
smo se z dijaki pogovarjali tudi o raz-
ličnih funkcijah možganov in sem jim 
povedal, da se je nesmiselno spraševa-

ti, zakaj se morajo učiti toliko različnih 
predmetov. Vsak predmet namreč na 
drug način trenira možgane, in če imaš 
te naravnane na visoke ''obrate'', imaš 
odprtih veliko vrat, sicer si jih zapiraš. 
Priznam, da sem sicer tudi sam v sred-
nji šoli razmišljal samo o tem, kako se 
bom čim prej vpisal na matematično 
fakulteto in mi ne bo več treba poslušati 
''traparij''. A tudi tam je bilo nekaj pred-
metov, ki so zame sodili med ''trapari-

je''. Uspeh je vsekakor bolj odvisen od 
discipline kot inteligence. Naša osnovna 
naloga pa je še vedno akademskost, mi 
usposabljamo dijake za uspešen študij 
na univerzi.«
V gimnaziji ste kljub temu dijakom 
vedno znali ponuditi tudi nekaj 
več, kot je recimo tudi mednaro-
dna matura. Zakaj sem vam zdi 
pomembno, da imajo dijaki na voljo 
veliko izbire?
»Mednarodno maturo sem spoznal, ko 
sem še kot učitelj na tej šoli vodil razi-
skovalno dejavnost. Takrat sem prvič 
dobil idejo, potem pa sem postal ravna-
telj in sem začel razmišljati, kako bi bilo 
to mogoče izpeljati. Videl sem, da obsta-
ja interes tudi pri starših, obenem pa 
sem si s tem želel uspeti tudi zato, ker 
se mi zdi, da Kranj ogromno izgublja na 
račun bližine Ljubljane. Zakaj Gorenj-
ska ne bi imela mednarodne mature, če 
obstaja zanimanje za to?«
Zakaj je po vašem tako pomembno, 
da dijaki ob šolskem delu razvijajo 
tudi druge svoje talente?
»Šola je še vedno naravnana tako kot v 
svojih začetkih, ko je bila namenjena 
tistim, ki so ''potovali'' do akademsko-
sti. Zdaj pa za vsak poklic potrebujemo 
izobrazbo, poudarjajo se kompetence. 
In šele skozi razne projekte zato mogo-
če kdo spozna, da bi bil recimo odličen 
igralec, fotograf, programer ... Nekatere 
dijake tako s temi dodatnimi dejavnos-
tmi zamotiš, drugi pa res najdejo prilož-
nosti, da spoznajo še kaj drugega in se 
na tem področju pozneje uveljavijo.«

Prepoznavni ste po tradicionalnih 
gimnazijskih koncertih, s katerimi 
vam je uspelo povsem napolniti 
Gallusovo dvorano Cankarjevega 
doma in jih je prenašala tudi Tele-
vizija Slovenija. Vam je žal, da so 
ga lani zadnjič izvedli v taki obliki?
»Odkar nas je zapustil glavni sponzor, 
sem pridobivanje denarnih sredstev za 
koncerte vezal na to, da s tem konču-
jemo. Tako tudi v primeru, da bi bil še 

 Zavedam se, kako ti en spodrsljaj lahko vse spremeni,  
in želim prenesti dijakom, da ni nujno tako. Želim jim 
sporočiti, da ljudje včasih pozabijo tvoje uspehe in ti  
je zato hudo, a se moraš zavedati, da so obenem pozabili 
tudi kakšno tvojo sramoto.
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naprej ravnatelj, koncertov v taki obli-
ki ne bi mogli nadaljevati, razen če bi 
pokroviteljstvo prevzela država. Projekt, 
pri katerem se profesionalni glasbeniki 
srečajo z amaterskimi, je bil za dijake 
neprecenljiva izkušnja. Morda pa tudi 
sami nismo bili dovolj spretni, da bi 
država ta projekt prepoznala kot nekaj, 
kar je treba nadaljevati, to je tudi treba 
priznati. Meni ni uspelo, mogoče komu 
drugemu bi. Kot sem seznanjen z načr-
ti novega ravnatelja Aljoše Brlogarja, 
bomo sicer koncerte v Cankarjevem 
domu nadaljevali, najverjetneje v božič-
nem času, seveda pa to ne bo na tako 
zahtevni ravni, da bi ga snemali in pred-
vajali na nacionalnem programu na 
božični dan. Oprli se bomo na domače 
sile, saj to poceni projekt in je tako tudi 
bolj obvladljiv.« 
Šolstvo je pri nas deležno neneh
nih sprememb. Je to dobro ali sla
bo za pedagoško delo?
»Veliko se govori o spremembah, a šola 
ima svojo inercijo; šola je mogočen sis-
tem in vedno malo zaostaja za tistim, 
kar bo družba potrebovala, s čimer ni 
nič narobe, ker bi sicer družba lahko 
včasih precej bolj zašla. Sicer pa gre 
vedno bolj za ''lepotne'' popravke, koga 

z jasno vizijo, ki bi jo dejansko ure-
sničili, bi to hitro lahko stalo politične 
kariere. Vsaka sprememba na začetku 
''boli''.« 
Katero znanje in sposobnosti bodo 
torej po vašem mnenju mladim v 
hitro spreminjajoči se družbi po
magali, da bodo znali izkoristiti 
vse svoje potenciale? 
»Trening možganov zagotovo nikoli 
ne bo škodil. Šola bi lahko v večji meri 
sledila oziroma uporabljala dognanja s 
področja nevroznanosti, tu še imamo 
rezerve. Na intelektualnem področju pa 
verjamem, da nas bodo stroji prehiteli 
pri večini zadev. Ta čas gre še za bolj 
preproste stvari – računalnik bo recimo 
vsakokratnega svetovnega prvaka v šahu 
brez težav premagal. Zato je pomem-
bno tudi tisto, kar nas dela ljudi in česar 
se tudi naučimo v šoli.« 

Sami pravite, da so bila gimnazij
ska leta, ko ste se tudi sami šola
li na kranjski gimnaziji, najlepša. 
Česa se najraje spominjate iz tega 
obdobja?
»Če izhajam s področja znanosti, mi je 
bilo najlepše zato, ker so mi tu pravili 
Einstein; mislil sem, da svet obvladam 
v celoti, tudi pri predmetih, ki me niso 
tako zelo zanimali, sem si stvari z lah-
koto zapomnil. Le pri angleščini sem 
bil katastrofalno slab, v naravoslovju pa 
sem bil vedno dober – imel sem obču-
tek, da o stvareh, ki me zanimajo, prak-
tično vem vse in me na fakulteti čakajo 
samo še ''finese'' – in sem zaključil. 
Matematična fakulteta pa je izredno 
dobra, saj ko greš skozi to proceduro, te 
nauči skromnosti. Vsaka genialnost je 
blagoslov pa tudi prekletstvo, ker z geni-
alnostjo lahko marsikaj kompenziraš in 
potem ne veš, da vse ni tako enostav-
no. S koncem srednješolskega obdobja 
je nastopila odraslost, končalo pa se je 
tudi obdobje popolnega zdravja. Prej 
sem bil prepričan, da je ni stvari, ki bi 
me ustavila, potem pa sem v bolnišnici 
v enem dnevu spoznal, da bom ustavil 
sam sebe. A to ne pomeni, da sem se 
predal.«
Pravite, da vas je bolezen naučila 
skromnosti. Ampak ne delujete kot 
človek, ki bi potreboval te vrste 
»streznitev«?
»Vedno je bilo tako, da sem vsako stvar 
zares verjel šele, ko sem jo doživel. Edi-
ni človek, ki te lahko zaustavi na poti do 
zvezd, si ti sam.« 
Ste bili ves čas vzoren dijak ali je 
tudi vas v obdobju, ko glavno bese
do prevzamejo hormoni, kdaj zane
slo?
»K meni pridejo dijaki, ki se jim pri-
petijo razni spodrsljaji, pa ne zato, ker 
bi bili hudobni, saj tudi pri kontrolnih 
nalogah dijak ne ''plonka'' zato, ker bi 
hotel okrog prinesti učitelja, ampak 
ker bi rad dobil boljšo oceno. Če s 
tega stališča jemlješ stvari, je življenje 
lažje. Sam recimo nikoli nisem ''špri-
cal'' pouka, seveda pa sem kot kmečki 
sin kdaj kaj popil. In včasih tudi precej 
zaspan prišel v šolo, saj se je pri nas 
vstajalo ob pol šesti uri, pa četudi si 
takrat šele prišel domov. Ocen na zače-
tku tudi nisem imel ravno briljantnih, 
v prvem letniku sem bil ob polletju še 
nezadosten, potem pa sem to popravil 

 Vsak predmet namreč 
na drug način trenira 
možgane, in če imaš te 
naravnane na visoke 
''obrate'', imaš odprtih veliko 
vrat, sicer si jih zapiraš. 

Gimnazijo Kranj je vodil 23 let. / Foto: Tina Dokl
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in je oče doma rekel: ''No, potem pa 
ne bo nič s kmetijsko šolo.'' Ob koncu 
leta sem bil že prav dober, enako v dru-
gem letniku, potem dve leti odličen, 
mislim pa, da v četrtem letniku med 
vsemi takratnimi odličnjaki nihče ni 
imel toliko ''cvekov'' kot jaz. Bi bila pa 
zame katastrofa, da bi dobil negativno 
oceno pri matematiki ali fiziki, ker bi 
mislil, da ne razumem.« 
Opaziti je, da na mlade gledate z 
veliko mero prizanesljivosti. Tudi 
iz lastnih izkušenj, torej?
»Spomnim se, ko je imela v četrtem let-
niku sošolka rojstni dan in smo nekaj 
naskrivaj popili. S sošolcem sva prej 
pripravila nekoliko delikatno oddajo 
na šolskem radiu, ki so jo predvajali 
tisti dan, in sicer intervju z albansko 
smučarsko reprezentanco, ker so bile 
takrat ravno zimske olimpijske igre. 
Eden od profesorjev je izbruhnil in 
nama rekel, da bova izključena. Zato 
sem se namenil k ravnatelju Pivku 
(Valentin, op. a.), da bi sam to uredil, 
pa me je na srečo pred vrati ustavila 
učiteljica matematike in mi svetovala, 
naj se kar lepo pomirim. Če bi takrat 
res šel k ravnatelju, bi verjetno dobil 
vsaj kakšen ukor oziroma bi se lahko 
še slabše končalo. Zato se zavedam, 
kako ti en spodrsljaj lahko vse spre-
meni, in želim prenesti dijakom, da 
ni nujno tako. Želim jim sporočiti, da 
ljudje včasih pozabijo tvoje uspehe in 
ti je zato hudo, a se moraš zavedati, da 
so obenem pozabili tudi kakšno tvojo 
sramoto.«
Na nedavnem dnevu talentov na 
gimnaziji ste omenili, da naj bi bila 
vaša odločitev za poklic profesorja 
povezana s stripi. Lahko to poja-
snite?
»Kot otrok o teh stvareh razmišljaš otro-
čje, zato jih kasneje navadno niti ne razla-
gamo. Že zgodaj sem razmišljal o tem, da 
bi postal učitelj in tudi kmet obenem. A 
h končni odločitvi je gotovo prispeval tudi 
dogodek pri uri zemljepisa v osnovni šoli. 
Učitelj, ki je bil moj vzornik, se nam je ob 
neki priložnosti odločil pobrati vse stripe, 
ki smo jih imeli pod klopjo in smo jih bra-
li tudi med poukom. Takrat sem si rekel, 
da bom jaz naredil enako, otrokom bom 
pustil brati stripe, nato pa bom vse pobral 
in jih bom imel res veliko.« 
S čim pa vas je »zapeljala« politi-
ka?

»Ko sva že govorila o skromnosti – mis-
lil sem si, da če že na šoli urejam stva-
ri, bi se lahko lotil še urejanja skupnih 
zadev, na občinski ali še raje kar državni 
ravni. Moj cilj je bil najprej postati pred-
sednik stranke in potem vlade. Menil 
sem namreč, da to poteka precej mate-
matično oziroma kot je to v šoli, a v poli-
tiki je precej drugače.«
Pa ste kdaj obžalovali, da ste se 
spustili v politiko?
»Prav nikoli, ker mi nihče ne more oči-
tati, da sem imel od tega kakšno korist.« 
V enem od pogovorov ste tudi 
dejali, da ste v kmečkem okolju, iz 
katerega izhajate, veljali bolj kot 
ne za čudaka. S čim ste si po vašem 
to zaslužili?
»Pogosto so moji izrazi močnejši, kot bi 
bilo treba, saj sem bil v vasi čisto prilju-
bljen, z bratom sva bila pri marsikateri 
zadevi glavna oziroma vodje. Res pa je, 
da za kmečko okolje v tistem času uspe-
šno šolanje ni bilo vrednota; to, kako 
hitro si naložil voz gnoja ali kako hitro 
si znal kositi, pa je bilo pomembno. Pa 
sem bil tudi v tem dober.« 
Vaša ljubezen je tudi šah. Kako 
pogosto si še vzamete čas za parti-
jo šaha in s kom najraje igrate?
»Ta čas zelo malo igram. V nekem obdo-
bju sem ga pogosto igral na računalniku 

med dializo, saj je čas potem najhitreje 
minil. V osnovni šoli sem se udeleževal 
celo šahovskih tekmovanj, v srednji šoli 
sem nanj malo pozabil, v vojski smo spet 
več igrali, potem sem se šahu posvečal 
samo še občasno. V gimnaziji mi je bilo 
pomembno, da smo vzpostavili krožek, 
doma sem naučil sina in hčerko, s kate-
rima sem precej igral, dokler se nista 
naveličala, ker sem slabši in prepočasen. 
Najraje še vedno igram z njima. Ko je 
sin postal mojstrski kandidat, sem ga ob 
prihodu domov izzval in tudi premagal. 
Hči, ki je osem let mlajša, je to zgodbo 
poznala, zato je takoj povedala, da se bo 
sama odločila, kdaj bova igrala, ko bo 
postala mojstrski kandidat. Igro sva 
začela, ko je bila spočita, in ko sem že 
izgubljal, sem namerno naredil katastro-
falno zanič potezo, da bi bilo videti, kot 
da sem se predal. Ker mi je nasedla, je 
tudi ona izgubila. Zdaj pa sta že oba pre-
dobra zame. Zelo rad ga včasih igram 
tudi v knjižnici z dijaki. A v zadnjem letu 
skoraj nisem imel časa za to.« 

Za šah si je v zadnjem letu redko vzel čas. / Foto: Tina Dokl
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Besedilo: Simon Šubic

L
epo je imeti v svoji sredini ljudi, 
ki pomagajo,« je kranjski župan 
Matjaž Rakovec poudaril ob uradni 
predaji treh defibrilatorjev osnov-

nim šolam Stražišče, Orehek in Staneta 
Žagarja. Njihovim ravnatelju Pavlu Sreč-
niku in ravnateljicama Katji Kržan in 
Fani Bevk so jih pred dnevi na OŠ Ore-

hek izročili člani Lions kluba Kranj in 
Rotary kluba Kranj, ki sta v sodelovanju 
z Mestno občino Kranj večino sredstev 
za nakup defibrilatorjev zbrala na tradi-
cionalni prireditvi Povežimo se 2019. Ob 
tem so vsi sodelujoči izrazili upanje, da 
naprav nikdar ne bodo uporabili, če jih 
bodo morali, pa bodo z njimi uspešno 
obvarovali ogroženo življenje.
Darja Delavec iz Lions kluba Kranj je 
poudarila, da so v devetih izvedbah 

dogodka Povežimo zbrali že 115 tisoč 
evrov, ki so jih donirali v različne dob-
rodelne namene. Letos so na dogodku 
in tudi s kasnejšimi donacijami zbrali 
dovolj sredstev (okoli 8.400 evrov) za 
nakup štirih defibrilatorjev, za katere 
je dobavitelj omogočil tudi poseben 
popust. Tri, enega je kupila Mestna 
občina Kranj, so predali kranjskim 
osnovnim šolam, četrtega pa Osnovni 
šoli Matije Valjavca v Preddvoru, saj je 

Defibrilatorji za osnovne šole
Kranjski lionisti in rotarijci so izkupiček aprilskega dobrodelnega dogodka Povežimo se 2019,  
ki so ga tradicionalno organizirali v sodelovanju z Mestno občino Kranj, namenili za nakup 
defibrilatorjev za osnovne šole. 

A
LT

IU
S 

D
.O

.O
., 

ČU
ČK

O
VA

 U
LI

CA
 5

, P
TU

J



  AKTUALNO I 9  

Na Srednji tehniški šoli Kranj med drugim pri dijakih spodbujamo tudi 
podjetnost. Dijake z zanimivo poslovno idejo v obliki nekega tehnične-
ga izdelka oz. storitve najprej povežemo z mentorjem (učiteljem), ki je 
po strokovnosti najbližje sami ideji. Dijakom ponudimo tudi možnost 
financiranja projekta. Nadaljnje jih vključimo v izobraževalne progra-
me na temo podjetništva. Ta izobraževanja in delavnice pa v Sloveniji 
organizira Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih.
Poslanstvo zavoda je mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov 
in jim pomagati k samostojnemu življenju. Na delavnicah mladi, od 
osnovnošolcev do študentov, razvijajo smisel za podjetnost. Pri tem se 
seznanijo z osnovami podjetništva. Dejavnosti so naravnane tako, da se 
mladostnik ekonomsko opismeni, da načrtuje kariero, razvija talente in 
sledi lastnim zanimanjem.
Dijaško podjetje, ki se po ocenah strokovne žirije celostno najbolje odreže 
na vseh področjih, pridobi naziv »dijaško podjetje leta« 
in dobi priložnost udeležbe na mednarodnem tekmova-
nju »Company of the year competiton«, kjer tekmuje s 
sovrstniki iz evropskih držav.
»Sva učenca STŠ Kranj Jakob Katrašnik in Maj Žnidar 
in sva svojo idejo začela razvijati, ko sva imela težavo 
z zamudnim povezovanjem na pametno ključavni-
co, ki je nameščena v šoli. Prav tako sva opazila veli-
ko možnosti vdora in zlorabe ter veliko drugih težav, 
ki se pojavljajo pri klasičnih ključavnicah. Lahko se 
nam zgodi, da izgubimo ključ ali pa nam ga nekdo 
ukrade. Kmalu za tem sva razvila inovativno ide-
jo za novo generacijo pametnih ključavnic, ki nam 
odpravijo večino zgoraj naštetih težav in nevarno-

sti. Rešitev sva našla v tehnologiji odklepanja s svetlobnim ključem, 
kot sva kasneje tudi poimenovala aplikacijo za pametne telefone. 

Ko sva izdelala delujoči prototip ključavnice, sva to 
predstavila ravnatelju naše šole. Ravnatelj je bil nad 
idejo zelo navdušen in naju je usmeril k bodočem 
mentorju na šoli. Sočasno pa je omenil še možnost 
vključitve v zgoraj omenjeni zavod JA Slovenija. V 
ustvarjenem dijaškem podjetju J.M.C. sedaj nadalju-
jeva razvoj pametne ključavnice in ustvarjava nove 
modele, pri katerih sva dobro uporabila vsa pridob-
ljena znanja v šoli iz smeri tehnik mehatronike, prav 
tako pa tudi lastna znanja in kreativnost. Pri izdelavi 
prototipov sva sprva uporabila klasični 3D-tiskalnik, 
sedaj pa uporabljava šolski profesionalni industrij-
ski 3D-tiskalnik z veliko kvaliteto tiska. Na koncu pa 
bova ključavnice izdelovala iz kovin.«

MEDNARODNE IZMENJAVE SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE

bila med donatorji tudi njihova občina. 
Predsednik Rotary kluba Kranj Tone 
Rupar je razložil, da vsako leto skrbno 
pretehtajo, čemu bodo namenili donaci-
je, zbrane na dogodku Povežimo se. Ob 
tem ga veseli, da so letos odločitev, da 
osnovnim šolam podarijo naprave, ki ob 
enostavni uporabi rešujejo življenja ob 
zastojih srca, sprejeli zelo hitro, podo-
bno hitro pa so zbrali tudi denar. 
Predlog za letošnjo donacijo so kranj-
ski rotarijci in lionisti prejeli z Osnov-
ne šole Stražišče, katere ravnatelj Pavel 
Srečnik je pojasnil, da so idejo prvi 
podali njihovi zaposleni in učenci, pre-
ko šolskega sklada pa so se nato obrnili 
na Rotary in Lions klub, zato se je tako 
kot njegovi kolegici z OŠ Orehek in OŠ 
Staneta Žagarja iz srca zahvalil, da so 
jim uresničili to željo. 
»Iskrena hvala za priložnost in spodbu-
do, da se nekaj novega naučimo, da 
bomo imeli predavanja za naše učence, 
starše, zaposlene in krajane, s tem pa 
tudi zrasli in si pomagali med seboj,« je 
povedala Katja Kržan, ravnateljica OŠ 
Orehek. »Z vašimi aktivnostmi širite 
izjemno vrednoto - čuječnost,« je doda-

la. »Če ne bi bilo vaše radodarnosti, bi 
nekje obstali. Hvala vam, mislim, da se 
lahko vsi učimo od vas. Kot so povedali 
že vsi pred mano, si nihče ne želi, da bi 

bilo treba defibrilator kdaj uporabiti, a 
če ga bo treba, ga imamo zdaj pri roki,« 
pa je povedala Fani Bevk, ravnateljica 
OŠ Staneta Žagarja. 

Nekaterim kranjskim osnovnim šolam, ki že imajo defibrilatorje, so se pridružile 
še osnovne šole Staneta Žagarja, Stražišče in Orehek. / Foto: Gorazd Kavčič
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

V 
Medgeneracijskem centru Kranj 
je bilo pred nedavnim vsakoletno 
srečanje udeležencev več študij-
skih krožkov, ki so jih izvedli pod 

okriljem Ljudske univerze (LU) Kranj. 
Mirjana Debelak, ki je mentorica v treh 
krožkih, je pojasnila: »En krožek je pote-
kal pod naslovom Moja babica in dedek 
pa hodita v šolo, udeleženci so bili člani 
Društva invalidov Škofja Loka. Srečevali 

smo se na različnih krajih, še največkrat 
na Godešiču doma pri eni od udele-
ženk. Pogovarjali smo se o medsebojnih 
odnosih, reševanju konfliktov v skupini 
in lastni družini ... Na željo udeležencev 
smo veliko govorili o bontonu za vsak-
danjo rabo, ker so nekateri udeleženci 
krožka zelo aktivni v različnih institu-
cijah. Drugi krožek je potekal večinoma 
na Suhi pri Predosljah pod naslovom 
Moj, tvoj, naš svet. Skupina se je sama 
formirala pod okriljem Branke Perne, 
nekdanje predsednice Medobčinskega 

društva Sožitje Kranj in sedanje pod-
predsednice Zveze Sožitje. Udeležile so 
se ga ranljive skupine in njihovi svojci, 
govorili pa smo o upoštevanju lastnega 
mnenja in njegovi argumentaciji ter 
tudi o tem, da je treba znati ne samo 
govoriti, ampak tudi poslušati drugega. 
V tretjem krožku je skupina kmečkih 
žena, študijski krožek smo poimenova-
li Mi smo kmetje, beseda pa je tekla o 
tem, kako poudariti lastno mnenje – da 
si upaš in zmoreš ... Pogosto smo se sre-
čevale v Velesovem pri zelo dejavni ude-

O odnosih, bontonu,  
starih igrah in še čem
Ljudska univerza Kranj je izvedla več študijskih krožkov na več lokacijah, nekateri  
se nadaljujejo čez poletje.

Nedavno srečanje udeležencev in mentoric več študijskih krožkov LUK v Medgeneracijskem centru Kranj / Foto: Tina Dokl



Letos v enem od krožkov pod okriljem Ljudske univerze 
Kranj raziskujejo stare igre na Jezerskem. Stare igre 
restavrirajo in zapišejo pravila igranja, da se ne bi 
pozabila. Bralce prosijo za pomoč – radi bi namreč 
izvedeli, katera igra je na fotografiji. Odgovore lahko 
pošljete na e-naslov: info@luniverza.si ali pokličete na 
številko 031 721 149. / Foto: LU Kranj
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OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU 
za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2019 

I. Mestna občina Kranj obvešča, da bo od 14. 6. 2019 odprt javni 
razpis za sofinanciranje obnove:
– fasad,
– streh 
v starem Kranju v letu 2019. 

II. Višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 50.000 EUR. Sofi-
nancira se obnova fasad in streh v ustreznem deležu od vrednosti 
pogodbenih del, in sicer največ:
  v višini do 33 % za stavbe v območju kulturnega spomenika, za 
katere velja II. varstveni režim, opredeljen v 8. členu Odloka o 
razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodo-
vinski spomenik;

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

Najvišji znesek sofinanciranja na objekt oz. skupino objektov je 
7.500,00 EUR za sofinanciranje obnove strehe in/ali 7.500,00 EUR za 
sofinanciranje obnove fasade. Če bo seštevek vseh zneskov sofinan-
ciranja višji, kot so zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2019, se bodo sredstva sofinanciranja ustrezno znižala.

III. Upravičeni so stroški investicije, ki se je začela po 1. 1. 2019 in 
katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 22. 11. 2019. 

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

V. Vsebina vloge mora biti podana na ustreznih obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije. Vloga mora vsebovati tudi priloge, navedene 
v razpisni dokumentaciji. 

VI. Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, 
grafični prikaz območja sofinanciranja ter razpisne obrazce. Brez-
plačna razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa 
do izteka prijavnega roka, tj. do 31. 8. 2019, dosegljiva na spletni 
strani MO Kranj (www.kranj.si), zainteresirani pa jo lahko v tem 
obdobju v času uradnih ur dvignejo na naslovu MO Kranj – spre-
jemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

VII. Rok prijave je 30. 8. 2019. Zainteresirani se na razpis prijavijo 
na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.

VIII. Obravnava vlog: odpiranje vlog bo predvidoma 4. 9. 2019 in 
ne bo javno. 

IX. Dodatne informacije so možne do 30.  8.  2019 v času ura-
dnih ur na tel. št. 04 2373 376 ali na elektronskem naslovu 
ana.drakslar@kranj.si ali po predhodni najavi na Uradu za  
okolje in prostor.
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leženki Mariji Kern, mami osmih otrok.« V domačem okolju 
je tudi vzdušje pogosto še bolj sproščeno. Mirjana Debelak 
vodi študijske krožke že vrsto let, udeleženci pa so tako nav-
dušeni nad mentorico in krožki, da bodo jeseni nadaljevali, 
le o vsebinah se bodo še dogovorili. »Srečanje, kakršno je 
bilo današnje, je prav tako pomembno, ker se udeleženci iz 
različnih študijskih krožkov družijo med seboj, izmenjajo 
izkušnje. Malo se pogovorimo že o tem, kaj bi želeli za nap-
rej,« je sklenila Debelakova. 
Med udeleženci zaključnega srečanja je bil Luka Perne, 
ki je študijski krožek, ki ga je obiskoval, opisal kot zani-
mivega, polnega novih spoznanj in dragocenih izkušenj. 
Kaj novega je izvedel tudi o bontonu, sam pa je prepričan 
najbolj o tem, da moramo ljudje drug drugega spoštovati. 
Predsednica Društva invalidov Škofja Loka Mimi Košir je 
povedala, da se z mentorico Mirjano Debelak srečujejo že 
osem let, v vseh teh letih so predebatirali različne teme, kot 
so umetnostna zgodovina, komunikacija, branje, bonton 
..., o kreativnem pisanju so izdali celo brošure, na katere so 
zelo ponosni. »Iz teh študijskih krožkov odnesem ogrom-
no. Postala sem bolj samozavestna, komunikativna, brez 
treme – in zato tudi nase kar ponosna,« je svojo izkušnjo 
povzela Koširjeva.
Študijske krožke financira ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, poleg omenjenih treh potekata pod okril-
jem LU Kranj še dva. Eden se odvija na Jezerskem, mentori-
ca je Mojca Rozman; lani so zbirali stare ljudske pesmi, 
letošnje leto pa zbirajo in preučujejo stare igre pod naslo-
vom Mati meni, jaz hčerki. »Želja je, da stare igre restavrira-
mo in zapišemo pravila, kot so včasih veljala. Da se bomo 
lahko igrali naprej,« je povedala Rozmanova. Še en krožek 
poteka v Lahovčah, mentorica je Daniela Močnik. »Zapisuje-
mo lahovško kroniko, zgodbe, ki so se prenašale ustno in 
zgodbe starih stavb, ki jih sicer ni več, so pa nekje še fotogra-
fije,« je pojasnila udeleženka krožka Renata Dobnikar. 
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Besedilo: Ana Šubic

P
redsednik republike Borut Pahor je 8. junija ob držav-
nem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, podelil jabolko 
navdiha ekipi študentov ljubljanske Fakultete za strojniš-
tvo, ki je aprila na tekmovanju Design/Build/Fly v Ari-

zoni prepričljivo zmagala v gradnji in letenju daljinsko vode-
nega brezpilotnega letala. V 17-članski ekipi pod mentorstvom 
docenta Viktorja Šajna so bili tudi štirje študenti iz kranjske 
občine, Martin Kocijančič, Tilen Košir, Andraž Vene in Igor 
Banfi, ter njihov kolega Patrik Tarfila iz Selc. Na tekmovanju, 
ki poteka pod okriljem Ameriške zveze aeronavtičnih in vesolj-
skih inženirjev, so slavili v konkurenci več kot stotih univerz, 
med katerimi so bile tudi zelo priznane. Sloveniji so prinesli že 
drugo zmago, saj so bili slovenski študenti na tem tekmovanju 
najboljši že leta 2015. 
»Namen letošnjega tekmovanja je bilo izdelati model letala, 
ki je sposobno opraviti simulacijo operacij letal na letalo-
nosilki,« je pojasnil Martin Kocijančič in dodal, da je letalo 
moralo imeti zložljivo krilo, ki se avtomatsko razpre, ter mož-
nost vrtenja radarja in spuščanja žogic oz. vorteksov. Letalo je 
moralo nositi čim več žogic, obenem pa biti izjemno hitro in 
sposobno vzleteti z zaletom dolžine le treh metrov. Ekipa slo-
venskih študentov, ki si je nadela ime Edvard Rusjan Team, 
je letalo izdelovala več kot pol leta in vanj vložila več kot dva 
tisoč ur dela. 
»Uspelo nam je zgraditi izjemno hitro, lahko, kompozitno 
letalo, ki dosega hitrosti več kot sto kilometrov na uro in je 

zmožno leteti deset minut s tekmovalno hitrostjo. Letalo ima 
razpon kril 2,5 metra in pripravljeno na letenje tehta okoli 
devet kilogramov, od tega kar 35 odstotkov teže predstavljajo 
baterije. Narejeno je bilo tako, da ima prostora za 19 žogic. To 
je številka, ki naj bi zagotavljala zmago in smo jo določili na 
podlagi kompleksnih izračunov in matematičnih modelov, ki 
smo jih sami sprogramirali. Največji izziv je bil zračni upor, 
ki ga povzročajo žogice. Zato smo se domislili inovativne ide-
je, da čim več žogic namestimo eno za drugo pod trup in ne 
na krila, kar je naredila večina ekip. Poleg tega smo zasno-
vali posebno obliko lupinastega trupa, ki naredi zavetrje za 
žogice,« je o letalu, ki so ga poimenovano Pretty Boy, povedal 
Kocijančič. Največjo prednost pred ostalimi ekipami so nare-
dili, ko so morali odleteti čim več krogov v desetih minutah. 
Uspešno so odleteli rekordnih 18 krogov in spustili prav toliko 
žogic oz. štiri več kot drugouvrščena ekipa. S tem so posta-
li absolutni zmagovalci v vseh segmentih tekmovanja – pri 
snovanju, konstruiranju, izdelavi, testiranju in letenju. »Na 
tokratnem tekmovanju smo bili postavljeni pred dosedanji 
največji izziv do seda, saj smo gradili letalo, ki je zelo veliko v 
primerjavi s prejšnjimi modeli,« je še razložil.
»Z zmago so študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Lju-
bljani potrdili, da smo Slovenci pravi letalci, z znanjem in 
natančnostjo pa pustimo za seboj vsakogar,« je med drugim 
navedeno v utemeljitvi nagrade jabolko navdiha, ki ga Pahor 
podeljuje osebnostim in skupinam, katerih dejanja navdihu-
jejo druge. Zmagovalna ekipa je bila deležna tudi čestitk pred-
sednika državnega zbora Dejana Židana, povabljena pa je bila 
tudi na veleposlaništvo ZDA v Ljubljani. 

Navdihujejo druge
V ekipi študentov strojništva, ki so s svojim daljinsko vodenim letalom slavili na tekmovanju v Arizoni 
in jim je predsednik Borut Pahor nedavno podelil jabolko navdiha, tudi štirje Kranjčani. 

Martin Kocijančič iz Kranja, Patrik Tarfila iz Selc, Tilen Košir iz Besnice, 
Andraž Vene iz Kranja in Igor Banfi z Golnika / Foto: Andrej Tarfila

Letalo je zelo hitro, dosega hitrosti čez 
sto kilometrov na uro. / Foto: Andraž Vene



  KULTURA I 13  

Besedilo: Igor Kavčič

M
ladi moški zbor, ki ga v veliki veči-
ni sestavljajo sedanji in nekda-
nji dijaki Gimnazije Kranj, vodi 
pa ga Erik Šmid, se je udeležil 

desete, jubilejne izvedbe tekmovanja Zlat-
na lipa Tuhlja v znanih hrvaških toplicah. 
Tekmovanje je bilo sprva srečanje petih 
zborov v lokalni cerkvi, danes pa morajo 
organizatorji zapreti prijave že kmalu po 
razpisu, ker se toliko zborov iz Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine ter Slovenije želi 
udeležiti tega simpatičnega tekmovanja. 
Zadnjih pet let zbor zmagovalec prihaja iz 
Slovenije, za Kranj so veliki pokal že dva-
krat osvojile pevke zbora Carmen manet s 
Primožem Kerštanjem, letos pa so se na 
listo dobitnikov velike nagrade vpisali še 
pevci zbora Cantores Carnioli.
Zanimiv je format tekmovanja, saj 
organizator izbere 25 zborov, ki se prvi 
prijavijo, tekmovanje pa je odprto za 
vse pevske zasedbe – od zborov, ki jim 
je druženje prioriteta do res vrhunskih 
zasedb.
Dvaindvajset pevcev, tokrat se jim je v 
tenorski vlogi pridružila predsednica 
KD Gimnazije Kranj Barbara Kušar, si 
je za cilj zadalo osvojitev zlatega prizna-
nja, za kar je treba doseči več kot devet-
deset odstotnih točk. Dirigent Erik Šmid 
je za tekmovanje izbral tehten program, 
in sicer skladbe The word was God 
(Rosephanye Powell), Kaj bi te vprašal 
(Radovan Gobec), Ubi caritas (Ola Gje-
ilo) in tradicionalno Vive l'amour v pri-
redbi Roberta Showa in Alice Parker.
»Komisija, ki je bila v isti sestavi kot na 
lanskem tekmovanju (Borut Smrekar, 
Robert Homen in Goran Jerkovič), je 

opazila velikanski napredek našega zbora 
v preteklem letu. Svoj program so pevci 
izvedli z zaupanjem v zborovodjo, muzi-
kalno in sproščeno,« je povedala Barbara 
Kušar. »Nagrada žirije je bila dodeljenih 
92 točk in s tem zlata plaketa. Veselje ob 
razglasitvi štirih najboljših zborov, ki so 
se uvrstili v finale, je bilo nepopisno.« 
Kranjski »cantores« so v finalnem nasto-
pu dodali še pop klasiko For the longest 
time Billyja Joela in z doživeto interpreta-
cijo, podkrepljeno z gibom in odličnimi 
solisti iz zbora, navdušili tako občinstvo 
kot tudi strokovno žirijo, ki jih je izgla-
sovala za dobitnike velike nagrade Tuhlja 
2019. 
Uspeh svojega mladega zbora je poln 
zadovoljstva doživljal tudi njihov zboro-
vodja Erik Šmid, ki letos kar po tekočem 
traku zbira odličja s svojimi zasedbami: 
»Ko se zbor na odru tako poveže, da so 
prave note, ritem, tempo, harmonije in 
ostali glasbeni elementi le še orodje, 

skozi katero zaživi sporočilo glasbe, je 
naš cilj dosežen. Takrat zbor zadiha kot 
en inštrument in lahko v svoj glasbeni 
izraz prelije občutja, zgodbo in vsebino, 
ki jo prinaša določena skladba. Če se to 
zgodi na tekmovanju, ob boku več kot 
dvajsetih zborov, pa je to zagotovo raz-
log za neizmerno zadovoljstvo in srečo. 
In to se je zgodilo na letošnjem tuhelj-
skem odru ...« 
Zmaga je zboru dala nov zagon, saj ta 
snuje že celo vrsto novih projektov, naj-
prej celovečerni koncert z naslovom 
Pesmi ljubezni in upora. Zato v svoje 
vrste vabijo tudi nove člane. Še posebno 
veseli bi bili kakega prvega tenorja ali 
drugega basista. Zbor je sestavljen iz 
mladih pevcev, a se tudi bolj izkušenih 
glasov ne branijo. Zainteresirani pevci 
pišite na elektronski naslov cantores.
carnioli@gmail.com in se dogovorite za 
avdicijo, še sporočajo pevci iz zbora 
Cantores Carnioli. 

Zmaga in pika
Najpogosteje izrečen stavek v Moškem pevskem zboru Cantores Carnioli dan po mednarodnem 
zborovskem tekmovanju v hrvaškem Tuhlju je bil: »Kar zmagali smo?«

Cantores Carnioli – zbor, ki poje s srcem / Foto: Žan Žnidar
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Besedilo: Igor Kavčič

Z 
zadnjimi ponovitvami predstav se še 
nekaj dni aktualna gledališka sezona 
počasi izteka, junij pa je v zadnjih 
letih tudi čas, ko v Prešernovem gle-

dališču že predstavljajo repertoar za pri-
hodnjo sezono 2019/2020 ter gledalcem 
ponudijo abonmajske sedeže. Pred mislijo 
na nove premiere se je direktorica gledali-
šča Mirjam Drnovšček še ozrla v preteklo 
sezono in jo označila za zelo uspešno. »S 
predstavo Naš razred smo prejeli tri nagra-
de na Borštnikovem srečanju, z različnimi 
predstavami smo gostovali na mednaro-
dnih festivalih v tujini in prejeli tudi nekaj 
nagrad, ta trenutek pa sta že v pripravi dve 
predstavi za prihajajočo jesen.« Naj doda-
mo, da je predstava Ob zori v režiji Žige 
Divjaka, ki je premiero doživela decembra 
lani, sprejeta v tekmovalni program letoš-
njega Borštnikovega srečanja. 
RAJZEFIBER O DRUGAČNOSTI Prvi po g led 
v letošnjo repertoarno knjižico navdušuje 
in spodbudi željo, da se k njej znova in 
znova vračamo. Rdečih niti, ki bodo pove-
zovale sezono, bo več, ena izmed njih je 
zagotovo, da bo ta v znamenju slovenske 
dramatike. Razen ene drame bomo videli 
še štiri dela slovenskih avtorjev, dve napi-
sani po naročilu, eno priznanega avtorja 
napisano v zadnjih letih in najstarejše slo-
vensko dramsko besedilo. 
Ta čas je že v delu prva septembrska pre-
miera, drama z naslovom Rajzefiber, ki 
jo je po naročilu za Prešernovo gledali-
šče napisal pisatelj in filmski režiser 
Goran Vojnović. Gre za koprodukcijo s 
SLG Celje, predstavo pa režira hrvaška 
režiserka Anica Tomić. Kot je povedala 
umetniška vodja gledališča dramaturgin-
ja Marinka Poštrak, se je izkušnja s pova-

bilom uspešnega pisca k sodelovanju 
izkazala za izjemno dobro. »Vojnović v 
osnovi sicer ni dramatik, ampak romano-
pisec, a je zagotovo eden tistih avtorjev, 
ki kritično motri aktualno stvarnost. V 
besedilu gre za temo migracij, fokus smo 
tokrat usmerili na Slovence, ki odhajajo v 
tujino, hkrati pa poudarja problem stra-
hov pred srečanjem z migranti, z nekim 
tujim svetom, ki smo mu pri nas priče 
vedno in vsak dan bolj.« V besedilu se 
v iskanju resnice razpira vprašanje, kdo 
sploh so migranti in kdo smo pravzaprav 
mi. Ob tem se razkrivajo tudi odnosi 
znotraj običajne slovenske družine. 
Režiserka Anica Tomić, ki se v sodelova-
nju z dramaturginjo Jeleno Kovačić že 
posveča predstavi, je ob tem povedala: »Z 
Goranom sodelujeva že več kot leto in pol. 

Delati z aktualnim avtorjem, ki je po vrhu 
zelo kooperativen, ko se začne proces pri-
prave igre, je vsekakor prednost. Skozi sam 
proces dela z igralci lahko prihajamo do 
drugačnih zaključkov in elementov, zato 
je pomembno, da je on ves čas z nami. 
Besedilo je zanimivo in se ne ukvarja le s 
položajem migrantov, ampak tudi z vpra-
šanjem, kako mi vidimo drugačnost. Avtor 
v besedilu preverja meje osebne identitete 
in predsodkov, ki jih imamo do drugač-
nih.« Tomićeva prvič dela v Sloveniji in se v 
Kranju odlično počuti. »Delamo z mešano 
kranjsko-celjsko ekipo, in čeprav se pozna-
mo komaj tri tedne, imam občutek, da smo 
skupaj naredili že deset predstav.«
STRAHOVI PO IBSENU Drugi gledališki 
projekt prihodnje sezone je edino letoš-
nje neslovensko besedilo – družinska 

Posameznik, družina, družba
V Prešernovem gledališču so predstavili repertoar in celostno podobo sezone 2019/2020.

Predstavili so prvi del nove sezone v Prešernovem gledališču: (z leve) Mito 
Gegič in Tina Dobrajc, Marinka Poštrak, Mirjam Drnovšček, Jelena Kovačić, 
Igor Vuk Torbica in Anica Tomić. / Foto: Tina Dokl
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drama Strahovi Henrika Ibsena, ki jo 
režira Igor Vuk Torbica, ki se je pred 
tremi leti v Kranju že predstavil z Nuši-
ćevo Žalujočo družino. »Imamo srečo, 
da k sodelovanju pridobimo režiserje, ki 
čutijo afiniteto do besedil, ki jih režirajo. 
Besedila so tudi njim poseben izziv. Igor 
Vuk Torbica je znan po tem, da na nov, 
radikalen in svež način reinterpretira kla-
sike. Strahovi so eno takih besedil. 
»Te dni smo začeli delati, najprej pa 
z ekipo poskušamo poiskati Ibsenove 
predpostavke, ki se prenašajo z očeta 
na sina. S perspektive današnjega časa 
gibanj, kot je recimo »me too«, in neka-
terih drugih pogledov na umetnike in 
področja, za katera smo nekoč menili, 
da so samo plemenita, imam občutek, 
da gre za besedilo o tem, koliko ženske, 
da bi premagale patriarha, prevzemajo 
vlogo moškega in paradoksalno hkra-
ti vzdržujejo taisti patriarhat – misleč, 
da so zmagale. Besedilo je sicer zelo 
kontemplativno, veliko je govora, zato 
delamo tudi na več akcije. Radi bi se 
približali strukturi trilerja,« o Strahovih 
razmišlja Igor Vuk Torbica. 
PREŠEREN IN ŠKOFJELOŠKI PASIJON 
Tretja premiera v novi sezoni bo mono-
drama Večja od vseh, s katero se je na 
Tednu slovenske drame 2018 avtor Rok 
Vilčnik uvrstil med pet nominirancev 
za Grumovo nagrado. »Avtor si je za 
osnovo vzel zgodbo o Piki Nogavički, 
ki se kot odrasla oseba sooča z aktual-
nimi problemi v družbi in svetu. To je 
besedilo o tem, kako težko je preživeti v 

nekem konformističnem svetu.« Z vlo-
go se bo spoprijela Vesna Slapar. 
Ob lanski 170. obletnici Prešernove 
smrti so se v gledališču, ki nosi pesni-
kovo ime, odločili tudi, da naročijo bese-
dilo na temo Prešerna. Napisala ga bo 
Neda R. Bric. Besedilo bo prepleteno 
s poezijo, v kontekstu predstave pa bo 
razkrila tudi nekatere še neodkrite pla-
sti njegovega življenja. Zelo vznemir-
ljiv zna biti tudi zadnji projekt v sezoni 
Škofjeloški pasijon. »To ne bo procesija 
po Kranju, ampak se bo odigral na odru 
ali po gledališču. Verjetno pa to ne bo 
konvencionalni pasijon, ki se na pet let 

odvija v Škofji Loki, saj ga bo režiral Jer-
nej Lorenci. Njegovo videnje in videnje 
ekipe, s katero bo sodeloval, bo zagotovo 
zelo zanimivo,« je še dodala Marinka 
Poštrak.
PODOBA SLOVENSKE IDENTITETE Za 
celostno grafično in likovno podobo, 
tako oblikovanje plakatov kot repertoar-
ne knjižice, so se letos odločili za sode-
lovanje z akademskima slikarjema Tino 
Dobrajc in Mitom Gegičem iz Škofje 
Loke. »Navdušile so nas Tinine slike, 
ki na neki zelo sodoben in poglobljen 
način govorijo in izrekajo za simboliko 
nekaj, kar nam je zelo blizu. Mislim na 
slovenstvo, identiteto naroda, ampak 
skozi oči današnjega sodobnega člove-
ka. Njena kritična drža v slikarstvu se 
povezuje z našim gledališčem, našimi 
predstavami in kritičnim pogledom na 
aktualno družbeno stvarnost,« o povabi-
lu obeh umetnikov k sodelovanju pove 
Poštrakova.
Dobrajčeva in Gegič sta tako pripravila 
motivne podobe za vseh pet predstav v 
novi sezoni. »Glavne tematike predstav 
vseh petih besedil sva poskušala povzeti 
v skupni simbol slovenske identitete. 
Izbrala sva avbo iz gorenjske noše, hkra-
ti pa sva za vsako motiv podredila vsaki 
predstavi posebej in ga prilagodila ideji, 
ki jo nosi posamezno besedilo,« je o 
novi celostni podobi povedala Tina Dob-
rajc. Repertoarna knjižica za novo sezo-
no je pravi biser, tako po vsebini kot na 
pogled. 

Igor Vuk Torbica in Anica Tomić ob plakatih za predstavi, ki ju bosta  
režirala / Foto: Tina Dokl

Avtorja celostne podobe za novo sezono Prešernovega gledališča: Tina 
Dobrajc in Mito Gegič / Foto Tina Dokl
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Besedilo: Igor Kavčič, foto: Melita Ažman

T
okratna postavitev magistra likovnih umetnosti Mihe 
Perčiča je v Galeriji Mestne občine Kranj, predstavlja pa 
se seveda z grafikami, ki veljajo za njegovo najbolj pre-
poznavno likovno govorico. Kot je k razstavi zapisala 

umetnostna zgodovinarka Melita Ažman, je prav grafična 
umetnost tista, ki preveva svet Mihe Perčiča v vsej svoji igrivi 
in raziskovalni naravi. „Vse, kar ga obdaja, vse, kar doživlja, 
vse kar sprejema, je del te zgodbe, ki se razpreda kot neizpeta 
melodija.« V razstavo vključil dela iz cikla Okolje in Mlečna 
cesta ter ju povezal z naslovom Vesoljni svet. V ciklu Okolje so 
predstavljeni elementi, navezujoči se na vodo: vodnjak, kanal 
in jadrnica. Tu je modra barva osrednji element, ki se navezu-
je se na vodo, in rjava na brežino, vodnjak in jadrnico. V tem 
ciklu imamo še pajka v črno-belo-rdeči kombinaciji. Cikel 

Mlečna pot pa razkriva naše osončje, kjer poudari planete. 
Videz oziroma njihova barva se navezuje na imena bogov in 
boginj iz mitologije. Razstava bo na ogled do konca meseca. 

Mihov Vesoljni svet

Miha Perčič se predstavlja z novejšima cikloma grafik. 
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Besedilo: Igor Kavčič

A
kademska oblikovalka vizualnih komunikacij Biser-
ka Komac, diplomirala je iz grafičnega oblikovanja na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, ukvarja pa 
se z modnim oblikovanjem slikanjem in fotografijo, si 

je ob sedemdesetletnici želela podariti tri slikarske razstave, 
ki bi bile nekakšen prerez njenega dela skozi zadnjih dvajset 
let, odkar se intenzivneje posveča slikarstvu in svoja dela tudi 
razstavlja. Najprej je februarja predvsem platna v akrilni teh-
niki iz izbranih ciklov razstavila v Galeriji Bala, njena druga 
razstava je bila mesec kasneje v Galeriji dr. Antona Dolenca v 
Kliničnem centru v Ljubljani, saj je tudi članica KUD-a UKC. 
Tretja razstava z naslovom Abstraktni utrinki pa je ta čas na 
ogled v Mali galeriji Likovnega društva, katerega članica je. 
Pri izboru del je tokrat sodelovala s slikarjem Darkom Slav-
cem, ki je na odprtju tudi predstavil njeno likovno ustvarjanje 
in razstavljena dela. »Odločila sem se predstaviti predvsem 
male formate, večinoma akvarele oziroma mešane tehnike. 
Te slike ali slikice, kot jim pravim, so intimni zapisi mojih 
razmišljanj in raziskovanj in še niso bile nikoli razstavljene, 
a si to zaslužijo. Enakega mnenja je tudi prof. Slavec. Več ur 
sva prelistavala mape z različnimi miniaturami, ki so nastaja-
le sproti v vseh obdobjih in ob vsakem novem ciklusu. Mno-
ge so služile za predloge velikim akrilnim slikam,« o razstavi 
pripoveduje Komčeva in dodaja, da sta s Slavcem sicer izbra-
la obsežen nabor likovnih del, ki pa sta jih morala zaradi veli-
kosti galerije smiselno skrčiti in postaviti razstavo, ki »diha«.

»Ker sem se v času priprav na razstavo nerodno ponesrečila, je 
prijateljica mojstrica fotografije Andreji Peklaj namesto mene 
prevzela vsa fizična in organizacijska opravila, ki jih zahteva 
taka razstava. Dela se je lotila enako predano in pedantno, kot 
bi postavljala svojo razstavo. Naj se na tem mestu kolegici 
zahvalim za njen dragoceni čas. Zahvala pa gre tudi Darku 
Slavcu, ki je iz mojega obsežnega arhiva del malega formata 
izbral najboljše,« je še povedala jubilantka. Dodaja, da bo slika-
nje nadaljevala, ker je zelo radovedna in ves čas raziskuje, kako 
dobiti različne barvne ali grafične učinke in na ta način ustvari-
ti skrivnostni nagovor opazovalca slik. O prepoznavnosti in pri-
ljubljenosti Biserke Komac govori tudi število obiskovalcev na 
odprtju njene razstave, ko bo na ogled še do konca meseca. 

Abstraktni utrinki za jubilej
V Mali galeriji je ob njenem življenjskem jubileju sedemdeset let na ogled razstava del Biserke Komac.

Biserka Komac s prof. Darkom Slavcem / Foto: Igor Kavčič
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Besedilo: Igor Kavčič

K
ranjski fotograf Vasja Doberlet je na začetku junija 
gostoval na Cipru, kamor so ga povabili kot žiranta na 
mednarodnem FIAP salonu fotografij Cyprus Interna-
tional Digital Photo Competition 2019 (ciprsko med-

narodno tekmovanje digitalnih fotografij). Žiriral je skupaj s 
tremi domačimi mednarodno uveljavljenimi fotografi in še 
enim uglednim fotografom iz Grčije Stratisom Tsoulellisom. 
Oba sta kot povabljena žiranta imela priložnost pripraviti 
predavanje ali predstavitev svojih del. Stratis Tsoulellis se je 
predstavil z dvema pretresljivima reportažama, eno iz tur-
ških rudnikov, druga pa je govorila o trpljenju ubežnikov na 

O Janezu Puharju na Cipru 
Vasja Doberlet je ciprskim ljubiteljem fotografije predstavil življenje in delo Janeza Puharja.

Vasja Doberlet med predavanjem o Puharju v srednjeveški 
dvorani Kasteloiotissa na Cipru / Foto: Nasim Eloud

otoku Lesbos, od koder prihaja. Vasja Doberlet pa je izkoristil 
ponujeno priložnost in pripravil predavanje o prvem sloven-
skem fotografu in izumitelju fotografije na steklo Janezu 
Puharju. Za predstavitev Puharja v Nikoziji je nadgradil snov, 
ki jo je uporabil že lani pri predstavitvi Puharja v Atenah. 
Zaključil je še s tremi nekajminutnimi predstavitvami svojih 
fotografij iz ciklov Ljubezen kamnov, Deževna simfonija in 
Avtorefleksi II. Kot je še povedal Doberlet, je predstavljane 
Janeza Puharja sistematično delo dveh članov kranjskega 
fotografskega društva, ki nadaljujeta delo, začeto leta 2014 ob 
dvestoti obletnici rojstva Janeza Puharja. Ob Doberletu je 
znanega Slovenca tako Petra Puhar predstavila še dvakrat na 
Češkem, štirikrat na Slovaškem in v Švici ter štirikrat na 
Hrvaškem. 

Mešani pevski zbor DPD Svoboda iz Stražišča deluje že 67 let. 
V tem času je prejel številna priznanja in dosegel nekatere 
zavidljive rezultate na zborovskih srečanjih in tekmovanjih, 
ob tem pa tudi dobre ocene žirij in zborovske stroke. Kot se 
spominjajo pevke in pevci v zboru, pa globoko v srcih vseh 
aktivnih pevcev ostajajo predvsem nepozabni gromki aplavzi 
– tako domače publike kot tiste zunaj slovenskih meja. Zboru 
je še posebno v čast, da je bil izbran na veliki kulturni festival 
na Ohridu Slovenija na Ohridu 2019, ki se bo odvijal med 22. in 
26. junijem. Na festivalu bo nastopilo petsto udeležencev iz vse 
Slovenije, zbor iz Stražišča pa bo tako del tega spektakla, ko 
bo ponesel slovensko pesem v Severno Makedonijo. Jeseni bo 
MePZ DPD Svoboda gostoval v Proseku pri Kontovelu v Italiji, 
kjer se bo udeležil srečanja štirih slovenskih zborov, dveh iz 
Slovenije in dveh iz zamejstva. Tradicija traja že 47 let. I. K.

SVOBODA V SEVERNO MAKEDONIJO IN ITALIJO

Mešani pevski zbor DPD Svoboda na domačem  
odru / Foto: arhiv MePZ DPD Svoboda
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: osebni arhiv in Sašo Dreven

M
ed 27. majem in 3. junijem je na 
kegljišču Grmošćica v Zagrebu 
potekalo 19. evropsko prvenstvo 
v kegljanju za slepe in slabovi-

dne. Selektor slovenske reprezentance 
Škofjeločan Franci Pirc je v ekipi imel 
tudi dva člana Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih Kranj – Marjana 
Žalarja in Jožeta Lampeta.
Prav Kranjčana sta se med vsemi naši-
mi kegljači najbolj izkazala, saj je Mar-
jan Žalar v kategoriji B3 postal evropski 
prvak, Jože Lampe pa je v kombinaciji 

osvojil drugo mesto. V ekipnem delu je 
naša moška reprezentanca osvojila četr-
to mesto. 
»V finalu sem podrl 744 kegljev, kar je 
zadoščalo za zmago. S tekmovalcem iz 
Češke sva imela sicer enako število podr-
tih kegljev, a sem imel več devetic kot 
on. Občutki ob zmagi so bili fenomenal-
ni. Še bolj sem bil zadovoljen zato, ker 
mi igra v kvalifikacijah ni stekla. Prav 
tako mi ni šlo po načrtih v tekmovanju 
mešanih parov, ko sva nastopila skupaj z 
Marijo Fras in sva osvojila četrto mesto. 
Le za dvanajst kegljev sva namreč zgre-
šila bronasto medaljo,« je po tekmova-
nju povedal izkušeni Marjan Žalar, ki je 
imel na finalni tekmi tudi veliko podpo-
ro navijačev. »Iz Slovenije je prišlo res 
veliko navijačev, kar dva kombija. Ti so 
mi dali pred finalno tekmo še dodatno 
motivacijo. Zelo vesel sem, da so me 

podprli prijatelji in domači – tako doma 
kot v Zagrebu, predvsem sinova Gal in 
Patrik sta zelo močno navijala zame in 
sta me ponesla do dobrega rezultata,« je 
tudi povedal Marjan Žalar.
Odličnega rezultata se je razveselil tudi 
Jože Lampe, ki je bil drugi v kombinaci-
ji. »Zelo sem vesel uspeha, saj tekmu-
jem že deset let, to pa je moja prva kolaj-
na v posamični konkurenci. Z ekipo 
imam namreč že nekaj odličij, tokrat pa 
mi je uspelo tudi kot posamezniku, zato 
sem res ponosen,« je povedal Lampe, ki 
tekmuje v kategoriji B2. »Celotna letoš-
nja sezona je bila zame res uspešna. 
Postal sem državni prvak v svoji katego-
riji, dobro pa mi je šlo tudi na preostalih 
turnirjih doma in v tujini. Srebrna 
medalja na evropskem prvenstvu je tako 
tudi dokaz, da sem vse leto dobro delal,« 
je še dodal Jože Lampe. 

Marjan Žalar je evropski prvak
V Zagrebu, kjer je potekalo evropsko prvenstvo v kegljanju za slepe in slabovidne, se je naslova prvaka 
veselil Marjan Žalar, drugo mesto v kombinaciji pa je osvojil Jože Lampe.

Kranjčan Marjan Žalar se je v Zagrebu veselil naslova evropskega prvaka.

Najzvestejša navijača Marjana 
Žalarja sta sinova Patrik in Gal.
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Besedilo: Grega Flajnik

P
rimož Roglič, ki se je boril za tretje 
mesto, in Jan Polanc, ki je bil dve 
etapi v rožnati majici, sta zadnji 
konec tedna v maju poskrbela za 

pravo kolesarsko evforijo. Roglič, ki je bil v 
skupni razvrstitvi na odličnem tretjem 
mestu, je bil po vseh pripetljajih na tekmi 
vidno izmučen. Padec, težave s prebavo, 
odpoved dveh najboljših pomočnikov in 
napaka v spremljevalnem vozilu so nače-
njali njegovo pozornost. Tudi Janu Polan-
cu po osvojeni rožnati majici ekipa ni 
nudila take podpore, kot smo jo pričakova-
li. Toda fanta sta dokazala, iz kakšnega 
testa sta. In ko je Primož rekel, da mu 
dobro dene, ko vidi slovenske zastave in 
sliši pesem Na Golici, smo se navijači 
odločili in odšli v pokrajino Trentino, ki je 
najbližje Sloveniji, podpret naše kolesarje 
kar v živo. Mnogi so prišli na odločilne 
klance že nekaj dni pred tekmo in poskr-
beli za okrasitev ceste, po kateri so se na 
dirki vozili kolesarji. Napis Roglič je bil 
vsekakor največkrat opažen napis na ces-
tah. Tudi med dirko je bilo videti največ 
slovenskih zastav. Vsi smo želeli, da fantje 
vsaj zadržijo, če ne že izboljšajo izjemen 
položaj, ki so ga imeli pred zadnji tremi 
dnevi. Nekateri navijači so žal hoteli pre-
več in so pretirano »pomagali« Rogliču. S 
tem so mu »prislužili« deset sekund pri-
bitka v skupnem času. A Roglič je to razli-
ko v nedeljskem kronometru nadoknadil. 
Tako se je vse odlično končalo in Primož 
Roglič je zadržal tretje mesto v skupnem 
seštevku. Na koncu se je celo lepo zahvalil 
z besedami, da smo slovenski navijači 
poskrbeli za poseben zaključek kolesar-
skega tekmovanja po Italiji. 

Navijali na Dirki po Italiji
Na zaključku kolesarske dirke po Italiji v pokrajini Trentino smo za naše navijali tudi kolesarji  
Športnega društva Gorenjski glas.

Navijači Športnega društva Gorenjski glas smo ponosno izobesili logotip 
svojega sponzorja.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna (GFP) 
so z navdušenjem navijali za svojega 
nekdanjega dijaka Primoža Rogliča 
tudi na prizorišču zahtevne kolesarske 
dirke po Italiji. Bili so zelo veseli, ko je 
Primož osvojil skupno tretje mesto in 
postal prvi Slovenec, ki je končal na 
zmagovalnem odru ene od triteden-
skih dirk. Številni so se udeležili tudi 
sprejema Primoža v Zagorju ob Savi 
v bližini njegove domače vasi Kisovec. 
Med množico navijačev so se med 
drugim pomešali tudi njegov nekdanji 
trener Zvone Pograjc in nekdanji ska-
kalni kolegi, ki so prav tako obiskovali 
Gimnazijo Franceta Prešerna - Andraž 
Pograjc, Ernest Prišlić, Robert Hrgota 
... Na sliki je ponosna razredničarka 
Tanja Ahčin s Primožem na sprejemu 
v njegovem domačem kraju. A. Š., foto: 
arhiv GFP
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Besedilo: Maja Bertoncelj
Foto: Gorazd Kavčič

K
olesarska dirka po Italiji je bila 
tudi v znamenju Slovencev. Pri-
mož Roglič (Jumbo - Visma) je že 
v prvi etapi oblekel rožnato maji-

co – kot sploh prvi Slovenec v 102-letni 
zgodovini Gira – in dirko končal na tre-
tjem mestu. Po 12. etapi pa si je rožnato 
majico za dva dneva nadel še Jan Polanc 
(UAE Emirates). V skupnem seštevku je 
bil na koncu 14. To je njegov nov velik 
uspeh na italijanski pentlji, po dveh eta-
pnih zmagah v letih 2015 in 2017. Po 

prihodu z Dirke po Italiji ga je pred 
domačo hišo v Britofu pričakal sprejem, 
ki so ga pripravili tamkajšnji gasilci v 
sodelovanju z njegovo družino in prija-
telji. »Nisem pričakoval takšnega spreje-
ma. Ponosen sem, da sem iz Britofa, in 
upam, da se še kdaj takole poveselimo,« 
je dejal Jan Polanc. 

Sprejem za rožnatega  
Jana Polanca
Rožnati Britof: Jan Polanc je na Dirki po Italiji dva dni nosil rožnato majico, po vrnitvi domov  
pa ga je pričakal sprejem.

Rožnati Jan Polanc in Rožnati Britof: tabla za spomin Avtogram tudi za očeta in trenerja Marka Polanca

Pripravili so mu več daril in presenečenj: častni krog je 
odpeljal na kolesu Pony ...

... za konec uradnega dela sprejema pa je »BritoflJANski 
Pink panter« zarezal še v torti.
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Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Primož Pičulin

Z
adnji dan v maju je na Sv. Joštu nad Kranjem potekal Dan 
SK Triglav.
»Proslavljamo konec zelo uspešne sezone. Sedeminšti-
ridesetič smo postali absolutni državni klubski prvaki 

v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Letos se je v 
klubu zgodilo veliko čustvenih stvari, zame osebno je bil naj-
bolj čustven zadnji skok Robija Kranjca v Planici. Danes smo 
mu pripravili nekaj posebnega. Nagradili bomo tudi najboljše 
skakalce, vse tiste, ki so osvojili točke v Pokalu Cockta in pri-
spevali k osvojitvi naslova najboljšega kluba v državi. Posebne 
nagrade bomo podelili najboljšim desetim članom in petim 
članicam našega kluba. Na koncu pa počastili še jubilej treh 
naših vidnih članov. Zelo bo pestro in veselo,« je zbrane nago-
voril Sašo Komovec, predsednik UO SK Triglav.
»Hvala, Robi« je bil napis na majicah, ki so jih nosili člani 
kluba, Kranjec pa si je nadel prav posebno startno številko, na 
kateri so bili njegovi največji uspehi: prva zmaga v svetovnem 
pokalu, naslov svetovnega prvaka, bronasta olimpijska meda-
lja, eno fotografijo so dodali tudi iz mladosti. In pripravili so 
tri takšne številke: eno za Robija, druga bo krasila skakalni 
dom na Gorenji Savi, tretja pa je na Sv. Joštu na ogled vsem 

obiskovalcem. Podarili so mu tudi bon v vrednosti tisoč evrov, 
kot so dejali: za televizijo za nov dom. Za vse, kar je že do 
sedaj naredil za kranjski šport in skoke, se mu je prišel zahva-
lit tudi kranjski župan Matjaž Rakovec.
Robert Kranjec kljub koncu kariere ostaja športnik. Skakalne 
smuči je zamenjal za cestno kolo in letos uspešno prekolesaril 
Veliko Franjo. 

Dan skakalcev Triglava
Zbrali so se na Svetem Joštu, proslavili uspešno sezono in se zahvalili Robertu Kranjcu.

Skupinska slika z dneva SK Triglav na Svetem Joštu

Robert Kranjec s posebno startno številko in v družbi  
(z leve) Domna Prevca, Žige Jelarja in Ceneta Prevca
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Besedilo: Maja Bertoncelj

P
rvo junijsko soboto so se atleti 
zbrali na mednarodnem atletskem 
mitingu v Kranju, na Memorialu 
Vučko, ki ga je organiziral domači 

Atletski klub Triglav Kranj. 
Z organizacijo mitinga in uspehi doma-
čih tekmovalcev so bili zadovoljni. 
Predsednik kluba Tomaž Kukovica je 
povedal: »To je največje tekmovanje v 
naši državi. Imamo več kot devetsto pri-
javljenih, to pomeni dva tisoč nastopov. 
Prijetno vzdušje in dobra organizacija 
vsako leto privabita tekmovalce ne le 
iz Slovenije, temveč tudi iz sosednjih 
držav. Po 25 letih smo ohranili miting, 
katerega pobudnik je pokojni Dobrivoje 
Vučković. Veseli smo podpore tudi med 
pokrovitelji in podpore Mestne občine 
Kranj. Brez njih takšnega tekmovanja 
ne bi mogli izpeljati. Da nam zaupajo in 
pomagajo, je tudi kazalnik naše organi-
ziranosti. Smo eden najmočnejših klu-
bov v celi državi.«
Tekmovanje je potekalo v tekih in tehni-
čnih disciplinah, v kategorijah od naj-
mlajših pa vse do članov. V konkurenci 
je bilo tudi nekaj takšnih, ki Slovenijo 
zastopajo na največjih mednarodnih 
tekmovanjih. Po rezultatih v Kranju je 
bila prvo ime Maja Mihalinec (Mass), ki 
je dobila obe sprinterski preizkušnji (na 
sto in dvesto metrov). Veliko zmag in 
uvrstitev na stopničke so osvojili tudi 
kranjski atleti in atletinje. Med drugimi 
je bil zanimiv obračun v teku na štiristo 
metrov, kjer je v članski konkurenci s 
časom 46,79 zmagal Lovro Mesec Košir, 
sicer član ljubljanskega Massa, ki pa pri-
haja iz kranjske občine, pred Juretom 
Grkmanom (Kamnik), tretji je bil Rok 
Ferlan iz domačega Triglava. 

Atleti zbrani v Kranju
Potekal je že petindvajseti Mednarodni atletski miting Kranj – Memorial Vučko.

Tomaž Kukovica podeljuje zlato medaljo Lari Tomše iz AK Triglav Kranj.
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Besedilo: Maša Likosar
Foto: Tina Dokl

O
b koncu sezone člani Plavalne-
ga kluba Triglav Kranj pripravijo 
tradicionalni piknik, na katerem 
sta poleg druženja potekala tudi 

plavalna revija najmlajših plavalcev in 
nastop sinhronih plavalk. »Sinhrone 
plavalke so se nam pridružile na začetku 
iztekajoče se sezone in tokrat so imele 
priložnost, da pokažejo, kaj so se nau-
čile. Prav tako so svoje znanje dokazali 
najmlajši plavalci. V naši plavalni šoli se 
plavanja uči tristo otrok, na reviji pa se 
jih je predstavilo osemdeset,« je pojasnil 
trener in nekdanji selektor Roni Pikec. 
Potekala je še štafeta plavalcev tekmoval-
nih skupin, in kot je pojasnil Pikec, je v 

klubu trenutno registriranih kar dvesto 
tekmovalcev. Po končanem dogajanju na 
bazenu so se njihovi člani v družbi star-
šev družili ob hrani in pijači na pokritem 
delu letnega bazena.
Podelili so tudi nagrade za najboljše pla-
valke in plavalce v pretekli sezoni v posa-
meznih kategorijah. V skupini mlajših 
dečkov in deklic sta nagrado prejela Tilen 
Maček in Sergeja Hribar, med dečki in 
deklicami Rožle Pajntar in Neža Zupan, 
med kadeti in kadetinjami Maja Lotrič in 
Nace Vovk, med mladinci in mladinkami 
pa sta bila najboljša plavalca Aleš Zupa-
nec in Tina Čelik. Tina Čelik je prejela 
tudi nagrado v absolutni ženski katego-
riji, nagrada v absolutni moški kategoriji 
pa je šla v roke Petru Johnu Stevensu. 
Tina Čelik je največji uspeh dosegla na 
začetku letošnje sezone na mladinskih 

olimpijskih igrah, osvojila je tretje mes-
to. »Želim se približati normi za svetov-
no prvenstvo in se uvrstiti na olimpijske 
igre,« je povedala Čelikova. Peter John 
Stevens, ki se ponaša z nazivom svetovni 
podprvak, pa bo zadnji del sezone name-
nil pripravam za svetovno prvenstvo, ki 
bo v Južni Koreji. Pravi, da ga glavni dve 
tekmi letošnje sezone še čakata, prva 
bo Velika nagrada Kranja, ki se začenja 
danes in bo potekala vse do nedelje na 
kranjskem pokritem olimpijskem baze-
nu. »Želim se uvrstiti med najboljših 16 
svetovne lestvice in s tem tudi na olimpij-
ske igre,« je še dodal Stevens. 
Na pikniku so podelili še nagrade za 
posebne dosežke, in sicer za državni 
absolutni rekord, ki so ga v štafeti dose-
gle Ana Škulj, Tina Čelik, Maja Lotrič in 
Petja Hribar. 

Priznanja najboljšim 
plavalkam in plavalcem
Tradicionalni piknik Plavalnega kluba Triglav Kranj je na kranjskem pokritem olimpijskem bazenu 
postregel s plavalnim spektaklom sinhronih plavalk, najmlajših in tekmovalnih plavalcev.  
Podelili so tudi priznanja najboljšim plavalkam in plavalcem. 

Plavalci Plavalnega kluba Triglav Kranj se tradicionalno pomerijo tudi v štafetah.

Absolutna zmagovalca PK Triglav 
Kranj Tina Čelik in Peter John Stevens 
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: arhiv kluba

Člani Akademije borilnih veščin Red Eagle iz Kranja, ki jo 
vodi trener in mojster Neven Polajnar, so se prejšnji teden 
udeležili mednarodnega turnirja v jiu-jitsu newazi »Vienna 
Open Championship 2019« na Dunaju. Tekmovali so Martin 
Zore (+94 kg), Jan Pelko (-85 kg), Aljoša Rakita (-77 kg) in 
Milisav Bakić (-60 kg). 
»Skupno so imeli trinajst borb, ki so bile vse predčasno zaklju-
čene z vzvodi ali davljenji, kar je tehnična specialnost kranjske-
ga kluba. Tekmovanja so se poleg naših tekmovalcev, ki so edi-
ni zastopali Slovenijo, udeležili predvsem tekmovalci iz 
Avstrije, Nemčije, Italije, Češke, Slovaške, Madžarske, Poljske, 
Hrvaške, Rusije in še nekaterih držav. Kranjski borci so s supe-
riornimi zmagami, ki so pritegnile tudi veliko pozornosti vseh 
prisotnih, znova opozorili, da je nivo jiu-jitsa v Kranju med naj-
višjimi v Evropi,« je po tekmovanju pojasnil Neven Polajnar. 

Kranjčani odlični na Dunaju
Ekipa Akademije borilnih veščin Red Eagle iz Kranja se je udeležila mednarodnega turnirja  
v jiu-jitsu newazi na Dunaju.

Kranjski borci s trenerjem in mojstrom Nevenom 
Polajnarjem po uspešnem nastopu na Dunaju

Maja Povšnar (druga z leve) je evropska prvakinja.  

Članica Judo kluba Triglav Kranj Maja Povšnar je uspešno 
nastopila na evropskem prvenstvu za člane v jiujitsuju v 
Bukarešti. Kljub temu da ima šele vijolični pas, se je borila s 
tekmovalkami, ki imajo že črnega, in se na koncu zasluženo 
veselila nastopa v finalu. Tam je premagala Francozinjo in 
postala evropska prvakinja. Maja Povšnar je tako na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih osvojila že deveto medaljo. V. S.

NOV USPEH MAJE POVŠNAR

Ekipa deklet do 16. leta starosti iz Atletskega kluba Kranj je 
minulo nedeljo v Domžalah osvojila naslov državnih prvakinj. 
Prvakinje so postale: Ajda Meglič, Paula Globočnik, Katarina 
Sabothy Polenec, Brina Fučka, Maja Boltežar, Lana Andolšek, 
Katjuša Jordan Nadižar, Zoja Bobnar, Eva Cerar, Eva Rosulnik, 
Eva Boltežar, Asja Rozman, Živa Jerič, Tinkara Košir, Zala 
Šenk, Tara Di Lenardo, Julija Kuhar in Monika Grom. V. S.

ZLATO MLADIH ATLETINJ

Državne prvakinje iz Atletskega kluba Kranj
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Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Primož Pičulin

Č
e smo se še pred nekaj tedni pri-
toževali nad deževnim vremenom 
in precej nizkimi temperaturami, 
nam je bilo v zadnjih dneh že poš-

teno vroče. Poletje je tu, z njim pa tudi 
različna poletna doživetja. Veselijo se jih 
tako šolarji, ki ta čas odštevajo zadnje 
dneve do počitnic, kot tudi vsi drugi, ki 
bomo na daljše oddihe in povsem brez-
skrbne dneve večinoma morali še malce 
počakati. Če si pred glavnim dopustom 
ne moremo privoščiti niti prostega kon-
ca tedna, si vzemimo čas vsaj za skok v 
pomirjujočo naravo, vzpon na bližnji 
hrib, osvežitev ob vodi, rekreacijo ali 
katero drugo obliko aktivnega preživlja-
nja prostega časa. Če smo brez idej, ne 
bo odveč pokukati na koledar dogodkov, 

ki iz dneva v dan prinašajo več poletnih 
prireditev na prostem. Glasbeni, umetni-
ški in športni dogodki se že vrstijo.
JUTRI TUDI POLETNA MUZEJSKA NOČ 
Ena od tradicionalnih prireditev bo prav 
jutri, v soboto, 15. junija, med 9. in 13. uro 
na Glavnem trgu. Gre za prireditev Poz-
drav poletju, ki jo prireja Zveza kulturnih 
društev Kranj. S kulturnim sporedom 
bo nastopilo kar okoli tristo izvajalcev iz 
kranjske in okoliških občin: pihalni orke-
ster, mažoretna in twirling skupina, pev-
ski zbori, folklorne skupine, inštrumen-
talisti, likovniki, literati ... Na stojnicah se 
bodo predstavile nevladne organizacije z 
različnih področij delovanja.
Jutri se obeta tudi Poletna muzejska noč, 
ki se ji že tradicionalno pridružujejo tudi 
v Gorenjskem muzeju. Potekala bo jutri 
med 18. in 24. uro. Na gradu Khislstein 
pripravljajo ustvarjalne delavnice za otro-
ke, vezane na čas renesanse in prihod 

družine Khisl v Kranj, koncert in javna 
vodenja na razstavah, slednje pa načrtu-
jejo tudi v Mestni hiši in Prešernovi hiši.
LETNO GLEDALIŠČE ŽE OŽIVELO Pro-
gram, ki ga v poletnih mesecih priprav-
ljajo na Zavodu za turizem in kulturo 
Kranj, po besedah njihove sodelavke 
Petre Žibert ne prinaša večjih novosti, 
a bo kljub temu pester. Sezono v Let-
nem gledališču Khislstein so že uspe-
šno odprli. Na njegovem odru so se že 
zvrstili Tilen Lotrič, Marko Vozelj in 
Mojstri ter pred tednom dni še Crvena 
jabuka. Že nocoj, 14. junija, bo na njem 
uprizorjen muzikal Mamma Mia, jutri 
pa ga bodo zavzele folklorne skupine iz 
Slovenije in tujine, ki se bodo predstavi-
le na 21. Etno folk festivalu. Letno gleda-
lišče bo v naslednjih tednih gostil znana 
glasbena imena: Nino Pušlar, Rudija 
Bučarja in Istrabend ter goste, Andreja 
Šifrerja ter tudi muzikala Briljantina in 
Nune v akciji, komedijo Brade ... Najbolj 
množična poletna prireditev na Gorenj-
skem – Kranfest – bo potekala med 18. 
in 20. julijem, poleg glasbenega dogaja-
nja pa prinaša tudi kulinarično novost, 
povezano s kranjsko klobaso.
KMALU TUDI PIVOVARJI IN MODNA 
REVIJA Julija in avgusta bodo dogajanje 
bogatili tudi sredini Glasbeni večeri pod 
grajsko lipo, ki prinašajo odličen glas-
beni program vokalne skupine Kreati-
vo, Aleksandra Mežka, Terrafolk, Darje 
Švajger, Ane Bezjak ... Julija in avgusta 
bo na Vovkovem vrtu znova kino pod 
zvezdami, filmom bodo tako kot v prete-
klih poletjih namenjeni četrtkovi večeri. 
Ohranili bodo tudi projekt Poletje s Pre-
šernovimi nagrajenci. 
Izmed bližnjih dogodkov v njihovi orga-

Pozdrav poletju
Z istoimensko tradicionalno prireditvijo bodo jutri, v soboto, 15. 
junija, v središču Kranja pozdravili poletje. Naznanjajo ga tudi 
številni drugi dogodki na prostem, ki so se že začeli vrstiti. 

Poletni utrip Kranja bogatijo različni dogodki na prostem, tudi v Letnem 
gledališču Khislstein.
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Na koncu starega mestnega jedra Kranja, 
na Pungertu, bo v petek in soboto, 21. in 
22. junija, potekal nov festival za družine in 
otroke – Kresna noč. Festival je namenjen 
praznovanju zaključka šolskega leta in 
prihoda poletja, ki s seboj prinaša najdaljši 
dan v letu. »Festival se bo odvijal ob času 
šentjanževega, ko praznujemo tudi najdaljši 
dan v letu, hkrati pa se veselimo vseh novih 
znanj, ki so jih otroci usvojili med šolskim 
letom,« je razložila vodja programa Stolpa 
Pungert Urška Košir in dodala, da festival 
soustvarjajo še številne druge organizacije, 
ki delujejo za otroke v mestnem jedru. Kre-
sno noč bodo prihodnji petek ob 17. uri na 
Trubarjevem trgu odprli kranjski taborniki, 
sledile bodo družinske igre brez meja in 
Krančkova večerja s Kajžico. Otroke bosta s 
koncertom razveselila Mojca in Kaličopko, 
obetajo se plesna delavnica, Ptičja ohcet, 
prižig kresa in glasbeno dogajanje. V Stolpu 
Pungert bo mogoče celo prenočiti. Sobota 
se bo začela s Krančkovim zajtrkom in se v 
sklopu Krančkove transverzale nadaljevala 
s pohodom na Šmarjetno goro. A. Š.

FESTIVAL OTROK NA PUNGERTU

nizaciji je Žibertova posebej omenila še Karavano domačih pivovarn s Kransko 
kuhno, ki se obeta zadnjo junijsko soboto na vrtu gradu Khislstein, in modno 
revijo, ki bo 4. julija na Glavnem trgu. Sodelovale bodo trgovine mestnega jedra 
in kranjski modni oblikovalci.
Obetajo pa se še mnogi drugi dogodki, ki bogatijo poletno dogajanje, denimo v 
Layerjevi hiši, kjer med drugim pripravljajo drugi mednarodni festival sodobne-
ga kolaža Kaos. Tu je še Poletje na Pungertu z glasbenim dogajanjem, razstavami 
in ustvarjalnicami za otroke, konec junija se bo začel že 11. Subart festival ...  

V Khislsteinu je navdušil tudi Tilen Lotrič s spremljevalno zasedbo 
Diamanti in drugimi glasbenimi gosti, med katerimi je bila tudi Manca 
Zupan. 

BAJAGA & INSTRUKTORI / KINGSTON / ADI SMOLAR / VESELI SVATJE 
HELENA BLAGNE / KLAPA BONACA / TILEN LOTRIČ

PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE / DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA 

MIVKI / ULIČNO GLEDALIŠČE / STAND UP / KRANSKA KUHNA

OTROŠKI KRANFEST 

www.visitkranj.com

 18.-20. JULIJ
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Besedilo: Alenka Brun, foto: Tina Dokl

Z
akonca Strouken sicer v simpa-
tični vasi Gorica pri Radovljici 
živita že 14 let, četrto leto pa teče, 
odkar imata tako rekoč za domačo 

hišo ob robu gozda igrišče za minigolf 
Adventure Mini Golf Panorama.
Andreja je sicer Škofjeločanka, Jani izha-
ja iz Britofa – iz gostinske družine, ki jo 
ljudje poznajo po Johanci, tako da je že 
od malega vajen sodelovanja z ljudmi. A 
v tem primeru je bila Andreja tista, ki je 
doma predstavila idejo o igrišču za mini-
golf: »Glede na lokacijo z lepim pano-
ramskim pogledom na Julijske Alpe in 
Blejski grad sva razmišljala, da bi bilo res 
prijetno, če bi si najini gostje lahko odpo-
čili, v miru spili kavo in si ob tem privo-
ščili še igro minigolfa v prijetni senci.« 
Doda, da je minigolf umirjena igra za vse 
generacije. Njihovo igrišče ima dvanajst 
lukenj, je pa posebno v tem, da je edino z 
umetno travo v Sloveniji, še pove.
Veliko pozornosti Stroukenova posveča-
ta tudi urejeni okolici. Vodni elementi 
na igrišču, izjemna senca visokih dre-
ves, parkirišče v senci, urejene sanita-
rije, gostinski objekt s pestro ponudbo, 
kjer dobite vse od kave in različnih vrst 
pijač do sladoleda, za najbolj lačne tudi 
pico, trenuten hit pa so vaflji – vse to so 
samo še dodatne prednosti Adventure 
Mini Golf Panorame. Popestrijo ležalni-
ki na bližnji plaži na travniku, razgled 
pa vse res le še nadgradi.

Tudi otrokom tu ne bo nikoli dolgčas. 
Minigolf lahko sicer do štirinajstega leta 
igrajo le v spremstvu staršev, izjemno 
zanimiv pa je tako imenovani Zlatokop, 
kjer otroci v vodi oziroma speljanem 
potoku spirajo pesek in iščejo zlato. 
»Navdušeni pa so tudi odrasli, saj tega 
niso še nikjer počeli,« pove Andreja. 
Jani jo dopolni: »Najmlajši lahko upo-
rabljajo tudi tablo, igrajo mini namizni 
tenis, preizkusijo svoj pogum na mini 
ziplinu, igrajo mini nogomet ...« Nale-
timo celo na ljubko hišico za zajčke, ki 

bo zelo kmalu dobila dva mlada zajčja 
prebivalca.
Ker je igrišče Adventure Mini Golf 
Panorama od Bleda oddaljeno le streljaj, 
se na poti tja marsikdo ustavi tudi tu. 
»Obisk je dober. Sama lokacija privab-
lja z okolico, na igro minigolfa pridejo 
tudi skupine, ki praznujejo. Gostili smo 
celo že družinsko srečanje. Obiščejo nas 
Kranjčani, Ljubljančani, tudi iz drugih 
krajev Slovenije pridejo. Je pa res, da 
smo vezani na vreme in imamo seveda 
največji obisk ob koncu tedna,« pripove-

V senci dreves in na 
mehki umetni travi
Malce izven vasi Gorica pri Radovljici lahko najdete igrišče Adventure 
Mini Golf Panorama. Tako rekoč v gozdu lahko doživite čudovito izkušnjo 
igranja na travi, ki se zelo približa naravni. Če niste ljubitelji minigolfa, 
lahko uživate v razgledu in kavi ali pa le opazujete igro drugih.

Andreja in Jani Strouken



Spiranje peska in iskanje zlata je zanimivo tudi za 
odrasle.

Igranje minigolfa v senci je lahko sprostitev za vse 
generacije.
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duje Andreja ter poudari, da je za njun minigolf višek sezone 
poletje, delovni čas pa si lahko obiskovalci ogledajo na spletni 
strani Adventure Mini Golf Panorame. »Tam so tudi ostale 
novice, obvestila, če smo morda zaradi dežja zaprti,« nadalju-
je. »Za igranje minigolfa sicer niso potrebne rezervacije, so pa 
priporočljive v primeru večjih skupin.«
Navodila za igranje minigolfa so zapisana tudi ob igrišču, 
čeprav posebnega znanja ne potrebujete. V osnovi  poskušate 
spraviti žogico v luknjo s čim manj udarci. »Najprej se določi 

vrstni red igralcev. Vsak dobi svojo žogico in palico. Te so raz-
ličnih velikosti in žogice so pri nas – da je še bolj zabavno – 
različnih barv. Potem pa lepo eden po eden igrajo na eni luk-
nji in se selijo potem dalje na drugo,« razlaga Jani, ki doda še, 
da je minigolf sicer res mali golf, ni pa med njima kake večje 
povezave. In tudi obutev tu ne igra nobene vloge. Pove, da je 
poleti veliko obiskovalcev, ki se skozi igro sprehodijo kar bosi, 
se še nasmehneta Stroukenova, saj hoja po umetni travi pri-
jetno razvaja. 

PRODAJA CARAVANING OPREME.
servis in prodaja počitniških vozil.

PRODAJA KAMPING in outdoor OPREME.
VEČ KOT 790 blagovnih znamk!

Absorpcijski prenosni hladilnik 
Dometic ACX40 (plin, 12 in 220V)

Redna cena: 372,32 eur

AKCIJSKA CENA: 316,47 eur

 AKCIJA !!!

-15%

ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

M CARAVANING d.o.o.
Poslovna cona A10

4208 Šenčur

MIXI-CARAVANING.SI
040/410-444, 05/997-42-69

caravaning@mixilab.tv
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Besedilo: Simon Šubic

V
reme je bilo v soboto, 8. junija, 
dopoldne kot naročeno za rekreaci-
jo v naravi. Za več kot dvesto Kokri-
čanov in drugih ljubiteljev tradici-

onalne rekreativne prireditve Pohod po 
mamutovi deželi, ki so se jim pridružili 

tudi učenci podružnične šole na Kokrici, 
je bila zato dilema le ena: ali se poda-
ti po daljši 14-kilometrski ali po krajši 
sedemkilometrski poti mimo Bobovških 
jezerc in v svežem zavetju gozda v kra-
jinskem parku Udin boršt s startom in 
ciljem pred supermarketom na Kokrici. 
Če še ne veste: pohod, ki ga je Turistič-
no društvo Kokrica letos v sodelovanju 

z Zavodom za turizem in kulturo Kranj 
pripravilo že dvanajstič, je po mamutu 
poimenovana zato, ker so leta 1953 pri 
izkopu gline v Krokodilnici, kot se ime-
nuje eno od jezerc na Čukovi jami, našli 
njegovo okostje, ki je sedaj shranjeno v 
Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani.
Pohodniki, ki jih je ob poti čakalo več 
kontrolnih točk in okrepčevalnic, so 

Dvanajstič po 
mamutovi deželi
Letošnji Pohod po mamutovi deželi je potekal v lepem sončnem 
vremenu, ki je privabilo številne pohodnike.



Na 12. Pohod po mamutovi deželi se je letos na veselje 
organizatorjev podalo več kot dvesto pohodnikov, ki so 
se jim pridružili tudi učenci podružnične šole na Kokrici. 
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Danes, v petek, 14. junija, od 17. ure do 19.30 bo na Baragovem 
trgu v Stražišču lokalna ekološka in konvencionalna tržnica, ki jo 
bodo tokrat popestrili s predstavitvijo lokalne kulinarike in malih 
pivovarjev. Ob 19.30 bo sledil dobrodelni koncert, na katerem 
bodo nastopili Neisha, Luka Sešek, Klara Jazbec, Tomaž Štular in 
kitarist Primož Grašič, otroški pevski zbor Vrtca Živ Žav iz Straži-
šča, pianist Oskar in violinistka Hana. Program bosta povezovala 
Toni Cahunek ter motorist, glasbenik in svetovljan Matej Rančigaj. 
Koncert, ki bo potekal v sodelovanju z Institutom Oikos, bo name-
njen pomoči pri odpravi posledic nedavnega katastrofalnega 
ciklona v severnem Mozambiku. Izkupiček bodo namenili gradnji 
porušenih šol na dveh otokih.

STRAŽIŠKA TRŽNICA Z DOBRODELNIM KONCERTOM

Center za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj in CIPRA 
Slovenija 22. junija vabita na brezplačna izleta. Na prvem bodo 
obiskovalci iz naselij med Cerkljami, Šenčurjem in Kranjem s 
kombinacijo javnega avtobusa, hoje, kolesarjenja in Kranvaja 
spoznavali sobotni Kranj. Na drugem pa bodo s kombiniranjem 
javnega avtobusa, hoje in čolnarjenja obiskali naravo in podeželje 
med Kranjem in Trbojskim jezerom. Zbora bosta ob 8. uri, za obisk 
Kranja na glavnem postajališču v Cerkljah, za obisk Trbojskega 
jezera pa na avtobusni postaji Kranj. Prijave in informacije so na 
info@ctrp-kranj.si, tel. 040 733 344 ali 040 303 752 ter na FB in 
spletni strani CTRP.

SPOZNAJTE SOBOTNI KRANJ

sicer za udeležbo na priljubljenem pohodu morali plačati 
startnino, a so zato zanjo prejeli spominsko majico, bone za 
hrano, pijačo in flancat ter tudi kupon za sodelovanje v 
nagradnem žrebanju, ki so ga izpeljali na zaključni priredi-
tvi. Nagrad je bilo veliko, glavni srečnež pa se je razveselil 
novega kolesa. Pohodnike, ki so letos petič prehodili mamu-
tovo pot, so organizatorji nagradili s spominsko kolajno, za 
opravljeni deseti pohod pa s priznanjem. 
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Dan odprtih vrat bo v soboto, 22. 6. 2019, obisk  
kopališča je ta dan brezplačen.

Letno kopališče bo obratovalo od 20. 6. 2019 do 1. 9. 
2019, vsak dan, od 9.00 do 22.00.
Popoldanska vstopnica velja od 14.00 do 22.00.
Večerno plavanje je možno od 20.00 do 22.00.

V petek, 30. 8. 2019, bo ob 19.30 na kopališču slovenski  
finale Mestnih iger. Vabljeni na ogled prireditve. 
Kopališče bo ta dan za plavanje zaprto.

Do 30. junija so v prodaji sezonske vstopnice  
po akcijskih cenah:
- za odrasle 60 EUR (redna cena 72 EUR)
- za otroke 38 EUR (redna cena 44 EUR)
- za družine 110 EUR (redna cena 130 EUR)

                    dnevne vstopnice/popoldanske vstopnice    
- za odrasle: 5 EUR 4 EUR 
- za otroke: 3 EUR 2,5 EUR
- za družine : 9 EUR 8 EUR 

Večerne vstopnice za vse obiskovalce: 2,5 EUR.

Voda v bazenu ima prijetnih 27 stopinj Celzija in 
vas v sončnem vremenu prijetno ohladi in  
omogoča rekreativno plavanje.

Obiskovalci bazena lahko sodelujete na vodenih  
animacijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so 
primerne za otroke in mladino. Za varnost in red med 
potekom animacij bodo skrbeli strokovno usposob-
ljeni animatorji. Pod nadzorom se lahko igrate na veli-
kih bazenskih igralih. Izbira iger in postavitev igral je 
prilagojena starosti sodelujočih. Sodelovanje je za 
obiskovalce bazena brezplačno.

Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo vas 
razvajajo v dveh gostinskih lokalih. Prisrčno vabljeni.

Informacije na recepciji bazena, tel.: 04 20 14 440 
in www.zsport-kranj.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 

v poletni sezoni 2019 vabi na 
LETNO KOPALIŠČE  KRANJ
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V Mestni knjižnici Kranj (MKK) so tudi letos pripravili počitniško bra-
nje za različne starostne skupine. »Otroke vabimo s sestavljenimi 
paketi, ki vsebujejo kvalitetno in kratkočasno branje,« je razložila 
Nina Svetelj iz MKK. Za otroke do osem let so pripravili pakete 
Knjigolovčki – počitniške vreče s petimi knjigami, med katerimi so 
izbrane pravljice, poučne in zabavne zgodbe, pesmice …, obenem 
pa bodo rešili še uganko Modrega psa. Bralci nad osem let si znova 
lahko oprtajo Pasje torbe z zanimivim branjem in kvizom, najstnike 
nad 13 let pa čakajo paketi knjig s filmi in glasbo. Knjižna prese-
nečenja za odrasle so znova pripravili v Poletne malhe. Mestna 
knjižnica Kranj pa bo tudi letos poskrbela za prijetno branje na pro-
stem, saj bodo knjige znova ponudili tudi obiskovalcem vrta gradu 
Khislstein in kranjskega letnega kopališča. A. Š.

POČITNIŠKO BRANJE

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

V 
vročih poletnih dneh nas hitro zamika tudi ohladitev na 
naravnih ali bazenskih kopališčih. Na kranjskem letnem 
kopališču se bo možno osvežiti od četrtka, 20. junija, 
dalje, v soboto, 22. junija, pa bodo že po tradiciji pripravi-

li dan odprtih vrat, ko bo obisk brezplačen. Cene vstopnic sicer 
ostajajo nespremenjene. Omeniti velja tudi, da Zavod za šport 
Kranj od maja od oktobra na bližjem igrišču Gibi gib prireja 
različne brezplačne popoldanske delavnice in program šport-
nih aktivnosti za otroke, starši, dedki in babice pa si lahko 
odpočijejo v prijetni senci dreves. Danes, v petek, 14. junija, ob 
17. uri bodo denimo priredili miselno delavnico brainobrain, 
jutri in v nedeljo ob 18. uri načrtujejo likovno delavnico, v pri-
hodnjem tednu pa med drugim športne urice, lutkovno pred-
stavo, ustvarjalno delavnico ... 

Po osvežitev  
v vodo

Osvežitev bo kmalu možna tudi na kranjskem letnem 
kopališču, že sedaj pa na bližnjem igrišču Gibi gib potekajo 
različne popoldanske aktivnosti za otroke, ki se bodo 
vrstile vse do oktobra.



Moja dostava -
moja izbira.
Enostavno, 
diskretno, 24/7!

MOJA DOSTAVA – MOJA IZBIRA
Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo pošiljke. 
Izkoristite novo storitev Moja dostava – moja izbira,
kjer lahko spremenite naslov dostave vaše pošiljke 
tudi, ko je ta že na poti k vam. Vi pa medtem uživajte 
v pomembnejših opravilih.

IZBERITE POŠTO SLOVENIJE ZA DOSTAVO 
VAŠEGA SPLETNEGA NAKUPA IN 
PRILAGODITE DOSTAVO SVOJIM ŽELJAM.

Dostava v 
PS Paketomat

Dostava na 
drug naslov

Prevzem na 
pošti

Dostava na drugo 
prevzemno mesto

Dostava na 
dogovorjeno mesto

Dostava na 
izbran datum

Za več informacij pokličite na 
080 14 00 ali obiščite www.posta.si.

 MOJA IZBIRA

IDEALNO ZA SPLETNE NAKUPE
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KUPON
Popust  
na družinsko  
vstopnico 

Dva odrasla in dva otroka,  
velja do 30. 9. 19.



  -10 %
ADRENALINSKA REKREACIJA ZA VSO DRUŽINO.
Za več informacij pokličite 031/761 661 ali pišite na: info@pustolovski-park-bled.si
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Besedilo: Mateja Rant

P
ustolovski park Bled je po devetih letih delovanja doča-
kal temeljito prenovo. Vse proge so po besedah Jureta 
Ajdiška, enega od štirih solastnikov, postavili povsem 
na novo oziroma dodali še nove. Najpomembnejša 

novost pa je najsodobnejši in zato tudi varnejši samovarovalni 
sistem, ki ga v tujini uporabljajo že dlje časa, pri nas pa so ga 
vpeljali med prvimi, je razložil Ajdišek. 
Pustolovski park Bled je namenjen zabavi za vso družino, saj 
v njem lahko uživajo že otroci od tretjega leta dalje. Podati se 
je mogoče na doživljajsko popotovanje prek posebej urejene-
ga plezalnega poligona, ki je zgrajen med krošnjami dreves, 
pri čemer si obiskovalci lahko sami izbirajo sebi primerno 
težavnostno stopnjo. Po novem so obiskovalcem na voljo tri 
proge več kot prej, skupaj torej osem, ki vključujejo 89 raz-
ličnih plezalnih pustolovščin. Ena od prog vključuje tudi dva 
malo daljša spusta po jeklenici, je razložil Ajdišek. Najvišje 
proge so urejene na višini dvanajst metrov. Med drevesnimi 
krošnjami si je tako svet mogoče ogledati in doživeti s popol-
noma nove perspektive. Sodoben varovalni sistem omogoča, 

da se na varnostno jeklenico povežeš na začetku, potem pa se 
ni več treba ročno prepenjati kot včasih, je pojasnil Ajdišek. 
Za najmlajše obiskovalce pa so proge uredili le meter od tal.
Do 22. junija bodo vrata Pustolovskega parka Bled odprta le 
ob koncu tedna, za najavljene skupine jih odprejo tudi med 
tednom. Od omenjenega datuma dalje pa bo v plezalnih pus-
tolovščinah mogoče uživati vsak dan med 10. in 20. uro vse do 
1. septembra, je razložil Ajdišek. Dostop do parka je mogoč 
peš ali s sedežnico. Park je celoti zgrajen na drevesih, brez 
umetnih konstrukcij. Med obvezno varovalno opremo pa po 
novem prištevajo tudi čelade, je še pojasnil Ajdišek. 

Park razširili 
in posodobili
V zavetju gozda na vrhu blejske Straže za vse 
adrenalinske navdušence poskrbijo v popolnoma 
prenovljenem Pustolovskem parku Bled.

Novost v Pustolovskem parku Bled je tudi sodobnejši 
samovarovalni sistem. / Foto: Peter Koren
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Besedilo: Maša Likosar, foto: Tina Dokl

B
esniškega tekmovanja harmoni-
karjev v igranju na diatonično har-
moniko, ki ga organizirata Krajev-
na skupnost Besnica in Turistično 

društvo Besnica, se je tokrat udeležilo 39 
harmonikarjev iz cele Slovenije, iz kranj-
ske občine štirje tekmovalci. Začeli so ga 
s tradicionalnim nastopom velikega har-
monikarskega orkestra Besnica, ko so vsi 
tekmovalci v en meh zaigrali skladbo Na 
Golici. Harmonikarji so nastopili v šest-
ih starostih skupinah, njihovo igranje pa 
je ocenila strokovna komisija v sestavi 

Matjaž in Denis Kokalj, Jernej Hostnik 
in Tomaž Guček ter komisija občinstva, 
ki so jo sestavljali Maja Tekavec, Andre-
ja Starman in Brane Žerjal, ki so izbrali 
najboljšega harmonikarja za nagrado 
občinstva.
Z najvišjim številom točk je gorenjski 
harmonikarski prvak za leto 2019 postal 
Primož Gnidovec. Gnidovec je zmagal 
tudi v svoji kategoriji in na 11. Medna-
rodnem tekmovanju harmonikarjev za 
pokal Kranja in tako postal absolutni 
zmagovalec 28. Gorenjskega prvenstva 
harmonikarjev. Nagrado občinstva zla-
to voščensko TD Besnica je prejel Jaka 
Marinšek. V svojih starostnih skupinah 

sta Ivan Gorenc iz Pševega in Vinko 
Jensterle iz Kranja zasedla drugi mesti. 
Izbrali pa so še trideset harmonikarjev, 
ki so se uvrstili v polfinale 39. Zlate har-
monike Ljubečne. 
Dan pred tekmovanjem so pripravili pro-
gram za otroke z brezplačnimi športni-
mi, plesnimi, ustvarjalnimi in gasilskimi 
delavnicami, dijaki in profesorji Gimna-
zije Kranj so pripravili še predstavitev 
bioloških in kemijskih eksperimentov. 
Soorganizatorki otroškega programa 
Mojca Trojar in Simona Ostović sta poja-
snili, da je bila letošnja novost opereta za 
otroke Rdeča kapica, ki sta jo uprizorila 
Klemen Torkar in Eva Černe. 

Harmonikarji v Besnici
V Besnici je potekalo 28. Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev v igranju na 
diatonično harmoniko in 11. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za pokal 
Kranja. Izbrali so še zmagovalca občinstva, ki je prejel zlato voščenko.

Tekmovanja harmonikarjev v Besnici, ki ima velik pomen 
za ohranjanje tradicije in igranja na diatonično harmoniko, 
se je letos udeležilo devetintrideset tekmovalcev.

Priznanja in pokale so podelili predsednik strokovne 
žirije Matjaž Kokalj, predsednik TD Besnica Miha Sušnik 
in strokovni vodja tekmovanja Janez Fabijan.
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Nedavno je na Primskovem odprla svoja vrata nova Avtohiša Vrtač. Na svečanem odprtju so vodenje programa zaupali Bernardi Žarn, na odru se je zvrstilo kar nekaj govorcev. Ni manjkal prerez traku, po uradnem delu pa se je druženje nadaljevalo v sproščenem vzdušju. Na fotografiji v prvi vrsti: direktor Avtohiše Vrtač Aleksander Vrtač, direktor Porsche Slovenija Danilo Ferjančič in ter vodja servisa omenjene avtohiše Martin Vrtač ml. A. B. / Foto: A. B.

Vsaka časopisna hiša, ki kaj da na svoje dobro ime, ima v svojih vrstah 

tudi kakšnega pevca ali pevko. Najboljši glas na Gorenjskem glasu ima 

vsekakor simpatična Andreja Stanovšek, oblikovalka po stroki, ki v svojem 

dekliškem priimku nosi tudi ime znanega slovenskega impresionista iz 

Sorice. Prejšnji mesec je s svojim sopranom proslavila petdeset let delovanja 

Akademskega pevskega zbora France Prešeren. Sama je zabeležila petnajst 

pevskih let, za kar je na jubilejnem koncertu v Slovenski filharmoniji 

prejela srebrno Gallusovo značko. I. K. / Foto: Primož Pičulin

Na terasi gostilne Pr' Matičku na Primskovem smo pred časom 
naleteli na Jerneja Mazeja s kmetije Mazej iz Mozirja. Kdor Jerneja 
pozna, ve tudi to, da ga večina imenuje kar »kralj paradajza« – in to 
upravičeno. Jernej se namreč s paradižnikom ukvarja že zbirateljsko. 
Pri njem je mogoče najti številne in tudi prav posebne vrste 
paradižnika – bolj je eksotičen, bolj je zanj zanimiv. Goji pa tudi druge 
posebne rastline, na primer ananasov žajbelj, ki je izjemen v potici, 
okusen pa je tudi v kompotu ali kozarcu mrzle vode. Pošali se še, da 
je šel na vrtnarsko šolo, ker so ga zanimali kaktusi, na koncu pa je 
pristal med paradižniki. A. B. / Foto: A. B.

Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in Metod je tradicionalno zelo uspešno 
organiziralo kulturno prireditev Dnevi sv. Cirila in Metoda. Pestro družabno-kulturno 
dogajanje se je odvijalo zadnji teden v maju, še vse do konca junija pa je v MKC na ogled 
razstava akademskega slikarja Igorja Banfija. Odprtja se je udeležilo mnogo znanih oseb, 
prav vsi pa so uživali tudi v izjemni makedonski kulinariki in glasbi. S. L. / Foto: arhiv 
dogodka (Lojze Kalinšek)

Blejska skupina John F. Doe je ob koncu maja nastopila na odru kranjskega 

Trainstation Subarta, kjer je v sklopu turneje predstavila album Druga stran. 

Občinstvo je bilo nad koncertom navdušeno, energični rokerji pa so svojo glasbeno 

pot predstavili tudi Igorju Štefančiču, simpatičnemu voditelju z žametnim glasom na 

Radiu Kranj. S. L. / Foto: Tina Dokl



Kranjčanka Metka Lokar (desno), lektorica in učiteljica na 

Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje 

študije na Kitajskem, je prejemnica 16. mednarodne Pretnarjeve 

nagrade 2019, osrednje slovenske kulturne zahvale tistim, ki si po 

svetu prizadevajo za seznanjanje s slovenskim jezikom, literaturo 

in kulturo. Na sliki na sprejemu v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v 

Tržiču z mamo Marijo in sestro Špelo. S. K. / Foto: Tina Dokl

Na kranjskem 
stadionu so bile 
pred nedavnim v 
organizaciji Osnovne 
šole Helene Puhar 
Kranj 26. regijske 
letne igre Specialne 
olimpiade Slovenije. 
Udeležence so 
pozdravili kranjski 
župan Matjaž Rakovec, 
Nada Bogataj Kržan iz 
občinskega urada za 
družbene dejavnosti, 
podpredsednica 
Zveze Sožitje Branka 
Perne, ravnatelj OŠ 
Helene Puhar Kranj 
Janez Cuderman in 
smučarski skakalec 
Žiga Jelar. S. K. / Foto: 
Primož Pičulin

Nekdanja glasbenica, 
radijska in televizijska 

voditeljica ter umetnica 
Kaly Kolonič (desna), 
ki ustvarja energijske 

in abstraktne slike z 
akrilom na platnu, je v 

prostorih izobraževalnega 
centra B&B Kranj 

pred kratkim na ogled 
postavila omejeno 

izdajo energijskih slik z 
naslovom Prebudi Boginjo 

v sebi. Dogodek je 
povezovala Eva Cimbola, 
pospremila ga je modna 

revija, za glasbo pa so 
poskrbeli skupina MJAV 

in pevec Jay Bolk. M. L. / 
Foto: Tina Dokl

Rotary klub Kranj letos praznuje osemdeseto obletnico ustanovitve. Njihovi začetki segajo v leto 1939, ko so se kranjski možje zbrali v hotelu Stara pošta in ustanovili Rotary klub Kranj z namenom pomagati pomoči potrebnim. Praznovanja jubileja, ki ga je gostil Kongresni center na Brdu pri Kranju, so se udeležili tudi zakladnik Rotary kluba Kranj Iztok Kraševec z ženo Brigito B. Eling in nekdanja rotarijska štipendistka Manca Izmajlova z možem Benjaminom Izmajlovim. M. L. / Foto: Tina Dokl
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Besedilo: Alenka Brun, foto: Tina Dokl

K
andidatke skozi izbor ocenjujejo na posebnih dogod-
kih in dva dogodka – talent šov in posebno eko modno 
revijo – je nedavno gostila Kranjska Gora. Tu smo spoz-
nali tudi tri tekmovalke iz Kranja: Špela Budič ima 23 

let in je iz Drulovke, Julija Javornik je 21-letnica iz Struževe-
ga, 22-letna Anja Janžekovič pa prihaja iz krajevne skupnosti 

Naj zmaga najboljša
Trinajst finalistk se bo septembra potegovalo za naslov najlepše na Miss 
Earth Slovenije 2019. Gre za lepotni izbor, ki izrazito promovira okolju prijazno 
delovanje vseh vpletenih, od kandidatk do partnerjev in organizatorjev. Med 
finalistkami so tri Kranjčanke: Špela Budič, Julija Javornik in Anja Janžekovič.

Vodovodni stolp. Ob ogledu modne revije smo ugotovili, 
da so pri lastnih eko modnih kreacijah dekleta prišla res 
do izvirnih rešitev. Po modni brvi so se sprehodila v krea-
cijah iz starih zaves, zadrg, kartona, plastičnih črnih vreč, 
ribiških mrež, starega papirja, školjk, stare čipke, rabljene-
ga džinsa, starih kravat, kosov odpadnih ogledal … Videli 
smo celo star dežnik, obleko iz računov za kar 2500 evrov 
... Končna zmagovalka pa si je obleko sešila iz štirideset let 
stare zavese, koščkov zgoščenk in cvetov, ki so bili barvani 
z naravnimi barvami, pridobljenimi iz sadja in zelenjave. 
Spremljalo jo je tudi sporočilo: »Lepo je spoštovati naravo 
in vse kulture.«
EKOLOŠKO OZAVEŠČENO TEKMOVANJE Špela pove: »Gle-
de na to, da je izbor Miss Earth ekološko ozaveščeno tek-
movanje, sem z obleko želela poudariti problem količine 
plastike v morju in sem se odločila za morsko tematiko. 
Školjke sem prilepila na bombažni top, za krilo pa uporabi-
la manjše in velike luske, izrezane iz zgoščenk in kartona.«
Zgornji del Julijine obleke so sestavljale črne vrtnice, nare-
jene iz plastičnih črnih vrečk in potem sešite skupaj, spod-
nji del pa je bil iz stare čipkaste zavese. Anja je ravno tako 
uporabila belo čipkasto in res staro zaveso. Zaupa nam, da 
je bila na začetku brez ideje, kako bi se izziva lotila, potem 
pa je nekega dne gledala stare fotografije, ko ji je v ozadju 
fotografirane dnevne sobe padla v oči omenjena zavesa. 
Ob njej je pomislila tudi na kroj poročne obleke. »Vprašala 
sem staro mamo, ali zaveso še ima, in ker rada vse spravi, 
jo je seveda še imela,« pojasni.
VČASIH PONAGAJA TREMA Dan pred modno revijo so 
dekleta sodelovala tudi na šovu talentov, kjer je Špela nas-
topila s točko, v kateri je s twirlingom kombinirala ritmič-
no gimnastiko – oboje je namreč včasih trenirala. Anja se 
je odločila za ples in združila salso ter hip hop, Julija pa je 
sicer odpela Jar of Hearts Christine Perri, vendar tiho pri-
pomni, da najprej sploh ni vedela, ali bo nastopila. Imela 
je namreč veliko tremo. S spodbujanjem sotekmovalk in 
organizatorjev izbora se je kasneje vseeno opogumila in ji 
ni žal. »Ne vem čisto točno, kaj je ali je bil vzrok, vendar 
ko sem bila na vrsti, sem obnemela. Moram pa priznati, H
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da mi tovrstno udejstvovanje precej pomaga pri premago-
vanju treme in je že precej bolje. Ko pa sem prvič stopila 
na vajah na oder in prijela za mikrofon ter zapela, se mi 
je glas prav tresel ...« Anja nadaljuje, da se je Juliji videlo, 
kako je bila nervozna, saj se je sploh ni slišalo, ampak ko 
se je umirila, je pesem odpela – in to zelo dobro. Sama 
sicer tremo pozna, vendar z njo nima težav. » Od maj-
hnega sem trenirala veliko stvari, igrala kitaro, flavto, rada 
sem nastopala v šoli. Pred nastopom me je že malo strah, 
potem pa ta popusti,« razloži. Tudi Špeli nastopanje pred 
občinstvom ne dela preglavic.
SEPTEMBRA VELIKI FINALE Dekleta so v izbor aktivno 
vpeta že od marca letos. Do sedaj so opravile kar nekaj izzi-
vov, poleti pa jih kakšen še čaka, tako da bodo poletni mese-
ci kar pestri.
Na začetku jih je bilo 15, septembra se jih bo za krono pote-
govalo 13. Razložijo, da so pri tem izboru zmagovalke štiri 
in med njimi najboljša dobi naziv miss Earth Slovenije.
Domači jih pri njihovi odločitvi podpirajo. Julija se zasmeje, 
da pri njej izjave, da se bo prijavila na izbor, najprej niso 
jemali resno, sedaj pa kar navijajo zanjo.

DELOVNO POLETJE Kdo sploh so tri Kranjčanke, ki se pote-
gujejo za naziv miss Earth Slovenije 2019 in se bodo, če 
jim uspe, potem potegovale še za naziv najlepše letošnje 
zemljanke na Filipinih? 
Špela je že dolgo v konjeništvu in ima tudi svojega konja. 
Včasih je tekmovala z njim v preskakovanju okvir, trenutno 
pa ji največ časa vzame študij evropskega prava v Ljubljani. 

Petra Kozelj, s. p.
Bavdkova ulica 39, 

Stražišče, 
4000 Kranj

Telefon za rezervacijo termina 031 338 998
http://www.enostavno-naravno.si

BONUS: Ob nakupu 5 tretmajev MADEROTERAPIJE  
pa dobiš trepalnice za POL CENE!

        Splača se izkoristiti, akcija velja le do 15.7. 2019.

SI PRIPRAVLJENA NA DOPUST?
Ne še? Kaj še čakaš?
Pridi, ti uredim trepalnice in jih keratinsko priviham,  
da na dopustu ne boš imela dela z urejanjem in mazanjem. 
Saj ti trepalnice tudi pobarvam. S keratinsko privihanimi 
trepalnicami se lahko brez skrbi potapljaš, skačeš v morje ali 
bazen, ostale bodo iste cel tvoj dopust in še dlje. Do konca 
poletja, saj keratinsko vihanje drži tudi do dva meseca.

ČE pa še nisi zadovoljna s svojo postavo, pa pridi na 
hitro oblikovanje telesa z MADEROTERAPIJO. Svetujem 
ti kaj jej, pij in hodi na sprehode. Jaz pa bom s svojimi valjčki 
poskrbela, da bo celulit izginil s tvojega telesa. Masaža  
z lesenimi valjčki je nežna in neboleča. Z masažo pospešiva 
cirkulacijo in prekrvavitev kože, deluje kot limfna drenaža.
Ne boš več napihnjena, odvečni centimetri bodo šli.

Anja Janžekovič, Špela Budič in Julija Javornik se potegujejo za naziv miss Earth Slovenije 2019.
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Julija in Anja sta si vzeli čas 
zase. Našli sta si delo, veliko 
potujeta. Julija se bo jeseni vpi-
sala na kranjsko Fakulteto za 
organizacijske vede, Anja o štu-
diju še razmišlja. Veseli jo sicer 
arheologija, ker jo zelo zanima 
tudi zgodovina. 
Julija ima rada rekreacijo nas-
ploh; še posebno rada igra 
odbojko. Obožuje živali. Doma 
ima tri pse in dve mački. Dobra 
je tudi v znanju španskega jezi-
ka, ki se ga je naučila mimogre-
de, ob gledanju televizije. 
Anja veliko potuje – sama ali z 
mamo. Je tudi članica Društva 
za zaščito živali Kranj. Pono-
sno pove, da ima doma tri 
posvojene mucke. » Najden-
čke,« še doda. Konec julija z 
mamo načrtujeta obisk Pariza, 
vmes pa se ji je pripetila nezgo-
da s kolenom, tako da trenutno 
več počiva. Včasih je pomagala 
tudi v strežbi. Ravno tako naj-
demo v strežbi tudi Julijo – in 
to v kar dveh kavarnah, dela pa 

Kranjčanke Anja, Špela in Julija v svojih kreacijah na modni eko reviji v Kranjski 
Gori. Skrajno desno je še ena Gorenjka, ki ravno tako tekmuje na letošnjem izboru 
Miss Earth Slovenije: Stela Fon, ki prihaja iz Zgornjih Gorij.

 „Z mojimi sandali 

      je poletje 
    še lepše“
         Simone, @frau_mone

Ara Shop Kranj, Center
Koroška 14, 059 010 555

Čevlje ara lahko dobite še v naslednjih 
trgovinah po Gorenjskem:

Kranj: Cokla, Luigi, mass Qlandia, Kopitarna TC Merkur, 
Pami Prešernova, La Scarpa Supernova 

Ostali kraji: Pami Škofja loka,  Lesce, Tržič; La Scarpa Jesenice, 
Škofja loka; Ars Lesce; Mass Lesce, Škofja loka

Koroška 14, 059 010 555

Key-West 12-37222-06
69,95 €

Bali 12-17277-07
39,95 €

ara_AZ_Slowenien_Kranjcanka_176x117_FS19_v3.indd   1 20.05.19   14:34

SI
D

ER
A

 D
.O

.O
., 

U
LI

CA
 G

RA
D

N
IK

O
VE

 B
RI

G
A

D
E 

11
, L

JU
BL

JA
N

A



  MODA I 41  

TAMPONI
ZA PLAVANJE

Miss Slovenije
Lara Kalanj

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kranj podarimo 10 % 
popusta na izbran izdelek ob enkratnem nakupu nad 10 evrov. Kuponi, 
boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, 
na zaklenjene cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki 
jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 16. 7 . 2019.

KR

KUPON ZA 
POPUST10%

Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
O tamponih zanesljivo največ vemo v Tosami, saj smo edini v Sloveniji, 
ki jih izdelujemo. Oglasite se v Beli štacunci in podrobno vam jih bomo 
predstavili. Športnicam bomo ponudili takšne, ki se najbolje prilagajajo 
potrebam ženskega telesa med vadbo, obenem pa omogočajo 
popolno zaščito in udobje.

Šport med menstruacijo
TAMPONI – 
VARNI SPREMLJEVALCI
»Tisti dnevi« nekaterim ženskam 
prinašajo bolečine in slabo počutje, 
nikakor pa niso razlog, da bi se za ta 
čas morale odpovedati aktivnemu 
življenju in športu. V Tosami, ki že od 
leta 1983 razvija in izdeluje higienske 
tampone, imajo za vse, ki tudi med 
menstruacijo rade dvigajo svoj srčni 
utrip z vadbo, odlične rešitve.
Varni in zanesljivi
Tamponi, tiste priročne drobne stvarce iz 
stisnjenega bombaža ali viskoze, ne smejo 
manjkati v nobeni kopalnici in v nobeni 
kozmetični torbici. Lahko jim popolnoma 
zaupate, saj vlakna, iz katerih so izdelani 
Tosamini tamponi, nikoli niso beljena s 
klorom. Tudi tista dekleta in ženske, ki med 
menstruacijo raje uporabljajo vložke, pogosto 
posežejo po njih na potovanjih, pri plavanju in 
med treningi. Ker so izredno vpojni, njihova 
uporaba pa enostavna in neopazna, v 
menstrualni ciklus prinesejo zanesljivost in 
brezskrbnost. V Tosami vsak dan naredijo kar 
dva milijona tamponov, med seboj pa se 
razlikujejo po materialu, iz katerega so 

narejeni, po velikostih, vpojnostih in tudi po 
načinu vstavljanja v nožnico. Izmed kar 42-ih 
vrst tamponov aktivnim ženskam priporočajo 
dva izdelka.
Tamponi za plavanje
S tamponi Jasmin sport aqua ženskam med 
plavanjem ni več treba imeti pomislekov 
glede kakovosti vode v bazenu, morju ali 
jezeru. Tamponi imajo namreč patentirano 
medicinsko hidrofobno zaporo, ki preprečuje, 
da bi voda od zunaj prepojila tampon. To so 
prvi tamponi z dvojno funkcijo: vpijajo 
menstrualno kri in hkrati ščitijo nožnico pred 
vdorom vode. Priporočamo jih za plavanje 
tudi v času, ko ženske nimajo menstruacije, 
pa tudi med nosečnostjo.
Tamponi za športne aktivnosti na 
suhem
V Tosami so prvič pri nas pripravili pakiranje, v 
katerem so v eni škatlici na voljo tamponi treh 
različnih vpojnosti. Jasmin MULTI-APP 
aplikatorski tamponi so idealni za športnice, 
saj jih potrebujejo vsak dan – takrat, ko je 
menstruacija najmočnejša, in kasneje, ko je 
čisto šibka. V priročnem pakiranju so zato bolj 
vpojni (super) tamponi za prve dni, normal 
tamponi za srednjo jakost in mini tamponi za 
zadnje dni menstruacije. In ne nazadnje: 
tamponi so izdelani v sodelovanju z blagovno 
znamko More than Beauty Miss Slovenije in 
so razviti z mislijo na potrebe aktivnih žensk 
pri športu.

še v izposojevalnici avtomobilov. Pole-
ti si bo vzela kakšen prost dan tudi za 
morje.
Špela se je odločila, da bo letos obiska-
la Mykonos v Grčiji, sicer pa bo dela-
la. Je namreč tudi letališka stevardesa. 
Pred dvema letoma pa je že sodelovala 
na podobnem izboru, takrat na izboru 
Miss Slovenije. Prišla je do finala, posta-
la miss fotogeničnosti Gorenjske. Ker ji 
je bila izkušnja všeč, si je rekla, zakaj ne 
bi poskusila še enkrat, a tokrat na Miss 
Earth Slovenije.
Anja je sicer pred tremi leti sodelovala 
na izboru za miss bikini, a izbor Miss 
Earth Slovenije je zastavljen precej 
resneje. Jo pa vleče na modne brvi. 

Julija pa je tista, ki se sedaj prvič sre-
čuje s fotografiranjem, nastopanjem, 
modno brvjo. 
Odzvala se je na povabilo. Pojasni: 
»Rekla sem si, zakaj pa ne. Poskusimo. 
In moram reči, da mi ni žal. Z dekleti 
se dobro razumemo. Sploh Kranjčan-
ke smo se zelo ujele. Ogromno sem se 
že naučila do sedaj in resnično počasi 
izgubljam strah pred nastopanjem.«
PODPIRAJO ENA DRUGO Kljub temu da 
so dekleta prijateljice, vedo, da je vse 
skupaj vseeno tekmovanje. Pravijo, da je 
tekmovalnost do določene mere v redu, 
vendar ne sme preseči meje. »Podpira-
mo ena drugo in tista, ki bo najboljša, 
naj zmaga,« povedo odkrito.

Pa kaj razmišljajo o zmagi? Spogledajo 
se in se nasmehnejo. 
Špela: »Nekaj malega že. Zmaga ti 
odpre veliko vrat. Po eni strani pride 
z njo odgovornost, po drugi dobiš pri-
ložnosti, spoznaš nove ljudi. Če bi mi 
uspelo, bi bila seveda zelo vesela.« Julija 
in Anja jo dopolnita, da bi bila zmaga 
krasna stvar, poplačan bi bil trud, ki so 
ga vložile, a če jim ne uspe, ne bodo 
razočarane. Anji bi zmaga pomenila 
pravzaprav osebno zmago, Julija pa se 
zasmeje, da ne ve čisto točno, kako bi 
reagirala, če bi postala miss Earth Slove-
nije 2019. V sproščenem in humornem 
tonu nadaljuje, da »kakšno solzico bi pa 
že spustila.«
Vse tri se strinjajo, da jim je izbor všeč, 
ker ima neko ozadje, nosi s seboj sporo-
čilo in ne poudarja samo lepote – kar je 
v bistvu tudi glavni razlog, da na njem 
sodelujejo. »Pomembno je, da ozavešča-
mo ljudi, kar je v teh časih še toliko bolj 
pomembno, saj nam že malce zmanjku-
je časa, in če ne bomo naredili večjih 
sprememb na planetu, bodo posledice 
katastrofalne,« zaključi Špela. 

 Dekleta so aktivno vpeta v izbor Miss Earth Slovenije 
2019 že od marca letos. Doslej so opravila kar nekaj izzivov, 
poleti pa jih kakšen še čaka, tako da bo poletje na trenutke 
kar delavno. Na začetku jih je bilo petnajst, septembra se jih 
bo za krono potegovalo trinajst, lento in krono miss Earth 
Slovenije pa bo prejela le ena.
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Besedilo: Alenka Brun

U
metniška in tekstilna, ustvarjalna, 
popestrena z delavnicami, preda-
vanji in posveti ... – Zelena kore-
Nit se je v Kranju zaključila tudi 

s skupnim projektom treh Kranjčank. 
Oblikovalka nakita Nataša Druškovič pa 
se je predstavila že prej, in sicer na delav-
nici izdelave unikatnega nakita. 

Modni eksperiment
Moči so združile oblikovalka nakita Nataša Druškovič, oblikovalka 
modnih frizur Klavdija Urbanec Šlibar in vizažistka Saša Godejša – 
in nastal je zanimiv modni eksperiment.
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Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

www.flebaven.si

LAHKOTEN 
KORAK ZA   
ZDRAVE   
VENE

UKREPAJTE 
ZDAJ! mikronizirani diosmin

filmsko obložene tablete, 500 mg
tablete, 1000 mg

Flebaven z eno tableto na dan: 
 olajša bolečine v nogah, 
 zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje,
 omogoča cenovno dostopnejše zdravljenje.

Naj vas bolečine v nogah ne ustavijo 
na vaši poti. Preprečite napredovanje 
kronične venske bolezni.

735D-2019_FLEBAVEN-500-1000mg_ad-176x120_SI.indd   1 22. 05. 2019   10:50:10

Modni eksperiment, razstava sodobnega nakita 
na živih modelih, se je zgodil v galeriji Mahler-
ca v Layerjevi hiši. Organizatorjem oziroma 
dekletom jo je sicer zagodlo vreme, a dogodek je 
vseeno privabil kar nekaj opazovalcev, modnih 
navdušencev in radovednežev ter požel aplavz. 
Klavdija Urbanec Šlibar (Frizerski salon Myth) je 
poskrbela za zanimive frizure. Pravi, da ji je kak-
šen tovrsten dogodek res v veselje, ker se lahko 
izraža tudi drugače, artistično. Smo jo pa tokrat 
spremljali še med delom, saj je prikazala posto-
pek modnega oblikovanja pričeske. Vizažistka 
Saša Godejša (Imakeup) je poskrbela za ličenje, 
med samim oblikovanjem pričeske je ličila tudi 
pomočnica vizažistka Julijo Csipö. 
Medenina in guma pa sta v rokah Nataše Dru-
škovič dobili zanimivo obliko. Nastale so veriži-
ce, uhani, prstani – nakit, ki je tokrat še dodatno 
poudaril videz modelov. Na lastne oči smo se 
lahko prepričali, kako njena ideja deluje v kom-
binaciji z umetniškim frizerskim izražanjem 
tudi kot okrasje v laseh. Pri živem modelu, na 
katerem je Klavdija prikazovala nastajanje pri-
česke, je vse skupaj izpadlo zelo estetsko in pri-
vlačno.
Glamurozno, divje, drugačno, drzno, nežno 
abstraktno, rahlo uporniško so delovali živi 
modeli kot celota. Prisotna je bila tudi umirje-

Julija Csipö, Saša Godejša, Nataša Druškovič, Klavdija Urbanec Šlibar

nost, občinstvo je odobravajoče mrmralo in razmišljalo, kako bi se pričes-
ke in ličenje obnesli zunaj razstavnega prostora, o nosljivosti nakita. Zago-
tovo pa bi tako nevesti v klasični beli poročni obleki kot sploh tisti, ki bi se 
odločila za kakšen poseben in drznejši kroj, pristajal malce drugačen ozi-
roma podoben okras, vkomponiran v seveda svečanemu dogodku primer-
no pričesko, izbran videz za njen posebni dan. 
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

CELOSTNA OBRAVNAVA
Ljudje smo celostna bitja. Ne le gora mišic in kosti. Imamo še 
čustva, energijo, misli. Fino je, če se tega zavedamo in se celost-
no posvečamo svojemu zdravju in dobremu počutju. Telo, misli 
in čustva so celota. Tisti, ki se tega loti tako, je zato pri reševanju 
težav bolj uspešen, kot pa če zdravi le fizične simptome.

S celostno obravnavo ugotovimo, kaj je pripeljalo do težav ozi-
roma bolezni. Ko ljudje ozavestijo vzroke za svoje težave, lahko 
spremenijo svoje delovanje. Tako se v prihodnje lažje izognejo 
težavam in s celostno skrbjo zase že preventivno poskrbijo za 
boljše zdravje in dobro počutje. 

V našem timu so zdravniki specialisti (ortoped, fiziater, travma-
tolog, dermatolog), fizioterapevti, kineziologi, manualni tera-
pevti, mentalni trener in coach. Po prvem pregledu glede na 
ugotovljeno stanje, težave, potrebe in cilje določimo način in 
potek nadaljnjih obravnav ter kdo vse od tima bo v procesu 
sodeloval. V centru sodelujemo tudi s podjetji, izvajamo pro-
grame promocije zdravja, saj sta ozaveščanje in preventiva 
tista, ki lahko preprečita marsikatero težavo.

Na fizioterapevtski pregled pridejo ljudje, ki imajo razne bole-
čine. Pogosto gre za preobremenitvene težave, ki so lahko 
posledica športnih aktivnosti ali pa ponavljajočih gibov in 
ne pravilnih položajev v službi. Nekateri imajo že postavljeno 
diagnozo od specialistov in slikovnih diagnostik (RTG, UZ, MRI 
…), nekateri pa se najprej obrnejo direktno na nas. Po pogovo-
ru z njimi se odločimo, kdo bi bil najprimernejša oseba za prvi 
pregled, je to zdravnik specialist ali fizioterapevt. V našem cen-
tru zdravimo poškodbe in težave vseh vrst (preobremenitev, 
trauma, po operacijah ...).

Začeli smo s športniki. Tisti, ki so imeli ob fizioterapiji še dodat-
no obravnavo, mentalni trening ali coaching, so se hitreje vrnili 
nazaj na športno pot, saj vsaka poškodba pusti pečat tudi na 
psihičnem zdravju oziroma stabilnosti. Potem smo to predla-
gali tudi ostalim strankam, ne le športnikom, in tisti, ki se obra-
vnave lotijo celostno, so zelo zadovoljni z rezultati.

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
Nena Veber, IMT & NLP trenerka, 
NLP master coach, 
direktorica Althea centra

Besedilo: Ana Šubic

B
ližajo se počitnice in s tem tudi zabave, srečanja in dru-
gi dogodki, ki pomenijo priložnost za pitje alkohola. Po 
njem posegajo tudi mladi, kar ima lahko številne nega-
tivne posledice, saj se v mladostništvu možgani inten-

zivno razvijajo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdrav je 
(NIJZ) zato priporočajo, da otroci in mladostniki alkohola 
ne pijejo. Večina slovenskih 15-letnikov je že pila alkohol, pri 
čemer jih večina alkohola ne pije redno oz. vsak teden.
Kot so razložili, nedokončan razvoj možganov pri mladostnikih 
pripomore k temu, da mladostniki težje predvidevajo nevarno-
sti in posledice svojega vedenja, vedejo se bolj tvegano, preiz-
kušajo novosti in iščejo izzive. Še nedokončan razvoj predelov 
v možganih, ki so vpleteni v razvoj zasvojenosti, pripomore k 
temu, da bo mladostnik prej razvil zasvojenost v primerjavi z 
odraslo osebo. »Zavedati se moramo, da so mladostniki bolj 
ranljivi za večino učinkov alkohola. Prej ko mladostnik začne 
piti alkohol, večja je verjetnost, da bo imel pozneje v življenju 
težave zaradi alkohola,« je povedala dr. Maja Roškar z NIJZ.
STARŠI NAJ BODO MLADOSTNIKU ZA ZGLED Dodala je, da star-
ši in drugi odrasli predstavljajo pomemben zgled in vplivajo na 
mladostnikov odnos do alkohola in njegovo odločitev za pitje 
alkohola. Opravljene so bile namreč številne študije, ki so pro-
učevale ukrepe za spodbujanje nepitja alkohola med mladost-
niki. Izkazalo se je, da so najpozneje in najmanj alkohola pili 
mladostniki, katerih starši so imeli jasno stališče, da alkohol 
ni za mlade, postavili jasne meje, si vzeli čas in se pogovarjali 
z mladostnikom, z njim preživljali prosti čas in se zanimali za 
njegove življenje ter spodbujali njegove pozitivne lastnosti. Prej 
in več alkohola so pili mladi, katerih starši so menili, da so mla-
dostniki dovolj stari za pitje alkohola in da jim to ne škodi, so 

Mladi  
naj ne pijejo 
alkohola
Mladostništvo je obdobje, ko se možgani 
intenzivno razvijajo, zato lahko pitje alkohola 
vodi v številne negativne posledice pri 
mladostniku. 



  ZDRAVJE I 45  

PODARIMO  10€ 

ob nakupu nad 30€

KUPON ZA 
BREZPLAČNO

MERITEV
STAROSTI 

KOŽE
Kupon velja do 30.6.2019.

Pokličite nas na telefon 
05 923 32 14 in se naročite

na brezplačen posvet.
Pohitite z rezervacijo in si 
zagotovite prost termin.

10€ 

Zaradi prenove lekarne Kranj na 
Bleiweisovi cesti 8 v Kranju, ki je pred-
videna od 14. junija do 14. oktobra 
2019, bodo Gorenjske lekarne lekar-
niško dejavnost izvajale v začasnih 
bivalnih enotah, ki bodo nameščene 
na parkirišču pred lekarno. V zvezi s 
tem stranke obveščajo, da bodo zaprli 
polovico parkirišča pred lekarno že 
v petek, 14. junija, od 6. ure dalje. 
Uporabnike parkirišča prosijo, da 
poskrbijo za pravočasno odstrani-
tev parkiranih avtomobilov. Zaradi 
večje prenove lekarne Kranj bo tudi 
lekarniška dežurna služba za čas od 
14. junija do predvidoma 14. oktobra 
2019 namesto na tej lokaciji v Kranju 
organizirana v lekarni Škofja Loka na 
Stari cesti 10 (Zdravstveni dom Škofja 
Loka). Z dežurstvom v Škofji Loki bodo 
začeli že v petek, 14. junija, z nočno 
dežurno ob 20. uri. Telefonska številka 
dežurne je 04 511 16 80. S. K. 

PRENOVA LEKARNE  
V KRANJU, ZAČASNO  
DEŽURSTVO V ŠKOFJI LOKI

jim alkohol celo ponujali ali ga priskrbeli 
ter ga z njimi pili ali pa so jim postavljali 
preveč prepovedi, brez potrebnih razlag in 
možnosti za komunikacijo.
Na NIJZ tako svetujejo, naj se starši in 
odrasli z mladostniki o problematiki 
alkohola pogovarjajo skozi vse leto in 
ne samo ob kritičnih dogodkih, kot so 
razna praznovanja ali konec šolskega 
leta. »Pogovor naj bo odprt in iskren, 
vsi sodelujoči naj imajo možnost izra-
ziti svoje mnenje in stališče do alko-
hola. Pomembno je, da se mladostnika 
ne obsoja in ne podcenjuje njegovega 

mnenja. Prav tako naj se mu ne žuga 
in predava. Mladostniku je treba poka-
zati zanimanje zanj ter skrb za njegovo 
zdravje in dobro počutje,« je poveda-
la mag. Marjetka Hovnik Keršmanc z 
NIJZ in poudarila, da naj bodo starši 
mladostnikom vedno v oporo, še pose-
bej pa v kritičnih situacijah.
Če se mladostniki ne želijo pogovarjati 
in starši opazijo, da imajo veliko vpra-
šanj, naj jih spodbudijo k pogovoru s 
kakšno drugo osebo ali napotijo na sple-
tni portal za mlade http://www.
t osemjaz.net/, svetujejo na NIJZ. 

Če starši mladostnikom sporočajo, da alkohol ni zanje in to tudi razložijo, 
bodo njihovi otroci kasneje začeli s pitjem alkohola, pili bodo manj in tudi 
imeli manj škodljivih posledic, poudarjajo na NIJZ.
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Besedilo: Matjaž Eržen, energetski 
svetovalec mreže Ensvet

N
ova sta javna poziva z oznakama 
74SUB-OB19 in 73SUB-sNE-
SOB19, ki nadomeščata javni 
poziv 54SUB-OB17. Slednji se je 

s tem dnem zaprl. Eko sklad je obenem 

prenovil tudi javni poziv za samooskrbo 
in zaprl starega.
Prvi novi javni poziv z oznako 
74SUB-OB19 se nanaša na najpogoste-
je izvajane ukrepe občanov, ki vodijo k 
večji energijski učinkovitosti njihovih 
stanovanjskih stavb in večji rabi obnov-
ljivih virov v njih. Nepovratna sredstva 
so na voljo za naslednje ukrepe:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sis-
tema v stanovanjski stavbi, 

B – vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje stano-
vanjske stavbe, 

C – vgradnja plinskega kondenzacijske-
ga kotla za centralno ogrevanje starejše 
stanovanjske stavbe, 

Novi javni pozivi 
Eko sklada
Eko sklad je 7. junija v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil nove 
javne pozive za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud občanov.
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V KRANJU - STRAŽIŠČE, Delavska c. 8 
OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 23 15 800 / e-naslov: info@aro.si / SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si
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Pri nas dobite tudi:

- Male živali
-  Akvarijske in  

ribniške ribe
-  Izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
N&D VRHUNSKA  
HRANA ZA PASJE  
MLADIČE –10 %
12 kg 64,95 € = 58,46 €
2,5 kg 18,49 € = 16,60 €
60% OVČJEGA MESA, 20% BOROVNIC  
IN ZELENJAVE, 20% BUČE  

BOSCH JUNIOR –10 %
15 kg 39,90 € = 35,91 €
3 kg 15,90 € = 12,15 €

ODLIČNA SUPER PREMIUM   
HRANA ZA PASJE MLADIČE.

TOKRATNI NASVET:
SE VAŠ PES PRASKA, GRIZE, MU PREKOMERNO IZPADA 
DLAKA? REŠITEV JE PREPROSTA, ZAMENJAJTE HRANO! 
V KAR 90 % PRIMERIH JE VZROK ZA OPISANE TEŽAVE SLABA 
HRANA! SLABE HRANE SO HRANE, KI IMAJO MANJ KOT  
15 % MESNEGA DELEŽA. KJER NI ZNANO KAKŠNE VRSTE 
MESA JE V NJIH. VPRAŠAJTE SE O SESTAVINAH, KI JIH  
JE V HRANI KAR 85 % ALI VEČ. PRIDITE V NAŠO TRGOVINO  
Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO IN POMAGAMO Z NASVETOM!

SKUDO ZAŠČITA  
PRED KLOPI  

ZA OTROKE –10%
17,35 €  = 15,62 €    

UČINKOVIT   
VISOKO FREKVENČNI   

ODGANJALEC KLOPOV. 

HRANA    
ZA MAČKE

KVALITETNA 
IN ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA Z OVCO.

KUPON - 10 % 
VELJA ZA CELOTNI 

ENKRATNI NAKUP V 
JUNIJU.   

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ANIBIO  
ALERGO DERM –10%
210 g 14,90 € = 13,41 €
  NARAVNA REŠITEV KOŽNIH   
         ALERGIJ IN PREKOMERNEGA 
             IZPADANJA DLAKE.

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     

BOSCH SANABELLE –10 %
10 kg 34,90 € = 31,41 €
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D – vgradnja toplotne črpalke za central-
no ogrevanje stanovanjske stavbe, 
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, 
F – vgradnja energijsko učinkovitih lese-
nih oken v starejši stanovanjski stavbi, 
G – toplotna izolacija fasade starejše 
eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
H – toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru v starejši 
stanovanjski stavbi, 
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal 
nad neogrevanim prostorom/kletjo v 
starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi, 
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stanovanjski 
stavbi.
SPREMENJEN POSTOPEK ZA PRIDOBI-
TEV SPODBUDE Razlik v primerjavi s 
pravkar zaprtim je v novem pozivu kar 
nekaj, najpomembnejša pa je ta, da se 
za navedene ukrepe po tem pozivu ne 
oddaja več vlog vnaprej (torej pred začet-
kom izvedbe del), ampak po njihovem 
zaključku in v času trajanja javnega 
poziva. Javni poziv je odprt do porabe 
razpisanih 16,5 milijona evrov. S tem, 
ko je Eko sklad spremenil postopek za 

pridobitev finančne spodbude (samo) 
za ta javni poziv, ga je želel predvsem 
skrajšati oz. poenostaviti. To pomeni, 
da bo v okviru tega javnega poziva, ki ga 
občani uporabljajo najpogosteje, vsako 

vlogo obdeloval le enkrat, ne več dvakrat 
kot doslej (prvič ob odobritvi ukrepa in 
potem po njegovi izvedbi še enkrat z 
zbiranjem dokazil o izvedbi ob zaključ-
ku postopka). Izpolnjenemu predpisa-

Z nepovratnimi finančnimi spodbudami občane spodbujajo k ukrepom, ki 
vodijo k večji energijski učinkovitosti njihovih stanovanjskih stavb in večji 
rabi obnovljivih virov v njih. / Foto: Gorazd Kavčič



Že 50 let ustvarja, spreminja, navdušuje in navdihuje vaš dom. 
Večkratna zmagovalka po izboru potrošnikov že 50 let upravičuje 
vaše zaupanje kot visoko kakovostna ter uporabniku in okolju 
prijazna barva.

www.jupol50.si

NAJLJUBŠA  
BARVA
JUPOL Classic.

JUPOL Classic_nevesta_176x120_2019.indd   1 8. 05. 2019   10:30:32

nemu obrazcu vloge je ob kandidiranju 
tako treba priložiti še: gradbeno dovo-
ljenje oziroma Izjavo o legalnosti in 
namembnosti stavbe, račun, dokazilo o 
plačilu računa, fotografije, ki so natan-
čneje opredeljene v pozivu in ki dokazu-
jejo izpolnjevanje pogojev, in morebitne 

ostale priloge, ki so navedene pri posa-
meznem ukrepu.
NAJVEČ ZA ZAMENJAVO KURILNE NAP-
RAVE V javnem pozivu je v primerjavi 
s starim dodan nov ukrep I, in sicer 
toplotna zaščita ogrevanega stanovanja 
proti neogrevani kleti ali tlem na terenu. 

Ukrep C (vgradnja plinskega konden-
zacijskega kotla) je še vedno sofinanci-
ran samo v devetih občinah s sprejetim 
državnim Odlokom o načrtu za kako-
vost zraka in to na področjih, na katerih 
je občina tak način ogrevanja določila 
kot prednostnega. Občina Kranj je med 
njimi, zato njeni občani lahko pridobi-
jo nepovratne finančne spodbude tudi 
za ta ukrep. Ukrepi C, F, G, H in I so 
lahko sofinancirani samo v stavbah, za 
katere je bilo gradbeno dovoljenje izda-
no pred 1. julijem 2010. Višina finančne 
spodbude je za posamezen ukrep veči-
noma omejena na največ 20 %, izjeme 
so ukrepi A (30 %) ter B, C, D in E, pri 
katerih je pod določenimi pogoji spod-
buda lahko tudi višja do največ 50 % pri-
znanih stroškov naložbe. Najvišjo spod-
budo za posamezen ukrep lahko prejme 
občan v eni od devetih občin s sprejetim 
državnim odlokom o načrtu za kako-
vost zraka, ki obstoječo zastarelo kuril-
no napravo zamenja za sodoben kotel 
na lesno biomaso (do 60 % priznanih 
stroškov) ali toplotno črpalko voda/voda 
ali slanica/voda – do 5.000 EUR. Tudi v 
novem pozivu še vedno ostaja določba, 

Ukrepi se nanašajo tudi na prenove starejših stanovanjskih stavb. / Foto: Gorazd Kavčič
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da kandidiranje za najmanj tri ukrepe 
pomeni možnost pridobitve višje finan-
čne spodbude za vse ukrepe (30 name-
sto 20 % za vsak posamezen ukrep F, G, 
H, I in J in do 50 % višja spodbuda za 
posamezen ukrep; npr. največ 18 EUR/
m2 fasade namesto 12 EUR/m2).
TUDI ZA REŠEVANJE ENERGIJSKE 
UČINKOVITOSTI STAVB Drugi novi jav-
ni poziv ima oznako 73SUB-sNESOB19 
in je namenjen občanom, ki želijo bolj 
celostno rešiti vprašanje energijske 
učinkovitosti, saj vsebuje spodbude za:
A – gradnjo ali nakup nove skoraj 
nič-energijske eno- ali dvostanovanjske 
stavbe, 
B – celovito obnovo starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe, 
C – nakup stanovanja v novi ali obnov-
ljeni skoraj nič-energijski tri- in večsta-
novanjski stavbi.
Za te projekte je značilno, da je potreb-
no sodelovanje strokovne ekipe, ki mora 
izdelati elaborat energijske učinkovito-
sti, izračun po metodologiji PHPP, pro-
jekt za izvedbo del in če je potrebno gra-
dbeno dovoljenje tudi projekte za fazo 
DGD, strokovni nadzor po Gradbenem 

zakonu ipd. Višina nepovratne finančne 
spodbude je od 65 EUR/m2 neto ogreva-
ne in prezračevane površine za gradnjo 
ali nakup hiše, ki izpolnjuje pogoje jav-
nega poziva in je zgrajena pretežno iz 
sintetičnega in ostalega izvora, do 200 
EUR/m2 za celovito obnovo starejše eno 
ali dvostanovanjske hiše iz toplotno izo-
lacijskih materialov pretežno naravnega 
izvora iz obnovljivih virov ali mineralne-
ga izvora.
Pri tem javnem pozivu ostaja vrstni 
red potrebnih postopkov za pridobitev 
finančne spodbude enak kot doslej: naj-
prej je treba oddati vlogo, šele potem 
se lahko začne z izvedbo ukrepov. Jav-
ni poziv je odprt do porabe razpisanih 
sredstev, to je 2 milijona evrov.
SPODBUJANJE VGRADNJE NAPRAV ZA 
SAMOOSKRBO Tretji javni poziv, ki 
je bil tudi objavljen 7. junija, pa ima 
oznako 71SUB-SO19 in je namenjen 
spodbujanju vgradnje naprav za samo-
oskrbo z električno energijo z izrabo 
sončne energije. Upravičenci po tem 
javnem pozivu so občani in pravne 
osebe, ki so lastniki, solastniki, etažni 
lastniki ali solastniki stavb, ter njihovi 

družinski člani, in sicer tako za indi-
vidualno kot tudi skupnostno samoo-
skrbo. Tudi ta javni poziv je namenjen 
za še neizvedene naložbe, kar pomeni, 
da je treba najprej oddati vlogo in šele 
potem začeti oz. zaključiti dela. Prido-
biti je mogoče do 180 EUR na 1 kVA 
instalirane priključne moči, in sicer 
za največ 80 % vsote priključnih moči 
merilnih mest. Javni poziv je odprt do 
porabe razpisanih 3 milijonov EUR.
PO INFORMACIJE TUDI V ENERGETSKO 
PISARNO Podrobnosti o vseh aktualnih 
javnih pozivih Eko sklada so na voljo na 
njegovi spletni strani (www.ekosklad.
si), kjer si lahko občani natisnejo tudi 
obrazce vlog in pri pozivu 74SUB-OB19 
ogledajo npr. sezname opreme in siste-
mov, ki izpolnjujejo tehnične zahteve 
javnega poziva. Dodatne informacije so 
občanom na voljo tudi v energetsko sve-
tovalnih pisarnah mreže ENSVET, kjer 
je strokovno neodvisno svetovanje obča-
nom na voljo brezplačno. Pisarna v Kra-
nju je v stavbi Mestne občine Kranj na 
Slovenskem trgu 1, za svetovanje pa se 
je treba predhodno naročiti na telefon-
sko številko 04/237 31 21. 

NAJODPORNEJŠE 
LEPILO ZA TERASE
IMOLIM KRISTAL je vrhunec 
30 letnega razvoja in iskanja 
zanesljivega lepila.
Povprečni rezultati preiskav so  
edinstveni in od 2 do 3 krat večji 
od najvišjih zahtev standarda.

PREDNOSTI LEPILA
izredna vzdržljivost
močna pucolanska reakcija
enkratni nanos do 10 mm
zmanjšano izcvetanje
hiter prirast trdnosti
lahka obdelavnost
dolg odprti čas
majhni skrčki

Podjetje IMO, pomaga 
keramičarjem dvigniti 
strokovnost in ugled.

Z izdelki in nasveti 
izboljšujejo  življensko 
dobo in izgled  oblog iz 
keramike in kamna.

KAKO PODALJŠATI TRAJNOST OBLOGE NA TERASI?
Upoštevajte strokovna pravila združenja keramičarjev in 

izberite IMOLIM KRISTAL

www.imo.si

                        + poštnina

23
EUR

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava
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SV. DUH – za vas smo 
zgradili pet sodobnih, zidanih 
samostojnih hiš z modernim 
tlorisom in terasasto postavitvijo 
na terenu, ki zagotavlja  
maksimalno zasebnost sredi 
urbanega okolja.

Naprodaj je  
še ZADNJA hiša,  
v 3. PGF, velikosti 140 m2,  
s parcelo 694 m2. Cena: 239.000 
EUR (z vključenimi davki).

Odlična povezava  
proti Kranju, Škofji Loki  
in Ljubljani.

Kontakt: info@mp-projekt.si 
GSM: 041/747-738 
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Besedilo: Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Z 
vodo kot eno najdragocenejših naravnih virov je treba rav-
nati spoštljivo. Gospodinjstva vodo uporabljamo za pitje, 
kuhanje, umivanje, pranje, pomivanje, čiščenje, zalivanje 
... A je je pri vseh naštetih opravilih možno porabiti manj, 

če le vemo, na kakšen način je mogoče varčevati. Nekaj teh kori-
stnih nasvetov so pripravili v Komunali Kranj.

Pomembna vsaka 
privarčevana kapljica vode
Nekaj nasvetov, kako varčevati s pitno vodo v vročih sušnih dneh. Komunala Kranj nudi tudi 
možnost brezplačnega obveščanja o moteni oskrbi s pitno vodo.

Pralni stroj priključimo le takrat, ko je poln perila. Enako 
velja za posodo v pomivalnem stroju. Pri ročnem pomivanju 
posode natočimo vodo v korito. V hladilniku hranimo stekle-
nice vode za pitje, s tem se izognemo porabi velike količine 
vode, ki jo pustimo teči, ko čakamo, da iz pipe priteče dovolj 
hladna voda. Ne uporabljajmo vode za odmrzovanje zamrz-
njene hrane. Premislimo, ali za pitje vedno potrebujemo 
drug kozarec ali lahko večkrat uporabimo istega. Za hlajenje 
pijače ne uporabljajmo hladne tekoče vode.
Pipe morajo dobro tesniti, zato preverimo, ali smo pipo po 
uporabi dobro zaprli (iz nje ne sme kapljati). Vsaka privar-
čevana kapljica vode je namreč pomembna. Pipo zapirajmo 
vsakič, ko vode ne potrebujemo, na primer med umivanjem 
zob, miljenjem, britjem, ročnim pomivanjem posode ... 
Kopanje nadomestimo s prhanjem, skrajšajmo čas prhanja. 
Straniščne školjke ne splakujemo po nepotrebnem.
Za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico. Travo in vrt zaliva-
mo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je temperatura zraka 
nižja in je izhlapevanje vode veliko manjše.
KOMUNALA KRANJ NUDI MOŽNOST BREZPLAČNEGA OBVE-
ŠČANJA O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO Prijavo za brez-
plačno obveščanje lahko oddate prek obrazca na spletni stra-
ni Komunale Kranj, po elektronski pošti na naslov info@
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

komunala-kranj.si ali po navadni pošti. Tako boste v primeru, 
če bo oskrba s pitno vodo prekinjena, obveščeni. Kot dodajajo, 
vas bodo s tem pravočasno opozorili tudi na morebitno sani-
tarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.  
KAKOVOST PITNE VODE Kot so sporočili iz Komunale Kranj, 
je voda iz pipe kakovostna, in pojasnili, da ustreza vsem 
mikrobiološkim in fizikalno-kemijskim parametrom, ki jih 
predpisuje Pravilnik o pitni vodi. Na vodnih virih Bašelj ima 
Komunala Kranj vzpostavljeno obdelavo pitne vode po posto-
pku ultrafiltracije, kjer s pomočjo membran iz vode odstra-
njujejo morebiti prisotne bakterije, viruse, parazite in ostale 
neraztopljene snovi, ki so večje od dvajset nanometrov. Proces 
je avtomatiziran in stalno nadzorovan, zato lahko zagotavlja-
jo kontinuirano kakovost pitne vode vse leto ne glede na vre-
menske nevšečnosti (predvsem dolgotrajno deževje, neurje), 
kot so tudi poudarili. Ostale vodne vire v primeru povečane 
motnosti izločajo iz vodooskrbe, če jim to dopuščajo razmere 
za nemoteno oskrbo s pitno vodo, v nasprotnem primeru so 
primorani izdati ukrep o omejitvi uporabe pitne vode oziroma 
o prekuhavanju pitne vode.
POLETNA SUŠA IN PITNA VODA Javno vodovodno omrežje na 
območju Kranja v sušnem obdobju nima večjih težav, so še 
sporočili iz Komunale Kranj in dodali, da če se kje res poja-
vi pomanjkanje (manjši sistemi), vodo za oskrbo dovažajo s 
cisterno.
VODA IZ PITNIKOV Na območju Kranja si lahko postrežemo s 
pitno vodo iz pitnikov na lokacijah Trubarjev trg 3 (pri glasbe-

ni šoli), Slovenski trg in Suha - Brdo. V pitnike voda priteče iz 
bližnje okolice, in sicer iz virov Bašelj in Nova vas. Voda se v 
vodohranu Zeleni hrib zmeša in nato potuje do pitnika Suha 
- Brdo. Na poti izpod okoliških planin do pitnikov priteče v 
zelo kratkem času in ohranja temperaturo ter svežino. Za 
ostala dva pitnika voda iz vodohrana Zeleni hrib potuje prek 
vodovodnega stolpa do pitnika na Slovenskem in Trubarje-
vem trgu. Komunala Kranj skrbi za redno vzdrževanje in čiš-
čenje pitnikov ter za pregledovanje vode, ki priteče iz njih. 
Voda iz pitnikov je na voljo od spomladi do pozne jeseni. 
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

V 
brezplačni Zeleni svetovalnici, ki 
deluje dobrega pol leta, vsem, ki 
se angažirajo na področju varstva 
okolja in urejanja prostora, poma-

gajo z napotki pri reševanju njihovih pro-
blemov in vprašanj. Svetovalnico izvajata 
Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij (PIC) in IPoP – Inštitut za 
politike prostora pod imenom Zagovor-
niki okolja. Kot poudarjajo, mreža pravni-
kov za pravno varstvo okolja deluje neod-
visno v javnem interesu, svetovalnica je 
namenjena dajanju pojasnil in nasvetov 
vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi 
varstva okolja, ohranjanja narave, ureja-
nja prostora ter prostorskega načrtova-
nja, predvsem pa zainteresiranim posa-
meznikom. Cilj je povečati znanje za 
konstruktivno in učinkovito sodelovanje 
pri sprejemanju okoljskih in prostorskih 
odločitev ter pravilna in argumentirana 
uporaba pravnih sredstev, ki so na voljo 
za uveljavljanje pravice do zdravega živ-

ljenjskega okolja. Projekt Zagovorniki 
okolja sofinancirata ministrstvo za okolje 
in prostor in Eko sklad.
Med najpogostejšimi doslej zastavljeni-
mi vprašanji na spletni strani Zelene 
svetovalnice so: kaj lahko storim glede 
dima, ki prihaja iz sosednjega zemljišča 
zaradi kurjenja lesa, plastike ali drugih 
materialov; kaj lahko storim glede smra-
du, ki prihaja s sosednjega zemljišča; 
kaj lahko storim, če nekdo sežiga nevar-
ne odpadke v naravi; kaj lahko storim 
glede moteče razsvetljave, ki sveti nepo-
sredno v moje stanovanje/hišo; kaj lah-
ko storim glede sosedove greznice, kate-
re vsebina se izteka na moje zemljišče 
ali sosednji potok ter tako onesnažuje 
tla in podtalnico; kaj lahko storim glede 
prekomernega hrupa, ki prihaja z okoli-
ške ceste; kje in kako lahko pridobimo 
informacije o občinskih prostorskih 
načrtih slovenskih občin; kdaj je najpri-
mernejši čas za vključitev v načrtovanje 
prostorskega razvoja; kaj lahko storim, 
če opazim neprimerno obrezovanje dre-
ves v svojem okolju in kdo je odgovoren 

za ravnanje z drevjem v lokalnem okolju 
... Odgovor PIC na zadnje vprašanje je, 
da na nestrokovno obrezovanje dreves 
odločno opozorite občino, to je tako 
predstavnike lokalne oblasti kot občin-
skih strokovnih služb, ki skrbijo za jav-
ne zelene površine. Vzdrževanje dreves 
sodi na področje urejanja javnih zelenih 
površin in obvezne lokalne gospodarske 
javne službe za urejanje in čiščenje jav-
nih površin. Na občini vam bodo razlo-
žili, kaj se dogaja v prostoru, politični 
akterji pa se bodo lahko zavzeli za potre-
bne spremembe, od izvajalca del bodo 
zahtevali strokovno ustreznejše ravnan-
je. Če boste izvedeli, da se težave z nes-
trokovnim delom nanašajo na drevesa, 
ki so v zasebni lasti, vztrajajte, pridobite 
od odgovornih pojasnila o tem, zakaj se 
občina ne zavzame za varovanje javnih 
koristi, ki jih zagotavljajo drevesa ... Pri 
PIC so sicer opozorili, da je področje 
dela z urbanim drevjem pri nas zakon-
sko še vedno neurejeno, uveljavljena 
niso ne enotna pravila ne strokovne kva-
lifikacije za delo z drevesi. 

Zelena svetovalnica
Brezplačna Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in 
nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora  
in prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznikom.

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 915 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.264 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2019.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2019-183x94mm-SL-Hartman-B.indd   1 6/06/19   12:36

V Mestni knjižnici Kranj bo v torek, 18. 
junija, ob 16. uri delavnica pod men-
torstvom Jožice Kumer. V Krasilnici, v 
kateri prebudite otroka v sebi, boste 
izdelali zapestnico. Knjižnica vsako 
leto del knjižne zbirke poleti seli na 
kranjski bazen, kjer so knjige na voljo 
za prebiranje (ne potrebujete članske 
izkaznice). Preden zapustite bazen, 
knjige le vrnete nazaj na police. S. K. 

KRASILNICA IN BRANJE  
OB VODI



 
www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRČ-3021/19

Voznica Leila je v kolektiv Komunale Kranj prinesla novo energijo 
in dobro voljo. Trenutno delo opravlja na področju rednega odvoza 
odpadkov, po opravljenem tečaju za kotalni prekucnik z dvigalom 
pa jo boste srečali tudi pri praznjenju ekoloških otokov. 
Komunala Kranj izvaja obvezno gospodarsko javno službo ravnanja 
z odpadki v petih občinah – Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, 
Naklo, Preddvor in Jezersko. Za redni odvoz odpadkov vsak dan 
skrbi devet smetarskih ekip, sestavljenih iz voznika/voznice in dveh 
spremljevalcev. V povprečju na dan izpraznimo 400 zabojnikov, 
zgodi pa se, da jih je ob določenih dnevih tudi 600. Ko izpraznimo 
zabojnike, se naše delo ne konča. Zbrane odpadke namreč dnevno 
vozimo do pooblaščenih prevzemnikov v Ljubljano in na Vrhniko.

Za odpadke poskrbimo tudi ob praznikih
Naše smetarske ekipe delo začnejo ob 6. uri zjutraj, zato je 
pomembno, da zabojnike pravočasno pripravite za praznjenje. Ob 
vročinskem valu bomo začeli delati pred 6. uro, zato svetujemo, 
da takrat zabojnike pripravite v večernih urah dan pred odvozom. 
Zabojniki morajo biti pripravljeni na vidnem odjemnem mestu na 
javni površini tako, da ga delavci opazijo, izpraznijo in pri tem ne 
posegajo na zasebno površino.
Za vaše odpadke poskrbimo tudi ob praznikih in dela prostih dne-
vih. Tudi takrat so naše ekipe na terenu in poskrbijo, da so vaši 
zabojniki izpraznjeni. 

Neoviran dostop do zabojnikov 
Dnevno se naše smetarske ekipe srečujejo s številnimi izzivi. 
Pogosto je dostop do zabojnikov otežen ali celo onemogočen. 
Predvsem v naseljih individualnih hiš razraščene žive meje pose-
gajo na cestišče in s tem ožijo že tako ozke ulice. Smetarska vozila 
so širša od osebnih vozil in tudi višja, zato dodatno oviro predstav-
ljajo tudi veje dreves. Prepričani smo, da lastniki hiš, ki so povečini 

vozniki osebnih vozil, teh težav niti ne opazijo in ne pomislijo, da 
naši delavci potrebujejo neoviran dostop, saj le tako lahko odpad-
ke od hiše do hiše poberejo. Zato prosimo, da zagotovite smetar-
skim ekipam neoviran dostop do vaših zabojnikov in preprečite 
škodo ali celo nesrečo, ki pri tem lahko nastane. 
Težavo predstavljajo tudi dela na cesti in nedostopnost odjemnih 
mest v času izgradnje komunalne infrastrukture in ostalih del. 
Takrat je sodelovanje in razumevanje ljudi še kako pomembno. 

Pravilno odlaganje bioloških odpadkov
Delo smetarskih ekip je zahtevno. Zahtevno je delo voznika, ki 
mora biti nenehno pozoren na promet in ostale udeležence v pro-
metu, uporabiti mora vse spretnosti pri manevriranju po pogosto 
preozkih ulicah. Zelo težko je tudi delo spremljevalnih ekip, saj 
vključuje premikanje težkih zabojnikov v vsakem vremenu. 
V izogib poškodovanju zabojnikov in lažje delo našim ekipam sve-
tujemo, da bioloških odpadkov ne odlagate neposredno v zabojnik, 
da preprečite neposredni stik bioloških odpadkov z zabojnikom. 
Odložite jih zavite v časopisni papir, papirnate vrečke ozirom kar 
je najboljše – uporabimo vrečke iz biološko razgradljivih materia-
lov (odlaganje v plastičnih vrečkah je prepovedano, saj s tem one-
mogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov). Notranjost zabojnika 
lahko zaščitimo z velikimi biorazgradljivimi vrečami prostornine 
120 litrov ali 240 litrov, ki jih lahko kupite pri blagajni na sedežu 
podjetja Komunala Kranj. Zelo pomembno je tudi, da v zabojnik ne 
zlivamo tekočih odpadkov. Tovrstno odlaganje bioloških odpadkov 
je priporočeno tudi v toplejših mesecih leta, saj s tem zmanjšamo 
oziroma preprečimo onesnaženost zabojnika.
V mrazu, vročini, dežju in snegu – naše ekipe poskrbijo za stvari, 
ki ste jih zavrgli. Odvoz odpadkov je naše delo, vaša naloga in skrb 
pa, da je teh čim manj in da jih odložite v za to namenjene zabojni-
ke. Le tako bomo živeli v čistem in lepem okolju. 

Leila, naša prva voznica 
Z veseljem in ponosom sporočamo, da se je v maju našemu kolektivu pridružila prva voznica.  

Kljub svoji mladosti, stara je 22 let, je izredno spretna voznica in z neizmerno lahkoto obvladuje  
specialno smetarsko vozilo tudi po najbolj ozkih ulicah. 

Otežen dostop do zabojnikov
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AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 20

M{ZD{ CX-3

AVTO MOČNIK d.o.o. KRANJ Britof 162, 4000 Kranj · tel.: 04 281 77 17 · www.avtomocnik.si

0% OBRESTNA MERA  
ŽE ZA 81   /MESEC*

*Reprezentativni primer izračuna za MAZDA CX-3 G120 EMOTION: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 16.210 € • lastna udeležba (polog):  8.105 
€ • znesek financiranja: 8.105 € • število obrokov: 60 •mesečno plačevanje: 81,05 € • stroški odobritve: 0 € • zadnji (61-i)obrok: 3.242 € , skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 8.105 
€ • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 04.01.2018• Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: 1.9.2018 do 31.12.2018, 
oziroma do razprodaje zalog.

Povprečna poraba goriva: 4,8 – 8,5 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 160 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOX: 0,0039 – 0,0638g/km. Vrednost specifične emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00013- 0,0002 g/ km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,174E10 – 0,772E10. 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.

AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 17



  AVTO I 55  

Besedilo: Aleš Senožetnik

Č
e je bila pred leti vožnja v razgretih 
avtomobilih nekaj običajnega, si 
danes večina voznikov težko pred-
stavlja, da bi se v vročih poletnih 

mesecih že na krajšo pot odpravili brez 
klimatske naprave, nastavljene na prijet-
no potovalno temperaturo. Klima precej 
pripomore k boljšemu počutju in udo-
bnejši vožnji, s tem pa še zlasti na dolgih 
relacijah posredno prispeva tudi k večji 
varnosti. Prav zato je pomembno, da kli-

matsko napravo tudi redno vzdržujemo.
Tomaž Luštrek z medvoškega Avtoservi-
sa Luštrek svetuje redne preglede klime 
vsaki dve leti. »Pri novem avtomobilu 
velja po enem letu le preveriti, ali je vse 
v redu, nato pa servise priporočamo na 
vsaki dve leti, menjavo kabinskega filtra 

Tudi klima prispeva  
k večji varnosti na cesti
Klimatske naprave v avtomobilih so postale nepogrešljiv element udobja in tudi 
varnosti na cesti. Prav zato jim še posebno v poletnih mesecih velja posvetiti 
pozornost in jih redno servisirati.
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Že za 

8.990 €* 
Paket COOL
    radio+klima

5 let podaljšanega jamstva**

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.000 €. Ob nakupu vozila iz zaloge prejmete dodatni popust 350 € in ob menjavi staro za novo popust 400 €. 
Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja 
obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
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pa vsako leto, saj se nanj nabere nesnaga, 
zaradi česar se lahko razvijejo bakterije, 
kar povzroča neprijeten vonj lahko pa so 
nevarne tudi za zdravje,« pravi Luštrek. 
Nepravilna uporaba klimatske naprave 

namreč lahko izzove kašelj, prehlad ali 
pa celo hujše oblike bolezni dihal tako 
pri odraslih kot tudi otrocih. 
Pri servisu, ki po navadi traja kakšno uro, 
klimatsko napravo izpraznijo, očistijo 

polnilni plin in z njim ponovno napolni-
jo napravo. Če ga ni dovolj, dodajo nove-
ga. Prav tako pregledajo vse električne 
sklope. Povprečen servis stane okoli pet-
deset evrov, dražji pa je za dostavnike in 
enoprostorce z dvostopenjsko klimo.
Pri uporabi pa Tomaž Luštrek svetuje, da 
avto hladimo počasi, saj je hitro ohlaja-
nje za organizem precejšen šok, v vročih 
poletnih dneh pa priporoča temperaturo 
okoli 25 stopinj Celzija oz. takšno, da raz-
lika med zunanjo temperaturo in tempe-
raturo v avtomobilu ni večja kot pet sto-
pinj Celzija. Pozorni moramo biti tudi na 
to, da prezračevalne šobe obrnemo tako, 
da hladijo prostor in ne nas, torej da pre-
zračevalne šobe obrnemo stran od telesa. 
»Nekateri menijo, da se klime pozimi ne 
splača uporabljati, a če imamo avtomat-
sko klimo, jo pustimo delovati tudi pozi-
mi, saj pomaga odrositi stekla in razvlaži 
zrak,« še dodaja Luštrek, ki med večjimi 
napakami voznikov opaža tudi zapiranje 
zračnikov. »To zmanjša ali ustavi pretok 
zraka, zaradi česar lahko pride do pregre-
vanja motorja in posledično tudi okvar,« 
opozarja. 

Tomaž Luštrek priporoča redno vzdrževanje klimatske naprave.
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SYM CROX
37 € / mesec

Prihajajo  

vroči     
    dnevi

TORI
27 € / mesec

NIDANI
Samo doodprodaje zalog!

NI obresti

NI pologa

popust 2.400 € DA

obvezno zavarovanje DA

kasko zavarovanje DA

registracija DA

vinjeta DA

poln tank goriva DA

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Akcijske ugodnosti obvezno in kasko zavarovanje, registracija, vinjeta ter poln tank goriva se obračunajo po 
ceni 1 EUR za vsako ugodnost in veljajo za obdobje enega leta ob nakupu vozil Stonic ali Sportage. Registracija vozila za 1 EUR velja za registracijo pri partnerjih: AMZS, Avto Krka d.o.o., Avtohiša Pan-Jan d.o.o. in Avtotrade d.o.o. 
Obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR velja za zavarovanje sklenjeno pri Sava zavarovalnici d.d. Ponudba vključuje osnovni kasko paket, ki zadovoljuje potrebe leasinga. Popust 2.400 EUR lahko izkoristite ob nakupu z gotovino ali s 
financiranjem. *Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa, brez obresti za vozilo Kia Sportage 1.6 Gdi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna 
cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 
0,0 EUR; letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar
Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 
/ Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 
536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / 
Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA – Največ avta za vaš denarD O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE
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  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na 
dan 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 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. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

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

Besedilo: Alenka Brun

S 
pomočjo sodobnega t. i. DRAJV 
simulatorja, ki so ga v zavarovalni-
ci razvili skupaj z zagonskim pod-
jetjem Nervtech in ponuja nekaj 

različnih scenarijev vožnje, kjer vsak od 
njih vključuje posamezne potencialno 
nevarne situacije, so Gorenjci lahko v 

avli kranjskega Tuša ves dan preizkušali, 
kakšni vozniki so.  Virtualni preizkus voz-
niških sposobnosti na simulatorju je bil 
zanimiv za številne, svoje vozniške sposo-
bnosti pa je preizkusil tudi uspešni deskar 
na snegu Tržičan Žan Košir, sicer lokalni 
ambasador prometne varnosti. Ugotovil 
je, da je njegova vožnja že tako avtomat-
ska, da včasih dejansko pozabi, da se lahko  
zgodi situacija, ki je nevsakdanja. Pouda-

ril je še: »Na tekmah sta pomembni hit-
rost in natančnost, pri vožnji skozi nasel-
je pa, odkar sem v vlogi starša, še posebno 
stavim na pozornost, umirjenost in potr-
pežljivost.« Na simulatorju ga je sprem-
ljal inštruktor ter član ekipe Slovenskega 
avtokluba Sandi Štepec, ki je tako Žanu 
kot tudi vsem drugim voznikom, ki so se 
preizkusili, svetoval, kako postati še boljši 
(in varnejši) voznik. 

Skupaj za prometno varnost
Na cestah se vsak dan srečujemo z različnimi situacijami in včasih se ne znamo pravilno odzvati.  
V Zavarovalnici Triglav so se zato pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost 
odpravili na Turnejo mobilnosti po Sloveniji in se ustavili tudi v Kranju.
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  UGODNI REZERVNI DELI  

kakovost enakovredna originalni

Koroška 53a, KRANJ, T: 04 252 15 19
Delovni čas: pon.-pet. 8.00-19.00, sob. 8.00-12.00

JA
P

IN
 D

.O
.O

.,
 B

O
D

O
VL

JE
 2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Na dogodku se je oglasila in svoje vozni-
ške sposobnosti na simulatorju preizku-
sila tudi namestnica direktorice kranjske 
območne enote Zavarovalnice Triglav 
Mihaela Perčič. Izvedeli smo, da smo 
Gorenjci kot vozniki glede na podatke 
omenjene zavarovalnice iz zadnjih treh 
let v zlati sredini po številu prometnih 
nesreč – skupaj s Celjani in Mariborčani.
»Podatki s simulatorja vožnje so neprecen-
ljiv vir za nadaljnje raziskovanje. Turneja 

mobilnosti tako ni le preventivno narav-
nan projekt, ampak ima tudi velik razisko-
valni potencial. Po koncu turneje bomo 
imeli namreč celovitejši vpogled v ozadje 
voznikovega obnašanja v različnih kritič-

nih trenutkih, ne nazadnje pa bo zanimivo 
primerjati tudi razlike v vožnji med regija-
mi,« je še povedal Andrej Brglez, promet-
ni strokovnjak in direktor Inštituta za civi-
lizacijo in kulturo v Ljubljani. 

Na simulatorju je svoje vozniške sposobnosti preizkusil tudi deskar na  
snegu Žan Košir.

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

ŽE OD 14.950 €*

ZA
 1.500 €

SAMO DO KONCA JUNIJA

AKCIJSKE UGODNOSTIAKCIJSKE UGODNOSTI

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-8,2 l/100km in 119-185 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00033-0,00094g/km, 
število delcev: 0,0113-3,16 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. 
Akcija velja do 30.6.2019. Do akcijski ugodnosti (Magna kartica v vrednosti 500 eur + komplet zimskih pnevmatik na platiščih v vrednosti 1.000 eur) so upravičeni tisti kupci novih vozil, ki jim bo v obdobju 
akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.
*Cena velja za model Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Comfort.

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. 



Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, možnostmi za individualizacijo in 
svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti. Skratka, pripravljen 

je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično oranžni in bambusovo zeleni barvi, 

ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme T-Cross, Life in Style. Kakorkoli se 

boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno poklopnim naslonjalom sovoznikovega 
sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. Vaš digitalni kombinirani 
instrument: inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče naročiti opcijsko. Prikazuje vam podatke o vožnji 

in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim situacijam ali pa 
do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste 

vedeli, da vam stalno stojijo ob strani.

Novi T-Cross.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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Marias Diner, Karawakenrast GmbH,  
Karawankenrast 1, A-9232 Rožek / Rosegg

Ker povečujemo svoj kolektiv, iščemo nove sodelavce 
(moške/ženske) za 40 ur oziroma 5 dni na teden, in sicer 
za jutranjo (6.00–14.30) ali popoldansko izmeno (14.30–
22.30). Prosti dnevi so po dogovoru, hrana in pijača sta brez-

plačni. Plača je lahko tudi višja, odvisno od izobrazbe.

KUHAR (1650 EUR bruto)
MLADI KUHAR (1600 EUR bruto)

POMOČ V KUHINJI (1540 EUR bruto)
POMIVALEC (1540 EUR bruto)
BLAGAJNIK (1650 EUR bruto)

Delali boste na avtocesti A11 Beljak–Karavanke – v restavra-
ciji z ameriškim stilom petdesetih let z rokenrolom, burgerji, 

picami, v mladem, dinamičnem kolektivu. 
Svoje prošnje pošljite na elektronski naslov

stop@mariasdiner.at ali pokličite na gsm: 0043 664/259 88 
08 (g. Horst Alberer).

Veselimo se vaših prošenj.

Sudrast Dreilenderecke GmbH, A2 Autobahn 4,  
9601 Podklošter / Arnoldstein

Ker povečujemo svoj kolektiv, iščemo nove sodelavce 
(moške/ženske) za 40 ur oziroma 5 dni na teden, in sicer 
za jutranjo (6.00–14.30) ali popoldansko izmeno (14.30–
22.30). Prosti dnevi so po dogovoru, hrana in pijača sta brez-

plačni. Plača je lahko tudi višja, odvisno od izobrazbe.

KUHAR (1650 EUR bruto)
SLAŠČIČAR (1650 EUR bruto)

POMOČNIK V STREŽBI (1600 EUR bruto,  
brez ustrezne izobrazbe 1540 EUR)

Delali boste na avtocesti A2 – v restavraciji z standardno 
kuhinjo, v mladem, dinamičnem kolektivu.
Svoje prošnje pošljite na elektronski naslov  

guenther.steiner@suedrats.at ali pokličite na gsm:  
0043 4255/33 33.
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Besedilo: Simon Šubic

P
red kranjskim Iskratelom od konca maja deluje tre-
nutno najhitrejša javna polnilnica za električna vozi-
la v Sloveniji. Opremljena je z DC priključkoma za 
hitro polnjenje, AC priključkom in šuko vtičnicama. 

Vsak od hitrih DC priključkov lahko polni električno vozi-
lo z do 65 kW moči, kar je trenutno najhitrejše polnjenje 
električnih vozil na javnih polnilnicah v Sloveniji. Polnilni-
ca je poleg zaposlenim v Iskratelu in Tehnološkem parku 
RC IKT Kranj namenjena tudi ostalim zunanjim uporabni-
kom, pravijo v Iskratelu.
Polnilnico je razvilo podjetje Implera, ki je postavilo že prek 
150 polnilnic po vsej Sloveniji, načrtujejo pa še postavitev 
prek 50 javnih polnilnih mest. Podjetje ponuja polnilne 
rešitve skupaj z inteligentnim sistemom ELEVAT, ki omo-
goča preprosto uporabo vseh njihovih polnilnic brez regis-
tracije uporabnika s klicem prek mobilnega telefona ali s 
predhodno registracijo na spletni strani www.napolni.me. 
Za uporabnike pametnih telefonov z operacijskim siste-
mom Android je v trgovini Google Play na voljo tudi aplika-
cija Master Charge. Spletna in mobilna aplikacija omogoča-
ta vklop in izklop polnjenja, rezervacijo polnilnega mesta, 
sodoben plačilni sistem, sledenje aktualnim podatkom med 
polnjenjem in statistiko že opravljenih polnjenj. 

Najhitrejša 
polnilnica  
v Sloveniji
Pred Iskratelom deluje trenutno najhitrejša 
javna polnilnica za električna vozila pri nas. 

Z odprtja nove polnilnice pred Iskratelom (na sliki 
glavni direktor Iskratela Željko Puljić in predsednik 
Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup) 
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Obiščite nas: V KRANJU na Ljubljanski cesti 30    |    www.etis.si

Sanjski dvojček
Pralni in sušilni stroji Miele so popolno medsebojno usklajeni. 

Tako lahko za vsak pralni stroj najdete sušilni stroj, ki mu natančno 
ustreza glede dizajna in opreme. S tem vam ponujamo najboljšo 

zmogljivost pranja in nege pri optimalno nežnem ravnanju s perilom.

Da izpolni najvišje zahteve po kakovosti, Miele svoje aparate med 
razvojem preizkuša v težkih testih vzdržljivosti, v katerih morajo stroji 

prati 10.000 ur. Pri tem se izvede pribl. 5.000 različnih programov. 
To bi v vsakdanji uporabi pomenilo približno 5 programov na teden s 

povprečnim trajanjem 2 uri – 20 let. 

ET
IS

, D
.O

.O
. L

JU
BL

JA
N

A
, T

RŽ
A

ŠK
A

 C
ES

TA
 3

33
, L

JU
BL

JA
N

A



62 I HOROSKOP

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: Dobili boste očitek, da 
imate za svoje bližnje vedno premalo 
časa. Premislili boste in naredili vse, 
da to popravite. Finance: Cel mesec 
se vam bo vrtel okoli financ, pa naj 
bodo to izdatki ali pa vlaganja. Ble
steli boste. Zdravje: V vrtincu delav
nosti se vam velikokrat zgodi, da 
pozabite nase. Nikar!

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Nikakor si ne boste zna
li razložiti čustev, ki jih boste kar 
nenadoma začutili do nekoga, ki ga 
do sedaj sploh niste opazili. Finance: 
Delovna vnema vam bo kar preveč 
popustila, zato ne bodite preseneče
ni, ko vas bodo na to opozorili. Zdra
vje: Energijo si poiščite v krogu ljudi, 
ki so nasmejani in dobre volje.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Pred vami je obdobje har
monije in notranjega miru. Oseba, 
ki vam zelo veliko pomeni, vam bo 
dokazala, da vas ima resnično rada. 
Finance: Imeli boste zelo dobre ideje. 
V takih situacijah ste pravi čarovnik. 
Zdravje: Polastil se vas bo strah, da 
sreča ne bo trajala večno. A strah bo 
samo v vaši glavi. Ne dramatizirajte. 

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: Ljudje v vaši okolici se ne 
bodo povsem strinjali z vašimi ideja
mi, čeprav se vam bo ljubljena oseba 
skušala približati. Finance: Ker ste 
bili varčni, se vam bo začel kupček 
počasi večati. Pravilno, saj so tudi 
vaše želje vedno večje. Zdravje: Ne 
zapirate se v svoj svet, to ni zdravilo, 
ampak bolezen. 

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Usodo boste vzeli v svoje 
roke in nič več se ne boste prepu
ščali zgolj naključjem in čakali, da 
se kaj zgodi samo od sebe. Finance: 
Še naprej boste veselo zapravljali. 
Nihče ne bo prikrajšan, le vi boste 
malo bolj sproščeni. Zdravje: Vse bo 
v redu, le ne pozabite si vzeti časa 
samo zase in tiste, ki jih imate radi.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Ljubezen vam bo v tem 
mesecu pomenila še več kot sicer. 
Ob obujanju spominov se boste spo
mnili nečesa neverjetnega. Finance: 
Prišlo bo do nekega čudnega spleta 
dogodkov, ko se boste nevede zelo 
izkazali. Zdravje: Vse prevečkrat se 
imate pod kontrolo. Izbrati si morate 
svojo sprostitveno tehniko.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: V vaše čustveno življenje 
bo posijalo sonce, ki ga boste izko
ristili, kolikor se bo le dalo. Pametno. 
Finance: Malce boste res slabe volje, 
saj si trenutno ne morete privoščiti 
počitnic, a do poletja bodo še prilož
nosti. Zdravje: Nikoli ni prepozno, ne 
glede na različne zadrege. Pogum 
ima svojo moč. 

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Odziv ljubljene osebe ne 
bo tak, kot boste pričakovali. Sprva 
vam bo vzelo voljo, a po razmisleku 
boste spregledali. Finance: Vsak bo 
od vas nekaj pričakoval, kot da bi 
imeli denarnico brez dna. Ustavili 
jih boste še pravi čas. Zdravje: Vse 
ni belo in vse ni črno. Je rožnato in 
pisano.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Prihajate v obdobje, ko 
ne boste vedeli, kaj hočete. Objem 
vas bo prej obremenil, kot pa spro
stil. Finance: Obeta se vam denarni 
vzpon in tudi delovno boste neutrud
ljivi. Cilj, ki ste si ga zastavili, boste 
dosegli. Zdravje: Imeli boste občutek, 
da nekaj ni v redu, a to bo le znak, da 
potrebujete počitek.

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Obisk nekoga iz vaše 
preteklosti vas bo najprej spravil v 
zadrego, a besede, pogledi in hrepe
nenje bodo opravili svoje. Finance: 
Finančne zagate se vam bodo reše
vale proti pričakovanju. Res ste imeli 
kar nekaj izdatkov, a vseeno se boste 
dobro znašli. Zdravje: Vsak dan nam 
prinese kaj novega. Potrpežljivost.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Samo z besedami ne bos
te znali oziroma zmogli partnerju 
dati tistega, kar želite. Šele dejanja 
bodo tista, ki vas pripeljejo do cilja. 
Finance: Včasih vas omejuje ravno 
to, da razmišljate preveč logično. 
Bolj bi morali zaupati svoji intuiciji. 
Zdravje: Vsak človek je svet zase. Ne 
bojte se, ampak živite. 

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Prihodnost vam v ljubez
ni prinaša veliko vznemirljivih stva
ri. Pot do vas bo poiskal nekdo, na 
kogar ste že zdavnaj nehali računati. 
Finance: Potrebni ste spremembe, 
zato nikar preveč ne odlašajte, ko 
boste povabljeni na daljše potovanje. 
Zdravje: Čas, ki ga namenimo sebi, je 
neprecenljiv, dobro se boste počutili.
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Les 3 plus
VSE NA ENEM MESTU

Laminat Artico
2-strip
dim. 7x193x1282 mm
Redna cena: €14,96 /m2

poletno lahka prenova doma

Podloga Visco pro
je podloga za plavajoče pode, narejena iz gume, 

z zelo dobrimi zvočno izolacijskimi karakteristikami,
ki omogoča optimalno zadušitev gibanja zvoka navzdol in v prostor.

Primerna je tudi za polaganje na estrihe s talnim gretjem.

Zaključne letve Podloge za plavajoče pode

akcijska cena
€10,47/m2



www.visitkranj.com

14
PETEK

15
SOBOTA

ETNO FOLK 
FESTIVAL

KARAVANA DOMAČIH 
PIVOVAVRN & KRANSKA 
KUHNA

PREDSTAVA SEX 
NASVETI OD A DO Ž

NINA PUŠLAR

MUZIKAL 
MAMMA MIA

22

29

5

SOBOTA

SOBOTA

PETEK

13
SOBOTA

RUDI BUČAR 
in ISTRABEND

JUNIJ
ob 21h

JUNIJ
ob 19h

JUNIJ
ob 21h

JUNIJ
ob 16h

JULIJ
ob 21h

JULIJ
ob 21h

21
SREDA

23
PETEK

18
NEDELJA

JAZZ KAMP

MUZIKAL 
BRILJANTINA

7

14

SOBOTA

SOBOTA

ZAKLJUČEK 
FESTIVALA ŠPORTA

BRADE

1

6

31
NEDELJA

PETEK

SOBOTA

NUNE 
V AKCIJI
ANDREJ 
ŠIFRER: 
40 LET NOROSTI

DUBIOZA
KOLEKTIV

MENOPAVZA

AVGUST
ob 21h

AVGUST
ob 20h

AVGUST
ob 21h

SEPTEMBER
ob 20.30h

SEPTEMBER
ob 20h

AVGUST
ob 21h

SEPTEMBER
ob 20.30h

SEPTEMBER
ob 19h

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

Vrt Gradu 
Khislstein Kranj 

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

VOKALNI BAND KREATIVO

ALEKSANDER MEŽEK in AKADEMIKI

THE POCKET ENSEMBLE  
Lojze Krajnčan, Boštjan Gombač, Kristijan Krajnčan, Petra Vidmar in Robert Jukič

DARJA ŠVAJGER
in pianist prof. Jaka Pucihar

TERRAFOLK

ANA BEZJAK
Marko Črnčec – klavir, Tomaž Gajšt - trobenta
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