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VAŠ JOCKER - DIGITALNI TISK
V poslovni hiši RONA - Primskovo

Šuceva 25, 4000 Kranj, tel.: /04/ 28 13 218
e-mail: cc.marketing@siol.net, info@cc-cc.si

www.cc-cc.si

TISKARNA
PROMOCIJSKA AKCIJA ZA TISK PLAKATOV
         DO 15.  SEPTEMBRA

LETAKI, PLAKATI, PROSPEKTI, VIZITKE, POSLOVNE TISKOVINE,...

ROK IZDELAVE 24UR

TISK PLAKATOV  TUDI V LASERSKI TEHNOLOGIJI

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE NA: info@cc-cc.si
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Na naslovnici:  
Barbara Drmota in Tina Hribernik 
Foto: Tina Dokl

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik 

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj, 
te le fon: 04/201-42-00, 
te le faks: 04/201-42-13. 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201-42-47 

De lo vni čas: 
po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek 
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 68. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 26. avgusta 2016,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.
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4 I V HOLLYWOODU MORAŠ 
BITI HOLLYWOODČAN
Igor Korošec je Gorenjec, doma z Mlake pri 
Kranju, na čigar ime naletimo tudi v spletni 
banki igralcev IMDb. Danes ima 44 let. 
Pred osemnajstimi leti je odšel v Ameriko 
na obisk, a se je v svojem stilu čez noč 
odločil, da ostane. Živi v Los Angelesu, 
letos pa je precej potoval tudi po Evropi. 
Kar pomni, je želel biti igralec.

16 I ODPIHANI SE VRAČAJO
Branko Djoković je odličen tolkalec in 
nekdanji član Mladinskega pihalnega 
orkestra Glasbene šole Kranj, ki ga že 
dolga leta vodi profesor in pomočnik 
ravnateljice Tomaž Kukovič. Če se v teh 
dneh pogovarjam z obema skupaj, je 
vsekakor prva tema koncert projektnega 
orkestra Kr Bis Band z naslovom Vrnitev 
odpihanih, ki bo 10. septembra v Letnem 
gledališču Khislstein.

24 I V SOBI JE MANJKALA 
LE TELEVIZIJA
S plavalko Tjašo Vozel o olimpijskih igrah 
in Riu de Janeiru

8 I Najprej v topel objem, šele potem v krožek

30 I Festival športa še bogatejši kot lani

42 I Najbolj pester vrt v Kranju

46 I Do mačk bodite odgovorni

60 I Vse se bo spremenilo



4 I POGOVOR

Besedilo: Alenka Brun
Foto: A. B., Pro Plus (Scott Green/
NBC NBC Universal)

V 
Ameriki, ki ogromno obljublja in 
deluje s turistične plati zelo prijaz-
na, ni ravno enostavno prepričati 
uradnikov, da bi rad postal njihov 

državljan. Igor je z nekaj sreče našel 
sponzorja in preživel – s trdim delom, 
vztrajnostjo in evropsko logiko. Igro je 
enostavno vzel kot svoj življenjski hobi, 
drugače pa je delal kot barman pa v 
postprodukciji, celo kot notar, na kon-
cu pa se je znašel v svetu nepremičnin. 
Igro tudi poučuje, sem in tja se preizku-
si v režiji, bil je tudi agent drugim igral-
cem. Če bi se držal ameriškega načina 
razmišljanja – če si igralec, ne moreš in 
ne smeš početi ničesar drugega – potem 
je vprašanje, ali bi danes še živel v Los 
Angelesu.
Ste v Ameriki takoj dobili agenta?
»Najprej sem poskušal skrbeti sam 
zase. Potem sem imel neke agente, ki 
niso bili ravno to, kar sem pričakoval. 
Želeli so, da spremenim ime, da se zne-
bim naglasa in še kup takih neumnih 
predlogov sem dobil. Nato sam odprl 
svojo agencijo za igralce, vendar pa sem 
se odločil, da sebe ne bom prodajal. Po 
nekaj intervjujih za vloge pa sem naletel 
na Sharon – Sharon Nixon Kelly iz Ame-
rican Artists Group Management and 

PR. Spominjam se, da se je ravno pogo-
varjala po telefonu za casting z nekim 
producentom in mi je bil njen strogi in 
nepopustljivi nastop strašno všeč. Tisti 
trenutek sem si rekel: to je tisto, kar jaz 
potrebujem.«
Če se vrneva: najprej ste diplomi-
rali iz igre v Moskvi na Akademiji 
gledaliških umetnosti, pot em ste 
se vrnili v Slovenijo in do    bili zapo-
slitev v Slovenskem lju dskem gle-
dališču v Celju, leta 1998 pa odšli 
v Ameriko.
»Najprej sem bil eno leto pogodbeno 
zaposlen, potem so me v Celjskem gle-
dališču vzeli za stalno, potem pa je pri-
šel čas, ko se enostavno v zgodbi nisem 
več videl, in sem se odločil, da odidem. 
Sledila je Amerika, ja.«
Že od malega ste stremeli k temu, 
da boste igralec. A vam v Ljubljani 
zlepa ni uspelo. 
»Ko sedaj gledam nazaj, razumem, 
zakaj nisem naredil sprejemnega izpita 
na ljubljanski AGRFT, kljub temu da 
sem bil pripravljen na vse. Zelo malo 
Gorenjcem – vsaj takrat – je sploh uspe-
lo priti na akademijo, ker so bili Štajer-
ci, Primorci in Dolenjci vsi bolj odprti. 
Ker ko prideš tja ves zadržan, dejansko 
ne vedo, kaj bi s takim človekom poče-
li. Pravzaprav so mi s tem, ko me niso 
sprejeli, naredili uslugo, saj je bilo tisto, 
kar je sledilo, več kot le v redu. Namreč, 
oče – pa vedno je bil proti, da bi postal 

igralec – je s pomočjo prijatelja v Rusi-
jo na različne igralske šole poslal moja 
spričevala in konec avgusta sem prejel 
klic ene od njih, da so sicer sprejemni 
izpiti že mimo, mi pa dajo en mesec, 
da vidijo, ali sem iz pravega testa. Rekel 
sem 'ja', šele potem sem razmišljal, da 
moram še nekje zbrati denar za pot.«
Potem je bil na koncu to nekakšen 
družinski projekt?
»Recimo. Ko sem prišel v Rusijo, jezika 
nisem znal veliko, čeprav sem se rušči-
ne učil. Po enem mesecu naj bi imel 
potem sprejemne izpite, pa so se profe-
sorji zbrali na nekakšnem sestanku in 
se odločili, da sem se že dovolj izkazal 
– in so me sprejeli.«
Ko ste se odpravili v Ameriko, je bil 
obisk najprej mišljen kot dopust?
»Če pogledam nazaj, so se moja poto-
vanja zgodila vedno zato, ker mi nekaj 
ni bilo všeč, me je kje kaj zjezilo, čep-
rav sem danes zelo hvaležen, da so se 
stvari odvile tako, kot so se. Tako sem 
kupil letalsko vozovnico za Ameriko. 
Mislil sem, da bom ostal največ mesec 
dni. Stanoval sem pri sošolki z ruske 
akademije. A nisem dolgo zdržal, ko 
sem začel hoditi na castinge. Nakar je 
predlagala, naj ostanem: ker imam toli-
ko energije. Iz enega meseca je tako 
prehitro nastalo nekaj mesecev in poča-
si sem začel razmišljati, da bi si pridobil 
najprej delovno dovoljenje, nato zeleno 
karto, potem sem razmišljal o državljan-

V Hollywoodu moraš 
biti Hollywoodčan
Igor Korošec je Gorenjec, doma z Mlake pri Kranju, na čigar ime naletimo tudi v spletni  
banki igralcev IMDb. Danes ima štiriinštirideset let. Pred osemnajstimi leti je odšel v Ameriko na obisk,  
a se je v svojem stilu čez noč odločil, da ostane. Živi v Los Angelesu, letos pa je precej potoval  
tudi po Evropi. Kar pomni, je želel biti igralec.
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6 I POGOVOR
stvu – in kot bi mignil, je minilo deset, dvanajst let. Vmes pa 
se vsega navadiš.«
Živite v Los Angelesu, vendar filmske vloge niso kar 
takoj začele padati z neba. Morali ste poprijeti tudi za 
druga dela.
»Delal sem v gostinstvu, opravljal različna promocijska dela 
na cestah, bil agent igralcem, pa še v nepremičninski posel 
sem se spustil in pridobil tudi licenco za nepremičninar-
ja. Seveda pa sem istočasno hodil na castinge, se ukvarjal s 
produkcijo, celo režijo. Intenzivno sem delal na pilotskem 
projektu, komediji, a ko je eden od glavnih igralcev naredil 
samomor, se mi enostavno ni zdelo prav, da bi zanj našel 
zamenjavo. Zanjo sem spisal celo scenarij, zgodba pa se godi 
v stanovanjski hiši, v katero se naseli tujec, prišlek iz Slove-
nije. V bistvu moja zgodba, a karikirana, s precej sarkazma. 
Malce sem se ponorčeval tudi iz sebe, ker sem bil v tistem 
času tako pedanten, da ko sem imel recimo zabavo, so se 
morali povabljeni v stanovanju vsi preobuti v copate … Takrat 
je bila nad projektom zelo navdušena tudi žena Davida Has-
selhofa, Pamela Bach-Hasselhoff. Projekt je danes pravzaprav 
še vedno 'na čakanju'.«
V tem času ste vzporedno dobili nekaj vlog, a največ-
krat vloge negativcev, Rusov. Na vaši IMDb-strani je 
celo zapisano, da ste rusko-slovenski igralec.
»Američani pač Slovane jemljejo kot Vzhodnoevropejce in po 
njihovih merilih sodimo v isti koš tudi Slovenci. Čeprav so 
me zadnjih nekaj let začeli vabiti na avdicije tudi za drugačne 
vloge. To, da znam rusko, je v Ameriki plus. Lani pridem iz 
Rusije, grem na avdicijo, za katero sem se moral pripraviti v 
nemščini – v njej lahko igram, ne morem pa improvizirati. 
Pridem na avdicijo in čakalnica je polna nemških igralcev, ki 

jih poznamo iz različnih filmov in nadaljevank. Počutil sem 
se kar malo izgubljenega. A se je zgodilo, da so me po avdiciji 
dali na čakalno listo, kar pomeni, da so me praktično že izbra-
li. Bil sem presenečen in vesel obenem.«
Domnevam, da je šlo za vlogo Gottloba v televizijski 
seriji Grimm. Serijo smo lahko spremljali tudi pri nas.
»Ja. In potem so mi povedli še, da sem dobil vlogo, ki se bo 
pojavila v več delih, snemali pa bomo v Portlandu. Seveda k 
temu potem sodi še kakšna limuzina, ki te pelje na letališče, 
pa letiš v prvem razredu, uredijo nastanitev ... Super, sem si 
mislil, tole je pa kar velik projekt. V Sloveniji ste gledali drugo 
sezono. Na Pop TV ali na Kanalu A. Jaz nastopam v peti sezo-
ni v 99. in 100. delu.«
Potem to ni ravno običajna stranska vloga, če nasto-
pate v dveh delih?
»Je stranska vloga, ampak velikokrat se zgodi, da če gre za 
stransko vlogo, da te lahko tudi izrežejo. Tu niso izrezali niče-
sar. Popolnoma vse, kar sem posnel, je ostalo v seriji.«
Kakšen nov projekt?
»Trenutno sem na dopustu. Do začetka oktobra bom v Evropi, 
prišel pa sem konec marca, pa malo sem še potoval. Najprej 
je bila na vrsti Švica, potem Slovenija, sledil je Maroko, nato 
Nemčija, avgusta Grčija, ki je tudi malce delavna, potem spet 
Slovenija.« 
Razmišljate, da bi ostali v Sloveniji?
»Tu bi se z užitkom lotil kakšnega projekta, a 1. julija letos je 
minilo 18 let, odkar sem odšel v Ameriko. Praktično pol živ-
ljenja živim zunaj, tako da vsakič, ko se vračam v Slovenijo za 
krajši čas, doživljam neke vrste kulturni šok.«
Je 'mesto angelov' v Ameriki pravi izbor, če želiš biti 
igralec?

Igor igra vlogo Gottloba v seriji Grimm, ki jo bomo lahko videli tudi pri nas. / Foto: Pro Plus (Scott Green/NBC NBC Universal)
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»Los Angeles je bil po mojem mnenju 
zadnje mesto na planetu, v katerega bi 
se preselil, če ne bi bil igralec. In ko 
je bilo točno 15 let, ko sem se vračal iz 
Slovenije in pristajal na letališču v Los 
Angelesu, sem se ujel, da me je prvič 
prešinila misel, da sem doma. Od takrat 
dalje se tam počutim res doma. Vse do 
tistega trenutka pa sem vedno odhajal 
domov v Slovenijo. Bi pa delal v Evropi 
na kakšnih projektih. Da sem mobilen, 
da malo zamenjam okolje.«
Boste sedaj dali nepremičninske 
posle malce na stran in se posve
tili igranju?
»Nepremičninski svet sem zapustil lani 
septembra. Nekaj časa sem se ukvarjal 
še z igralskim menedžmentom, potem 
sem pa tudi to opustil in se prepustil 
igri in učenju igre.«
Da ne pozabim: nekje na spletu 
sem zasledila vaš posnetek pri
prave čokoladne potice. 
»Peke potice sem se lotil, ko sem bil še 
v Rusiji in se me je okoli božiča začelo 
lotevati domotožje. Včasih je bila trda 
kot kamen (smeh) … V Ameriki pa za 
vsak božič pripravim zabavo za prijate-
lje, in ker sem vedno spekel potico, jo 
tudi v prihodnje pričakujejo. Eno leto pa 
sem razmišljal, kaj bi svojim strankam 
podaril za novo leto in sem se odločil, 
da bom spekel male potičke in jim jih 
odnesel na dom. Tisti december sem 
spekel kar osemnajst potic ...«
Mar ni v Ameriki malce težko dobiti 
materiala za peko?
»Ja, kar. Sem pa nedavno odkril trgo-
vinico, kjer dobiš normalno moko. Pa 
dolga leta nisem mogel dobiti mokrega 
kvasa.«
Tudi drugače veliko kuhate?
»Da, ker se v glavnem prehranjujem 
doma. Tako vsaj vem, kaj jem. Kupljen 
kruh je neokusen, vsebuje ogromno 
sladkorja. Jogurte delam sam, dve leti 
nazaj pa sem se lotil postopka pripra-
ve kislega zelja (smeh). Priskrbel sem 
si celo pravi bavarski čebriček, da sem 
zelje v njem kisal.«
Še dobro, da ob zapolnjenem urni
ku najdete čas za to.
»To je zame sprostitev. Kuhanje je v 
bistvu zame meditacija. Razmišljam vse 
mogoče ali pa se učim za vlogo. Ponav-
ljam tekst, na primer.«
Vas v Ameriki kdo kdaj vpraša o 
Melaniji Trump?

»Tako kot jih veliko misli, da sem Rus, 
je zelo malo Američanov, ki dejansko 
vedo, da ima Melanija slovenske kore-
nine.«
Če na hitro potegneva vzporednico: 
Slovenija in Amerika.
»Vsaka ima svoje prednosti in svoje 
minuse. Kar me v Sloveniji strašno moti, 
je ogromno stokanja, za spremembe pa 
ni nihče pripravljen narediti nič. V Ame-
riki gredo ljudje na ceste, delajo kraval, 
dramo, če se s čim ne strinjajo. Podobno 
v Nemčiji. Slovenci pa smo fantastični v 
'jamranju'. Po drugi strani pa sem zelo 
vesel, da kakemu Slovencu v tujini tudi 
uspe. Recimo Mitji Okornu.«
Ste videli njegov zadnji film Planet 
samskih?
»Da. Zame je on tip z jajci. Ima velik 
ego, a je profesionalen in iz srca mu pri-
voščim, da mu uspe. Sem njegov total-
ni oboževalec. Jaz sem leta in leta delal 
napako, da sem se postavljal v ozadje, a 
v Hollywoodu se moraš obnašati kraju 
primerno, drugače te povozijo.«
Mitji z veseljem pripisujejo Hol
lywood. Mislite, da je iz pravega 
testa? 
»Mislim, da bo to prvi Slovenec, ki bo 
dobil oskarja. Slej ko prej. Všeč mi je, 
da uporablja pri vseh karakterjih vzho-
dnoevropsko psihologijo, kar je tipično 
za rusko šolo; po drugi strani pa imajo 
njegovi filmi ameriške, srečne konce.«
Ste kdaj razmišljali o tem, kakšne 
vloge bi pa pravzaprav želeli igra
ti?
»Vedno želiš igrati nekaj drugega od tis-
tega, kar dobivaš. V Rusiji sem igral gle-
dališke vloge herojev, ljubimcev, glavne 
moške vloge, a sem razmišljal, kako bi 
bilo nastopati v komedijah. Ko sem prišel 
v Slovenijo, sem igral v samih komedijah 
in spet razmišljal o težkih moških vlo-
gah, kar mi je dala Amerika. Sedaj pa se 
vračam ponovno z željo igranja v kome-
diji, ker se mi zdi, da je to edini žanr, ki 
da ljudem, kar potrebujejo: jih nasmeje. 
In zato so Okornovi filmi dobri. So katar-
zični in nasmejiš se zraven. Vsebujejo 
dramo in komedijo, ki se skozi ves film 
elegantno prepletata.« 

Nekoč ste izjavili, da malih vlog ni.
»Še vedno imam avdicije, kjer je včasih 
ogromno teksta, včasih pa le stavek, dva, 
ko ne veš zgodbe, nič o karakterju in 
potem se na slepo pripraviš na vlogo. Ali 
bo to dovolj za tisto, kar iščejo, ne moreš 
vedeti. Včasih pa narediš nekaj čisto po 
svoje in je lahko ravno to tisto pravo.« 
Slovenci imamo dobre odrske igra
lce, s filmskimi pa rahlo šepamo. 
Redki obvladajo oboje in so na fil
mu gledljivi.
»Vedeti moramo, da je velika razlika 
že med gledališčem in filmom ter med 
režiserji, ki to vodijo. Filmska igra je 
popolnoma drugačna od odrske. Ko sem 
hodil na začetku na avdicije, sem bil 
glasen, ker moraš biti na odru glasen, 
počasi pa sem ugotovil, da mi ni treba 
kričati, saj imajo mikrofone. Tudi sne-
manja se med seboj razlikujejo. Zase 
lahko rečem, da si lažje zapomnim tekst 
v angleščini in ruščini kot v slovenščini, 
je pa res, da je bilo ravno pri Grimmu 
snemanje kar naporno. Gottlob – lik, ki 
ga upodabljam – je ritoliznik, ki je zelo 
blizu z likom duhovnika, predan veri, 
fanatik, malo naglušen, vendar sliši, ko 
želi slišati – takrat celo zelo dobro. Ima 
karakter podlasice in v živalskem svetu 
to tudi predstavlja. Tako da je tu pri-
sotna še preobrazba in kar nekaj akci-
je. In moraš sodelovati tudi s kamero, 
ne lovi kamera samo tebe. Zgodi se, da 
isti kader ponavljaš dvajsetkrat, trideset-
krat. In povsod moraš narediti isto, da 
se na isti točki ustaviš, recimo. Ni eno-
stavno ...«
Lahko vloga, kot je Gottlob, prinese 
še boljše vloge?
»Grimm je ena redkih serij, kjer nisem 
eksplodiral, me niso ubili, sem preživel 
(smeh). Mislim, da obstaja možnost,  
da me bodo poklicali še za kakšno vlo-
go.« 

 Če pogledam nazaj, so se moja potovanja zgodila  
vedno zato, ker mi nekaj ni bilo všeč, me je kje kaj zjezilo, 
čeprav sem danes zelo hvaležen, da so se stvari odvile  
tako, kot so se.«
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

B
oste rekli ob naslednjih stavkih, 
le kaj je treba pogrevati stare čase, 
kako so živeli in vzgajali, ko pa 
danes živimo čisto drugače. Ampak 

vendarle, kot razmišlja psihologinja v 
Kranjskih vrtcih Andreja Pungartnik: 
»Včasih so starši otroka pustili od jutra do 
večera naokrog. Saj ne trdim, da so svojim 
otrokom kaj bolj zaupali ali da so se manj 
bali zanje kot se starši danes. Nekako pa 
so otroci imeli bolj proste roke, bolj so 
lahko razvijali svojo potrebo po gibanju, s 
tem tudi večjo gotovost v lastno samopo-
dobo.« Zelo pomembno je, kot pravi psi-
hologinja, da se otrok že v predšolskem 
obdobju uči prek igre, lastnih aktivnosti in 
izkušenj, ki pa jih ne more pridobivati, če 
mu jih odrasli ne omogočajo oziroma še 
slabše, mu to omogočajo na način, kot so 
si ga sami zamislili, še preden otrok sploh 
lahko izrazi svoje želje. Otrok tako posta-
ne vseživljenjski 'projekt' staršev, čeprav 
ti verjetno to počnejo v najboljši veri in 
prepričanju, da je tako za otroka najbolje. 
Otrok v svojih najzgodnejših letih še 
najbolj potrebuje občutek, da je sprejet, 
varen, ljubljen. Socialni pritisk okolja pa 
je postal takšen, kot opozarja psihologin-
ja, da nekako nisi dober starš, če ne vklju-
čiš že majhnega otroka v različne pro-
stočasne, interesne dejavnosti – in najbolj 
temu pritisku podlegajo starši, ki sami 
niso prepričani vase, v dobri veri, da bodo 
s tem, ko otroka ne bodo nekam vključili 
takoj zdaj, ovirali njegov razvoj in napre-

dek. »Pri tem pogosto pozabljamo, da se 
otrok razvija celostno, da ne gre samo za 
intelektualnost, kognitivni razvoj, ki ga 
spoznava prek motorike, gibalnih dejav-
nosti. Velikokrat povemo, da otrok zna 
nekaj narisati, zna šteti do deset, ne zna 
si pa npr. na stranišču umiti rok, obrisa-
ti ritke ... Pogosto pozabljamo na njegov 
čustveni razvoj in veliko bomo naredili, 
če mu omogočimo učenje samostojnosti, 
lastnega izražanja, spodbujamo njegovo 
domišljijo, radovednost. Čudovita intere-
sna dejavnost so 'treningi', kako postati 
strpen, sočuten do drugih, kako reševati 
konflikte – kot izziv, na kakšen način svo-
ja čustva izraziti in jih znati obvladovati na 

primeren način, kako se postaviti zase.«
JE KAJ NAROBE Z DOLGČASOM Ni potre-
be, da so starši otrokovi animatorji – in 
to kar naprej, je prepričana psihologinja. 
Niti ni potrebe, da se prelevijo v taksiste, 
ker ima otrok vsako popoldne vsaj eno 
dejavnost. Doda še: »In kaj je narobe z 
dolgčasom? Prav nič. Že majhen otrok je 
po svoji naravi vedoželjen, ima domišlji-
jo in do dolgčasa pogosto niti ne pride. 
Če pa že, potem naj otrok sam razmišlja, 
kako ga bo pregnal.« 
»Otrok ima tudi nešteto želja, vendar je 
treba ločiti med željami in potrebami. 
Ali pa se najprej vprašajmo, ali gre dejan-
sko za otrokove želje in potrebe ali naše, 

Najprej v topel objem,  
šele potem v krožek 
Koliko interesnih dejavnosti si želi vaš otrok, koliko si jih zanj želite starši? Pogosto vprašanje, celo 
dilema, ki se lahko pojavi že, ko je otrok še v prvih letih življenja. Psihologinja v Kranjskih vrtcih 
Andreja Pungartnik svoj pogled na to temo postavi v širši kontekst.

Andreja Pungartnik / Foto: Tina Dokl
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VELIKOST SKUPINE  
JE POMEMBNA:
 skupinski – 8 do 12 tečajnikov
 intenzivne skupine – 4 do 7 tečajnikov
 individualno ali v paru

VRSTE TEČAJEV:
 osnovni
 nadaljevalni
 izpopolnjevalni
 konverzacijski
 poslovni
  priprave na  

mednarodne izpite

TEČAJI TUJIH JEZIKOV:
 angleščina
 nemščina
 ruščina
 španščina
 portugalščina
 italijanščina
 kitajščina

ZA KOGA:
 otroke
 mladostnike
 odrasle
 zaključene skupine

KRAJ IZVEDBE 
TEČAJEV:

  v učilnici  
Podjetniškega centra  
Primskovo

 v podjetjih
 na osnovnih šolah
 v vrtcih

 OB VPISU do  
10. septembra 5%  POPUST

ŽE 25 LET
Z VAMI - ZA VAS

VAŠ TALES

Kranjske osnovne šole naj bi po  
podatkih ministrstva za izobraževanje 
v novem šolskem letu obiskovalo 5117 
učencev, od tega 676 prvošolcev. Lani je 
bilo vseh učencev 5051, prvošolcev pa  
672. Tudi podatki o vpisu v srednje šole  
še niso dokončni. Po grobi oceni bo  
Gimnazijo Kranj obiskovalo okoli 890  
dijakov (prvi letnik 200), Gimnazijo  
Franceta Prešerna 520 dijakov (143)  
in Šolski center Kranj 1400 dijakov  
(420). A. Š.

ŠOLE BODO SPET OŽIVELE

Društvo prijateljev mladine Kranj 
vabi na sejem rabljenih šolskih knjig 
in potrebščin, ki bo v soboto, 3. sep-
tembra, med 9. in 13. uro pri vodnja-
ku na Glavnem trgu v Kranju. Prisotni 
bodo tudi svetovalci, ki bodo nudili 
informacije o učbenikih in delovnih 
zvezkih ter njihovi veljavnosti. V 
primeru slabega vremena bo sejem v 
avli Mestne občine Kranj. A. Š.

SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV

morda na podlagi lastnih nezadovo-
ljenih potreb, ambicij. Ne nazadnje 
otrok ne bo imel staršev nič manj rad, 
če ne bosta ugodila kakšni od njegovih 
želja, vendar mu morata na primeren 
način pojasniti njun 'ne'. Npr. štiri-, 
petletnik pride domov iz vrtca in pravi, 
da bo hodil na angleščino pa na gim-
nastiko in še kam, ker je v vrtcu slišal, 
da vrstniki hodijo tja, in je še sam izra-
zil to željo. Pri tej starosti že ve, kaj 
sporoča staršem, ali si to res želi, je pa 
druga stvar, meni Pungartnikova. Pa 
ne, da bi mu kaj omejevali, prepovedo-
vali ... Celotno predšolsko obdobje je 
obdobje hitrih menjav čustev, intere-
sov, želja, potreb in to je normalno za 
ta čas in včasih starši prehitro ugodijo 
neki želji, potem so pa razočarani, ko 
se otrok po dveh, treh obiskih dejav-
nosti naveliča. V tem obdobju nima 
razvite še toliko pozornosti, koncen-
tracije, zato ne gre pričakovati, da bo 
pri tej starosti že zelo odgovoren.« Na 
splošno pa smo, kot še ugotavlja sogo-
vornica, prenasičeni z zunanjimi dra-
žljaji in treba je razmisliti, ali bomo že 
novorojenčku nad posteljo obesili kup 
pisanih igrač ...
PO VRTCU SE PRILEŽE POČITEK Veli-
ko predšolskih otrok je vključenih v 
vrtce ali druge oblike varstva in sogo-
vornica pravi, da se že v vrtcu v samo 
enem dnevu odvije precej življenja, od 
hranjenja, igranja, 'učenja', gibanja 
na prostem. Dejavnosti so uravnoteže-
ne, otroci lahko izbirajo, gre pa zato, 
da se upošteva otrokov celostni razvoj. 
In ne nazadnje imajo tudi otroci, tisti 
v vrtcu, neki 'delavnik' in imajo, ko 
pridejo domov, prav tako pravico do 
počitka.
Ker smo pred novim šolskim letom, 
ko bodo nekateri prag vrtca prvič pre-
stopili, psihologinja še svetuje: »Prva 
izkušnja z vrtcem je lahko težka preiz-
kušnja, ne samo za otroka, ampak tudi 
za starše, da si upajo in zmorejo otro-
ka spustiti od sebe na način, da ga lah-
ko zaupajo tudi okolju, v katerega pri-
haja otrok, zato so ti prvi razgovori s 
strokovnimi sodelavkami, vzgojitelji-
cami in pomočnicami vzgojiteljic tako 
zelo pomembni. Predvsem pa staršem 
svetujem: če vas kaj skrbi, zanima, 
karkoli v zvezi z vašim otrokom, vpra-
šajte, predvsem pa zaupajte sebi, svo-
jemu otroku in vzgojnemu kadru.« 
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Besedilo: Ana Šubic

V 
Mestni knjižnici Kranj že tre
tje leto svojim članom omogočajo 
brezplačno informacijsko opisme
njevanje. Program izobraževanj je 

namenjen vsem generacijam. »Za otroke 
pripravljamo računalniško šolo in šolo 
programiranja s Scratchom, za odrasle 
tečaje in delavnice. Osnovni tečaji so pri
merni za vse, ki nimajo predznanja in 
so posebej priljubljeni pri starejših, za 

poglabljanja znanja pa ponujamo tečaje 
za zahtevnejše uporabnike,« je pojasnila 
Lucija Podbrežnik iz Mestne knjižnice 
Kranj.
Z informacijskim opismenjevanjem bo
do po poletni prekinitvi nadaljevali sep
tembra, prijave pa že sprejemajo. Od 
septembra do konca leta vabijo k vpisu v 
delavnice za obdelavo digitalne fotogra
fije, uporabo tabličnih računalnikov in 
telefonov, uporabo Estoritev in pripravo 
predstavitev s programom Prezi. »Pri
dobitev informacijskega znanja in veš

čin želimo omogočiti vsem, zato uspo
sabljanja organiziramo za simbolično 
ceno  letno knjižnično članarino.  
Mnogi naši člani imajo pravico tudi do 
brezplačnega članstva: otroci, mladi, 
brezposelni, pre jemniki socialne pomo
či  zanje je zato tudi informacijsko opi
smenjevanje brezplačno,« je poudarila 
Podbrežnikova. Informacijsko pisme
nost bodo med prebivalce širili tudi v 
bodoče, saj računalniške šole, tečaje in 
delavnice načrtujejo tudi v prihodnjem 
letu. 

Brezplačno informacijsko 
opismenjevanje
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Na gimnaziji 
svet stoji.

Septembra vpis v  
maturitetni 

tečaj, 
izobraževanje in 
jezikovne tečaje 

za odrasle. 

Več na www.gimkr.si
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»Le v medsebojnem druženju lahko ustvarjamo 
pristne medčloveške odnose.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v septembru 2016:

 Četrtek, 1. 9. 2016     9.00–11.00         
  Info točka za seniorje. Svetujemo vam, kam se obrniti po 

pomoč in kje najti prave informacije za vsakovrstne težave, ki 
se človeku pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, kot so na 
primer osebne stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstve-
nimi prejemki in še čem. Nudimo vam tudi pomoč pri iskanju 
in izpolnjevanju različnih obrazcev. V težavah se oglasite ali nas 
pokličite na MCK: na telefon 082 058 457 ali pišite na e-naslov 
mck@luniverza.si.  Na razpolago smo vam vsak torek  
od 13.00 do 15.00 ure in vsak četrtek od 9.00 do 11.00 ure.  

 Torek, 6. 9. 2016 9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska 

srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega 
pogovora ter človeške bližine. Prijave do zapolnitve mest na 
e-naslov info@drustvo-zrokovroki.si ali tel. 051 425 352 (Eva).

 Torek, 6. 9. 2016 17.00–19.00      
  Predavanje: Razodetja karme. Karma je zakon, ki opredeljuje 

naša življenja bolj kot smo si pripravljeni priznati. Na predavanju 
Zorana Železnikarja bo šlo za pogled z antropozofskega vidika. 

 Sreda, 7. 9. 2016 18.00–20.00         
 Petje ljudskih pesmi  
 Četrtek, 8. 9. 2016 18.00–19.30         
  Delavnica: Priprava zeliščnih pripravkov. Tokrat se bomo 

poučili o vrstah eteričnih olj, o njihovi kakovosti, pridobivanju ter 
varni in pravilni uporabi. Delavnico vodi Alenka Mikeš.

 Četrtek, 8. 9. 2016 19.30–21.00         
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi - kako laže in hitreje do 
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore  
in svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na:  
rešitve@luniverza.si.

 Četrtek, 8. 9. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec Peter Puklavec vam 

nudi pomoč pri uporabi računalniških programov, spletne pošte 
in reševanju različnih problemov ... Prijave na MCK*.

 Četrtek, 8. 9. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v zanimivo celoto, ob prijetnem druženju. 
Prijave na MCK*. 

 Petek, 9. 9. 2016 17.00–19.30         
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi - kako laže in hitreje do 
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore  
in svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na:  
rešitve@luniverza.si

 Petek, 9. 9. 2016 18.00–19.30         
  Biodanza. Gre za preprosto vadbo ob glasbi, kar ima številne 

dobrodejne učinke. Utrjuje samopodobo, izboljšuje komunika-
cijo, krepi telo in duha ter prinaša optimizem, ustvarjalnost in 
pogum. Ležalka ni potrebna, dobrodošla pa je pijača.  
Delavnico vodi Nataša Kern, učiteljica didaktike.

 Torek, 13. 9. 2016  9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Prijave na e-naslov 

info@drustvo-zrokovroki.si ali tel. 051 425 352 (Eva).

 Torek, 13. 9. 2016  18.00–19.30        
  NLP tehnike – ključ do uspeha in zadovoljstva. Spoznali 

bomo osnove nevrolingvističnega programiranja, se naučili, 
kako »prebrati« sogovornika in uspešno prenesti želeno infor-
macijo z uporabo NLP tehnik. Dosežemo visok nivo razumevanja 
brez nepotrebnih konfliktov, bolj smo umirjeni in zadovoljni. 
Delavnico vodi Marjeta Mejač.

 Sreda, 14. 9. 2016 18.00–19.30         
  Kuharska delavnica: priprava testenin. Vabljeni vsi, ki ne veste, 

kaj bi s strojčkom za valjanje rezancev. Kralj nudeljcev - mojster 
Igor Šaršanski vam bo nanizal kup idej in napotkov za pripravo 
okusnih rezancev. 

 Četrtek, 15. 9. 2016 9.00–10.30         
  Vadba za telo, um in duha. Z vadbo skrbno izbranih vaj bomo 

izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto  
dihanja,  bistrost uma in vedrost duha. Prijave na MCK*.

 Četrtek,15. 9. 2016 17.00–19.30     
  Predavanje: Kako spremeniti svoje male odvisnosti, vzorce 

in navade…   Predavanje s praktičnimi primeri, kako se osvobo-
diti kajenja, prenajedanja in drugih razvad. Volja pri tem pogosto 
ni dovolj. Predavala bo dr. Kristina Knific.

 Petek, 16. 9. 2016  9.00–10.30         
  Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz 

Združenja iz bube v metulja. Obvezne prijave na MCK*.

 Petek, 16. 9. 2016 18.00–19.30         
 Družabni večer - TOMBOLA. Izvaja MD društvo Z roko v roki.

 Ponedeljek, 19. 9. 2016 18.00–19.30   
  Organiziran pohod: Besnica - slap Šum. Pod vodstvom turi-

stičnega vodnika Janka Zupana se bomo tokrat sprehodili  
do slapa Šum, skupno kako uro in pol hoje. Zbirno mesto:  
avtobusna postaja Zgornja Besnica. Obvezne prijave na MCK*.

 Torek, 20. 9. 2016  9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Prijave na e-naslov 

info@drustvo-zrokovroki.si ali tel. 051 425 352 (Eva).

 Torek, 20.9.2016  17.00–19.00         
  Koristne pravne informacije: Sosedsko pravo - 1. del  Kako 

je z drevesom, z vejami in plodovi drevesa, ki stoji na meji vaše 
nepremičnine? Kakšne dolžnosti imate, če na sosedovo posest 
uide vaš pes? Odgovore na ta in podobna vprašanja boste  
izvedeli od univ. dipl. prav. Nadje Vidic.

 Torek, 20. 9. 2016 18.00–19.30     
  Vadba za ženske v menopavzi. Na vadbi, ki jo vodi Ula Hribar 

Babinski, bomo z vajami spodbujale delovanje hormonskega 
ustroja, ki pozitivno vpliva na naše telesno, duševno in duhovno 
zdravje. Obvezne prijave na MCK*.

 Sreda, 21. 9. 2016  18.00–20.00         
 Petje ljudskih pesmi  
 Četrtek, 22. 9. 2016  9.00–10.30        
  Vadba za telo, um in duha. Z vadbo skrbno izbranih vaj bomo 

izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto  
dihanja,  bistrost uma in vedrost duha. Prijave na MCK*.

 Četrtek, 22. 9. 2016 18.00–19.30         
  Berimo s srcem - bralna skupina. V sproščenem vzdušju bomo 

ženske vseh generacij delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati s 
srcem in ne z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. 

 Četrtek, 22. 9. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Nudimo vam pomoč pri uporabi 

računalniških programov, spletne pošte ter reševanju različnih 
problemov in težav.

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

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

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

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

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

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

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

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

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

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

veœje
zaposlitvene
možnosti

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

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

Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 
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 Četrtek, 22. 9. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v zanimivo celoto, ob prijetnem druženju. 
Prijave na MCK*. 

 Petek, 23. 9. 2016 9.00–10.30      
  Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz 

Združenja iz bube v metulja. Obvezne prijave na MCK*.

 Petek, 23. 9. 2016 18.00–19.30         
  Trebušni ples. To je ples ženske duše, njene energije in  

njenega telesa. Na vadbi, ki jo vodi Mateja Pejašinovič, se 
boste naučile osnovne postavitve telesa, gibanja rok in nog 
ter se razgibale ob orientalskih zvokih. S seboj prinesite  
ležalno podlogo in rutico s cekinčki (zaželeno). Predhodne 
prijave na MCK*.

 Ponedeljek, 26. 9. 2016 17.00–19.00   
  Človek za tretje tisočletje. Kako rešiti civilizacijske probleme 

ter kako se bo zavest človeka v prihodnosti spremenila in 
zakaj. Predavanje Zorana Železnikarja. Prijave na MCK*.

 Torek, 27. 9. 2016 9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska 

srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in  
spoštljivega pogovora ter človeške bližine. Prijave do  
zapolnitve mest na e-naslov info@drustvo-zrokovroki.si ali  
tel. 051 425 352 (Eva).

 Torek, 27. 9. 2016 17.00–19.00         
  Koristne pravne informacije: Sosedsko pravo - 2. del  Kako 

je z drevesom, z vejami in plodovi drevesa, ki stoji na meji vaše 
nepremičnine? Kakšne dolžnosti imate, če na sosedovo posest 
uide vaš pes? Odgovore na ta in podobna vprašanja boste 
izvedeli od univ. dipl. prav. Nadje Vidic.

 Torek, 27. 9. 2016 18.00–19.30      
  Vadba za ženske v menopavzi. Na vadbi, ki jo vodi Ula Hri-

bar Babinski, bomo z vajami spodbujale delovanje hormon-
skega ustroja, ki pozitivno vpliva na naše telesno, duševno in 
duhovno zdravje. Obvezne prijave na MCK*.

 Četrtek, 29. 9. 2016 9.00–11.00         
  Vadba za telo, um in duha. Z vadbo skrbno izbranih vaj 

bomo izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto 
dihanja,  bistrost uma in vedrost duha. Prijave na MCK*.

 Četrtek, 29. 9. 2016 17.30–19.00         
  Masaža obraza. Naučimo se doseganja popolne sprostitve 

z masažo obraza. Masaža koristi tudi koži: pospešuje krvni 
obtok ter izločanje odpadnih snovi in tako čisti kožo.  
Delavnico vodi Mateja Pejašinovič. S seboj prinesite svoje 
obrazne kreme, ki jih je vaša koža vajena.  
Obvezna prijava na MCK*.  

 Četrtek, 29. 9. 2016 19.00–20.00       
  Predavanje Toma Križnarja. Naš ugledni popotnik, aktivist in 

borec za človekove pravice nam bo v besedi in sliki predstavil 
svojo življenjsko pot ter zadnje vtise s svojih afriških potovanj.

 Petek, 30. 9. 2016 9.00–10.30     
  Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz 

Združenja iz bube v metulja. Obvezna prijava na MCK*.

 Petek, 30. 9. 2016 18.00–19.30         
 Družabni večer – Tarok

  * Prijave na MCK: na telefon 082 058 457 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si

VPIS V NOVO SEZONO

P L E S N I  K L U B 

K R A N J

-HIP HOP-JAZZ- MINI CICI -SALSA -PLESI V PARU-
-FUNKCIONALNA VADBA-

tel.: 041 684 006 

info.urskakranj@gmail.com       www.urskakranj.com

Plesna šola Urška Kranj 
Cesta talcev 67, KRANJ
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Helen Doron English je mednarodno priznana metoda 
za zgodnje učenje angleščine, ki v svetu obstaja že 30 
let in je trenutno prisotna v 35 državah sveta, v Sloveniji 
pa od leta 2011. 

Otroke angleščino učimo že od 3. meseca naprej, pri 
čemer oponašamo način učenja materinega jezika. 
Ključnega pomena so tedenske skupinske urice, ki 
jih otroci preživijo v Helen Doron Centrih, saj učitelj z 
mednarodno licenco poskrbi, da otrok vse besede in 
zvoke poveže z razumevanjem in tako s trajnim znan-
jem. To dosežemo s pomočjo zvočnih zapisov in risanih 
epizod, ki jih starši otroku predvajajo vsakodnevno. 
Učenje tako temelji na ustvarjanju t.i. zvočne kopeli, iz 
katere otroci srkajo zvoke in besede ter intonacijo jezi-
ka, pri čemer k uspehu izjemno pripomore hitro pom-
njenje otrok v zgodnjem otroštvu.

Učenje v centrih poteka v manjših skupinah od 4 do 8 
otrok, temelji pa na igri in petju izključno v angleškem 
jeziku. Način dela je v celoti prilagojen otrokom in nji-
hovi razvojni stopnji, zato se otroci pri nas zelo zabava-
jo in procesa ne dojemajo kot učenje, temveč kot igro.

Vsak otrok ima 
neverjeten  

potencial oz.  
naravno danost,  

da se nekje  
do 6. leta lahko 

nauči toliko 
jezikov,  

kolikor mu jih na 
sistematičen in 

njemu prilagojen 
način predstavimo.

VPISI IN BREZPLAČNE PREDSTAVITVENE URICE V SEPTEMBRU  

ANGLEŠČINA  
ZA OTROKE
od 3 mesecev do 19 let 

www.helendoron.si
kranj@helendoron.com   I   041 773 878

www.helendoron.si

E URICE V SEPTEMBRU

Pokličite  

041 773 878
za brezplačno 

predstavitveno  
uro
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Besedilo: Mateja Rant

E
no najpomembnejših vsebinskih novosti na področ-
ju osnovnega šolstva v zadnjih letih predstavlja zgod-
nje uvajanje tujega jezika, ki ga kot neobvezni izbirni 
predmet učenci lahko izberejo že v prvem razredu, v 

novem šolskem letu pa ga bodo kot obvezni učni predmet v 
drugem razredu uvedli v vseh slovenskih osnovnih šolah. S 
tem po besedah predstojnice kranjske enote Zavoda za šol-
stvo Lucije Rakovec lovimo rep razvitih držav pri zgodnjem 
uvajanju tujega jezika v osnovne šole.
Prvi tuji jezik kot obvezni predmet za vse učence druge-
ga razreda so v šolskem letu 2014/15 poskusno uvedli v 61 
šolah, v lanskem šolskem letu se jim je pridružilo še 90 
šol, letos pa se to uvaja še v preostalih 301 šoli v Sloveniji. 
Na Gorenjskem je bilo v prvem krogu pet šol, ki so začele z 
uvajanjem tujega jezika v drugem razredu, lani se je vklju-
čilo osem šol, letos pa to čaka še preostalih 21 osnovnih šol 
na Gorenjskem. Zato pri zavodu za šolstvo pripravljajo tudi 
spremembo učnih načrtov za tuji jezik v četrtem razredu, je 
pojasnila Lucija Rakovec. Dosedanje izkušnje pri uvajanju 
tujega jezika v drugi razred so po njenih besedah pokazale, 
da je znanje učencev bistveno višje, kot so prvotno pričako-
vali, tudi zaradi dobre podpore zavoda za šolstvo. Za šole, 
ki se vključujejo v tretjem krogu uvajanja tujega jezika v 
drugem razredu, so že poleti pripravili sedem strokovnih 
srečanj, v prihodnje jih čakata še dve srečanji. »Predvsem 
si želimo učitelje začetnike opolnomočiti na strokovnem 
področju, saj mnogi nimajo izkušenj z zgodnjim poučeva-
njem tujega jezika, kajti doslej jih je večina učila tuji jezik 
na predmetni stopnji,« je opozorila Lucija Rakovec.
Pri zgodnjem poučevanju tujega jezika je po besedah Lucije 
Rakovec poudarek na govoru in poslušanju, s pisanjem in 

Poštevanka 
tudi v 
angleščini
V novem šolskem letu bodo začeli izvajati  
pouk prvega tujega jezika kot obveznega 
predmeta za vse učence drugega razreda  
v vseh slovenskih osnovnih šolah. 

14 I IZOBRAŽEVANJE

VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO 
INŽENIRSTVO KRANJ

Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj
04 236 11 20, 041 649 787, info@vsgi.si

www.vsgi.si

diplomirani inženir  
gradbeništva

izredni študij

 Organizacija študija poteka na zaposlenim prijazen način.

EDC Kranj, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj

04 236 11 20, 041 351 164, edc.visja@guest.arnes.si
www.edckranj.com

inženir gradbeništva
inženir varstva okolja in komunale
POKLICNA ŠOLA: zidar, tesar, slikopleskar - črkoslikar, pečar, 

dimnikar, izvajalec suh. mont. gradnje, kamnosek 

V novem šolskem letu bodo s poučevanjem tujega  
jezika v drugem razredu začeli v vseh slovenskih 
osnovnih šolah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nova miza 
za novo

leto
Obiščite trgovino Hobiles in izkoristite 
kupon za 20 % popust pri nakupu pisalne mize.

Hobiles, Gorenjska cesta 12b, 1215 Medvode
pon-pet: 7.00 - 19.00, sob: 8.00 - 12.00 www.hobiles.si

Popust velja ob predložitvi kupona in ob plačilu naročila z gotovino ali 
nakazilu na naš transakcijski račun.

Hobiles_NovaMiza_118x120.indd   1 5.8.2016   13:40:26

  

SREDNJA ŠOLA
ŽIVILSKI PROGRAMI  
(pek, slaščičar, mlekar, živilsko-prehranski tehnik)

KMETIJSKI PROGRAMI 
(gospodar na podeželju, kmetijsko podjetniški tehnik)

HORTIKULTURNI PROGRAMI 
(cvetličar, vrtnar, hortikulturni tehnik)

program NARAVOVARSTVENI TEHNIK

V srednješolske programe se lahko vpišete  
do 15. 9. 2016. Več informacij: 080 3900,  
041 499 934, srednjasola.odrasli@bc-naklo.si. 

DO ŽELENEGA POKLICA V CENTRU PRILOŽNOSTI IN ZNANJA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Programi (redni in izredni študij):
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 
HORTIKULTURA 
NARAVOVARSTVO 

V višješolske strokovne programe se lahko prijavite 
od 29. 8. do 2. 9. 2016, na spletni strani Višješolske 
prijavne službe: http://vps.vss-ce.com/VPS/. 

Vpisi bodo potekali od 26. 9. do 3. 10. 2016. Več 
informacij: 04/277 21 45, referat.visja@bc-naklo.si. 

TEČAJI IN BREZPLAČNA USPOSABLJANJA 
Vabimo vas, da si na naši spletni strani www.bc-naklo.si ogledate tudi pestro ponudbo  

tečajev in možnosti brezplačnih usposabljanj.

Strahinj 99, Naklo
www.bc-naklo.si

branjem začnejo šele proti koncu tre-
tjega razreda. »Gre predvsem za prvi 
stik s tujim jezikom, ne pa klasično 
poučevanje tujega jezika, kot si morda 
predstavljajo nekateri starši iz lastnih 
izkušenj.« Pri tem se poskušajo naslo-
niti na učne načrte pri drugih šolskih 
predmetih in to vnašati v ure anglešči-
ne. »Recimo pri učenju poštevanke 
lahko števila ponavljajo tudi v angleš-
čini,« je ponazorila Lucija Rakovec. 
Pri zavodu za šolstvo so pretekli dve 
leti izvedli tudi anketo med učitelji in 
starši glede zgodnjega poučevanja 
tujega jezika. Ta čas potekajo analize 
rezultatov, na podlagi izsledkov pa 
bodo pripravili usmeritve za nadaljnje 
korake na tem področju. Starši so 
večinoma naklonjeni učenju tujega 
jezika, je še dodala. 



Besedilo: Igor Kavčič

Branko, vi ste pobudnik projektne
ga orkestra Kr Bis Band. Kakšni 
glasbeniki bodo igrali v njem in kaj 
je bila »hrana« za vašo idejo?
Branko: „V Mladinskem pihalnem 
orkestru Glasbene šole Kranj sem igral 
od njegovega začetka do pred dvema 
letoma. Glede na to, da se zdaj v svojem 
poslu ne ukvarjam z glasbo, sem igranje 
začel pogrešati. Nekaj je manjkalo, nis-
mo se več dobivali na orkestrskih vajah, 
urniki so se zapolnili z drugimi stvarmi 
in obveznostmi, hkrati pa je ostal spo-
min na naše nastope, pozitivne izkuš-

nje, pridobivanje glasbenega znanja in 
ob vsem tem tudi na dobro družbo. In 
sem pomislil na orkester, ki bi deloval 
projektno in ne bi bil obveza, ampak 
predvsem uživanje v igranju dobre glas-
be. Ravno v tistih dneh, bilo je pred dob-
rim letom, sem srečal Tomaža in mu 
takoj namignil, kaj če bi se zbrali »stari« 
člani šolskega orkestra in sestavili pro-
jektni orkester, v katerem bi on prevzel 
taktirko ...“
In Tomaž, ki poleg v podnaslovu 
omenjenih dveh šolskih orkestrov 
vodi še komorno skupino saksofo
nistov 4SaxFreinds in Godbo Cer
klje, si je kupil novo dirigentsko 
paličico ...

Tomaž: „Branka dobro poznam, zato 
sem mu pozorno prisluhnil in pomislil, 
da bi to lahko bilo jabolko, v katerega bi 
se dalo ugrizniti, čeprav je bilo v tistem 
trenutku mogoče še nekoliko kislo. Ide-
ja se mi vsekakor ni zdela slaba, hkrati 
pa sem vedel, kaj vse organizacija takega 
orkestra potegne za seboj.“
Branko: „Najprej sva si poskusila pred-
stavljati, kako bi bilo vse skupaj videti, 
kako bi celoten projekt potekal, kdo bi 
sodeloval v orkestru, kdo bi pomagal pri 
njegovem oblikovanju in podobno.“ 
Tomaž: „Branko je z idejo najprej sez-
nanil nekaj najbližjih prijateljev iz nje-
govih orkestrskih let, sam pa sem izko-
ristil arhiv glasbene šole, pri tem sem 
tudi ugotovil, da je šolski orkester star 
točno deset let, in naštel več kot sto šest-
deset učencev, ki so v vseh teh letih igra-
li v orkestru. Potem sva izračunala, da če 
bo polovico ideja zanimala in jih bo na 
koncu zares v orkester pristopila le polo-
vica od teh, nas bo vsaj štirideset. Iz tega 
bi se že dalo narediti dober orkester.“
Jabolko je očitno začelo zoreti, dr
užbena omrežja, elektronska pošta 
in telefoni pa „pregorevati“ ...
Branko: „Sploh ne. Tomaževi podatki so 
nas seveda navdušili, oblikovali smo ožji 
odbor, sestavili vabila v orkester in jih 
fizično po pošti razposlali nekdanjim čla-
nom. Poimensko na vse naslove. Tako je 
vsa zadeva delovala še resneje. Nekateri 
so vabila začudeno pogledali ...“
Tomaž: „Dobil sem kar nekaj klicev, 
kaj naj bi to bilo. Na začetku pomladi 

Odpihani se vračajo
Poslovni izziv Branka Djokovića je prodajalna z izdelki iz lokalnega okolja Krajček v starem delu 
Kranja, je pa tudi odličen tolkalec in nekdanji član Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene 
šole Kranj. Slednjega tako kot šolski simfonični orkester že dolga leta vodi profesor in pomočnik 
ravnateljice Tomaž Kukovič. Če se v teh dneh pogovarjam z obema skupaj, je vsekakor prva  
tema koncert projektnega orkestra Kr Bis Band z naslovom Vrnitev odpihanih, ki bo v soboto,  
10. septembra, ob 19.30 v Letnem gledališču Khislstein.

Tomaž Kukovič in Branko Djoković sta prva, ki sta projektni orkester vzela  
še kako zares. / Foto: Igor Kavčič
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Medijski pokrovitelj: 
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smo tako šli v akcijo. Pripravili smo spletno anketo, ki je 
vsebovala nekaj osnovnih podatkov o projektu, vsi zainte-
resirani so dali podatke, telefonske številke, elektronske 
naslove, odprli smo tudi skupino na Facebooku. Odzvalo 
se je kakih sto nekdanjih orkestrašev, od tega jih je bilo 
pogojno vsaj osemdeset za.“ 
Branko: „Pomembno je bilo pojasniti, da bo to projekt 
štirinajstih dni intenzivnih skupnih vaj, ne pa celoletna 
tedenska obveza, česar mnogi zaradi službenih študijskih 
ali drugih razlogov, ne bi zmogli.“
Tomaž: „Jabolko je postajalo vse okusnejše, bi lahko rekel 
v prispodobi. Mladi so se zelo angažirali. Rekel sem jim, 
dogodek je vaš, hkrati pa morate vedeti, da to ne bo le igra-
nje, ampak priprava takega orkestra in koncerta za seboj 
potegne še precej stvari, ki jih sprva ne vidimo. Dejal sem 
jim, da je moje delo predvsem priprava programa, not 
in dirigiranje, seveda pa sem obljubil vso pomoč tudi pri 
organizaciji.“
Kolikor vas poznam, Tomaž, ni ostalo pri tem, 
ampak je projekt tudi vas posrkal in ste postali del 
njih? Ne gre namreč zanemariti vaše organizacij-
ske izkušnje z velikimi sestavi.
Tomaž: „Kaj hitro so se začela vrstiti vprašanja, kako pa to, 
kako pa ono. Videl sem, kako si želijo igranja in druženja 
in to me je prepričalo, da gre za pravo stvar, ki jo bomo vsi 
skupaj izpeljali, vsak po svojih najboljših močeh.“

Branko: „Tudi sami smo hitro dobili realno sliko, da ne bomo 
samo zvadili skladb in jih odigrali, ampak nas čaka še kup 
organizacijskih izzivov.“
Kako ste izbrali skladbe za koncert? Bo to nekakšen 
orkestrski „best of“, ali ste izbirali nove skladbe? Sta 
bili pri izboru prizanesljivi do tistih, ki so v zadnjih 
letih instrumente imeli nekoliko zaprašene?
Tomaž: „Že v anketi smo vprašali, kakšno glasbo bi najraje igrali, 
in smo v osemdesetih odstotkih dobili željo po filmski glasbi. To 
je bilo tudi moje vodilo pri sestavi programa. Začeli bomo seveda 
s fanfarami, v nadaljevanju pa bomo igrali kar nekaj znanih film-
skih tem, kot so Zaratustra, Lepotica in zver, Levji kralj, posebej za 
nas pa je venček skladb iz risank Tom in Jerry priredil moj prijatelj 
Peter Tovornik. Za predlogo je vzel skladbo Scotta Bradleyja in jo 
uglasbil za pihalni orkester. Marca sem pripravil skladbe in note, 
da so člani orkestra lahko začeli vaditi. Ker sem sam glasbeni peda-
gog, dobro vem, da eni bolj, drugi manj intenzivno. Pri skladbah 
sem pazil tudi na to, da ne bomo nadaljevali na stopnji, na kateri 
so končali v glasbeni šoli, ampak sem izbral dve, tri zahtevnejše 
skladbe, za katere menim, da bodo glasbenikom še poseben izziv. 
Ko sem videl prijave v orkester in med njimi kar 25 flavt, sem se 
odločil, da s tremi skladbami nastopi posebej flavtistični orkester. 
Z odličnim tolkalcem Vidom Ušeničnikom sva ugotovila, da bi tol-
kalci, kar šest jih je v sestavu, prav tako lahko imeli svojo točko. 
Pripravil je dve skladbi ... Branko, boš ti razložil ...“
Branko: „Res je. Poleg programa, ki ga bomo igrali, tolkalci pri-
pravljamo tudi dve ritmični skladbi na nekoliko posebnih tol-
kalih, spustili pa se bomo tudi v kulinarične vode, dokazali, da 

Z instrumentov so mnogi nekdanji orkestraši najprej 
obrisali prah.
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SNG Nova Gorica: TARTUFFE
SNG Drama Maribor: VEČNO MLADI
Gledališče Koper: TRIO
PG Kranj: VSAKIH SEDEM VALOV
Boris Kobal&Tin Vodopivec: STARO ZA NOVO

ABONMA +
ŠPASTEATER:
Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
JURE IVANUŠIČ: Od tišine do glasbe.

NAGRADE ZA ABONENTE:

10 X IZLET „PO POTEH NANIZANKE GORSKI ZDRAVNIK“

KULTURNI DOM SV.DUH

GLEDALIŠKI ABONMA
KOMEDIJA 2016 / 17

www.sv–duh.si       

041/ 915 955 

VPIS OD 7.9. 2016

ORGANIZATOR: KD SIMBA
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se tolkalci spoznamo na kuhinjo in pokazali, kako brez besed 
komuniciramo med seboj. Naj skladbi ostaneta skrivnost.“
Do koncerta je še štirinajst dni, kako trenutno zveni 
orkester?
Tomaž: „Trenutno potekajo vaje za vse sekcije, trobilce, pihal-
ce, tolkalce ... Seveda še brez mene, kar se mi zdi zelo pomem-
bno, da vseskozi med glasbeniki vlada neka samoiniciativa. 
Skupaj pa začnemo naslednji teden, vsak dan po tri ure.“
Je kaj strahu, da so odprašeni instrumenti po dveh, 
treh in več letih še vedno nekoliko „iz forme“? 
Tomaž: „Malo me je pa res strah. Ampak ne za to, da bi kdo 
pozabil igrati, bolj je vprašljiva njihova glasbena kondicija. 
Ni namreč enostavno po letih neigranja spet eno, dve, tri ure 
skupaj trobiti, pihati v instrument.
Nekoč so bili to najstniki, danes so mladi odrasli ljudje, vsak 
s svojo zgodbo, znanjem, življenjem. Danes ti nekdanji otro-
ci znajo marsikaj, eden je oblikoval naš uradni znak, drugi bo 
poskrbel za našo audio in video podobo, tretji bo pri organizaci-
ji poskrbel za kaj drugega … To, da so sami vpleteni v pripravo 
koncerta, je dodana vrednost tega projekta. Sicer pa je v orkes-
tru polovica takih, ki so glasbeno še aktivni, druga polovica bo 
tokrat pobrisal prah s svojih instrumentov. Sodelovanje pa je 
obljubil tudi trobentač Matej Rihter, ki je pred desetimi leti v 
glasbeni šoli tudi ustanovil Mladinski pihalni orkester.“
Glede na to, da ste si izbrali tudi ime in uradni znak za 
orkester, Kr Bis Band obeta tudi nadaljevanje ... 
Branko: „Naj razložim ime. Kr, pomeni, da smo iz Kranja, bis 
je dodatek, saj se nekdanji orkestraši spet vračamo na oder, 

band pa se sliši bolj privlačno, mladostniško kot pa orke-
ster. Ime nosi s seboj zgodbo, in če ga razčleniš, lahko mar-
sikaj potegneš iz njega. Ime odslikava nas in našo idejo. 
Koncert smo naslovili Vrnitev odpihanih po filmski seriji 
Vrnitev odpisanih. V bistvu še nismo odpihali, niti odtrobili 
niti odbobnali – še vedno želimo to početi.
Projektni orkester naj bi v prihodnje postal nekaj trajnega. 
Naš namen je nekoč sestaviti vsegorenjski projekt, v katere-
ga bi vključili tako pihalce kot simfonike. Za zdaj si v tej 
smeri še ne želimo postavljati omejitev. Godbe in pihalne 
orkestre ima tako ali tako skoraj vsaka občina na Gorenj-
skem, mi pa bi delovali projektno. Bomo videli, kakšen bo 
odziv na tokratni koncert, za katerega ne smemo pozabiti, 
da ima velike zasluge prav Glasbena šola Kranj, ki nas je 
vse, ki bomo igrali »gor spravila«, z nekaj opreme in instru-
menti pa nam bo pomagala tudi na tokratnem koncertu.“ 

Zagnanosti in elana na vajah ne manjka, Kr Bis Band pa 
še pred prvim koncertom postaja blagovna znamka. 

Med 1. in 4. septembrom bo Layerjeva hiša že tretjič zapo-
red gostila Festival neodvisne filmske produkcije FilmMi-
xer. Festival letos poteka pod sloganom urbana džungla in 
se tematsko prepleta z razstavo del angleškega grafitarja 
Banksya, ki bo še do konca septembra na ogled v Layerjevi 
hiši. Uvodni festivalski večer bo tudi grafitarsko obarvan. 
Ogledali si bomo slovensko premiero dokumentarca Girl 
Power (Češka, 2016), ki govori o ženskih grafitarkah iz 
petnajstih svetovnih metropol. Projekciji filma bo sledil 
pogovor z avtorico filma Sany, ki ga bo vodila Mankica 
Kranjec. V filmskem programu gre posebej omeniti še eno 
slovensko premiero, celovečerec ameriškega režiserja 
Seana Bakerja, Tangerine (2015). Dinamičen in zabaven 
film nas vrže v središče ljubezenskih dram dveh trans-
spolnih prostitutk. Film je osvojil lanskoletno občinstvo 
na festivalu v Sundanceu, odprl pa je tudi letošnji 19. Moto-
vunski filmski festival. Na FilmMixerju bo sledila še eno 
mojstrovina, film Victoria (Nemčija, 2015), ki je bil v enem 
samem kadru posnet na ulicah Berlina. Prikazali bodo tudi 
dokumentarce in programe kratkih filmov, ki razmišljajo o 
mestih in urbanističnih procesih.

PRIHAJA FILMMIXER
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SIDDHARTA
AKUSTIČNO

www.tourism-kranj.si

MOŠKI SO Z MARSA,
ŽENSKE SO Z VENERE

PETEK

2. 9.
OB 21. uri

OB 20.30

OB 21 uri

KLAPE V KRANJU
(KLAPA ŠUFIT, KVATROPIRCI)

PETEK

9. 9.

SVET JE TVOJ
MUZIKAL OŠ OREHEK

NEDELJA

11. 9.

VEČERI POD GRAJSKO LIPO

1. 9.   MAJA ZALOŽNIK & MOONSHINE TRIO ACOUSTIC 

8. 9.   OPERNI VEČER

15. 9.  JAZZ VEČER

22. 9.  OPERNI VEČER Z JUAN VASLETOM

PETEK

16. 9.

VRT GRADU KHISLSTEIN VSAK ČETRTEK, OB 20. URI

vstopnine
ni

vstopnice

v predprodaji

Eventim
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Besedilo: Samo Lesjak

T
rinajsta izvedba Jazz Kampa Kranj z desetimi koncerti 
izvrstnih glasbenikov v staro mestno jedro ponovno pri-
vablja vse ljubitelje džeza in sorodnih zvrsti, obenem pa 
z raznovrstnimi delavnicami priznanih mentorjev širi 

Džezovski ritmi  
preplavljajo mesto
Jazz Kamp Kranj je 'krik tega poletja', kakor obiskovalce nagovarja slogan izobraževalno- 
festivalskega desetdnevnega dogajanja, ki prav v tem tednu z delavnicami ter s koncerti  
priznanih glasbenikov bogati poletne avgustovske večere na Pungertu. 

obzorja glasbenikov. Uvodni koncert festivala, nad katerim 
organizacijsko bedita glasbenika, brata Primož in Grega 
Grašič, je pripadel Mii Žnidarič in Steve Klink kvartetu, ki 
mu je sledil – sedaj na Jazz Kampu že tradicionalni – pevec 
in pianist Uroš Perić z zimzelenim Rayem Charlesom, ki 
je postavljal standarde džeza, soula in bluesa. Tradiciona-
len je že tudi koncert mentorjev glasbenih delavnic, pred-
stavili pa so se tudi udeleženci glasbenih delavnic Hrva-
ške glasbene mladine iz Grožnjana. Oboževalci swinga so 
prišli na svoj račun ob nastopu Greentown Jazz Banda iz 
Ljubljane, v Letnem gledališču Khislstein pa sta v duetu 
nastopila pianista David Gazarov in Emil Spanyi, in sicer 
ob spremljavi francoskega bobnarja Christopha Brasa in 
slovenskega basista Aleša Avblja – poleg nastopa Uroša 
Perića vsekakor eden izmed vrhuncev festivala.
Do konca festivala, tudi letos ozaljšanega z vinskimi 
degustacijami priznanih domačih vinarjev, ljubitelje džezov-
ske glasbe čakata še dva koncertna večera. Danes, 26. avgu-
sta, bo nastopil Big Band Gverillaz, ki se bo predstavil z glas-
bo Franka Zappe v priredbah za veliki orkester. V soboto, 27. 
avgusta, pa se bodo dopoldan in zvečer predstavili slušatelji 
glasbenih delavnic Jazz kampa Kranj. 

Koncert mentorjev letošnjega Jazz Kampa Kranj na 
Pungertu / Foto: Zoran Kozina

OBVESTILO O PREDVIDENI  
JAVNI DRAŽBI NEPREMIČNIN

Mestna občina Kranj bo predvidoma konec 
septembra 2016 na spletni strani objavila jav-
ni razpis za izvedbo javne dražbe za prodajo 
nepremičnin, in sicer poslovnega prostora na 
Koroški cesti 29 v Kranju, zasedenega stano-
vanja na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 8 
v Kranju, zemljišča v Struževem in počitniške 
hišice v Termah Čatež.

Besedilo javne dražbe s podrobnejšimi poda-
tki bo na občinski spletni strani objavljeno 
predvidoma od 15. 9. 2016 dalje.

w
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 TURISTIČNO  DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA VABI NA

XI. ETNOLOŠKO PRIREDITEV
LESARSTVO V TUHINJSKI DOLINI  

OD ZIBKE DO GROBA
od 26. do 28. AVGUSTA 2016  PRI TERMAH SNOVIK

PETEK, 26. AVGUST 2016
ob 20. uri - uprizoritev komedije z naslovom POŠTAR JAKEC  

v izvedbi igralcev KUD Ivan Cankar  iz Šmartna v Tuhinju.  
V času etnoloških dni bomo pred termami Snovik pripravili in zakurili kopo. 

SOBOTA, 27. AVGUST 2016
od 10. do 16. ure  - sejem domačih dobrot, spominkov, kvačkanih izdelkov,  

različnih izdelkov iz lesa in podobno.
Na delavnicah  se boste lahko  preizkusili v nekaterih spretnostih in opravilih.

Ob 11. uri bo predstavljen novo zgrajen ZELENJAVNI VRTIČ. Strokovnjaki  
iz Semenarne Ljubljana vas bodo seznanili z namenom in načinom urejanja  

zelenjavnih vrtov.

NEDELJA, 28. AVGUST 2016
OSREDNJA PRIREDITEV s pričetkom ob 15. uri, VSTOP PROST!

LESARSTVO V TUHINJSKI DOLINI OD ZIBKE DO GROBA
Predstavili bomo razvoj lesarske dejavnosti v naši dolini v besedi in  

s praktičnimi prikazi skozi čas.   

 Po prireditvi vas bosta zabavala FRANCE IN ANITA. 
BOGAT SREČELOV!

Informacije: 
TD Tuhinjska dolina tel. 041 633 779

www.td-tuhinjskadolina.si

x150-OkusiKamnika.indd   1 23/03/16   17:05

OBČINA KAMNIK

V soboto, 3. septembra, bo na Pungertu 
na koncu starega dela Kranja tradici-
onalni Živ žav. Otroke bodo ob 10. uri 
na Maistrovem trgu pričakali klovni, 
pravljični junaki, kranjski godbeniki in 
mažoretke ter jih povedli na Pungert. Na 
glavnem odru bo otroke zabaval čarov-
nik, ogledali si bodo lahko tudi lutkovno 
predstavo in za zaključek zapeli in 
zaplesali na koncertu. Na igrišču bodo 
poleg barvanja obrazkov potekale še 
športna, taborniška, frizerska in Krice 
Krace delavnica, predstavili se bodo 
kranjski taborniki in gasilci ... Tudi letos 
bodo organizirali Knjižno menjalnico in 
»ribolov«, pri katerem otroci namesto 
rib lovijo darila. V primeru dežja bo 
prireditev 10. septembra. A. Š. 

ŽIV ŽAV NA PUNGERTU

Če ste se v zadnjem mesecu sprehodili mimo Gradu Khislstein, ste na njegovem 
zidu gotovo opazili najboljše fotografije z instagram fotografskega natečaja, ki ga 
pripravljajo na Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Fotografijam s prvega natečaja, 
ki je potekal pod geslom #UtripKranja, se bo danes, 26. avgusta, pridružilo še deset 
najboljših fotografij z drugega natečaja na temo #UliceKranja. Razstavo bodo odprli 
ob 18. uri. Kot je pojasnila Manca Strugar z zavoda za turizem in kulturo, želijo z 
natečajem ljudi spodbujati k iskanju mestnih znamenitosti in okoliških kotičkov, ki 
Kranj delajo poseben: »Z odzivom smo zelo zadovoljni, saj smo na prva dva nateča-
ja prejeli več kot petsto fotografij, prav tako pa z izdelki. Instagramerji zares najdejo 
čarobne in zanimive detajle. Tretja tema je v znamenju značke #KRlepo, s katero 
želimo spodbuditi k fotografiranju znamenitosti, ki so znane vsem ali pa jih opazijo 
samo oni. Natečaj bo odprt do 15. septembra.« A. Š.

ULICE KRANJA NA FOTOGRAFIJAH

Če bi se radi nasmejali in obenem 
naredili še nekaj dobrega, se 
lahko danes, 26. avgusta, ob 17.30 
odpravite v gostilno Stari Mayr v 
centru Kranja na dobrodelni stand 
up nastop Klemena Bučana. Ob 
vstopu in plačanem prispevku pet 
evrov bodo obiskovalce razveselili 
še s porcijo čevapčičev. Izkupiček 
bodo namenili pro bono ambulanti 
v Kranju, ki naj bi jo odprli septem-
bra. Ambulanto za občane brez 
urejenega zdravstvenega zavaro-
vanja urejajo v stavbi na Cesti Sta-
neta Žagarja, ki je v lasti kranjske 
občine in kjer je bila včasih uprava 
Kranjskih vrtcev. A. Š.

DOBRODELNI STAND UP  
Z BUČANOM

Evropski teden mobilnosti bo med 16. 
in 22. septembrom povezal na tisoče 
evropskih mest, tudi Kranj, ki je bil lani 
proglašen za najbolj aktivno slovensko 
mesto v tem tednu. Letošnja osrednja 
tema je Pametna mobilnost za gospo-
darsko uspešnost. Kot napoveduje 
Andrej Zalokar, predsednik Komisije 
varno kolesarim, ki je koordinatorica 
programa v Kranju, se obetajo številne 
aktivnosti, s katerimi bodo ljudi spodbu-
jali k spremembi potovalnih navad, da 
bodo večkrat izbrali hojo, kolo ali javni 
prevoz. Tudi letos naj bi predali namenu 
nekaj novih kolesarskih pridobitev. A. Š. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
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Besedilo: Vilma Stanovnik

P
o tradiciji je Kranj zadnji julijski 
konec tedna dihal s kolesarskimi 
pljuči. Na ulicah in cestah v mestu 
in okrog njega smo bili priča srdi-

tim bojem kolesarjev iz petih držav, ude-
ležencev tradicionalne kolesarske dirke 
za Veliko nagrado Kranja.

Kranj je kolesarsko mesto

Kolesarji želijo biti enakopravni udeleženci v prometu.

Ne le športniki kolesarji, tudi 
domačini želijo, da je Kranj 
za kolesarje varno in prijazno 
mesto.

Jesen v Termah Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice
Jesenski oddih v Termah Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice vsebuje: nočitev s polpenzionom, 

s pravim kulinaričnim razvajanjem • neomejeno kopanje v termalnih bazenih • nočno kopanje ob petkih in 
sobotah • 1x savnanje • brezplačno uporabo kopalnega plašča • vodene rekreativne pohode ali 

vadbo za telo, nordijsko hojo, vodno aerobiko • zabaven družabni program

29. 8.-28. 10. 2016 1. 11.-7. 12. 2016

Oddih s polpenzioni za seniorje 3 noči 5 noči 3 noči 5 noči

Terme Šmarješke Toplice, hotel Šmarjeta**** 177 EUR 280 EUR  173 EUR 273 EUR
Terme Dolenjske Toplice, hotel Kristal**** 170 EUR 268 EUR 166 EUR 262 EUR

Cene (v EUR) veljajo na osebo v dvoposteljni sobi. Doplačilo: enoposteljna soba, polni penzion.

Za več informacij in rezervacijo pokličite ali pišite: T: 08 20 50 310 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si

Varen in 

cenovno 

ugoden oddih 

za starejše
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Kolesarsko vzdušje je bilo opazno tudi med kolesarji rekre-
ativci in tistimi, ki namesto v avto raje sedejo na kolo in 
se odpravijo po opravkih. Ti seveda ne vozijo po zaprtih 
in varovanih poteh, pač pa so normalni udeleženci v pro-
metu. »Normalni – da, ne pa tudi enakopravni. Vozniška 
kultura mnogih Slovencev namreč kolesarja ne prizna kot 
enakopravnega udeleženca v prometu, pač pa je za voznika 
motornega vozila prej moteč faktor na cesti,« pravi pod-
predsednik Komisije varno kolesarim Marjan Bajt.
»Da pa ne bom preveč kritičen, moram priznati, da se 
miselnost voznikov motornih vozil počasi spreminja. Vse 
večkrat na kolesu opažam, da vozniki, ki me prehiteva-
jo, vključijo smerni kazalec, in da je manj tistih, ki vozi-
jo mimo tesno in brez smernega kazalca. K temu gotovo 
pripomore tudi delo Komisije varno kolesarim. Ta se kot 
posvetovalno telo župana trudi izboljšati kranjsko kolesar-
sko infrastrukturo in dela na promociji in izobraževanju 
kolesarjev in voznikov. Tako smo tudi v letošnjem letu 
priča nekaj izboljšavam na obstoječi lokalni kolesarski 
mreži, še več pa jih pričakujemo v drugi polovici leta,« 
še pravi Marjan Bajt in dodaja, da se že pripravljajo na 
septembrske prireditve ob Evropskem tednu mobilnosti, 
poleg tega pa načrtujejo še nekaj akcij za spodbujanje 
nakupovanja s kolesom, šolo varne vožnje za osnovne šole 
in upokojence in drugo. 
»Zlasti velika pridobitev bodo mestna kolesa, ki si jih bo 
od septembra dalje mogoče izposoditi na petih lokacijah v 
mestu,« še dodaja Marjan Bajt. 

Zavod za šport Kranj tudi letos na otroškem igrišču GibiGib 
organizira različne brezplačne aktivnosti, ki potekajo že od apri-
la in se bodo končale sredi oktobra. Ta konec tedna se otroci 
lahko udeležijo ustvarjalnih delavnic in male šole žongliranja, 
pričakal jih bo tudi napihljiv grad. »Glede na dober obisk igrišča 
se tudi na aktivnostih vedno nabere kar precej otrok, ki so tisti 
trenutek na igrišču, nekateri pa se jih udeležijo tudi namensko. 
Še zlasti so popularni čarovnik Grega, risanje po zidu, napihljiv 
grad, športne aktivnosti in lutkovne predstave, mala šola žon-
gliranja pa pritegne tudi marsikaterega odraslega,« je povedal 
vodja športnih programov Matija Bežek. Podrobnejši program je 
na voljo na spletni strani zavoda za šport. A. Š.

ŽIVAHNO NA GIBIGIBU
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Z obnovljenimi  
in razširjenimi prostori  
širimo tudi ponudbo! 
   Skupinski programi body tehnike za:

 -   Boljše počutje in zdrav vsakdan
 -    Dvig energetskega stanja in hormonalno ravnovesje
 -   Boljšo kondicijsko pripravljenost
 -   Hujšanje in oblikovanje telesa
 -    Izboljšanje funkcionalnosti v vseh starostnih obdobjih

     Individualni treningi za vrhunsko športno formo,  
rehabilitacijo in odpravo bolečin.

   Body junior akademija – mala šola aktivnega življenja

   Masaže in anticelulitni tretmaji

VABIMO K VPISU V NOVO SEZONO
PBS center športne odličnosti, Britof 292,  4000 Kranj
M: 040/784 131   E: barbara@teoael.si W: bodytehnika.si
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Besedilo: Maja Bertoncelj
Foto: arhiv Tjaše Vozel

K
ončane so letošnje poletne olim-
pijske igre, na katerih so nastopili 
tudi trije športniki iz Kranja: kole-
sarja Jan Polanc in Matej Mohorič 

ter plavalka Tjaša Vozel. Polanc je na 
izjemno zahtevni cestni dirki osvojil 52. 
mesto, Mohorič je odstopil, Vozljeva pa 
je bila na 100 metrov prsno 35. Zanjo so 
bile to druge olimpijske igre in Trbove-
ljčanka po rodu, ki že dobrih pet let živi 
v Kranju, je predstavila izkušnje iz Ria. 
Kako ste zadovoljni s svojim plava-
njem?
»Nikakor nisem zadovoljna. Na tekmo 
sem se sicer zelo dobro pripravila, zato 

sem pričakovala veliko boljši rezultat. 
Razočaranje ob pogledu na tablo z rezul-
tati je bilo kar veliko. Glede na to, da je 
bila olimpijska sezona izjemno pestra in 
polna ovir, ki sem jih premagala, pa sem 
ponosna, da se mi je sploh uspelo uvrstiti 
v reprezentanco za nastop na OI, čeprav 
so bili cilji za Rio pred tem mnogo večji.« 
Slovenija je osvojila štiri medalje. 
Kakšno je bilo vzdušje ob tem?
»V Riu smo bili, ko je Slovenija osvojila 
bron in zlato v judu ter srebro v kajaku. 
Vzdušje je bilo super. Vsi smo bili vese-
li in ponosni. Lepo je, ko lahko na tako 
prestižnem tekmovanju poslušaš him-
no svoje države, pa čeprav ne igra tebi.« 
Ste bili člani slovenske ekipe kot 
ena družina ali ste se bolj malo 
videli? 

»S preostalimi člani slovenske ekipe 
smo se videli bolj malo, saj smo plaval-
ci imeli drugačen urnik od drugih. Ker 
so se nam predteki začeli šele ob enih 
popoldan, smo na zajtrk hodili zelo poz-
no, ko so ostali športniki že bili na svo-
jih prizoriščih, iz bazena pa smo prišli 
šele okoli polnoči, ko so drugi po navadi 
že spali.« 
Kako bi igre opisali v netekmoval-
nem smislu? Po čem vam bodo naj-
bolj ostale v spominu?
»Vsekakor mi bodo igre najbolj osta-
le v spominu po kraju organizacije, po 
Riu. Pred odhodom je bilo slišati veliko 
o vseh nevarnostih, ki nam pretijo tam, 
a nisem doživela ničesar neprijetnega. 
Rio se mi zdi čudovito mesto s pozitivno 
energijo in prijaznimi ljudmi.« 
Pred igrami je bilo veliko besed o 
ziki. Vas je bilo kaj strah?
»Sama se nisem bala. Zaradi vsega 
govorjenja o tem pred odhodom so bili 
veliko bolj v strahu moji domači. V Bra-
ziliji pa potem ni bilo prav nobene pani-
ke glede komarjev. V treh tednih me je 
pičil samo eden.« 
Veliko je bilo slišati o slabi orga-
nizaciji. Kakšna je vaša ocena, pri-
merjava z igrami pred štirimi leti?
»Menim, da so se Brazilci potrudili pri 
organizaciji iger, čeprav so bile nekate-
re stvari zaključene v zadnjem hipu ali 
pa jih sploh niso dokončali pravočasno. 
Kot gostitelji pa so bili izredno prijazni 
in gostoljubni. Če primerjam z igrami 
pred štirimi leti, vidim razlike predvsem 
pri organizaciji avtobusnih prevozov, saj 
so bili Brazilci pogosto zmedeni, avto-
busi pa včasih sploh niso bili točni. Tudi 

V sobi je manjkala 
le televizija
S plavalko Tjašo Vozel o olimpijskih igrah in Riu de Janeiru

Za Tjašo Vozel so bile to druge olimpijske igre. 
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K R A N J ,  S L O V E N I A
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jedilnica in prehrana sta bili v Londonu veliko bolj razkošni 
in bolje organizirani. Sicer pa je bilo za plavalce na samem 
prizorišču poskrbljeno zelo dobro.« 
Kakšen je Rio, Brazilija? Ste imeli kaj časa za spoz-
navanje mesta?
»Rio je z mojega vidika zelo lepo, zanimivo in prijetno mes-
to. Tistih najbolj kritičnih predelov, kot so favele, sicer nisem 
videla pa tudi kakšnih neprijetnih izkušenj nisem doživela. 
Ogledala sem si znamenito plažo Copacabana in odšla na 
goro Corcovado, kjer stoji znameniti kip Kristusa ter s katere 
se razprostira prečudovit pogled na ves Rio.«
Koliko dni ste bili v Braziliji in kako je potekal vaš 
dan?
»V Brazilijo smo plavalci odpotovali že 26. julija, in sicer v 
Santos, Sao Paulo, kjer smo bili do 2. avgusta. Tam smo bili 
nastanjeni v hotelu, trenirali pa smo dvakrat dnevno v baze-
nu na tamkajšnji univerzi. Nato smo se prestavili v Rio, kjer 
smo se namestili v olimpijski vasi. Namestitev je bila dobra, 
posebnih težav v vasi nismo imeli, v sobi je manjkal samo 
televizor. Jedli smo v veliki jedilnici, ki je obratovala 24 ur na 
dan, do nje pa smo hodili deset minut. Na razpolago so bile 
raznovrstne jedi (brazilske, azijske, pice, različne testenine 
...). Nekatere so bile zares okusne. Veliko je bilo tudi sadja 
in peciva, poleg vode je bilo na voljo tudi dovolj drugih pijač. 
Sicer pa je moj dan do samega starta na tekmi potekal tako, 
da sem se zbujala nekje med deveto in pol deseto, sledil je 
zajtrk. Okoli enajstih sem šla na avtobus, ki me je peljal v 
bazen. Vožnja je trajala približno petnajst minut. Tam sem 
se najprej razmigala in nato opravila kratek trening. Po tre-
ningu, okrog dveh, sem se vrnila v olimpijsko vas, kjer sem 
naredila še lažji trening v fitnesu. Do štirih, ko sem imela 
kosilo, sem počivala. Po kosilu sem za kakšno urico zaspa-
la ali reševala križanke. Ob devetih zvečer sem se ponovno 
odpravila v bazen na krajši trening, za konec dneva pa sem se 
še raztegnila. Okrog enajstih zvečer sem se vrnila iz bazena 
in pojedla večerjo. Nekaj čez polnoč sem prišla nazaj v svo-
jo sobo, se počasi pripravila na spanje in okoli enih ponoči 
zaspala. Po svojem nastopu pa se je ta urnik spremenil, saj 
mi ni bilo več treba hoditi v bazen. Prosti čas sem izkoristi-
la za ogled Ria in nekaterih tekmovanj. Olimpijsko vas smo 
zapustili 14. avgusta in se vrnili v Slovenijo.« 
Ste si morda ogledali še kakšna druga tekmovanja? 
»Ogledala sem si polfinalno in finalno vožnjo našega kanu-
ista Benjamina Savška in rokometno tekmo med Slovenijo 
in Švedsko. Po vrnitvi domov sem občasno pregledala novi-
ce. Najbolj me je navdušila uvrstitev srbskih odbojkaric v 
veliki finale.« 
Kako naprej?
»Z zaključkom letošnjih olimpijskih iger se izteka še eno šti-
riletno obdobje. To je čas, ko je treba pogledati in analizirati 
delo, ki je bilo opravljeno, in se odločiti, kako naprej. O nas-
lednjih ciljih trenutno še ne premišljujem. Na začetku sep-
tembra, pred začetkom nove sezone, se bom o nadaljevanju 
plavalne kariere temeljito pogovorila s trenerjem Igorjem 
Veličkovičem. Pri sebi vem, da še zdaleč nisem pokazala tis-
tih rezultatov, ki sem jih sposobna odplavati. Sicer pa plaval-
ce v decembru čaka svetovno prvenstvo v kratkih bazenih v 
Kanadi.« 

Tjaša s trenerjem Igorjem Veličkovičem na gori 
Corcovado, kjer stoji znameniti kip Kristusa



Besedilo: Jože Marinček
Foto: Gorazd Kavčič

K
ranjčan Boris Margeta je edini 
mednarodni vaterpolski sodnik, 
ki je sodil že na petih olimpijskih 
igrah. Velika verjetnost je, da bo 

sodil tudi na šestih čez štiri leta v Tokiu.
Margeta je pred Riom sodil v Sydneyju, 
Atenah, Pekingu in Londonu. V Riu je v 
predtekmovanju sodil na petih tekmah: 
ZDA – Hrvaška, Madžarska – Avstralija, 
Španija – Hrvaška, Grčija – Brazilija in 
ZDA – Italija. Sodil je tudi na ženskih 
tekmah, in sicer v predtekmovanju na tek-
mah med Italijo in Avstralijo ter Španijo 
in Kitajsko. V nadaljevanju tekmovanja 
je nato sodil tudi na četrtfinalni tekmi pri 
moških med Grčijo in Italijo ter na tekmi 
za tretje mesto med Italijo in Črno goro. 
Junaki moškega dela tekmovanja so 
vaterpolisti Srbije, ki so v svojo zbirko 

dodali še zadnji manjkajoči naslov – lovo-
riko olimpijskih prvakov. V finalu so bili 
boljši od Hrvaške. Po končani tekmi so 
se spomnili, da je za uspeh zaslužen tudi 

Kranj s svojimi prebivalci, saj so pred 
odhodom v Brazilijo imeli desetdnevne 
priprave prav v Kranju, kjer so kovali tak-
tiko za osvojitev olimpijske medalje. 

Sodil že na petih  
olimpijskih igrah
Boris Margeta je edini mednarodni vaterpolski sodnik, ki je sodil na petih olimpijskih igrah.  
Olimpijski zmagovalci Srbi po zmagi omenili tudi Kranj, kjer so kovali načrt za odličje.

Boris Margeta

V organizaciji Golf & Country Kluba Kranj bo v nedeljo, 
28. avgusta, na igrišču Diners club Ljubljana v Smledniku 
potekal tradicionalni golfski turnir, jubilejno 10. odprto 
prvenstvo Kranja v golfu. Začel se bo ob 9. uri, družabni 
zaključek s podelitvijo nagrad pa bo ob 17. uri na Brdu pri 
Kranju. Prijave sprejemajo do danes, 26. avgusta, do 19. 
ure. Tekmovanje poteka pod pokroviteljstvom  
Mestne občine Kranj, udeleženci pa se potegujejo za 
prehodni pokal mesta Kranja. Lani ga je prejel Tomaž 
Slavec. M.B. 

JUBILEJNO DESETO ODPRTO PRVENSTVO 
KRANJA V GOLFU



Matična prodajalna: 

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

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

•	 Obutev	izdelamo	tudi	po
meri	vaših	nog

•	 Izdelano	v	Tržiču

Dobro počutje  in  svoboden korak

Celotno ponudbo si oglejte na

   www.proalp.si
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Kranj bo gostil mednarodno tekmovanje 
Kranj Open – 1st Diamant cup, ki bo v 
soboto, 3. septembra, in v nedeljo, 4. 
septembra, v plesnih ritmih združilo 
okrog štiristo najboljših plesalcev iz več 
kot trideset držav sveta. Tako v soboto 
kot v nedeljo bodo v Športni dvorani Zla-
to polje čez dan potekala predtekmova-
nja, v večernem delu bodo sledili finalni 
nastopi. Plesalci – od mladincev do 
članov – se bodo pomerili v standardnih 
in latinsko-ameriških plesih. Očarljivi 
valček, energični tango, zapeljiva rumba, 
razigrani jive … vse to bo mogoče videti 
in občudovati v izvedbi največjih plesnih 
mojstrov z vsega sveta. Pari, ki bodo 
najbolj prepričali sodnike v vseh šestih 
plesih, bodo na koncu zasedli zmago-
valni oder. Vstopnice za ogled si lahko 
zagotovite že v predprodaji. S. K.

SVETOVNA PLESNA SMETANA 
PRIHAJA V KRANJ

Besedilo: Maja Bertoncelj
Foto: Sandi Fišer

F
inalni turnir državnega prvenstva Samsung v košarki 3 x 3 
je potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani, na njem pa so 
bile v glavnih vlogah kranjske ekipe. V moški konkurenci 
se je zmage veselila ekipa Perkom Škorci v postavi Boris 

Jeršin, Mensud Julević, Jure Eržen in Jaka Hladnik, v ženski 
pa Rossi Šport Gotive, za katero so igrale Živa Zdolšek, Urša 
Žibert, ki je bila tudi zmagovalka v trojkah, Ana Ljubenović in 
Sandra Piršić. Slovenijo bodo septembra zastopale na evrop-
skem prvenstvu. 
Člani ekipe Perkom Škorci bodo kot državni prvaki odpotova-
li na turnir serije Masters v Debrecen. Potegovali se bodo za 
denarno nagrado in priložnost, da nastopijo na finalnem tur-
nirju FIBA 3 x 3 svetovne turneje, ki bo 27. in 28. oktobra v 
Abu Dabiju. Prvič v zgodovini državnega prvenstva so v tej 
sezoni boje bile košarkarice v kategoriji deklet do 16 let. Zma-

go so na koncu slavile triglavanke (Zala Jenko, Nuša Belehar, 
Ajda Blagovič, Yeisy Alexandra Perez, Pia Kristanc in Nana 
Žibert Rangus). 

Prvaki pod koši 
Na finalnem turnirju državnega prvenstva v košarki 3 x 3 sta se zmage tako v moški kot  
v ženski konkurenci veselili kranjski ekipi.

Ekipa Perkom Škorci v postavi Jaka Hladnik, Mensud 
Julević, Jure Eržen in Boris Jeršin nadaljuje dolgo in 
uspešno poletno sezono pod koši.



Letošnji kranjski kolesarski praznik se je končal s ciljem najprestižnejše 
in najstarejše kolesarske dirke pri nas, dirke za Veliko nagrado Kranja – 
memorial Filipa Majcna, ki je letos potekala že 48. leto zapored. Letošnji veli-
ki zmagovalec je Italijan Mattia De Marchi iz ekipe A.S.D. Cycling Team Friuli.  
Sicer pa je na dvodnevnem kolesarskem prazniku v Kranju nastopilo več kot 
petsto kolesarjev. Sobotni tekmovalni program je zaznamoval zanimiv nočni 
kriterij, kjer so uživali tako kolesarji kot gledalci.  Na tradicionalnih kranjskih 
dirkah je barve domačega kluba najbolje zastopal Jaka Primožič, ki je dose-
gel drugo mesto na sobotnem nočnem kriteriju, v nedeljo pa je potrdil svojo 
letošnjo vrhunsko formo še z zmago na domačem terenu na dirki Po ulicah 
Kranja.  Kolesarski klub Sava Kranj je bil v zadnjih letih že večkrat dobrode-
len, letos pa so se organizatorji odločili, da bodo na domačih dirkah v Kranju 
zbirali šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin  
za projekt Botrstvo. V. S., foto: Tina Dokl

BIL JE KOLESARSKI PRAZNIK
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REKREATUR LETOS PO GORENJSKEM

Včeraj se je v Kranju začel Rekreatur, to je ekipno 
kolesarjenje po Sloveniji. Prvič so ga organizirali 
leta 2006. Letošnje kolesarjenje bo potekalo po 
Gorenjskem, start in cilj pa bosta vedno v Kranju. 
Udeležence v prologu in treh etapah čaka 335 
kilometrov dolga trasa s kar 3611 višinskimi 
metri vzpona, ki ponuja fantastične razglede 
in užitke. Najbolj zahtevna bo današnja, prva 
etapa (106 kilometrov in 1574 višinskih metrov), 
ki bo kolesarje vodila iz Kranja skozi Besnico v 
Radovljico, na Jesenice, naprej do Tržiča, cilj pa 
bo v Kranju. Rekreatur se bo končal v nedeljo. 
Kolesarje boste v cilju lahko pozdravili med 
15. in 17. uro. Letos se je na traso Rekreatura 
podalo skoraj natanko toliko udeležencev kot na 
prvem, ko je bilo na startu v Lendavi pet ekip s 
skupno osemindvajsetimi kolesarji. V vseh teh 
letih se ga je udeležilo 354 ekip, 657 kolesark 
in 1661 kolesarjev. Kot pravijo organizatorji iz 
Turističnega društva Rekreatur, bodo udeleženci 
letos dodobra spoznali Gorenjsko: »Ko smo eta-
pe preverjali z očmi kolesarja Rekreatura, smo 
ugotavljali, da imamo tudi na domačem pragu 
veliko lepega, zanimivega in zabavnega.« M. B.
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Ko je pred sedmimi leti začel z atletsko šolo, je nekdanji 
atlet in olimpijec, Kranjčan Rožle Prezelj, že imel jasno 
začrtano filozofijo: otroci si zaslužijo le najboljše, tako po 
strokovni plati kot po odnosu. Danes, ko v Atletski šoli Rožle 
Prezelj vadi več kot 220 otrok, nekateri med njimi pa se že 
lahko pohvalijo tudi z naslovom državnega prvaka, ni več 
nobenega dvoma, da je njegova filozofija zaživela tudi v 
praksi. »Naš moto je od vsega začetka, da otrok ne 'forsir-
amo', ampak da se atletskih prvin učijo z igro. Na začetku 
so se nam zato nekateri smejali, a naše delo je že obrodilo 
sadove. Lani so bila dekleta U12 že ekipne državne prva-
kinje, letos smo imeli ekipne prvakinje v mnogoboju U12. 
In to brez usmerjenega treninga, kar dokazuje, da lahko na 
podlagi sistematičnega dela dobre rezultate dosežeš tudi 
samo z igro,« pravi Prezelj. Skozi igro se otroci do 10. leta 
starosti seznanjajo s tremi osnovnimi atletskimi prvinami – 
tekom, metom in skokom, od 10. do 15. leta jih usmerijo v 
atletski mnogoboj, šele v srednji šoli pride na vrsto omejena 
specializacija, še vedno pa skušajo gojiti čim več disciplin. 
»Kdor si želi tekmovati, mu to tudi omogočimo, čeprav to ni 
osnova našega programa. Na tekme otroke tudi psihološko 
pripravimo, da jim ne predstavljajo prevelikega stresa.«
V Atletski šoli Rožle Prezelj vodijo strokoven in podrobno 
razdelan program dela z otroki, sodelujejo pa tudi z veliko 
slovenskimi olimpijci. Mednje sodijo Brigita Bukovec, Dam-
jan Zlatnar, Jure Rovan in tudi Merlene Ottey, ki bo kasneje 
prevzela delo z nekaterimi otroki, ko bodo dosegli primerno 
stopnjo. »Zdi se mi zelo pomembno, da se izkušnje in znanje 
na otroke, čeprav so stari šele deset let, prenašajo iz prve 
roke. Tako pomagamo tistim, ki si želijo, da se ali zdravo 
razvijajo ali pa da bodo morebiti osvojili olimpijsko kola-
jno,« razmišlja Prezelj. Otroke že vrsto let spremljajo tudi 
po medicinski plati, na treningih jih vsako leto zdravniško 
pregledajo s ciljem zgodnjega odkrivanja potencialnih raz-
vojnih težav mišično-skeletnega sistema. 
V Atletski šoli Rožle Prezelj vadi več kot 220 otrok v Kranju, 
Križah, Cerkljah in Šenčurju, letos želijo z delom začeti tudi v 
Komendi. »Otrokom na podeželju želimo omogočiti enake 
možnosti, kot jih imajo otroci v večjih mestih. Talenti so 
namreč povsod, naša naloga je, da jim omogočimo, da svoj 
potencial čim bolj izkoristijo,« je še dejal Prezelj. 

Sistematično 
delo že  
kaže rezultate
V atletski šoli Rožleta Prezlja s sistematičnim 
delom dokazujejo, da lahko otroke tudi  
z igro pripeljejo do dobrih rezultatov.
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Besedilo: Vilma Stanovnik

L
ani so se organizatorji pri Športni zvezi Kranj odločili, da 
prvič pripravijo Festival športa, ki je v septembru potekal 
v kranjskem športnem parku. »Naša zamisel je bila, da 
bi staršem, ki želijo otroke vpisati v katerega od športnih 

kubov oziroma v katero od vadb, na enem mestu pokazali, kaj 
vse v občini ponujamo. Iz tega se je porodila ideja o Festivalu 
športa, ki pa ne bi ponujal le možnosti za vadbo otrok, ampak 
za vse od najmlajših do upokojencev in tudi invalidov. Želeli 
smo predstaviti možnosti tako za tiste, ki jih zanima tekmo-
valni šport, pa tudi za vse druge, ki jih zanimata rekreacija ali 
zgolj zdrav način življenja,« v imenu organizatorjev pravi Tadej 
Peranovič, ki priznava, da v prvi izvedbi Festivala športa ni bilo 
vse tako, kot so želeli, so pa dobili precej izkušenj, ki jih bodo 
uporabili že letos, ko v tednu od 7. do 13. septembra pripravljajo 
drugi Festival športa. 
»Prvič res nismo vedeli, kakšen odziv pričakovati. Veliko pohval 
smo dobili na račun ekshibicijske tekme v plavanju in vater-
polu, pa tudi druge prireditve so bile dobro obiskane. Slabšo 
izkušnjo smo imeli s tako imenovano športno tržnico, na kateri 
so se na stojnici predstavljala različna društva in drugi izvajalci 
programov športa. Ker je bila prav ta ponudba vodilo našega 

dogodka, je potekala kar pet dni, kar pa se ni izkazalo kot dobra 
poteza, saj prve dni, ko je bila tržnica sredi tedna, ni bilo veliko 
obiskovalcev. Tako smo se odločili, da letos tržnico pripravimo 
zgolj v dveh dneh. To pomeni v petek, 9. septembra, med 16. in 
19. uro ter v soboto, 10. septembra, med 10. in 13. ter 16. in 19. 
uro. Ob tržnici bo potekala tudi predstavitev športnih panog, 
srečanja in druženja z nekdanjimi in sedanjimi vrhunskimi 
športniki, pripravljamo pa tudi nagradno igro in srečelov. Za še 
boljše vzdušje in več informacij bo poskrbel moderator Robert 
Bauman,« našteva Tadej Peranovič, ki v tednu športa v Kranju 
vabi tudi na številne druge spremljajoče dogodke, od delavnic 
za otroke do šahovskega turnirja, pohoda v nordijski hoji, meri-
tev in testiranj pa tudi predavanj na temo športa. 
Organizatorji pripravljajo tudi poseben program za šole in vrt-
ce, zanimiva tekmovanja ter seveda tekme zvezd slovenskega 
športa v plavanju in vaterpolu, ki bodo na letnem kopališču 
potekale v petek, 9. septembra, od 19. ure naprej.
»Dogajalo se bo res veliko, da bi občani izvedeli več o vseh 
dogodkih, smo se odločili, da prireditev letos oglašujemo v 
čim več medijih, hkrati pa smo aktivni na omrežju Facebook, 
na spletni strani in upam, da bo na tržnico in druge prireditve 
prišlo čim več obiskovalcev,« še pravi Tadej Peranovič. 

Festival športa  
še bogatejši kot lani
Od 7. do 13. septembra bo v Kranju potekal drugi Festival športa, ki bo letos  
še bogatejši in zanimivejši kot lanski.

Tadej Peranovič vabi na Festival športa. / Foto: Tina Dokl

Ob športni tržnici bo letos še več praktičnih prikazov 
različnih športnih panog.
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Kranj je poleti obiskal Darko Klemen, zmagovalec zadnjega domačega kuharskega šova MasterChef. V Kranju ste lahko z njim poklepetali pri Matičkovi stojnici na Glavnem trgu – v družbi kuharjev Matjaža Erzarja, Bojana Černelča in mladega pomočnika Luka Semeja. Na fotografiji pa se jim je pridružila tudi Kranjčanka Nika Ahčin, ki je pred kratkim pridno pridobivala in nadgrajevala svoje kuharsko znanje v kuhinji Hestona Blumenthala. A. B., foto: A. B.

Marija Štremfelj, profesorica biologije na kranjski gimnaziji, znana slovenska 

alpinistka, ki je z možem Andrejem leta 1990 osvojila Mount Everest (bila sta prva 

zakonca na strehi sveta), je tudi mentorica mednarodnega priznanja za mlade MEPI, 

kjer mlade spremlja na odpravah. Letos so jo nagradili za posebne dosežke pri izvajanju 

programa MEPI. Priznanja sta l junija v Škofji Loki podelili britanska veleposlanica 

Sophie Honey in direktorica MEPI Andreja Anžur Černič. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Še ena poletna z zaključnega piknika gledališke sezone. Letos so v 

Prešernovem gledališču pridobili dve novi moči: Milana Goloba, po 

rodu Dolenjca, šolanega ekonomista in režiserja, ki v Prešernovem 

gledališču skrbi za odnose z javnostmi. Dekle ob njem je mlada 

dramska igralka Barbara Ribnikar iz Gorič, ki bo eno leto nadomeščala 

Vesno Pernarčič, ki je tretjič postala mamica. »Talentirana in posebna,« 

za svojo sošolko z akademije dodaja Milan. / I. K. Foto: Zaklop

Na Plaži na Krvavcu so tekmovali harmonikarji za veliki pokal Krvavca. Letos prvič. Zmaga je ostala na Gorenjskem, tekmovanje pa je povezoval Kranjčan Aljaž Miklavčič, bolj znan kot Aljaž Oberkrainer. Tokrat smo spoznali tudi njegovo sestro Anjo, ki so jo na Krvavec zvabili lepo vreme, veselje do hoje in lep razgled. A. B. / Foto: A. B.

Kranj je bogatejši za Textil House Second Hand. Kot že ime samo namiguje, gre za 
trgovino, v kateri najdete 'second hand' oziroma rabljena moška, ženska in otroška oblačila, obutev, torbice, modne dodatke ... Trgovina je v prostorih nekdanje drogerije nasproti 
kranjske avtobusne postaje. Cenovno so oblačila dostopna, kvalitetna, najdete celo kose 
znanih blagovnih znamk. Ponudba se redno, celo dnevno dopolnjuje. Na fotografiji so 
prijazna dekleta iz nove trgovine z rabljenimi oblačili na dan odprtja. A. B. / Foto: A. B.



Peto obletnico so nedolgo nazaj praznovali v Masažnem studiu 

Malisa, ki deluje v centru IBI na Primskovem v Kranju. Dodana vrednost 

salona, ki ga vsa ta leta uspešno vodi Darja Pirec, je njen sin Luka, ki 

je posebej specializiran za športno masažo, ki je med rekreativnimi in 

profesionalnimi športniki vse bolj priljubljena. Največje darilo za rojstni 

dan pa so zadovoljne stranke, ki se rade vračajo, sta še povedala Darja 

in Luka (na sliki). S. K. / Foto: Primož Pičulin

Tudi letos se je 
julija in avgusta 
Vovkov vrt ob 
četrtkih zvečer 
spremenil v kino 
na prostem. 
Letošnjo serijo 
filmov je odprl 
film Mihe 
Knifica (na 
fotografiji z ekipo 
soustvarjalcev) 
Štiri stvari, ki sem 
jih hotel početi s 
teboj, zaključil pa 
narkotriler Sicario. 
V nadaljevanju pa 
bo Kranj obiskal 
Filmmixer. A. B. 
/ Foto: Primož 
Pičulin

Borut Golob (Norman 
Bites, Hiša na koncu 
tunela) in Urša Kocjančič 
(Luštarija) si želita, da 
bi kranjske ulice oživele. 
Tako je nastal projekt 
petkovega popoldanskega 
druženja Prešerna ulica. 
Želja je bila najprej, da 
petkovo druženje postane 
tedenska stalnica, potem 
pa, da sčasoma pritegnejo 
k sodelovanju še več 
ponudnikov, dogajanje 
popestrijo s še več 
razvedrilnimi dejavnostmi 
in da se Prešernovi ulici 
v prihodnosti pridruži še 
kakšna. A. B. / Foto: A. B.

Poletno 
gledališče 
Studenec je kot 
letošnjo domačo 
gledališko 
predstavo 
gostilo komedijo 
Charleyjeva 
teta Thomasa 
Brandona. Na njeni 
premieri smo med 
publiko naleteli 
na tri navihance: 
Kranjčana Tineta 
Goloba ter igralca 
Romana Končarja 
in Konrada Pižorna 
- Kondija. A. B. / 
Foto: Tina Dokl

Na zadnji Karavani domačih pivovarn, ki se je poleti ustavila na vrtu 

gradu Khislstein, smo srečali tudi Kranjčanko, pevko Petro Polak, ki se 

je dogodka udeležila v družbi svojega očeta Pavla. A. B. / Foto: A. B.



Prokozmetika
Art of beauty Studio

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

VREDNOSTNI BON 
ZA FRIZERSKE STORITVE  
V STUDIU    
                                     15,00 €  

*

* Vrednost bona ni izplačljiva v gotovini. Bon je potrebno vnovčiti v celoti. 
Bon velja do 30. 9. 2016 in je unovčljiv pri storitvah nad 35 €. Boni se med seboj ne seštevajo. 

Besedilo: Alenka Brun
Foto: Tina Dokl

P
rijateljstvo simpatičnih Kranjčank 
se je začelo tistega poletja, ko sta 
se spoznali 'na Bosancu', kot 
mladi pravijo plaži pod mostom 

pri kanjonu Kokre. To je bil čas, ko sta 
začeli obiskovati Gimnazijo Kranj, ome-
njena plaža oziroma prostor, kjer se je 
dobivala mladina, pa je bila ravno na 
višku priljubljenosti. Bili sta v paralel-
nih razredih, družil ju je tudi ples. Po 
končani srednji šoli sta skupaj opravljali 
sprejemne izpite na Naravoslovnotehni-

ški fakulteti v Ljubljani, smer oblikova-
nje tekstilij in oblačil, bili sprejeti in pri-
jateljstvo se je nadaljevalo. Danes študij 
zaključujeta, vmes pa dekleti že pridno 
ustvarjata. Njune modne kose prepoz-
namo po zanimivih vzorcih in indus-
trijski konoplji, iz katere so narejeni. 
Delata še kot asistentki kostumografinj 
in stilistk, v Kranju delujeta tudi zno-
traj Društva oblikovalcev in umetnikov 
Kranj Akademskih 15. 
Zakaj moda, oblikovanje?
Barbi: »Seveda so bila vprašanja, ali me 
to res veseli in ali vem, v kaj se spuščam, 
saj si bom morala kar dobro utirati pot.«
Tina: »Mene so vedno podpirali. Hotela 

sem že na srednjo oblikovno, a ravno v 
času sprejemnih nisem bila v Sloveniji.«
Barbi: »Preden sva se udeležili sprejem-
nih izpitov, sva se skupaj pripravljali 
nanje, se udeležili tudi tečaja za pri-
pravo. Večino projektov na šoli – če sva 
lahko izbirali – sva se lotevali skupaj in 
tako sva začeli razmišljati tudi o skupni 
blagovni znamki.«
In tako je nastal BIT clothes. Od kod 
ime?
Barbi: »BIT clothes je v bistvu sestav-
ljanka velikih začetnic imen Barbi in 
Tina. Lahko ima pa tudi drug pomen. 
Bit je vse, kar je v nas, naša narava, bis-
tvo vsega.«

Unikatni kosi  
iz industrijske konoplje
Sedemindvajsetletnici, Kranjčanki Barbara Drmota, ki jo večina 
kliče kar Barbi, in Tina Hribernik sta gonilni sili zadnje čase vse bolj 
prepoznavne domače modne blagovne znamke BIT clothes. Njun 
zaščitni znak, lahko rečemo kar material, je industrijska konoplja.
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Tina: »Ko sva sodelovali na kranjskem 
Tednu mladih, določenih modnih 
revijah, sva videli, da kar sva ustvarja-
li, bi morda kdo tudi nosil, celo kupil. 
Pa sva si rekli, poskusiva. Tako ideje 
prelijeva na papir in potem v oblačila. 
Prvo samostojno modno revijo pod 
imenom BIT clothes sva imeli na Stari 
pošti v Kranju. V bistvu sva projekt s 
fakultete razširili in naredili kolekcijo. 
Tega je sedaj že nekaj let. Material sva 
barvali sami in nastali so bojevniški, 
plemenski vzorci. Liniji sva celo dali 
ime: Her Warrior ali Njen bojevnik. « 
Kako pa so kolekcijo sprejeli lju-
dje? Sta kaj prodali?
Tina: »Nekaj sva. Je bil pa en del obla-
čil, kopalke, mišljen bolj za modno 
brv, za šov kot za nošnjo.«

Barbi: »To je bil najin prvi poskus, da 
vidiva, koliko je ljudi, ki bi jih najino 
delo zanimalo.«
Tina: »Pa izrazito najin stil. Tudi barve 
so bile najine. Recimo modra in siva. 
Izbrana glasba in laserji so modni revi-
ji dodali piko na i.«
Torej sta svoj slog, materiale že 
odkrili ali se še razvijata, iščeta v 
tej smeri?
Barbi: »Odkar sva odkrili industrijsko 
konopljo, iz katere trenutno največ 
delava, nama je ta najbolj blizu. Imeli 
sva že dve modni reviji. Eno kolekci-
jo sva predstavili na lanskem Tednu 
mode v Ljubljani, jo potem dodelali 
in Kranjčanom   prestavili v kranjskih 
rovih. Poletno kolekcijo pa sva aprila 
letos predstavili na Pop upu v Ljubljan-

ski Zoofi, v Kranju pa mesec dni kasne-
je. Glavne kose so kar pokupili.«
Kako pa sta prišli v stik s konopljo?
Tina: »Spoznali sva fanta z Gorenjske-
ga, Miho Štefeta, ki je predstavnik Wise 
Worlda in zastopa idejo izdelkov iz 
industrijske konoplje – od semen do olj, 
tudi tekstila …«
Barbi: »On bi imel svet iz konoplje 
(smeh). Tako sva spoznali tekstil in 
si rekli, da enkrat pa bova poskusili s 
konopljo.«
Tina: »Je naraven in zelo trpežen mate-
rial. Lahko je tkana kot džins, potem 
tanjša, lahkotna kot lan … Za letošnjo 
poletno kolekcijo pa sva naročili še džer-
si, kar je mešanica z bio bombažem. Ta 
kolekcija je nadgradnja prve kolekcije.«
Barbi: »Ohranjava vzorce po principu 
Rorschachovih testov, ki jih delava sami, 
ročno. Ti vzorci so tudi neke vrste najin 
prepoznavni znak. Prva kolekcija se je 
imenovala Sapiens, druga pa Sapiens 
Sativa, kjer so vsa oblačila iz konoplje. 
Pri prvi sva še kombinirali neke druge 
materiale, sicer naravne, tu pa potem ne 
več. Uporabljena je stoodstotna kono-
plja kot tkanina in mešana z bombažem 
kot džersi pletivo.«
V kateri cenovni razred pa bi uvr-
stil svoja oblačila?
Barbi: »Glede na to, da uporabljava 
industrijsko konopljo in se morava 
kar potruditi zanjo, pa vse sami riševa, 
skrojiva in sešijeva, se nama zdi cena 
za končni izdelek kar realna. Stremi-
va k udejstvovanju lastnih idej, tako da 
nekih ponavljanj pri najinih kreacijah 
ni. Lahko sicer kakšen kos izdelava več-
krat, a bo vsaj barva druga. Tudi vzorci 
so unikatni, narejeni z najino tehniko. V 
bistvu je vsak kos unikat.«
Omenili sta Rorschachove teste.
Barbi: »To so testi, ki jih uporabljajo v 
psihologiji. Od tu tudi ideja za kolekcijo.«
Tina: »Bistvo je v tem, da kljub vsej teh-
nologiji, ki nam lajša življenje, človeško 
bistvo, določene psihološke osnove osta-
jajo enake, se ne spreminjajo.«
Barbi: »Tehnologija je napredovala tudi 
pri materialih. A konoplja je res zgodo-
vinski material, ki je v vzponu. Ima kup 
pozitivnih lastnosti. Je ekološka, vzdr-
žljiva, pri obdelavi se uporablja precej 
manj kemikalij … Idealna tudi za ljudi, 
ki imajo alergije.«
Tina: »Ko sva raziskovali, kaj iz indus-
trijske konoplje v svetu mode oziroma 



oblačil že obstaja, sva ugotovili, da le bolj osnovni kosi. 
Sedaj ustvarjava že leto in pol in želeli sva pač, da ljudje 
vidijo, da se tudi iz tega materiala lahko naredijo modni, 
sveži kosi.«
Uporabljata bolj monotone barve.
Barbi: »Ja, res so monotone. Zimske barve – zelo črno, 
nekaj svetlomodre in črne najdemo v kolekciji, pa precej 
temnomodre; poletna različica pa je v belem s črnimi 
potiski, svetlomodra, črtaste kombinacije … Najdete pa 
vmes tudi živo zeleno.«
Tina: » Nimava nič proti barvam ...«
Barbi: »… a lažje ustvarjava z barvami, ki so nama blizu. 
Ugotovili sva, na primer, da delo z rdečo in vijolično pa še 
kakšno iz palete 'ženskih barv', če jim lahko tako rečeva, 
nama ne leži toliko.«
Kaj vse se najde v vajinih kolekcijah? Tudi kakšna 
poročna obleka?
Barbi: »Ustvarjava tudi za moške. Majice s kratkimi roka-
vi, kratke, dolge hlače, jakne ... Tudi plašč sva naredili. 
Najina poročna obleka bi v prvi vrsti imela preprost kroj. 
Sicer sva pa eno že skrojili in sešili. Za nevesto, ki si je 
zamislila preprosto poroko na Pokljuki. Oblekica je bila 
bombažna, do kolen, z odprtim hrbtom, z žepi in z detaj-
lom iz konoplje.«
Tina: »Radi ustvarjava ekstra veliko. Recimo ekstra široke 
hlače, ki so na elastiko in jih lahko nosiš kot hlače, lah-
ko pa delujejo kot krilo in pristajajo različnim postavam. 
Raziskovali sva kroje in se nagibava v smeri, da takšne in 
drugačne ženske lahko oblečejo isto majico. Nikoli nisva 
stremeli k oprijetemu kroju majic, to niti ni najin stil.«
Barbi: »Stremiva k temu, da so najina oblačila 'one size'.«
Kaj pa modni dodatki?
Barbi: »Torba je v procesu razvoja in še razmišljava, ali jo 
bova lansirali ali ne. Torba kot taka mora biti uporabna, 
zato jo je treba resnično naštudirati. S tem se bolj igrava. 
Sešili sva pa že veliko stvari: od posteljnine do otroških 
hlač, celo torbo za smučanje ...«
Tina: »Pa en model tobačnice imava, recimo. O nakitu pa 
res nisva nikoli razmišljali.«
Koliko kosov pa recimo sestavlja eno vajino kolek-
cijo?
Barbi: »Od deset dalje, a to je kar spodnja meja. Je pa šte-
vilo odvisno tudi od proračuna, ki ga imava na razpolago.«
Tina: »Ja, navdiha ne manjka, bolj sva finančno omejeni. 
Ne zanima pa naju še neka masovna izdelava.«
Kranjčani vaju kar prepoznajo.
Barbi: »Pop upi so kar veliko pripomogli k prepoznavno-
sti lokalnih umetnikov in oblikovalcev.«
Tina: »Pa na splošno se mi zdi, da se Kranj kar malo pre-
buja.«
Kaj prinaša prihodnost? Novo kolekcijo zagotovo.
Tina: »Najprej spletna stran, ki jo načrtujeva tudi že v 
sklopu magistrske naloge in na samem projektu že kar 
nekaj časa delava. Tu bodo kupcem predstavljeni določeni 
osnovni kosi, kroji, možna bodo naročila.«
Barbi: »Nova kolekcija bo zagotovo iz konoplje in verjetno 
se bova držali vzorcev, ker naju kar definirajo. Jo bova pa 
tudi nadgradili, morda celo z barvami.«  

V Kranju vas 
pričakuje 
povsem nova 
poslovalnica z 
ekipo prijaznh 
prodajalk. 

Vabljeni.

Priložena  
kupona lahko 

izkoristite za 
še ugodnejši 

nakup na  
že tako zelo 

dostopne 
cene.

Poletje se počasi poslavlja. Pri Textile House Second 

handu se že pripravljamo na hladnejše dni. Od 29. 

8. bo tako na vseh naših prodajnih mestih povsem 

nova ponudba jesensko/zimskih artiklov. Izbira bo 

zelo pestra – od ženskih, moških in otroških obla-

čil, obutve , torbic do hišnega tekstila. Med artikli 

boste našli tanjše majice, pletenine, obleke, hlače, 

oblačila za šport in prosti čas kot tudi prehodne in 

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

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

T: 05/90 56 470 

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

Salon je opremljen z wirelles internetom

Ja
na

 G
ro

ha
r s

.p
., 

Je
le

nč
ev

a 
ul

ic
a 

1,
 K

ra
nj

Preobrazba 
s salonom Tricut
Prihaja novo šolsko leto, čas, ko se otroci in starši 
pripravljajo na nov začetek in tudi mladostne frizure  
niso izključene.
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Besedilo in foto: Alenka Brun

M
atjaž Zupančič je sicer pro-
fesionalni vrtnar, oblikovalec 
okolja z rastlinami. Ukvarja 
se z vrtovi, ribniki, plavalni-

mi ribniki. Spozna se na zasaditev, 
vzdrževanje, tudi obrezovanje sadja; 
bliže kot živinoreja pa mu je na kmeti-
ji delo z rastlinami. Z živino je v stiku 
le bolj prek mikro nature. Veliko ve o 
bio in eko proizvodnji, o uporabi pro-
biotikov, po čemer se morda razlikuje 
od drugih vrtnarjev – in o tem bodo 
marsikaj izvedeli tudi gledalci oddaje 
Kmetija: Nov začetek na Planet TV.
Zasmeji se in razloži, da je od zemlje 
umazan vsak dan in da ga doma bolj 
malo vidijo, saj zjutraj gre in se vrača 

v temi, tako da Kmetije v preteklosti, 
če je odkrit, ni spremljal – saj ni imel 
časa. Si je pa sedaj ogledal dele iz pre-
tekle sezone. 
Na Zaplano je prišel tako, da ga je naj-
prej angažiral lastnik, potem pa so 
mu ponudili mentorstvo. »Na kmetiji 
sem že od začetka, od sodelovanja pri 
projektu za revitalizacijo, potem pa je 
prišlo do tega, da je bilo treba na trav-
niku urediti njivo. Zemlja tu je slaba, 
pogoji nemogoči, začeli smo jo delati 
šele v začetku julija, zato bo, kar se 
tiče prehrane iz vrta, bolj ubogo. Tek-
movalci bodo morali poiskati drug 
način, da ne bodo lačni.« In tudi na to 
jih je pripravil ter jim v njihovi bibliji 
– pratiki predstavil rastline, ki rastejo 
na bližnjem travniku. »Ogromno je 
regačice, ki je prišla sem že z rimsko 

Kranjčan na preizkušnji
To, da iz kopriv lahko naredimo 'špinačo', ve marsikdo, ampak ali 
ste vedeli, da je regačica užitna? O tem vam lahko marsikaj pove 
Matjaž Zupančič, Kranjčan, ki so mu v tretji sezoni resničnostnega 
šova Kmetija: Nov začetek zaupali vlogo mentorja – lahko bi rekli 
kar gospodarja. Oddaja prihaja na televizijske zaslone jeseni.

Finalistke, ki se potegujejo za naziv miss Slovenije za miss sveta 2016, 
so ob vstopu v poletje povabile v Ljubljano na sproščen piknik, na 
katerem so gostom pripravile tudi simpatična sladka presenečenja. 
Kandidatke za najlepšo Slovenko so predstavile vsaka svojo sladico, 
njihovo slaščičarsko znanje pa je ocenjevala tekmovalka zadnjega 
domačega MasterChefa, Jelena Vadnjal. Lepotice so za svojo sladico 
idejo in recepte dobile tako na spletu kot iz prve roke: od svojih mam. 
Rjavčki, mafini, tortice, sladice v kozarcih, kokosove rezine, pite, torte, 
pralineji, tiramisu … In to je bil tudi dan, ko so dekleta lahko grešila 
ter so si v času napornih priprav na odločilni jesenski izbor privoščila 
košček sladkega. Izbor za najlepšo Slovenko bo namreč že septembra. 
Kranjčani imajo med najlepšimi tudi svojo predstavnico: Ano Kondič. 
Za piknik je pripravila pralineje z mandeljni. Druga Gorenjka med 
dvanajsterico najlepših pa je Tržičanka Katja Hotko. A. B.

LEPOTICE IN SLADICE

Za naslov letošnje najlepše Slovenke se bo 
potegovala tudi Kranjčanka Ana Kondič. 

vojsko, in iz nje si lahko kuhajo čorbe, pri-
pravljajo 'špinačo', solate … Tudi kopriv ne 
manjka.« Kar se tiče tekmovalcev, pa priča-
kuje, da čisto brez smisla za zemljo ne 
bodo, sicer res ne razume, čemu so se v 
tovrsten resničnostni šov sploh prijavili. 
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Kranj je lani gostil prvi polfinale Jadranskih iger v Sloveniji, letos pa finale, a se igre 
po novem imenujejo City games (Igre mest). Na športno-zabavnem spektaklu se je na 
Letnem kopališču v Kranju tako pomerilo šest ekip v ravno tako šestih igrah: lete-
čem vaterpolu, reševanju turistke, mošarki, pršutu, vodni alki in veslu. Kranjčani so 
tekmovali z dvema ekipama (Za Kranj in All in one) – ena se je uvrstila naprej v samem 
tekmovanju, druga pa lahko sodeluje, ker je bil Kranj letos gostitelj finala neuradne 
naslednice nekdaj izredno popularnih Iger brez meja. Že ob koncu tretje igre smo lahko 
slutili, da Velenjčani nimajo prave konkurence, in na koncu so tudi zmagali. Tako bodo 
3. septembra slovenske barve zastopali na mednarodnem finalu v Biogradu na Moru, 
ekipa Za Kranj pa je ponovila lanskoletni uspeh in se uvrstila na tretje mesto. A. B.

BRON ZA EKIPO ZA KRANJ

Ekipa Za Kranj / Foto: Tina Dokl

Maja Pirc (26) iz Kranja je plesalka ob 
drogu – in ravno to je botrovalo njeni 
prijavi v letošnji domači Survivor, 
saj želi razbiti slovenski stereotipni 
pogled na tako imenovani 
'pole dance' in opo-
zoriti, da ni enak 
striptizu. V šovu 
se veseli izzivov, 
jo je pa strah 
izpostavljenosti 
nevsakdanjim 
pogojem. 
Zmotili 
bi jo tudi 
nervoz-
nost in 
nestr-
pnost 
sotekmo-
valcev. Sama 
bo igrala na 
odprte karte. 
A. B.

PREŽIVELA MAJA PIRC
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Za vas smo prenovili trgovino, kjer vas pričakujemo od ponedeljka  
do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure.

Široka izbira, 

visoka kakovost, 

nizke cene!

Savska loka 21/c
(zraven bivše Planike)

T: 04 20 10 590
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

Z
ačetek delovanja društva sega v 
leto 1946, ob ustanovitvi se je 
imenovalo Zveza sindikatov Jugo-
slavije, Društva LR Slovenije, 

podružnica Kranj. Od leta 1976 deluje 
Društvo upokojencev (DU) Kranj kot 
samostojno društvo, vključeno je v Zvezo 
društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 
in v Pokrajinsko zvezo društev upokojen-
cev Gorenjske. V društvo se združujejo 
številni posamezniki, članice in člani. 
Pred leti jih je bilo še okoli 4800, danes 
2800. Kaj se je zgodilo? »Pred leti so kra-
jani Stražišča ustanovili svoje društvo, 
prav tako krajani Naklega in še nekateri 
drugi. Članstvo se je tako razdelilo na več 
društev upokojencev,« je pojasnila seda-
nja predsednica DU Kranj Mija Pavlin. 
Dejavnosti potekajo vse leto in veliko 
jih je. Članice in člani delujejo v špor-
tnih sekcijah, na kulturnem področju, 
turizmu, izobraževanju in na socialnem 
področju. Pri društvu vsako leto izdajo 
informacije in program dela za tekoče 
leto in v koraku s časom dogodke objav-
ljajo tudi na internetnih straneh, ki jih 
je v preteklem letu obiskalo več kot 37 
tisoč obiskovalcev. 
Mija Pavlin je poudarila več projektov, 
na katere so v društvu še posebno pono-
sni. Med njimi je projekt Športnik leta 
– upokojenec, ki ga izvajajo že 26 let. 
»Vanj so vključeni vsi naši upokojenci 
in upokojenke, ki se redno udeležujejo 
športnih in rekreativnih dejavnosti v 
sekcijah,« je povzela predsednica. Nas-
lednji projekt, ki ga je omenila, je sode-

Imamo jih sedemdeset
Društvo upokojencev Kranj letos praznuje sedemdeset let, 
rojstnodnevno zabavo bodo imeli sredi septembra. Odlične temelje 
za svoje živahno delovanje so postavili, nekaj jih je posebej omenila 
sedanja predsednica, tudi dolgoletna članica društva Mija Pavlin.

Mija Pavlin: »V Društvu upokojencev Kranj ostajamo odprti za vse pobude 
in predloge, ki bodo vodili k temu, da se bodo upokojenci čutili zaželene in 
da bodo v delovanju društva našli uresničitev svojih potreb in želja.«

lovanje v projektu ZDUS Starejši za boljšo kakovost življenja. »V sedmih letih, 
kar sodelujemo v tem vseevropskem projektu, so prostovoljke obiskale že več 
kot 2400 upokojencev, starih več kot 69 let. Z obiskom jim polepšajo dan, saj ti 
obiski kažejo, da starejši potrebujejo druženje, razgovor in dobro voljo. Pri tem 
prostovoljke z njimi izpolnijo anketo, jim ponudijo pomoč, če jo potrebujejo. 
To pomoč jim organiziramo prek storitve Pomoč na domu, ki deluje v Domu 
upokojencev Kranj, ali s pomočjo centra za socialno delo oziroma Rdečega križa 
Slovenije, Območnega združenja Kranj,« je pojasnila sogovornica.
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Od leta 1963 pri društvu deluje Pevski 
zbor Petra Liparja, ki se je iz moškega 
preoblikoval v mešani pevski zbor. Zad-
njih 22 let ga vodi zborovodkinja Nada 
Kranjčan. Pred dvema letoma so se jim 
priključili pevci pevskega zbora Iskra. 
Zbor danes šteje več kot petdeset pev-
cev in pevk, ki nastopajo na območju 
Mestne občine Kranj in se udeležujejo 
revij pevskih zborov na Gorenjskem. 
Vsako leto sodelujejo na Taboru pev-
skih zborov v Stični. Radi zapojejo tudi 
stanovalcem v domovih za starejše in v 
kranjskih vrtcih.
DU Kranj organizira vsako leto tudi 
izobraževanje na Univerzi za tretje živ-
ljenjsko obdobje, na voljo so tečaji tujih 
jezikov, umetnostne zgodovine in likov-
nega ustvarjanja, vsi potekajo v dopol-
danskem času v društvenih prostorih 
v starem mestnem jedru Kranja. Teh 
dejavnosti se letno udeležuje povprečno 
140 slušateljev, je dodala predsednica 
društva. Na drugi lokaciji izvajajo tudi 
tečaje računalniškega opismenjevanja. 
»V naslednjem obdobju upamo, da 
bomo tudi na humanitarnem področju 

uspešnejši. V vse večjem številu se 
pojavljajo stanovanjski problemi, 
tudi materialno stanje upokojencev 
je vse slabše. Vsaj program aktivnega 
varovanja zdravja upokojencev delno 
že uresničujemo z udeležbo v šport-
nih in rekreativnih dejavnostih,« je 
dejala Mija Pavlin in omenila še en 
vidik: »Demografske napovedi kaže-
jo na porast starejših v slovenski 
populaciji. Vse to nas spodbuja, da 
vztrajamo pri aktivnem delu našega 
in vseh drugih društev upokojencev. 
Navkljub vse večji odtujenosti med 
ljudmi vemo, da bodo tudi v prihod-
nje potrebni novi socialni stiki, nove 
oblike medsebojnih pomoči, več pro-

stovoljstva in več povezovanja. V 
društvu ostajamo odprti za vse pobu-
de in predloge, ki bodo vodili k temu, 
da se bodo upokojenci čutili zaželene 
in da bodo v delovanju društva našli 
uresničitev svojih potreb in želja.« 
Zato DU Kranj lepo vabi upokojence 
in tudi tiste, ki se pripravljajo na upo-
kojitev, da se jim pridružijo. Ob jubi-
leju se predsednica društva zahvalju-
je vsem, ki so ali pa še vedno 
prispevajo svoj kamenček v mozaik, 
ki nosi ime Društvo upokojencev 
Kranj; vsem aktivnim članom in 
predhodnikom kot tudi sponzorjem 
in donatorjem, ki omogočajo, da 
društvo lahko deluje. 

 Društvo upokojencev Kranj bo jubilej praznovalo 
v petek, 16. septembra, ob 12. uri v avli Mestne občine 
Kranj. Pripravljajo kulturno-umetniški program, 
podelitev plaket in priznanj, uradnemu delu bo sledilo 
druženje z ogledom razstave ročnih del in športnih 
dosežkov njihovih članic in članov. 

V času krompirjevih počitnic 
(29.10.–6.11.2016) en otrok 
do vključno 12. leta v sobi z 
dvema odraslima osebama 

biva brezplačno!

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi za izbran paket. 
Doplačila na osebo na dan: Polni penzion 5 €, enoposteljna soba 11 €, turistična taksa 1,27 €.

T 05 660 74 00
rezervacije@hotel-delfin.si

www.hotel-delfin.si

HOTEL

Za krompirjeve 
poËitnice na morje! 
Pridruæite se nam v 
hotelu Delfin v Izoli.
Upokojenci, ki so člani društva, 
kluba ali aktiva upokojencev 
imajo 10% popust 
na penzionske 
storitve.

NOVOST 
2015:

KNEIPPOV VRT 22.10.—29.10.2016

Že tretjič zapovrstjo bomo v hotelu Delfin 
poskrbeli za pester kulturni program, 
ugodno ponudbo piv in odlično zabavo  
z različnimi glasbenimi izvajalci.

7x
polpenzion

7x
polni penzion

Upokojenci 277 € 312 €

Ostali gostje 312 € 347 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi.
Popusti in doplačila po rednem ceniku.

Na krompirjeve poËitnice 
z babico in dedkom!
KROMPIRJEV PAKET 
OD 29.10. DO 6.11.2016 Upokojenci Ostali gostje

3x polpenzion 111 € 126 €

5x polpenzion 185 € 210 €

7x polpenzion 259 € 294 €
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Besedilo: Ana Šubic

P
red časom me je pot zanesla v 
hortikulturni vrt pri Jenkovi šoli. 
Na prvi pogled sem se zaljubila 
vanj, je pravi zaklad mesta. Za vrt 

že vrsto let predano skrbi danes 83-let-
ni Franc Jerala. Pred kratkim se nas je 
zbralo nekaj meščanov, ki imamo lepe 
zamisli, kako bi vrt postal bolj povezan z 
mestom in ljudmi. Zanimivo je, da lju-
dje ali ne vedo zanj ali pa si ne upajo 
noter,« nam je v povabilu na obisk zapi-
sala Jadranka Završnik. In smo šli … 

»Ni pomembno, kdaj prideš, zjutraj, 
popoldne ali zvečer, vedno je lepo – in to 
v kateremkoli letnem času,« nam pojasni 
Franc Jerala, ko nas skupaj s hčerko Ire-
no Jerala in Jadranko Završnik pričaka v 
vrtu pri Prešernovem gaju. Jerala je od 
leta 2004 tudi predsednik hortikulturne-
ga društva, ki v Kranju deluje že 57 let in 
se zadnjih 37 let ponaša z vrtom, velikim 
dobrih 500 kvadratnih metrov. A druš-
tvo se sooča s podobnimi težavami kot 
druga društva po Sloveniji: članstvo se je 
razredčilo, obstoječi člani pa so skupaj 
z društvom nabrali leta, zato je skrb za 
vrt padla predvsem na Jeralova ramena. 

Društvo je v najboljših časih imelo 700 
članov, danes jih je le še 26. Orodja je 
veliko več kot pridnih parov rok. »Da je 
vrt tako lep in da se ne zarase, je pred-
vsem zasluga njega in članice društva 
Brede Hafner, ki pogosto pomaga pri 
urejanju vrta,« je poudarila Završnikova.
OD BUČ DO PALME Vrt zagotovo premo-
re več kot tristo rastlinskih vrst, zanimi-
ve grmovnice, drevesa …, sestavlja ga 
več vsebinskih delov: gozdni obrobek, 
senčni, vodni in močvirski vrt, skalnjak 
… »Kovačnik je dokaj redek, lepo cveti, 
močno diši, na jesen pa naredi jagode, ki 
so hrana za ptice. Tamle sta bambus pa 

Najbolj pester vrt v Kranju
Kranj se ponaša s čudovitim hortikulturnim vrtom poleg 
Prešernovega gaja, za katerega večinoma skrbi 83-letni Franc 
Jerala. Žal pa marsikdo zanj sploh ne ve, zato v Hortikulturnem 
društvu Kranj vabijo k obisku in pomoči pri urejanju vrta, ki ga 
želijo oživiti tudi z zanimivimi dogodki.

Prizadevajo si za oživitev hortikulturnega vrta: Franc Jerala, Jadranka Završnik in Irena Jerala.
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CVETLIČNA PRIPOVED
Aleš Forjanič, cvetličar
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Umetne rože? Ja, pa kaj še!
Lepo prosim, nikar se takoj ne razburite. Če ste ljubitelji pra-
vega cvetja, vas ne bom prepričeval, da se morate premisliti 
in začeti naenkrat kupovati umetnega. Bi pa tokrat rad napisal 
nekaj stavkov v njegov zagovor in zmanjšal njegov slab sloves.
Umetno cvetje ima bogato zgodovino, vse od papirnatega 
preko tistega iz blaga, umetne mase in svile. Pripovedujejo, 
da so francoski kraljici Marie Antoinette podarili svileno vrt-
nico. Od vzhičenosti ob pogledu na njeno popolnost je kar 
omedlela.
Umetno cvetje nekoč in danes – velikanska razlika. Celo 
meni, ki sem cvetličar že mnogo let, se je zgodilo, da so me 
potegnili za nos. Mislil sem, da so rože prave, dokler jih nisem 
potipal! Materiali so zdaj tako vrhunski, da prepoznaš umet-
no rožo šele, ko jo potipaš, tako naravne izgledajo. Umetna 
svila dela čudeže.
Pa poglejmo. Neveste, sploh v tujini, rade posežejo po umet-
nem cvetju iz več razlogov: izbere si lahko svoje priljubljene 
rože, šopek je lažji od pravega, veliko bolj obstojen in ostane 
nevesti v trajen spomin. Pa še ena velika prednost: nobenega 
smrkanja in kihanja. Umetne rože ne povzročajo alergij.
In še ena dobra novica. Umetno cvetje zna biti cenejše od 
pravega. Tako pri nas dobite vse od klasike, npr. vrtnice, son-
čnice, nageljne, kakor tudi eksotično cvetje in zelenje. Iz nje-
ga oblikujemo prelep šopek ali aranžma po vaši želji, ki bo 
videti kot pravi.
Šopek iz umetnega cvetja lahko prav prikupno okrasi vašo 
kuhinjsko mizo, dnevno sobo, pa tudi okensko polico in bal-
konsko ograjo. Sploh za zunaj je to cvetje praktična zamenja-
va za pravo. Sicer na soncu lahko malce obledi, je pa njegova 
obstojnost razlog, da ga marsikdaj izberejo za okrasitev gro-
bov. Ikebane iz tovrstnega cvetja odlično rešijo problem tam, 
kjer ljudje ne morejo pogosto prihajati, pa bi vseeno radi ime-
li lepo urejen grob. 
Poleg tega je tudi enostavno za vzdrževanje. Če se zapraši, ga 
splaknemo z vodo. Ko obledi, ga zamenjamo, pa imamo spet 
mir za kako leto. Lep dan želim!

palma in zraven mlečnik ali papeževa sveča, ki zanimivo cve-
ti. Tudi lampijonček ima užitno sredico, ki jo imajo radi ptiči. 
Vzgajam vrtne potonike, zadaj je ruj,« razlaga Franc Jerala 
med ogledom vrta, na katerem uspevajo tudi buče, paradiž-
nik, ribez, zelišča … Pa bor, ki ga je podobno kot še nekaj 
drugih rastlin na hortikulturnem vrtu vzgojil doma, v loncu. 
Živi v namreč v centru mesta, v hiši brez vrta, zato številne 
rastline goji v loncih, celo breze, ciprese, japonski javor … 
»Oče je res predan hortikulturnemu vrtu, nameni mu sko-
raj ves prosti čas, tu uživa, se umiri. Vidi se, da ima kmečke 
korenine,« pojasni hči Irena Jerala in obenem opozori, da 
je aktivnih članov društva, ki so pripravljeni priskočiti na 
pomoč, (pre)malo. »Želimo si, da vrt oživi, da začne pri-
vabljati ljudi, ki se lahko pridejo sem spočit in uživat ali 
pa pomagat pri urejanju vrta, sicer se bo zarasel. Še zlasti 
bomo veseli posameznikov, ki se spoznajo na hortikulturo, 
saj tega znanja mlajšim članom primanjkuje.«
Hortikulturni vrt je od pomladi do jeseni odprt vsak pone-
deljek in četrtek med 16. in 18. uro. Z veseljem vas bodo 
sprejeli tudi izven tega termina, če se boste predhodno naja-
vili po telefonu ali pa bo slučajno kdo od članov na vrtu. 
Vstop je prost, če boste naleteli na Franca Jeralo, pa boste 
domov zagotovo odšli z več znanja o rastlinah, ki ga oskr-
bnik vrta rad deli z obiskovalci. Po njegovem bi moral biti 
vrt odprt vsako popoldne, a zaradi pomanjkanja članov to 
za zdaj ni možno, to vrzel pa bi lahko zapolnili s pomočjo 
upokojencev. 
NAVDUŠENI NAD RIBNIKOM Vrt je zanimiv tudi za mlade. 
Občasno ga obiskujejo nekatere kranjske osnovne šole in 
vrtci, a v društvu si želijo še tesnejšega sodelovanja. »Ško-
da je, da se otroci učijo o rastlinju in drevesih ob slikah v 
učbenikih, medtem ko bi tukaj lahko uredili kvalitetno učno 
pot. Tudi dijaki, ki se učijo za vrtnarje, bi lahko prišli sem 
po kakšno praktično izkušnjo,« razmišlja Završnikova. Za 
otroke sta največji magnet ribnika z zlatimi ribicami in rde-
čerepkami, občudovati pa je možno tudi lokvanje, vodne 
šmarnice in lilije ter drugo rastlinje. A če boste vrt obiskali 
spomladi, lahko naletite na račji par, ki prihaja plenit ribe … 
Otroci pa ga lahko obiščete že danes: v primeru lepega vre-
mena lahko ob petkih ob 17.30 tam prisluhnete pravljicam.
BREZ VODE IN ELEKTRIKE Pomladitev in okrepitev člans-
tva pa ni edina želja, ki jo imajo v hortikulturnem društvu. 
Preurediti si želijo društveni objekt, da bo ta omogočal izve-
dbo različnih delavnic, predavanj za manjše skupine in dru-
gih dogodkov. A dokler so brez elektrike in vode (vrt zalivajo 
z deževnico, travo kosijo z ročno kosilnico), to ne bo možno 
… Društvo se namreč financira le iz članarin, ki ne zadošča-
jo za pokrivanje stroškov vode in elektrike, zato ju ne upo-
rabljajo. »Z vrtom je kar precej dela, želim si, da bi občina 
imela več posluha za nas, prav tako tudi podjetja, ki bi nam 
lahko pomagala z donacijami,« je dejal Franc Jerala. »Vese-
li bi bili tudi materialnih donacij v obliki zidnih barv, sadik 
ali česa drugega. Vsekakor bomo skušali pridobiti sredstva 
na občinskih razpisih, bi pa nujno potrebovali tudi ograjo, 
saj je sedanja slaba in prenizka, zato je bil vrt že večkrat 
tarča vandalizma,« je pojasnila Završnikova. Želijo si tudi, 
da bi zavod za turizem in kulturo vrt vključil v ponudbo 
mesta kot točko, vredno obiska. 
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Besedilo: Ana Šubic

Z
a dobro počutje in zdravje vašega 
štirinožnega prijatelja je nujna 
redna nega. »Lastniki psov naj-
pogosteje pozabljajo na najbolj 

osnovno stvar: na redno česanje in 
zaščito proti bolham. Mnogi se tudi 
premalo zavedajo, kako pomembna je 
redna nega za zdravo kožo in dlako. Če 
je dlaka zanemarjena in zavozlana, se v 
njej nabirata vlaga in umazanija, zaradi 
česar lahko pride tudi do vnetij kože in 
posledično zdravljenja pri veterinarju,« 
opozarja Lucija Mali, lastnica pasjega 
salona Bela.
Kopanje psa svetuje po potrebi, vseka-
kor pa ne prepogosto, ker s tem lahko 
uničite pH kože. »Tudi striženja dla-
ke se lotimo po potrebi, ne smemo pa 
odlašati predolgo, saj se dlaka lahko 
tako zavozla, da je potrebno striženje 
na minimum. Marsikdo se striženja loti 
sam, misleč, da je to opravilo enostavno. 
Vendar je za kvalitetno striženje potre-
bna profesionalna oprema in seveda 
tudi nekaj znanja. Nekatere vrste dlake 

namreč niso primerne za striženje,« 
pravi sogovornica in dodaja, naj bo pasja 
dlaka negovana tako poleti kot pozimi. 
»Marsikdo misli, da bo psa pozimi bolj 
zeblo, če bo postrižen na kratko, a se je 
treba zavedati, da če se dolga in po mož-
nosti še zavozlana dlaka zmoči, se zlepa 
ne bo posušila, zaradi zastajanja vlage 
pa se lahko pojavijo težave s kožo.«
K negi kužka sodi tudi striženje krem-
pljev, ki je zelo pomembno za ohranitev 
zdrave strukture tačk. Predolgi kremplji 
namreč lahko vodijo tudi v deformaci-
jo tačk. Pogostost striženja je odvisna 
predvsem od teže in aktivnosti psa. »Čas 
za striženje je, ko se kremplji ob hoji 
'zaslišijo'. Ker lahko kuža hitro zakrva-
vi, se marsikateri lastnik tega opravila 
boji,« pravi Lucija Mali, ki za striženje 
krempljev še posebno priporoča, da ga 
prepustite strokovnjaku. 
Zanemariti pa ne gre niti nege ušes. 
Zaradi dlak v ušesnem kanalu in nered-
nega čiščenja lahko pride do hudih vne-
tij, ki potrebujejo veterinarsko zdravlje-
nje. Na nego ušes je sicer treba biti 
pozoren predvsem pri psih s spuščeni-
mi ušesi. 

Nega kužka  
naj bo redna
Z redno nego boste kužku prihranili težave, kot sta vnetje kože in 
ušes, in se izognili zdravljenju pri veterinarju.

Za dobro počutje in zdravje vašega 
štirinožnega prijatelja je redna nega 
nujna.

  striženje dlake  kopanje in sušenje 
  trimanje  nega krempljev 

  nega ušes

www.pasjisalon-bela.si

Vprašanja in naročanje: info@pasjisalon-bela.si ali pokličete na telefonsko številko: 041-692-770 med 8 in 19h.

Pasji salon Bela, Potoče 1a, Preddvor
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

K
inološko društvo Naklo začenja 
z malo šolo za pse, stare od šti-
rih mesecev pa vse do osmega 
oziroma devetega meseca staro-

sti. Predsednik društva Drago Goričan 
je povedal, bo šolanje trajalo dvanajst ur 
po enkrat na teden v zgodnjih večernih 
urah, v sklopu tečaja bo tudi predava-

nje za vodnike psov. In poudaril: »Veli-
ko delamo na socializaciji, vodnika psa 
naučimo osnovnih znanj, ukazov. Delo 
s psom poteka s pozitivno motivacijo, 
nagrajevanjem. Končni namen je, da 
vodnik lepo sobiva s poslušnim psom, 
ki gre z vodnikom lahko vsepovsod.« Ob 
zaključku bodo udeleženci dobili potrdi-
lo o opravljeni mali šoli. 
Pri društvu bodo organizirali tudi 'pravo 
šolo', kot ji tudi rečejo, gre pa za začetna 

programa A in B-Bh, ki sta mednarodno 
priznana programa, namenjena vodni-
kom s psi, starejšimi od osmih mesecev. 
Tečaj bo trajal 60 ur, dvakrat na teden 
po dve šolski uri, ob zaključku bodo vod-
niki s psi opravljali izpite pred sodniki 
Kinološke zveze Slovenije. V oba tečaja 
se lahko vključijo tako rodovniški kot 
nerodovniški psi. Vse tečaje, ki potekajo 
na urejenem poligonu na Stari cesti v 
Naklem, vodijo izkušeni inštruktorji. 

Znanje iz pasje šole
Vzgojen pes je prijeten družabnik, da to dosežemo, pa je s štirinožnim 
prijateljem treba pravilno ravnati – in temu je namenjena tudi pasja 
šola, ki jo organizira Kinološko društvo Naklo. 

Kinološko društvo Naklo
Jesenski tečaji šolanih psov
(mala šola, zabavna poslušnost, agility, A in B-Bh, IPO VO)

Začetek v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 17. uri
na vadišču Janeza Bartola (ob cesti Naklo–Strahinj)

Dan odprtih vrat KD Naklo 
Sobota, 3. 9. 2016, med 10. in 12. uro,
na isti lokaciji. Pokazali in pojasnili vam bomo osnove kinoloških disciplin, v katerih se
boste lahko preizkusili tudi sami. 

Pridite, luštno bo!

OGLAS KRANJCANKA 8_2016 116 x 89.qxp  22/08/16  17:30  Page 1
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Besedilo: Ana Šubic

V 
teh dneh smo spet našli ali pa 
so nam bili prineseni novi mačji 
mladiči. Zato poziv, prošnja, 
predlog za tiste, ki takole rešuje-

te problematiko domačih legel: obrnite 
se na nas. Uredili vam bomo steriliza-
cijo vaše mačke brez stroškov za vas, s 
prevozom na veterino in nazaj. Ker nas 
bo, po pravici povedano, to stalo manj 
od oskrbe vedno novih in novih mladi-
čev. Ne bomo vas obsojali, prijazno se 
bomo dogovorili z vami in vse uredili.« 
Takšen poziv so sredi julija objavili v 
Društvu za zaščito živali Kranj, zaskrb-
ljeni, ker v zadnjem času ne mine dan, 
ko ne bi našli ali prejeli kakšnega zavr-
ženega mačjega mladiča.
»Poziv smo namenili predvsem lastni-
kom nesteriliziranih mačk in nekastri-
ranih mačkov, torej tistim, ki si postop-
kov ali ne morejo ali ne želijo privoščiti, 
mi pa potem pobiramo 'posledice' po 
celi Gorenjski in tudi širše. Stroški 
celotne veterinarske in siceršnje oskrbe 
najdenih mladičev ali celo sesnih mla-
dičev znašajo več kot stroški sterilizaci-
je in kastracije, da ne omenjamo, da sta 
ta postopka edina možna rešitev prešte-
vilne mačje populacije. In tu govorimo 
zgolj strogo o sredstvih, kje so potem še 
čas skrbnic in njihova čustvena vplete-
nost oziroma psihični napori ob skrbi 
za pogosto bolne, izmučene mladiče, ki 
jih pobiramo oziroma jih pobirajo naj-
ditelji,« pravi Jerneja Faletič iz Društva 
za zaščito živali Kranj.

ZA PROSTOŽIVEČE MAČKE JE POS-
KRBLJENO Sterilizacijo prostoživečih 
mačk je dolžna kriti občina. »Za mač-
ke, ki imajo lastnika, običajno niso 
pripravljene niti obvezane prispevati 
ničesar, pri čemer imata občina in 
pristojno zavetišče za lastniške mač-
ke vse, ki jih kdo zgolj hrani, čeprav 
se ne izreče za lastnika,« je razložila 
Faletičeva. Kot ugotavlja, je na obmo-
čju kranjske občine situacija glede 
prostoživečih mačk bolj ali manj pod 
nadzorom: »Vse večje lokacije, kjer 
se zadržujejo mačke, so veterinarsko 
oskrbljene s pomočjo Mestne obči-
ne Kranj in pristojnega zavetišča, na 
teh lokacijah so tudi prisotni hranite-
lji in hraniteljice, ki jim štirikrat let-
no oziroma odvisno od razpoložljivih 
finančnih sredstev dobavljamo hrano 
iz sredstev Društva za zaščito živali 
Kranj. Oni nam tudi javijo, če se na teh 
lokacijah pojavi kakšen nov maček, ki 
ga kakšen brezvestnež odvrže, ali če 
je kakšna od mačk v obstoječi koloniji 
bolna ali poškodovana.« 
Trenutno veliko bolj pereč problem 
predstavljajo lastniške nesterilizirane 
mačke in nekastrirani mački. »Pri teh 
tudi nimamo nobenega vzvoda, da bi 
jih prisilili, da sterilizirajo oziroma 
kastrirajo svoje živali. Po številu mladi-
čev in najdenih legel težko trdimo, da 
se situacija izboljšuje, morda malen-
kostno. Poziv zato še vedno velja: če 
imate doma nesterilizirano mačko ali 
nekastriranega mačka, nam pišite na 
info@dzzz-kranj.si in zagotovo bomo 
skupaj našli primerno rešitev. Enako 

Do mačk bodite odgovorni
V Društvu za zaščito živali Kranj se dnevno srečujejo z novimi 
zavrženimi mačjimi mladiči, zato pozivajo, da se obrnete nanje, če 
imate doma nesterilizirano mačko ali pa v okolici opazite zapuščeno 
mačko. Sterilizirati jih je možno že pri dvanajstih tednih oziroma ko so 
težki en kilogram, lovitveni nagon pa po posegu ne bo nič manjši.

Jerneja Faletič / Foto: osebni arhiv

velja, če v svoji okolici opazite nezna-
no oziroma zapuščeno mačko,« poziva 
Faletičeva.
KOLONIJA S SEDEMNAJSTIMI MAČKA-
MI Na poziv se je že odzval Herman 
Banovšek s Štefanje Gore. Kot je zapisal, 
je število prostoživečih mačk na njegovi 
kmetiji naraslo na več kot petnajst, a jih 
ni mogel ujeti, da bi jih steriliziral ozi-
roma kastriral tako kot tri domače hišne 
mačke. Prostovoljke društva so se z živo-
lovkami in transporterji odpravile na lov 
na Štefanjo Goro. Ujele so sedemnajst 
mačk – devet samic in osem samcev. 
»Dva samca smo evtanazirali – eden je 
bil pozitiven na mačji aids in levkozo, 
drugi je imel kolaps debelega črevesa, 
kar pri socializiranem mačku ne bi bil 
tak problem, tule pa ni šlo drugače. Vse 
preostale smo razglistili in razbolhali, 
sterilizirali oziroma kastrirali, označili 



  MALE ŽIVALI I 47  

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

POČITNICE / 7 DNI /  OD 3. DO 10. SEPTEMBRA 2016

Črnogorska obala je v začetku septembra še zelo prijetno topla, najhujša gneča in vroči-
na pa sta že mimo. Zato vas vabimo na pozno poletno druženje v Črni gori. Bivali boste 
v hotelu Sato 4* Sutomore, se sončili, kopali ali sprehajali ob morju. V hotelu Sato je 
ponudba all inclusive light. Ves teden boste uživali v hotelu, ob zunanjem bazenu, na 
plaži, na sprehodih ali se nam pridružili (doplačilu na kraju samem) na lepih izletih v bliž-
njo in daljno okolico: celodnevni avtobusni izlet po Črni gori, poldnevni avtobusni izlet  
na Skadarsko jezero z ogledom vinske kleti in degustacijo vin, panoramski izlet z ladjo 
in celodnevni izlet v Tirano (navedeni izleti so za doplačilo in bodo izvedeni v primeru 
prijav določenega števila potnikov).

Odhod avtobusa iz Kranja: 2. septembra 2016 ob 23. uri  
Povratek domov: 10. septembra 2016 po kosilu  
Prihod v Kranj v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA ZA BRALCE GORENJSKEGA GLASA:  SAMO 399 EUR  
Cena vključuje: 
· 7-krat all inclusive light v hotelu SATO 4* Sutomore,
· turistično pristojbino,
· avtobusni prevoz Kranj–Sutomore–Kranj,
· Kompasovega  predstavnika / animator ja v hotelu.
Možna doplačila (ob prijavi): za enoposteljno sobo 199 EUR.
Doplačila vodniku/predstavniku na potovanju za dodatne izlete.

ČRNOGORSKA RIVIERA VABI

ORGANIZATOR POTOVANJA: Kompas d. d.
PRIJAVE SPREJEMAJO: Kompas Kranj (Slovenski trg 6, tel. 04/2014 261) in 
Kompas Škofja Loka (Kapucinski trg 8, tel. 04/5111 770).

Sterilizacija je edina možna rešitev preštevilne mačje populacije, stroški 
postopka pa so nižji od oskrbe vedno novih mladičev, opozarjajo v Društvu 
za zaščito živali Kranj. / Foto: Tina Dokl

na levem ušesu, naredili smo vzorčne teste na mačji aids in levkozo ter jih izpu-
stili nazaj na lokacijo,« so pojasnili v društvu, kjer običajno ne obravnavajo tako 
velikih kolonij, temveč eno, dve, morda tri mačke.
STROŠKE SO SI RAZDELILI Herman Banovšek je bil z ravnanjem in korektnostjo 
prostovoljk društva zelo zadovoljen, k strošku ureditve lokacije je prispeval polo-
vico, drugo polovico bo zbralo društvo s septembrskimi licitacijami. »Kdo bo pri-

speval sredstva za veterinarsko oskrbo, se 
dogovarjamo za vsak primer posebej. Pri-
pravljeni smo kriti tudi celotne stroške, 
seveda pa smo vedno veseli in hvaležni, 
če lahko lastniki kaj prispevajo, saj tudi 
mi za sredstva društva v svojem prostem 
času trdo garamo. Veseli smo tudi, če 
lahko sodelujejo pri odlovu mačke, če je 
zunanja in bolj divja, ali pa s prevozom 
na veterino,« je dejala Faletičeva. 
V društvu so zelo hvaležni, da Banovšek 
problema ni odmislil in da so s sku-
pnimi močmi poskrbeli, da na Štefanji 
Gori sedaj živijo zdrave, zadovoljne in 
sterilizirane oziroma kastrirane mač-
ke. »Upamo, da bo ta pozitivna zgodba 
prepričala še koga, da se nam javi in da 
skupaj uredimo lokacijo. Vsaka sterilizi-
rana mačka ali kastriran maček prepre-
čita trpljenje tisočih malih muckov,« je 
poudarila Faletičeva.
Obenem so razbili še nekaj mitov. 
Banovšek je namreč imel pomislek, da 
steriliziacija oziroma kastracija mačk 
zmanjša njihov nagon po lovljenju. Kot 
je izvedel, to ne drži, pa tudi, da je poseg 
možen že, ko mačka dopolni dvanajst 
tednov oziroma tehta en kilogram. 



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

S
te se odločili za urejanje oko-
lice hiše? Verjetno ste najprej 
pomislili na tlakovce, potem 
ste z mislimi zašli na krasen 

porfido in na koncu ugotovili, da je 
še najhitreje in najlažje položiti kar 
asfalt. Vendar je v vas nekaj esteta in 
hočete imeti dvorišče lepše od »klasič-
nega«. Potem ste verjetno opazili, da 
so se tudi pri nas pojavili gradbeniki, 
ki ponujajo tiskani oziroma dekorativ-
ni beton. V tujini, sploh v Združenih 
državah Amerike, je to skorajda že 
stalnica, pri nas pa novost. No, najbrž 
ste v iskanju ideje naleteli na kako pre-
krasno dvorišče, ki je položeno, nare-
jeno tako, da vam je vzelo dih in ste se 

Dekorativni beton  
ali zmaga nad plevelom 
V tujini že skoraj stalna praksa, pri nas pa novost.

Fuge so betonske in omogočajo izpiranje z vodo.
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Čiščenje trave in drugega plevela iz fug je pri tiskanem 
betonu preteklost.

takoj vprašali, kak mojster je moral tako lepo položiti tlakov-
ce, na primer. Vendar ni nujno, da so to bili tlakovci, čeprav 
bi dali roko v malto, da so bili ... lahko da je bil tiskani beton! 
In kaj tiskani beton sploh je? V obdelani beton se vmeša 
željna barva, vtiska posebne oziroma želene vzorce, beton 
spremenimo v razgiban tlak, v imitacijo lesa, tlakovcev, 
granitnih kock, imitacijo ploščic, lomljencev, opeke, ladij-
skega poda – skratka, možnosti so neskončne. Da, tiskani 
beton je primeren tako za zunanjo kot notranjo ureditev.
Dekorativni beton je postal privlačna in ekonomična mož-
nost, s katero uredimo prav vse okoli hiše, na primer dovo-
ze, vrtove, parkirišča, terase, dvorišča ali bazenske ploščadi, 
možna je preplastitev že obstoječega tlaka, namenjen tudi 
močno obremenjenim povoznim površinam, primeren je 
za klančine ali celotno okolico doma in z njim domiselno 
zaokrožimo podobo. Najnovejše rešitve tiskanih betonov 
so brez fug in dajejo videz strukture kamna. Na voljo je v 
najrazličnejših teksturah in barvah. 
Prednosti pred vsemi drugimi možnostmi so velike. Pred 
asfaltom je največja prednost v estetskem videzu, pred tla-
kovci in porfidom v hitrosti izdelave in seveda zaradi pleve-
la, ki se med tlakovci s časoma pojavi, kar koli prej storimo 
in počnemo. Pri dekorativnem betonu smo boj s plevelom 
dobili, prav tako pa zelo dobro kljubuje različnim naravnim 
vplivom, saj so betonu dodani dodatki za trdnost, kot so 
armaturne mreže, steklena vlakna, kvarčna zmes z barv-
nim efektom in UV-impregnacijska zaščita. 
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Sem Peter. 
Zrasel sem in 
potrebujem 
novo sobo. 
Tudi ti?

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!
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Salon pohištva ŽABNICA 
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E: info@prevc.si
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

M
ed pogovorom s turisti oziroma 
tujimi obiskovalci naše dežele 
je večkrat moč slišati, da so zelo 
presenečeni nad urejenostjo hiš-

ne okolice, dvorišč. Velikokrat se sliši, da 
je to povezano z »domoljubjem«.
Kako težko je imeti urejeno dvorišče, 
pa vedo le tisti, ki jim je mar, kakšna je 
okolica njihovega doma. Lepo dvorišče je 
skoraj vedno povezano z dokaj velikimi 

stroški. Seveda so nekateri – in verjetno 
kje drugje kot na Gorenjskem – hitreje 
zadovoljni, vendar pri nas velja, da je dvo-
rišče ogledalo gospodarja, da je to podpis 
k celotni sliki doma, podnaslov. 
Danes je tako, da deset kvadratnih met-
rov dvorišča stane tisoč evrov (!), vedo 
povedati tisti, ki zbirajo predračune, ne 
glede na podlago ali teren in ne glede na 
izbrane materiale, kot so tlakovci, asfalt 
in podobne betonske plošče. Če tem kva-
dratom dodamo še pločnik okoli hiše, na 
katerega največkrat pozabimo, potem je 

znesek kmalu tak, da je vreden temelji-
tega premisleka, kako in kaj. No, vendar 
vsakdo, ki gradi hišo, ve, da je vse na hiši 
»najpomembnejše«, tako da vsak stro-
kovnjak za urejanje dvorišč zelo rad pou-
dari, »da se po dvorišču hiša pozna«.
Slabo izdelano dvorišče je še vedno dvo-
rišče, vendar vas bo po nekaj letih, zače-
lo motiti, da so se tlakovci posedli, da je 
asfalt popokal, da so se betonske ali kakr-
šnekoli druge plošče dvignile, da je plevel 
točno tam, kamor vsak dan gledate, ko 
stopite na dvorišče. In potem to nekaj let 

Dvorišče je podnaslov hiše
Gorenjska slovi po urejenosti hišnih dvorišč.
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gledate in ste nesrečni, vse dokler vam ne poči film in pokličete strokov-
njaka, ki vas bo rešil. Ta pa vam pove, da deset kvadratov urejanja stane 
vsaj tisoč evrov! In potem se v večini primerov gospodarji preurejanja 
lotijo sami. Na koncu so stroški še večji, dvorišče pa je že čez leto ali dve 
spet zrelo za preureditev. Vendar vas takrat to več ne moti toliko ... Skrat-
ka, to so dejstva, če se dvorišča že v začetku ne lotimo tako, kot se je lotiti 
treba – ali po gorenjsko povedano: če že nekaj delamo, naredimo »ornk«!
Ko izvajalec tovrstnih del stoji pred vašo hišo in začne razlagati, kaj vse je 
treba postoriti, da bo dvorišče tako, kot mora biti, je njegov govor precej 
obširen. Potem kmalu postane jasno, zakaj to toliko stane. Zato, ker je 
kar precej znanja in dela potrebnega, da se lahko reče, da je dobro nare-
jeno. Priprava terena za polaganje katerekoli podlage je dolgotrajnejša in 
zahteva več znanja kot polaganje. Vsak pravi mojster zna povedati, da je 
polaganje v primerjavi s pripravo prava 'mala mal'ca' oziroma pika na i. 
Prigovarjanje, da je na našem še nenarejenem dvorišču podlaga že dovolj 
utrjena, da ne potrebuje izkopavanja, ponovnega nasuvanja novega gra-

moza ali podobnega materiala, potem dolgotraj-
nega »žabanja«, vibriranja ipd. je približno tako 
smiselno, kot če bi ličarju rekli, naj vam avto pre-
barva čez staro barvo, ker je na nekih mestih še 
čisto v redu. Da, dvorišče je tako zelo občutljivo. 
V praksi je njihovo delo videti preprosto, vendar 
to nikakor ne drži. Seveda se najprej dogovorite o 
vseh vaših željah. Odločite se, ali boste tlakovali 
ali asfaltirali, s čim boste tlakovali in kakšen bo 
material. Za karkoli se boste odločili, bo sledil 
izkop, potem sledi utrjevalna podlaga, v grobem 
rečeno gramoza, ter postavitev robnih kamnov. 
Gramoz, ki služi za osnovo, bodo zelo močno utr-
dili v več slojih z vibracijskim valjanjem. Hkrati 
bodo poskrbeli za drenažo meteorne vode. Njena 
izvedba je ključnega pomena za dolgo življenjsko 
dobo pripravljenega terena. Če se srečujete s pro-
blemom vode, izdelajo celovit sistem drenaže, 
vgradijo drenažne cevi z odvodom ali pa naredijo 
ponikalnico, ki jo usmerijo v vodohran, s čimer 
lahko vodo kasneje uporabljamo recimo za zaliva-
nje. Tudi tlakovanje in asfaltiranje zahtevata stro-
kovno znanje, tega verjetno ni treba poudarjati. 
Dela za ureditev dvorišča je res veliko, zato je cena 
dokaj upravičena. Seveda, tisoč evrov na deset 
kvadratnih metrov ni čisto natančen znesek, gre 
le za grobo oceno. Lahko je seveda veliko dražje 
ali pa malo ceneje, saj vemo, kako gre to v gradbe-
ništvu, kajne?  
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Besedilo: Ines Košec, 
kreativni vodja projektov 

T
okrat sta nas za nasvet zaprosila 
starša dveh šolark, ki potrebujeta 
vsaka svojo sobo.
Sobi sta različno veliki, povezuje 

pa ju hodnik z izhodom na teraso, ki je 
bil prav tako predmet oblikovanja. Vme-
sni prostor pred izhodom na teraso je 
dobil vlogo bralnega kotička z domiselno 
oblikovanimi stopnicami, kjer so lahko 
pospravljene knjige, pod sedalnim obla-
zinjenim delom pa se skriva priročna 
omarica. Oprema je v obeh sobicah ena-
ko oblikovana, izbrane so bele vgradne 
omare z lesenimi ročaji, mizni del s pre-
dalniki in policami pa je postavljen pred 
okna z najlepšim razgledom na gozdi-
ček. Naravna svetloba je zelo pomembna 
pri delu, saj se oči manj naprezajo kot 
pri umetni svetlobi. Sobe dopolnite z 
barvnimi, vzorčastimi blazinami, slika-
mi ali fotografijami ter stenskim ogleda-
lom za celovit videz prostora. 

Sobici  
za šolarki
Šolarki Meta in Brina, stari  
šest in osem let, bosta prvič  
dobili vsaka svojo sobo.

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



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

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

www.les3plus.si
pon-pet: 7-19. ure, sobota 7-13. ure 

* Akcija traja od 26.8.2016 do 26.9.2016 oziroma do razprodaje zalog. Slike so simboliène.
   Popusti se ne seštevajo.

Specialisti za vaš dom
Gotovi parketi in masivni oljeni parketi

Laminatni podi

PVC - vinil plošèe

Izdelava stopnic

Notranja vrata Lesna

Lesena in pvc okna

Zakljuène talne letvice

Kuhinje in ostalo pohištvo po meri

Keramiène plošèice

Vse za mizarje , ploskovni material

HOBI RAZREZ

Strokovno svetovanje

Brezplaèna izmera na vašem domu

Brezplaèna dostava na vaš dom

Kvalitetna vgradnja 

Vgradimo z znižano stopnjo ddv 9,5%

Kratki dobavni roki 

Celotna adaptacija vašega doma:
pri nas se lahko dogovorite za celotno
adaptacijo vašega doma. Mi poskrbimo za
vse: (mizarske in parketarske storitve,
ke ra m i è a r s ke  i n  k n a u f  s t o r i t v e ,
elektroinštalacije, vodovodne inštalacije,
k n a u f ,  z a m e n j a v o  o k e n , . . . ) .  

Akcija vinil plošè - sistem klik
PVC POD KLIK DESIGN 
ŠVICARSKA KVALITETA

54802

54808

€ 36,48

-10%
-10%

€ 32,80

Dim.: 1235x230x5 mm

1087

1123

20%
-2- 0%

€ 34,90

€ 27,90

Dim.: 1235x230x9,6 mm
VINIL HYDRO VINIL HDF



54 I MOJ DOM

Proizvodnja in montaža alu oken in vrat, alu polkna, zimski vrtovi, vetrolovi, nadstreški, protipožarni elementi,  
varjenje aluminija, krivljenje pločevine, strukturne fasade, steklene vitrine, steklene kuhinjske obloge, steklena vrata, 

steklene fasade, steklene ograje, pleksi steklo, ogledala, okvirjanje slik.

Steklarstvo in izdelava ALU stavbenega pohištva

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

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

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

T
akih izvajalcev je pri nas dovolj, da 
lahko izbiramo. Njihove najboljše 
reference so že izdelana dvorišča, 
zato naj vam ne bo nerodno iti 

pogledat in preverit njihovih izdelkov. 
Najboljši izvajalci dajejo pet let garancije 
na vgrajene materiale in dve leti garan-
cije na posedanje terena. Rak rana vseh 
položenih tlakovcev na novem dvori-
šču je prav posedanje terena in vsakdo, 
ki ponuja dveletno garancijo, že ve, kaj 
dela. Mogoče se zdi, da je to kratka doba, 
vendar morate vedeti, da je prava red-
kost, da mojster sploh da kakršnokoli 
garancijo. Zveni nenavadno, a tako je v 
praksi, zato se le primite tistega, ki ponu-
ja »vsaj« dveletno jamstvo. Verjemite, da 
ne boste potrebovali več kot dve leti. 

Ko začnemo zbirati predračune izvajal-
cev, je to nemogoče brez ogleda terena. 
Zato na splošno spraševati, koliko nas 
bo stalo dvorišče, na primer velikosti 
petdeset kvadratnih metrov, nima 
nobenega pomena, če mojster ne stoji 
dejansko pred vašo hišo, na mestu, kjer 
bo dvorišče. Ogled lokacije pomeni 
izmero zemljišča in dogovor o vseh 
željah naročnika in priporočilih izvajal-
ca. Nato se naredi predračun, ki ga 
naročnik potrdi, če se seveda z vsem 
strinja. Cena je vedno odvisna od izme-
re in izbire vrste podlage kot tudi od 
zahtevnosti priprave terena in ravno 
zato je najpomembnejši podroben 
ogled. Najboljši izvajalci za sto petdeset 
kvadratnih metrov dvorišča potrebuje-
jo sedem dni. In kaj loči dobre izvajalce 
od slabih? Reference, priporočila. Dob-
ri izvajalci, podjetja, imajo kaj pokazati. 

Postopek urejanja dvorišča
Ko se odločimo urediti ali preurediti dvorišče, moramo poiskati specializirane 
izvajalce za urejanje dvorišč, okolice in različnih drugih objektov.

Dobri izvajalci imajo kaj pokazati.

Z veseljem vas bodo napotili pred kako 
dvorišče, ki so ga naredili pred leti. Če to 
skrivajo, potem niso pravi. Dobri izvajal-
ci sledijo trendom, se izobražujejo na 
tem področju in zato najbolje vedo, kaj je 
– poleg vaših želja, seveda – najboljše za 
okolico vaše hiše, dvorišče, vrt. 



5 LET BREZ SKRBI.
Privoščite si jih.

NORA 
PONUDBA

ZA 1 EUR !

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj, 
www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si, 04 2015 223

Brez skrbi do novega Renaulta. Za 1 EUR.
Do konca septembra si ob nakupu novega vozila Renault zagotovite 5 brezskrbnih let za 1 €! Ob nakupu 

razliko pa razdelili na več mesečnih obrokov. Pohitite z naročilom in ne zamudite izjemnih ugodnosti.

ZAVAROVANJE
BNI

(zavarovanje posojila
za primer brezposelnosti, 

nezgodne smrti ali invalidnosti)

5 LET 
VZDRŽEVANJA

(SERVISIRANJA)
ZA 1 €

BREZPLAČNO
OBVEZNO IN KASKO

ZAVAROVANJE

5 LET 
JAMSTVA

ZAVAROVANJE
GAP

(pomaga zmanjšati
finančno izgubo

v primeru škode ali kraje)

5 let vzdrževanja za 1 € (pogodba o rednem vzdrževanju My Revision vam zagotavlja enkrat letno obisk servisa, originalne nadomestne dele in 
fiksno ceno brez negativnih presenečenj za le 1 €). 5 let jamstva (5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 
5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje (kasko zavarovanje proti kraji za prvo leto). BNI (zavarovanje 
posojila za celoten čas financiranja v primeru brezposelnosti, nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti). GAP (zavarovanje, s katerim vam pomagamo 
zmanjšati finančno izgubo v primeru popolne škode na vozilu ali kraje vozila).

staro za novo - samo ob predložitvi oglasnega sporočila.

Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo!
Boštjan 041 740 878, Mark 030 697 285

po sistemu staro za novo, pa vas bomo opremili še z letno vinjeto. Vaše rabljeno vozilo bomo vzeli v račun, 
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

V
sakič, ko nanese beseda na podjetje Volvo, poznavalci 
avtomobilov najprej pomislijo na varnost, kajti že od 
leta 1927 je bila varnost rdeča nit, zaščitni znak, naj-
bolj prepoznavna lastnost njihovih avtomobilov.

Varnost je bilo vedno poslanstvo Volva. Razmeroma pre-
prost tritočkovni samozatezni varnostni pas, ki so ga leta 
1959 prvič predstavili ravno v avtomobilu znamke Volvo, 
je pomagal rešiti okoli milijon življenj. Od takrat so nepre-
stano na poti inovacij. Volvo je leta 1976 vgradil prvi kata-
lizator na svetu in uspel količino nevarnih snovi v izpuhu 
zmanjšati kar za okoli 90 odstotkov. Tedaj so ugotovili, za 
kako pomemben izum v svetovnem merilu gre, in pustili 
patent odprt. Danes je sestavni del vsakega avtomobila.
Od prvega modela ÖV4 (z nadimkom jakob) naprej uporab-
ljajo najkakovostnejše materiale z namenom izdelovati avto-
mobile, ki so zelo zaželeni – ne zgolj zaradi svoje vzdržljivo-
sti, temveč tudi izredne kakovosti. In smo že pri vzdržljivosti! 
Da, volvo spada med »neuničljive«, med tiste, ki jih skoraj 
ne srečate na avtomobilskih pokopališčih oziroma odpadih. 
Njihova letošnja novost je model S60. Ogromen, luksu-
zen, lep in tehnično dovršen. Na predstavitvi v ljubljanski 
Moderni galeriji je bilo moč videti novega mogotca, še pre-
den je prvi zapeljal na slovenske ceste. In bilo je kaj videti. 
Prvi vtis je dajal občutek, da je to avto za tiste mogotce z 
najdebelejšo denarnico, da ga bomo lahko občudovali bolj 
na slikah kot pa na cestah. Pa vendar, volvo ostaja volvo, 

Najnovejše iz Švedske
Združitev luksuza, oblikovanja in varnosti.

Volvo še naprej prisega na varnost in odličnost.
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dostopen tudi v najdražjem cenovnem razredu, kajti za svojo 
ceno ponuja … vse. Volvo S60 s standardno opremo stane 
48.000 evrov. Dvignili ste vsaj eno obrv, kajne? Priznajte, da 
ste pričakovali višjo ceno. Treba pa je poudariti, da je njihova 
standardna oprema pravzaprav že luksuzna, kajti pri volvu je 
seznam dodatne opreme zelo kratek. 
POD POKROVOM Vožnja njihove največje limuzine pa je tudi 
čisto »volvovska«. To pomeni, da je to tisti avto, v katerega 
sedeš in se že takoj vprašaš, ali je narejen po tvoji meri (vsi, 
ki ste vsaj enkrat bili lastnika volva, ste prikimali). Ni pomem-
bno, koliko ste visoki ali nizki, suhi ali ne, vse je točno tam 
na dosegu rok in nog, vse je tako na svojem mestu, kot bi 
bil krojen za vas. Z modelom S90 pa so ustvarjalci imeli še 
dodaten izziv: narediti najlepšega do zdaj! Že na prvi pogled 
lahko potrdimo, da jim je uspelo, kajti videti je veliko bogatej-
ši oziroma dražji, kot pa je v resnici.
Tako v limuzinski kot karavanski različici sta na voljo dva ben-
cinska in dva dizelska motorja. V obeh primerih bo močnejši 
motor opremljen tudi s štirikolesnim pogonom. Za prestav-
ljanje skrbita šeststopenjski ročni menjalnik oziroma osem-
stopenjski samodejni. Štirivaljnik se rad vrti, več kot tristo 
konjskih moči ob pomoči turbopuhala. Dizelski motor ponuja 
skoraj sto konjskih moči manj, a prav velike razlike v primerja-
vi z bencinskim motorjem ni, saj so dodali tehnologijo Power-
Pulse, ki izniči neodzivnost turbopuhala pri nižjih motornih 
vrtljajih. PowerPulse deluje zgolj pri speljevanju in pospeševa-
nju pri manjših hitrostih. Ker obema motorjema pomaga tur-
bopuhalo, ni bistvenih razlik niti pri navoru, še največja je tako 

pri porabi goriva. Ob koncu letošnjega leta pa na ceste pride 
tudi tako imenovani priključni hibrid, kombinacija električne-
ga in bencinskega motorja.
PAMET NA ŠTIRIH KOLESIH Novi S90 zaznava pešce, kolesarje 
in kot prvi na svetu tudi večje živali na cesti. Vozilo opozori in – 
če je treba – zavira, če vi ne posredujete. Celo v temi! Prav tako 
deluje ne glede na to, ali gre za nevarnost trka ali se približujete 
počasi se premikajočim ali mirujočim vozilom. Volvo je kot prvi 
na svetu izumil sistem, ki v primeru vožnje čez črto, ki označuje 
vozni pas, ohranja vozilo v voznem pasu pri velikih hitrostih. Sis-
tem pomaga pri upravljanju in vas varno vrača v vaš vozni pas.
Niso redki trenutki, ko ta navidezna roka, ki pomaga pri vožnji, 
naredi življenje bolj sproščeno in varno. 'Pilot Assist' samodejno 
ohranja nastavljeno hitrost ali razdaljo do vozila spredaj ter ustre-
zno popravlja volan in tako ohranja vaše vozilo v pravšnjem polo-
žaju znotraj črt, ki označujejo vozni pas … Tu ni treba razlagati 
o prilagojenem križarjenju, kar pomeni, da avto vzdržuje razda-
ljo do vozila pred seboj, kar v mestnem prometu naredi vožnjo 
veliko bolj sproščeno. Na voljo je 360-stopinjska kamera, seveda 
nudi pogled tudi s ptičje perspektive. Parkiranje tako velikega 
avta je zdaj precej lažje oziroma: avto kar sam vrti volan in hkrati 
vam še pove, kdaj morate pritisniti zavoro. Volvo S90 spada med 
tehnično najbolj napredne avte in zato ni treba podrobno raz-
lagati, kaj vse ima. Česa pa nima? V enem dnevu nismo mogli 
ugotoviti. Ugotovili smo zgolj, da je vreden petdesetih tisočakov, 
tudi petinšestdesetih, koliko stane tisti v najdražji različici …
PRIHODNOST »Glavni cilj Vizije 2020 je izničiti število promet-
nih nesreč s smrtnim izidom ali resnimi poškodbami.

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

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

tel.: 04 50 22 000

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

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

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

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

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

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

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

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 
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www.peugeot.si

STAROST

VOZILA

POPUST 

NA DELE

Včlanite se v brezplačni program Moj Peugeot, ki vam prinaša številne 
ugodnosti in promocijske ponudbe, odvisne od starosti vašega Peugeota. 
Pokličite 080 26 24 in poslali vam bomo prijavnico ali obiščite www.peugeot.si.

MOŽNOST PLAČILA 
DO 24 OBROKOV S KARTICO 
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

BOLJ STAR, 
BOLJ POCENI 
VZDRŽEVAN

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

Skrb za ljudi je že od nekdaj bistvo filozofije znamke Volvo. 
Zavezani smo k reševanju življenj.« Je povedal Håkan Samuels-
son, predsednik uprave Volvo Cars. Z nenehnim učenjem in 
inovacijami stremijo k temu, da ceste postanejo varnejše, brez 
žrtev in poškodb. Njihove rešitve so unikatne in dolgoročne. 
Dosegajo jih z raziskovanjem, računalniškimi simulacijami in 

tisočerimi testi nesreč. Zato so, kar se tiče varnosti, vodilni na 
svetu. Izumili so nekaj najpomembnejših varnostnih rešitev v 
zgodovini avtomobilizma. In še vedno izumljajo nove. Vozila 
znamke Volvo so opremljena s številnimi naprednimi funkcija-
mi, ki bodo pomagale udejanjiti Vizijo 2020. Še vedno razvijajo 
nove tehnologije, s pomočjo katerih bodo vozila še varnejša. 

Prva zvezda švedskega nogometa Zlatan Ibrahimovič je že nekaj let Volvov »maneken«.



  AVTO I 59  
AV

TO
 M

O
Č

N
IK

 D
.O

.O
., K

R
AN

J,
 B

R
IT

O
F 

16
2,

 K
R

AN
J

Mazda-CX3-AvtoMocnik_PrintAd_175x125.indd   1 20/01/16   12:43



Besedilo: Simon Ručigaj

Č
eprav nekateri uporabniki še sedaj 
ne poznajo vseh funkcij svojih 
pametnih telefonov in se zdi, da 
sile vztrajnosti vlečejo digitalne 

trende navzdol, da bi jih lahko ljudje le 
nekako smiselno obvladovali – se vzpo-
redno dogaja razvoj, ki bo morda v nas-
lednjih nekaj letih popolnoma spremenil 
naše vsakdanje življenje. 
Za kaj torej gre?
PRIHAJAJO DRONI Droni so pravza-
prav robotizirana avtonomna vozila. To 
pomeni, da gre za naprave, ki bi jih še 
pred nekaj leti dali v kategorijo igrač 
za otroke – recimo letala ali avtomobil-
čki na daljinsko vodenje. A kaj, ko so ti 
novodobni čmrlji tako zelo zmogljivi! 
S pojavom navigacije GPS in drugi-
mi pametnimi algoritmi bodo takšni 
samostojni helikopterčki v pravih rokah 
– vodeni na daljavo s pomočjo človeka 
ali pa tudi avtomatizirano – lahko kar 
sami letali po svetu in opravljali razne 
naloge. Na hitro jih lahko povzamemo 
takole: najprej jih seveda skuša angaži-
rati vojska za bojevanje na terenu (da 
bi zmanjšali število poškodb na svoji 
strani), hkrati pa se največji prodajalci 
na svetu, kot je Amazon pa še kdo drug, 
ukvarjajo s tem, kako bi s pomočjo teh 
dostavnikov izvajali dostavo blaga nepo-
sredno na dom, uporabnikom – ne da 
bi morali za to uporabiti javno pošto ali 
dostavo. Tako boste morda že čez leto 
ali pet lahko naročili oblačila, knjige ali 
pa morda kar lesene deske in samodejni 

Vse se bo spremenilo
Živimo v tehnološko res pestrih časih. Medtem ko se ukvarjamo z 
nakupovanjem novih pametnih telefonov, vedno lažjih in hitrejših 
računalnikov, se v ozadju pripravlja nekaj zanimivih revolucij. Ki bodo 
– ali pa ne bodo – revolucionarne. Upajmo, da vsaj ne bodo bolele.

Na Japonskem in v ZDA pospešeno razvijajo robote, ki bi pomagali 
starejšim ljudem pri gospodinjskih opravilih.

helikopterček brez posadke vam jih bo pripeljal pred hišo, vas poklical po tele-
fonu, zapiskal, prevzel vaš podpis in odletel novim dogodivščinam naproti. Ali 
pa sveža vroča pica – zakaj bi čakali voznika razmajane katrce, če lahko mini 
helikopter pico pripelje v dveh minutah desetkrat dlje. 
No, za zdaj takšne samodejne vožnje niso dovoljene, vsaj pri nas ne, saj je nedav-
no v veljavo stopila stroga uredba, ki predvideva človeški nadzor naprav in stroge 
sankcije. Si pa z lahkoto predstavljam, da bo čez nekaj let s pomočjo takih naprav 
mogoče tudi odleteti na Triglav, ne da bi morali narediti en sam korak. 
Še največ bojazni v povezavi z droni prinaša njihova možnost samostojnega sne-
manja z videokamerami ali fotoaparati ter seveda dejstvo, da se lahko okvarijo 
in povzročijo kakšno nesrečo. In seveda da bodo nepridipravi tako zlahka ujeli 
kak dron s pomočjo mreže in tako oropali podjetje ali lastnika za dragoceni plen.
No, v nekoliko večji obliki so takšni robotizirani mlinčki tudi električni avtomo-
bili Tesla, denimo, ki znajo že dokaj zanesljivo sami voziti po svetu. Res pa je, da 
so dragi in da tu in tam njihovi programski algoritmi še naredijo kakšno napako. 
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SAJ NE MOREM VERJETI!
Nikakor si ne uspem urediti urejenega in dolgotrajnega razmerja z 
moškim. Ko že kaže, da sem dobila pravega, ga jaz brez razloga odslo-
vim. Do 12. leta sem živela z obema staršema, nato je oče nenadoma 
izginil. Mama mi je pred kratkim povedala, da me je oče spolno zlo-
rabljal. Zato je takoj zahtevala njegov odhod in ločitev. Zakaj se jaz 
tega ne spomnim in ali to res vpliva na moja razmerja z moškimi?

Spoštovana gospa! Zelo mi je žal, da ste imeli tako grozno izkušnjo v 
svojem otroštvu. Kako zelo hudo je to, veste le tisti, ki imate te težke 
izkušnje. Vaša mati je zelo razumna in materinska, da je hitro ukrepala 
in vas zaščitila pred nadaljnjimi zlorabami. Seveda je možno, da se vi 
spolnih zlorab ne spominjate, hkrati pa zagotovo te grozote (ki se jih 
še ne zavedate) močno vplivajo na vaše ljubezensko-spolno življenje.
Spolna zloraba v otroštvu je največji kriminal, ki ga lahko doživi otrok. 
Še zlasti če je bil rabelj oče, ki ga majhen otrok obožuje in ga ima rad. 
Oče je tisti, ki mora otroku nuditi varnost, zavetje in zaupanje. Vi nikakor 
niste mogli razumeti, kaj se dogaja, kaj vam dela oče, ki vam je še govo-
ril, da vas ima rad. Oče je porušil vse meje. Iz zaupnika je postal rabelj. 
Ker otrok tega ne more doumeti, preprosto pozabi. Vi ste se počutili pol-
ni krivde, sramu in gnusa – vse to je očetovo in ne vaše. Groza spolne 
zlorabe v otroštvu je bila tako velika, da je vaša psiha odmislila vse te 
bolečine. Tako ste vi takrat preživeli. Vaše telo je v času spolne zlorabe 
zamrznilo, zamrznili pa so tudi spomini na zlorabo in očeta. 
Čeprav se vi spolne zlorabe ne spomnite, pa si je vaše telo zapomnilo trav-
mo, ki živi svoje življenje v vas in vam organizira življenje. Konkretno se to 
kaže v tem, da ne morete urediti dolgotrajnega in ljubečega razmerja z 
moškim. Porušene meje, ki jih nosite v sebi, vplivajo na nezdravo, nefun-
kcionalno dojemanje sebe, moških in čustveno-spolne energije. Prav 
gotovo si zaslužite ljubezen in spoštovanje moškega. Čestitam vam, da 
ste začeli raziskovati svojo izkušnjo in stopili na pot lastnega osvobajanja.
Svetujem vam, da s strokovno pomočjo začnete predelovati svojo spol-
no zlorabo. Hkrati vam zelo priporočam obisk terapevtske skupine za 
spolno zlorabljene osebe. Tam boste slišali zelo podobne zgodbe, kar 
vam bo vlilo poguma in odločnosti. Vse to vam bo v veliko pomoč, da 
se osvobodite čudno morečih vzdušij v sebi. Včasih celo zmanjka besed, 
da bi opisali, kaj vse nosite v sebi. Veste le, da je bilo nekaj hudo narobe. 
Spomini bodo počasi prihajali in nato tudi – predelani in ozaveščeni – 
izgubljali svojo rušilno moč v vas. Lahko vam zagotovim, da je potre-
bnega veliko osebnega in strokovnega dela. Rezultati prihajajo počasi, 
a vztrajno, zagotovo in so vseživljenjski, če se boste tega lotili. 

Takšni helikopterčki znajo leteti poljubno daleč, 
omejitev je le teža tovora in tudi zmogljivost njihove 
baterije. Si predstavljate, da vam odpeljejo psa k 
veterinarju?

NAVIDEZNA RESNIČNOST V navideznem svetu smo sicer 
doma že dolgo – začne se s pravljicami in Božičkom, se 
nadaljuje v svet računalniških igric in Facebooka, očitno 
pa se bo končalo tako, da si bomo doma samo nadeli navi-
deznoresničnostna očala in se sprehodili v poljubni čudež-
ni deželi. Še bolj realno pa je, da se bomo tako kjerkoli 
in kadarkoli lahko sprehodili v svojo pisarno in tam kaj 
postorili.
A ta novost bo še najbolj razmahnila nekaj drugega – kom-
binirano oziroma dopolnjeno ali obogateno resničnost. 
Nadeli si bomo očala, pogledali okoli sebe, očala pa nam 
bodo zraven čez sliko naše sobe projicirala recimo prodaj-
ne artikle, čudežne like iz pravljic ali igric ali karkoli že se 
bomo odločili. Predstavljam si, da si bo lahko nekdo tako 
kar doma, na kavču, ogledal počitniško destinacijo ali pa 
recimo nov avtomobil, obiskal svojo babico na drugem 
koncu sveta in še kaj. 
INTERNET STVARI Še več digitalizacije se bo zgodilo na 
področju tako imenovanega interneta stvari. To pomeni le, 
da bomo kmalu digitalno pamet kupovali tudi za električ-
ne vtičnice, pralni stroj, hladilnik, okna, streho ... Stvari, ki 
sestavljajo naš dom, bodo znale same povedati, kaj se z nji-
mi dogaja, kaj potrebujejo, ali je zmanjkalo mehčalca, kdo 
je pojedel zadnji kos čokolade v hladilniku, kdo ne sme več 
piti alkohola in še kaj. 
ROBOTI Seveda so droni samo neke vrste roboti. A tudi 
klasični roboti se že dobro razvijajo in poleg robotskega 
sesalnika ali kosilnice bomo kmalu doma lahko imeli 
tudi druge električne pomagače. Si predstavljate, da ima 
vsa soseska skupaj robota, ki lahko pomaga dvigovati 
težka bremena ali prestavljati pohištvo, odnese sme-
ti, pomete pločnik, morda obreže drevo. Še najbolj jih 
bodo veseli ostareli ljudje, ki jim bodo pomagali posto-
riti to in ono. 
POLET NA MARS Ni čudno, da se medtem dogaja tudi raz-
voj na področju vesoljskih poletov – konkretno: načrtujejo 
polete ljudi na Mars. Le da nihče še ne ve, ali želijo tja le 
pobegniti pred vsemi temi digitalnimi nadgradnjami tega 
sveta ...  
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Zaradi financ boste zopet v skrbeh, 
saj ste pri zapravljanju pretiravali. 
Reševali boste, kar se še rešiti da. V 
ljubezni boste kmalu pred prelom-
nico. Strah? Ne bo potreben, želja 
bo veliko večja. Srečna dneva bosta 
8. in 18. 9. Misel meseca: Najbolj 
zaklenjena vrata so tista, ki jih lahko 
pustimo odprta.

BIK 
22. aprila–20. maja

Do sedaj ste imeli občutek, da se 
zaletavate v zid in ste se tega že 
rahlo naveličali. V obdobju, ki je pred 
vami, se vam bo uresničila marsi-
katera želja. V ljubezni pričakujte 
temeljit pogovor. Srečna dneva bos-
ta 23. in 30. 9. Misel meseca: Šola 
za pogum je, da narediš tisto, v kar 
verjameš.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Služba vas je zadnje čase precej 
obremenjevala in za osebne zadeve 
vam je zmanjkalo časa. Temu boste 
naredili konec, saj že prav hrepenite 
po dobri družbi in varnem objemu 
ljubljene osebe. Srečna dneva bosta 
17. in 24. 9. Misel meseca: Če hoče-
mo zvedeti, ali je voda slana, nam ni 
treba spiti vsega morja.

RAK 
22. junija–22. julija

Tako samski raki kot tudi tisti v zve-
zi boste prišli na svoj račun. Pogled 
vam bo begal sem ter tja in kresale 
se bodo iskrice. Obljubljajte nikakor 
ne preveč, saj bo težko vsem ustreči. 
Tudi v službi so spremembe. Srečna 
dneva bosta 2. in 13. 9. Misel mese-
ca: Včerajšnjega dne se ne da spre-
meniti, jutrišnjega lahko.

LEV
23. julija–23. avgusta

Zadnje čase ste vse preveč utrujeni. 
Nujno potrebujete gibanje. Seveda 
pa ne smete pretiravati. Že samo 
sprehod vam lahko da polno življenj-
ske energije. Veselili se boste uspe-
hov. Srečna dneva bosta 3. in 15. 9. 
Misel meseca: Največja napaka, ki jo 
lahko zagrešimo, je naš strah pred 
tem, da bi jo zagrešili.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Včasih pride trenutek, ko se je treba 
komu zaupati. Morda to res ne reši 
problema, a velikokrat pomaga že 
to, da nas nekdo posluša. Ne boste 
se več bali lastnih misli, pred vami 
so srečni dnevi. Srečna dneva bosta 
17. in 22. 9. Misel meseca: Prijazne 
besede so kratke in lahko izgovorlji-
ve, a odmevajo v večnost.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Na delovnem področju niste edini, 
ki se trudite za napredovanje. Spoz-
nanje, da imate tekmeca, vas bo v 
prvem hipu spravilo s tira. Kar pa se 
tiče osebnih zadev, morate še poča-
kati. Srečna dneva bosta 7. in 11. 9. 
Misel meseca: Kadar je pred teboj 
težka naloga, ravnaj tako, kakor da 
je nemogoče, da bi ti spodletelo.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Drzni korak vas bo kmalu postavil 
pred resnico. So stvari, ki jih drugi 
lahko opravljajo namesto vas, so pa 
tudi odločitve, ki so samo vaše bre-
me. Glejte, da v delovni vnemi ne 
pozabite na družino. Vse je pomem-
bno. Srečna dneva bosta 1. in 6. 9. 
Misel meseca: Priložnost je življenje 
zdaj.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Ne bo šlo drugače, bližnji osebi boste 
morali odpustiti, drugače se boste še 
naprej vrteli v krogu neštetih vpra-
šanj. V službi boste slišali govorice, 
ki pa ne smete verjeti, rajši se prep-
ričajte sami. Srečna dneva bosta 14. 
in 15. 9. Misel meseca: Kdor obupa, 
svoje življenje spremeni v usodo, s 
katero se sprijazni.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Vaša vztrajnost vas bo končno pri-
peljala do uspeha. S tem pa se bodo 
tudi finance uredile. Dobili boste 
ponudbo za dodatno delo. Nikar že 
takoj na začetku ne odklonite, ampak 
najprej pretehtajte. Sledi preseneče-
nje. Srečna dneva bosta 10. in 16. 9. 
Misel meseca: Ognja se ni mogoče 
dotakniti. Opekline so naše izkušnje.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Naj se še tako trudite, se ne pomak-
nete z mrtve točke. Za nekaj časa se 
boste prepustili malodušju, iz kate-
rega vas bo zdramil telefonski klic, 
ki vam bo prinesel dobre novice. 
Na delovnem področju boste malo 
popustili. Srečna dneva bosta 7. in 
12. 9. Misel meseca: Spoznati mora-
mo druge, da bi spoznali sami sebe.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Mesec boste preživeli v iskanju novih 
prijateljev pa tudi stare vezi boste 
začeli obnavljati. Zdravstveno se ne 
boste počutili najbolje, saj se vas bo 
začel lotevati prehlad, a to ne bo razlog, 
da bi se odpovedali dobri družbi. Sreč-
na dneva bosta 9. in 21. 9. Misel mese-
ca: Če bi bili sami brez slabosti, ne bi 
toliko uživali, ko jih iščemo pri drugih.
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Novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma 
Slovenije, akcije, internet, televizija in 
telefonija, bogata izbira telefonov in dodatne 
opreme, vse na enem mestu v Qlandiji ...

Pričakujejo vas strokovno usposobljeni 
svetovalci, ki vam bodo z veseljem pomagali 
najti optimalne rešitve!

Novo v
Qlandiji
Kranj!
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* Cena velja ob vezavi za 24 mesecev.
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