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Naj bo v novem letu
Vaš korak odmeven,

Vaše misli iskrive, Vaša beseda pogumna,
Vaše življenje ustvarjalno in polno  

toplih trenutkov!

Iskrivo 2020!
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Praznično razpoložena ekipa  
Art optike Kranj vas v decembru vabi na 
ogled nove kolekcije očal in pregled vida.

Obenem vsem obstoječim in novim 
strankam voščijo srečno, razigrano  
in zdravo novo leto 2020! 

Se vidimo!

ART OPTIKA, Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250
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Na naslovnici: Petra Žibert, 
sodelavka Zavoda za turizem in  
kulturo Kranj
Foto: Tina Dokl

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

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

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

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

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 100. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 17. decembra 2019,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.
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4 I ŠTEVILKO ENA IMAM V 
DOMAČI VITRINI
Kranjčan Davorin Preisinger je jamar, 
zbiralec mineralov in fosilov, mentor, 
hribolazec, gorski reševalec veteran, 
pisec, fotograf, popotnik, avtor Davozij. 
Pred kratkim jih je dopolnil osemdeset. Iz 
osebnih izkušenj pove, da ima tudi človek 
več življenj, vrag je samo, ker ne ve, katero 
je zadnje.

18 I Z MATILDO PA NI ŠLO
V koprodukciji Lutkovnega gledališča 
Ljubljana in Umetniškega društva Konj je 
to jesen spet oživela legendarna lutkovna 
predstava Napravite mi zanj krsto.

23 I TEKLE SO JI SOLZE 
SREČE IN ŽALOSTI
Mia Krampl z Golnika si je v dramatičnem 
finalu kvalifikacij v Toulousu priplezala 
olimpijsko vozovnico in bo v Tokiu v špor-
tnem plezanju ob trikratni svetovni prvaki-
nji Janji Garnbret nastopila za Slovenijo.

20 I O očetu naroda

26 I Največje darilo je čas

32 I V Kranju dobro v srcu mislimo

42 I Pravljice niso samo za otroke
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

Osebni jubilej, osemdeset let, ste 
praznovali s spustom v Gorjansko 
jamo nad Krnico, ki ste jo prvič obi-
skali pred več kot petdesetimi leti, 
leta 1967. Približno tako globoka 
je ta jama, kot je visok kranjski 
nebotičnik. Kakšna je bila ta zadnja 
izkušnja?
Jama mora imeti vsaj 25, 30 metrov bre-
zna, da ti da poseben užitek ob spustu. 
Dvakrat na leto menda še zmorem tak 
spust. (smeh) Predsednik Društva za 
raziskovanje jam Kranj Igor Potočnik 
je dal idejo za spust v Gorjansko jamo 
za moj jubilej, sem pa šele kasneje izve-
del, da jamarski podmladek ni verjel, da 
bom zmogel ob vračanju iz jame sam z 
vrvno prižemo priti ven. Imeli so rezer-
vni plan, škripec, ki bi me potegnil gor. 
Gorjanska jama, ki leži na zahodnem 
robu Mežakle, ima dve vhodni brezni, 
potem je ob manjšem potoku hoje po 
rovu še za približno en kilometer. Ni 
posebej zahtevna, je pa tipična jama, 
skozi katero je treba tudi po kolenih, 
skozi ozke špranje. V njej prezimujejo 
netopirji, mali podkovnjaki, kapniško pa 
ni izrazito bogata. Tega dne je deževalo, 
ob spustu v drugo brezno je bilo, kot da 
se spuščaš skozi manjši slap. In da vam 
odgovorim: zmogel sem pri osemdeset-
ih sam priti iz nje. (smeh)
Neka druga jama bi vas skoraj 
stala življenja. Bila je nespamet, 
povezana z brinom.

Številko ena imam v domači vitrini
»Ste prinesli s seboj spalno vrečo?« me je najprej vprašal. »Toliko vam imam povedati.« In potem 
sem razumela. Spalne vreče nisem imela s seboj, sva se pa dolgo pogovarjala, za knjigo bi bilo 
gradiva. Kranjčan Davorin Preisinger je jamar, zbiralec mineralov in fosilov, mentor, hribolazec, gorski 
reševalec veteran, pisec, fotograf, popotnik, avtor Davozij. Pred kratkim jih je dopolnil osemdeset. Iz 
osebnih izkušenj pove, da ima tudi človek več življenj, vrag je samo, ker ne ve, katero je zadnje.

Uspešna vrnitev iz Bisernega brezna na Jelovici 3. aprila 2017 / Foto: osebni arhiv
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Del obveznega vojaškega roka sem kot 
19-letni »mulc« odslužil na hrvaškem 
Grobniku. O jamah sem že tedaj sanjal 
in tudi hribovsko kondicijo sem imel, 
za Grobniškim poljem pa se razteza 
kraški svet. Neko nedeljsko popoldne 
smo šli pogledat neko jamo. Kakih deset 
metrov je bila globoka, spustil sem se 
po njej na način kaminskega plezanja, 
brez varovanja. Navzdol je šlo gladko. Iz 
jame je poletel skalni golob in prijatelji 
so mi v jamo nametali brinovih vej, naj 
jih zakurim, da bodo še drugi golobi 
vzleteli. Hoteli so kakšnega ujeti, ker je 
bil vhod ozek. Zakuril sem, začelo se je 
kaditi, dim se je širil samo navzgor in 
mi je segal že do prsi, ko sem se zbal za 
svoje življenje. Za zadnja dva metra so 
prijatelji zvezali vojaške pasove, jih spu-
stili v jamo in z zadnjimi atomi moči, 
verjetno zaradi adrenalina, sem se pote-
gnil ven. Še nekaj let nisem prenesel ne 
vonja brina ne brinovca. Za las je šlo. Še 
kdaj kasneje v življenju sem ga polomil. 
Človek ima več življenj, vrag je samo, 
ker ne veš, katero je zadnje. 
V Slovenskem planinskem muzeju 
je na ogled razstava Jamski svet 
pod gorami ob 130-letnici organizi-
ranega jamarstva na Slovenskem, 
kjer sodelujete z nekaj opreme in 
predstavitvijo jamskega sveta na 
Jelovici in v Triglavskem breznu. 
Pred mnogimi leti ste vstopili v te 
temne globine in ena prvih, ki ste 
jo obiskali, je bila Častitljiva jama 
na Jelovici. Kdaj ste spoznali, da je 
tudi v jamah lepo?

Podzemni svet je neprimerljiv z zuna-
njim. Narava v tisočletjih z izpiranjem 
preoblikuje zemeljske plasti pod povr-
šjem. Gradi brezna, rove in dvorane, 
obenem pa novonastale stene krasi z 
neverjetnim kapniškim okrasjem krista-
liziranega apnenca. Jamarji upravičeno 
pravimo, da včasih hodimo tja, kamor 
še ni stopila človeška noga. 
Niso vas pritegnile samo globine, 
temveč tudi hribi.
Odraščal sem v Stražišču pri Kranju s 
pogledom na Storžič. Hišni vzpetini, 
Šmarjetno goro in Sv. Jošta, sem veli-
kokrat pretekel bos. Meseca maja sem 
sezul čevlje in jih obul šele septembra 
– kot številni drugi otroci. Kolesa so bila 
redkost za tisti čas. Doma smo imeli še 
pred drugo svetovno vojno staro kolo 
znamke Diamant. Toliko je bilo zame 
vredno, kot če bi danes vozil mercede-
sa. Nobena pot zame ni bila predaleč. S 
prijateljem Francijem Zaletelom sva 1. 
maja 1958 kolesarila do Kopra, po sta-
ri cesti seveda. Do doline Vrata večkrat. 
Po nekajkrat sem obiskal slovenske 
gore. Vpisal sem se v Planinsko druš-
tvo Kranj. Najbolj imeniten se mi je 
zdel njihov alpinistični odsek in s tem 
se je začela tudi plezarija. Med zanimi-
vejšimi dogodki takrat je bila odprava 
na Matterhorn in na Mont Blanc avgu-
sta leta 1959. Nobene pametne opreme 
nismo imeli, gojzarji so bili pošvedrani, 
nismo spali v kočah, ampak v »za silo« 
šotorih, a imeli smo srce za gore. Mama 
mi je prav za to turo spletla pulover iz 
kilograma domače volne. Živo rdeč je 

bil in takrat sem edinkrat rekel, da sem 
komunist. Namreč, sedeli smo zunaj 
pred manjšim lokalom v Chatillonu, pri 
sosednji mizi pa že precej dobre volje 
štirje italijanski planinci. Ko smo jim 
povedali, da smo Jugoslovani, je eden 
vstal in se potrkal po prsih in dejal, jaz 
sem fašist. Nisem mogel biti tiho in 
sem mu vrnil, da jaz sem pa komunist. 
Potem smo skupaj spili še kozarček in 
se razšli brez zamere. (smeh) Sem pa bil 
in bom ostal socialist. Smo pa hribovci 
po večini dobri ljudje. 
Po očetovi strani so vaši predniki 
s Tirolske. Kdo so bili in kaj jih je 
prineslo v naše kraje?
Stari oče po očetovi strani je bil doma 
v vasi Primiero, takrat v južni Tirolski. 
Stara mama Terezija Kovačič je bila 
Slovenka, rojena v Stražišču pri Kra-
nju. Stari oče je bil v prvi svetovni voj-
ni pogrešan v bitki na vzhodni fronti, 
stara mama je ostala sama z otrokoma 
– mojim očetom Oskarjem in Elzo. 
Njo je oddala k sestrični učiteljici v 
Innsbruck, kjer je ostala in si ustva-
rila družino. Z najmlajšim od njenih 
otrok, Wernerjem, sem redno v stikih.  
Moj oče Oskar je mojo mamo spoznal 
preko svoje tete Albine Rodič, doma je 
bila v Stražišču pri Kranju. Moja mama 
Rozalija Jereb izhaja iz Bukovščice iz 
rodbine Gabrovih. V Kranj je prišla 
delat v Jogobruno. 
Zadnje leto pred drugo svetovno vojno 
je oče delal kot poštar v Stražišču, Bit-
njah in Žabnici. Že leta 1941 se je pri-
družil Osvobodilni fronti. Bil je izdan in 

 Davorin Preisinger, za prijatelje Davo, se je rodil  
26. novembra 1939 v Stražišču pri Kranju, kjer je zaključil 
osnovno šolo. Odraščal je ob bratih Miru in že pokojnem 
Oskarju. Šolanje je nadaljeval na tedanji poklicni Industrijski 
puškarski šoli v Kranju, zatem pa v Industrijski kovinarski 
šoli Iskra. Ob delu je zaključil še srednjo tehnično šolo in 
študij strojništva na mariborski fakulteti. Najprej je delal 
kot orodjar, bil je vodja stiskalnic v kranjski Iskri in po 
študiju vodja razvojnega oddelka v istem podjetju. Nekaj 
časa je bil tehnični vodja v Kovinsko-obrtnem podjetju KOP 
Kranj, potem se je vrnil v Iskro v razvojni oddelek, pred 
upokojitvijo služboval še v podjetju Nastro Ljubljana kot 
tehnični direktor. V začetku šestdesetih let, med služenjem 
vojaškega roka, je bil kot vojaški šofer na misiji na 
Sinajskem polotoku pod okriljem modrih čelad ZN.
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Davorin Preisinger ob svoji zbirki mineralov in fosilov v kranjskih rovih / Foto: Tina Dokl

zaprt v Begunjah in Dachauu tri leta. Ko se je po osvoboditvi 
vrnil domov, ga nisem poznal. Oče je bil takoj po osvoboditvi 
nekaj časa miličnik v Stražišču in Kranju, zatem komandir 
milice na Jezerskem. Vrnil se je v Kranj, bil predsednik sta-
novanjske zadruge in upravnik delavskega doma v Kranju. 
Vodstvene funkcije so mu začele presedati in je šel za peka, 
za katerega se je tudi izučil že pri stricu v Vojvodini. 
Dobro pa se še spominjam dneva osvoboditve, 9. maja 1945. 
Star sem bil šest let in pol, mama mi je naročila, naj grem 
na ta veseli dan k teti Pavli po solato. Dan prej so kurili kre-
sove, eden je bil sredi steze do tetinega doma. Kup pepela je 
bil mamljiv, vzel sem zalet in se pognal v pogorišče, nisem 
pa vedel, da je pod njim žerjavica. Refleksno sem iz pepela 
odskočil v travo. Krike je slišala Bančeva mama, pritekla, me 
pograbila, odnesla do bližnjega vodnjaka in mi noge potunka-
la v mrzlo vodo. To me je rešilo, da nimam posledic opeklin. 
»Pol sveta« ste videli in spoznali, da so preprosti lju-
dje povsod dobri. Na popotovanjih niste iskali najbo-
ljših hotelov, pač pa doživetja. Kakšen je en tak vaš 
popotniški list? 
Saharo smo leta 1989 prečili s starim terencem, ki nam je 
požrl veliko živcev, ampak do cilja smo prišli. Pet nas je bilo: 
zobozdravnik Marko Petrič, avtomehanik France Golob, zla-
tar Viki Mohorič, Marjan Mihelčič in moja malenkost. Potova-
li smo skozi Alžirijo, Niger, Burkina Faso, Togo. Noč v Sahari 
bi moral vsakdo doživeti. Ni svetlobnega onesnaženja. Spiš v 
spalni vreči pod milim nebom, za zvezde se ti zdi, da jih lahko 
dosežeš z rokami. Tudi saharski pesek je nekaj posebnega, bosi 
smo tekli po sipinah, čeprav smo kasneje izvedeli, da v pesku 

domuje majhna strupena kača z imenom sedem korakov. 
Sedem korakov narediš, potem pa umreš zaradi njenega strupa!  
V Togu smo se namestili v kampu, ki ga je imel Slovenec, 
ki je ušel iz tujske legije. Avto smo hoteli prodati, ker smo 
vrnitev načrtovali z letalom, a nas je obiskala carinska poli-
cija in povedala, da je prodaja avtov prepovedana. Odvedli so 
nas v svoj štab, kjer je bil zapor. Več kot petdeset ljudi je bilo 
natrpanih v eni celici, gledali so nas srepeče. Če bi nas strpali 
notri, ne vem, ali bi ostali živi. Rešil nas je naš Marko, ki je 
z neko značko dokazal, da je zdravnik, in jim ponudil zdravi-
la, kajti vedel je, da imajo veliko težav s spolno prenosljivimi 
boleznimi. Dal jim je protibolečinske tablete, samo te smo 
imeli, ampak jim je bilo to v redu in so nas izpustili. In še avto 
smo prodali. Spomin na to potovanje je več kilogramov težak 
kos fosilnega lesa, ki sem ga našel v Nigru. Takrat sem se že 
zanimal za fosile in minerale. 
Med smaragdi so baje najbolj cenjeni kolumbijski, kjer 
ste obiskali enega izmed rudnikov. 
Znan kolumbijski rudnik Mazo sem obiskal med potovanjem 
leta 1995. Že sama pot proti rudniku je bila adrenalinska, z 
avtobusom smo se peljali po črnih glinencih, nečem, kar je le 
spominjalo na cesto, teren je bil prepaden. Od zadnje avtobu-
sne postaje do rudnika je bilo še nekaj kilometrov hoje. Vroče 
tropsko je bilo, v hribu so bile favele, zbite iz desk. Pod njimi so 
na pol goli mačoti igrali biljard. Nič  prijazno nas niso gledali, 
sem si mislil, da le pridemo mimo njih. Vse je bolj spominja-
lo na bedo. Prišli smo do žičnate ograje, ko nas je prestregel 
stražar s puško in nas odpeljal do šefa, ki nam je dovolil ogled 
rudnika. V njem je bilo vse črno, še ljudje, ki so vrtali v njem. 
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Smaragdi so v kremenovih žilah, nekaj 
jih naberejo že v rudniku, nekaj mate-
riala odpeljejo z vozički ven in ga takoj 
preberejo, tisto, kar ostane, pa stresejo 
po bregu, da domačini iz favel pesek lah-
ko preberejo še enkrat, dvakrat in upajo, 
da se posveti kaj dragocenega zelenega 
za prodajo, da nahranijo svoje družine.  
O smaragdih niso hoteli kaj dosti govo-
riti. Šef je pokazal edino vrečo, veliko, 
trdo, s kavljem na vrhu. V take vreče 
naložijo smaragde, potem prileti heli-
kopter, jih pripne in odpelje v Bogoto. V 
filmu sem videl točno tak prizor. 
Ste avtor knjige Rudniki – Opušče-
ni rudniki v Sloveniji. S prispev-
ki in fotografijami ste sodelovali 
pri zajetni monografiji Mineralna 
bogastva Slovenije, redno objavlja-
te članke v Konkreciji, reviji Druš-
tva prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije, katerega član ste. Verje-
tno se v nevsakdanjo lepoto mine-
ralov ni bilo težko zaljubiti.
Poznal sem študenta geologije, žal 
pokojnega Tomaža Koželja, ki je veliko 
pripovedoval o mineralih in fosilih. Pri-
tegnilo me je. Jamarji smo vedoželjni 
tiči in zato so nas že od nekdaj zanimali 
vsi prostori v podzemlju, pa naj jih je 
izdolbla narava ali človek. Posebej to vel-
ja za tiste, ki smo zabredli med zbiralce 
mineralov. Učitelji jamarstva so nam 
vcepili v dušo spoštovanje ohranjenosti 
in nedotakljivosti vsega v jamah. Tudi 
mi učimo tako naprej. Nekaj drugega pa 

so opuščeni rudniki, umetno delo člove-
ških rok. Vsak rešeni primerek minera-
la je z našim delom ohranjen.
Hranite prvi primerek?
Številko ena imam v domači vitrini. To 
je fosilno jedro, Nerinea, našel sem ga 
na Kaninu leta 1964. Takrat še ni bilo 
kaninske žičnice, vso opremo, potre-
bno za raziskovanje jam, in hrano smo 
tovorili na hrbtu in smo bili zaradi nje-
ne teže ves čas sklonjeni. Tako sem ga 
uzrl, pod Prestreljenikom, zelo lepo 
primerek je. »Na zalogi« imam že toliko 
primerkov mineralov in fosilov, da jih 
sproti komaj obdelam. Nekaj tisoč jih je 
in imel bi dela za dve človeški življenji, 
da bi vse popisal. 

Po vas se imenuje korala Preisin-
gerella Preisingerella Stegovniki 
n. sp., ki ste jo odkrili pod Stegov-
nikom v Karavankah. Povejte kaj 
več o njej.
Ja, to je nov rod in nova vrsta. Fosilne 
korale na severozahodnem pobočju Ste-
govnika sem s kolegi prvič našel leta 
2000. Njihova raznolikost in moja želja 
po raziskovanju sta me na omenjeno 
območje vabili še večkrat. Leta 2005 
sem našel primerke, ki so v meni vzbu-
dili še posebno zanimanje. Vzorce sem 
podaril v znanstvene raziskave. Leta 
2015 so jih znanstveno opisali kot nov 
rod in novo vrsto z imenom Preisin-
gerella Preisingerella stegovniki n. sp. 
Korala pripada kaninoidnim koralam, ki 
so živele pred več kot dvesto milijoni let 
v toplih tropskih morjih precej južneje 
proti ekvatorju. Potem ko so okamnele, 
so jih Zemljine notranje sile v času, ko 
so nastali Himalaja in Alpe, dvignile iz 
Zemljinih globin in jih danes lahko naj-
demo na tem delu Stegovnika. Največji 
kos, skupek koral, sem podaril zbirki 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije. 
Stalno zbirko mineralov in fosilov 
imate v kranjskih rovih. Kje še raz-
stavljate?
Do zdaj sem imel več kot 50 razstav, 
velika, s 25 vitrinami, je bila razstava v 

Reševalna akcija z vrha grebena Storžiča leta 1959 / Foto: osebni arhiv

»Moje tri hčerke« – od leve Urška, Špela in Saša / Foto: osebni arhiv
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avli Mestne občine Kranj. Deset vitrin 
imam v kranjskih rovih, kjer je pouda-
rek na mineralih in fosilih na Sloven-
skem. Razstavljam v jamarskem domu 
na Gorjuši, na Blejskem gradu v okviru 
zbirke Narodnega muzeja Slovenije, v 
gradu Grad na Goričkem je kot del zbir-
ke na ogled olivin, ki sem ga našel tam 
blizu. V muzeju školjk in polžev v Pira-
nu imam razstavljenih nekaj fosilov. 
Študentki geologije Maruši Borštnar, ki 
je za diplomsko nalogo Vpliv bakterij 
na rast jamskih biserov prejela študent-
sko Prešernovo nagrado, sem pomagal 
z gradivom, jo peljal v rudnik. Študen-
tka geologije Janja Peklič ravno sedaj 
zaključuje svojo diplomsko nalogo na 
temo Morfološke in geokemične značil-
nosti kalcita iz kamnoloma Peči pri Kro-
pi. Tudi njo sem peljal v kamnolom in 
ji podaril vse potrebne primerke iz svo-
jega raziskovanja zadnjih štirideset let.
Ste častni član in večletni predse-
dnik Društva za raziskovanje jam 
Kranj, častni član in nekdanji taj-
nik ter predsednik Društva prijate-
ljev mineralov in fosilov Slovenije 
Tržič, prejemnik županovega priz-
nanja Občine Tržič in zlatega znaka 

Jamarske zveze Slovenije (JZS) za 
življenjsko delo. Štiri leta ste bili 
predsednik JZS. In ste avtor Davo-
zij.
Prijatelji in sorodniki so mi podarili 
zvežčič, v katerega sem začel zapisovati 
pesmi, ki jih pišem in podarjam svojim 

bližnjim; pokojni ženi Cilki, sedanji 
ženi Mariji, hčerkam Saši, Špeli in Urši. 
Pa vnukom Pini, Žanu, Drejcu, Janžu, 
Tajdi in Timu, jamarjem, pokojnemu 
dolgoletnemu jamarskemu prijatelju 
Tomažu Planini … To so moje Davozije 
za spodbudo domišljije. 

Na vrhu Jalovca po preplezani Hornovi smeri 7. septembra 1958; od leve 
Davorin Preisinger, Tomaž Ažman, Milan Valant in Ludvik Zalokar / Foto: osebni arhiv
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IZBERITE SVOJ  
PRAZNIČNI BONUS

Sebe in svoje najdražje letos razveselite z izbranimi Miele pomočniki, 
ki vam bodo olajšali vsakodnevna opravila in vam polepšali trenutke.

• Robotski sesalnik Miele Scout RX2

• Likalni sistem Miele FashionMaster B3847

• Prostostoječi kavni avtomat Miele CM5 / CM6 /CM7

Posebna Miele ponudba! Naj vam jo predstavimo.

* Z DDV na izbrane artikle v obdobju 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.

50 ali 100 €*



INFRASTRUKTURA: Novo krožno križišče v Bitnjah in super krožišče na Primskovem, prenovljen nadvoz nad 
Savskim otokom, obnova Delavskega mostu poteka po načrtih. Po načrtih poteka tudi gradnja kanalizacije 
in obnova komunalne infrastrukture od Britofa do Predoselj in na Mlaki. 
ŠOLSTVO IN ŠPORT: Začetek gradbenih del dozidave in rekonstrukcije vrtca in podružnične Osnovne šole 
Simona Jenka – Center. Na kranjskem stadionu je bil postavljen pokriti športni objekt za zimske treninge 
poletnih športov.
GOSPODARSTVO: 100 milijonov evrov vredna investicija podjetja Goodyear v širitev zmogljivosti za 
proizvodnjo pnevmatik in odpiranje novih delovnih mest. Z investicijo prihaja tudi celostna prometna 
ureditev tega območja z izgradnjo 4 novih krožišč, kolesarskih stez, parkirišč, dosaditev dreves in ureditev 
zelenih površin.
TRAJNOSTNI RAZVOJ: Zgrajenih skoraj 9 km novih kolesarskih poti – 6 novih kolesarskih povezav centra 
mesta z ostalimi naselji, skupaj s pločniki za pešce, javno razsvetljavo in urejenimi meteornimi vodami.  7 
novih postajališč izven središča dodanih v sistem KRsKolesom. Na 22 javnih objektih v lasti občine (šole, 
vrtci,...) uspešno izvedena energetska sanacija z zajamčenim prihrankom 400.000 evrov na leto. 
KRAJEVNE SKUPNOSTI: Urejeni 2 novi avtobusni postaji v Besnici, zgrajen pločnik od Gorič do Golnika, 
Mavčiče dobile nov dom krajanov, ob cesti na Jošta urejena nova parkirišča. Na mnogo lokacijah je 
postavljena nova komunalna oprema, zamenjanih je 5 otroških igral, obnovitveni posegi znotraj pokopališč 
v Bitnjah, Besnici in v Kranju. 
Planirani projekti, z izvedbo v letu 2020.
ZELENE POVRŠINE: Po več kot 10 letih se začenja urejanje in obnova kanjona Kokre. Kranj bo v naslednjem 
letu dobil tudi nov, največji park dr. Janeza Bleiweisa med avtobusno postajo in porodnišnico.
STANOVANJA: Na mestu dveh največjih sramot Kranja, nekdanjih propadajočih samskih domov na Planini 
in v Stražišču, bodo zgrajena oskrbovana stanovanja za starejše. V bližini Qlandie se bo pričela gradnja nove 
stanovanjske soseske “Kranjska Iskra” s 380 novimi stanovanji. Ustanovljen bo občinski stanovanjski sklad, 
obnovljenih bo 16 stanovanj v lasti občine.
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE: Pričela se bo gradnja novega vrtca v Bitnjah in v Mavčičah, učenci OŠ Staneta 
Žagarja pa bodo v novem letu dobili novo telovadnico in učilnice.   
ŠPORT: Kranjski nogometni in atletski stadion bo v novem letu dobil novo razsvetljavo. Ob vrhunskem 
nogometu se bo lahko pod novimi pogoji razvijala tudi rekreativna in vrhunska atletika. Tako se Kranj 
postavlja ob bok sodobnim športnim mestom.
INFRASTRUKTURA: začenja se prenova nekdanje Gradbene šole na Cankarjevi 2, izgradnja ceste in ostale 
komunalne infrastrukture za ureditev nove Obrtno podjetniške cone v Hrastjah, izgradnja novih prostorov 
in parkirišč Zdravstvenega doma Kranj, pričetek gradnje kanalizacijske infrastrukture v Čirčah in izvedba 
energetska sanacije novih 22 stavb v lasti občine. Načrtovana je obnova vodovoda na Golniku in gradnja 
preostalega dela pločnika od Gorič, in dodatna parkirišča na poti na Jošta. 

POBUDE SVETNIŠKE SKUPINE SD
OTROŠKA IGRALNICA IN PREVIJALNICA: Pobuda za ureditev otroške igralnice in previjalnice v stavbi 
občine in upravne enote, ki bi staršem olajšal urejanje upravnih zadev. Previjalnica je prav tako potrebna na 
Pungertu, kjer vse leto potekajo številne aktivnosti za otroke in kjer mlade družine preživljajo svoj prosti čas.
PRESTAVITEV SPOMENIKU RUDOLFU MAISTRU: velikega domoljuba in pesnika, ki je del mladosti preživel v 
Kranju na bolj prominentno mesto, ki si ga tudi zasluži. 

REALIZIRANI PROJEKTI V PRVEM LETU MANDATA
V MESTNI OBČINI KRANJ

Mineva 1 leto, odkar je župan Matjaž Rakovec iz SD in njegova ekipa prevzela vodenje Mestne občine Kranj. 
Čas je za pogled naprej in nazaj.

Umeščenost novega Centra trajnostne 
mobilnosti v soseski Planina

OŠ Simona Jenka - Center

Pokriti športni objekt za zimske treninge

Obnovljena cesta Talcev

Nova dvorana SImona Jenka v Mavčičah

SREČNO
2 0 2 0

VABILO NA NOVOLETNO DRUŽENJE

Vabljeni na novoletno druženje s svetniško skupino SD in 
županom Matjažem Rakovcem ob prvi obletnici županovanja.

Petek, 20. decembra 2019 od 17. ure dalje 
pred dr. Figom na Prešernovi ulici v centru Kranja.

Nova kolesarska steza

Matjaž Rakovec

OGLAS_KRANJCANKA_DECEMBER2019.indd   1 12. 12. 2019   10:08:31
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V prihajajočem prazničnem času, mesecu želja, obdarovanj in 
zahval, bi si želeli, da bi vsi naši dijaki doživeli nekaj mirnih tre-
nutkov, da bi vsem, ki so v finančni stiski, pomagali.
Dobrodelne akcije na GFP potekajo celo šolsko leto, saj zbira-
mo obleko, papir, zamaške, zbrana sredstva pa namenimo 
pomoči potrebnim dijakom. Letos smo zbirali tudi šolske 
potrebščine, ki jih je naša nekdanja dijakinja, prostovoljka 
Karolina Mrak, odnesla v Mozambik, kjer je poučevala v dekli-
škem internatu. 

V decembru organiziramo še več dobrodelnih akcij, saj se 
zavedamo, da so finančne stiske med prazniki bolj boleče. 
Praznični dnevi so lepši, če jim vdahnemo osebno noto, zato 
na naši gimnaziji pred Miklavžem zadiši po slaščicah. Pridne 
roke dijakov skupaj s profesorji pečejo sladke dobrote. Obe-
nem tudi starše in stare starše povabimo, naj si vzamejo čas 
in skupaj s svojimi otroki in vnuki spečejo sladke izdelke, ki jih 
podarijo vsem obiskovalcem predbožičnega sejma in priredi-
tve Prešerno in dobrodelno. Z zbranimi prispevki tako obo-
gatijo šolski sklad. 
Lani so na dobrodelni prireditvi nekdanji dijaki pripravili dra-
žbo športnih rekvizitov, ki so jih donirali poznani športniki in z 
izkupičkom pomagali sošolcu, ki je med neurjem izgubil dru-
žinsko hišo. Trenutno se trudimo preko socialnih omrežij obve-
ščati ljudi o pomoči, ki jo potrebuje naš nekdanji dijak Aljoša, 
saj je letos poleti zaradi nesrečnega skoka v vodo postal invalid 
in bi mu radi pomagali, da bo lažje premagoval ovire na poti 
v samostojno življenje. (TRR KUD France Koblar, št. SI56 0312 
8100 1166 283, s pripisom Za Sončke dobrote.)
Izkušnje medvrstniške in medgeneracijske solidarnosti boga-
tijo prav vse. Prazniki so čas, ko mora v vseh nas vzplamteti 
iskrica upanja. Zato smo se pridružili akciji prostovoljcev Boži-
ček za en dan – Majhna škatla za velik nasmeh. Otrokom 
iz socialno šibkejših družin in starostnikom smo pripravili lepa 
darila, da bodo lahko tudi oni začutili čarobnost prazničnih 
dni. Zbirali smo obleko, sladkarije, igrače, šolske potrebščine, 
knjige … , na razrednih urah smo škatle okrasili, jih napolnili in 
odnesli na zbirno mesto. 
Medgeneracijsko pozornost v predprazničnem času posveti-
mo tudi stanovalcem Doma starejših občanov v Preddvoru, 
ki jih vsako leto že tradicionalno obiščemo in jim polepšamo 
praznične dni. Damo jim neprecenljiv občutek, da v starosti in 
onemoglosti niso pozabljeni. Pripravimo jim kulturno-razve-
drilni program. Dijaki obiščejo vse stanovalce in jih razveselijo 
s sladkimi priboljški, ki jih kupijo in lično zavijejo z zbranimi 
prispevki vseh dijakov in zaposlenih.  
Z dobrodelnimi dejavnostmi dijaki sebi in pomoči potrebnim 
dijakom osmislijo življenje in polepšajo praznične dni.

Dobrodelno in ful prešerno na Prešernovi gimnaziji
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Besedilo: Mateja Rant

P
raznični december so se v PŠ Žab-
nica odločili staršem in krajanom 
polepšati z uprizoritvijo glasbene 
pravljice Lunina čarobna flavtica. 

Tako kot pri predstavi Kresniček pred 
dvema letoma so tudi tokrat združili 
moči s priznanima glasbenima pedago-
goma Ano Kavčič Pucihar in Blažem 
Puciharjem, ki vodita glasbeno šolo Glas-

benium v najetih prostorih podružnice. 
»Tokrat smo izbrali glasbeno pravljico 
Blaža Puciharja, za katero je napisal tako 
besedilo kot glasbo,« je razložila vodja 
otroškega pevskega zbora PŠ Žabnica 
Alenka Jenko Boh, ki je skrbela tudi za 
koordinacijo vseh nastopajočih.
Skozi predstavo so prikazali poučno 
in napeto zgodbico o deklici Luni, ki 
se odpravi v širni svet novim dogodiv-
ščinam naproti. S seboj ima le flavtico, 
s katero med vsemi, ki jih sreča, seje 

veselje in srečo. Tako si po poti pri-
dobi ogromno novih prijateljev med 
živalmi, ki jim pomaga v stiski. Njeno 
veselje in sreča pa nista prav nič všeč 
strašnemu zmaju, ki jo ugrabi, flavtico 
pa vrže v globoko morje. A iz zmajevih 
krempljev jo rešijo novi prijatelji, ki se 
znebijo zmaja in ji vrnejo flavtico. »V 
slogi je moč,« je glavno sporočilo pred-
stave strnila Alenka Jenko Boh. V pred-
stavo so vključili vse otroke, ki pojejo 
pri pevskem zboru v šoli, sodelovali so 

V slogi je moč
V Podružnični šoli (PŠ) Žabnica so v začetku decembra premierno uprizorili glasbeno pravljico  
Blaža Puciharja Lunina čarobna flavtica.

V okviru projekta SPIRIT je jeseni na SESGŠ potekal START UP vikend. Za 
dijake so bile pripravljene delavnice, kjer so spoznavali osnove »Start up« 
podjetništva, možnosti zaposlitve in pridobivanja neformalnih izkušenj v 
Evropski uniji ter vitko inoviranje. 
Mentorji so z dijaki obiskali uspešna samostojna podjetja, ki so si sama 
tlakovala lastno podjetniško pot v lokalnem okolju. Kot primer moramo 
navesti Krajček, s. p. Dijaki frizerske smeri so obiskali novodobni frizerski 
salon Kutikula, s. p., in Brivnico Rogelj. Vsak izmed uspešnih podjetnikov je 
opisal svojo pot do uspeha in dijake opremil s pomembnimi informacijami. 
Z dijaki je navezala stik tudi mlada podjetnica Jasna Grbić, ki se ponaša z 
lastno znamko zaščitnih negovalnih sredstev – Tattoo care. Opisala je svojo 
realizacijo projekta – od začetnih želja do izdelka. Za strokovno izvedbo 
dejavnosti so poleg profesorjev poskrbeli tudi naslednji gostujoči preda
vatelji: Lea Janežič, Nives Justin in Tomaž Stritar iz Kovačnice Kranj.
Dijaki so bili razdeljeni v heterogene skupine. S pomočjo spoznavalnih tehnik 
so se povezali v skupine in neformalno določili vlogo posameznika v skupini. 
Sledile so teoretične informacije o spoznavanju osnov pod
jetništva, značilnostih poslovnega modela Canvas, različnih 
načinih komuniciranja ter pomenu pravilne komunikacije 
v poslovnem svetu. Pridobljene teoretične informacije so 
lahko povezali z vpogledom v razvoj lokalnih podjetij.

Na koncu so dijaki v skupinah pripravili kratke predsta
vitve, posnete s pomočjo aplikacije Alive. Predstavitev 
so podkrepili z reklamnim oglasom za svojo podjetni
ško idejo. Nato so uredili videopredstavitev svoje po
slovne ideje in jo predstavili komisiji. Ta jih je nato oce
nila in dijakom podala povratno informacijo o njihovih 
podjetniških idejah. Dijaki, ki so s svojo inovativnostjo, 
zanosom in znanjem na delavnicah pokazali najve
čji napredek, so bili za svoj trud nagrajeni z različnimi 
nagradami.
Delavnice podjetništva so dijakom omogočile pridobiti 
kakovostne izkušnje, nove veščine in znanja na področju 
dela ter sodelovanja v skupini. Karierne usmeritve, odkri
vanje osebnostnih lastnosti in izkušnje javnega nastopa
nja jim bodo zagotovo koristile na nadaljnji karierni poti.

PODJETNIŠTVO NA USTVARJALEN IN INOVATIVEN NAČIN 

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 059 093 900

e-pošta: info.sesgs@sckr.si
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še mladi flavtisti pod mentorstvom Ane Kavčič Pucihar in 
blokflavtisti pod mentorstvom Alenke Jenko Boh. »Skupaj 
nastopa več kot štirideset naših učencev in učencev glasbe-
ne šole Glasbenium.« V glavni vlogi Lune se je preskusila 
Lucija Šifrer.

Tako velikega projekta po besedah Alenke Jenko Boh ne bi 
mogli izpeljati, če ne bi k sodelovanju pristopile vse učitelji-
ce PŠ Žabnica, pa tudi starši. Za dramatizacijo sta poskrbe-
li Urška Tičar in Saša Porenta, kostume sta izdelali Nataša 
Ravnikar in Maja Bajt, sceno pa sta oblikovali Erika Dobov-
šek in Katja Hudolin. Pri ozvočenju in osvetlitvi sta na 
pomoč priskočila Andrej Šifrer in Jože Kranjc, za tehnično 
pomoč pa sta skrbela Jože Frelih in Miha Kovačič. Priprave 
na predstavo so stekle že takoj ob začetku šolskega leta, pre-
miero pa je doživela prvi petek v decembru, ko so nastopili 
za starše in krajane. »Rade volje pa bomo predstavo ponovi-
li tudi za druge, če nas bodo povabili,« je še dejala Alenka 
Jenko Boh. 

Učenci Podružnične šole Žabnica so starše in krajane 
razveselili z glasbeno pravljico Lunina čarobna flavtica. 
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Učitelji so sami poskrbeli za sceno in kostume. 

 V predstavi nastopa več kot štirideset 
učencev PŠ Žabnica in učencev glasbene 
šole Glasbenium. V vlogi Lune je nastopila 
Lucija Šifrer.

Jaz bi darilo, 
jaz raje sneg. 
Tebi veselje, 
meni pa smeh. 

Izpolnite želje z darili 
iz Mladinske knjige.
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Na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj so v tem šolskem letu 
začeli z izvajanjem programa 'Tutorstvo – dijaki dijakom', katere-
ga osnovna ideja je bila vrstniška pomoč pri premagovanju zače-
tnih težav pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo in s tem lažje 
in hitrejše vključevanje prvošolcev v novo šolsko okolje. Dijaki 
tutorji so tako že prvi šolski dan sprejeli prvošolce, jim razkazali 
šolo in posredovali pomembne informacije za uspešno šolanje in 
vključevanje v utrip Tehniške gimnazije ŠC Kranj.
S programom tutorstva skrbijo, da dijaki prvih letnikov uspešno 
razvijejo metode učinkovitega učenja in vzpostavljanja dobrih 
odnosov z novimi sošolci in profesorji. Tutorstvo je poslušanje, sku-
pno iskanje poti in pomoč pri reševanju problemov, tako učnih kot 
osebnih. Tutorji so fantje in dekleti, ki so tako učno uspešni dija-
ki, kot tudi mladi ljudje, ki radi pomagajo drugim, 
se prostovoljno vključujejo v različne (športne in 
kulturne) aktivnosti na šoli in s svojim delovanjem 
prispevajo k ugledu in prepoznavnosti Strokovne 
tehniške gimnazije. Dijaki Strokovne tehniške gim-
nazije, ki sodelujejo v projektu tutorstva, so: Miha 
Meglič, Ana Triler, Jakob Kosec, Adam Valjavec, 
Luka Uranič, Peter Peterman, Jakob Urana, Ajda 
Peternelj, Luka Kavčič, Matija Zupan, Tadej Valja-
vec, Bit Sergej Misjak. Vodja programa tutorstva 
profesorica Simona Kert je ob tem povedala: 'Pono-
sna sem na naše tutorje, ki so vedno pripravljeni 

pomagati. Četudi je bil program tutorstva prvotno 
namenjen pomoči novim dijakom naše gimnazije, 
pa se je izkazalo, da je vrednost programa še večja, 
saj pri dijakih in med dijaki krepi ne samo vrstniško 
pomoč, pač pa tudi spodbujanje prostovoljstva in 
pripadnosti šoli.'

Dragi devetošolke in devetošolci, dijaki tutorji 
vas lepo vabijo, da se jim pridružite in posta-
nete dijak ali dijakinja Strokovne tehniške 
gimnazije ŠC Kranj za en dan!

Več informacij dobite na: www. sckr.si/sg/

TUTORSTVO NA STROKOVNI TEHNIŠKI GIMNAZIJI

Dijaki četrtih letnikov Srednje šole Jesenice iz programa predšol-
ska vzgoja že deset let otroke po vrtcih razveseljujejo z igricami, 
ki jih skupaj z mentorji ustvarijo v tretjem letniku pri strokovnem 
modulu ustvarjalno izražanje. Eno od predstav so si oktobra ob 
tednu otroka lahko ogledali tudi v vrtcu Čebelica v Kranju, kjer je 
skupina dijakinj pod mentorstvom profesorice Marte Bajc uprizo-
rila igrico Veveriček posebne sorte. Med nastopajočimi sta bili tudi 
Kranjčanka Katja Govekar iz Britofa v vlogi miške in Ajda Štilec, ki 
je sicer že tretje leto na praktičnem usposabljanju v omenjenem 
vrtcu in je otroke presenetila z vlogo babice Replje. A. Š.

BODOČE VZGOJITELJICE NASTOPILE V ČEBELICI

Dijakinje so zaigrale igrico Veveriček posebne sorte.

Prvi teden decembra so v Stražišču pripravili 32. Stražiški kulturni 
teden, ki je tudi letos postregel s pestrim programom. Slavnost-
ni govornik ob odprtju je bil Zvonko Gantar, organizacijski vodja 
Folklorne skupine Sava, sicer pa so obiskovalci prisluhnili tudi 
Bredi Konjar in njeni poeziji ter si ogledali slikarsko razstavo dr. 
Metoda Prašnikarja. V naslednjih dneh so se v programu zvrstili še 
večer učencev OŠ Stražišče, gledališki večer s komedijo Čaj za dve 
v izvedbi komendskih upokojencev, Miklavžev večer z gledališko 
igrico in obiskom Miklavža, večer z nastopi učencev Glasbene šole 
Kranj, kulturni teden pa so sklenili s folklornim večerom v izvedbi 
Folklorne skupine Sava Kranj pod umetniškim vodstvom Tomaža 
Gantarja. A. Š.

STRAŽIŠČE ZAŽIVELO S KULTURO

Ob odprtju je nastopila tudi otroška folklorna skupina  
z OŠ Stražišče.



Čarobni prazniki  
s Skupino Pošta Slovenije
Ogrejte srca svojih najdražjih s klasično voščilnico, ki jo pošljete po pošti. Poleg bogate ponu-
dbe božičnih in novoletnih voščilnic boste na poštah našli tudi komplete voščilnic za podjetja. 
Tudi letos so pripravili praznične poštne znamke z božičnimi in novoletnimi motivi, lahko pa 
na praznična voščila nalepite tudi osebne poštne znamke z motivom po vašem izboru.
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V zraku je že čutiti vznemirljivo pričakovanje  
obdarovanja. Če radi podarjate lepo zavita darila,  
na pošti izberite čudovit ovojni papir ali darilno vrečko  
s prazničnim motivom. Izbirate pa lahko tudi med  
različnimi koledarji s poslovnimi ali drugimi čudovitimi 
motivi, ki popestrijo vsak prostor.

Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo vaša voščila pravočasno prispela  
v prave roke. Zaradi povečanega prometa v decembru priporočajo  
pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic in voščilnic – za 
naslovnike v Sloveniji do 18. decembra 2019. Vsem, ki boste pošiljali voščila 
prijateljem in sorodnikom v tujino, priporočajo izbiro storitve Prednostno.

Čas obdarovanja je spet pred vrati. 

Za praznično darilo 
predlagajo  
letno vinjeto za 
osebna vozila za 
leto 2020. Imetniki 
kartice Diners Club 
jo lahko na  
poštah plačate na 
tri obroke.

Moja dostava –  
moja izbira 
Pričakujete paket? Ste opravi-
li spletni nakup, izbrali mesto 
dostave, zdaj pa vam izbra-
na lokacija in čas dostave ne 
ustrezata več?
Potem izkoristite storitev Moja 
dostava – moja izbira, pri kate-
ri z SMS-om ali elektronskim 
sporočilom prejmete pove-
zavo do aplikacije, s pomočjo 
katere lahko spremenite loka-
cijo ali datum dostave paketa 
tudi, ko je ta že na poti k vam.

Na vseh poštah so na voljo  
tudi zvežčki z 12 samolepilnimi 
znamkami, za naslovnike v Sloveniji 
z oznako A (za voščilnice) ali B (za 
razglednice) in za naslovnike v tujini 
z oznako C (za voščilnice in 
razglednice). 

SLOVENIJA
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Praznično veselje na osebni poštni znamki 
Svoje najbližje lahko presenetite tudi tako, da na voščila nalepite  
svoje osebne poštne znamke.  Izkoristite 20-odstotni popust na izdelavo 
osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A in B)  
ali 10-odstotni popust na izdelavo osebnih poštnih 
znamk za pošiljanje v tujino (C in D). Na spletni 
strani osebnaznamka.posta.si poiščite akcijo 
PRAZNIKI, v polje Geslo vpišite  besedo 
Veselje in z nekaj kliki oblikujte in naročite 
svoje osebne poštne znamke. Popust 
velja za spletna naročila in naročila, 
oddana po e-pošti. Najmanjše naročilo je 
20 znamk. Akcijski popusti in ostali popu-
sti se ne seštevajo. 
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Besedilo: Igor Kavčič, foto: Primož Pičulin

P
ravzaprav si ne ogledujemo le podob iz Zasavja, čeprav 
se vmes pojavi tudi kakšen Perkmandeljc. Dušan Kaste-
lic nas na tokratni razstavi popelje v svet domišljije (kar 
je super), vsi, ki znate gledati tudi med sličicami, pa 

boste zaznali tudi našo realnost (ki včasih ni prav nič super). 
Dušan Kastelic, rojen v Trbovljah, živi in dela v Zagorju, širše v 
Zasavju, pravzaprav pa je področje njegovega delovanja svet, je 
mojster stripa, 3D-video animacije, ilustracije pa tudi grafične-
ga oblikovanja in ustvarjanja računalniških iger.
Več zapisanega o njem najdemo v tako imenovanem Poroči-
lu o državljanu Dušanu K., ki ga je pripravil njegov stripovski 
kolega Zoran Smiljanić, objavljeno pa je v ličnem katalogu k 
razstavi, ki ga je oblikoval še en Kranjčan, Kasteličev sošolec sli-
kar Marko Tušek. Besedilo se bere kot avtobiografski roman, za 
razstavljene podobe v prvem nadstropju galerije pa lahko reče-
mo, da si ogledujemo »biografijo« Kasteličevih misli, ki tako 
lucidno secirajo aktualno družbeno stvarnost. Več, nemalokrat 
je tudi preroški – tudi takrat, ko nas vrne v preteklost, in v ani-
mirani izvedbi pesmi Čikorja an' kafe Iztoka Mlakarja, hkrati 
pa nas spomni, kako bo, ko bomo prišli v tista leta. 
Na ogled so njegova dela iz različnih ustvarjalnih in življenj-
skih obdobij, od prvih mladostniških do družbeno angaži-
ranih stripov, polnih ironije in odštekanega humorja, preko 

ilustracij in stripov za revije in časopise, s katerimi si je služil 
ljubi kruhek, do njegovih odličnih 3D-animiranih filmov, s 
katerimi se intenzivneje ukvarja zadnjih dvajset let. Srečamo 
se z njegovim kraljem Matjažem, ki ga je narisal pri petnajst-
ih, pa s stripi, ki jih je objavljal v reviji Mladina. Najprej je 
narisal Partizane, kot duhovito ugotavlja recenzent razstave 
Smiljanić, da bi razdelil Slovence, je narisal še Domobrance, 
svoj domicil pa je v njegovem stripu našla tudi afera JBTZ. V 
Mladini je objavil tudi kup naslovnic.
V svet 3D-animacije je vstopil z videospotom za pesem Per-
kmandeljc zasavskih sosedov skupine Orlek, ob več tovrstnih 
filmih pa zagotovo izstopata še dva, že omenjeni Čikorja an' 
kafe in 12-minutni film z naslovom Celica, za katerega je Kas-
telic dobil nagrado Prešernovega sklada in še vsaj šestdeset 
nagrad na različnih tej zvrsti medija namenjenih festivalih. 
Posebej za to razstavo so postavili sobo (Celico), v kateri se 
znajdemo med »ploščatoglavci«, sredi nje je nekakšen bat, ki 
lahko splošči tudi vašo glavo, da ne boste slučajno štrleli iz 
povprečja, kaj šele da bi mislili s svojo glavo.
»Težko verjamemo, da je vse to, kar vidimo na razstavi, sprodu-
ciral en sam človek. Dušan je kot ''one man band'' tega sposo-
ben, kar je v času izgubljanja identitete še kako primerna vredno-
ta,« je povedal kulturni minister Zoran Poznič, prav tako Zasavec, 
in dodal: »V njegovih stripih in animiranih filmih lahko, ko malo 
spodbudimo različne senzorje, prepoznamo tudi same sebe.« 

Podobe iz Zasavja
Na razstavi v Galeriji Prešernovih nagrajencev se predstavlja ilustrator, ustvarjalec  
animiranih filmov Dušan Kastelic.

»Pa naj še kdo reče, da Zasavci nismo najboljši,« je 
Dušanu polaskal minister za kulturo Zoran Poznič, tako 
kot Kastelic po rodu Trboveljčan. 

Avtor del je zbrane popeljal po razstavi.
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Besedilo: Igor Kavčič

K
ranjski pihalni orkester ima dolgo in uspešno zgodovi-
no. In prav vsako leto, vsaj zadnjih dvajset let je tako, 
v prednovoletnem času pripravi Božično-novoletni kon-
cert, na katerem pokaže svojo ustvarjalno moč, poslušal-

ce pa v uri, dveh popelje v čudoviti svet glasbe. Tako bo tudi 22. 
decembra ob 18. uri v Domu krajanov Primskovo, kjer bodo 
orkestraši v raznolikem programu predstavili glasbo iz znanih 
muzikalov in nas s tem popeljali v koncertne dvorane čarobne-
ga Broadwaya. Glasba iz muzikalov Zgodba z zahodne strani, 
Moje pesmi moje sanje in nekoliko »mlajših« Mačke in Fan-
tom iz opere, do zadnjih uspešnic, kot je na primer glasba iz 
filma La la land, bo tokrat v zimski dan vzcvetela v izvedbah za 
pihalni orkester.
»Seveda bi zaigrali tudi kakšno slovensko skladbo, a kaj, ko 
so najboljši približki muzikalov operete, pa še te so običajno 
pisane za godalne orkestre. Lahko rečem, da je Broadway tudi 
letošnja povezovalna tema med mladimi in starejšimi orkes-
traši,« je povedal novi dirigent krajnskega orkestra, že v mno-
gih orkestrih preizkušeni Tomaž Kukovič. Član orkestra je že 
od leta 1989, ko je vanj vstopil v zgodnjih najstniških letih v 
vrste klarinetistov, tokrat pa stopa na dirigentski oder. Taktir-
ko prevzema od dolgoletnega prijatelja in odličnega trobenta-
ča Mateja Rihterja, ki bo s prvo skladbo na koncertu še zadnjič 
stopil pred orkester, ki ga je vodil več kot dvajset let, potem pa 
bo paličico svečano predal svojemu nasledniku. 

K prijavi za dirigenta so Kukoviča spodbudili mladi člani orke-
stra, večina izmed njih se je orkestrske glasbe izšolala prav pri 
njem v Mladinskem pihalnem orkestru Glasbene šole Kranj. 
»Njihovo pobudo sem sprejel tudi zato, ker se mi zdi prav, 
da imajo mladi tudi po zaključku šolanja še možnost igrati 
inštrument, ki so se ga učili vsaj šest let, mnogi pa tudi dlje,« 
pove Kukovič in doda, da je v orkester skupaj z njim prišla 
tudi desetina mlajših orkestrašev generacije do trideset let. 

S tem orkester k svojemu delovanju dodaja še novo, svežo 
energijo. »Moje vodilo pri vodenju orkestrov je bilo vedno, da 
gremo naprej, navzgor. Želim si torej, da že doslej uspešno 
delovanje orkestra dodatno nadgradimo tako glasbeno kot 
organizacijsko. Stavim na programsko usmeritev k cilju, ki 
si ga bomo vsako leto zadali v začetku sezone, zato sem na 
vajah včasih najbrž tudi zahteven,« dodaja sogovornik, ki ima 
bogate izkušnje pri vodenju pihalnih orkestrov in je pred leti 
sodeloval v veliki uspešnici – kranjskem Kr Bis bandu.
Božično-novoletni koncert bo zagotovo prvi kazalnik, kako je 
orkester vstopil v novo sezono, na koncertni oder pa bo stopilo 
okrog 45 aktualnih članov orkestra. Pripravili so več kot uro 
programa, v desetini skladb, med njimi bodo tudi venčki iz 
priljubljenih muzikalov, pa bodo nedvomno želeli pokazati, 
da gre Pihalni orkester Mestne občine Kranj naprej. 

S Pihalnim na Broadway
Pihalni orkester Mestne občine Kranj v osveženi sestavi z novim dirigentom Tomažem Kukovičem  
nas bo na Božično-novoletnem koncertu popeljal na Broadway.

Kranjski orkestraši nas tokrat vabijo na božični 
Broadway.

 Orkester bo igral glasbo muzikalov z 
Broadwaya, kar bo tudi povezovalna tema 
med mladimi in starejšimi orkestraši.
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Besedilo: Igor Kavčič

Š
tirje mrtvi v pol ure, in če ne bi še 
pravi čas po krčmarja prišla matil-
da in pod mrtve zabeležila še peto 
črtico, bi se trend najbrž nadaljeval. 

Kaj takega v filmih ne uspe niti Quentinu 
Tarantinu. V primerjavi s krčmarjem in 
njegovo neznosno lahkostjo spravljanja v 
ljudi v krsto je znani filmar pravi vajenec. 
Ne, ne, sploh ne gre za film, ampak za 
lutkovno predstavo – kakopak za odrasle.
Napravite mi zanj krsto je naslov tragične 
veseloigre z lutkami, ki izhaja iz tradicije 
znane češke lutkovne rakvičkarne, farse 
o krsti, v kateri so najpogostejši elementi 
klofute, gagi, udarci, lovljenje ter situa-
cijska presenečenja, lutki pa je povsem 
odpuščeno, če se norčuje iz mrtvih, obla-
sti, žensk in ne nazadnje tudi iz gledalcev. 
Tako je zapisano k lutkovni predstavi, ki 
smo si jo v velikem številu pred dnevi 
ogledali v prostorih MTB centra v Kranju.

Predstavo sta odlična lutkarja Kranjčan 
Boštjan Sever in njegov stanovski kole-
ga iz prestolnice Brane Vižintin prvič 
– takrat v produkciji Gledališča Konj in 
KUD France Prešeren – odigrala že dalj-
nega leta 1993. Odtlej sta jo ponovila več 
kot stokrat. Lutke, sceno in kostume, ki 
so jih izdelali Silvan Omerzu, Daša Sim-
čič in Marina Hrovatin, sta odprašila in 
sklenila to nekorektno igro o zlobnem 
gostilničarju znova obuditi. 
Zgodba je enostavna, žid, poln denarja, 
hoče, prenočiti v gostilni, a ga krčmar v 
lastno finančno korist ubije. Mizar mu 
na hitro proda krsto zanj, a kaj, ko od 
posla ni nič, saj tudi mizar ne preživi. 
Tretja žrtev je židova žena, ki poizveduje, 
kam za vraga je izginil njen mož. Krčmar 
uspešno pospravi celo hudiča, ki se ogla-
si pri obetavnem kandidatu za pekel. Le 
kam bi to šlo, če se ne bi pojavila matilda 
in krčmarja vendarle vzela s seboj.  
Predstavo je prevedel in priredil Silvan 
Omerzu, režiral pa Jan Zakonjšek. Svo-

je je pristavil še Andrej Rozman - Roza 
s songi. Prej omenjena animatorja Boš-
tjan Sever in Brane Vižintin v predsta-
vi ponudita tudi svoje pevske odlike, v 
prvi vrsti pa pokažeta njuno ustvarjalno 
širino pri delu z ročnimi lutkami, s kate-
rimi spretno manipulirata izza lutkov-
nega zaslona. Navdušujeta v posojanju 
glasov različnim likom, njune lutke na 
odru počnejo marsikaj, skačejo, frčijo, 
tepežkajo, davijo ... Vseskozi ju z glas-
bo skladatelja Erna Sebastiana spremlja 
harmonikar Damjan Vahtar, ki hkrati 
daje tudi ton predstavi – v akciji je gla-
sen, v krčmarjevem mešetarjenju tiho 
pomirjujoč.
Ne, lutke niso zgolj za otroke, kaj lahko 
prepričajo tudi odraslo publiko, če le z 
njimi rokujejo pravi akterji. Sever in 
Vižintin sta legendi na tem področju, 
kar v predstavi Napravite mi zanj krsto 
še enkrat znova dokazujeta. Sledile bodo 
nove in nove ponovitve, a z enimi in isti-
mi kandidati za krsto. 

Z matildo pa ni šlo
V koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana in Umetniškega društva Konj je to jesen spet oživela 
legendarna lutkovna predstava Napravite mi zanj krsto.

V smrtni napetosti nas držijo harmonikar Damjan Vahtar in lutkarja Boštjan 
Sever ter Brane Vižintin. / Foto: Aleš Komovec

… in je na »finto« obesil hudiča.



Nagrada za izjemno igralsko stvaritev

v sezoni 2019/2020 v Prešernovem 

gledališču Kranj. 
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Peter Musevski

Blaž Setnikar

Miha Rodman Aljoša Ternovšek
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Besedilo: Igor Kavčič

B
i bil dr. Janez Bleiweis pravi poli-
tik za današnji čas? Na vprašanje 
si lahko odgovorite na razstavi, 
posvečeni »očetu naroda«, kot so 

v njegovem času ljudje imenovali Jane-
za viteza Bleiweisa plemenitega Trsteni-
škega, kot zapišemo v njegovem polnem 
imenu. Bil je slovenski publicist, politik, 
magister veterine, doktor medicine in 
narodni buditelj. Poznamo ga kot usta-
novitelja in urednika prvega slovenskega 
časopisa Kmetijske in rokodelske novice 
(Novice), bil je profesor na ljubljanskem 
liceju, deželni živinozdravnik, član politi-
čnih struktur v Ljubljani in na deželnem 
nivoju pa tudi član Jugoslovanske akade-
mije znanosti in umetnosti ter predsed-
nik Slovenske matice. Rojen je bil v hiši v 
današnji Tavčarjevi ulici 25 v Kranju.
O tem, ali bi bil Bleiweis pravi politik za 
današnje čase, povprašamo avtorja raz-
stave Gašperja Peternela. »Seveda bi bil. 
Bil je zvit in prebrisan, povedano v najbolj 
pozitivnem smislu, in hkrati nadvse preu-
daren politik. Dobro se je znašel na politič-
nem parketu, hkrati pa se je znal približati 
tudi preprostim ljudem,« poudarja Peter-
nel. »Vedel je tudi, kako se dela časopis. 
Vsi ostali poskusi časopisov so odpadali 
že po prvi številki, ki ni šla skozi cenzuro. 
Ob smelih idejah o zedinjeni Sloveniji in 
podobno so vsi šli z glavo skozi zid, on je 
kot pameten politik počakal, da so drugi 
naredili prvi korak, potem pa je tudi sam 
ves svoj vpliv zastavil za pravo stvar. Hkra-
ti pa je znal predvideti tudi naprej.«
Bleiweis je vedel, da se spremembe uva-
jajo počasi in je razumel, da je s spre-
membami treba iti od spodaj navzgor. 
Tako je deloval tudi v gospodarstvu in 

pri izobraževanju in uvajanju novosti 
pri takrat še pretežno kmečkem prebi-
valstvu. Bil je naklonjen tako Francetu 
Prešernu, objavljal je njegovo poezijo, 
kot Jovanu Veselu Koseskemu, ki je 
pisal povsem drugače pesmi. Lahko pa 
rečemo, da je bil v zgodovinskem spo-
minu Slovencev kar nekoliko postavljen 
v ozadje, vse do leta 1996, ko sta ga na 
razstavi v Gorenjskem muzeju predsta-
vili Majda Žontar in Beba Jenčič.
Njuno zgodbo na neki način nadalju-
je tudi mladi sodelavec v Gorenjskem 
muzeju, sicer kustos za kulturno zgo-
dovino Gašper Peternel. »Tokratna raz-
stava se osredotoča na Bleiweisov odnos 
do narodnega prebujanja, ki ga je gojil 
skozi Novice in širše kulturno delova-
nje.« V uvodnem delu razstave tako naj-
prej spoznamo življenje in poklicno pot 
Janeza Bleiweisa ter pomen Novic kot 
njegovega najpomembnejšega orodja 
za širjenje znanja med prebivalstvom, 

izvemo pa tudi marsikaj o njegovem 
narodnem buditeljstvu in kulturnem 
udejstvovanju. 
V drugem delu razstave avtor Bleiweisa 
umesti v trikotnik s Francetom Prešer-
nom in Jovanom Veselom Koseskim, 
predvsem se ukvarja z njegovim odnosom 
do obeh pesnikov. Tu Peternel obravnava 
tudi Bleiweisov kult osebnosti in ljud-
sko oznako zanj kot očeta naroda. »Ko je 
imel sedemdeset let, se je pod njegovim 
oknom v Ljubljani zbralo več kot 15 tisoč 
ljudi.« Prav to dejstvo, da je bil ob koncu 
svojega življenja tako zelo oboževan, na 
neki način daje odgovor na vprašanje, da 
je bil Janez Bleiweis kasneje res prezrt, saj 
je preprosto izginil iz kolektivnega spomi-
na. Razstava v Prešernovi hiši nam velike-
ga Kranjčana spet postavlja v ospredje.
Svoje mesto bo menda v prihodnje dobil 
tudi njegov spomenik. Postavili ga bodo 
v načrtovanem novem mestnem parku, 
ki naj bi dobil ime po Bleiweisu. 

O očetu naroda 
V Prešernovi hiši je na ogled razstava Dr. Janez Bleiweis, Novice in narodno prebujanje.

Razstavo o dr. Janezu Bleiweisu je pripravil Gašper Peternel. / Foto: Igor Kavčič
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Besedilo: Igor Kavčič

P
retekli konec tedna smo si v Prešernovem gledališču pre-
mierno ogledali predstavo Dr. Prešeren avtorice in reži-
serke Nede R. Bric. Uprizoritev postavlja v središče pri-
povedi žensk, ki so zaznamovale Prešernovo življenje, in 

preko njih predstavi življenje in delo najpomembnejšega slo-
venskega pesnika. Z uprizoritvijo bo gledališče, ki nosi pesni-
kovo ime, zaznamovalo letošnjo 170. obletnico smrti in prihaja-

jočo 220. obletnico rojstva Franceta Prešerna, ki je zadnja leta 
svojega življenja, po desetletnem čakanju na samostojno advo-
katuro, preživel v Kranju, nedaleč od današnje gledališke hiše. 
Prav to hišo je tik pred krstno izvedbo uprizoritve predstave 
Dr. Prešeren obiskala tudi ekipa sodelavcev pri predstavi, in 
sicer iz dveh razlogov: v študijske namene, da bi pridobila 
nove občutke pri ustvarjanju predstave, in zato, ker so v hiši 
posneli tudi fotografije, ki so objavljene v gledališki knjižici. 
Ne dvomimo, da gre za predstavo, ki bi jo morala videti vsaka 
Kranjčanka in vsak Kranjčan. Pravzaprav vsi Slovenci. 

Prešernovo v Prešernovi hiši
Prešerna si je ekipa Prešernovega gledališča približala tudi z obiskom Prešernove hiše. / Foto: Milan Golob
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Besedilo: Maša Likosar

O
d 29. novembra do 1. decembra so 
v Športni dvorani Zlato polje pote-
kali 14. Plezalni dnevi Kranja, kjer 
je tekmovalo okoli dvesto plezal-

cev iz 33 slovenskih klubov. Tekmovalna 
vrhunca tridnevnega plezalnega spekta-
kla sta bila v soboto in nedeljo zvečer, ko 
sta potekala finale državnega prvenstva v 
težavnostnem plezanju za članice in čla-
ne ter finale državnega prvenstva na bal-
vanih. Tekmovalci so sicer merili moči 
v šestih starostnih skupinah in v dveh 
disciplinah – težavnosten in balvanskem 
plezanju.
Pri članicah si je na zadnji tekmi dru-
gega dne v težavnosti zmago priplezala 
Tjaša Kalan iz AO Kranj in si prislužila 
tudi naslov državne prvakinje, na dru-
gem mestu ji sledi Lana Skušek (ŠPO 
Komenda), tretje mesto pa je dosegla 
Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska 
Bistrica). Pri članih je najvišje priplezal 

Luka Potočar (ŠPO Radovljica), drugi je 
bil Žiga Zajc (PK Scena), na tretje mesto 
se je zavihtel Milan Preskar (PK Kam-
nik). V skupnem seštevku državnega 
prvenstva v težavnosti so bili najboljši: 
Luka Potočar (prvo mesto), Miran Pre-
skar (drugo mesto) in Žiga Zajc (tretje 
mesto). Pri članicah pa je Tjaša Kalan 
zasedla prvo mesto, Lana Skušek dru-
go in Lucija Tarkuš tretje mesto. Mia 
Krampl iz AO Kranj je bila peta. 
Nedeljski finale na balvanih za članice 
in člane je bil vrhunec plezalnih dne-
vov in obenem zadnja tekma državnega 
prvenstva v športnem plezanju. Odprla 
sta ga akrobatski duo Flipping Art. Med 
moškimi je bil najboljši Žiga Zajc. Na 
drugo mesto se je uvrstil Matic Kotar iz 
PK Kamnik in na tretje Luka Potočar. 
Med ženskami se je na najvišjo sto-
pničko povzpela Julija Kruder iz ŠPO 
Celje, Tjaša Kalan je bila druga, tretja 

pa Lana Skušek. V državnem prvenstvu 
v balvanih so bili najboljši Žiga Zajc na 
prvem mestu, Luka Potočar na drugem 
in Anže Peharc iz AO Kranj na tretjem 
mestu. Pri članicah je bila prva Tjaša 
Kalan, druga Julija Kruder in tretja Bet-
ka Debevec. Na četrtem mestu je bila 
domačinka Mia Krampl. 
Poleg tekem v plezanju je organizacijski 
odbor Alpinističnega odseka Kranj pos-
krbel tudi za bogat spremljevalni pro-
gram, razstavo eksotičnih plazilcev 
Društva ljubiteljev eksotičnih živali Bio-
exo, delavnico akrojoge, otroški kotiček 
z ekološkimi ustvarjalnimi delavnicami 
in fotoreportažo ob 120-letnici Planin-
skega društva Kranj. Matevž Vučer, 
koordinator organizacijskega odbora, je 
ob koncu izrazil zadovoljstvo nad celot-
no izvedbo 14. Plezalnih dnevov, na 
katerih je sodelovalo nemalo prostovolj-
cev iz Alpinističnega odseka Kranj. 

Kalanova državna prvakinja
Letošnji Plezalni dnevi Kranja so bili uspešni za domačinko Tjašo Kalan. Priplezala si je naslov  
državne prvakinje. 

Domačinka Tjaša Kalan je postala državna prvakinja. / Foto: Gorazd Kavčič 

 Poleg tekem v plezanju 
je organizacijski odbor 
Alpinističnega odseka Kranj 
poskrbel tudi za bogat 
spremljevalni program, 
razstavo eksotičnih 
plazilcev Društva ljubiteljev 
eksotičnih živali Bioexo, 
delavnico akrojoge, otroški 
kotiček z ekološkimi 
ustvarjalnimi delavnicami in 
fotoreportažo ob 120-letnici 
Planinskega društva Kranj.



  ŠPORT I 23  

Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

P
rvo decembrsko nedeljo so v Toulousu potekale olim-
pijske kvalifikacije v športnem plezanju, na njih pa si 
je drugo slovensko olimpijsko vozovnico zagotovila Mia 
Krampl (AO PD Kranj), ki je po preobratu v težavnosti 

za las premagala Lučko Rakovec (PK FA). Kramplova bo tako 
v Tokiu v športnem plezanju zastopala Slovenijo ob trikratni 
svetovni prvakinji Janji Garnbret. 
Spoznanje, da je v neposrednem dvoboju premagala prijatelji-
co Lučko, je Mia pospremila s solzami. »To so bile bolj solze 
žalosti kot sreče, saj je Lučka moja zelo dobra prijateljica in 
sem vedela, kako si tudi ona to želi, ampak tekma je tekma,« 
je povedala Mia Krampl, ki kar ni mogla verjeti, da ima v žepu 
olimpijsko vozovnico. 
»Sploh še ne dojemam, kaj se dogaja. Vedno sem si želela 
nastopiti na olimpijskih igrah in uvrstitev na OI 2020 je bil 
eden od mojih ciljev te sezone, a po pravici povedano nisem 
verjela, da mi bo uspelo,« je ob prihodu domov povedala Mia 
Krampl, ki je letos prvič stopila na stopničke svetovnega poka-
la v balvanskem plezanju, na svetovnem prvenstvu pa se je 
veselila naslova svetovne podprvakinje v težavnosti. 
»Seveda sem upala sanjati o takšnih uspehih, a nekaj je san-
jati, nekaj pa verjeti, da so sanje lahko realnost. Letos sem 
dosegla in celo presegla kar nekaj ciljev, ki sem si jih zadala 
na začetku sezone. Seveda je bilo tudi nekaj spodrsljajev in 
neuspehov, a če potegnem črto, je bilo to leto zame kar uspe-
šno,« je tudi povedala 19-letna Mia Krampl.
Tekmovanje v Toulousu je bilo za Mio Krampl zagotovo 
naporno tako fizično kot psihično, zato si je sedaj vzela nekaj 
počitka. »Najprej je na vrsti malo premora, potem pa začnem 
zagreto trenirati za novo sezono. Čeprav sem ravno končala 
letošnjo sezono, se že veselim treningov in izzivov, ki jih pri-
naša naslednje leto,« pravi simpatična Mia Krampl.
V francoskem Toulousu sta se za olimpijsko normo potegova-
la tudi slovenska reprezentanta Jernej Kruder, ki je zasedel 
19. mesto, a ga je zgolj en gib na zadnjem balvanu ločil od 
olimpijske vozovnice, in Anže Peharc (AO PD Kranj), 21. v 

zmnožku rezultatov vseh treh disciplin. Naslednja, a precej 
zahtevnejša priložnost zanju bo še evropsko prvenstvo priho-
dnje leto, ki bo marca v Moskvi, a bo vrata v Tokio odprlo le 
prvakinji in prvaku stare celine. 

Tekle so ji solze sreče  
in žalosti
Mia Krampl z Golnika si je v dramatičnem finalu kvalifikacij v Toulousu priplezala olimpijsko vozovnico 
in bo v Tokiu v športnem plezanju ob trikratni svetovni prvakinji Janji Garnbret nastopila za Slovenijo.

Mia Krampl je bila v dvoboju za olimpijsko vozovnico 
uspešnejša od prijateljice Lučke Rakovec.
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

K
ranjski nogometni prvoligaši so jesenski del sezone 
zaključili z visokim porazom v Kidričevem, vseeno pa so 
si po jesenskem delu tekmovanja priborili sedmo mesto 
na lestvici. V sezoni so zabeležili kar nekaj vzponov in 

padcev, od dveh zmag pri prvakih v Mariboru do serije porazov, 
ki je pomenila tudi odhod trenerja Dejana Dončića.
Takrat je vodenje moštva prevzel prej pomočnik trenerja Vlado 
Šmit in ekipa je do konca jesenskega dela zbrala dvajset točk. 
»Ker je Dončić odšel po sedmih porazih, je bil zame največji 
izziv, kako v moštvo vrniti pravo vzdušje, samozaupanje in 
željo po zmagah. Že na prvi tekmi, ki sem jo vodil, smo doma 
premagali ekipo Aluminija – in potem je bilo veliko lažje. Toč-
ke smo osvajali tudi v gosteh in v ekipo se je vrnilo zaupanje, 
vzdušje je spet postalo pravo in fantje so kljub nesrečnemu 
porazu proti Olimpiji, slabi tekmi v Domžalah in katastrofi v 
Kidričevem vendarle na koncu uresničili želje in načrte kluba,« 
je po jesenskem delu prvenstva povedal trener Vlado Šmit. 
Ekipa je konec tedna odšla na dopust, kar pa še malo ne pome-
ni, da ne bo dela za vodilne v klubu. »Naš cilj je čim mirnejši 

obstanek v ligi. To pomeni, da bi zadržali vsaj sedanjo pozicijo 
na lestvici. Želel bi si seveda kakšno okrepitev, ki bi pomenila 
še dodano vrednost moštva in ambicije za korak naprej. Za 
zdaj pa o okrepitvah še ne morem povedati česa konkretne-
ga,« je tudi povedal trener Vlado Šmit. 

Jesenski vzponi in padci
Nogometaši Triglava so jesenski del nogometne sezone končali na sedmem mestu prvenstvene 
lestvice, vsaj na tem mestu pa si želijo ostati tudi spomladi.

Nogometaši Triglava so v prvem delu sezone na igrišču 
prikazali zelo različne predstave.

Športno društvo Bulldog je staro šele pet let. V društvu so pono-
sni, da so si uredili nove prostore za treninge boksa, ki potekajo 
na Savski cesti 34, v nekdanji Trenči, blizu fitnesa Mega center. 
Odprtje prostorov bo to soboto ob 17. uri, kot pravi Sebastijan 
Novak, pa bodo po kvadraturi to največji prostori katerega od 
boksarskih klubov v Sloveniji. V njem bodo potekli treningi v 
različnih skupinah, ponujajo pa tudi individualne treninge in 
trening v manjših skupinah. Poleg Sebastijana Novaka jih vodita 
še Jure Žavbi in Marko Kondič. Njihovi tekmovalci že dosegajo 
lepe rezultate, saj so na državnem prvenstvu osvojili dve zlati 
medalji in eno drugo mesto. Tako je v kategoriji šolarjev do 66 
kilogramov zmagal Nik Krušec Ciperle, Maša Grahovac je bila 
najboljša v kategoriji mladink do 71 kilogramov, Jaka Kapler pa 
je bil drugi v kategoriji pionirjev do 32 kilogramov. Maša Graho-
vac se je udeležila tudi svetovnega pokala v Vrbasu in domov 
prinesla bronasto medaljo. V. S.

VESELIJO SE NOVIH PROSTOROV

Sebastijan Novak, Nik Ciperle Krušec, Jaka Kapler, 
Maša Grahovec in Jure Žavbi / Foto: ŠD Bulldog 
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

V
eč kot sto članov ZUTS Kranj je tudi letos poskrbelo, da 
je bila tradicionalna prireditev, ki je potekala v garaži 
Mercator centra Primskovo, znova zanimiva. »Od četrtka 
do nedelje se zvrstilo več kot devet tisoč ljubiteljev zim-

skih športov, v komisijsko prodajo pa smo prejeli 6570 različ-
nih zimskošportnih artiklov. Prodaja je bila uspešna, saj je 
okoli šestdeset odstotkov artiklov zamenjalo lastnika,« je po 
sejmu v imenu organizatorjev povedal Branko Miklavčič in 
dodal, da so po pogojih komisijske prodaje neprodano opre-
mo predali Rdečemu križu Kranj. 

Sejem je bil dobro obiskan
Več kot devet tisoč ljubiteljev smučanja je prišlo na letošnji zimskošportni sejem, ki ga je  
v petinštirideseti izvedbi pripravila Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Kranj.

Ved

Želimo vam

vesele praznike in

srečno novo leto!
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Besedilo: Ana Šubic

I
me december izhaja iz latinske bese-
de decem. »To je bil pri Rimljanih 
deseti mesec. Zaradi praznovanja 
božiča ponekod imenujejo ta mesec 

božični mesec, staro slovensko ime pa 
je gruden. V decembru ima vsak dan 
svoj pomen in svoje običaje, nekaj pa 
je takih, ki so še posebno uveljavljeni. 
Tudi Slovenci imamo lepe običaje. Bolj 
so se ohranili na podeželju, se pa neka-
teri zelo redko pojavljajo, saj z mlajšimi 
generacijami zaradi modernega načina 
življenja in manjšega medgeneracijske-
ga stika tudi bolj izumirajo,« je pojasnila 
Vlasta Juršak, sodelavka Centra za traj-
nostni razvoj podeželja Kranj. V mnogih 

deželah, tudi pri nas, ohranjamo običa-
je, povezane s 6. decembrom, ko goduje 
sv. Nikolaj oz. Miklavž. Postopoma se 
uveljavlja praznovanje dneva sv. Lucije 
(13. december), prinašalke svetlobe, ki 
ga oživljajo tudi v Kranju. »Uveljavlja se 
tudi praznovanje sončnega enakonočja. 
Zimski sončni obrat – 21. december, ko 
je najdaljša noč in najkrajši dan v vsem 
letu, so že od nekdaj ljudstva in religije 
praznovali kot slovo od dolge teme in 
kot ponovno rojstvo luči,« je razložila 
Juršakova.
OTROCI S ŠIBAMI TEPEŽKALI ODRA-
SLE. Na sveti večer – 24. decembra – v 
krščanskem svetu slavnostno obeležuje-
jo rojstvo Jezusa. To je praznik miru in 
sprave. Dan kasneje sledi božič. »Mar-
sikje, posebej na podeželju, ljudje obi-

skujejo polnočno mašo. Ponekod je še 
vedno ostal običaj, da po maši domov 
nosijo bakle in sveče, ki so jih prižgali 
ob posvečenih svečah v cerkvi, kot sim-
bol, da se je luč spet vrnila na Zemljo,« 
je povedala sogovornica. Precej manj 
znan pa je 28. december – tepežni dan. 
To bil predvsem praznik otrok, ki so s 
šibami hodili od hiše do hiše ter med 
veselim vriskanjem in prepevanjem 
pesmi tepežnic tepežkali odrasle. »Tega 
še nisem zasledila, vem pa, da se še 
izvaja. Tepežkarji so prinašali hiši sre-
čo, zdravje in blaginjo. Udarec s šibo, 
simbolom življenja, je odraslim prinašal 
pomladitev in življenjsko moč, v zahva-
lo pa so otrokom podarjali orehe, potico 
in tudi denar.« Zadnje dan v letu, 31. 
december, je poimenovan pa Silvestru, 
papežu v Rimu, ki je cesarja Konstanti-
na spreobrnil v krščansko vero.
»Omenjeni prazniki so nastali šele z 
uveljavitvijo krščanstva. O tem, kako pa 
so praznovali naši predniki mnogo pred 
njim, je danes žal bolj malo pisnih in 
dokazljivih virov, saj je krščanstvo sta-
ro, tradicionalno verovanje preganjalo. 
Zato so se običaji in obredi, povezani s 
staro vero, izvajali le na skrivnem, zna-
nje o tem pa se je prenašalo le od ust do 
ust,« je pojasnila sogovornica.
OBIČAJ OBDAROVANJA. Obdarovanje je 
običaj, ki je bil prisoten že v zgodnjih 
obdobjih zgodovinskega razvoja. »A 
med zelo stare običaje ne sodi obdarova-
nje na miklavževo, darila ob novem letu 
in ob božiču pa so sploh povsem nova. 
Dedek Mraz je tako plod prejšnjih obla-
sti, Božička pa so k nam prinesli iz ZDA 
in je v svojem bistvu zelo komercialna 
zadeva,« je spomnila Juršakova. 

Največje darilo je čas
Decembrsko obdarovanje naj bo premišljeno in trajnostno usmerjeno, največ pa je vreden čas,  
ki ga preživimo v krogu bližnjih, poudarja Vlasta Juršak iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj,  
s katero smo se pogovarjali tudi o praznikih in običajih, povezanih z njimi.

Vlasta Juršak svetuje, naj bo darilo izvirno, ne predrago, osebno in 
načrtovano. 
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Vesel božič in srečno novo leto  
vam želimo  
iz Gostilne Pri Boštjanu  
na Križni gori!

Spoštovani prijatelji, 
Praznujte!

ne pozabite nase,  
imejte se radi 

in ljubite življenje ...
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Obdarovanje spremlja tudi nakupovanje, ki pa naj ne bo 
mrzlično in pretirano, kar je tudi eden od vzrokov za okolj-
ske probleme, pač pa naj bo dobro premišljeno in trajnostno 
usmerjeno. »Če dobiš darilo brez uporabne vrednost, kič, po 
možnosti iz plastike, si seveda vesel pozornosti, istočasno pa 
veš, da nekdo ni razmišljal o tebi, ko je kupoval darilo, in da 
če bi te poznal, bi vedel, da ti to ni blizu. Žal se utapljamo v 
plastiki, preveč je nenaravnih materialov,« je opozorila.
RAZVESELIŠ LAHKO Z MALENKOSTJO. Darilo naj bi bilo 
izvirno, ne predrago, osebno in načrtovano. »Obdarovanje 
naj bo proces, pri katerem razmišljamo o obdarovancu, kaj 
mu je všeč, kako bi mu z darilom popestrili življenje. Vre-
dnost darila ni pomembna. Če se potrudiš človeka malo 
bolje spoznati, ga lahko razveseliš z malenkostjo,« poudarja 
Vlasta Juršak, ki priporoča tudi, da darilo izdelamo sami, po 
možnosti iz naravnih in recikliranih materialov. Kot primer 
je navedla navaden steklen kozarec za vlaganje, ki ga lahko 
polepimo, oblečemo s staro vrvjo ali blagom ter ga napolnimo 
z bomboni, čajem ali doma pečenimi piškoti. Darilo z osebno 
noto ne bo osrečilo le prejemnika, pač pa tudi obdarovalca, 
katerega veselje je marsikdaj še celo večje kot pri obdarovan-
cu. »Zadovoljstvo, ki ga doživiš ob takšnem obdarovanju, 
poplača ves trud. V našem centru in tudi sama spodbujam to 
kreativnost,« je pristavila.
IZDELKI NAJ BODO IZ NARAVNIH MATERIALOV. Dejstvo je, da 
je ob današnjem hitrem načinu življenja včasih težko naj-
ti čas za izdelavo daril. »V tem primeru se lahko po darila 
odpravimo tudi k lokalnim rokodelcem in pridelovalcem. 
Rokodelski izdelki so bili narejeni iz naravnih, človeku in 
naravi prijaznih materialov, kmetijski pridelki pa naravno 
pridelani. V tem času je veliko prireditev s stojnično pro-
dajo, kjer sodelujejo tudi naši rokodelci in kmetje. Na takih 
sejmih lahko izbirate med kvalitetnimi rokodelskimi izdel-
ki, naravnimi igračami in oblačili ter pridelki s podeželja. 
Lahko pa obiščete tudi specializirane trgovine, kjer proda-
jajo izdelke iz naravnih materialov. Pa ne le zaradi trenda 
varovanja okolja, pač pa tudi zato, ker naravni materiali 
drugače vibrirajo. Tako kot lesena hiša daje toplino, so tudi 
igrače iz lesa za otoke drugačno doživetje kot plastične igra-
če. V tem primeru je veliko odvisno od staršev, koliko bodo 

podlegli pritiskom komercializacije,« je dejala Juršakova in 
ob tem opozorila še na zmernost pri obdarovanju otrok.
Potruditi se velja tudi z zavijanjem darila, ki mu priložimo še 
voščilnico z lepimi željami. Tudi izdelave voščilnic se lahko 
lotimo sami in pri tem izražamo kreativnost. Vlasta Juršak 
zagovarja pošiljanje po klasični pošti, saj v poplavi elektron-
skih voščilnic, ki so brez prave energije in osebne note, kaj 
hitro lahko spregledamo tiste, ki so bile napisane s srcem.
NEKATERIM MED PRAZNIKI NI LAHKO. »Največje darilo v 
času praznikov pa je čas, ki ga preživimo neobremenjeni v 
krogu bližjih. Ko se družina zbere skupaj v miru in ljubezni, 
brez vsakodnevne naglice in stresa.« Ob tem je še položila 
na srce, da praznik pravzaprav izvira iz besede »prazno«, kar 
pomeni, da bi se v tem času morali umiriti, izprazniti sebe in 
se pripraviti na nove podvige. Vse bolj pa opaža, da je vse več 
starejših in osamljenih, ki v času praznikov doživljajo stisko. 
»Zato je lahko kakšna voščilnica, simbolično darilce ali obisk 
nekoga, ki ga morda niti ne poznamo, zanj neprecenljivo dari-
lo, za nas pa pol ure časa.«
Tiste, ki bodo v prazničnih dneh prosti, vabi tudi na spoznava-
nje zanimivosti po Gorenjski, po možnosti v duhu trajnostne 
mobilnosti ob uporabi javnega potniškega prometa. Na CTRP 
Kranj so namreč zasnovali različne pakete izletov, zasnovanih 
na rednih linijskih povezavah. »Prav tako smo na voljo za 
brezplačno svetovanje s področij rokodelstva, trajnostnega 
turizma in socialne oskrbe starejših v obliki dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji,« je še povabila Vlasta Juršak. Več informacij 
je na voljo na spletni stani www.ctrp-kranj.si. 

Darilo je lahko tudi steklen kozarec za vlaganje, ki smo 
ga denimo polepili, oblekli s staro vrvjo ali blagom ter 
napolnili z bomboni, čajem ali doma pečenimi piškoti. 



Dragico Štirn s Suhe pri Predosljah že od nekdaj veseli preizku-
šanje novih receptov, pred petimi leti pa sta s partnerjem Mila-
nom sklenila, da svojo strast do zelišč pa tudi do druge doma-
če hrane spremenita v posel. Kmetija Štirn, na kateri je Dragica 
nosilka dopolnilne dejavnosti, je začela izdelovati zelenjavni 
namaz Bučko, nato pa tudi bučne marmelade in različne zeliš-
čne sirupe. Da so izdelki, večinoma narejeni iz domačih pridel-
kov in zelišč, res kakovostni, so bili dokaz dobri odzivi kupcev 
in nagrade, ki jih je začela dobivati na različnih ocenjevanjih.
»Za ocenjevanje izdelkov sva se odločila, ker naju je zanimalo, 
kaj o njih mislijo strokovnjaki. Sprva sva sodelovala na Dob-
rotah slovenskih kmetij, letos pa sva tretje leto v oceno dala 
zeliščne sirupe na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
Agra. Za oba sirupa z ingverjem, tako tistega z doda-
nim sladkorjem kot brez sladkorja, sva že tretje leto 
zapored prejela veliko zlato medaljo. Ker sta oba 

sirupa tretjič zapored dobila veliko zlato medaljo, sta si zaslu-
žila tudi naslov šampiona. Poleg obeh ingverjevih sirupov je 
vse možne točke prejel tudi sirup z meto, ki smo ga dali na 
ocenjevanje prvič. Z zlato medaljo je bil že leta 2017 nagrajen 
tudi naš sirup Zdravko, srebrno medaljo pa je letos dobil tudi 
bezgov sirup,« pravi Dragica Štirn, ki se zaveda zdravilne moči 
ekološkega perujskega ingverja, ki je glavna sestavina obeh 
šampionov. Zato je ta sirup tudi vse bolj priljubljen. »Ingver 
krepi imunski sistem, lajša izkašljevanje, varuje prebavila, zma-
njšuje simptome slabosti, deluje protivnetno in protivirusno 
in veliko naših kupcev ga redno uživa. Nekateri ga jemljejo po 
žličkah nerazredčenega, še več jih pripravlja različne napitke. 
Pozimi čaj, poleti limonado,« pravi Dragica Štirn, ki med svojim 
delom vedno razmišlja o novostih, o tem, kaj bi še skuhala in 
pripravila.
»Že prihodnji teden prihaja na trgovske police naš zeliščni 
sirup s kurkumo. Kurkuma deluje protivnetno, protibakte-
rijsko, protivirusno in velja za močan antioksidant. Zdravilen 
učinek kurkumina, ki je glavna sestavina kurkume, lahko pove-
čamo, če jo uživamo skupaj s črnim poprom in maščobami,« 
pravi Štirnova, ki je bila letos zelo vesela začetka sodelovanja z 
Automatic servisom, kar pomeni, da je v AS-avtomatih po vsej 
Sloveniji moč dobiti njihovo ingverjevo limonado.
»Kupci lahko naše izdelke najdejo na policah trgovin z doma-
čimi izdelki, v domačih kotičkih kmetijskih trgovin Sloga Kranj, 
KGZ Škofja Loka, KZ Medvode, KZ Križe, KGZ Gozd Bled, KZ 
Tolmin v Novi Gorici, Mlekarna Planika Kobarid, KZ Agraria 
Koper in seveda na našem domu. Z našimi zeliščnimi limona-
dami ali čajem vas bodo postregli tudi v nekaterih gostilnah 
in lokalih. Že od vsega začetka sodelujemo z Gostilno Krištof v 
Predosljah, na kar smo zelo ponosni. Naše zeliščne sirupe brez 
dodanega sladkorja uporabljajo za pripravo toplih ali hladnih 

napitkov in različnih koktajlov,« še pravi Dragica Štirn 
in dodaja, da so vsi njihovi izdelki izdelani brez kon-

zervansov, barvil in umetnih arom.

Štirnovi naravni zeliščni sirupi

Uživaj drugače, jej in pij domače! 

Za vas izdelujemo zeliščne sirupe in  
limonade, tudi brez dodanega sladkorja  

in še mnogo drugih dobrot ...

Dragica Štirn – nosilka  
dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Suha pri Predosljah 56 
4000 Kranj

kmetija.stirn@gmail.com
www.kmetija-stirn.si

041/790-303



ADVENTNI SEJEM: 
OD ČETRTKA DO NEDELJE 16.00-20.00
KULTURNI DECEMBER: PREDSTAVITEV 
KULTURNIH DRUŠTEV, OB NEDELJAH 18.00
KRANSKA KUHNA: 21.12., 27.12. 
(GLAVNI TRG)

    OTROŠKI PROGRAM:
 
 19. 12. 

17.00 VODENJE S ŠKRATOM 
KRANČKOM (KRANJSKA HIŠA)

 20. 12. 
17.00 PRAVLJIČNI 
GOZDIČEK: GLASBENA 
BOŽIČNA PREDSTAVA (PRED 

PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM)

 21. 12. 
17.00 KRANČKOV 
DOBRODELNI BAZAR (PRED 

PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM)

 22. 12. 
17.00 PRAVLJIČNI 
GOZDIČEK: EGON IN 
BOŽIČEK (PRED PREŠERNOVIM 

GLEDALIŠČEM)

 30. 12. 
17.00 SPREVOD DEDKA 
MRAZA (GLAVNI TRG)

    

 19. 12.
19.00  SAMUEL BLUES & MIHA ERIČ

 21. 12.
11.00  SLOVENSKI TUBA BOŽIČ 
19.00  BALKAN BOYS

 25. 12.
19.00  HELP! A BEATLES TRIBUTE
 26. 12.

19.00  ANDREJ ŠIFRER &                         
  MALI OGLASI

 27. 12.
19.00 ŽUPANOV KONCERT:
JAN PLESTENJAK

 28. 12.
19.00  MANOUCHE

 29. 12.
19.00 KING FOO

 30. 12.
19.00 DAN D

 31. 12.
22.00 SILVESTROVANJE: 
VICTORY

PROGRAM NA GLAVNEM TRGU

PreserniDec_Kranjcanka 203x217_nizkoresolucijski_SRECO.indd   1 13. 12. 2019   09:31:18
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

S 
prižigom prazničnih luči na prvi decembrski dan so 
se v kranjskem mestnem jedru začele vrstiti prireditve 
v okviru Prešernega decembra, ki ga prireja Zavod za 
turizem in kulturo (ZTK) Kranj. Decembrski program, 

ki ima letos tudi izrazito dobrodelno noto, vsak teden od četr-
tka do nedelje prinaša različne dogodke tako za odrasle kot 
tudi otroke, je napovedala Petra Žibert iz ZTK Kranj. Kon-
certni program poteka na Glavnem trgu. Tamkajšnji oder je 
med drugim že gostil Zlatka in lokalne raperje, Mio Žnidarič, 
ta četrtek, 19. decembra, v goste prihajata Samuel Blues in 
Miha Erič, v soboto zasedba Balkan Boys, od 25. decembra pa 
se bodo koncerti vrstili prav vsak večer ob 19. uri. Na župano-
vem božično-novoletnem koncertu (27. decembra) bo možno 
prisluhniti Janu Plestenjaku, v novo leto pa bodo Kranjčani 
vstopili s skupino Victory.
Petra Žibert je opozorila tudi na Božični koncert Gimnazije 
Kranj, ki bo letos potekal v cerkvi sv. Kancijana v ponedeljek, 
23. decembra, ob 19.30. »Koncert bo možno spremljati tudi na 
Glavnem trgu ob neposrednem prenosu na platnu,« je napo-
vedala. Omenila je tudi decembrske nedelje, ko se na Glav-
nem trgu z glasbo, plesom in umetniško besedo predstavljajo 
kranjska kulturna društva. V nedeljo, 22. decembra, ob 18. uri 
lahko prisluhnete Ženskemu pevskemu zboru Dupljanke in 
Mešanemu pevskemu zboru Mysterium. Dan pred tem ob 11. 

uri pa bo dogajanje popestril Slovenski tuba božič. Na trgu 
pred Prešernovim gledališčem vsak konec tedna oživi pravljič-
ni gozdiček s pravljicami in delavnicami. V petek in nedeljo, 
20. in 22. decembra, ob 17. uri si bo tam možno ogledati otro-
ški predstavi. Vsak torek ob 16.30 je na Pungertu za otroke 
organizirano varstvo ob ognju. Škrat Kranček pa ob četrtkih 
ob 17. uri otroke vabi na voden ogled mesta z laternami. 
Številni dogodki se bodo odvili tudi na drugih lokacijah. Pod-
roben program je na voljo na spletni strani ZTK Kranj www.
visitkranj.com. 

Prešerni december
Zadnji mesec v letu vselej s seboj prinaša tudi pestro praznično dogajanje, ki se počasi  
že bliža vrhuncu.

Prižig prazničnih luči je napolnil mestno jedro. 
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Otroci so se 5. decembra že razveselili Miklavža, minuli četrtek pa se je v sre-
dišču Kranja prvič ustavil Božičkov poštni avtobus. Učenci z osnovnih šol Mati-
je Čopa, Staneta Žagarja in Franceta Prešerna so se srečali s poštnimi palčki 
in jim oddali pisma za Božička. Otroci so vanje zapisali nematerialne želje. 
Zaželeli so si snega, igrač za revne otroke, da bi imeli starši več časa zanje in 
da bi se igrali, da bi vsak otrok imel prijatelja, da bi lahko obiskali Božička in 
se peljali na njegovih saneh ... »Z veseljem smo se pridružili akciji in otroke 
spodbudili, da si zaželijo nekaj, česar se ne da kupiti,« je povedala učiteljica 
Jasmina Tirovič z OŠ Matije Čopa in dodala, da je bilo lepo doživeti tudi praz-
nično vzdušje ob srečanju s poštnimi palčki. Otroke bo na Glavnem trgu 30. 
decembra ob 17. uri razveselil še Dedek Mraz. A. Š., foto: Primož Pičulin

BOŽIČKU POSLALI PISMA Z LEPIMI ŽELJAMI

V Kranju se je prvič ustavil Božičkov poštni avtobus.

Otroci so poštnim palčkom oddali svoja pisma za Božička. 

V soboto, 21. decembra, ob 17. uri bo v pravljičnem 
gozdičku pred Prešernovim gledališčem potekal 
Krančkov dobrodelni bazar. Ponudil bo izdelke, ki so 
jih izdelali v vrtcu montessori, društvu za cerebral-
no paralizo Sonček in družbi Centerkontura, ki se 
posveča razvoju socialnih in zaposlitvenih progra-
mov za ranljive ciljne skupine, predvsem za invalide. 
»Božiček bo zbiral igrače za otroke ter topla oblačila 
in hrano za starostnike. Imeli bomo tudi Božičkovo 
vrečo za živali, v kateri bomo zbirali hrano za ptice, 
mucke in kužke,« je v imenu organizatorjev napove-
dala Jadranka Završnik in dodala, da bo dobrodelni 

bazar še zadnji iz niza dogodkov Prešernega Kran-
čka, ki jih izvajajo »motovilke« iz Stolpa Pungert. V 
preteklih decembrskih sobotah so se v družbi škrata 
Krančka že zvrstili izmenjevalnica igrač in zbiranje 
daril za otroke iz družin v stiski, krašenje smrečic 
v pravljičnem gozdičku ter izdelovanje adventnih 
venčkov za dober namen z znanimi Kranjčani, med 
katerimi so bili glasbenik Andrej Šifrer, oblikoval-
ki Tina Pavlin in Lea Behek, igralka Vesna Slapar 
in podjetni Indijec Mehtab Singh. A. Š., foto: arhiv 
organizatorjev 

KRANČKOV DOBRODELNI BAZAR

Glasbenik Andrej Šifrer in igralka Vesna 
Slapar s svojima venčkoma in »motovilkama« 
Jadranko Završnik (levo) in Milico Ristić
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Besedilo: Alenka Brun

S
am dogodek ob izboru in raz-
glasitvi županovega vina je bil 
zasnovan tako, da je šla od vsake 
degustacije polovica vrednosti, 

izražene s kuponom ali kuponi, v dobro-
delne namene in končni znesek večera je 
romal v skupni dobrodelni decembrski 
koš. V bistvu so z izborom županovega 

vina v Kranju začeli in napovedali letoš-
njo decembrsko dobrodelno akcijo V 
Kranju dobro v srcu mislimo, kjer bodo 
z zbranimi sredstvi pomagali izbranim 
družinam in posameznikom, ki so se 
znašli v finančni stiski. 
Napovedali so tudi dobrodelno noto 
decembrske Kranske kuhne, ki jo ob 
sobotah gosti mestni Glavni trg. Prvo 
so tako izpeljali 7. decembra, kjer so za 
kuhalnice prijeli kranjski župan Matjaž 

Rakovec, igralec Aljaž Tepina in stand up 
komik Sašo Stare. Naključnim mimoido-
čim in obiskovalcem Kuhne so ponujali 
domači ričet, pri katerem so uporabili 
lokalne sestavine, in v prozorno škatlo 
se je nabralo kar nekaj prostovoljnih pri-
spevkov. Ljudje so z veseljem pokusili 
ričet, večina pa se je odločila, da Kuhno 
obišče prav z namenom: da si privoščijo 
zgodnje kosilo in obenem prispevajo za 
dober namen. 

V Kranju dobro v srcu mislimo
V času letošnje Vinske poti v Rovih pod starim Kranjem so izbrali tudi županovo vino za prihodnje leto 
in z dogodkom tako že konec novembra napovedali, da bo december v kranjski občini dobrodelen. Tudi 
Kranska kuhna ima dobrodelno noto.
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Občina Preddvor

1. december, od 8.00 do 12.00, Dvorski trg

Adventni sejem

13. december ob 19.30, Kulturni dom Preddvor

KD Matija Valjavec:  
Gledališka igra Dvigalo

20. december, od 19.30 do 22.00,  
dvorišče gradu Dvor

Koncert: Bort Ros

21. december, od 17.00 do 19.00,  
dvorišče gradu Dvor

Delavnica Kamišibaj za otroke

21. december, od 19.30 do 22.00,  
dvorišče gradu Dvor

Koncert: Katja Križnar

22. december, od 17.00 do 19.00,  
dvorišče gradu Dvor

Folklorno društvo Preddvor  
(prikaz kostumov in plesov, animacija)

23. december, od 17.00 do 19.00,  
dvorišče gradu Dvor

Gasilsko društvo Preddvor  
(predstavitev društva z animacijami)

25. december, od 16.00 do 18.00,  
jezero Črnava

20. obletnica potopa božičnega dreveščka 

26. december ob 14.30,  
jezero Črnava

Tek Božičkov

27. in 28. december, od 17.00 do 19.00,  
dvorišče gradu Dvor

Sonja Puzin: Pevska delavnica za otroke

27. december, od 19.30 do 22.00,  
dvorišče gradu Dvor

Koncert: Janez Ogris

28. december, od 19.30 do 22.00,  
dvorišče gradu Dvor

Koncert: Adi Smolar
V primeru dežja popoldanske animacije odpadejo.   
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Aljaž Tepina nam je zaupal, da rad kuha, in glede na pogovor 
smo ugotovili, da se loti tudi kakšnih bolj zapletenih receptov, 
medtem ko Sašo morda lažje nasmeje publiko, a vseeno ima 
na svojem seznamu nekaj jedi, katerih pripravo obvlada. Na 
primer čufte oziroma mesne kroglice – njegove naj bi bile »za 
umret« dobre. 
Župan Rakovec, ki je ravno tako ljubitelj jedi na žlico in je 
bil pravzaprav pobudnik humanitarne akcije, kjer so združili 
moči Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
Društvo prijateljev mladine Kranj, Društvo upokojencev Kranj, 
Center za socialno delo Kranj ter tri kranjske osnovne šole, 
je pudaril: »Zavedam se, da mnogim ni lahko v življenju. So 
zgodbe, ki te pretresejo, in resnično si želim, da skupaj pripo-
moremo k boljšemu in lepšemu jutri. Da vrnemo upanje in 
dostojno življenje vsem, ki jim je sreča obrnila hrbet. Obisko-
valci na dogodku so danes dokazali, da v Kranju dobro v srcu 
mislimo in da nam je mar za soseda in prijatelja.«
DVE STA ZA NAMI, PRIHAJA TRETJA. V sklopu Kranske kuhne 
se je 14. decembra zgodila druga dobrodelna kuhinja. Ekipa 
je bila rahlo spremenjena, pripravljali pa so ponovno priljub-
ljeno jed na žlico – čili z mesom. Kdor je želel, si je lahko pri-
voščil tudi topel decembrski napitek. Med 10. in 12. uro sta 
tako v soboto za dober namen kuhala kranjski podžupan Janez 
Černe ter moderator, povezovalec dogodkov, didžej in komik 
Klemen Bučan, ki pa je v sobotnem dopoldnevu »skuhal« tudi 
humorni stand up nastop.
Pri kuhi in z nasveti ter velikanskim loncem dobrodelnim 
kuharjem na pomoč vsakič priskočita Marko Arvaj in kuharski 
mojster Matjaž Sedej. 
Na ta način bodo dobrodelni še 21. decembra; v petek, 27 
decembra, na dan Županovega koncerta, ko bo v Kranju nasto-
pil Jan Plestenjak, pa bodo ravno tako kuhali, a popoldne – od 
petih do sedmih zvečer – med samim koncertom pa potem 
sporočili, koliko denarja so zbrali. 
Komur v prazničnem času ne uspe obiskati Kuhne, a bi vseeno 
želel donirati, lahko to stori s sklicem 00 500-21112019, na 
TRR Društva prijateljev mladine Kranj SI56 6100 0000 5487 
540, ki je odprt pri Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana, ali pa 
preko SMS-donacije na številko 1919 s ključnima besedama 
Kranj1 in Kranj5. S poslanim sporočilom prispevate enega ozi-
roma pet evrov. Glasujete pa lahko prek operaterjev Telekom, 
Telemach in A1. 

Stand up komik Sašo Stare in igralec Aljaž Tepina
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SPAR partner ČADEŽ, v pritličju NAME
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Besedilo: Alenka Brun

V 
urbani džungli nad strehami Kra-
nja so najprej povabili v stopniščno 
galerijo Stara pošta na odprtje raz-
stave Slikarski kolaži, ki bo na ogled 

do začetka marca 2020. Potem so gosti-
li predstavitev knjige 12000 kilometrov 
greha Ptujčanke Bernarde Jurič. Spoznali 
smo posebno žensko, ki ji je kot prvi zem-
ljanki uspelo v enem letu prekolesariti pot 
od zahoda do vzhoda in od severa do juga 
Avstralije. Prvi torek v decembru pa so v 
prijetnem ambientu lokala, ki včasih spo-
minja tudi na dnevno sobo, gostili degu-
stacijski večer penečih vin, ki so ga pripra-

Nežni in razposajeni mehurčki
Praznični december v Panorami Stara Pošta v Kranju je obiskovalcem postregel tudi z obiskom Leona 
Betona. Beseda je tekla o priljubljenem vinu zadnjega meseca v letu – tistem z mehurčki.

Uroš Gorjanc (prvi z leve) in Davor Dubokovič (drugi z desne), ki pišeta tudi 
zanimivo zgodbo vinske znamke Monterosso, ter Vlado Slaviček (Hiša dobrih 
vin Koželj) in Leon Beton (prvi z desne)
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Dragi prijatelji Sv. Jošta!
Hvala za obisk in številne zgodbe, s katerimi 
nas povezuje naša priljubljena točka.

Veliko zdravja, zadovoljstva in športno- 
rekreativnih užitkov v novem letu vam želi 
osebje Doma na Joštu.
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Drži. Na fotografiji je kvintet. Gre za odlično mednarodno 
glasbeno-kulinarično zasedbo, ki je dva večera sredi novembra 
v Domu na Joštu pripravila – lahko bi temu rekli – dva koncerta 
za duha in telo. Pet profesionalcev – vsak izmed njih je širše 
priznani mojster svojega inštrumenta – je tisti petek in soboto 
»igralo« za številne siceršnje dnevne obiskovalce in pohodnike 
na priljubljeno rekreacijsko točko nad Kranjem, ki se nekajkrat 
na leto, ko Matjaž in Tina v goste povabita svoje prijatelje iz 
kulinaričnih logov, radi odzovejo tudi na tak poseben večer. 
Zakaj je bil večer poseben? Zato, ker je Matjaž Sedej v svoj 
delovni prostor povabil priznanega mojstra kuhinje Bineta 
Volčiča, s katerim sta na meni uvrstila školjke po normandijsko, 
nadaljevala z bučnimi tortelini z mohantom in kunčjimi jetri, na 
okus so prišli tudi ljubitelji kokoši v vinu in pa tudi vsi, ki nekaj 
dajo na pečenko Wellington a la parisenne. Za dober zaključek 
sta pripravila limonino pito z olivnim oljem. Da je bil večer 
poseben na kvadrat, sta poskrbela violinist Josip Novosel in 
harmonikar Antonio Vrbički, oba člana zagrebške filharmonije, 
čarovnik besede, kleni Dolenjec Franci Kek, pa je s prijateljem 
Renejem iz serije Alo, alo večeru dal še dodaten francoski 
pridih. I. K.

FANTJE Z JOŠTA

Fantje z Jošta: (od leve) Matjaž Sedej, Josip Novosel, 
Bine Volčič, Antonio Vrbički in Franci Kek

vili s Hišo dobrih vin Koželj. V svet vinskih mehurčkov pa nas je 
popeljal sommelier, vinski pisec in kritik, velik ljubitelj šampanjcev 
in Francije Leon Beton. Okušali smo slovenske penine, italijan-
ski prosecco in tudi francoski šampanjec. Beton nas je že v uvodu 
seznanil z nekaj pojmovanji, zgodovino in še kakšno zanimivostjo 
iz vinskega sveta mehurčkov. Dotaknil se je tudi vprašanja, kdo je 
izumil šampanjec, razložil, kako se pravilno odpre steklenica pene-
čega vina in v času degustacije večkrat poudaril, da na koncu vedno 
odtehta okus posameznika. Kar pa pomeni, da vam je lahko lahko-
ten prosecco bolj všeč kot izjemen šampanjec – in obratno. Sama 
sicer opažam, da smo ljudje precej vizualna bitja, modno naravna-
na – in se tako rado zgodi, da pred lasten okus postavimo prepoz-
navnost vina oziroma znamko vina. Opažam pa tudi, da je kultura 
vina v zadnjih letih v Sloveniji precej pridobila in ljudje na vino 
ne gledajo več kot na nekaj, kar bodo le spili, ampak jih je zadeva 
začela zanimati ter postavljajo vprašanja. 
Lestvica okušanja vin je bila zastavljena v smeri od najbolj eno-
stavnih do kompleksnih, zato je bil šampanjec seveda zadnji. 
Izvedeli smo, da mehurčki pri penečem vinu igrajo posebno vlo-
go. Naj bi ne dominirali, le nežno trepljali, naj bi začutili njiho-
vo energijo na jeziku, se je Leon Beton poetično izrazil. Dotaknil 
se je tudi izkušnje s šampanjci in Slovenci. Ko ga pijejo prvič, 
polovici ni všeč. Zaradi oznake prestižnosti in visoke cene pri-
čakujejo več. Gre pa v bistvu za nežno, prefinjeno, kompleksno 
vino, ki šepeta svojo zgodbo. A ko ga spoznajo, odkrijejo njegove 
finese … Vendar je vedno na koncu tako, da vam je vino pač všeč 
ali ne. 
In kdo je odkril šampanjec? Na kratko in poenostavljeno gre 
zgodba nekako takole: Obstajajo pisni viri iz preteklosti, ki pra-
vijo, da so bili to Angleži oziroma angleški trgovci, ki so v svo-
jih kleteh mirnemu vinu dodajali sladkor in melaso. Sladkor so 
dodajali najbolj kislemu vinu, ki naj bi bil ravno iz Šampanje, in 
ga tako malo popravili. In iz tega so potem nastala peneča vina, 
vendar ne kar takoj. Preteklo je ogromno let, sto in več. Danes so 
šampanjci peneča vina, ki izhajajo iz Šampanje. Druge vinske 
pokrajine v Franciji ravno tako delajo peneča vina, a se jim reče 
cremant. Pa ostali? Španci imajo na primer cavo, Nemci sekt, 
Italijani spumante in mi penino. 
Sploh zanimiv pa je bil nasvet, kako se odpre steklenica peneče-
ga vina. Najprej odvijemo žičko na zamašku, ki ga prekrijemo s 
krpo. Držimo zamašek, steklenico pod kotom 45 stopinj, ki jo 
nežno vrtimo. Počasi bomo občutili, kako zamašek popušča. 
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

SIR JOŠT  
LJUB. MLEK. 1 kg  

6,32 EUR 

SIR EDAMEC MU 
LJUB. MLEK. 1 kg 

5,19 EUR  

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ 0,75 l 
6,94 EUR  

5+1 gratis 
PENINA SEC  
J. ORMOŽ 0,75 l   
4,14 EUR  
5+1 gratis 

BAKALAR 9o g:
NA BELO 2,99 EUR
TARTUFINO 3,69 EUR 
OLIVETO 3,29 EUR
PIKANTINO 3,19 EUR

MED PISLAK 900 g:
-  CVETLIČNI TOČENI 7,65 EUR

-  AKACIJEV 8,75 EUR
-  GOZDNI 9,01 EUR

-  LIPOV 9,07 EUR
-  KOSTANJEV TOČENI 8,81 EUR

Na Pungertu so tudi letos v okviru martinovanja pripravili tekmovanje v kuhanju golaža. 
Tri dvočlanske ekipe iz Kranja so iz enakih sestavin poskušale skuhati kar najboljši 
golaž, lahko pa so mu dodale svoje začimbe. Na koncu sta se po mnenju komisije, ki so 
jo sestavljali obiskovalci, najbolj izkazala upokojenca Marjan Erhatič in Miloš Likar. Na 
tekmovanju sta bila prvič. Kot sta poudarila, pri kuhanju golaža nikakor ne gre hiteti, 
pač pa si je treba vzeti dovolj časa, za pravi okus in aromo pa so ključne začimbe, med 
drugim rdeča paprika. Poleg njiju sta golaž kuhala še Aleksander Šumi in Danijel Galjot 
ter Martin Kostanjevec in njegov oče Stanislav. A. Š., foto: Tina Dokl

NA PUNGERTU ZADIŠALO PO GOLAŽU

Aleksander Šumi in Danijel Galjot, zmagovalca Marjan Erhatič in Miloš Likar  
z vodjo Cafe galerije Pungert Sonjo Mlakar ter Martin Kostanjevec in njegov 
oče Stanislav

Letošnji tradicionalni dobrodelni koncert 
na Trsteniku bo v petek, 27. decembra, ob 
18. uri v telovadnici podružnične šole. V 
sodelovanju z Renatom Verličem, članom 
ansambla Bratov Avsenik in sedaj Hišnega 
ansambla Avsenik, ga organizira krajevna 
organizacija Rdečega križa. Letos bodo 
izkupiček od vstopnine namenili družini 
pokojnega Dava Karničarja z Jezerske-
ga. Na trsteniškem odru bodo nastopili 
ansambel Wankmueler, mladi harmonikar 
Matija iz Gorič, ansambla Lunca in Biseri, 
Hišni ansambel Avsenik, pevski kvintet 
Bratje Smrtnik in Dekleta Smrtnik iz Želez-
ne Kaple na Koroškem, šampion v igranju 
na harmoniko Tomaž Boškin in humorist 
Klemen Košir. Program bo povezovala 
Urša Mlakar z Radia Gorenc. J. K.

KONCERT NA TRSTENIKU

Krajevna skupnost Besnica bo v četrtek, 
26. decembra, med 16. in 19. uro že tradi-
cionalno priredila ogled osvetljenega slapu 
Šum v Zgornji Besnici. Pohodniki se bodo 
na pot odpravili v Zgornji Besnici (Nova vas 
40), pot do slapu bo razsvetljena z novolet-
nimi lučkami in baklami. A. Š.

POHOD K SLAPU ŠUM 



V Hotelu Astoria na Bledu je Višja strokovna šola za gostinstvo, 
velenes in turizem Bled skupaj s tremi znanimi kuharskimi 
imeni – Urošem Štefelinom iz Vile Podvin, domačim Davorjem 
Družincem, Robertom Kristanom iz Hit Alpinee Kranjska Gora 
– in uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) 
Matevža Langusa Radovljica pripravila dobrodelno večerjo. 
Omenjeni so si za dober namen podali roke že četrtič. Večerja je 
bila sestavljena iz štirih hodov: divjačinski tatar je bil Štefelinovo 
delo, Družinec je poskrbel za pastinakovo kremno juho in glavno 
jed – piščančjo galantino z bučo, suflejem staranega blejskega 
sira in kostanja, pirejem pečenega korenja, brokolijem romanes-
co in koruzo; zadnji, sladki krožnik pa je bila mini domača potica 
v vaniljevi »župci« oziroma omaki, ki je sicer precej prepoznavna 
Kristanova sladica in tudi del Večerje treh dežel, produkta kranj-
skogorskega hotelirja Hit Alpinea, ki je dobil letos zanj priznanje 
sejalec. Tokrat je potička s čokoladnim oblivom in dodatki, kot so 
cimetova čokoladna palčka, kandiran citrus in svetla zvezdica, 
že napovedovala prihod decembrskega prešernega in toplega 
vzdušja. A. B. / Foto: A. B.

MINI DOMAČA POTICA

Mini potica, ki vzbuja občutja veselega decembra in 
prihajajočih novoletnih praznikov
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Naši izvrstni izdelki vas že čakajo v 
vaših najbližjih trgovinah v  Medvodah, 
Škofji Loki , Kranju, Tržiču, Komendi  
in Ljubljani.

Sladko praznovanje  
in vse dobro v Novem letu  
Vam želi kolektiv

Po praznikih
        diši!
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Robert Kristan



Gosposvetska 1, 4000 Kranj 
tel.: 04/202 7261

zhangchunmei0409@gmail.com

DELOVNI ČAS 
vsak dan od 11. do 22. ure 

kitajska restavracija
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Vesel božič in srečno novo leto 2020!

  Organiziramo 
praznovanja  
in vas obdarimo

  Študentski boni
  Kosilo od  

ponedeljka  
do petka za 
samo 5,50 EUR

Če so lani ploščad pred Prešernovim gledališčem prvič krasile 
ledene jaslice, bo letos v tamkajšnjem pravljičnem gozdičku možno 
občudovati ledene skulpture gozdnih živali. Mojster oblikovanja 
ledu Miro Rismondo bo v sredo, 18. decembra, pred Prešernovo 
gledališče pripeljal več ton ledenih blokov, iz katerih bo ustvaril 
ledene jelenčke in druge pravljične mojstrovine. Jaslice, tokrat so 
lesene, pa so umestili v kanjon Kokre; postavljene so na slikoviti 
skali in jih je možno občudovati že z mostu. Praznično okrasitev 
mesta dopolnjujejo tudi lesene kompozicije uveljavljenih kranjskih 
floristov Matjaža Beguša in njegovega sina Kimya Beguša Kutina. 
A. Š, foto: Tina Dokl

TUDI LETOS LEDENE SKULPTURE

Jaslice v kanjonu Kokre so že na ogled, jutri, 18. 
decembra, pa bo pred Prešernovim gledališčem možno 
spremljati nastajanje ledenih skulptur.

V gozdičku v Gorajtah, ki v prazničnem decembru dobi pridih 
čarobnosti, bo tudi letos mogoče srečati dedka Mraza in druga 
pravljična bitja. Od 20. do 29. decembra se bo mogoče z njimi 
družiti dvakrat na dan, ob 15. in ob 17. uri. Malce oddiha si bodo 
privoščili le na božič, 25. decembra. Za pravljično deželo v Goraj-
tah je sicer letos jubilejno leto, saj v svet pravljic vabijo že deset 
let, je poudarila Danica Kordež, ki je skupaj z Boštjanom Sečni-
kom glavni »motor« Pravljične dežele Gorajte. Zato so poskrbeli, 
da bodo predstave letos še bolj spektakularne. Pri tem so jima 
znova na pomoč priskočili številni prostovoljci. Pri krašenju kulis 
so prvič sodelovali tudi dijaki Biotehniškega centra Naklo, in sicer 
osem dijakov iz programa hortikulturni tehnik in štiri dijakinje iz 
programa cvetličar, ki jih je kot mentorica spremljala učiteljica 
hortikulture Nataša Šink. M. R., Foto: Primož Pičulin

KJER PRAVLJICE OŽIVIJO ...



S karamelo ali z bajadero?
Saj ni važno, samo da vam bo 
polepšala dan!

Palačinke

Za slasten churros vam ni treba 
v Mehiko. Pridite k nam!

Churrosi

Nešteto kombinacij za vse 
okuse! Ustvarite edinstveno 
kreacijo iz različnih okusov, 
ki ji lahko za piko na i dodate 
različne posipe in prelive.

Sladoled

Belgijski vaflji … sami ali z nadevi. 
Le kdo bi se jim lahko uprl?

Vaflji

Pregrešen mehak in
puhast vafelj, napolnjen
s sladoledom ali smetano
je preprosto ssslasten!
Ne bo vas pustil
ravnodušnih.

Vaflino
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Na fotografiji so Pičulinovi iz Stražišča. Oče Igor in sin Aleš sta zaprisežena lovca in naravovarstvenika, prvi sveže upokojeni grafični oblikovalec, drugi inženir gozdarstva. Ta čas svoje slikarske mojstrovine razstavljata na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani, kjer sta se jim pridružila še sin oziroma brat Primož, fotograf, ki že več let sodeluje tudi z Gorenjskim glasom, in žena oziroma mama Damjana, ki vsa leta zvesto podpira umetniško ustvarjanje svojih treh fantov. I. K.

Dan rojstva Franceta Prešerna je tudi praznik kranjske občine. 

Po tradiciji ob tej priložnosti podelijo priznanja in nagrade. 

Letos sta naziva častnih občanov prejela alpinista zakonca 

Marija in Andrej Štremfelj. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Prav na dan predstavitve projektov kranjske občine sta rojstni dan praznovala novinar Radia Kranj Peter Šalamon in vodja projektne pisarne na kranjski občini Tanja Hrovat. Župan Matjaž Rakovec jima je čestital tudi z okusno torto, vsak pa je pihnil svojo svečko. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Na odru Doma Joža Ažmana v Bohinjski 
Bistrici je med nastopajočimi na dobrodelnem 
Miklavževem koncertu nastopil tudi 
decembrsko razpoloženi Tilen Lotrič – nastopov 
mu ne manjka. Po nastopu ga je čakalo manjše 
presenečenje. Domačinka Tjaša Dobravec, ki se 
koncerta zaradi obveznosti ni mogla udeležiti, 
se je pa spomnimo tudi iz oddaje Slovenija ima 
talent, je namreč naročila povezovalcu koncerta 
Juretu Sodji, da mora pevcu javno izročiti njeno 
decembrsko darilce. Tilen ni skrival veselja, ko 
je videl, da je od odrske kolegice dobil v dar 
bohinjsko klobaso z zaseko. V domači Besnici pa 
Tilen konec tedna pripravlja Božični koncert, ki 
je (žal) že razprodan. Pred kratkim je na svojem 
profilu na Facebooku tudi razkril skrivno gostjo 
večera: oglasila se bo Nuša Derenda. A. B. / 
Foto: A. B.

Smučarski 
skakalec Žiga 
Jelar iz Spodnje 
Besnice je znan 
tudi po svojem 
glasbenem 
talentu. Pretekli 
teden je izšel 
njegov glasbeni 
prvenec: 
avtorska skladba 
z naslovom 
Prijatelji, za 
katero so posneli 
tudi videospot. 
M. B. / Foto: Žiga 
Eržen



Na Gimnaziji Franceta Prešerna so sredi novembra s slovesnostjo zaokrožili didaktično likovno zbirko del, ki so jih šoli v zadnjih letih darovali umetniki iz Likovnega društva Kranj. Vodenje prireditve in glasbeni program so pripravili nekdanji in aktualni dijaki gimnazije, med drugim pevka Ana Skumvač, harfist Jernej Mišič, pianistka Neja Kralj, na fotografijo pa smo ujeli voditelja Miho Zidarja in Nino Zadnikar, pevko Brino Sitar ter v narodnih nošah Niko Velikonja in Luko Benedičiča, ki je zaigral tudi na harmoniko. I. K. / Foto: Tina Dokl

Na Češnjici 
pri Železnikih 
so organizirali 
že enajsti 
dobrodelni koncert 
Sončki dobrote. 
Povezovala sta 
ga Anja Marin in 
Gregor Gartner, 
med glasbenimi, 
plesnimi in 
gledališkimi 
nastopi pa se 
je občinstvu 
predstavila tudi 
Folklorna skupina 
Ajda, ki jo vodi 
mentorica Maja 
Tekavec. Na 
Češnjici se je 
Ajda predstavila 
z odrskima 
postavitvama Kosci 
avtorja Tadeja 
Terana in Gorenjski 
plesi avtorice Maje 
Tekavec. A. B. / 
Foto: A. B.

Tradicionalni gorenjski novoletni Rotary ples v Kongresnem 

centru na Brdu je potekal v sproščenem, gurmanskem, 

prijateljskem in dobrodelnem duhu. Namen letošnjega 

dobrodelnega srečelova je izbral Rotaract klub Kranj. Z zbranim 

denarjem bodo kupili darila za otroke iz rejniških družin iz območja 

CSD Radovljica. Na sliki član omenjenga kluba Primož Cuznar, dva 

izmed organizatorjev Ana Zupan in Bojan Belehar ter predsednica 

Rotaract kluba Kranj Tjaša Križnar. M. L. / Foto: Tina Dokl
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Besedilo: Samo Lesjak

P
rojekt V pravljicah.si, ki ga že od leta 2016 avtorsko razvi-
ja marljiva ustvarjalka, Kranjčanka Tara Jovanović, zgod-
be in like predstavlja v aktivnostih, med katere sodi tudi 
razstava »Kdo pravi, da so pravljice samo za otroke?«. Ta 

obsega fotografije, ilustracije in literarne vsebine, spremljajo pa 
jih oblikovalski izdelki, ki sporočilnost zgodb še dodatno pou-
darijo. Projekt z razstavami interpretira nauke starih mitskih 
zgodb preko likovnih in fotografskih del gostujočih avtorjev in 
tako njihovo sporočilnost prenese v sedanji čas.
Fotografije pravljičnih junakov je septembra 2016 prvič gostila 
galerija Mestne občine Kranj, novembra istega leta pa Umet-
niški atelje Čubrilo Galerije Gardoš v Zemunu. Prva edicija je 
bila posvečena upodobitvi glavnih junakov iz slovenske in tuje 
literature, naslednji dve sta tematizirali narodni legendi o Zlato-
rogu in Ajdovski deklici po zapisu lirsko-epske pesnitve Rudolfa 
Baumbacha iz leta 1877. Nadaljevalo se je s fotokolaži Mihe Mal-
lyja, kiparskimi deli Martine Marenčič in objekti iz srebra Tare 
Jovanović, leto kasneje pa s fotoobjekti Mihe Mallyja, ilustracija-
mi Nine Tomažin ter literarnim delom Une Ize Grandovec. Letošnja, že peta edicija razstave »Kdo pravi, da so pravlji-

ce samo za otroke?« je osredotočena na predstavitev različic 
narodnih pripovedk o Belih ženah oziroma Krivopetnicah, 
mitskih junakinjah, poznanih po zasukanih stopalih, v sebi 
pa združujejo tako dobroto, veliko znanje in lepoto kot tudi 
nekatere temačne lastnosti. Vse te karakterne variacije so na 
svojstven način upodobili fotograf David Bole, ilustratorka 
Maruša Pintar in oblikovalka nakita Tara Jovanović.
Dom na Joštu je bil tokrat resnično pravljičen, obiskovalci raz-
stave so lahko uživali tudi ob slastnem kulinaričnem doživet-
ju, ki sta ga pripravila kuharska mojstra Matjaž in Daniel. 
Odprtje razstave je pritegnilo tudi mnogo znanih obrazov, 
med drugimi so ga obiskali tudi Tania Mendillo ter Janez Pel-
ko, oba priznana v svetu mode in fotografije, ter Tyasha Alion 
iz Inštituta za dobrobit živali in Liza Zagoričnik iz Društva za 
vseživljenjsko učenje. Razstavo je lepo povzel oblikovalec 
nakita Huberto Široka: »Projekt zaznavam kot svet, kjer prav-
ljice oživijo, ko se meja med tem in onim svetom razblini in 
postane eno. Sanje oživijo in življenje postanejo sanje. Pred 
nami zaživi svet, kjer ni več ne črnega ne belega, to je obljub-
ljena dežela.« 

Pravljice niso samo za otroke
Vse do 14. januarja je v Domu na Joštu na ogled že peta razstava projekta V pravljicah.si,  
ki nas vabi, da vstopimo v svet narodnih legend, pravljic in pripovedk.

Sveta trojica: umetnici ličenja Maja Kermelj in Manja  
T. Korošec, med njima avtorica projekta Tara Jovanović, 
v ozadju pa Bele žene, ujete v objektiv gostujočega 
fotografa Davida Boleta, in ilustracije, ki jih je pripravila 
Maruša Pintar / Foto: arhiv organizatorja

Oblikovalka Tara Jovanović je za edicijo Krivopetnic 
predstavila objekte v srebru, ki nosijo naslov Prehodi 
– Passages in nas popeljejo v svet med realnostjo ter 
domišljijo. / Foto: arhiv organizatorja



Najdete nas na Nazorjevi ulici 3 v Kranju 
(v bližini sodišča, poleg Nove KBM banke).

EDINI MOJSTER  
OČESNE OPTIKE  
V KRANJU

Delovni čas: vsak delovni dan od 9. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure

Strankam želimo  

vesel božič in oster pogled  

v novo leto!

STROKOVNI PREGLEDI VIDA, 
KONTAKTNE LEČE IN  
PREGLEDI VIDA ZA VOZNIŠKA 
DOVOLJENJA KATEGORIJ A IN B

IZDELOVANJE 
NAJNAPREDNEJŠIH  
PROGRESIVNIH KOMBINIRANIH 
OČAL (ZA DALEČ, SREDNJO IN 
BLIŽINSKO GLEDANJE),  
PRI KATERIH DOBITE DRUGI PAR 
STEKEL BREZPLAČNO

SONČNA IN ŠPORTNA OČALA  
Z DIOPTRIJO

VELIKA IZBIRA MODNIH OČAL  
PRIZNANIH PROIZVAJALCEV

Telefon: (04) 236 87 44, www.claruskranj.si
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Zg. Bitnje 100a, 4209 Žabnica, T: 031 231 768
E: terapijaenergijaij@gmail.com

I: www.delovnaterapijanadomu-ij.si

Delovni čas: po predhodnem dogovoru

 Delovna terapija na domu  Delo z energijo v salonu  Antistres  Meditacija

Energija dela čudeže

Delovna terapija – energija, Irena Juratovec, s. p., je naziv pod-
jetja, v katerem deluje diplomirana delovna terapevtka Irena 
Juratovec, ki vas za storitve delovne terapije (rehabilitacija po 
možganski kapi, po poškodbah, zlomih, ob težavah na podro-
čju duševnega zdravja, starosti …) obišče kar na vašem domu. 
Namen obravnav je usposobiti posameznika in svojce, da ose-
ba s težavami začne čim bolj samostojno sodelovati pri izvedbi 
določenih aktivnosti in postane čim manj odvisna od drugih. Če 
so prisotne tudi težave na področju spomina, koncentracije …, se 
med obravnavami izvajajo tudi aktivnosti za izboljšanje kognitiv-
nih funkcij. Z vidika delovne terapije so obravnave celostne, člo-
veka spodbuja k izvajanju prostočasnih aktivnosti, vključevanju 
v gospodinjska opravila in v delo. Če pa imate težave z zdravjem, 
bolečine, šibek imunski sistem, ste utrujeni in vas muči nespeč-
nost ali čutite posledice stresa, se nanjo lahko obrnete po pomoč 
v salonu v Zg. Bitnjah, kjer opravlja storitve dela z energijo in vam 
pomaga pri odpravi blokad ter s tem pripomore k vzpostavljanju 
psihofizičnega ravnovesja v telesu in spodbujanju telesa k proce-
su samozdravljenja. Redno tedensko izvaja tudi različne oblike 
meditacij, kjer ste prav tako deležni energije njenih rok. Nanjo se 
lahko obrnete za več informacij, z veseljem vam bo odgovorila. 
V JANUARJU ZA NOVE STRANKE NUDI UGODNOSTI ZA VSE 
TERAPIJE. Če s storitvijo ne boste zadovoljni, vam vrne plačilo 
zanjo. Pridite in preizkusite terapijo, nabito s pozitivno energijo.

Irena Juratovec / Foto: Tina Dokl Besedilo: Ana Šubic

V 
Ljubljani je nedavno potekalo srečanje izvajalcev 
projekta Sopa – Skupaj za odgovoren odnos do 
pitja alkohola, na katerem se je zbralo več kot šti-
risto strokovnjakov z zdravstvenega, socialnega in 

nevladnega sektorja ter zavoda za zaposlovanje skupaj s 
predstavniki občin in policije. V ospredje so postavili pro-
blematiko alkohola pri otrocih in mladostnikih. Izsledki 
mednarodne raziskave za slovensko mladino med drugim 
kažejo, da je bil vsak četrti 15-letnik in vsak drugi 17-let-
nik opit vsaj dvakrat v življenju, vsak sedmi 15-letnik in 
vsak četrti 17-letnik pa pije alkoholne pijače vsaj enkrat na 
teden. »Pitje alkoholnih pijač med mladostniki, starimi 11, 
13, 15 in 17 let, sicer narašča s starostjo. O pitju alkohola 
kadarkoli v življenju pa poroča vsak sedmi 11-letnik, med 
17-letniki pa večina oz. 86 odstotkov; v obeh mlajših sta-
rostnih skupinah so odstotki pomembno višji pri fantih 
kot dekletih,« je pojasnila dr. Maja Roškar z Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
Poudarili so, da v Sloveniji trenutno izvajajo več oblik 
intervencij, kako nagovarjati to problematiko. Predstavili 
so medvrstniški pristop, pristop vključevanja staršev ozi-
roma družine in šol ter obravnavo odraslih otrok iz družin 
s sindromom odvisnosti od alkohola.
Slovenija je glede obsega posledic zaradi škodljive rabe 
alkohola v samem evropskem in svetovnem vrhu. Skoraj 
polovica odraslih Slovencev pije čezmerno. V naši državi 
izključno zaradi razlogov, povezanih z alkoholom, vsak 
dan umreta najmanj dve osebi; če prištejemo še prometne 
nezgode, pa je v povprečju na leto 927 smrtnih žrtev.
V okviru projekta Sopa je v preteklem letu več kot tristo 
strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sektorja 
nagovorilo skoraj 27 tisoč odraslih prebivalcev Slovenije. 
Od tega jih je 19 tisoč privolilo v sodelovanje, več kot štiri 
tisoč pa jih je trenutno v obravnavi zaradi čezmernega pit-
ja alkohola. Pri 441 osebah je bila obravnava že uspešna, 
saj so spremenile svoje pivske vzorce in zmanjšale pitje 
alkohola ali pa so z njim prenehale.
Projekt Sopa bo potekal do leta 2021, zatem pa je v načrtu 
uvedba na sistemski, državni ravni. 

O alkoholu  
pri otrocih  
in mladih
Vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik 
pije alkoholne pijače vsaj enkrat na teden.



Ročna limfna drenaža    Akupresurna masaža    Refleksna masaža stopal    Refleksna masaža obraza
Terapevtska masaža hrbta    Terapevtska masaža ramenskega obroča in vratu 

REFLEKSNA        MASAŽA

MARIJA STELE, s. p., Ulica 4. oktobra 19, 4207 Cerklje, e-pošta: marija.stele@siol.net, GSM: 070 832 042

Š
Obraz je del človekovega telesa, ki ga najprej opazimo. Z 
njim komuniciramo in sporočamo svoja čustvena stanja, 
zato ni čudno, da je dobil oznako, da je ogledalo duše. 
Na obrazu pa se zrcalijo tudi po-
sledice stresa, izčrpanosti, padec 
imunskega sistema in celo hor-
monskega neravnovesja. Podo-
bno kot na stopalih in dlaneh so 
namreč tudi na obrazu refleksne 
cone celotnega telesa, preko 
katerih lahko s pritiskom vpliva-
mo na stimulacijo organskih si-
stemov in organov. V terapevtski 
obrazni masaži ob tem aktivira-
mo tudi akupresurne točke, ki se 
nahajajo na ušesih in na lasišču.
  

Učinki obrazne masaže so blagodejni. Zaradi večje 
prekrvavljenosti tkiv postane KOŽA BOLJ SIJOČA, 
OBRAZNI TONUS NAPET, OBRAZ DELUJE POMLAJEN, 
saj so obrazne gube manj izrazite. Masiranec ob tem 
občuti globoko sproščenost, umirjenost in zbranost. 

Pozitivni učinki pa se tu ne končajo, saj nam masaža obra-
za lahko pomaga tudi pri oslabelem imunskem sistemu, 
ki povzroča padec telesne odpornosti in vnetju sinusov.  
Odpravlja posledice stresa, ki se manifestirajo v glavobolu, 
nemirnosti, nespečnosti, moteni koncentraciji in občutku 
»polne glave«. Omili parezo obraza in odpravi zategnjenost 
čeljustnega sklepa, povrne pa nam lahko celo hormonsko 

ravnovesje, izboljša moteno koncentracijo in izboljša delo-
vanje živčnega sistema.
December je čas druženja, čas, ko si vzamemo čas zase in za 

svoje bližnje in si voščimo zdravja 
in dobrega počutja. Naj ne ostane 
le pri lepih željah. Podarite sebi 
ali svojim bližnjim bone za masa-
žo obraza, ki na naraven način in 
brez stranskih učinkov pomagajo 
do odpravljanja težav, boljšega 
počutja, ob tem pa tudi do takojš-
njega lepšega videza. 

Komu se priporoča REFLEKSNA 
MASAŽA OBRAZA? 
Priporoča se vsem tistim, ki imajo 
težave z:

NAJ SE NA VAŠEM OBRAZU ZRCALITA 
ZDRAVJE IN DOBRO POCUTJE!

NUDIMO NOVOLETNI POPUST DO 10 % PRI NAKUPU DARILNIH BONOV
od 18. 12. 2019 do 30. 12. 2019.

– imunskim sistemom,
– živčnim sistemom, 
– hormonskim sistemom,
– stresom, 
– nemirnostjo, nespečnostjo,
– slabo telesno odpornostjo,
– glavoboli,
– vnetjem sinusov,
– moteno koncentracijo,
– parezo obraza,
– zategnjenim čeljustnim sklepom,
– občutkom stalne bolečine v zobeh, 
– hiperaktivnostjo,
– občutkom »polne« glave.
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

ODPUŠČANJE
nam pomaga vzpostaviti mir in notranje ravnovesje. 
Kako odpustiti?
Kadar nas oseba prizadene, se lahko zgodi, da smo jezni, zame-
rimo, se ne želimo pogovoriti o tem, kaj se je zgodilo in kako 
se počutimo. Če ostanemo “zataknjeni” v zameri, to poruši naš 
notranji mir in ravnovesje, pa če se tega zavedamo ali ne. 
Zato je pomembno, da začnemo opazovati, čutiti, kaj se nam 
dogaja, v kakšnem stanju smo in če nam ni udobno, le to spre-
menimo. 
Zamero in z njo povezana čustva si lahko predstavljamo kot 
dva kamna, ki ju držimo v roki. Če bi nam v tem trenutku nekdo 
ponudil nekaj novega, privlačnega, za nas zanimivega, tega ne 
bi mogli sprejeti, ker v roki še vedno držimo kamne zamere. 
Dokler se oklepamo zamere, nismo sposobni sprejeti novih, 
drugačnih odnosov z drugimi. Tudi naš odnos do samega sebe 
ali bližnjih lahko trpi zaradi teh obremenjujočih in izčrpavajo-
čih čustev in stanja. 
Kako to spremenimo? Tehnik za delo na sebi je ogromno. Poi-
ščimo tisto, ki nas “nagovori”, ki jo začutimo in verjamemo, da 
nam bo pomagala. Tehnike delujejo, predpogoj pa je, da delu-
jemo tudi mi, torej da jih izvajamo.
Osebno se mi zdi ena najmočnejših in najučinkovitejših tehnik 
havajski obred odpuščanja “Ho’oponopono”. Sestavljena je iz 
štirih navidezno preprostih korakov, ki pa delujejo izredno sub-
tilno in globoko. Sebi in drugim odpustimo vse bolečine, ki smo 
si jih zadali, odpustimo si za vse, kar bi lahko ali morali storiti, pa 
nismo. Proces nam pomaga brezpogojno ljubiti, odpuščati, in 
s tem lahko obrnemo stvari na bolje. Učinek je podoben, kot 
bi pri računalniku z diska izbrisali star program, ki nam ne služi 
več, in naredili prostor, da lahko uporabimo, zapišemo novega. 
Postopek: 
Poimenujemo težavo, v srcu prepoznamo svoj delež  
odgovornosti za nastalo situacijo. Brezpogojno odpustimo  
in izrečemo štiri stavke: 
1.  Žal mi je. 
2.  Prosim, odpusti mi. 
3.  Rad/-a te imam. 
4.  Hvala ti. 
Ponavljamo večkrat dnevno, začutili bomo, kdaj je proces 
končan. Včasih lahko traja dlje časa, tudi več mesecev. 

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

Besedilo: Suzana P. Kovačič

D
emenca je največji zdravstveni, socialni in finančni pro-
blem ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. Števi-
lo bolnikov na žalost hitro narašča, bolezni se drži tudi 
velika stigma, zato je potrebno ozaveščanje o bolezni. V 

Sloveniji smo v Spominčici začeli s programom, ki je prerasel 
v nacionalno kampanjo ozaveščanja. Približujemo se že številu 
dvesto demenci prijaznih točk,« je na nedavnem odprtju preno-
vljene Lekarne Kranj povedala predsednica društva Spominčica 
Štefanija L. Zlobec. Demenci prijazne točke so odprli v vseh 
enotah Gorenjskih lekarn.
Prvo demenci prijazno točko na Gorenjskem pa so že decem-
bra leta 2017 odprli na Ljudski univerzi (LU) Kranj. Direktori-
ca Mateja Šmid je povedala: »V času uradnih ur LU Kranj so 
vedno na voljo usposobljeni zaposleni za individualen pogo-
vor in pomoč osebam z demenco v zgodnji fazi bolezni, ko so 
še samostojne in aktivne, njihovim svojcem in tudi drugim 
osebam, ki prihajajo v stik z osebami z demenco. Zaposleni 
na točki nudijo informacije in pomoč o tem, kaj je demen-
ca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznamo ... Nudijo tudi 
usmeritve, kam naj se osebe z demenco in njihovi svojci obr-
nejo po nadaljnjo pomoč, kot so npr. društvo Spominčica, 
urad Varuha človekovih pravic, zdravnik, center za socialno 
delo …« Demenci prijazna točka je poleg osebam z demen-
co in njihovim svojcem namenjena tudi vsem zaposlenim v 
tistih poklicih, ki prihajajo dnevno v stik z ljudmi (policisti, 
trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci …), 
kot tudi vsem ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja. Vsak 
tretji četrtek v mesecu v LU Kranj – medgeneracijskemu cen-
tru potekajo od 17. ure do 18.30 srečanja pod naslovom Življe-
nje z osebo z demenco. Šmidova je pojasnila, da so srečanja 
namenjena medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktič-

Z demenco 
se vsi učimo 
živeti
Število bolnikov z demenco na žalost hitro 
narašča, bolezni se drži tudi velika stigma, zato  
je potrebno ozaveščanje o bolezni. 
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Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
Obiščite nas v Beli štacunci, da vam Vivamel predstavimo podrobneje. 
Pri opeklinah bo zmanjšal mehurje in oteklino, pospešil bo obnavljanje 
tkiva ter preprečil okužbo in nastanek brazgotine. 

Opekline pri peki?
MEDICINSKI KOSTANJEV 
MED POMAGA
V marsikateri hiši v teh dneh že diši po 
domačem pecivu, ki bo prihajajoče prazni-
ke še polepšalo. Medenjaki, ingverjevi ali 
čokoladni piškoti, cimetove zvezdice … 
Precej pladnjev bo treba speči, da jih bo 
dovolj za vse tri dobre može. Če pa veščim 
rokam domačih slaščičark pomagajo mali 
pomočniki, lahko peka postane prava 
družinska avantura. Nikar pa pri tem ne 
pozabimo na varnost. Ste vedeli, da se 
doma zgodi kar 30 odstotkov vseh nezgod? 
Kako ravnati, če staknemo opeklino, ko 
neprevidno zgrabimo vroč pekač ali se 
nerodno dotaknemo notranjosti vroče 
pečice?
Površinske opekline
Pri peki se najpogosteje poškoduje le vrhnja plast 
kože. Koža pordi in zmerno boli, lahko tudi rahlo 
oteče, mehurji navadno ne nastanejo; v nekaj dneh 
se odlušči brez posledic. Če pa imamo opravka z 
globljimi opeklinami, se lahko pojavijo tudi mehurji 
in hude bolečine. 
Ko opeklino začutimo, moramo ravnati hitro. 
Poškodovani del telesa postavimo pod hladno 
tekočo vodo ali potopimo v kopel. Voda naj ima 
približno 15 stopinj C, hladimo pa 15 minut, pri 
otrocih 10 minut, oziroma toliko časa, da poškodo- 
vanec bolečine ne čuti več.

Nanesimo medicinski kostanjev med
Po hlajenju na poškodovano kožo nanesimo 
Vivamel. Glavna sestavina vseh izdelkov za celjenje 
ran Vivamel je medicinski kostanjev med.  Med,  ki 
pride v stik z rano, mora biti namreč sterilen, sicer 
tvegamo dodatne okužbe. Zato običajen, kuhinjski 
med ni primeren. Pri površinskih opeklinah 
priporočamo medicinski kostanjev med v tubi 
(Vivamel TUBA). Med iztisnemo na netkani zloženec 
(Vivanet), položimo na poškodbo ter pritrdimo s 
povojem (Vivasoft). Pri majhnih opeklinah ga 
nanesemo na blazinico obliža (Vivacare ali Vivapore) 
in prilepimo na opečeno mesto. Pri hujših opeklinah 
priporočamo Vivamel ALGINAT.

netkani zloženec
položimo na poškodbo

pritrdimo s povojem 
(Vivasoft)

sveže opekline vedno 
najprej očistimo in 

hladimo s čisto, 
hladno tekočo vodo

med iztisnemo na 
netkani zloženec 

(Vivanet)

1.

3. 4.

2.

Moja prva izbira

Ob nakupu izdelkov s tem kuponom v Tosamini Beli štacunci Kranj 
podarimo 20 % popusta na izdelke Vivamel. Kuponi, boni, popusti in 
akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in medicinske izdelke na naročilnico, ki jo predpiše 
zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 1. 2019. KR

KUPON ZA 
POPUST20%

2019-12 Kranjanka VIVAMEL.pdf   1   29/11/2019   13:58
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nih nasvetov pri preprečevanju izgore-
losti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 
Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe z 
demenco, saj so zanje pripravljene pri-
merne aktivnosti v sosednji sobi.
LU Kranj je v zvezi z demenco imela že 
številna predavanja, delavnice, pristopili 
so k mednarodni akciji Sprehod za spo-
min, ki so ga letos izvedli že tretjič in s 
tem simbolično prispevali k ozaveščan-
ju o Alzheimerjevi bolezni. »Da so pot-
rebna tudi izobraževanja o demenci, 

dokazuje odziv na izvedena predavanja. 
V zadnjih dveh letih je LU Kranj brez-
plačno izvedla predavanje Soočanje z 
izzivi demence za različne organizacije 
v Kranju in okolici. Na predavanjih so 
udeleženci pridobili znanje o prvih zna-
kih demence, načinih komunikacije z 
osebo z demenco, točkah, kamor se lah-
ko obrnejo po pomoč, in načinu opreme 
stanovanja, ki je prijazno osebi z demen-
co. Predavanj se je udeležilo kar 418 lju-
di,« je sklenila Mateja Šmid. l

 Vsako pozabljanje še ni demenca. O demenci 
govorimo takrat, ko so prvi znaki tako pogosti, da 
motijo posameznikovo vsakdanje življenje. Deset prvih 
znakov demence: postopna izguba spomina; težave pri 
govoru (iskanje pravih besed); osebnostne in vedenjske 
spremembe; upad intelektualnih funkcij, nezmožnost 
presoje in organizacije; težave pri vsakodnevnih opravilih; 
iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari; težave pri 
krajevni in časovni orientaciji; neskončno ponavljanje enih 
in istih vprašanj; spremembe čustvovanja in razpoloženja; 
zapiranje vase in izogibanje družbi.

V Bolnišnici za ginekologijo in 
porodništvo Kranj so zaradi akutnih 
prehladnih obolenj v populaciji do 
preklica obiski omejeni na eno zdravo 
odraslo osebo na dan brez otrok. V 
Splošni bolnišnici Jesenice so obiski 
omejeni na eno zdravo odraslo ose-
bo, razen pri infektivnih bolnikih in na 
Oddelku za zdravstveno nego, kjer so 
obiski prepovedani. Na pediatričnem 
oddelku je dovoljena prisotnost ene-
ga zdravega starša ali skrbnika, na 
ginekološko-porodniškem oddelku 
pa obisk zdravega partnerja. V Kliniki 
Golnik so obiski pacientov dovoljeni 
od 14. do 17. ure, omejeni so na eno 
zdravo osebo. Bolniški oddelek 700 je 
zaprt za obiske. Na Kliniki Golnik so 
skupaj z nekdanjim vrhunskim špor-
tnikom Juretom Koširjem pripravili 
interno kampanjo za zaposlene, naj 
se cepijo proti gripi; lani ob koncu 
sezone gripe so imeli 44-odstotno 
precepljenost zaposlenih, letos imajo 
že sedaj 48-odstotno. S. K. 

OMEJITVE OBISKOV
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Besedilo: Ana Šubic

V
eselega decembra si ne predstav-
ljamo brez praznične okrasitve 
doma. Pri ustvarjanju prazničnega 
vzdušja si marsikdaj pomagamo 

tudi s predmeti, ki se v bližini ognja ali 
vira toplote (sveče, kamini) lahko hitro 
vnamejo. Gre za predmete iz tekstila, 
papirja, plastike, lesa, vate ... »Da se praz-
novanje ne bi končalo tragično, moramo 
tudi med prazniki poskrbeti za požarno 

varnost. Pri načrtovanju okrasitve doma 
naj bo varnost vedno na prvem mestu. 
Dovolj je že trenutek nepazljivosti in 
prazniki se lahko spremenijo v tragedi-
jo,« opozarjajo na Upravi RS za zaščito 
in reševanje (URSZR), kjer so pripravili 
tudi preproste nasvete za boljšo požarno 
varnost v prazničnih dneh. 
Pri nakupu ali najemu naravne smre-
ke je treba preveriti, ali je sveža (iglice 
morajo biti zelene, ne smejo odpadati, 
deblo mora biti na dotik lepljivo). Narav-
na smreka naj ima vedno dovolj vode, 

saj suha predstavlja večjo nevarnost za 
nastanek požara, v primeru umetne 
smreke pa kupimo takšno iz težko gor-
ljivih snovi. Smreka naj stoji vsaj meter 
od ognja ali vira toplote (kamina, peči, 
štedilnika, televizorja ...), s prižganimi 
svečami, vžigalicami, kresničkami ipd. 
se ji ne približujmo. Otrokom in doma-
čim živalim preprečimo, da bi skakali 
okrog smreke ali plezali nanjo.
Tudi ostalo praznično okrasje in darila 
naj bodo dovolj odmaknjeni od virov 
ognja in toplote. Priporočljivi so okraski 

Okrasitev naj bo varna
Pri praznični okrasitvi doma je nujno poskrbeti tudi za požarno varnost. 
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iz težko gorljivih snovi. »Lučke naj bodo narejene po ustrez-
nem standardu, uporabljajmo pa jih po navodilu proizvajal-
ca. Kratek stik lahko povzroči požar, zato pred namestitvijo 
lučk preglejmo kable in ne preobremenjujmo vtičnic. Na 
smreko, ki je narejena iz kovine ali aluminija, ne obešaj-
mo električnih lučk. Preden odidemo od doma ali gremo 
spat, izklopimo vse lučke in pogasimo sveče,« svetujejo na 
URSZR.
VARNA UPORABA SVEČ. Pazljivost je potrebna tudi pri upo-
rabi sveč. Te naj nikoli ne gorijo brez nadzora. Postavimo jih 
na trdno, ravno in negorljivo površino. Namestimo jih v 
negorljiv svečnik ali drugo primerno posodo, stojijo naj rav-
no in stabilno in naj ne bodo na dosegu otrok in živali. URS-
ZR opozarja, naj gorečih sveč ne postavljajmo na prepih, v 
bližino gorljivih snovi, kot so zavese in papir, ali naprav, ki 
oddajajo toploto (peči, električni aparati ...). Goreče sveče 
naj se ne stikajo med seboj. Pred prižiganjem s sveč odstra-
nimo ovoje in nalepke. Dogorelih vžigalic ne mečimo v sta-
ljen vosek. »Sveč ne ugašajmo s pihanjem v plamen ali s 
tekočino, raje uporabimo zvonček za gašenje,« še svetujejo 
na URSZR in opozarjajo, naj sveč, ki krasijo smreko, ne pri-
žigamo. 

 Smreka naj stoji vsaj meter od ognja 
ali vira toplote (kamina, peči, štedilnika, 
televizorja ...), z odprtim ognjem se ji ne 
približujmo.
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

V veselem decembru skušamo v svojih domovih pričarati praz-
nični pridih. Izdelave adventnih venčkov, svečnikov, okraskov, 
raznih aranžmajev pa tudi voščilnic se lahko lotimo sami in 
pri tem pokažemo še svojo ustvarjalnost. Zaradi skrbi za čisto 
okolje velja pri tem uporabiti čim več recikliranih materialov. 
Tokrat vam predstavljamo ustvarjalna namiga za izdelavo sveč-
nika ter okraskov za smrečico iz aluminijastih posodic čajnih 
svečk. Z nami jih je delila ljubiteljska mojstrica Mojca Kraljič, ki 
svoje znanje prenaša tudi na članice sekcije ročnih del v Druš-
tvu upokojencev Kranj in v okviru Zveze društev upokojencev 
Slovenije, pri kateri usposablja mentorje iz drugih upokojen-
skih društev. Sama najraje ustvarja v »quilling« tehniki zvijanja 
papirnatih trakov v unikatne vzorce, ki so lahko tudi uokvir-
jeni v slike, okras za voščilce ... A ker gre za precej zahtevno 

Praznično okrasje
Predstavljamo preprosta ustvarjalna namiga za novoletne okraske in svečnik, ki jih izdelamo  
iz aluminijastih posodic čajnih svečk. 

Mojca Kraljič je z nami podelila nasveta za praznično 
okrasje iz recikliranih materialov. 

IOC Zapolje I/3, Logatec, www.nagode.si, pisarna@nagode.si

IŠČEMO ZASTOPNIKA IN KOMERCIALISTA ZA PRODAJO  
OKEN IN VRAT V KRANJU
Ponudbe sprejemamo na elektronski naslov: pisarna@nagode.si
Informacije na telefonski številki: 041 290 774

Vabljeni v naš salon v IOC Zapolje Logatec in Bleiweisova 30 v Kranju. 
Izkoristite posebne ugodnosti do konca leta.

O
KN

A
 IN

 V
RA

TA
 N

AG
O

D
E 

D
.O

.O
., T

RŽ
A

ŠK
A

 C
ES

TA
 6

4,
 L

O
G

AT
EC



w
w
w
.p
re
vc
.s
i

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

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Igriva. Dovršena. Elegantna. 
Nova spalnica Arabeska. 

 20%
promocijski

popust

... ko stanovanje 
    postane dom.

  MOJ DOM I 51  
tehniko, ki jo je težko ustrezno predstaviti na tem mestu, nam 
je tokrat zaupala dva preprosta ustvarjalna nasveta, ki ju lahko 
brez večjih težav in predznanja uresničimo tudi doma. Za oba 
potrebujemo prazne aluminijaste posodice čajnih svečk.
OKRASKI ZA NOVOLETNO SMREČICO. Iz praznih posodic z 
brisačko odstranimo preostali vosek. Očiščenim posodicam 
najprej zarežemo robove in s škarjami oblikujemo krake. 
Okrasek ima lahko obliko zvezde ali pa denimo sonca, pri 
katerem smo s škarjami oblikovali sončne žarke. Posodico, 
ki smo ji narezali in oblikovali robove, zravnamo in zgladi-
mo s steklenim valjem, svetuje Mojca Kraljič. Ker je material 
mehek, lahko na okrasek z bucikami naredimo luknjice in 
izrišemo različne vzorce. Pri tem si lahko pomagamo tudi s 
praznim kemičnim svinčnikom, ki je zelo priročen za izdelo-
vanje vdolbinic. Okraske polepšamo še z obarvanimi stekle-
nimi kamenčki ali pa jih polepimo s samolepilnimi perlami. 
Mojca Kraljič opozarja, da znajo biti robovi precej ostri, zato 
okraski niso primerni za manjše otroke. 
TUDI SVEČNIKI PRIČARAJO PRAZNIČNO VZDUŠJE. Za izdela-
vo svečnika potrebujemo nekoliko več praznih posodic čaj-
nih svečk, približno 15 do 20. Kraka posodice zapognemo na 
polovico in sploščimo, nato pa na enem koncu malenkostno 
upognemo navzgor. Za podlago svečnika uporabimo staro 
CD-ploščo, okrog kate re z lepilom – ali še bolje z lepilno piš-
tolo – nalepimo preoblikovane posodice, lahko v eni ali pa v 
več plasteh, od česar je odvisno tudi število posodic, ki jih 
potrebujemo. V sredini pustimo prostor za svečko, svečnik 
pa okrasimo še perlicami ali kamenčki, je še razložila Mojca 
Kraljič. 

Na okrasek, oblikovan iz posodice čajne svečke, z 
vbadanjem bucik izrišemo različne vzorce, na koncu pa 
ga polepšamo še z okrasnimi kamni ali samolepilnimi 
perlami. 

Na odsluženo CD-ploščo prilepimo preoblikovane 
posodice čajnih sveč in dobimo – svečnik.



V osrednjem delu Merkurjeve poslov-
ne stavbe v Naklem je družba MERKUR 
nepremičnine prenovila del poslovnih 
prostorov. V kompleksu, imenovanem 
Sodelavnica, zasledujejo koncept t. 
i. coworkinga, sodobne oblike dela v 
skupnih delovnih prostorih. V njih so 
se s prihodom prvih najemnikov že 
začele kresati sveže podjetniške ideje.  
Prenovljenih je bilo več pisarn velikosti 
od 17 do 40 kvadratnih metrov. Upo-
rabniki si lahko prostore delijo stalno 
ali občasno, saj so, odvisno od njihovih 
potreb, vrste najema različne: meseč-
ni, dnevni ali najem delovnega mesta. 

Poleg najema celotne pisarne za lastne 
potrebe je namreč možen tudi najem 
delovnega mesta (mize in omare za 
shranjevanje) v skupni pisarni.
Sodelavnica je po novem od ostalih 
prostorov Merkurjeve poslovne stavbe 
ločena s posebnim vhodom, ki zahte-
va identifikacijo z elektronsko kartico. 
Vstop v kompleks imajo tako zgolj nje-
govi uporabniki, ki pa se lahko gibajo 
po pisarnah, si izmenjujejo mnenja 
in medsebojno pomagajo na podjet-
niški poti. Kmalu bo prenovljen tudi 
hodnik v središču Sodelavnice, ki bo 
omogočal še boljše pogoje za druže-
nje in komunikacijo najemnikov iz raz-
ličnih pisarn pa tudi opravljanje daljših 
telefonskih pogovorov s strankami.  
Najemniki lahko uporabijo tudi druge, 
večje prostore Merkurjeve poslovne 
stavbe. Za prezentacije potencial-
nim strankam so na voljo sejne sobe, 

možen je tudi najem konferenčne dvo-
rane, ki sprejme do 160 oseb in poleg 
sodobne opreme nudi celo možnost 
prevajalskih kabin. Predprostor dvo-
rane omogoča catering pogostitve. 
Na ta način imajo najemniki manjših 
pisarn Sodelavnice ali celo samo delo-
vnega mesta pri uresničevanju podjet-
niških idej možnost delovati po princi-
pu velikih podjetij. Ko se bodo dovolj 
okrepili, bodo lahko najeli lastno pisar-
no v drugem delu poslovne stavbe. 
Konferenčna dvorana je sicer zanimiva 
tudi za zunanje uporabnike – različna 
podjetja in ustanove, denimo za izved-
bo letnih konferenc, srečanja z doba-
vitelji in družabne dogodke. V kletnih 
prostorih je kuhinja z restavracijo, 
pred stavbo je veliko parkirišče in tudi 
e-polnilnica. Lokacija je sicer od uvoza 
na avtocesto oddaljena zgolj dva kilo-
metra.

V Sodelavnici so se že začele kresati podjetniške ideje. Večje pisarne imajo tudi prostor za druženje.

Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
Kuhinja z jedilnico

Javni promet
Varovanje, recepcija
Brezplačno parkirišče
E-polnilnica

Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 NakloMERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si
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Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 NakloMERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si

Sodelavnica že zaživela
V t. i. coworking oz. skupnih delovnih prostorih v Merkurjevi poslovni stavbi v Naklem 
že uresničujejo podjetniške ideje.



Pri prenovi Sodelavnice v Merkurjevi 
poslovni stavbi v Naklem so starej-
šim modelom pisarn s pomočjo mla-
de oblikovalke in ilustratorke Polone 
Filiplič vdahnili svežino in barvitost. 
»Osnovno vodilo pri prenovi je bilo 
urediti pisarne, da bodo ustrezale nači-
nu dela mladih podjetnikov. Zagotoviti 
dobre delovne pogoje za individualno 
delo, hkrati pa omogočiti deljenje idej 
in skupno reševanje izzivov s kolegi, ki 
so strokovnjaki na drugih področjih. 
Če bi ideja prerasla v podjetje z nekaj 
zaposlenimi, bi pisarne lahko povezali 
med sabo in bi še vedno delovale eno-
tno,« je razložila Polona Filiplič.
Skupni zaščitni znak prostorov je motiv 
igrivih trikotnikov, ki se pojavlja na ste-
nah in steklenih površinah. Vzorec se po 
besedah oblikovalke navezuje na obsto-
ječo grafično podobo podjetja MERKUR 
nepremičnine. Deluje sveže in nevsiljivo, 
hkrati pa prostorom doda dinamiko in 
energijo. Vanje so vnesli tudi precej barv. 
»Vsaka pisarna ima svoj monokromat-
ski vzorec, vse skupaj pa so v harmoniji, 
tako da delujejo celostno. Različne bar-
ve pa zato, ker smo si tudi ljudje in naše 
delo različni. Barve imajo na nas psiho-
loški učinek, vplivajo na koncentracijo 
in produktivnost,« je pojasnila Polona 
Filiplič in dodala, da pestra »paleta« 
pisarn omogoči bodočemu najemniku, 
da izbere pravo okolje zase.
V Sodelavnici svoje ideje že uresniču-
jeta podjetnika Nataša Boncelj Amžan 
in Sebastian Radetić Car, ki si delita 
pisarno in si tudi izmenjujeta mnenja. 
Ukvarjata se s poslovnim svetovanjem; 

Sebastian v okviru podjetja StepUp3, 
Nataša pa ima podjetje Kocka na 
kocko. »Izvajam delavnice po metodi 
LEGO SERIOUS PLAY, ki so namenjene 
reševanju poslovnih izzivov podjetij in 
organizacij,« pravi Nataša, Sebastian 
pa je o svoji dejavnosti razložil, da pre-
ko t. i. coachingov in drugih tipov dela-
vnic delajo z »ljudmi, ki delajo z ljud-
mi« in z njihovimi odnosi; najsi bo med 
prodajalci in strankami, nadrejenimi in 
podrejenimi ali pa med sodelavci.
Doslej sta poslovala doma. Sebasti-
an se je za najem delovnega mesta v 
Sodelavnici odločil zaradi njene loka-
cije med Kranjem in avtocesto, kar 
jim omogoča hiter odziv na potrebe 
strank. Kot opaža, je bila njegova ose-
bna produktivnost novembra, ko je že 
deloval v Sodelavnici, višja kot v pred-
hodnih treh mesecih skupaj. Natašo 
pa je v Sodelavnico vodila predvsem 
želja po druženju z drugimi podjetniki, 
s katerimi si lahko izmenjuje mnenja 

in izkušnje. »Tega se ne da ovrednoti-
ti,« se strinja Sebastian. Dodal je, da so 
se že v prvemu mesecu pojavile prve 
konkretne ideje in priložnosti za nuj-
no skupno sodelovanje v prihodno-
sti.  Želita si, da bi v Sodelavnico čim 
prej prišlo še več podjetnikov in da bi 
se razvila v kreativno delovno okolje. 
»Želimo si tudi, da bodo lastniki prislu-
hnili našim namigom glede naših želja 
in potreb ter da bomo skupaj zgradili 
najboljšo Sodelavnico na Gorenjskem 
in zakaj ne, v Sloveniji,« je še povedal 
Sebastian Radetić Car.

Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
Kuhinja z jedilnico

Javni promet
Varovanje, recepcija
Brezplačno parkirišče
E-polnilnica

Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo MERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si

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

Izmenjava mnenj je neprecenljiva
Prijetno delovno okolje, izmenjava mnenj in bližina avtoceste so ključne prednosti, ki jih navajajo prvi 
najemniki delovnih mest v Sodelavnici.

Poleg dobrih delovnih pogojev za individualno delo Sodelavnica omogoča 
tudi deljenje idej in skupno reševanje izzivov.



DRZNITE SI
ZAHTEVATI

VEČ.

NOVI FIAT TIPO STREET Z VEČ OPREME, VEČ UDOBJA IN VEČ SLOGA. Z LED DNEVNIMI LUČMI, LITIMI PLATIŠČI 
R16 V ČRNI BARVI, ZATEMNJENIMI STEKLI, MEGLENKAMI IN S STORITVIJO FIAT 5 PLUS. ŽE ZA 11.990 EUR.

Povprečna poraba goriva: 8,6 – 7,9 l/100 km. Emisije CO2: 198 – 185 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6D-temp. Specifične emisije NOx: 0,0581 – 0,026 g/km. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cena 11.990 EUR velja 
za različico Tipo Street s petimi vrati, z motorjem 1.4 16v 70 kW (95 KM). Podrobnejše informacije in pogoji storitve Fiat 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. Slike so simbolične.  

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

fiat.si

Oglas_Street_Močnik.indd   1 4. 09. 2019   14:31:07

AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

D R I V E  T O G E T H E R

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice 
X180 niso dokončni. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil 
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja 
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko 
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in 
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 

NOVA MAZDA CX-30
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  UGODNI REZERVNI DELI  

kakovost enakovredna originalni

Koroška 53a, KRANJ, T: 04 252 15 19
Delovni čas: pon.-pet. 8.00-19.00, sob. 8.00-12.00
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zbor slovenskega avta leta 2020 se bliža vrhuncu. Bralci, gle-
dalci in poslušalci sodelujočih medijev so določili pet finalistov, 
to so: Renault Clio, Škoda Kamiq, Volkswagen T-Cross, Mazda 
CX-30 in Opel Corsa. Največ glasov je zbral Renault Clio, sledijo 

Opel Corsa, Volkswagen T-cross, Škoda Kamiq in Mazda CX-30. 
Skupno so organizatorji prejeli 21.388 glasov, od tega 15.212 prek 
tiskanih glasovnic in 6176 prek spletnega glasovanja. Končnega 
zmagovalca bo odločilo še točkovanje novinarjev sodelujočih medi-
jev: Avto magazin, Motorevija AMZS, RTV Slovenija (radio Val 202 
in TV-oddaja Avtomobilnost), Delo in Slovenske novice, Dnevnik in 
Nedeljski dnevnik, Večer, Siol.net, Komotar Minuta in revija Evo. 
Med finalisti zmagovalca izberejo predstavniki avtomobilskih 
medijev, ki se poklicno ukvarjajo z avtomobilizmom. Slovenski 
avto leta bodo razglasili na prireditvi 11. januarja prihodnega leta. 
Vozila, ki so se uvrstila v finalni izbor, so lahko preizkusili tudi 
bralci v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Značilnost leto-
šnjih finalistov je, da med njimi ni hibridnega pogona, prav tako 
po odzivih bralcev upada zanimanje za dizelski motor in štirikole-
sni pogon. Le mazda CX-30 ponuja tudi štirikolesni pogon. Pogla-
vitni kriteriji pri izboru so: oblika avtomobila, vozne zmogljivosti 
in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna ume-
stitev in primernost za slovenski avtomobilski trg. Torej ne gre za 
izbor prestižnega avtomobila, pač pa za avto, ki je prišel na naš trg 
v letošnjem letu in ustreza slovenskemu voznemu parku. 

Slovenski avto 
leta 2020
Znanih je pet finalistov.

  Finalisti 
izbora Slovenski 
avto leta 2020 
so: Renault Clio, 
Škoda Kamiq, 
Volkswagen 
T-Cross, Mazda 
CX-30 in Opel 
Corsa

Finalisti izbora Slovenski avto leta 2020
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−6,699 l/100 km. Emisija CO2: 114−151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00018−0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,1−0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Podana cena (MPC=maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cene in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster Essential 1.0 TCe 100.
*Ob nakupu vozila preko Dacia Financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter 
redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

že za 13.290 €

1 LETO
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

ZIMSKIH 
PNEVMATIKPAKET+

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

O
dkar je Dacio leta 2004 prevzel Renault, ta samo še raste. 
Že s prvim modelom Logan so naredili zgodbo o uspehu 
in prvo leto prodali več kot 100.000 teh avtov. Dacia tudi 
danes beleži prodajne rekorde. Skrivnost uspeha je pri-

pisati stalnemu tehnološkemu prilagajanju in posodabljanju 
modelov Logan, Sandero in Duster. 
Z novo generacijo modela Duster so pomembno zamenjali 
imidž proizvajalca poceni vozil. Duster zagotovo velja za naj-
uspešnejši model Dacie zadnjih let, kar dokazuje podatek, da 
je bilo od približno pet milijonov prodanih vozil od leta 2004 
dalje več kot en milijon dusterjev. Duster je eden izmed red-

kih terenskih vozil, ki so na voljo za relativno majhne vsote 
denarja. In prav dejstvo, da je poceni, je še vedno ena izmed 
njegovih bistvenih prednosti. Pokazalo se je, da dusterja ne 
izbirajo samo tisti, ki si dražjega avta ne morejo privoščiti, 
ampak po njem posegajo tudi zahtevnejši kupci, ki ne išče-
jo raznih modnih dodatkov na avtomobilu, pač pa predvsem 
dobro uporabniško izkušnjo. Dacia v svoje modele vgrajuje 
dele in komponente, ki so že pokrili razvojne stroške in dose-
gajo v proizvodnji nizko ceno, kakovost pa je kljub temu na 
visoki ravni in predvsem preizkušena. To je glavni in zelo 
preprost recept za doseganje zmernih cen. Duster zmore 

Dacia
Nekdaj neznana avtomobilska znamka, danes 
zgodba o uspehu Dacia duster, enostavna in pregledna notranjost
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ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,1-7,7 l/100 km in 139-174 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0319 g/km, trdi delci: 0,00019-0,00065 g/km, število 
delcev: 0,55-3,16 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. 

Akcija velja do 31.12.2019. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil Vitara, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805, www.avtomony.si 
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zaradi izdatnega odmika od tal (21 cm) in kratkih previsov 
(spredaj 822 mm, zadaj 820 mm) 30-stopinjski vstopni kot 
in kar 36-stopinjski izstopni kot, kar je več kot dovolj! Običaj-
ni mestni »terenci«, ki po priljubljenosti prekašajo dusterja, 
niso ravno primerni za vožnje po brezpotjih ali za vožnjo čez 
visoke mestne robnike. Prav tu je duster v prednosti. Odlič-
ne terenske lastnosti so sicer dusterjev močan adut in nanj 
trgovci močno računajo. Kot dokaz, kako dobro se dusterji 
obnašajo na brezpotjih, Dacia po vsem svetu sodeluje z raz-
nimi organizacijami, ki svoje avtomobile intenzivno uporab-
ljajo. Tako v Sloveniji sodelujejo z gorsko reševalno službo. Z 
dusterjem so zadeli in to je glavni razlog, da vsa posodabljanja 
ne prinašajo radikalnih sprememb. Če morda komu ni všeč 
malce zastarela tehnika, ki so jo pri Renaultu in Nissanu že 
odpisali, jih potolažimo s tem, da gre za preverjeno tehniko, 
ki vas ne bo pustila na cedilu.
Pa še to: Daciini novi dizelski motorji so opremljeni z najso-
dobnejšo tehnologijo za omejevanje izpustov. Temu ustrezno 
se je spremenila tudi tržna oznaka teh motorjev, ki se sedaj 
imenujejo Blue dCi. Ti novi motorji zagotavljajo boljše zmo-
gljivosti in optimizirano porabo goriva. Bistvo je, da tehnolo-
gija omogoča temeljitejšo odstranitev dušikovih oksidov iz 
izpuha, hkrati pa tudi izboljša učinkovitost motorja in zmog-
ljivosti. Ta tehnologija že izpolnjuje okoljske norme Euro 6 D 
TEMP, ki so stopile v splošno veljavo z začetkom septembra 
2019. 
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Povprečna poraba goriva (kombinirano): 3,2 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 85 – 106 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0091 – 0,0231 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih 
delcev pri dizelskih motorjih: 0,00013 – 0,00034 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,04 E11 – 0,15 E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz 
prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Avtotehna Vis d.o.o., PE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53a. 

Novo Opel Corso lahko 
občudujete ure in ure...

A bolj zabavno jo je voziti.
NOVA OPEL CORSA

PE KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 53a
04 / 28 17 170
info.kr@avtotehna-vis.si www.opel.avtotehna-vis.si 

Preizkusite jo zdaj v salonu Avtotehna Vis, Kranj.
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rvič predstavljena letos septem-
bra na salonu v Frankfurtu, pri 
naših trgovcih pa na voljo že dober 
mesec dni. Corsa je v Sloveniji naj-

bolj prodajan Oplov model, takoj pred 
modelom Astra. 
Na zunaj Oplov model Corsa delu-
je nižje in širše kot njen predhodnik, 
vendar je celotna podoba bolj evolucija 
prejšnjega modela. Avto so podaljšali za 
štiri centimetre in razširili za dobra dva 
centimetra, zato je v kabini več prostora. 
Postavili so ga tudi na PSA-jevo prilagod-
ljivo osnovo, ki jo uporablja tudi Peuge-

otov model 208. Nova karoserija poskrbi 
za do 108 kilogramov manjšo skupno 
maso avta. Če k temu dodamo napredno 
tehnologijo in moderni trivaljni motor, 
izdelan po najnovejših standardih in z 
emisijami, skladnimi z Evro 6d-temp, 
potem je to pravi recept za udoben, dina-
mičen in ekološko varčen avto. 
Ena izmed prednosti novega modela 
Corsa je, da voznikom ponuja napredno 
tehnologijo, ki je bila sedaj dostopna 
večinoma v razredu višjega cenovnega 
razreda, npr. Inovativne Intellilux LED 
matrične žaromete, napredni parkirni 

pomočnik in 180-stopinjska panoram-
ska vzvratna kamera. Corso ponujajo 
z 1,2-litrskim bencinskim motorjem 
moči 55, 74 in 96 kilovatov ter dizelsko 
varianto z 1,5-litrskim motorjem. Prvič 
bo na voljo tudi električna različica, na 
katero boste morali počakati do marca 
drugega leta, naročite pa jo lahko že 
sedaj. Obljubljajo, da boste z njo z enim 
polnjenjem akumulatorja kapacitete 50 
kilovatov, prepeljali 340 kilometrov. 
Corsa se v konkurenci 25 avtomobilov 
pravkar poteguje za naslov slovenski 
avto leta 2020. Srečno! 

Opel Corsa 2020
Finalistka za slovenski avto leta 2020



Spet je čas za veliko veselja. Privoščite si ga s praznično ponudbo vozil 
Volkswagen po čisto majčkenih cenah. S prihrankom do 4.500 EUR* in 
bonom staro za novo do 1.000 EUR**. Ponudba velja do 31. 12. 2019.
 
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen  
in na www.volkswagen.si.

Emisije CO2: 203−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,9−3,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Ponudba velja do 31. 12. 2019. Akcija ne velja za električna vozila. *Prihranek vključuje popust 
na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV, do katerega 
je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / operativnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. 
firma za leasing, Ljubljana ali kreditu pri družbi Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o., leasing in posredovanje in zavarovanju vozila preko 
zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega 
kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici 
Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON19. Več na www.porscheleasing.si.  
**Višina bona je odvisna od modela vozila. Slike so simbolne.

Velika darila  
po čisto majčkenih cenah

VW_Oglas_Dealer_CMC11_210x297.indd   1 25/11/2019   10:47

Delavska cesta 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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OVEN 
21. marec–20. april

Element: ogenj
Vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce
Barva: rdeča
Značilna lastnost: pogum

Leto, ki se bo kmalu začelo, se bo izkazalo za več kot le še eno 
izmed tistih, ki ste jih srečno preživeli. V vas bo pustilo spo
mine, ki jih boste stežka pozabili. S svojim korektno opravlje
nim delom boste iz meseca v mesec dosegli več, kot si boste 
zadali. Ne gre pa spregledati tudi tega, da vas bo ob vaši poti 
spremljala velika sreča. Ob kriznih situacijah boste preprosto 
začutili, kako se obvarovati pred nesrečnim izidom. Na ljube
zen v prvih mesecih leta ne boste pogosto pomislili. Zatopljeni 
v druge stvari, sploh ne boste opazili, da ste nekomu simpati
ja. Potreba po bližini pa vas bo vendarle začela voditi v smer, 
ki jo bo narekovalo srce. Srečen dan: sreda, najugodnejši 
mesec: februar. 

BIK 
21. april–21. maj

Element: zemlja
Vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera
Barva: rožnata, zelena
Značilna lastnost: odvisnost

S svojo energijo boste dosegli vse, za kar vam je v prejšnjem 
letu zmanjkalo volje. Prepustili se boste toku in upoštevali 
svoje želje. Nekaj si jih boste uresničili takoj, najpomembnejšo 
pa ob koncu leta. Aktivno preživljanje prostega časa bo posta
lo nekaj, čemur se boste težko uprli. Denar se vas ne bo okle
pal, saj boste preveč razmišljali, kako ga potrošiti. V mesecu 
juliju boste sprejeli pomembno odločitev glede službe in skla
dno s tem se bo povečal dotok financ. Ljubezen bo potrkala 
na vrata takrat, ko boste nad njo že obupali. Presenečeni nad 
vsem, kar lepega prinaša trenutek, ko spoznaš sorodno dušo, 
vas ne bo pustilo ravnodušnih. Srečen dan: sobota, najugod
nejši mesec: avgust.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Barva: rumena
Značilna lastnost: odzivnost

Dinamično in razposajeno leto vas bo postavilo v različne 
vloge. Podali se boste na neznane poti in med raziskovanjem 
izvedeli tudi kaj novega o sebi. Tudi negativne izkušnje boste 
sprejeli in iz vsake črpali moč za naprej. Spremembe, ki se 
bodo zgodile na področju vašega vira zaslužka, bodo sprva 
delovale kot korak nazaj. A ko se boste dobro vpeljali, boste 
spoznali, da ste več pridobili, kot pa izgubili. Jesen bo obdobje 
premora, ko boste fizično malce manj aktivni, a iz sivine vas 
bo potegnil že oktober. Najbolj boste cenili dneve, preživete v 
dvoje, saj boste z intenzivnejšimi čustvi s še večjim veseljem 
sprejemali romantiko v svojem življenju. Srečen dan: torek, 
najugodnejši mesec: september.

RAK 
22. junij–22. julij

Element: voda
Vodilni planeti: Luna, Mesec, Venera
Barva: siva, srebrno modra
Značilna lastnost: zvestoba

Konkretne prelomnice v različnih oblikah bodo nujne za premi
ke. Iz stanja mirovanja boste prebudili že davno začete projek
te. Velike spremembe vam bodo zamajale tla pod nogami že v 
februarju. Pustile vas bodo odprtih ust, saj se vam bo skupaj 
z njimi uresničila velika želja, ki bo krojila leto po vaših meri
lih. Več pozornosti boste namenili za druženje in prijatelji bodo 
veseli, da ste se vrnili v njihove kroge. Spoznali boste tudi, komu 
od njih lahko zaupate bolj in za katere je bolje, da jim sploh ne. 
Dvomi v ljubezni se bodo razblinili kot milni mehurček. V mese
cu maju boste dobili zadovoljivo potrditev, da ste na tem podro
čju eden od redkih srečnežev. Srečen dan: četrtek, najugodnejši 
mesec: junij. 

DEVICA 
24. avgust–23. september

Element: zemlja
Vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter
Barva: zelena, temno rjava
Značilna lastnost: natančnost
 
Čas, ki si ga boste vzeli z odmikom na samo, boste porabili za 
drugačne aktivnosti, kot boste načrtovali. Vaše misli bodo odtu
jene in v vaši glavi se bodo odvijali različni scenariji. Začasna 
čustvena negotovost pa vas k sreči ne bo vodila k napačnim 
odločitvam. Še pravi čas se boste zatopili v delo in v njem našli 
svoj ventil za sprostitev. V pravem pomenu pa se boste resnič
no sprostili, ko boste svoj posebni dar vključili v delo in združili 
prijetno s koristnim. Žalostila vas bo krivica okoli vas in trudili 
se boste ob njej bolj poudariti svoje mnenje. Poletje vam prina
ša najbolj barvite dneve. Ne ustrašite se ljubezni. Srečen dan: 
ponedeljek, najugodnejši mesec: avgust.

LEV 
23. julij–23. avgust

Element: ogenj
Vodilna planeta: Sonce, Pluton
Barva: vse sončne barve
Značilna lastnost: obilnost

Z inteligentno potezo boste januarja poskrbeli, da boste v po
slovnem svetu pometli s konkurenco. Dnevi se bodo bolj ali 
manj odvijali s podobno rutino, a to vas ne bo dolgočasilo ali 
motilo. V mirnem okolju se boste najlažje posvetili svojemu 
delu. Na prvo mesto ne boste postavljali drugih svojih potreb, 
saj vas bo najbolj razveseljevalo, ko boste lahko pomagali 
drugim. Energije vam ne bo manjkalo, najbolj pa boste od nje 
prekipevali poleti, ko se boste tudi nagradili za svoje uspehe. 
Vlaganje v odnos in soočenje s težavami, medtem ko bi si ne
kdo drug zatiskal oči, bo tudi ena izmed zmag, ki bi si jo lahko 
pripisali. Sejali in želi boste ljubezen. Srečen dan: nedelja, naj
ugodnejši mesec: februar. 
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TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Element: zrak
Vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran
Barva: različni odtenki modre
Značilna lastnost: očarljivost

Kot da bi želeli vsaj za trenutek ustaviti čas, boste v vsem 
akcijskem dogajanju okoli sebe imeli nenadoma vsega pre
več. Utrujeni od ljudi, rokov in pritiska z vseh strani boste od 
časa do časa nehote odsotni, celo v družbi. Tako kot po navadi 
pa se boste stresu najuspešneje umaknili v domače okolje. 
Ko se bodo navidezna pričakovanja umirila, si boste primora
ni vzeti kakšen teden za počitek. Daleč stran od stresa pa se 
bodo odvijali meseci, ki bodo sledili spomladi. Ljubezen boste 
spoznali v drugi razsežnosti, saj bodo spremembe, povezane 
s partnerskim življenjem, prinesle nekaj najimenitnejšega, 
kar bi si lahko želeli. Vse se bo spremenilo. Srečen dan: sreda, 
najugodnejši mesec: maj. 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Element: voda
Vodilna planeta: Pluton, Mars
Barva: temno rdeča
Značilna lastnost: idealizem

Ugotovitev, da ste najbolj koristni takrat, kadar se v svoji koži 
dobro počutite, boste vzeli zelo resno. V tem letu boste najprej 
poskrbeli zase. To pa seveda ne pomeni, da bo to postal vaš 
novi moto. V vlogi učitelja se boste še vedno počutili domače 
in navdihovala vas bo misel, da svoje znanje lahko predaja
te naprej. Dokaj predvidljivo leto vas bo s svojimi nenadnimi 
zasuki najbolj znalo presenetiti februarja, ko se boste znašli 
na razpotju. Odločiti se boste morali, ali ostanete v coni udobja 
ali pa sprejmete nekaj tveganja in se končno odločite drugače. 
V ljubezni boste nadoknadili vse zamujeno. Posvetili ji boste 
mesec november. Srečen dan: petek, najugodnejši mesec: 
april. 

STRELEC 
23. november–21. december

Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter 
Barva: vijolična, modra
Značilna lastnost: optimizem

Od januarja do aprila boste delovali na več področjih hkrati, 
saj preprosto ne boste vedeli, kaj bi počeli z viškom energije. 
Leto bo med drugim zaznamovano tudi s športom in dosežki 
na tem področju. Pustili si boste sanjati in sanje bodo našle 
pot do vas. Od dela ne boste izgoreli, saj bo enakomerno pora
zdeljeno skozi celo leto. Do sebe ne boste preveč zahtevni in 
po tej formuli boste do dobrih rezultatov prišli na daljši način. 
V vse odločitve boste vključili realne predstave in ne boste 
se lotevali tveganih zadev. Dobra plat sprememb na podro
čju ljubezni bo to, da boste v svoje življenje lahko vključili več 
pestrosti, ki ste jo že pošteno pogrešali. Srečen dan: sreda, 
najugodnejši mesec: december.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Barva: črna in bela
Značilna lastnost: neomajnost

Pogledali boste resnici v oči in se soočili z dejstvi. Od skriva
nja v ozadju do sedaj še niste imeli nobene koristi. Kljub temu 
da ste vedno vse naredili, da bi se izkazali, je vedno nekdo bil 
pred vami in sam požel vso slavo. Spremenili boste način raz
mišljanja in se prenehali skrivati pred svetom. Ponižnost boste 
zamenjali za pogum in se pokazali v novi luči. Za premike na 
poslovnem področju bo najboljše začetno obdobje leta, ko bodo 
vse energije okoli vas delovale v vašo korist. Kratko obdobje 
premora na ljubezenskem področju bo nadomestilo obdobje 
povezovanja. ki mu bo sledil velik premik, ki bo od vas zahteval 
kar nekaj prilagajanja. Pozitivnega. Srečen dan: petek, najugod
nejši mesec: januar. 

VODNAR 
21. januar–19. februar

Element: zrak
Vodilni planeti: Uran, Saturn, Venera 
Barva: turkizna
Značilna lastnost: prijateljstvo

V pravem pomenu besede boste izkoristili leto. Priložnostim, ki 
bodo končno našle pot do vas, ne boste dovolili, da se izmuzne
jo. S strastjo boste kovali nove načrte na poslovnem področju, 
čeprav bo prva polovica leta potekala tako mirno, da boste že 
mislili, da se je vse skupaj ustavilo. Družabno življenje, kot ga 
poznate sedaj, bo le še bled spomin. Spoznavanje novih ljudi, 
sodelovanje na različnih krajih in obenem tudi vaša nova odpr
tost vas bodo spodbudili k povečanju kroga prijateljev. Nova 
poznanstva, novi navdihi. Finančna situacija se vam bo po zani
mivem preobratu na bolje spremenila avgusta. Tukaj se vam 
bo obrestovalo upoštevati drugo mnenje. Srečen dan: nedelja, 
najugodnejši mesec: marec.

RIBI 
20. februar–20. marec 

Element: voda
Vodilna planeta: Neptun, Jupiter
Barva: morsko zelena
Značilna lastnost: sočutje

Nekoliko nižje številke na bančnem računu vam ne bodo pokva
rile dobrega razpoloženja. Razmišljali boste rajši, kaj bi lahko 
naredili, da bi situacijo čim prej izboljšali. Korenite spremembe 
glede službe so pred vami prej, kot si mislite. A treba bo vendar
le narediti prvi korak. Vedite to, da bodo vsi naslednji lažji. Vrstni 
red prioritet boste tudi tokrat pustili nespremenjen, saj boste 
prej kot za vse drugo poskrbeli za dobre odnose na partner
skem področju. Temu navkljub boste sprejeli odločitev, ki vam 
ne bo preveč všeč, in se postavili v podrejeni položaj. Leto boste 
zaokrožili s posebnim doživetjem, ki ste si ga od nekaj želeli. 
Srečen dan: torek, najugodnejši mesec: september. 





Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

VSE NA ENEM MESTU

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Božični kupon velja od izdaje kupona (do 31.1.2020) pri vsakem nakupu blaga nad 100,00 eur z ddv in je vnovčljiv za nakup izdelkov do vključno 30.4. 2020. 
Kupec lahko popust uveljavi pri naslednjem novem nakupu izdelkov do 30.4.2020. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. 
Božični kupon ne velja za storitve. Nakup izdelkov  je omejen na običajno gospodinjsko  uporabo. Cene so z 22% ddv-jem. Božični kupon je veljaven v trgovini
Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj.

Gotovi parketi in masivni oljeni parketi

Laminatni podi

PVC - vinil plošče

Notranja vrata Lesna

Lesena in pvc okna

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Vse za mizarje

Ploskovni material

HOBI RAZREZ

Božični kupon
Božični kupon

-10%-10%
Les 3 plus

Ob vsakem nakupu nad 100,00 eur z ddv 
do 31.1.2020 prejmete božični kupon, 
ki je vnovčljiv pri nakupu izdelkov do 30.4.2020.



OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28
Ponudba velja do razprodaje zalog. 

Slike so simbolične. Cene so v EUR z vključenim DDV.

ZA VSAKOGAR
ENO
OBI-jevo božično drevo!

Rezana kavkaška jelka 
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi, dolgimi iglicami 
vse do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena 
žlahtna jelka ne pika, je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi 
okraski. (brez dekoracije) Št. art.: 1376060  in dr. Na voljo tudi v XL, višina 200-250 cm.  29,99 €

S M L100–150 cm

11,49    

150–175 cm

14,99  

175–200 cm

19,99  

za enostavno postavitev brez pomoči druge osebe

Stojalo za božično 
drevesce „Klick Fix“ 
Enovrvna tehnika z nožnim kolescem. Z dobro 
zaščito pred prelivanjem in z zaščito za otroke. 
Za drevesa do pribl. 200 cm višine, za debla do 
pribl. ⌀ 8 cm. Z oznako GS (TÜV Rheinland). 
Izdelano v Nemčiji. Št. art.: 7870082 

17,99 

za enostavno postavitev brez pomoči druge osebe

Stojalo za božično 
drevesce „Basic“ 
Enovrvna tehnika z nožno stopalko in 
varovalom. Široki varnostni kremplji. S posodo 
za vodo in indikatorjem nivoja vode. Na voljo 
v različnih velikostih, od višine 220 cm, 
⌀ debla do 11 cm. Ne vsebuje škodljivih 
snovi. Z GS-certifikatom (TÜV Rheinland). 
Izdelano v Nemčiji. Št. art.: 4532800 in dr. 

24,99  od

O
B

I D
.O

.O
.,

 J
U

R
Č

K
O

VA
 C

E
S

TA
 2

2
6

, L
JU

B
LJ

AN
A


