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Kranjčanka
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Dan družine na Primskovem

Kranj je in Kranj ni 

Pripravlja se na ženski Giro

Otroci mislili tudi na živali



Bleiweisova cesta 14, Kranj 

Aparatura OCT  

za natančno 

slikanje mrežnice

PO OČALA V ART OPTIKO
V naši optiki vam bomo ob strokovnem svetovanju  

pomagali iz bra ti ko rek cij ska ali sonč na oča la vseh, tudi 

naj bolj ših bla go vnih znamk po ugod nih ce nah. Sončna 

očala vam naredimo tudi z dioptrijo.

Z urejenim zdravstvenim zavarovanjem se na brezplačni 

pregled lahko naročite po tel. št.: 059 070 250 ali na:  
art.kr@artoptika.si.

Za vse, ki nosite kontaktne leče, smo poleg popusta ob 

nakupu očal pripravili brezplačen par najboljših dnevnih 

kontaktnih leč.

50% znižanje prejšnjih kolekcij
Obiščite nas, ne bo vam žal!

Art optika d.o.o., Goriška c. 78, Ajdovščina
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Pripravlja se na ženski Giro
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Na naslovnici: Urša Pintar
Foto: Tina Dokl
Ličenje: Katja Novak

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:
Vilma Stanovnik

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

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik 

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

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

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

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 43. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 30. maja 2014,  
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.

Na sled nja številka bo izšla v petek,  
27. junija 2014.

Kranjčanka 5

21 I RADI MIGAJO NA ZRAKU
Prejšnji teden so ob Varstveno delovnem 
centru Kranj postavili gibalni park  
s prilagojenimi napravami za osebe  
s posebnimi potrebami.

22 I KLOPCE ZDRUŽILE 
OTROKE IN STARŠE
V Vrtcu v Čirčah živijo z naravo,  
to pa so dokazali tudi z domiselnim  
izdelovanjem klopc.

42 I DOMAČI ARHITEKTI  
TUDI SVETUJEJO
Na Glavnem trgu v starem Kranju so  
člani društva arhitektov KRARH odprli 
pisarno, v njej pa bodo imeli tudi  
brezplačno arhitekturno svetovanje.

15 I Prepevale kranjske vzgojiteljice

20 I Kranj utripal v ritmu Tedna mladih

25 I Soočimo se s stresom

37 I Sredi Kranja Eko festival

48 I Zgodba o poganjalcu
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

Pri projektu Gorki so se ta mesec 
začela tudi dela pri Centralni čistil-
ni napravi v Zarici. Kako bodo pote-
kala in ali mislite, da bodo kljub 
zamudi pri začetku gradnje konča-
na do roka, decembra drugo leto?
»Dela na Centralni čistilni napravi Kranj 
bodo potekala skladno s terminskim 
planom izvajalca gradbenih del. Vsi sku-
paj se bomo zavzemali, da bomo sledili 
zastavljenemu cilju, kar pomeni dokon-
čanju projekta do 31. decembra 2015. 
Obstoječa čistilna naprava se bo nadgra-
dila tako, da bo po velikosti in tehnolo-
giji ustrezala današnjim in prihodnjim 
potrebam ter standardom. Na območju 
čistilne naprave je potrebno zagotoviti 
zadrževanje padavinske odpadne vode, 
s tem bo omogočeno optimalno delo-
vanje nove čistilne naprave. Prav tako 
je pomembno, da bo imela nadgradnja 
čim manjši vpliv na okolico. Zaradi nove 
organizacije tehnološkega procesa in 
novih objektov je predvidena tudi celovi-
ta prenova zunanje ureditve, vključno z 
novimi medsebojnimi komunikacijami 
v obliki poti in hortikulturne ureditve 
okolice. Pri dobrem vzdrževanju čistil-
nih naprav in njihovi redni kontroli, ki je 
zakonsko predpisana, ne bo prihajalo do 
neprijetnih vonjav. Prav tako ne pričaku-

Ob ostalih deloviščih projekta Gorki v kranjski občini od tega meseca potekajo tudi  
dela pri nadgradnji čistilne naprave v Zarici, pripravljajo pa se tudi na reševanje obrtne  
cone Laze in kranjske avtobusne postaje.

POGOVOR: MOHOR BOGATAJ, ŽUPAN MESTNE OBČINE KRANJ

Za Laze iščejo prime

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj
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merne rešitve
jemo emisij hlapnih organskih sno-
vi. Z območja se bo umaknila tudi 
kompostarna, ki je v obstoječem sta-
nju občasno vir neprijetnih vonjav. 
Bistveno manjša bo tudi prisotnost 
hrupa v okolju. Čistilna naprava bo 
zagotavljala veliko boljšo stopnjo 
čiščenja odpadnih voda pred izpu-
stom v reko Savo. Vanjo bo odtekalo 
manj fosforja in dušika, kar dolgoro-
čno pomeni izboljšanje ekološkega 
stanja reke. Nova centralna čistilna 
naprava bo energetsko učinkovitejša 
od obstoječe naprave. V sklopu grad-
nje se bo uredilo tudi obratovanje 
ostalih dejavnosti v okviru komu-
nalne cone Kranj. Dogradile se bodo 
manjkajoče protihrupne ograje. Naj 
se zahvalim vsem krajanom in sve-
tu Krajevne skupnosti Orehek-Dru-
lovka za njihovo pomoč, saj nam je 
s skupnimi močmi uspelo doseči, da 
so se dela na čistilni napravi v začet-
ku maja vendarle začela.«

Ali na ostalih deloviščih obeh 
največjih trenutnih projektov v 
občini gre po načrtih?
»Ja, na odprtih deloviščih pri obeh 
projektih dela v pretežni obliki pote-
kajo skladno s terminskimi plani 
izvajalcev gradbenih del. Seveda 
občasno prihaja do odstopanj, ki jih 
skupaj z dobro voljo tako izvajalcev 
kot občanov rešujemo vsakodnev-

no, za kar se vsem iskreno zahvalju-
jem. Prepričan sem, da nam bo skupaj 
uspelo. Na območju Bitenj in Žabnice 
so komunalni vodi praktično polože-
ni. Na črpališčih v Spodnjih Bitnjah in 
Žabnici so gradbena dela zaključena. 
Primarni vodovod je položen od Žabnice 
proti Spodnjim Bitnjam in v Stražišču 
na Poti v puškarno. Tudi na Kokrici so 
praktično položeni vsi komunalni vodi. 
Prav tako v Kranju na Zlatem polju – 
komunalni vodi so položeni, opravlja se 
asfaltiranje. V okviru projekta oskrbe s 
pitno vodo je trenutno položenega 3670 
metrov novega magistralnega vodovoda 
Bašelj–Kranj. Vodohran Zeleni Hrib je 
postavljen. Trenutno se izvaja vertikal-
na hidroizolacija in postopno zasipa-
nje vodnih celic vodohrana. Na objektu 
ultrafiltracije Bašelj je izveden izkop za 
objekt, tampon in podložni beton, zabe-
tonirane vse stene v kleti ter plošča nad 
kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju 
in mansardi ter zabetonirana plošča nad 
kletjo. Izvedena je utrjena gramozna bla-
zina do višine temelja za podporni zid. 
Opravljajo se dela za odvodnjavanje.«

Ali je kranjska občina od države že 
dobila kaj evropskih sredstev oziro-
ma denarja z državnega proračuna?
»Mestna občina Kranj doslej ni prejela 
nobenih sredstev, niti za projekt Gor-
ki niti za projekt oskrbe s pitno vodo. 
Izdelujemo zahtevke za prejem sredstev. 
Doslej je bilo v pisni obliki odposlano 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje devet 
zahtevkov. Za Gorki je Mestna občina 
Kranj doslej založila 959.716 evrov, za 
gradnjo vodovoda pa 1.378.329 evrov.«

Civilna iniciativa za zeleno Straži-
šče zaradi onesnaževanja v indus-
trijski coni Laze napoveduje pro-
teste, tudi protestno zaporo ceste, 
saj naj bi se predelovanje nevarnih 
odpadkov tam še povečalo. Kako 
boste rešili zahteve krajanov za 
življenje v zdravem okolju?
»Sredi maja smo se sestali z lastniki 
podjetij, ki delujejo na območju obrtne 
cone Laze, da so se seznanili z možnimi 
idejnimi rešitvami komunalne infra-
strukture na tem območju. Dogovorili 
smo se, da gremo v izdelavo projekta 
in priprave dokumentov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Vzeli smo si štiri 
mesece časa, da se pridobijo vsa soglasja, 
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odkupijo zemljišča in ostalo. Računamo, 
da se ponovno srečamo sredi septembra, 
do takrat bodo zbrani vsi dokumenti za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. To je 
eno področje. Drugo področje pa je črno 
odlagališče odpadkov, kjer so se odpadki 
odlagali pred več kot štiridesetimi leti. 
Naročili smo meritve vseh izcednih vod, 
ki so v teku. Dejstvo je, da je to črno odla-
gališče na zemljišču, ki je državna last 
(ne občinska), in ko bodo znani rezulta-
ti meritev, bomo državo pozvali, naj te 
odpadke tudi ostrani. Narejene bodo tudi 
poskusne vrtine, da se vidi, koliko kubič-
nih metrov odpadkov je. Ne moremo pa 
vedeti, kdo je odpadke na tem območju 
odlagal, saj se je to dogajalo pred štirimi 
desetletji, in zato ne moremo kogarko-
li obsojati. Dejstvo je, da sodi, ki so bili 
tedaj zakopani, po dvajsetih letih začne-
jo rjaveti in potem počasi spuščati vse-
bino. Dejansko že mimo podjetij, ki so 
bila obtožena, da onesnažujejo, priteče 

onesnažena voda. Ne želimo prehiteva-
ti, počakali bomo na rezultate meritev, 
potem pa bomo ukrepali. Ko bodo dore-
čeni vsi ukrepi, kaj storiti, bomo tudi 
civilno iniciativo seznanili, kakšni so ti 
ukrepi. Z njimi se bomo tudi pogovarja-
li. Najprej moramo ukrepe doreči z last-
niki podjetij. Neodvisno od tega pa tudi z 
državo, ko bomo imeli rezultate analize 
izcednih vod, kako sanirati, saj je pri-
marna tudi sanacija črnega odlagališča 
odpadkov.« 

Kljub nekaterim ukrepom kranjska 
avtobusna postaja še vedno ostajaj 
zbirališče ljudi z roba družbe, ki za 
seboj puščajo nered, se pretepa-
jo in povzročajo celo nevarnost za 
mimoidoče. Kako boste ukrepali in 
kako je s predvideno gradnjo nove 
avtobusne postaje?
»Na občini se zelo zavedamo problemati-
ke kranjske avtobusne postaje ter kršenja 

javnega reda in miru na tem območju, 
zato smo se že pred časom lotili aktivne-
ga reševanja težav. Prav tako smo imeli 
sestanek z najemnico gostinskega loka-
la na avtobusni postaji. Dogovorili smo 
se, da v primeru zaznave kakršnihkoli 
kršitev javnega reda in miru ter kaznivih 
dejanj o tem nemudoma obvesti Policijo. 
Medobčinsko redarstvo Kranj tako v okvi-
ru rednega nadzora večkrat dnevno opra-
vlja redne nadzore in kontrolo na obmo-
čju avtobusne postaje. S problematiko 
uživalcev nedovoljenih drog se ukvarjajo 
tudi Lokalna akcijska skupina (LAS) in 
Sosvet za varnost ter Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. Kranjska 
policija je v sodelovanju z Mestno občino 
Kranj pripravila tudi preventivni program 
Reci drogam ne!, s katerim želi mlade 
odvrniti od prepovedanih drog. Pripravil 
se je tudi akcijski načrt za preventivno in 
represivno delovanje na področju zdrav-
ljenja odvisnosti in preprečevanja zlorab 

Župan Mohor Bogataj je prepričan, da bo nadgrajena čistilna naprava v Zarici tudi okolju prijaznejša. 
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nedovoljenih drog, pred časom pa smo 
odprli tudi novo metadonsko ambulanto 
v prostorih bivše urgentne ambulante v 
Kranju.  V prvih štirih mesecih letošnje-
ga leta so kranjski policisti na območju 
avtobusne postaje imeli devet intervencij, 
največkrat zaradi motenj javnega reda in 
miru. V sedmih primerih so proti kršite-
ljem ali storilcem tudi ukrepali. Prav tako 
tudi Komunala Kranj redno dnevno čisti 
območje na avtobusni postaji. Pripravlja-
mo tudi podlage za umestitev nove avto-
busne postaje na lokacijo bivše toplarne, 
severno od zdravstvenega doma, ob Kid-
ričevo in Bleiweisovo cesto. V letu 2012 
smo pričeli s postopki izdelave občinske-
ga prostorskega načrta za avtobusni ter-
minal. V sklopu projekta je poleg avtobu-
sne postaje predvidena tudi garažna hiša, 
ki bo reševala problematiko parkiranja 
na širšem območju zdravstvenega doma, 
rekonstrukcija Kidričeve ceste z novo 
komunalno in energetsko infrastrukturo. 

 Občani sami ne morejo 
pošiljati pomoči na krizna 
območja, zato prosimo, da 
jo dostavijo v Svetosavsko 
kulturno središče na Hujah 
19a v Kranju vsak dan 
med 9. in 19. uro. Dodatne 
informacije so na voljo na 
številki 040 382 372. Hrano 
bodo v Svetosavskem 
kulturnem središču zbirali do 
preklica. Trenutno potrebna 
pomoč: voda, konzervirana 
hrana, potrebščine za osebno 
higieno, hrana za dojenčke/
otroke, plenice za odrasle, 
plenice za novorojenčke, 
zaščitne maske, ležišča 
(jogiji), posteljnina, lopate, 
hrana za pse in mačke.

Nosilcem urejanja prostora je bil osnutek predloga podan decembra 2013 in 
glede na njihove smernice Mestna občina Kranj pripravlja dopolnjen osnutek za 
javno razgrnitev in prvo obravnavo na občinskem svetu septembra 2014. Spreje-
tje dokumenta je predvideno za februar 2015.«

Začeli ste prenovo nekdanje Blažunove gostilne. Kako obnovo finan-
cirate, kdaj bo stavba obnovljena in kaj se bo v njej dogajalo?
»Načrtujemo, da bodo gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela zaključena do 
konca septembra letos. Prav tako bo izvedena osnovna zunanja ureditev. Vre-
dnost teh del znaša 485.000 evrov. Nato sledi še notranja oprema. Z Vincen-
cem Drakslerjem smo se dogovorili, da polovico potrebnih sredstev prispeva 
on, polovico občina. Tako je v letu 2013 gospod Draksler že nakazal donacijo 
v višini 270.000 evrov. Obvezal se je, da bo do zaključka projekta prispeval še 
126.500 evrov oziroma polovico stroškov, potrebnih za dokončanje projekta. 
Po vsebini pa bodo prostori v prenovljenem objektu namenjeni dejavnostim in 
programom za različne generacije s ciljem prenosa znanja in izkušenj.«

Znano je končno poročilo o poslovanju na Ljudski univerzi Kranj, 
zaradi domnevnih nepravilnosti pa se je lani zapletlo tudi pri podeli-
tvi občinske nagrade bivši direktorici. Kakšen je vaš komentar?
»Na podlagi namigov o nepravilnostih, ki so se dogajale na Ljudski univerzi 
Kranj, sem kot odgovorna oseba ustanovitelja odredil, da Skupna služba notra-
nje revizije Kranj izvede revizijo poslovanja zavoda. Revizijska služba je pripra-
vila poročilo, v katerem so predlagani tudi ukrepi za odpravo ugotovljenih ne-
pravilnosti. Poročilo smo posredovali Ljudski univerzi Kranj in pričakujemo, da 
bo le-ta z vso resnostjo pristopila k odpravi ugotovljenih nepravilnosti in nam 
posredovala poročilo o opravljenih ukrepih. Med ugotovljenimi nepravilnostmi 
je, da so bili akti zavoda pomanjkljivi, zastareli in neusklajeni z zakonodajo 
in predpisi. Na področju plač niso predstavljali zadostne podlage za oblikova-
nje delovnih mest in obračun plač. Kadrovsko področje je bilo v celoti slabo in 
nepregledno urejeno, dokumentacija je bila pomanjkljiva, vrsta nepravilnosti je 
bila ugotovljena pri prevedbi plač in pri obračunu plač, dodatkov in drugih stro-
škov dela. Področje blagajniškega poslovanja je bilo neurejeno, nepregledno.« 

Kljub krizi je tudi kranjska občina in veliko Kranjčanov pomagalo v 
hudih poplavah v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Kako in 
ali imate kaj stikov, zlasti s pobratenimi mesti v teh državah?
»Na v poplavah prizadeta območja v Srbiji in Bosni in Hercegovini smo iz 
kranjske občine doslej poslali 117,6 ton humanitarne pomoči. Gre za konzervi-
rano hrano, vodo, hrano za živali, oblačila, sredstva za osebno higieno in čistila. 
V sodelovanju SKPD Sveti Sava Kranj je Mestna občina Kranj pomoč poslala v 
Banja Luko, Kotor Varoš, Zemun, pa tudi v najbolj ogrožena mesta, kot sta 
Obrenovac v Srbiji in Doboj v Bosni in Hercegovini. Zbiranju humanitarne 
pomoči so se pridružila tudi številna društva in organizacije. Mestni svet je iz 
občinskega proračuna posebej za nakup nujnih potrebščin namenil tri tisoč 
evrov. Hrano za živali je poleg kranjskega društva za zaščito živali darovalo tudi 
Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski. Pomoč so prispevali Srbska 
pravoslavna cerkev Kranj, številni gasilska društva in seveda občani mestne 
občine Kranj. Tako da se tudi na tem mestu zahvaljujem vsem posameznikom 
in organizacijam za darovano pomoč.« 



Tokratni Županov tek je v primerjavi z lanskim tekom minil v veliko prijetnejšem 
vremenu. Organizator Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavodom za turizem 
Kranj organizirala že 14. Županov tek za Fundacijo Vincenca Draklserja. Tek je že 
tradicionalno potekal znotraj in okoli posestva Brdo. Vsega skupaj je teklo 750 tekačev. 
Na desetkilometrski progi se je preizkusilo 249 tekačic in tekačev, na krajši, 2,3 
kilometra dolgi progi pa je teklo ali hodilo 500 udeležencev. Za tek na obeh progah se je 
prijavilo 249 žensk in 359 moških. Najstarejša udeleženka teka je štela 87 let, najmlajša 
pa tri leta. Prihodki od donacij, sponzorstev, startnin in srečelova v višini 29.484 evrov 
so namenjeni Fundaciji Vincenca Drakslerja za ureditev dodatnih delavnic ter nakup 
dodatne opreme in orodja za socialno podjetje, ki deluje v okviru fundacije in omogoča 
zaposlitveno rehabilitacijo uporabnikom Reintegracijskega centra ter zaposlovanje 
ranljivih ciljnih skupin. Ponovno je najvišjo donacijo, dvajset tisoč evrov, prispeval 
ustanovitelj fundacije, gospod Vincenc Draksler, sicer Kranjčan, ki že mnogo let živi v 
Švici. Pomembna pa je bila prav vsaka donacija in vsak sponzorski prispevek, bodisi 
v materialu ali storitvi oziroma z vplačano startnino ali kupljeno srečko za srečelov. 
Najhitrejša ženska na desetkilometrski razdalji je bila Žana Jereb s časom 38 minut 
in 9 sekund. Druga je bila Mateja Adrović in tretja Petra Draksler. Med moškimi je bil 
najhitrejši  Rok Puhar s časom 33 minut in 27 sekund, drugi je bil Gregor Kustec in  
tretji Mirko Janjatovič. Na 2,3-kilometrski razdalji je bila najhitrejša Marta Legat, 
najhitrejši pa Denis Guzelj. 

14. ŽUPANOV TEK

Županov tek je mešanica dobrodelnosti in 
tekmovalnosti.

Hišna imena so nesnovna 
kulturna dediščina podeželja, 
ki izginja in se pozablja. Imena 
se praviloma ne menjajo kljub 
menjavi priimka, marsikje imajo 
že večstoletno tradicijo. Poleg 
hiše označujejo tudi ljudi in 
vso ostalo lastnino določene 
domačije. Bogata dediščina, ki jo 
v sebi nosijo hišna imena, pa ni 

samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne, saj se 
z imeni ohranja tudi domače narečje. V projektu zbrana 
imena bodo obeležena na tablah na domačijah, v knjižici 
in spletnem leksikonu www.hisnaimena.si. V MO Kranj 
je bilo v preteklem letu v KS Mavčiče in Trstenik zbranih 
več kot 250 hišnih imen, letos pa se zbiranje nadaljuje v 
okviru akcije, imenovane Dediščina starih hišnih imen, 
v okviru katere bodo v MO Kranj raziskana naselja 
krajevnih skupnosti Besnica, Jošt in Podblica. »Če tudi 
vaša domačija nosi staro hišno ime, nam ga sporočite 
na RAGOR, kjer jih bomo zbirali. Pokličete nas lahko na 
04/581 34 16 ali nam pišete na klemen.klinar@ragor.
si. Projekt poteka v okviru LAS Gorenjska košarica in je 
sofinanciran s strani MO Kranj in sedem drugih gorenj-
skih občin, EU programa LEADER in Ministrstva RS za 
kmetijstvo in okolje,« pravi Klemen Klinar.

DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN Konec aprila je v domu starejših v Preddvoru 104. rojstni dan praz-
novala najstarejša Kranjčanka Marta Polak. Polakova, ki je še pred 
petimi leti živela doma na Zlatem polju, je ob rojstnem dnevu prejela 
veliko čestitk sorodnikov in prijateljev.  V imenu Mestne občine Kranj 
ji je voščil še župan Mohor Bogataj, v imenu KS Vodovodni stolp Jože 
Rozman, v imenu RK Vodovodni stolp pa Joži Ribnikar (na sliki). Kot je 
povedala, je zadovoljna, da ji noge še vedno služijo, saj uživa na spre-
hodih po okolici doma v Preddvoru. Čeprav pravi, da ji malce nagaja 
spomin in slabše sliši, pa s sostanovalci še vedno rada obuja spomine 
na nekdanja leta. Veliko se je gibala, rada je kolesarila in tudi to je, po 
njenem, recept za dolgo življenje. V. S., foto: Primož Pičulin

POLAKOVA JE NAJSTAREJŠA KRANJČANKA
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V Vojašnici Petra Petriča v Kranju so tudi letos pripravili 
tradicionalno prireditev, na kateri so enote Slovenske 
vojske predstavile delovanje, oborožitev in tehniko, ki 
jo uporabljajo pri svojem delu. Obiskovalci so si lahko 
ogledali oborožitev in opremo logistične brigade 157 in 
670, logističnega polka, vojaške zdravstvene enote, čete 
za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, 
45. centra goseničnih bojnih vozil, vojaške policije, prav 
tako pa so se lahko zapeljali z različnimi vojaškimi 
oklepnimi vozili. S svojimi dejavnostmi so se predsta-
vili tudi Uprava za obrambo Kranj, kranjski skavti in 
taborniki, Policija, Gasilsko reševalna služba iz Kranja, 
Gorsko reševalna služba Kranj, Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Izpostava za 
zaščito in reševanje Kranj pa tudi športniki. Prireditev 
so spremljale tudi delavnice za najmlajše obiskovalce, 
športne igre, v vojašnico pa so se pripeljali še člani 
društva starodobnih vojaških vozil. V. S.

ODPRLI SO VRATA V VOJAŠNICO

Za delo in opremo vojske se zanimajo tako mlajši  
kot starejši. / Foto: Luka Rener

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v četrtek, 
19. junija, ob 9. uri v sejni sobi 16 stavbe Mestne občine Kranj 
(Slovenski trg 1, I. nadstropje) pripravlja brezplačni dveurni 
seminar na temo soustvarjanja in spodbujanja zelenih delov-
nih mest v gorenjski regiji. Seminar je namenjen predstavni-
kom podjetij, zadrug, lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih 
agencij, regionalnih energetskih agencij in interesnim ter 
strokovnim združenjem iz gorenjske regije. Prijave na seminar 
sprejemajo do 17. junija 2014. Dodatne informacije pri Gaji 
Brecelj po tel. 01/439-48-95, gaja@umanotera.org in na 
spletni strani www.zelenadelovnamesta

SOUSTVARJANJE ZELENIH DELOVNIH MEST

V času poletnih počitnic bodo v Kranju potekale jezikovne delavnice 
v angleškem jeziku z delavnico večjezičnost, kjer se bodo udeležen-
ci seznanili z osnovami nemškega in ruskega jezika. Delavnice v 
obsegu tridesetih ur so namenjene aktivnemu preživljanju počitni-
ških dni, zabavi, spoznavanju novih prijateljev, druženju, ustvarja-
nju, športu in plesu. Delavnice bodo za otroke, stare od 7 do 14 let, 
potekale od ponedeljka do petka, in sicer od 30. junija do 4. julija 
2014 ali od 25. avgusta do 29. avgusta 2014 od 8.30 do 13.30 na 
OŠ Primskovo. Cena delavnic z malico je 70 evrov. Učenci MO Kranj 
bodo za delavnice plačali 50 evrov (sofinanciranje MO Kranj), učenci 
Jezikove šole Tales pa imajo 10 odstotkov popusta. Omogočeno bo 
tudi počitniško varstvo, ki bo stalo dodatnih 30 evrov. V tem primeru 
bodo delavnice potekale od 7.30 do 16. ure z jutranjim varstvom 
z zajtrkom od 7.30 do 8.30 in s športnopopoldanskim varstvom s 
kosilom od 13.30 do 16. ure. Prijave na: tales@t-2.net.

POČITNIŠKE JEZIKOVNE DELAVNICE

Konec aprila je stoti rojstni dan pričakal Stane Podlogar, ki s 
hčerko Dunjo Markovič živi na Koroški cesti v Kranju. Za visok 
jubilej je dobil številne čestitke, med drugimi sta mu čestitala 
tudi kranjski župan Mohor Bogataj in predsednik KS Center 
Aleksander Pavšlar. Kot je povedal Stane Podlogar, ga še vedno 
vse zanima, zato redno gleda televizijo in  bere časopise. Ker je 
bil vsa leta tudi športnik in se je ukvarjal z boksom, rokoborbo, 
dviganjem uteži, orodno telovadbo in smučarskim tekom, je 
tudi sedaj še aktiven. Redno dela počepe, telovadi z utežmi in 
zdravo je. Poleg hčerke ima tudi sina, pa tudi štiri vnuke in šest 
pravnukov. Vdovec je že sedem let, upokojen pa je od leta 1981. 
Izučil se je za krojača, ker ga je vse zanimalo, pa se je dodatno 
izobraževal in delal tudi kot statistik. Leta 1958 se je z družino 
preselil v Kranj, na Koroško cesto, upokojitev pa je dočakal v 
Gorenjskih oblačilih.  »Kjerkoli sem živel, sem bil vedno akti-
ven. Tudi v Kranju sem imel kar nekaj različnih funkcij,« pravi 
Stane Podlogar. V. S., foto: Tina Dokl

POSKOČEN TUDI ŠE PRI STOTIH
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KOTIČEK ZA STAREJŠE 
Morda niste vedeli, da imajo starejši občani v tem sodobnem 
svetu veliko možnosti, da si izboljšajo kakovost življenja. Med 
nami živi veliko starejših ljudi, ki so čisto sami in z ugodnostmi, 
ki bi jih lahko koristili, velikokrat niso seznanjeni. Pa naj bo ta 
kotiček namenjen koristnim informacijam za naše starostnike.
Skozi rubriko vas bom seznanjal, kam se obrniti za oskrbo na 
domu, kaj oskrba lahko nudi, pisal o raznih aktualnih temah, kot 
so zgodnje odkrivanje demence, psihološka pomoč in podo-
bne, o katerih je dobro, da kaj veste. Tudi domači oziroma svoj-
ci imajo različne ugodnosti financiranja, če se odločijo osebo, 
potrebno pomoči, negovati sami.
Pomoč na domu je v sodobnem času kot dodatna dejavnost 
prisotna praktično že skoraj v vsakem domu starejših občanov. 
Za pomoč na domu se lahko odločite, če še ne želite oditi v 
dom starejših občanov ali pa ste na čakalni listi. Ponudba se pri-
lagodi potrebam osebe, potrebne pomoči, in je individualna. V 
vsakem domu starejših občanov vam bodo z veseljem predsta-
vili svojo ponudbo.

Besedilo: Suzana P. Kovačič
Foto: Tina Dokl

P
raznovanju nedavnega Svetovnega dneva družine so se 
pridružili na Primskovem v veliki dvorani Doma kraja-
nov. Prireditev so pripravili Krajevna skupnost Primsko-
vo, gledališče Studio Anima ter učenci in učiteljice 

Osnov ne šole Simona Jenka Kranj - Podružnice Primskovo. 
Namen je bil tudi druženje vseh generacij v družini, saj je pri-
reditev potekala v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja. Pred-
stavil se je šolski pevski zbor pod vodstvom Nuše Juvan, nasto-
pili so učenci z recitacijami o družini in pomladi v slovenskem 
jeziku in z recitacijami v drugih jezikih pod mentorstvom 
Maje Ciglič...: »in tako dali vedeti, da med nami živijo tudi dru-
žine, ki doma govorijo drugače in se tudi od njih lahko kaj 
novega naučimo o drugih kulturah. Številni obiskovalci so pri-
sluhnili, kako so slišati recitacije v srbskem, bolgarskem, 
makedonskem, hrvaškem, nemškem, albanskem in špan-
skem jeziku,« je povzela akademska igralka Andreja Stare. V 
Dan družine se je lepo povezala predstava Nerodna Avguština 
gledališkega studia Anima, ki govori o življenju v družini. Igra-
la sta Andreja Stare  in Sten Vilar. »Sporočilo predstave je, da 
so v družini vsi srečni takrat, ko si vsi družinski člani med 
seboj pomagajo in sodelujejo,« je dejala Staretova. V veliki dvo-
rani Doma krajanov na Primskovem pa bo že 18. junija ob 18. 
uri potekal veliki otroški gledališki dogodek. Prvič se bo pred-
stavila prva generacija mladih igralcev gledališkega studia Ani-
ma, šole gledališča za življenje, ki na Primskovem deluje od 
jeseni in jo vodi Andreja Stare. Gostje bojo otroci gledališkega 
krožka ABC iz Podružnične šole Primskovo. 

Dan družine na Primskovem
Prireditev v Domu krajanov so popestrili otroci z recitacijami v več jezikih.

Otroci v prvih vrstah so bili v vlogi nastopajočih in 
gledalcev predstave Nerodna Avguština. 

Nerodna Avguština v izvedbi Andreje Stare in  
Stena Vilarja
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GORKI
V torek, 20. maja 2014, smo pri Centralni čistilni napravi 
Kranj tudi uradno odprli novo delovišče v okviru projekta 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v po-
rečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega 
polja – 2. sklop« (GORKI – 2. sklop). Centralna čistilna 
naprava Kranj bo do predvidenega zaključka projekta 31. 
decembra 2015 nadgrajena tako, da bo po velikosti in 
tehnologiji ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter 
standardom. 
Nadgrajena in rekonstruirana čistilna naprava bo zagotav-
ljala veliko boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred 
izpustom v reko Savo. Vanjo bo odtekalo manj fosforja in 
dušika, kar dolgoročno pomeni izboljšanje ekološkega sta-
nja reke. Hkrati bo nova naprava tudi energetsko učinkovi-
tejša, proizvajala bo manj hrupa, ob zakonsko določenem 
vzdrževanju in redni kontroli pa tudi ne bo prihajalo do 
neprijetnih vonjav, ki jih občasno trenutno povzroča kom-
postarna – ta bo po nadgradnji umaknjena. 
Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo in rekonstrukcijo 
Centralne čistilne naprave Kranj, ki je postalo pravnomoč-
no 25. februarja letos, obsega 3. faze, in sicer:
• 1. fazo – demontažo nadstrešnice za odpadke, gradnjo 

novih objektov linije vode in blata ter dela na komunalni 
in energetski infrastrukturi;

• 2. fazo – rekonstrukcijo upravne stavbe, obstoječe trans-
formatorske postaje, objekta G – dehidracije blata, ki se 
preuredi v garažo, in objekta D – gnilišči, ki se preuredi-
ta v zalogovnik pregnitega blata, in

• 3. fazo – gradnjo novega deževnega bazena s 
črpališčem razbremenjevanja in filtra deževnega 
bazena, odstranitev objekta A – predčiščenje, objekta 
B – mehansko čiščenje, objekta C – biološko čiščenje in 
objekta C – plinohrama.

Trudili se bomo, da bodo gradbena dela imela čim 
manjši vpliv na okolico, enako pa velja tudi za končno 
CČN. Zaradi nove organizacije tehnološkega procesa in 
novih objektov je predvidena tudi nova celovita prenova 
zunanje ureditve z novimi potmi in hortikulturno ureditvijo 
okolice, v sklopu gradnje pa se bo uredilo tudi obratova-
nje ostalih dejavnosti v okviru komunalne cone Kranj.

Kaj se trenutno dogaja na projektu v 
Mestni občini Kranj?
V Mestni občini Kranj dela potekajo na več različnih 
koncih, kratek pregled trenutnih aktivnosti si lahko ogledate 
v nadaljevanju.

Bitnje–Šutna–Žabnica
• Kanal B2 – na odseku od križišča pri spomeniku do že-

lezniške proge ter od križišča pri spomeniku je izveden 
v obsegu: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini 
(1300 m), grobi asfalt položen v dolžini 300 m.

Odprtje novega 
delovišča pri 
CČN Kranj
Projekt GORKI – 2. sklop

Župan Mestne občine Kranj, župan Občine Naklo, podžupan Občine Šenčur  
in predstavnika izvajalcev so simbolično zasadili prve lopate na gradbišču
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GORKI
• Kanal B5 – na odseku od ceste proti železnici preko 

potoka do ceste proti pokopališču in naprej preko regi-
onalke proti Šutni: položeni vsi komunalni vodi v celotni 
dolžini (990 m), grobi asfalt položen v dolžini 150 m.

• Kanal ZB0 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v celot-
ni dolžini (670 m), grobi asfalt položen v dolžini 300 m.

• ZB8 – od Šutne proti Žabnici preko potoka: položeni vsi 
komunalni vodi v celotni dolžini (140 m), narejen spodnji 
ustroj cestišča.

• Kanal B1 v Bitnjah: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 
cca 650 m.

• Kanal ZB3 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v celo-
tni dolžini (460 m).

• Kanal ZB 3.4 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v 
celotni dolžini (80 m).

• Kanal ZB 3.3 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v 
celotni dolžini (150 m).

• Kanal ZB 3.5 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v 
celotni dolžini (100 m).

• Kanal ZB1 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v celo-
tni dolžini (70 m).

• Kanal ZB2 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi v dolži-
ni cca 250 m.

• Kanal ZB12 v Spodnjih Bitnjah: položeni vsi komunalni 
vodi v celotni dolžini (320 m).

• Kanal SP20 – od črpališča v Spodnjih Bitnjah proti Žab-
nici – položeni vsi komunalni vodi v dolžini cca 180 m

• Kanal B4 od Srednjih proti Zgornjim Bitnjam – položeni 
vsi komunalni vodi v dolžini cca 330 m

• Črpališče Č1 v Spodnjih Bitnjah: gradbena dela so 
končana.

• Črpališče Č2 v Žabnici: gradbena dela so končana.
• Primarni vodovod (fi 150 mm) od Žabnice proti Spod-

njim Bitnjam ob regionalki – položen na celotnem 
odseku (1048 m).

• Primarni vodovod (fi 200 mm) v Spodnjih Bitnjah – polo-
ženega 620 m.

• Primarni vodovod (fi 150 mm) v Stražišču – Pot v puškar-
no: položen na celotnem odseku (760 m). Položen je 
tudi zaključni sloj asfalta.

Kokrica
• Odsek od Žagarja do Ilovke: položeni vsi komunalni 

vodi v dolžini 230 m. Cesta je že v celoti asfaltirana, 
razen na delu tik ob glavni cesti Kokrica–Brdo.

• Cesta na Belo: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 
430 m. Glavna cesta proti Beli je že v celoti asfaltirana.

• Cesta na Belo pri policijskih blokih: položeni vsi komu-
nalni vodi v dolžini 181 m.

• Partizanska pot: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 
247 m. Del v dolžini cca 120 m je tudi že asfaltiran.

• Cesta na Brdo – ob gozdičku proti Mlaki: položeni vsi 
komunalni vodi v dolžini 72 m.

• Kuratova ulica – izdelanega 82 m meteornega kanala.

Kranj
• Odsek na Zlatem polju spodaj: končana so vsa dela. Pri 

tem smo na novo zgradili fekalno in meteorno kanaliza-
cijo ter vodovod, uredili javno razsvetljavo ter položili 
asfalt. Dolžina celotnega odseka je 650 m.

Iskreno se zahvaljujemo vsem krajanom in Svetom KS 
za vašo pomoč. Upamo in želimo si, da bo podpora 
krajevnih skupnosti tekom celotne gradnje tako pomembne 
investicije, kot je izgradnja kanalizacijskega omrežja in 
nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave 
Kranj, še naprej tako velika.

Župan Mestne občine Kranj

Operacijo delno financira Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – področje voda. Prispevek Skupnosti znaša 
85,00 % javnih upravičenih stroškov. Lastna udeležba Republike 
Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.
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Besedilo: Igor Kavčič
Foto: Primož Pičulin

G
imnazija Kranj že več kot desetletje 
vsako leto prireja dva velika glasbe-
na koncerta: božičnega, ki ga zad-
nja leta Kranjčani hodimo poslušat 

v Ljubljano v Gallusovo dvorano Cankar-
jevega doma, in pomladnega, ki ga v maju 
izvedejo v gimnazijskem večnamenskem 
prostoru. Na prvem se Revijski orkester 
Gimnazije Kranj okrepi s številnimi odlič-
ni glasbeniki zunaj šole, na drugem pa se 

zanašajo predvsem na lastne glasbenike 
iz gimnazijskih vrst. Medtem ko se bodo 
v decembru pred novim letom na veli-
kem koncertu v veliki orkestralni zasedbi 
podali v francosko glasbeno zgodovino, 
pa so letošnji pomladanski koncert izve-
dli z manjšo zasedbo v klubskem vzdu-
šju gimnazijske knjižnice. Seveda spet 
pod budnim očesom Primoža Zevnika 
in tokrat »samo« gimnazijci. Navednice 
zato, ker bi namesto samo lahko zapisali 
na primer sijajni. 
V knjižnici, bil sem na prvem od dveh 
koncertov prejšnjo sredo oziroma četrtek, 

se je zbralo nekaj več kot sto poslušalcev, 
kar je pomenilo »razprodano« do zad-
njega sedišča. Po nežnem latino uvodu 
s flavto in kitaro so na oder prišli ta tre-
nutek najboljši instrumentalisti gimna-
zije. Tokratni večer so namreč v malem 
orkestru glasbeno ubrali dijaki v sestavi: 
viola, violina, violončelo, kontrabas, flav-
ti, klarinet, klaviature, bobni, električna, 
bas kitara in še kaj ... Band je ob instru-
mentalnih skladbah seveda nudil odlično 
glasbeno podlago pevkam iz vrst dijakinj. 
Nežne aranžmaje in priredbe je napisala 
Diana Novak, danes sestra Uršulinka, v 

Tokrat v klubski intimi
Pomladni koncert Gimnazije Kranj je letos ponudil nekoliko ožjo zasedbo, 
klubski band in štiri odlične pevke ter obilo glasbene nostalgije.

Nekaj več kot sto poslušalcev se je v klubskem vzdušju, ki so ga v šolski knjižnici pripravili kranjski gimnazijci, naužilo 
obilo dobre glasbe. 
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Multimedijska dvorana Stolpa Škrlovec je bila prejšnji petek 
v znamenju vzgojiteljic zborovskih pevk. Namreč, pevski zbor 
strokovnih delavk Kranjskih vrtcev že drugo leto uspešno delu-
je pod vodstvom vzgojiteljice Tine Urbanec. Članice k delovanju 
v zboru navdihujeta predvsem veselje do petja in druženje. 
Enkrat tedensko popoldneve preživijo ob zborovski glasbi na 
vajah in pri tem neizmerno uživajo. Za nabor pesmi, ki jih izva-
jajo, se običajno odločajo skupaj, kar jim predstavlja še dodatno 
motivacijo in veselje za petje. Da vse to v zboru prispeva tudi k 
ubranemu petju, so dokazovale tudi v sicer kratkem, a pevsko 
in glasbeno raznolikem koncertu v Škrlovcu. I. K.

PREPEVALE KRANJSKE VZGOJITELJICE

Zbor strokovnih delavk v Kranjskih vrtcih deluje 
drugo leto. / Foto: arhiv zbora

Eva Štirn z vedno zeleno skladbo Feelings 

Urša Uršič je na saksofonu preprosto neprekosljiva. 

preteklosti pa že večkrat ena od skladateljskih moči za potre-
be gimnazijskih koncertov. O pevkah sem torej pisal. Prav te 
so bile tokrat predstavnice prve koncertne vrste. Pesmi različ-
nih glasbenih zvrsti od zabavnih, pop do klasičnih in skladb 
iz narodnega izročila norveške na primer so prepevale Eva 
Štirn, Vivien Isabel Herak Hadaš, Dina Arapović in Ernesti-
na Jošt. Vse po vrsti so navduševale z odličnim petjem. Kon-
cert so seveda povezovali gimnazijci z vmesnimi recitacijami, 
na polovici pa je, mnogi bi potrdili, da v koncertnem vrhun-
cu, nastopila Urša Uršič s saksofonom ob spremljavi klavir-
ja. Uffff  glasba, ki zna pobožati ušesa. Tudi sicer so bile 
prired be skladb napisane tako, da so posamezni instrumen-
talisti vsakič znova lahko pokazali svoje glasbene kvalitete.  
Uro in pol dolg koncert je bil štiriindvajseti gimnazijski po 
vrsti, kot rečeno, po obsegu ne tako velik kot tisti v preteklo-
sti, a nedvomno velik, če štejemo po nastopajočih, ki so tre-
nutna glasbena špica kranjske gimnazije. 
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Besedilo in foto: Igor Kavčič

A
li ste morda vedeli, da so osebni avto-
mobili, ki so v prvi vrsti namenjeni 
prevozu, v resnici 97 odstotkov časa 
mirujoči in parkirani? Ste vedeli, da 

lahko drevesa v svoji neposredni bližini 
znižajo temperaturo zraka od 5 do 15 sto-
pinj Celzija? Vam je znano, da je bilo v prej-
šnjem letu več kot 55 tisoč obiskovalcev pri-
reditev v novi kulturni četrti Kranja in več 
kot 188 tisoč obiskovalcev prireditev v sta-
rem mestnem jedru Kranja? Ne, nobeden 
vas ne bo postavil na stol kakšnega kviza, to 

je le nekaj izmed vprašanj, na katera odgo-
vore si lahko poiščete na razstavi z naslo-
vom Želite? Kranj!, ki je te dni na ogled v 
Stolpu Škrlovec. Drži, razstava nedvomno 
govori o kranjskem starem mestnem jedru, 
prenovah, ki so se vršile v njem v zadnjih 
letih, in o tem, kako je bilo nekoč, kakšne 
so bile želje za prihodnost in ali to »prihod-
nje« v današnjem Kranju že obstaja. 
»Mogoče je bil prvi vzgib za razstavo v dej-
stvu, da avtorji natečajne rešitve prenove 
starega mestnega jedra nismo v popolno-
sti zadovoljni z njeno izvedbo. A razstava v 
prvi vrsti ni namenjena kritiki izvajalcem, 
ampak je predvsem mišljena kot dodatna 

Kranj je in Kranj ni
V Stolpu Škrlovec je na ogled zanimiva interaktivna urbanistična 
razstava z naslovom Želite? Kranj!, na kateri boste vstopili v prenovo 
starega mestnega jedra, ki je v Kranju potekala zadnja leta in bo do 
prave oživitve mesta še trajala.

Po fizični Kranj potrebuje še programsko prenovo, meni Urška Kranjc, skupaj z 
Gajo Trbižan, Matijo Jemcem in Tino Cotič soavtorica razstave Želite? Kranj!. 

spodbuda k nadaljevanju proce-
sa oživljanja mestnega jedra. Ne 
gre namreč le za fizično prenovo 
mesta, ampak tudi za programsko 
prenovo, spreminjanje odnosa pre-
bivalcev do mestnega jedra, mesta, 
v katerem živijo,« je povedala kra-
jinska arhitektka Urška Kranjc, 
soavtorica natečajne rešitve, ena 
izmed projektantk za izvedbo proje-
kta in soavtorica razstave. Ostali so 
neizkoriščeni potenciali, ki mečejo 
nekaj sence na sicer uspešno pre-
novo. Če med nezadovoljive sodijo 
ureditve Trubarjevega trga, Podrti-
ne z mostom čez Kokro, dela Pun-
gerta, so bolj uspele prenove Vov-
kovega vrta, Khislsteina in podobno 
 O tem, kaj je in kaj ni, gre tudi 
razstava, ki je po svoji zasnovi inte-
raktivna, saj vsak obiskovalec lahko 
pri ogledu aktivno sodeluje. 
Na tleh razstavnega prostora je 
tako imenovani orto foto zračni 
posnetek starega mestnega jedra, 
na stenah stolpa pa je na ogled 
devet panojev, ki so nanizani tako, 
kot bi šel na sprehod po mestu, 
najprej preko kokrškega mosta do 
Podrtine na Trubarjev trg in Pun-
gert, v nadaljevanju na Vodopivče-
vo in potem spremljajoč mestno 
obzidje do gradu Khislstein, Vov-
kovega vrta in do Glavnega trga z 
vodnjakom v zaključku. Skupno 
vsem panojem je, da primerjajo 
različna stanja v procesu preno-
ve: prejšnje stanje, idejo, ki je bila 
mišljena v natečajni nalogi, pa zas-
novo, kot jo je pripravil projektant 
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PROGRAM - KRANJ

Četrtek, 12. 6.
� 20.30 ODPRTJE FESTIVALA:  
  Nekontrolirano poreklo (glasbeno-gibalni 

projekt) Jelena Ždrale, Lara Mršnik Čemažar, 
plesni skupini Mana in Qars – Volkov vrt 
(brezplačno)

� 21.15 E motion (fotografska razstava)  
 Matija Lukić – Hiša Layer (brezplačno)

Petek 13. 6.
� 17.00  Afro – sodobni ples (plesna delavnica) 
 Maša Kagao Knez – OŠ Simona Jenka  
 (brezplačno) 

�  19. 30 Okrogla miza - vaje v slogu (gibalna 
improvizacija) Vita Osojnik & Mana & Qulenium 
& UMG – Hiša Layer (brezplačno)

�  19.00 Teorija strune (plesna predstava) Ajda 
Tomazin – Stolp Škrlovec (7€/5€)

�  20.00 Prespala bom življenje (plesna 
predstava) Urša Dubravica z glasbeniki– Stolp 
Škrlovec (7€/5€)

�  21.00 Tančice prihodnosti (improvizacijska 
predstava) Gverila Teater – Stolp Škrlovec (4€)

Sobota 14. 6.
�  10.00 Obisk v Afriški vasi 

(plesno-glasbena  predstava za otroke) – 
Prešernovo gledališče (3€)

�  11.30 Izrazni svet afriške kulture: Sankofa 
(zborovski nastop) - Glavni trg (brezplačno)

�  12.00 Izrazni svet afriške kulture: 
Stopinje (plesno-glasbeni nastop) - Glavni trg 
(brezplačno)

�  17.00 Gibotron (plesne miniature) plesalci KD 
Qulenium z gosti – Prešernovo gledališče (3€)

�  19.00 Giboskop (plesne miniature)  
plesalci KD Qulenium z gosti – Prešernovo 
gledališče (3€)

�  21.00 HIT (solo sodobno plesna predstava) 
Matej Kejžar – Stolp Škrlovec (10€/7€)

�  22.30 2344 (zaključna zabava) Dick & Greta, 
Zman, Kubob – TrainStation Squat (10€/4€ 
z dresscodom/brezplačno s katerokoli 
festivalsko vstopnico in dresscodom)

Podrtina in most čez Kokro sta prejela kar precej »rdečih pik«. 

(ta je prikazana posebej z računalni-
ško simulacijo), in današnje stanje 
po prenovi. 
Informacije, ki jih razbiramo s pano-
jev, so kratke, pregledne in učinkovi-
te, hkrati pa so pospremljene z raz-
ličnimi podatki, ki govorijo, kaj vse 
za seboj potegne projektiranje. Da, 
tudi vrsto drevesa, da bo to odporno 
na promet, ne bo krošnja prevelika 
ali preveč jesenskega listja okoli nje-
ga. Na zadnjem panoju je ponazorjen 
proces prenove, kdo je bil vključen 
vanjo in kdo je sodeloval pri njej. 
Obiskovalec ob vstopu na razstavo 
prejme deset nalepk (pikic), ki jih v 
nadaljevanju lepi na panoje. »Leplje-
nje nalepk hkrati razstavo naredi bolj 
zanimivo. Pri tem seveda ne gre za 
znanstveno raziskavo, od nekoliko 
ambicioznejših obiskovalcev pa zahte-
va nekaj angažmaja. Je ogledalo, kaj 
si ljudje mislijo, ko gledajo razstav-
ljene plakate,« razloži Kranjčeva. Na 
vsakem panoju vas pričakuje nekaj 
vprašanj, odločite se za enega in tja 
nalepite pikico. Kako bi recimo odgo-
vorili na vprašanje: Kaj ljudje delajo 
v mestnem jedru? Si ogledujejo zna-
menitosti in prireditve, opazujejo 
ljudi in otroke pri igri, parkirajo ali 
nakupujejo? Vprašanja ne zahtevajo 
veliko angažmaja, a hkrati kažejo na 
odnos ljudi do mestnega jedra. Da 
bi slednjega lažje interpretirali, vas 

nazadnje še vprašajo, kje stanujete, 
v centru mesta, širši okolici mesta ali 
izven njega.
Na koncu stopimo na velik »orto foto« 
posnetek in se sprehodimo po kranj-
skih ulicah, trgih in tudi strehah in 
vrtovih in rdečo piko nalepimo v tisti 
del mesta, ki je po vašem mnenju pri 
prenovi najmanj pridobil, in zeleno 
piko tja, kjer je mesto s prenovo prido-
bilo največ. S tem obiskovalci oddajo 
svoj glas. Glede na to, da si razstave 
nisem ogledal med prvimi, sem že 
videl nekaj delov mesta, ki so gosto 
posejani z rdečimi pikami, in spet tis-
te dele, ki so po prenovi »ozeleneli«. 
Ob ogledu razstave, fotografije mesta 
je pripravil Luka Vidic, nas vseskozi 
spremljajo zvoki Kranja, ki jih je pri-
pravil Boštjan Perovšek in jih naslovil 
Mrmranje Kranja. Razstava, ki bi jo 
nedvomno moral videti vsak Kranj-
čan, ki ga vsaj malo zanima, v kak-
šnem mestu živi, je na ogled do 11. 
junija, vsak ponedeljek, sredo in petek 
od 10. do 13. ure, vsak torek in četrtek 
od 13. do 19. ure ter vsako soboto od 
10. do 12. ure. Ogled razstave bo 
možen tudi izven delovnika po dogo-
voru (tel. 040 859 421). Dan pred 
zaključkom razstave, 10. junija, pa bo 
ob 19. uri v Škrlovcu potekala moderi-
rana debata na temo prenove Kranja z 
nekaterimi uglednimi arhitekti in 
sodelavci pri prenovi. K
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

Ž
ensko kolesarstvo je kot šport v svetu uveljavlje-
no že pol stoletja, pri nas pa se je do nedavnega 
večina deklet z njim ukvarjala rekreativno. Nov 
izziv za naša dekleta pomeni ustanovitev prve 

slovenske profesionalne ženske kolesarske ekipe, 
katere članica je tudi 28-letna Kranjčanka Urša Pin-
tar, sicer diplomirana ekonomistka, ki se je odločila, 
da se popolnoma posveti športu, in zato dosega tudi 
vedno boljše rezultate.

Ste športnica od malega?
»Najprej, kot otrok, sem s starši veliko hodila v hri-
be. Nato so se začela šolska tekmovanja, od krosov 
do vsega ostalega. Nikoli pa se s športom nisem 
ukvarjala resno, še manj profesionalno. Najprej sem 
obiskovala sredno zdravstveno šolo, nato ekonom-
sko fakulteto in v drugem letniku fakultete sem se 
odločila, da bi začela teči. Tek me je zelo prevzel in 
začela sem teči skoraj vsak dan. Začela sem se ude-
leževati tudi tekmovanj, od Gorenjskega pokala do 
ostalih prireditev. Začela sem teči polmaratone, nato 
pa sem bila vse bolj navdušena za gorske teke. Zelo 
sem napredovala in se začela uvrščati med najbolj-
še rekreativke. Ker pa so se začele pojavljati različne 
poškodbe, nisem pa želela prekiniti miganja, sem si 
kupila kolo. Najprej sem se vozila sama in ker sem 
na kolesu naredila že kar precej kilometrov, sem se 
želela preizkusiti tudi na tekmah.«

Kakšna je bila vaša prva tekma?
»Prva tekma, ki sem se je udeležila, je bila leta 2009, 
ko sem prvič šla na Maraton Franja. Tam sem vozila 
s prvo skupino kolesarjev in prvič sem občutila pra-
vo hitrost in adrenalin. Nikoli prej se mi še ni zgodi-
lo kaj takega in v cilj sem se pripeljala kot druga med 
dekleti. Nato sem se spoznala s sedanjim trenerjem 

Gorazdom Penkom in že pozimi sem začela treni-
rati z žensko ekipo Klub Polet Garmin. To je bila 
amaterska ekipa, s katero smo se začele udeleževa-
ti tudi dirk. Hitro sem videla ogromno razliko med 
Maratonom Franja in pravimi dirkami in ugotovila, 
da je pravo dirkanje nekaj čisto drugega.«

Kako ste se navadili na dirkanje, na vse težje 
dirke?
»Prvo leto sem se še privajala na dirke, saj nisem bila 
vajena takšne hitrosti, pospeškov, imela sem težave, 
kako si priboriti pozicijo. Vse tekmovalke namreč 
želijo biti v ospredju, saj je zadaj težko dirkati. Tako 
prvo leto nisem dosegala nobenih posebnih rezul-
tatov. V naslednji sezoni sem se nato na dirkah že 
uvrščala med prvo polovico deklet in to je pomenilo 
še večjo motivacijo za treninge.«

Kako vam je uspelo združevati študij in dir-
kanje?
»Poleg študija ekonomije sem vseskozi tudi delala, 
tako da mi je za kolo na koncu ostalo le nekaj ur. 
Vendar sem napredovala in  ugotavljala sem, da sem 
vse bliže konkurentkam. V sezoni 2012 je bil napre-
dek res očiten, saj sem se uspela na dirkah nekajkrat 
uvrstiti med dvajset najboljših. To so bile sicer dirke 
nižjega ranga, kot se jih udeležujemo sedaj. Sem pa 
ugotovila, da mi za res dobre rezultate manjkajo še 
detajli in seveda več kilometrov treninga.«

Kako pa se je rodila ideja o profesionalni eki-
pi?
»Ko smo tekmovale na dirkah nižjega ranga, smo 
skupaj s trenerjem ugotavljali, da bi bilo za napredek 
potrebno nastopati tudi na dirkah višjega ranga. Pri 
tej ideji smo dobili podporo pri BTC-ju, ki so postal 
naš glavni sponzor. Dobremu imenu je prispeval 
tudi Maraton Franja, ki se je zelo uveljavil, in prav 
na račun njegove popularnosti smo dobile povabi-
lo na dirko v Ameriko, kjer organizatorji enega od 

Pripravlja se na ženski Giro
Kranjčanka Urša Pintar je članica edine slovenske profesionalne 
ženske kolesarske ekipe BTC City Ljubljana, ker vsako leto 
napreduje, pa si želi, da bi letos uspešno nastopila na ženskem Giru 
v Italiji, čez dve leti pa tudi na olimpijskih igrah v Riu. 
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maratonov pripravljajo tudi dirke za 
ženske. Tako smo bile aprila v Ame-
riki, prav tako pa v tej sezoni nastopa-
mo na dirkah najvišjega ranga in na 
večini dirk svetovnega pokala. Dobili 
smo tudi povabilo za nastop na žen-
skem Giru dI talija in tako bomo prva 
slovenska ženska kolesarska ekipa, ki 
bo nastopila na tej sicer tradicionalni 
dirki, čeprav so nekatera dekleta tek-
movala na njej tudi že v času Jugosla-
vije. Fantje na Giru tekmujejo sedaj, 
nas pa čaka v začetku julija.«

Kolesarstvo je v svetu in pri nas 
popularen šport, manj popularno 
je žensko kolesarstvo. Se dekle-
ta počutite zapostavljena?
»Ja, moško kolesarstvo je res precej 
bolj popularno, vendar je žensko kole-
sarstvo zadnja leta v vzponu. To je 
videti tudi na dirkah, kjer imajo zlasti 
močnejše ekipe precej veliko sprem-
stvo, celo svoje avtobuse. To pa pome-
ni, da imajo takšen proračun, da si to 
lahko privoščijo.«

Ali je kakšna dirka, ko skupaj 
tekmujete moški in ženske?
»Ne, takšnih dirk v elitni kategoriji ni, 
je pa na primer praksa pri nas, da tek-
mujemo skupaj z mlajšimi mladinci. 
Podobno je tudi v Italiji in drugje, 
vendar so to bolj lokalne dirke.«

Kakšne tekmovalne cilje ste si 
zastavili za letošnjo sezono?
»Želim se povzpeti na lestvici, to pa 
bo moč narediti tako, da se bom na 
največjih dirkah udeleževala med 
dvajseterico. Tudi na Giru, ki poteka 
deset dni, si želim biti čim boljša.«

Ali raje kolesarite po ravnem ali 
v hribih?
»Že od začetka, ko sem začela treni-
rati, so bili moji treningi vožnja na 
Jezersko, na Jošta, Jamnik, Dražgo-
še, Krvavec  Vedno sem imela rada 
hribe in ravno v hribu se je pokazala 
moja vzdržljivost in konkurenca tek-
micam.«

Kakšen je prestop iz rekreativne 
kolesarke do profesionalne?
»Kar velik. Kot rekreativec pač greš na 
določen tempo, ko pa začneš res tre-
nirati, pa so to predpisani intervalni 

treningi, treningi hitrosti  prav tako se 
pozna, za kdaj tempiraš formo. Če hočeš 
napredovati, je treba pretiravati.«

Lahko poleg kolesarjenja sedaj 
počnete še kaj drugega?
»Ne, v službo ne hodim, saj enostavno 
ne gre. Že lani sem si želela, da bi se 
lahko stoodstotno posvetila kolesarstvu. 
Tako večino časa podredim treningom in 
regeneraciji.«

Koliko tekem vas čaka v eni sezoni?
»Odkar smo profesionalna ekipa, imamo 
enkrat več startov kot prej, to pa pomeni 
okoli petdeset na sezono. Tako smo na 
tekmah skoraj vsak vikend, vmes so še 
etapne dirke, ki trajajo po več dni.«

Kakšen je vaš cilj kariere?
»Rada bi še napredovala in se uvrstila 
na olimpijske igre čez dobri dve leti v 
Rio. Glede na to, da si želim stvari, ki 
si jih zastavim, vedno speljati do konca, 
mislim, da mi bo uspelo. Sploh sedaj, ko 
sem dobila priložnost, da to počnem pro-
fesionalno. Čeprav je logično, da so vzpo-
ni in padci in da kdaj ne gre po načrtu.«

Koliko časa boste lahko vztrajali v 
kolesarstvu?
»Začela sem dokaj pozno, pri štiriin-
dvajsetih letih. Nekaj slabosti pri tem 
je, zlasti deficit pri tehniki, kar bi pred-
vsem rada še izboljšala. Če bi nastopala 
v moški konkurenci, bi bilo težko toliko 
nadoknaditi, v ženski je laže.«

Kakšno vlogo ima za vas sodelova-
nje z ekipo?
»Imamo ekipo, v kateri nas je dvanajst, v 
ekipi pa so tudi tri tujke. Z njihovimi 
izkušnjami in znanjem bomo lahko še 
napredovale. V kolesarstvu je tako, da si 
moramo med dirkami pomagati in v bis-
tvu smo sedaj začele dirkati kot ekipa in 
tudi za ekipo. To pomeni napredek za 
vsako od nas in ekipo. Ali če povzamem 
naš slogan: Moč predanosti ekipi!« 
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Besedilo: Samo Lesjak

V 
začetku maja dogajanje v Kra-
nju že tradicionalno popestri 
festival Teden mladih, ki je tokrat 
praznoval jubilejno, že dvajseto 

izvedbo. Festival, ki ga organizira Klub 
študentov Kranj, je obsegal več kot 180 
dogodkov, ki so jih aktivisti pripravili 
skupaj z lokalnimi društvi in organiza-
cijami. 
Letošnji program je posebej zaznamo-
val Teden vseživljenjskega učenja, ki je 
dobršen del programa delavnic in pre-
davanj vključil v festivalski program, 
mestno dogajanje pa je obogatila tudi 
akcija Mestne občine Kranj in Zavoda 
za turizem Kranj PoMlad v mestu, ki 
je v času festivala obiskovalcem različ-
nih lokalov in trgovin nudila poseben 
popust.  
Kljub temu, da festival ni imel sreče z 
vremenom, je večina dogodkov poteka-
la nemoteno, še posebej veliko obisko-
valcev se je udeležilo dnevnih dogod-
kov, od športnih turnirjev, tržnic, 
delavnic in predavanj, pa do 6. kolesar-
skega vzpona na Jošt in nočnega teka.
Nočno dogajanje so popestrili rock in 
elektronski večeri, z vrhuncem na zak-
ljučnem koncertu na Bazenu, ko so 
zasedbe Le Serpentine, The Tide, Zab-
lujena generacija in Niet poskrbele za 
razgibano slovo festivala, ki je imel 
tudi dobrodelno noto – tokrat so finan-
čna sredstva namenili mladi mamici 
samohranilki, ki je zaradi neozdravlji-
ve bolezni invalidsko upokojena. 

Kranj utripal v ritmu 
Tedna mladih
Festival, ki je dodobra poživil mesto in okolico, ni imel sreče z 
vremenom, večina dogodkov pa je vseeno potekala po načrtih.

V času Tedna mladih je bil Prešernov gaj prostor za oddih, družabne igre in 
športne ‘vragolije’. / Foto: Matic Zorman

Nastop skupine The Tide na zaključnem koncertu je bil ponovno popolna 
glasbeno-energijska bomba. / Foto: Primož Pičulin



Vstopnine ni
Informacije in prijave: 041 707 174 (Lučka) 
in 041 351 929 (Petra), e-pošta: info@
drustvo-budni.si, www.drustvo-budni.si

DRUŠTVO ZA RAZVOJ DUHOVNE INTELIGENCE BUDNI 

VAS VABI NA JAVNI PREDAVANJI  
SODOBNI PRINCIPI ZDRAVJA

11. junija ob 18. uri v prostorih Mestne občine Kranj,  
Slovenska cesta 1, 4000 Kranj

Predavanje
ZDRAVJE V IZOBILJU
Zdravje je način življenja
Izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar

Vsebina: 
Zdravje: moč misli in naša psihična struktura 
Notranje ravnovesje in izguba smisla: kje se 
nevarnost začne? 
Napotki za zdravo notranjo stabilnost

Predavanje
KJE JE MEJA MED ZDRAVILOM 
IN STRUPOM
Zakaj, kdaj in kako uporabiti 
ustrezno zdravilo?
Mag. Miroslava Abazović, mag. 
farm., spec.
 
Vsebina:
Pot zdravil
Vsako zdravilo spremlja tudi informacija
Kaj zdravila niso in kaj ni zdravilo
Kdo je odgovoren za vaše zdravje?
Vsak od nas je edinstven, enkraten
Kje je torej meja med zdravilom in strupom?D
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Besedilo in foto: Vilma Stanovnik

S
lovesno odprtje športno-gibalnega parka za uporabni-
ke Varstveno delovnega centra Kranj na Kidričevi ces-
ti je bil velik dogodek, zato so ga pospremili s pesmijo 
in velikim aplavzom, direktorica VDC Kranj Mirjana 

Česen pa je povedala: »Novembra leta 2011 smo na Lions 
klub Kranj naslovili prošnjo za finančno podporo našim 
vsebinam za dvig kakovosti življenja, ki jih varovancem 
ponujamo v času vključenosti. V mislih smo imeli postavi-
tev skromne naprave, nihče pa si niti v sanjah ni predstavljal 
tega, kar danes vidimo. Aktivnostim in zbiranju sredstev se 
je namreč nato pridružil še Rotary club Kranj, vse skupaj 
pa je potekalo ob naklonjenosti in podpori Mestne občine 
Kranj.«
Naprave v parku so namenjene tako rekreativni kot stro-
kovni fizioterapevtski obravnavi, vadba na njih pa predstav-
lja tako fizični kot mentalni izziv. Vpliva na pozitivno 
samopodobo in povečuje samospoštovanje, izboljšuje raz-
položenje in ohranja neodvisnost pri opravljanju življenj-
skih aktivnosti. Z gibanjem na napravah je možno prepre-
čiti in znatno upočasniti precejšen del upadanja 
funkcionalnih sposobnosti zaradi staranja ali zdravstvene-
ga stanja. Zato je gibalni park, opremljen s specialnimi 
gibalnimi napravami, še kako pomemben prispevek h 
kakovosti življenja uporabnikov, ki so vsakodnevno vklju-
čeni v socialno varstvene storitve VDC Kranj, v njem pa je 
moč izvajati številne dejavnosti na prostem, za kar VDC 
Kranj do sedaj ni imel možnosti in pogojev. 

Radi migajo na zraku
Prejšnji teden so ob Varstveno delovnem centru Kranj postavili gibalni park s prilagojenimi  
napravami za osebe s posebnimi potrebami.

Vadba na specialnih gibalnih napravah je za uporabnike VDC koristna in zabavna.
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Grem v Agencijo  ČELIK,  
na Zlato polje ali v Škofjo Loko, tam bom 
zavaroval svoj osebni račun, za primer  
bolezni ali škode na premoženju.

Besedilo in foto: Vilma Stanovnik

Č
eprav je enota vrtca v Čirčah ena najmanjših v 
okviru Kranjskih vrtcev, pa so starši in otroci 
letos spomladi znova dokazali, da jim druženje 
veliko pomeni, prav tako pa jim veliko pomenijo 

lepi dnevi, ki jih lahko preživijo v naravi. 
»Naš vrtec je naravoslovno naravnan, blizu imamo 
travnike in gozd in tudi letos smo se odločili sodelo-
vati v projektu Turistične zveze Slovenije, ki poteka 
pod naslovom Na zabavo v naravo. Hkrati smo se 
priključili tudi k projektu KS Hrastje Gozdna aktivna 
pot in mreži Gozdnih vrtcev. Ker nam je Robi Kadi-
vec dovolil, da se igramo v njegovem gozdu, smo to 
možnost želeli izkoristiti, da se zabavamo brez igrač, 
zgolj z naravnimi materiali,« je povedala Jana Teran 
iz vrtca Čirče, ki je idejo, da bi v gozdu postavili klop-
co ali dve, na katerih bi se lahko med igro tudi spoči-
li, prenesla na starše in otroke. Pogoj je bil, da bi za 
izdelavo uporabili zgolj naravne materiale.
Ideja je bila dobro sprejeta, starši in otroci, pa tudi 
dedki in babice, so se vneto lotili dela in prejšnji teden 
v gozdu postavili kar dvajset klopic. »Z veseljem smo 
sprejeli pobudo, saj nas je delo združilo. Delal sem 
skupaj z vnuki, sodeloval je tudi sosed Janez, ki ima 
prav tako vnuka, in ob delu smo si imeli marsikaj 
povedati. Uredili smo tudi teren v gozdu in mislim, 
da je sedaj tukaj prav prijetno. Klopce so res izvirne, 

Klopce združile 
otroke in starše
V Vrtcu v Čirčah živijo z naravo, to pa so dokazali tudi z domiselnim 
izdelovanjem klopc.

V gozdu v Čirčah so otroci in starši poskrbeli za zanimive klopce.

vsaka je nekaj posebnega,« je povedal Franci Premru, navdušeni nad 
novim igriščem in klopcami v gozdu pa so bili tudi ostali stari starši, 
starši in otroci. 
»Ko je Lucija domov prinesla listek, sva se odločila, da greva skupaj v 
gozd po material za klopco. Lucija je nosila veje, jaz sem žagal, nato 
sva vse skupaj pripeljala domov in se lotila sestavljanja klopce. Lucija 
že sicer rada ustvarja, izdelati klopco pa je bil še dodaten izziv. Danes, 
ko je še lepo vreme in se nas je zbralo toliko otrok in staršev, pa uživa-
mo še ob prijetnem druženju,« je povedal oči Franci Omers. 
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Semenj bil je živ / Mestni trg / 9.00 – 20.00
Kulinarična ponudba / Mestni trg / 9.00 – 20.00
Promenada meščanov v historičnih oblačilih
Mestni trg / 10.00
Osrednji dogodek – dramska igra »Kamniti most«
Mestni trg / 11.00 in 18.00 
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin ter vitezov
iz Freisinga / Mestni trg / 10.00 – 18.00
Rokodelnice in igrarije za otroke
Prostor pod Loškim gradom / 10.00 – 19.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka
10.00, 11.30 in 17.30
Jahanje konj / Hrib pod Loškim gradom / 10.00 – 17.00
Brezplačen ogled Kapucinske knjižnice / 13.00 – 14.00
Brezplačen ogled Nacetove hiše z ustvarjalnimi
delavnicami in igrarijo / Puštal / 15.00 – 17.00
Ugodnejši obisk Loškega muzeja / 10.00 – 17.00
Večerni koncert s pevci Glasbene šole Škofja Loka
Sokolski dom / 20.00

ZLATI POKROVITELJI:

SREBRNI POKROVITELJI:
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Informacije o prireditvi: 
Turizem Škofja Loka, 04/ 517 06 00
www.skofja-loka.com, www.historial.si

Festival
zgodovine

GENERALNI POKROVITELJ:

Pri Košarkarskem klubu Stražišče se že pripravljajo na tra-
dicionalno zaključno prireditev, ki so jo poimenovali Košar-
karski ŽIV ŽAV. Po treh letih bodo letos dogajanje preselili 
na novo zunanje igrišče pred podružnično šolo Besnica. Na 
prireditvi, ki bo potekala prihodnjo soboto, 7. junija, od 10. 
ure naprej se bodo predstavile vse kategorije v klubu, kar 
pomeni prek dvesto otrok. Organizatorji obljubljajo prijetno 
zabavo ob športu in tudi obisk znanega košarkarja. V. S.

KOŠARKARSKI ŽIV ŽAV 

Pri Krajevni skupnosti Vodovodni stolp bodo danes, 30. maja, pripravili tradicio-
nalno srečanje krajanov. Prireditev se bo začela ob 16. uri na dvorišču, v primeru 
slabega vremena pa v avli Osnovne šole Simona Jenka. »Kratek kulturni pro-
gram pripravljajo osnovnošolci in pevski zbor Peter Likar. Mladi harmonikar bo 
skrbel za dobro razpoloženje, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše. Tekmovalni 
duh bomo sproščali v balinčkanju in šahu, navijaškega pa ob košarkarskih dvo-
bojih med ekipami Zlatega polja in Vodovodnega stolpa. Udeleženci v nagradnem 
kvizu ali v javni tribuni bodo prejeli lepe nagrade. Kuhinja šole zagotavlja okusen 
golaž in palačinke, poskrbljeno bo tudi za žejo,« pravi predsednik KS Vodovodni 
stolp Jože Rozman in dodaja, da bo že dopoldne potekal tradicionalni pohod 
po mejah krajevne skupnosti. Pohodniki se dobijo pred šolo ob 9. uri, in sicer v 
vsakem vremenu. Udeleženci bodo prejeli simbolično nagrado in malico. V. S.

POHOD IN SREČANJE KRAJANOV

Ob prazniku KS Vodovodni stolp so pripravili 
ogled stolpa in prikazali reševalno vajo, 
danes vabijo na tradicionalno srečanje. 

Naslednjo soboto, 7. junija, bo med 8. in 13. uro v pokriti tržnici 
Domača vas v Kranju potekala 3. Jagodna sobota. Otroci se 
bodo lahko zabavali z maskoto UMKO, ustvarjali, igrali pikado 
in se pomerili v balinčkanju na vodi ter vozili rally s solarnimi 
avtomobilčki. Ogledali si boste lahko razstavo risbic in izdelkov 
na temo jagod, ki so jo pripravili otroci in njihove vzgojiteljice in 
učiteljice iz  vrtcev in šol. Jagodna sobota bo imela tudi letos še 
poseben pomen, saj bodo pripravili kar dve akciji. Zbirali bodo 
plastične zamaške za Nino, študentko slavistike, ki je slepa in 
ji bodo z zbranimi zamaški pomagali pri nakupu psa vodnika. 
Prav tako pripravljajo Sončkov bazar rabljenih predmetov 
in s tem pomagajo Zvezi Sonček – Gorenjskemu društvu za 
cerebralno paralizo. Prinesete lahko rabljene predmete, kot 
so porcelan, kozarci, kuhinjske posode, knjige, slike, glasbene 
plošče ... Prosijo le, da naj bodo podarjeni predmeti nepoško-
dovani. Seveda bo na Jagodni soboti moč kupiti tudi jagode in 
jagodne dobrote slovenskih pridelovalcev. V. S.

DOBRODELNA JAGODNA SOBOTA

Sekcija ročnih del Ivanjščice pri Društvu upokojencev 
Bitnje - Stražišče ta konec tedna vabi na ogled 6. razstave 
klekljanih in kvačkanih izdelkov z naslovom Moja čipka 
2014. Razstavo bodo, ob sodelovanju učencev Osnovne šole 
Stražišče, odprli danes ob 18. uri, odprta pa bo še jutri in v 
nedeljo med 9. in 19. uro. V. S.

RAZSTAVA KLEKLJANIH IN KVAČKANIH  
IZDELKOV
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Besedilo: Samo Lesjak
Foto: Roman Bratun

Razstava v slikovnih zgodbah po 
posameznih sklopih predstavlja 
bogato in pestro zgodovino podje-
tja – od ustanovitve leta 1963 do 
danes, vodstvo in zaposlene skozi 
čas, razvoj opreme, delo na tere-
nu, posebnosti elektroenergetskih 
objektov … 
»Razstava presega klasične postavitve z 
vidika obdelave in kompozicije fotogra-
fij. Razstava pregledno prikaže vodstvene 
kadre, predvsem pa marljivost in požr-

Elektrika smo ljudje
V Galeriji Elektra Gorenjska v Kranju je še do konca julija na ogled 
fotografsko-dokumentarna razstava, v kateri so predstavljeni ključni 
dogodki podjetja v njegovi bogati petdesetletni zgodovini. Avtor 
razstave je Drago Papler, multidisciplinarni ustvarjalec z Mlake pri 
Kranju, ki je pred kratkim postal tudi doktor znanosti.

Dr. Drago Papler z več dogodki letos 
zaokrožuje 35 let publicističnega 
dela. Na odprtju je kot glavni snovalec 
predstavil razloge, ozadje in pomen 
razstave, s katero je ovekovečeno 
delo elektrodistributerjev skozi čas. 

tvovalnost zaposlenih, ki so se vedno 
nemudoma odzvali, če je bilo potrebno 
zagotoviti nemoteno dobavo električne 
energije, ne glede na zahtevne okolišči-
ne, kot so naravne ujme, vojne razmere 
ali težko dostopen teren. Oprema in 
tehnologije so se spreminjale, zgraje-
ni so bili pomembni elektroenergetski 
objekti, v fotografski objektiv so ujete 
posebnosti, ki so vredne spomina.«

Rdeča nit skozi vsa ta leta pa osta-
ja enaka: ljudje.
»Moje vodilo je: podjetje so ljudje. Iz 
spoštovanja do naših predhodnikov, ki 
so zaorali ledino v elektrifikacijski dobi 
in dali pogoje za kasnejši in dandanaš-
nji razvoj, razstava prikazuje njihovo 
življenje in delo, njihova pričevanja in 
poglede. Kot sopotnik srečujem znane 
in neznane obraze preteklega in današ-
njega časa, se z njimi pogovarjam, 
pišem o zanimivih sodelavcih, o nji-
hovem strokovnem, poklicnem in žla-
htnem ljubiteljskem delu. Vsak na svoj 
način ob osnovnem poklicu in delu v 
sebi skriva vrsto zanimivosti, s katerimi 
se ukvarja, ki ga privlačijo ter bogatijo. 
Življenje ubira mnoge zanimive poti, 
ki nas navdihujejo. Dajejo nam notra-
njo izpolnitev hotenj, ambicij in želja, 
popestrijo nam prosti čas in nas pre-
prosto razveseljujejo.«

Tudi sami domala že vse življenje 
delujete na področju elektroener-
getike, obenem pa ste tudi izre-
dno dejaven publicist, urednik ter 
avtor neštetih razstav.

»Nenehno iskanje novih izzivov mi je 
postalo stalnica, tako na delovnem kot 
tudi na študijskem področju. V elektro 
stroki, kjer sem se ukvarjal z investici-
jami, me je ob odprtju trga električne 
energije pot vodila na področje trženja. 
Nova znanja sem pridobival na podro-
čju ekonomije, menedžmenta in gos-
podarskega inženirstva. Sodelovanje na 
prvi konferenci Fakultete za manage-
ment Koper v Portorožu leta 2004 je 
bilo prelomnica, ko sem se iz publicis-
tičnega ustvarjanja usmeril v študijsko, 
predavateljsko in raziskovalno delo. Z 
mentorjem prof. dr. Štefanom Bojne-
com sva v času doktorskega študija 
menedžmenta opravila raznolike razis-
kave in objavila 19 izvirnih znanstve-
nih prispevkov, 160 znanstvenih pris-
pevkov na konferencah, tri znanstvene 
monografije in doktorsko disertacijo. V 
raziskavi, ki sem jo empirično testiral z 
merami za koncentracijo ter s statistič-
no, regresijsko in faktorsko analizo, 
ugotavljam, da liberalizacija trga elek-
trične energije povečuje konkurenčne 
pritiske, kar se odraža v cenah in dejav-
nikih, ki vplivajo na njihovo oblikovan-
je. Ključno vlogo za uspešno dobavo 
pridobivata konkurenčna cena in odnos 
do odjemalcev električne energije. Za 
povečanje zmogljivosti zelenih proiz-
vodnih virov bi morala država dati večji 
poudarek izrabi zlasti vodne in vetrne 
energije. Hitrejše reševanje vlog bi 
moralo biti prioriteta. Postopki bi 
morali postati manj birokratski, enosta-
vnejši, hitrejši in potencialnim investi-
torjem dostopnejši.« 
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Besedilo: Vilma Stanovnik

Ž
ivljenje brez stresa ne obstaja. Ven-
dar stres sam po sebi ni nič slabega, 
je naraven obrambni odgovor orga-
nizma na nevarnosti. V hitro spre-

minjajočem okolju pa je stresa tako veli-
ko, da se znajdemo v situaciji, ko ga ne 
obvladujemo, ko povzroča konstantno 
napetost, nezadovoljstvo in nemalokrat 

vodi v izgorelost in bolezen. Psihologinja 
in psihoterapevtka Branka Strniša pravi, 
da se stresa res ne moremo znebiti, lahko 
pa se naučimo učinkovito delovati z njim. 
»Učinkovito spoprijemanje s stresom 
nam pomaga premagovati razdražljivost 
in nihanja v razpoloženju in nam omogo-
ča lažje soočanje in reševanje proble-
mov,« še dodaja strokovnjakinja s podro-
čja upravljanja s stresom in vas vabi, da se 
udeležite treningov soočanja s stresom, ki 

bodo v juniju potekali tudi v Kranju. 
Organizirani bodo v manjših skupinah, v 
katerih boste lahko spoznali, kaj je stres, 
kako na nas vpliva ter se skozi treninge 
naučili različnih tehnik in pristopov soo-
čanja in obvladovanja stresa, preprečeva-
nje čustvene iztrošenosti in izgorelosti. 
Ustvarili boste tudi osebni načrt upravlja-
nja s stresom. Več informacij o treningih 
soočanja s stresom si lahko preberete na 
www.brstpsihologija.si. 

Soočimo se s stresom
Ob nenehnih obremenitvah, doma in na delovnem mestu, se stresu težko izognemo.
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www.zlatarstvo-sitar.com
C. Staneta Žagarja 34, Kranj

GSM: 041 616 301
TEL.: 04/ 233 04 55

www.nancy.si

TRGOVINA NANCY 
Nancy Aljančič, s. p.
Cvetlična ulica 3, Naklo
pon.-pet.: 9.00–19.00, 
sobota: 8.00–13.00

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana je v 
začetku meseca v Viteški dvorani ljubljanskih Križank 
pripravila modno revijo in priložnostno razstavo oddelka 
modnega oblikovanja. 
Osrednja tema letošnje revije je bila Emona 2000. Navdih 
za kreacije so dijaki poiskali v ohranjenih predmetih 
tistega časa in drugih zgodovinskih podatkih o Emoni 
in Rimljanih. Oblačila so izražala kreativnost, inovativni 
pristop k obravnavi zastavljene tematike in pestro paleto 
oblikovalskih rešitev.

V prvem delu so se predstavili dijaki tretjega letnika 
modnega oblikovanja, ki so oblikovali pod mentorstvom 
Sabine Puc, v drugem delu pa smo videli modne kolekcije 
dijakov četrtega letnika pod vodstvom Alenke Podlogar.
Tako smo na reviji videli kreacije Eve Cerar, Saše Dragaša, 
Mirjam Javornik, Patricie Kastelic, Martine Kočar, Denisa 
Lukeševića, Milke Marin, Ule Mihajlović, Jane Mohar, Kaje 
Repenšek, Teje Rojnik, Mojce Šinkovec, Saše Šuštar,  
Marije Tadič in Amadeje Tanko. A. B., foto: Matic Zorman

DIJAŠKA MODNA EMONA 2000
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Luksuzna nega v salonu Tricut

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

T: 05/90 56 470 

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

Salon je opremljen z wirelles internetom
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1. Študentko Manco Perko (19) iz Naklega 
so povabili na maturantski ples. Ker si 
Manca las ne barva, so se v salonu Tricut 
odločili, da bodo pri preobrazbi upoštevali 
njeno željo in ji naredili mladostno 
frizuro. Takole je Manca izgledala pred 
preobrazbo. / Foto: Tina Dokl

2. Ker ima Manca suhe lase, so uporabili 

tudi nego za navlaženje las.  Barve torej 

niso spreminjali, so pa postopno postrigli 

konice, da je pričeska bolj razgibana. 

3. Potem so pričesko posušili na volumen, ker ima Manca 
dolge in kar težke lase.

5. Manca po končani preobrazbi: naličena 
in z novo pričesko

Vse, ki si želite korenite 
spremembe pričeske, 
pišite na naslov Salon 
Tricut, Jelenčeva 1, 4000 
Kranj, ali pa Frizerski 
salon Tricut poiščite na 
spletnem omrežju Face-
book in se jim oglasite 
tam. Napišite, kdo ste, 
kakšne so vaše želje in 
priložite fotografijo.  
Med prispelimi bodo 
dekleta frizerskega salo-
na izžrebala nagrajenko, 
ki bo deležna preobrazbe. 
Izžrebanka in njena  
preobrazba bosta zabe-
leženi v eni naslednjih 
Kranjčank.

4. Lotili so se končnega 
izgleda, pletenja modne, 

stranske kitke.



http://knjigarna.ognjisce.si
http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19

Telefon: 04 236 89 28

V najlepših mesecih praznovanj,

za darila obiščite knjigarno Ognjišče Kranj!
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MGC Bistrica, Cesta talcev 10, 1230 Domžale, info@mgc-bistrica.si, www.mgc-bistrica.si

Recepcija: 01 72 97 310, Dom starejših občanov: 051 273 969, Oskrbovana stanovanja: 031 647 333 

Bogat preplet dejavnosti 

doma za starejše, dnevnega centra, 

oskrbovanih stanovanj ter skupnih prostorov z 

raznoliko ponudbo različnih aktivnosti ter 

storitev zagotavlja radostno druženje 

vseh generacij.  
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Senior resort MGC Bistrica, Domžale
Če velja prepričanje, da se življenje v domu za starostnike konča izolirano od 
vsakodnevnega življenjskega utripa, so snovalci Medgeneracijskega centra 
(MGC) Bistrica v Domžalah znali poiskati primerno rešitev. Posebnost MGC Bistri-
ca je tudi, da je v delu objekta 69 nadstandardnih sob doma starostnikov, v dru-
gem delu pa je 82 oskrbovanih stanovanj. V MGC Bistrica so starejši dobrodošli 
tudi v dnevni oskrbi oziroma začasni namestitvi za čas, ko doma nimajo nikogar, 
ki bi poskrbel zanje. Tovrstne namestitve so zlasti primerne v času dopustov ali 

ob trenutnem poslabšanju zdravstvenega stanja starostnika zaradi bolezni ali 
operacije. Postopek sprejema je enak kot pri stalnemu sprejemu uporabnika v 
dom, to pomeni, da sta potrebna vloga in zdravniško spričevalo. MGC Bistrica 
ima pod isto streho namreč še lekarno, zobozdravnika, kavarnico in še nekatere 
druge storitve, ki so namenjene tudi zunanjim uporabnikom ter domu za staro-
stnike tako dajejo živahnejši utrip. Objekt je postavljen le nekaj minut hoje od 
središča mesta, hkrati pa se s sprehajalno potjo ob rečici že dotika narave.
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Lepota z učinkom
V Spa Naturi lahko vaše trepalnice dobijo 
gost in glamurozen videz, kožo vam 
pomladijo brez invazivnih posegov, nohte 
vam uredijo v stilu prihajajočega poletja. 

Zahtevne stranke pričakujejo, 
da so učinki po negi takoj  
vidni in da se uporabljajo 
preparati in aparati, ki imajo 
opravljena testiranja meritev 
rezultatov s strani neodvisnih 
laboratorijev.

Kozmetični salon Spa Natura je na Orehku 
pri Kranju prisoten že šestnajst let. Je prijeten 
kotiček, ki združuje lepoto in sprostitev, njegovo 
vodilo je že od začetka: lepota z učinkom. 

V Spa Naturi opažajo, da so kljub težkim časom, ki so se dotaknili 
tudi kozmetičnega področja, uspeli ohraniti kvaliteto, ostali so ino-
vativni in spremljajo novosti na tujih trgih. Stranke, ki imajo željo 
po kvaliteti, po dejanskem rezultatu, so to drugačnost prepoznale, 
ostajajo jim zveste, obenem pa se nad njimi navdušujejo tudi nove.

Opažamo, da želijo stranke pri urejanju nohtov več barvitosti. Ni 
več tako pomembna dolžina, pač pa krajši, stabilen in urejen noht. 

Trend v Evropi gre v smeri, ko kozmetični saloni postajajo tudi 
medicinsko-estetski centri in morajo biti nujno opremljeni z aparati, 
če hočejo na primer doseči merljive rezultate glede dermatoloških 
posegov. Pri zunanji estetiki pa je modno umetno podaljševanje 
trepalnic in naravni videz nohta polepšan z modnimi barvami. 

Sistem LuxusLashes omogoča podaljševanje trepalnic v treh  
stopnjah: naravni videz, maskara videz in glamurozni videz, kot ga 
vidimo na estradnicah. 

Umetno podaljševanje trepalnic priporočajo ženskam, ki težko pre-
našajo maskaro, so alergiki, športnicam, mladim mamicam, ki nima-
jo časa zase, kajti s tovrstnimi trepalnicami se ženska vedno zbudi 
urejena; pa tudi starejšim ljudem, kjer že popušča tonus in tovrstne 
trepalnice povzročijo neke vrste naravni lifting, saj odprejo oči. 
Po podaljšanju trepalnic naj bi stranka ne čutila potrebe po uporabi 
maskare, čeprav jo lahko uporablja; običajni make up zaradi  
tretmaja ne trpi.

V Spa Naturi izvajajo tudi priljubljeno terapijo MesoScience  
By Skeyndor – mezoterapijo, kjer s pomočjo inovativnega aparata 
pomlajujejo obraz in telo in so končni rezultati primerljivi  
s kirurškimi posegi.

Z mezoterapijo dosežejo obnovo kože pri glajenju gubic, fotopo-
mlajevanje, ko pride do pigmentacijskih težav, pomaga pri aknah, 
dermatitisih. 
V Spa Naturi pravijo: »Če vas je strah iglic, namesto na botoks  
h kirurgu pridite k nam. Terapija obraza traja uro in pol, uporabljata 
se toplota in nežna masaža, rezultat je viden takoj; za najboljši  
rezultat pa je potrebnih vsaj šest terapij zaporedoma – enkrat do 
dvakrat na teden.« 

Kozmetični salon
Kranj, Ljubljanska cesta 34 C

Tel.: 04/287 22 33

www.spanatura.si



T:  04 260 10 00, E: brdo-eu@gov.si, www.brdo.si

Piknik košarica
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Posestvo doživetij
Slikovita podoba očarljive narave vabi, da vstopite na Brdo, posestvo 
doživetij. Park vas bo navdihnil s številnimi sprehajalnimi potmi, 
drevoredi, zelenimi travniki, zasanjanimi jezerci in mostički, številnimi 
živalskimi vrstami in izjemno arhitekturo. Odkrijte zeleni zaklad, 
ki preseneča z opojno mešanico edinstvenih doživetij, kot so vožnja 
z elegantno kočijo, otroške rojstnodnevne zabave, športni ribolov, 
kolesarjenje, igranje golfa, ali pa se enostavno sprehodite po parku 
sami ali v spremstvu našega vodnika – poskrbeli bomo, da bo doživeto.
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OGLED GRADU BRDO
Po predhodnem dogovoru.

VODENI OGLEDI PARKA IN  
POSESTVA BRDO
Po predhodnem dogovoru.

VOŽNJA S KOČIJO PO PARKU BRDO

OTROŠKE ROJSTNODNEVNE  
ZABAVE
Po predhodnem dogovoru.

VADIŠČE IN IGRIŠČE ZA GOLF

JEZDENJE LIPICANCEV
Po predhodnem dogovoru.

PIKNIK KOŠARICA
Po predhodnem dogovoru.

BRDSKA RIBA
Po predhodnem dogovoru.

KULINARIČNA DOŽIVETJA 
Restavracija Hotela Brdo
Terasa restavracije Hotela Brdo



 

  ANDREJINA KUHINJA

Tečaji kuhanja in delavnice za vse generacije.
Aktualne informacije na:
www.facebook.com, Andrejinakuhinja.si,  
e-pošta: kotlovsek.agroko@t-2.net
 
Agroko, d. o. o., Andrejina kuhinja, Jelenčeva ul. 1 (Center IBI vhod B1, 1. nadstropje), 4000 Kranj

NAPOVEDNIK tečajev kuhanja za JUNIJ 2014

3.  6. Sladice v kozarcih.......................................................... ob 17.00
6.  6 Jedi za poletne dni ........................................................ ob 17.00
10.  6. Kuharske urice za otroke (7–9 let) .................................. ob 17.00
17.  6. Kuharske urice za otroke (10–14 let) ............................... ob 17.00
20.  6. Torte in sladice brez pečice ............................................ ob 17.00
24.  6. Testenine, rižote, njoki ................................................. ob 17.00
26.  6. Jedi za poletne dni ........................................................ ob 17.00

Informacije in rezervacije: 041 600 275 – Andreja
Prosim za predhodno rezervacijo terminov vsaj 3 dni pred tečajem.
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Jagodna kupola
Sestavine: 
75 g grenke čokolade � 2 jajci (velikost M) � 60 
g mehkega masla � 50 g + 150 g + 75 g sladkor-
ja  � 1 žlica ruma � 125 g mletih belih mandljev �  
1 žlička pecilnega praška � 800 g jagod � 18 listi-
čev želatine � 1 kg grškega jogurta � 200 ml + 300 
ml + 250 ml sladke smetane � 75 g mandljevih 
lističev � 1 zavitek vaniljevega sladkorja � 1 žlica 
sladkorja v prahu

Čokolado naribamo. Jajca ločimo. Beljake stepe-
mo v trd sneg. Maslo in 50 g sladkorja kremasto 
stepemo. Vmešamo rumenjaka in rum. Čokolado, 
mandlje in pecilni prašek zmešamo in dodamo k 
rumenjakovi kremi. Rahlo vmešamo sneg. Testo 
vlijemo v pekač velikosti premera 26 cm. Pečemo 
v ogreti pečici pri 200 °C približno 15 minut.
Očistimo 350 g jagod in jih zrežemo na majhne 
koščke. Devet lističev želatine namočimo v mrzlo 
vodo. Zmešamo 700 g jogurta in 150 g sladkorja. 
Želatino ožamemo in stopimo. Zmešamo jo s šti-
rimi žlicami jogurta in vmešamo v ostali jogurt. 
Stepemo 200 ml sladke smetane in jo vmešamo 
v jogurt. Na koncu vmešamo koščke jagod. Kre-
mo vlijemo v skledo (velikost 3 l), ki jo obložimo 
s prozorno folijo. Za 30 minut damo v hladilnik.
Očistimo 350 g jagod in jih s 75 g sladkorja s 
paličnim mešalnikom pretlačimo. Jagodni pire 
zmešamo s 300 g jogurta. Devet lističev želati-
ne namočimo, ožamemo in stopimo. Najprej jo 
zmešamo s štirimi žlicami jagodne kreme, nato 
vmešamo v preostalo kremo. Vmešamo 300 
ml stepene sladke smetane. Kremo nalijemo v 
skledo na jogurtovo kremo. Na kremo položimo 
čokoladni biskvit. Čez noč postavimo v hladilnik.
Mandljeve lističe v ponvi brez maščobe zlatoru-
meno popražimo. Očistimo 100 g jagod in jih 
narežemo na rezine. Čvrsto stepemo 250 ml 
sladke smetane in vmešamo vaniljev sladkor. 
Kupolo obrnemo na krožnik, odstranimo skledo 
in folijo in jo premažemo s stepeno sladko smeta-
no. Okrasimo z mandljevimi lističi in jagodnimi 
rezinami. Poprašimo s sladkorjem v prahu.



Besdilo: Alenka Brun

T
ako je zmagovalec druge sezone 
Gostilna išče šefa Tomaž Škvarč 
Lisjak v soboto dopoldne v avli 
kranjskega Planeta Tuš, v improvi-

zirani kuhinji, pripravil pravcati kuharski 
šov. Kuharske dogodivščine se sicer ni 
udeležilo pričakovano število obiskoval-
cev, ker je lepo vreme naredilo svoje, zato 
pa so se tisti, ki so se ustavili in družili s 
Tomažem, ravno tako veliko spraševali in 
potrpežljivo čakali, da je pripravil prav vse 
tri jedi, da so jih lahko potem tudi poiz-
kušali.
Tomaž je pripravil jedi iz njegove knji-
žice receptov, ki je dosegljiva vsakemu 
Tušovemu kupcu, ter razkril celo kako 
malo kuharsko skrivnost. S soljenjem 
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OKREPČEVALNICA VILI
Avtokamp Smlednik v Dragočajni

V MESECU JUNIJU 
VABLJENI NA  

OCVRTE POSTRVI
VSAK DAN  

OD 12. DO 20. URE

Tel. 040/22 19 45

Govedina, špageti  
in omaka mojo picon
Pestro majsko dogajanje v Planetu Tuš Kranj je postreglo z atraktivnim 
kuharskim dogodkom: Tomaž Škvarč Lisjak je v živo pripravil dušeno 
govedino s pirejem iz zelene, s špinačno kremo in kremo iz rdečega zelja; 
špagete z omako iz špargljev in škampov ter mesna nabodala z ocvrto 
peteršiljevo čebulo in omako mojo picon. 

Tomaž je med pripravo jedi v živo odgovarjal tudi na vprašanja obiskovalcev.
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Za vašo majhno in 
veliko lakoto vam 
ponujamo pice, 
kruhke, solate, 
testenine, domače 
in ocvrte jedi, 
sladice.

ŠTUDENTSKI BONI  

MALICE 
Od pon. do pet. 
od 9.00 do 12.00  
Ob naročilu 5 malic 
plačaš 4.
 
Delovni čas: 
Od pon. do sob.  
od 9.00 do 22.00,
ned. in prazniki 
od 12:00 do 22:00.

DUŠENA GOVEDINA S PIREJEM IZ ZELENE, S ŠPINAČNO KREMO  
IN KREMO IZ RDEČEGA ZELJA (ZA 4 OSEBE)

Dušena govedina
Sestavine: 1 kg govedine, 300 g čebule, 
1,5 dl rdečega vina, 2 jedilni žlici moke, 
sol, olje, voda po potrebi
Priprava: V ponev vlijemo 0,5 dl olja, 
dodamo čebulo in jo na srednje močnem 
ognju dobro prepražimo, do zlato rjave 
barve. Zmanjšamo ogenj, dodamo 
govedino, dolijemo malo vode in jo na 
srednje nizkem ognju počasi dušimo. 
Jed mora biti med dušenjem vedno 
pokrita. Med kuhanjem jo občasno na 
hitro pomešamo, da se ne zažge ali 
sprime. 
Ko se meso skuha, je mehko in sočno, 
in takrat je čas, da se posvetimo omaki. 
Odstranimo meso in v preostalo teko-
čino dolijemo vino ter vse skupaj dobro 
prevremo. Dodamo moko in jo z metlico 
na hitro premešamo v tekočo zmes. 
Dolijemo 0,5 dl vode in meso postavi-
mo nazaj v omako. Na zmernem ognju 
kuhamo še deset minut, da se okusi 
povežejo in prepojijo meso. 
Nasvet: Govedino vedno dušimo v celem 
kosu, da ostane sočna. Na koščke jo 
narežemo šele, ko je jed pripravljena. Če 
ne želimo, da so sledovi čebule vidni, jo 
po praženju z mešalnikom zmeljemo v 
gladko omako.

Pire iz zelene
Sestavine: 80 g krompirja, 200 g gomo-
lja zelene, 80 g masla, 0,5 dl sladke 
smetane, sol, 2 dl goveje juhe
Priprava: Krompir in zeleno narežemo 
na enako velike kocke. V lonec natočimo 
polovico goveje juhe in polovico vode (ne 
solimo). Ko začne zelenjava razpadati, 
odlijemo in shranimo polovico tekočine. 
Preostali tekočini dodamo maslo in 
sladko smetano ter vse skupaj dobro 
zmečkamo in premešamo v pire.

Krema iz rdečega zelja
Sestavine: 340 g rdečega zelja, 15 g 
masla, 2 jedilni žlici navadnega olja, šče-
pec soli, 0,5 dl rdečega vina, 0,3 dl vin-

mesa na začetku ali kasneje nima 
problemov, narezano meso na male 
koščke ostane med pečenjem v ponvi 
sočno, če se z njim dobesedno ukvar-
jamo, saj ni dovolj, da ga samo malo 
pomešamo; z veseljem razloži kako 
ravnati v situaciji, če nekdo ne je ribe 
ali mesa; poudarja naravne okuse.
Ogromno ljudi je Tomaža spoznalo 
ravno preko šova Gostilna išče šefa. 
Še vedno živi v Vipavi, poleg kuharske 
turneje po slovenskih Planetih Tuš 
pa se posveča tudi svoji restavraciji v 
Šempetru pri Novi Gorici, tako da mu 
prostega časa ostane bore malo. »Z 
restavracijo sem zadovoljen. Veliko jih 
pride ravno zato, ker so me spremljali 
po televiziji; da me spoznajo, vidijo še 
v živo. Pa tudi malce drugačno hrano 
imam in prihajajo tudi zaradi tega. Pri-
hajajo pa iz vse Slovenije.« 
V šov je Tomaž prišel s kuharskim 
predznanjem. Zanimalo nas je, kaj 
mu je šov še dal poleg prepoznavno-
sti. »Dodatno znanje. Šov je bil težak, 
določene stvari sem moral sprejeti na 
novo, kar seveda ni bilo lahko, ampak 
to je pomenilo tudi določene pluse za 
naprej.«
Tomaž pravi, da se trenutno – s čimer 
je zelo zadovoljen – ljudje pri naroča-
nju jedi v njegovi restavraciji enostav-
no prepustijo, zaupajo njegovemu 
izboru. Le povpraša jih, če bi raje ribo 
ali meso. »Tako so najbolj zadovolj-
ni.«  Šparglji se počasi poslavljajo 
s krožnikov, vendar kot kaže, bodo 
letos jurčki malo pohiteli, tako da si 
bo Tomaž počasi izmislil nov, druga-
čen krožnik. 
V realistični kuharski šov ga je prija-
vila žena, vendar se je na koncu izšlo 
vse tako, kot je treba. Da gre na zma-
go, se je odločil že na začetku. Kaj pa 
svetuje vsem, ki bodo šli po njegovih 
stopinjah? Preprostost, pripravljenost 
na vse, ker v šovu prihaja do nepred-
videnih situacij, če imajo že nekaj 
kuharskega predznanja, je pa sploh 
v redu. Pomembna pa je seveda tudi 
želja po uspehu, po novem znanju. 
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V prijetni senci našega vrta vam ponujamo bogat izbor morskih jedi, jedi z žara, 
solatnih krožnikov, testenin in še mnogo več. Vsak dan lahko izbirate tudi med 
več vrst malic in kosil. Sladkosnedim pa posebej priporočamo pohorsko omleto, 
ki jo v naši gostilni pripravljamo že 35 let. Lepo vabljeni!

Rezervacije za praznovanja in skupine
T: 040/646-174, 04/236 70 70

Partizanska 17, 4000 Kranj
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skega kisa, 1 čajna žlička sladkorja, voda po potrebi.
V ponev damo maslo in olje ter ju segrevamo na sred-
nje močnem ognju. Dodamo narezano zelje, solimo in 
sladkamo. Dobro prepražimo, nato pa zalijemo z vodo 
in vinom. Pustimo, da se zelje dobro prekuha in zmeh-
ča. Ko postane zelo mehko, dodamo kis, ki bo ohranil 
njegovo barvo in zelju izboljšal okus. Zelje z mešalni-
kom dobro zmeljemo, do tekoče strukture pireja. 

Špinačna krema
Sestavine: 300 g mlade špinače, 15 g masla, 2 jedilni 
žlici olivnega olja, 1 jedilna žlica drobtin, 0,3 dl smeta-
ne za kuhanje, 2 stroka česna
Priprava: Na maslu in olju prepražimo poparjeno 
špinačo. Dodamo česen, smetano, drobtine in sol ter 
vse dobro pokuhamo. Potem jih z mešalnikom zme-
ljemo v gladko kremo. Nekaj listov špinače lahko na 
hitro ocvremo v vročem olju (190 stopinj Celzija) in jih 
uporabimo kot okusno prilogo.
Nasvet: Zelo pomembno je, da kremo čim hitreje ohla-
dimo, saj samo tako ohrani lepo zeleno barvo.

ŠE MOJO PICON OMAKI. Tomaž je uporabil rdečo in zeleno 
omako pri nabodalih, če pa se lotite njune priprave doma, potem 
za rdečo potrebujete 1 rdečo papriko, strok česna, 1 dl olivnega 
olja, sol in poper, malo tabasca, 0,6 dl vinskega kisa; za zeleno pa 
1 zelen paradižnik, strok česna, 1 dl olivnega olja, ravno tako sol 
in poper ter 0,6 dl vinskega kisa. Priprava: vse sestavine za vsako 
omako posebej zmiksamo in tako dobimo rdečo in zeleno omako 
mojo picon. 

Špageti z omako iz špargljev in škampov



Vabljeni na pokušino okusne mehiške hrane, 
mehiškega temperamenta in domačnosti! 

Naj ne bo samo tradicionalno, naj bodo okusi, barve, videz malce 
drugačni. Naj bo to nov kulinarični izziv. Tako je razmišljal dolgolet-
ni gostinec Primož Čebašek, ko je pred leti odprl mehiško restav-
racijo Mlin v Prebačevem. V njej je razvil mehiške recepture, jim 
dodajal osebno noto, v začetku lanskega leta pa lokacijo v Preba-
čevem zamenjal z novo El restaurante Mexico v Stražišču pri Kranju. 
V mehiški vrtiljak kulinaričnih užitkov je privabil še dva partnerja, 
Mateja Ječnika, ki je odličen kuhar, in Blaža Ažmana. Že nekaj let 
so s svojo mehiško zgodbo uspešni tudi v Lescah v Krčmi Mexico. 
Tortilja je najpomembnejša jed v mehiški kuhinji. Koruzna tortilja je 
osnova za tacos in koruzni čips. Tortilja iz pšenične moke je osnov-
na sestavina za večino mehiških jedi. Uporabljajo jo za quesadillas, 
fajitas, burritos in enchiladilas. Avokado daje jedem bogat in sočen 
okus ter uravnoteži pikantnost mehiške hrane. Koruza je že od 

nekdaj znana kot mehiški simbol življenja. Tudi fižol je bil 
vedno zelo priljubljen, čili fižol najdemo v najbolj 

značilni mehiški jedi na žlico chilli con car-
ne. Največja posebnost obeh restavracij 

je, da vsak obrok, ki ga gost naroči, 
sveže pripravijo. Ne pogrevajo hra-

ne v mikrovalovni pečici ali v kon-
vektomatu. Recepture mehiških 
jedi sami izpopolnijo, ne kopirajo 
receptov. Razen tortilj in nacho sira 

vse naredijo sami. Znani so tudi po 
domači cimetovi tekili in sangrii, ki ju 

prav tako naredijo sami. Postrežejo tudi 
s kaktusovim in mangovim sokom.

LETNI VRT V STRAŽIŠČU 
PRI KRANJU
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Stražišče pri Kranju, Tel.: 040 534 971 

Odprto od ponedeljka do sobote od 12. do 23. ure, 
ob nedeljah od 12. do 22. ure.



Kuhano 
maslo
Za ghee (tudi ghi, ši in še kaj) 
sem prvič slišala od Marije 
Novak, predsednice društva 
Svetlin, ko sem ji mimogrede 
potožila, da boleče koleno 
mažem s šentjanževim oljem, 
a ne pomaga dosti. Uporabljaj 
gi, ki podmazuje sklepe, mi je 
svetovala. Kaj, za vraga, je pa 
to? Brž sem se podala na lov za 
informacijami in tako sem pred 
približno poldrugim letom prvič 
skuhala svoj ghee. 

O
d tedaj kuhano oziroma očiščeno 
maslo redno uporabljam. Name-
sto surovega masla ga dajem v 
peciva, na njem pražim jajca, 

zelenjavo in meso, le cvrem ne z njim, 
ker pač ne cvrem, in tudi na kruh ga ne 
mažem, čeprav je menda odličen kot 
podlaga za med ali marmelado ali pa 
kar sam. Že takoj pa moram posvariti, 
da z doziranjem ne gre pretiravati, saj 
sta okus in aroma gheeja približno tri-
krat močnejša kot pri surovem maslu. 
A pojdimo lepo po vrsti. Maslo ghee 
naj bi prišlo k nam iz Južne Azije, kjer 
ne manjka v nobeni kuhinji. Tradicio-
nalna indijska medicina (ajurveda) ga 
močno čisla tudi po zdravilnih učin-
kih. Ker ne vsebuje mlečne laktoze, 
ga lahko uporabljamo vsi. Zmanjševal 
naj bi tveganje za srčno-žilne bolezni, 
z vitaminom A naj bi pomagal k zdra-
vi sluznici, očem in koži, vitamina D 
in K pa sta poroka za zdrave kosti in 
vezna tkiva. Razen tega vsebuje pretež-
no kratkoverižne maščobne kisline, ki 
podobno kot antioksidanti prispevajo 
k zdravemu črevesju in dobri prebavi. 
Ghee naj bi tudi hranil možgane, izbo-
ljševal spomin, podaljševal življenjsko 
dobo  Še posebej naj bi bil zdravi-
len ghee, ki mu primešajo zelišča ali 
začimbe. 
V trgovinah z zdravo prehrano ga lah-
ko kupite, lahko pa se, tako kot sem 
se sama, s kuhanjem spopadete sami. 
Ghee ni zgolj azijska iznajdba, čeprav 
bivoljega masla pri nas res nimamo. Iz 
kravjega so ga kuhale že naše babice in 
prababice, ki o ajurvedi niso imele poj-

ma. Na internetu sem zasledila recept 
iz Slovenske kuharice F. Kalinškove iz 
leta 1932 in po njem pripravljam svoje 
kuhano maslo. 
Kupim dva ali tri paketke bio surovega 
masla, ga razrežem in dam v posodo. 
Ko zavre, ga rahlo osolim, prvič sem 
dodala tudi malo moke, kasneje pa ne 
več. Maslo kuham na majhnem ognju, 
da počasi vre in se čisti. Z njega pobi-
ram pene. Ko usedline na dnu posode 
začnejo rumeneti, je maslo kuhano. 
Čas kuhanja je različen, verjetno odvi-
sen od masla, traja nekje od pol do ene 
ure. Zlato rumeno tekočino precedim 
skozi gazo in gosto cedilo v steklene 
kozarčke. Precejam enkrat, sem pa 
tudi že večkrat, saj se menda pravo 
maslo ghee kuha in preceja dan ali 
celo dva. Moje maslo po večkratnem 
precejanju in daljšem kuhanju ni bilo 
nič drugačno kot pri enostavnem pos-
topku, zato ne kompliciram več. 
Ko se tekoče prečiščeno maslo shladi, 
se rahlo zgosti. Sama kozarčke hranim 
v kleti, tistega, ki ga uporabljam, pa 
imam kar v kuhinjski omarici, saj se 
ne bojim, da bi se pokvarilo. S kuhan-
jem namreč iz surovega masla odstra-
nimo vodo, s precejanjem pa goščo, 
tako da ostane res samo čista maščoba. 
Je zagotovo najboljša, najbolj zdrava 
maščoba za pečenje in cvrtje, ker se pri 
visokih temperaturah ne smodi. Vča-
sih si s kapljico gheeja pomažem očesi 
za boljši vid, uporaben je tudi kot ses-
tavina za izdelavo krem. Z goščo, ki 
ostane po precejanju, so varčne gospo-
dinje včasih zabelile žgance.  

Helena  
Jelovčan
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

E
ko festival Zelenega planeta, ki 
je v starem delu Kranja potekal 
sredi maja, so organizatorji pri-
pravili z namenom ozaveščanja 

in posredovanja koristnih informa-
cij o ekološki ponudbi produktov in 
storitev.  Poleg ponudnikov ekološke 
hrane, kozmetike, turistične ponudbe, 
produktov za zdravo in ekološko biva-
nje in športnih dejavnosti so v obliki 
delavnic in predavanj tako za odra-
sle kot otroke predstavili še zanimive 
načine ekološkega razmišljanja. Tako 
so obiskovalci festivala lahko izvedeli 
marsikaj o zdravem prehranjevanju, 
o zdravih medsebojnih odnosih, o 
tem, kako na naraven način prepreči-

ti napade klopov, kakšno je ekološko 
vrtnarjenje, ekološka kozmetika in še 
marsikaj. 
»Opazili smo, da na Gorenjskem ni 
bilo nikoli organizirane prireditve, ki 
bi predstavila vso ekološko ponudbo 
na enem mestu. Mi danes predstavlja-
mo vse od električnega avtomobila in 
električnih koles do ekoloških živil in 
celo hrane za male živali. S tem skuša-
mo prikazati, kaj vse ekologija je in 
kako jo vključiti v naše življenje. Naš 
odnos do okolja namreč ne pomeni le 
tega, da jemo ekološko pridelano hra-
no, ampak se odraža v našem odnosu 
do okolice. Temu primerno smo pri-
pravili tudi predavanja, ki so posveče-
na tako medsebojnim odnosom kot 
temu, kako koristno uporabiti stvari, ki 
bi jih sicer odvrgli,« je v imenu organi-
zatorjev povedala Jolanda Ugrin. 

Sredi Kranja  
Eko festival
Okolju prijazna ekološka proizvodnja in zdrav ter aktiven način 
življenja sta bila glavni vodili prvega Eko festivala v Kranju.

Okolju prijazna ekološka proizvodnja 
je vedno bolj zanimiva. 
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Besedilo: Vilma Stanovnik

P
rezračevanje vpliva na temperaturno stanje in vlago 
v prostoru. Temperatura in vlaga vplivata na občutek 
ugodja v prostoru. Posledica neustreznega prezračeva-
nja je lahko rosenje sten in pa plesni v prostoru. Pro-

stor se lahko prezračuje z naravnim ali prisilnim prezračeva-
njem. Naravno prezračevanje se izvaja z odpiranjem oken in 

skozi špranje na oknih, vratih. Za mehansko prezračevanje 
pa potrebujemo ventilatorje, kanalske razvode in ostale prez-
račevalne elemente,« pravi Anton Marc, univ. dipl. inž. str., 
iz  LEAG-a.
Svež dovedeni zrak ima temperaturo zunanjosti, zato ga je v 
zimskem času potrebno ogreti. Posledično to pomeni, da s 
prezračevanjem izgubljamo toploto. Zamenjava oken z novi-
mi torej prinaša prihranke pri porabi toplote na račun manj-
ših izgub zraka skozi špranje in ne samo zaradi zmanjšanega 
prehoda toplote skozi stekla.
»Boljše tesnjenje novega okna je s stališča prihrankov  
toplote dobro, s stališča prezračevanja pa prinaša problem 
zagotavljanja svežega zraka v prostorih. Uporabnik mora 
pri novih oknih sam izvajati prezračevanje z odpiranjem, 
med tem ko se je pri starejših oknih svež zrak dovajal skozi  
špranje in je bil tako dotok svežega zraka običajno zagotov-
ljen. Ob zamenjavi oken se velikokrat ne zavedamo tega pro-
blema. Zato je potrebno ob načrtovanju menjave oken razmi-
šljati tudi o ustrezni rešitvi prezračevanja. Najbolj zanesljiv 
sistem zagotavljanja svežega zraka v prostorih je vgradnja 
prisilnega prezračevanja s centralno enoto z vgrajenim vrača-
njem odpadne toplote iz zavrženega zraka (rekuperacija). Pri 
sami zamenjavi oken pa je velikokrat vgradnja mehanskega 
prezračevanja tehnično težko izvedljiva ali pa uporabnik ne 
zmore hkratne investicije,« pojasnjuje Anton Marc in doda-
ja: »Na trgu se zato pojavljajo rešitve, ki so primerne tudi za 
reševanje problema prezračevanja ob zamenjavi oken in ne 
predstavljajo večjih dodatnih posegov v objekt. Žal pa se ob 
zamenjavi oken ti sistemi po navadi ne izkoristijo. Zato naj-

Naravno prezračevanje 
prostorov
Za udobno bivanje v hišah je poleg varne strehe in toplote v 
prostorih potreben tudi svež zrak.

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO 

LESNI PELETI
v vrečah po 15 kg

(kombinacija bukve 70 % in smreke 30 %)

Za dosego visoke kalorične vrednosti  
18,37 MJ/kg. Narejene po standardu CEN/

TS (razred A1), nizka vrednost vlage  
maks. 8 %, vsebnost pepela pod 0,6 %!

Prodaja: 051/306 000, 04/236 40 30

NIKOTRANS & BEGRAD d.o.o., 
Savska loka 23, 4000 Kranj

NIKO TRANS
Sodnikar Niko
e-pošta: nikotrans@siol.net

 Ob zamenjavi oken brez vgradnje 
mehanskega prezračevanja je pomembno,  
da se uporabnik zaveda, da ima sedaj 
manjše naravno prezračevanje kot pri 
starejših oknih in da mora zato sam redno 
prezračevati
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

��tende - markize
��žaluzije - zunanje in notranje

��rolete ��panelne zavese
��komarniki ��screen roloji ��roloji
��rolo garažna vrata ��plise zavese

®

www.asteriks.net

večkrat ostane uporabnikom 
samo redno in pravilno prez-
račevanje z odpiranjem oken.«
Za zmanjšanje izgub toplote 
v prostoru je najbolj učinko-
vito kratkotrajno zračenje na 
prepih. To naj traja vsaj pet do 
deset minut. 
»Takšno zračenje moramo 
izvajati v enakomernih inter-
valih, na primer na vsake tri 
ure. Glede intervalov zrače-
nja je potrebno upoštevati tudi 
zunanjo temperaturo in se 
posebej pri nizkih zunanjih 
temperaturah izogibati predol-
gemu odpiranju oken. Smisel-
no je prezračevanje tistih pro-
storov, ki jih uporabljamo,« 
pravi Anton Marc. 
»Ob zamenjavi oken brez 
vgrad nje mehanskega prezra-
čevanja je pomembno, da se 
uporabnik zaveda, da ima 
sedaj manjše naravno prezra-
čevanje kot pri starejših oknih 
in da mora zato sam redno 
prezračevati,« še pove Marc.  

A. Zračenje z odpiranjem oken in vrat na stežaj
B. Zračenje z odpiranjem oken na stežaj
C. Zračenje s priprtimi okni
D. Zračenje s »skipanim« oknom in odprtimi vrati
E. Zračenje s »skipanim« oknom

UČINKOVITOST RAZLIČNIH NAČINOV NARAVNEGA  
PREZRAČEVANJA (VIR ZRMK)

 Naravno prezračevanje se izvaja z odpiranjem oken in 
skozi špranje na oknih, vratih. Za mehansko prezračevanje 
pa potrebujemo ventilatorje, kanalske razvode in ostale 
prezračevalne elemente.
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Kako prenoviti ogrevalni 
sistem v starejši zgradbi 
in znižati stroške? Ohraniti 
radiatorje? Izbrati toplot-
no črpalko tudi za prime-
re dolgih in hladnih zim? 
Kako meriti učinke? Kako 
vzdrževati in upravljati nov 
sistem? Svoje izkušnje nam 
je zaupal Rok Herlec iz Kra-
nja, ki s toplotno črpalko 
Coolwex na leto prihrani 
2200 evrov!

Celovito ste prenovili sis-
tem ogrevanja in ohranili 
radiatorski sistem. Kakšni 
so bili stroški ogrevanja 
pred prenovo in kakšni so 
sedaj?
»Ogrevamo 200 m2, del-
no tudi klet. Pred prenovo 

smo letno porabili od 2500 
do 3000 litrov kurilnega 
olja. Sedaj porabo merim 
s posebnim števcem elek-
trične energije zgolj za 
toplotno črpalko. Dvoletno 
povprečje znaša 6000 kW, 
kar pomeni 720 evrov.« 

Zakaj ste izbrali toplotno 
črpalko Coolwex? 
»Pred odločitvijo za pro-
izvajalca sem se že odločil 
za inverterski sistem. Pri-
merjal sem učinkovitost 
naprav v ožjem izboru in se 
odločal med Coolwexom in 
konkurenčnimi produkti. 
Pozanimal sem se o refe-
rencah slednjega in preko 
priporočil znancev prišel do 
zadovoljnega uporabnika. 

S PRENOVO SISTEMA OGREVANJA  
DO DVA TISOČ DVESTO EVROV LETNEGA PRIHRANKA

Rok Herlec (desno) skupaj z monterjem  
ob toplotni črpalki Coolwex

�������	
��������

www.dvorec-jelen.si

T.: 01 5680 175  �  @: info@dvorec-jelen.si

V tej enkratni akciji si lahko zagotovite moderno 
stanovanje na izjemni lokaciji v Kranju, le 20 
kilometrov od Ljubljane. Kupite stanovanje s 
sodobnimi tehnološkimi rešitvami in kakovostnimi 
�������	
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Akcija traja do 30. junija 2014

do 25%
popust

na izbrane enote

S toplotno črpalko Coolwex lastnik 48 let 
stare hiše  iz Kranja sedaj porabi  
za radiatorsko ogrevanje 200 m2 prostorov 
in tople vode zgolj 720 EVROV letno.

Prepričale so me reference, lep design in 
odlična regulacija.  

Zahteva nov sistem tudi kakšno pose-
bno vzdrževanje? Ste ugotovili kak-
šne posebnosti pri delovanju?
»Prvi pregled delovanja po dveh letih je 
pokazal, da vse deluje brezhibno. Takšne 
izkušnje imajo tudi znanci. Pri njih sistem 
deluje že dobrih pet let. Pri nas je delova-
nje brezhibno in avtonomno. Nimamo 
nikakršnega dela, prostori so ogreti na 
želeno temperaturo, pri nas med 21,5 in 
22 stopinjami Celzija. Delovanja zunanje 
enote v hiši ne slišimo. Poglavitna je eko-
nomičnost, saj so stroški trikrat manjši. 
Prav to je bilo zame največje, izjemno 
pozitivno presenečenje.« 

Vas je v prejšnji zimi, ki je bila glede 
količin snega in trajanja zimskih raz-
mer res izjemna, kaj posebej presene-
tilo?
»Naša hiša ni idealno izolirana in ima 
še vedno precejšne toplotne izgube. 
Kljub temu dosegamo prihranke, ki 
letno presegajo 2000 evrov. Sistem pa 
dokazano odlično in varčno deluje tudi 
pri najnižjih temperaturah na Gorenj-
skem.«

Dodatne informacije in  
strokovno svetovanje tudi na 
080 35 13, www.coolwex.com, 
E: info@coolwex.com.
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

D
ruštvo KRARH je 
mlada skupina arhi-
tektov in oblikoval-
cev, ki so se kalili na 

več domačih in mednaro-
dnih arhitekturnih in urba-
nističnih natečajih. Tako so 
si izoblikovali sodobni, kre-
ativni in inovativni pristop 
do načrtovanja prostora. 
»Naša želja je te dragocene 
izkušnje prenesti v doma-
če okolje, Kranju vdahniti 
svežino ter s svojim delom 
in idejami pomagati k traj-
nostnemu razvoju mesta in 
okolice. Poznavanje lokal-
nega okolja predstavlja veli-
ko prednost, hkrati pa ose-
bna vpletenost vanj pomeni 
prav poseben družbeno 
odgovoren pristop do ureja-
nja okolja in prostora. Zato 
po eni strani na razvoj in 
stanje v prostoru gledamo 
kritično, vendar obenem 
predlagamo ustrezne reši-
tve, ki vodijo do izboljšanja 
kakovosti bivanja,« pravi 
Aleš Peternel in dodaja, da 
bo pomemben del njihove-
ga delovanja nudenje stro-
kovne pomoči občanom. 
»Ob sproščenem pogovoru 

jih namreč želimo aktivno 
vključiti v proces oblikovan-
ja kvalitetnega bivanjskega 
prostora in jim tako poma-
gati uresničiti želje in ideje. 
S posluhom za trenutno 
finančno krizo je naš cilj 
tudi, da bi omogočili brez-
plačno strokovno svetovan-
je. To bo potekalo vsak četr-
tek in petek med 15. in 17. 
uro v pisarni na Glavnem 
trgu. Naša strokovna pomoč 
je aktualna za vse generaci-
je, naj gre za mlade, ki prvič 
rešujejo svoje stanovanjske 
probleme, kot starejše gene-
racije, ki se srečujejo s pro-
blemi vzdrževanja nepre-
mičnih in prenove,« tudi 
pravi Aleš Peternel in doda-
ja, da njihovo delovanje v 
mestu pomeni korak naprej 
v smeri okoljske in prostor-
ske ozaveščenosti. »S svo-
jim znanjem, voljo, pogu-
mom, željo ter izvirnostjo 
bomo dosedanje dosežke 
skušali vseskozi nadgrajeva-
ti. Z možnim in pozitivnim 
sodelovanjem z ostalimi 
različnimi strokovnjaki, kot 
so gradbeni inženirji, urba-
nisti, oblikovalci, mizarji, 
grafiki in ostali, bodo različ-
ne ideje z našo pomočjo 
zaživele v prostoru,« še 
dodaja Aleš Peternel. 

Domači arhitekti  
tudi svetujejo
Na Glavnem trgu v starem Kranju so člani društva arhitektov KRARH 
odprli pisarno, v njej pa bodo imeli tudi brezplačno arhitekturno 
svetovanje.

Skupina arhitektov in oblikovalcev KRARH ima pisarno na 
Glavnem trgu v Kranju.

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JE SE NI CE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
PO PU STI SE NE SE ŠTE VA JO!
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Akcijska cena z dostavo 249 EUR/t z vključenim DDV.

 Specifikacija lesnih peletov:
• Kakovostni razred: A2
• Pepel: ≤ 0,88 %
• Vlažnost: ≤ 8 %
• Sestava: trdi les (bukev)/

         mehki les (jelka, smreka) = cca. 30:70

Dobava najmanj ene palete (1050 kg).

Akcija do odprodaje zalog.
  
 NAROČILA:
 Gorenjske elektrarne, d.o.o.
 Stara cesta 3, 4000 Kranj
 e-naslov: lesni-peleti@gek.si
 telefon: 04/20 83 532 ali 20 83 549
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LESNI PELETILESNI PELETI

Slika je simbolična.

PREDSEZONSKA  
A K C I J A

Ob nakupu DVEH PALET ALI VEČ prejmete 

BONUS ZA 5 EUR/PALETO.
Cena z lastnim prevzemom v skladišču Gorenjskih elektrarn, d. o. o., je 235 EUR/t.

Naročilo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca na spletni strani www.gek.si.

Prevoz je vključen v ceno za vse občine v gorenjski regiji. Dostava do drugih naslovov se obračuna po veljavnem  
ceniku in bo obračunana na računu. Kupci Elektra Gorenjska Prodaja, d. o. o., so upravičeni do 5 EUR bonusa.  

Bonus bo obračunan na položnicah za električno energijo. 
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STROJNO, SPLOŠNO IN STAVBNO KLJUČAVNIČARSTVO
Kovinotehnika Boštjan Jalen s.p., Huje 23, 4000 Kranj

e: info@jalen-kovinotehnika.si
GSM:041/662-684

• kovinske ograje
• nadstreški

• okrogle stopnice
• jeklene konstrukcije
• avtomatska vrata

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

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

S
ejma, ki imata bogato, več kot 
desetletno tradicijo, sta namenje-
na strokovni javnosti, inženirjem 
in tehnikom, ki delujejo na podro-

čju energetike in industrijskega vzdrže-
vanja. Na njem se predstavljajo številna 
slovenska in tuja podjetja.
Sejemski dvojček prinaša pametne 
rešitve za energijsko učinkovitost in 
trajnos tni razvoj. V štirih dvoranah ozi-
roma na skoraj 20.000 kvadratnih me-

trih razstavnih površin je svojo ponud-
bo predstavljalo 550 razstavljavcev z 
vseh celin. Kakor poudarjajo v družbi 
Celjski sejem, ki je organizator obeh 
sejmov, so se na enem mestu zbra-
li ključni predstavniki energetike in 
industrijskega vzdrževanja širše regije, 

Sejemski dvojček  
je bil uspešen
Od  20. do 23. maja sta na celjskem sejmišču potekala dva 
mednarodna sejma: 17. sejem Energetika in 16. sejem Terotech - 
Vzdrževanje.
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sejmišče pa je za štiri sejem-
ske dni postalo stičišče ino-
vativnih razvojnih rešitev, ki 
v ospredje postavljajo odgo-
vornost do okolja. 
Sejem je odprl minister za 
infrastrukturo in prostor 
Samo Omerzel, ki je v svojem 
uvodnem nagovoru poudaril, 
da Slovenija potrebuje smel 
in samozavesten energetski 
koncept, ki bo omogočal hit-
rejši zagon investicij in s tem 
posledično pospešil gospo-
darski razvoj. Nov val elek-
trifikacije je priložnost, da 
Slovenija usmeri svoje ener-
getske potenciale zlasti v pri-
ložnosti na področju prome-
ta. In prav v tem segmentu, 
ko govorimo o e-mobilnosti, 
je Slovenija s svojo geograf-
sko majhnostjo v prednosti 
pred drugimi razvitimi evrop-
skimi državami. Po odprtju je 
potekala predstavitev nastaja-
jočega Energetskega koncep-

ta Slovenije. S tem koncep-
tom bomo v Sloveniji določili 
ključne razvojne usmeritve za 
prihodnjih štirideset let.
Tokratni, že 17. mednarodni 
sejem Energetika – Energeti-
ka od proizvodnje do porabe 
je namenjen ogrevalni tehni-
ki za industrijo, poslovno 
uporabo in gospodinjstva. 
Obiskovalci so si lahko ogle-
dali ponudbo razsvetljave 
za poslovne uporabnike in 
gospodinjstva, industrijo, 
ponudbo s področja preskr-
be z vodo in vodovodne ter 
sanitarne inštalacije. Predsta-
vili so se ponudniki hlajenja 
in prezračevanja, električne 
energije, zemeljskega plina 
in drugih energentov, izvede-
ti je bilo mogoče vse o proiz-
vodnji toplotne in električne 
energije iz obnovljivih virov 
energije, avtomatizaciji ter o 
naprednih sistemih za nizko-
energijske in pasivne hiše.

Vzporedni 16. mednarodni 
sejem Terotech-Vzdrževanje 
je v ospredje postavil avto-
matizacijo in vzdrževanje 
objektov, dvig kakovosti biva-
nja in poslovanja, nadzor in 
optimizacijo vodenja, zmanj-
ševanje porabe energije ter s 
tem manjše onesnaževanje 
okolja. Podjetja, ki ponujajo 
storitve s področja vzdrževa-
nja v industrijskih obratih, 
posebno pozornost name-
njajo uporabnikom, ki s 
preventivnim vzdrževanjem 
strojev in naprav skrbijo za 
dolgoročno konkurenčnost 
poslovanja. Ogledati si je bilo 
mogoče ponudbo elementov 
in sistemov za avtomatizaci-
jo industrijskih procesov ter 
industrijske robote, predsta-
vili so se ponudniki indus-
trijskih olj in maziv, ki so 
prijazna do človeka in okolja, 
ponudniki zaščitne opreme 
za vroča dela, industrijskih 

pralnih naprav, strojev za 
obdelavo kovine, strojegrad-
nje in strojev v vzdrževanju 
ter ponudniki opreme za 
vzdrževanje.
Na sejmišču so se zbrali 
ponudniki najpomembnejših 
blagovnih znamk, v strokov-
nem obsejemskem programu 
pa so svoja mnenja soočili 
najvidnejši predstavniki stro-
kovne javnosti in odločeval-
skega okolja. Organizator sej-
ma je ob zaključku potrdil 
dobre odzive razstavljavcev, 
kar naj bi pomenilo, da je vse-
binsko nadgrajen, osvežen v 
skladu s sejemskimi trendi in 
še dodatno specializiran. Pre-
pričani so, da je ta usmeritev 
dolgoročna in prava razvojna 
strategija in bo tako sejemski 
dvojček postal najpomem-
bnejše stičišče regijske ener-
getike v najširšem pomenu 
ter ponudnikov učinkovitega 
industrijskega vzdrževanja. 

CENTER ČISTIL

PROSEN COM d.o.o., čiščenje in trgovina
Poslovna cona A 47, 4208 Šenčur
Tel.: 04 25 71 428
delovni čas trgovine:  
od 8. do 16., sobota od 8. do 12.
www.prosencom.com imamo tri čiste

TRGOVINA  STORITVE  ZNANJE

VABIMO VAS NA 

DNEVE ODPRTIH VRAT, 

v četrtek, 5. 6., in petek, 6. 6. 2014,

od 10. do 18. ure.

PREDSTAVITEV SESALCEV WIRBEL IN OSTALE OPREME IN ČISTIL.
Lahko nas obiščete tudi  
v soboto od 8–12 ure.

  

kupon za 
10% popust 

do 14. 6. 
2014 

�

�
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Janez Kleč s.p., tel.: 051 477 438
E-mail: info@keramicarstvo-klec.si  
www.keramicarstvo-klec.si
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strokovno in ugodno polaganje 
vseh vrst keramičnih ploščic

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

N
a kaj moramo biti pozorni pred 
nakupom ploščic, vemo, dokler 
se ne znajdemo pred samo odloči-
tvijo. Arhitekti imajo nekaj koris-

tnih nasvetov, a kaj ko nam jih ne delijo 
zastonj, in zato ponuja Kranjčanka nekaj 
koristnih namigov. Barvo ploščic prilago-
dite prevladujočim v prostoru. Preden se 
odločite za nakup, se najprej ozrite po ste-
nah, oknih, vratih, podbojih in morebitni 
drugi opremi v prostoru. Vsi hočemo, da 
bi prostor zgledal večji, zato namig: izbe-
rite svetle ali velike ploščice. Na svetlih se 
pozna vsaka smet, na temnih še bolj, torej 
neka srednja izbira. Srednja izbira pa je 
spet prava »filozofija«. Če imate nizek 

strop, izberite tanke, ozke ploščice in jih 
položite navpično. Če hočete stanovanje 
»oživeti«, potem naj vam jih položijo dia-
gonalno. Če imate prostor popolne pravo-
kotne oblike, potem naj vam jih položijo 
z zamikom, kar pomeni, da jih polagajo 
po polovični dolžini prejšnje vrste ploščic. 
S takim načinom polaganja boste dobili 
občutek, da je prostor še večji. Če hoče-
te narediti »umetniški« vtis na soprogo, 
vam ni treba kupovati predragih mozai-
kov, dovolj bo, da ste malce iznajdljivi ali 
pretkani. Pravi keramičarji pravijo, da je 
dovolj že, če tla v prostoru obrobite z ven-
cem ali pa ga popestrite s katerim od že 
izdelanih vzorcev, ki se dobijo v prodajal-
nah ploščic. Pazite le, da ne bo na koncu 
najlepši vzorec ravno pod pralnim stro-
jem ali umivalnikom.

Nekaj za neodločne
Izbira ploščic ni tako lahko opravilo, kot se zdi na prvi pogled. Sploh 
če stopimo v specializirano prodajalno, v kateri je na izbiro točno 
»milijon« različnih vzorcev keramičnih ploščic.

Obstajajo ljudje, ki se sami lotijo 
polaganja ploščic, a tudi oni prizna-
jo, da jih je to stalo skoraj več, kot če 
bi klicali najcenejšega keramičarja. 
Razlog tiči v neizkušenosti, zato gre 
kar nekaj ploščic in lepila v nič. Ne 
priporočamo tega početja, ker je na 
Gorenjskem veliko izvrstnih pečar-
jev, ki se ukvarjajo s tem. Iz lastnih 
izkušenj lahko napišem, da je še naj-
boljši in najdražji pečar cenejši od 
»fušarja«, kajti na trgu je vse preveč 
slabih ploščic, torej takih, ki so na 
pogled sicer krasne, za polaganje pa 
obupne. Zakaj? Zato, ker v paketu 
dobiš prevelika odstopanja v debe-
lini in velikosti ploščic. Na kaj take-
ga pa neizkušeni polagalec niti ne 
pomisli in se zato čudi, ko mu med 
polaganjem zmanjkuje ali ostaja vse 
več podlage pod koleni. Strokoven, 
izkušen in izobražen pečar vam bo 
svetoval že pred samim nakupom, 
nato pa vam bo ploščice položil tako 
dobro, da jih boste s ponosom kazali 
sosedom. 
Dobro položena keramika je tista, ki 
ima enake fuge, ki ima povsem »glad-
ko« površino, torej vse ploščice so v 
enaki višini, ni stopničk, in skoraj ne 
boste opazili odrezanih kosov. Če vam 
jih položi pravi pečar, vam ne bodo 
odstopile, ker on točno ve, kdaj je po-
dlaga pripravljena in prava za polaga-
nje. Ne skopari z lepilom niti ne preti-
rava. Če imate ploščice za to, da vam 
dom krasijo, potem je ta članek na 
mestu, če pa jih imate zgolj iz praktič-
nih razlogov, potem se polaganja lah-
ko lotite tudi sami in enostavno poza-
bite, kaj ste prebrali. JA
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Kaj je dobro vedeti pri izbiri nove kopalnice?
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Kopalnica in njen pomen v domu se še naprej povečuje. Danes moder-
na, dobro načrtovana ter uporabna kopalnica predstavlja enega najpo-
membnejših prostorov v domu. Številni inovativni izdelki nudijo možno-
sti, da opremimo kopalnico v skladu z našimi zahtevami in potrebami. 
Dotrajanost kopalnic ali le želja po bolj uporabni in lepši kopalnici je 
razlog, da v njej kaj obnovimo, spremenimo, dodamo ali si omislimo 
povsem novo.

Načrtovanje kopalnice
Izbira nove kopalnice ni enostavna in lahko zahteva precej vloženega 
časa, energije in konec koncev finančnih sredstev.
Z namenom olajšati odločitev o izbiri kopalnice so v salonu kopalnic 
Eltron v Kranju na voljo strokovno usposobljeni prodajalci kopalniškega 
programa, ki vam bodo svetovali in predstavili vse možnosti izbire. Prislu-
hnili bodo vašim željam ter vam svetovali v skladu z vašimi pričakovanji. 
Svetujejo vam, da pred prenovo izmerite velikost kopalnice in pri tem 
upoštevate že obstoječe vodovodne inštalacije in električno napeljavo. V 
salonu kopalnic si nato izberete keramične ploščice, sanitarno opremo, 
kopalniško pohištvo, armature in ostalo opremo, prodajalec pa vam jo v 
tridimenzionalni tehniki izriše po vaših željah. S pomočjo profesionalnega 
programa za izris kopalnic Visoft vam je v Eltronu na ta način omogočeno 
celovito načrtovanje, rešitev in končni videz kopalnice.

Keramične ploščice, kopalniško pohištvo, sanitarna  
in ostala oprema
V prodajnem salonu lahko najdete keramične ploščice kvalitetnih evrop-
skih proizvajalcev s široko ponudbo ploščic različnih dimenzij, vzorcev, 
barv in oblik, ki omogočajo nešteto možnosti oblikovanja prostorov. 
Pomembno je, da izberete primerne ploščice glede na namen uporabe – 
zunanje ali notranje, stenske ali talne …

Med sanitarno opremo uvrščamo umivalnike, kadi, tuše, straniščne školj-
ke, bideje, pisoarje itd. Izdelki nesporne kvalitete slovijo po inovativnosti in 
visokotehnoloških rešitvah, ki bodo predvsem zmanjšale vsakodnevno pora-
bo vode in preprečile nalaganje vodnega kamna. Osrednji element je umival-
nik, ki je lahko samostojen, vgrajen ali v sklopu omarice. Priročni so dvojni 
umivalniki, kar pride prav predvsem zjutraj, ko se hiti v vrtce, šole, službe ... 
Izbrati kopalno kad ali tuš ali oboje? Pogosta dilema, rešitev pa je  
odvisna od želja posameznika. Dejstvo je, da je izbira tuša bolj gospodarna 
in ekološka, saj tako porabimo bistveno manj vode. Vse bolj priljubljena je 
tudi odtočna kanaleta, ki se jo vgradi namesto tuš kadi. Pri izbiri vrat tuš 
kabine je na voljo pleksi ali pa kaljeno steklo. Slednjega lahko naročite 
tudi z moderno, vedno bolj uporabljeno NANO tehnologijo, ki omogoča 
čiščenje samo z vodo. 
Straniščna školjka lahko stoji na tleh ali je pritrjena na steno. Izbirate  
lahko med nizkomontažnim zunanjim kotličkom za vodo ali pa vgradnim, 
ki je kvalitetnejši, tišji in omogoča enostavnejše čiščenje prostora. Pripo-
ročamo pa, da ima straniščna školjka minimalno 25 cm prostora na vsaki 
strani pokrova. 
Pri izbiri kopalniškega pohištva je zaradi lažjega čiščenja in preprečitve 
vlažnih tal bolje izbrati pohištvo, pritrjeno na steno. V primeru montažnih 
sten pa priporočamo, da se odločite za pohištvo, ki stoji na nogicah. Arma-
ture, kopalniški dodatki ter dodatna umetna svetloba v kopalnici se izbira 
nazadnje. Poleg estetskega vidika je predvsem pomembna kvaliteta izdel-
kov, možnost servisa in dobave rezervnih delov. 

V Eltronu vam nudijo tudi pomoč pri izbiri kvalitetnega izvajalca za kera-
miko in vsa potrebna dela v novi kopalnici. Več informacij o kopalnicah 
pridobite na www.eltron.si, preko elektronske pošte info@eltron.si. 
ali pokličete na telefon 04/828 05 65.



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

L
aufar, tekač, dandi, drajsar  poganjalček. Zdaj vam je že 
bolj jasno. Poganjalček je ime, ki se je nekako zakorenini-
lo pri starših in otrocih. Tako jim pravijo tudi prodajalci. 
Laufar po nemško ali tekač po naše mu pravimo zato, ker 

ga je nemški izumitelj, baron Karl Drais davnega leta prvi skon-
struiral in že pri prvi predstavitvi požel  salve smeha. Ljudje kaj 
bolj smešnega do tedaj še niso videli. Baron je kmalu dobil vzde-
vek Laufmaschine. Posmehu ni bilo konca. Primitivno igračko 
z dvema lesenima kolesoma, sedežem in čudnim krmilom je 
celo patentiral z imenom Dandy horse. Očividci so pravili, da je 

Zgodba o poganjalcu
Verjetno boste na prvo besedo težko razumeli, o čem pišem.
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patent dobil zgolj zato, da bi se baronu še naprej lahko posme-
hovali. A Karl Drais je imel vizijo. V svojem izumu je videl pri-
hodnost človeštva. In tako se je iz drajserja, ki so ga imenovali 
po njegovem priimku tudi v naših krajih, rodilo pravo kolo, 
tako, ki je še danes na cestah, tako, ki ima pedala in verigo in 

 še marsikaj drugega.
PEDALA SO SPREMENILA KOLESARSKI SVET. Pedala so teka-
ča potisnila v pozabo za dolga desetletja, za celo stoletje prav-
zaprav. Zagnani strokovnjaki za otrokov razvoj so ga obudili 
ne dolgo nazaj v malce drugačni obliki, a vendar so izhajali 
iz Draisovega tekača. Tricikli so bili dolga leta glavna dome-
na najmlajših kolesarjev. Spomnimo se, da so od nekdaj vsi 
trdili, da mora otrok najprej shoditi, potem še malo počakati 
in še malo ojačati, da bi lahko sploh sedel najprej na tricikel, 
potem na kolešček s pomožnima kolescema na vsaki strani 
zadnjega kolesa in potem, ko bi starš ugotovil, da je njegovo 
ravnotežje premagalo drgnjenje pomožnih kolesc ob asfalt, 
ju je odvijačil in otrok je  zvozil. Postal je kolesar! Če se je 
vse to zgodilo pred tretjim rojstnim dnevom, je bilo zelo hit-
ro, če se je to zgodilo pred petim, pa normalno. Danes pa so 
otroci najprej tekači, laufarji, poganjavci, drajsarji in potem 
šele kolesarji, vendar je povsem normalno, če to postanejo že 
precej pred tretjim rojstnim dnevom. Vrli proizvajalci otroš-
kih koles so se znašli v zagati, kako izdelati tako majhno kolo 
s pedali, da bo omogočalo tako mlademu človeku kolesarjen-
je brez pomožnih kolesc! Vsako dobro za sabo potegne še kaj 
slabega, bi lahko rekli, vendar ne v sodobnem tehnološkem 
času, kakršen je zdaj, ko je možno narediti vse in še več.
Če se še vedno sprašujete, kaj vam hočem opisati ali pred-
staviti, povprašajte po poganjalcu v najbližji otroški trgovi-
ni. Danes je možno otroku kupiti kar nekaj raznovrstnih 
modelov. Lahko lesenega ali povsem plastičnega, obstajajo 
pa tudi železni in aluminijasti, karbonskega še nismo vide-
li. Vsi pa so imeli skupni imenovalec. Bili so zelo uporabni, 
zelo učinkovit, vendar tudi težki. Da, težki. Zakaj pa je teža 
pri tako malih koleščkih pomembna, se verjetno sprašujete. 
Odgovor se skriva v starševskih mukah. Otročiček z veseljem 
odteče sede na poganjalcu z domačega dvorišča na ulico, v 
mesto, na igrišče, na igrala  se tam utrudi, tako da mora 
nazaj grede starš nositi otroka in poganjalca. Zato starši pred 
nakupom vsakega poganjalca najprej potežkajo, čisto tako ... 
preventivno, da bi izvedeli, kakšno težo bodo vedno nosili 
nazaj domov. 



Cruzee nadaljuje revolucijo.

CRUZEE JE NAJLAŽJI POGANJALEC NA 
SVETU! Tehta zgolj dva kilograma, 
ima nastavljiv sedež, ki se dviguje sora-
zmerno z otrokovo rastjo tam nekje 
do šestega leta, to je od šestdeset cen-
timetrov otrokove višine pa vse do 120 
centimetrov. Je lahek in še enkrat  je 
zelo lahek. To smo starši iskali, zdaj ne 
bomo več besni, če naš otrok izjavi, da 
bo šel domov raje peš ali pa v našem 
naročju oziroma na »ija-ija«  Cruzee 
zdaj ni samo domena otroških proda-
jaln, ampak tudi vseh dobrih kolesar-
skih trgovin. Na Gorenjskem ga najde-
mo v vseh dobro založenih kolesarskih 
prodajalnah na najbolj vidnem mestu.
POMEMBNOST POGANJALCEV. Je zelo 
velika, zato pa so se obudili in obdr-
žali oziroma preživeli. Strokovnjaki 
pravijo, da so revolucija, ki prestavlja 
razvojni korak pridobitve ravnotežja 
v precej zgodnje obdobje otroštva. 
Napisal sem že, da je še ne dolgo 
nazaj veljalo, da se mora otrok najprej 
plaziti, da bi shodil, se potem naučiti 
poganjati tricikel, nato kolo s pomož-
nima koleščkoma in šele potem naj 
bi imel pod svojo čelado dovolj razvit 
center za ravnotežje, da ga lahko z 
nekaj urami vaje na dvorišču nauči-
mo vožnje s pravim biciklom. S poja-
vom poganjalcev se pri otrocih center 
za ravnotežje razvije precej hitreje, 
zato lahko hitreje razvozlajo skrivnost 
pedal in temu danes rečemo razvojni 
napredek človeka. Ste razumeli? V 
ravnotežju je »finta«. In ne samo to, 
otroci ohranijo hrbtenico precej bolj 
ravno, kot pa so jo včasih, ko so se leta 
in leta mučili z vožnjo kolesa s pomo-
žnima koleščkoma. Se še spomnimo, 
kako so se krivili iz enega pomožne-
ga na drugo pomožno kolo, kako je 
bil njihov hrbet zvit zdaj v levo, zdaj 
v desno. 
IZUMRTJE TRICIKLOV ... je torej na 
obzorju ali točneje napisano, izumrla 
bodo tudi pomožna koleščka. V to 
trditev sem tako prepričan,  da mi 
boste verjeli šele čez kakih pet, največ 
deset let. Sodobni starši, mladi očki in 
mamice, se že zdaj zmrdujejo ob 
pogledu na tricikle in kolesa s pomož-
nimi koleščki in samo nekateri, tisti, 
ki so nagnjeni k tradiciji, svojim otro-
kom ne bodo kupili poganjalca. Ven-
dar o takih starših težko napišem, da 
so sodobni, kajne? 

Delavska cesta 4, 4000 Kranj
T: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

www.volkswagen.si

Novi Golf Sportsvan. 
�������	
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Na teren prihaja novi Golf Sportsvan. Izkoristite ugodnosti predprodaje! Ob 
nakupu do 30. 6. 2014 vam podarimo komplet zimskih pnevmatik ali pa lahko 
kupite navigacijski sistem Discover Media za samo 199 EUR.
Novi Golf Sportsvan. Odpeljite ga med prvimi.
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Emisije CO2: 127−101 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,5–3,9 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EU6. Emisije NOx: 0,026−0,07 g/km. Emisije trdnih 
delcev: 0,15−0 g/km, število delcev 8,46–1,2. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna, akcija velja do 30. 6. 2014.

DARILO�������	�����	��������	��	 ���������	�����	�������	���� ��	����	���	��!�
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

M
ogoče skozi te stavke naj-
demo čas za naše malčke.  
Otroški sedeži za kolesa so 
nujna oprema vsake sodobne 

mlade družine. Prevažanje otrok na 
kolesu pa je bilo od nekdaj zabavno 
dejanje za vse starše oziroma, če sem 
malce natančnejši, za vse očete, ker 
skozi zgodovino zasledimo, da mame 
niso imele kaj prida časa kolesariti z 
otrokom na kolesu. Če pogledamo v 
preteklost, so to počeli predvsem oče-
tje. V današnjem času pa bi težko rekli, 
da je to samo očetova domena. Razum-
ljivo, oprema je boljša, kolesa so boljša, 
varnejša, otroški sedeži, ki sodijo na 
kolesa, prav tako. Danes je izbira res 
velika in če verjamete ali ne, se dobijo 
tudi taki sedeži, v katerem otrok med 
tem, ko starš poganja pedala, spi. Da, 
sedež se lepo za nekaj stopinj nagne 
nazaj, raztegne ali poleže, kakorkoli 
hočete, in otrok zdaj ne sedi več, ampak 
v polležečem položaju lepo počiva ozi-
roma dremlje. Taki in drugačni otroški 
sedeži za kolesa so povsem v redu. Nji-
hova edina napaka je, da so montirani 
nad zadnjim kolesom, kar pomeni, da 
otrok sedi za vašim hrbtom in ima zato 
na voljo zgolj dva pogleda  na levo in 
na desno  sredinsko pa vidi staršev 
hrbet oziroma zadek. No, na to bi se 
še vsak starš navadil, če otrok ne bi bil 
zgovoren tako, kot je, in da bi ga slišal 
ali videl, kaj zadaj počne, mora preveč-
krat pogledati nazaj. Vse je v redu, če je 
starš izkušen kolesar in mu to ne dela 
težav, ker dobro ve, kdaj in kje lahko 
gleda nazaj otroka in kje in kdaj tega v 
nobenem primeru ne sme, kaj šele da 

Otrok na očetovem kolesu
Sodobni starši nimajo časa za lastne otroke. No, tudi za tuje ne, da ne bo pomote …

www.volkswagen.si

Vozi samozavestno. Novi, naprednejši Polo.
Saj veste, kako je, ko prevažate sopotnike − »voznike«, ki so na vsakem ovinku polni 
nasvetov. Končno je prišel avto, v katerem bodo ostali brez besed. Vozite samozavestno in 
izkoristite napredne tehnologije v novem Volkswagen Polu. 

Novi Polo je opcijsko na voljo s sistemom za nadzor prometa Front Assist, kamero za 
vzvratno vožnjo Rear Assist, tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC in 
drugimi naprednimi rešitvami. Zdaj prvič tudi s tehnologijo BlueMotion Technology in z 
motorji, ki izpolnjujejo normo Euro 6. 

��������������������!�"#$�
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Emisije CO2: 116−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1–3,1 l/100 km. 
Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0426–0,008 g/km. Emisije trdnih 
delcev: 0 g/km. Število delcev: 1,39–0. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

Delavska cesta 4, 4000 Kranj
T: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj
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 NOVO specializirani za servisiranje  
in testiranje turbinskih sklopov
� servisne storitve za vse znamke vozil
�  avtodiagnoza, popravila  
električnih komponent

� servis klimatskih naprav
� prodaja in montaža pnevmatik 
� pogodbena dela zavarovalnic
� rent a car/nadomestna vozila
� avtovleka/pomoč na cesti 

�

Gregor Jenko s. p. Hrastje 207, 4000 Kranj 
Delavnica: 04/23 30 120 
Avtovleka - intervencijska št.: 041/799 214

AC JENKO
AVTOSERVIS AVTOVLEKA - 
POMOČ NA CESTI

�

Kopilot oziroma CO-rider Mark III / Foto: Bicikel.com

mora nujno pogledati, kako 
dolg smrkelj je sinko poteg-
nil iz nosnice ali kako lepo je 
čokoladne prste razmazal po 
vaši sveže oprani majici 
Pred kratkim sem zasledil 
zanimiv otroški sedež, ki bi 
ga rad predstavil vsem mla-
dim očetom in malce manj 
mamicam. Gre za sedež, na 
katerem piše Co-rider Mark 
III in je že na prvi pogled 
jasno, da boste na tem 
sedežu imeli »kopilota« kot 
lastnega otroka. Nekaj tako 
krasnega pa že dolgo nisem 
videl, sem si rekel takoj, ko 
sem ga namontiral na kolo. 
Kopilot se ne namontira nad 
zadnjim kolesom bicikla, 
ampak tako kot včasih spre-
daj, za balanco, na zgornjo 
cev, »štango« kolesa! Torej, 
otrok gleda naprej v širni 
svet, ne gleda samo levo ali 
desno, ampak tudi naprej, 
kar mu omogoča večje živ-
ljenjsko obzorje. In ne samo 
to, otrok se počuti, da kolo 
tudi sam vozi, ker ima sedež 
svoje krmilo, kar pomeni, 
da ni odvečne nevarnosti, 
da bo otrok šaril po vašem 
krmilu in s tem oba sprav-
ljal v nevarnost. Prav tako 
ima izredno dobro zaščito, 
oporo za nogice in varnost-
ni pas, kar spet pomeni, da 
je varnost na prvem mestu. 

Voziti otroka na sprednjem 
delu kolesa je ravno tako 
nevarno kot zadaj, da ne 
bo pomote, zato je v veli-
ki meri od starša odvisno, 
kakšna stopnja nevarno-
sti nastane takoj, ko otroka 
vpnemo v sedež. Sedežev, ki 
se namontirajo spredaj, na 
običajnem kolesu nismo več 
vajeni, zato dodatna pozor-
nost ni odvečna. Kolo za to 
mora biti primerno, mora 
imeti nekoliko širšo in višjo 
balanco, mora biti varno in 
udobno ter seveda tehnično 
brezhibno. Co-rider je v bis-
tvu jahač in ne udobni fotelj, 
zato otroka prisili v nene-
hno kolesarsko prežo in ni 
nevarnosti, da nam bo za-
spal med vožnjo. S hrbtom 
se ne more nasloniti, pri 
vožnji mora nenehno sode-
lovati, kar pa ni težko, ker je 
težko opisati otrokovo srečo, 
ko ga posedemo v Co-rider-
ja! Kaj takega hoče doživeti 
vsak starš. Nevarnost, ki jo 
je treba izpostaviti, je samo 
ta, da nasedete otrokovem 
navijanju k hitrejši vožnji. 
Vsi, ki so si kopilota omi-
slili, pravijo, da otrok vedno 
kriči: »Oči, hitreje, hitreje!« 
Preslišimo to kričanje ozi-
roma hitrost prilagodimo 
dejstvu, da imamo otroka 
na kolesu!

Sama sta vsaj nekaj minut, ur, ko mame ni zraven, da bi se 
drla, naj pazita na kapo, na prehlade, na veter, na mraz, vroči-
no, lakoto, žejo, umazane roke  in še milijon drugih opozoril 
... Kajne, očetje? In še razlaga podnaslova. S kolesom in jaha-
čem boste komaj čakali vsako prosto minuto, da boste lahko z 
otrokom. Otrok vam bo govoril v neskončnost in vi ga boste 
izobraževali do konca in naprej  

Čas za otroka se bo znova našel. / Foto: Bicikel.com
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SpecifiËna kombinirana poraba goriva: od 4,6 do 6,6 l/100km SpecifiËna emisija: od 119 do 155 g/km
Vse nadaljnje informacije o specifiËni porabi goriva in specifiËnih emisijah CO

2
 iz novih osebnih vozil najdete v priroËniku o varËni porabi goriva in emisijah CO

2
, ki ga lahko brezplaËno pridobite na 

prodajnem mestu in na spletni strani www.mazda.si.
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������19.990€
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ObišËite nas

Preverili, predrugaËili in celo poruπili smo ogromno tehnoloπkih predpostavk, da smo ustvarili zares drugaËno vozilo, ki je prejelo 
πtevilne prestiæne avtomobilske nagrade. Revolucionizirali smo motor na izgorevanje, prenosni sistem energije, karoserijo in podvozje z 

namenom, da bi izumili visoko uËinkovito TEHNOLOGIJO SKYACTIV. Da bi ujeli duπo gibanja in jo spremenili v KODO dizajn, smo ubrali smeri, v 
katerih drugi niso videli. Varnost pa smo naredili bolj intuitivno. Saj le na takπen naËin smo lahko naredili kaj boljπega.
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AVTO MOČNIK Kranj, Jezerska cesta 135, tel.: 04 281 77 17, www.avtomocnik.si
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: arhiv vrtca Mojca

O 
hudih poplavah, ki so prizadele BiH 
in Srbijo, smo se z otroki pogovarjali 
tudi v vrtcu in pripoved o nesreči, ki 
se je pripetila številnim ljudem, se 

jih je resnično dotaknila. Po začetni tišini 
in zaskrbljenih obrazih so se začela porajati 
številna vprašanja in med njimi vprašanje: 
»Kaj pa živali?« Tako smo prišli na idejo, 
da bi po svojih močeh pomagali živalim, ki 
so prav tako nemočne in še bolj odvisne od 
ljudi kot običajno,« pravi o pobudi za dob-
rodelno akcijo vzgojiteljica Sunčica Vuja-
novič iz enote Mojca pri Kranjskih vrtcih.
Hitro so od besed prešli k dejanjem. Na-
stali so plakati, s katerimi so prosili starše 
varovancev za pomoč pri zbiranju hrane 
za živali. Plakate so izobesili po vrtcu in 
že naslednji dan so starši in otroci začeli 
prinašati različne izdelke. 
»Odziv staršev je bil resnično neverjeten, 
zbrali smo ogromno količino hrane za 

pse in mačke. Sodelovali smo vsi, ne le 
starši in otroci, tudi strokovne delavke in 
tehnični kader, naši znanci in prijatelji. 
Akcijo smo zaključili minuli petek in 
vse skupaj odpeljali v ŠKD Lesce-Radov-
ljica, od koder so zbrane stvari odpeljali 
na ogrožena območja. Za vse nas je bila 
ta akcija velikega pomena, saj smo vsi 
prispevali za soljudi, na živali pa se žal 
velikokrat pozabi. Kosmatinci pa so prav 
tako del našega okolja in tako se moramo 
zavedati tudi njihovega obstoja in naše 
odgovornosti do njih,« tudi pravi vzgo-
jiteljica Sunčica Vujanovič in dodaja, da 
je bil namen dobrodelne akcije sicer zbi-
rati stvari za ogrožene živali, vendar sta 
ob tem prav tako pomemben ponos in 
veselje otrok ob prinašanju, razvrščanju 
in pakiranju. 
»S tem smo jim dali malo življenjsko 
popotnico, nesebično skrb za vse tiste, ki 
so v stiski. Hvala staršem, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za vsa sredstva, 
ki so jih darovali za male kosmatince,« 
še dodaja Vujanovičeva. 

Otroci mislili tudi na živali

V vrtcu Mojca so zbirali pomoč za živali na poplavljenih območjih.

V kranjskem vrtcu Mojca so 
bili otroci zaskrbljeni nad 
usodo živali na poplavljenih 
območjih v Bosni in 
Hercegovini in Srbiji, zato 
so po svojih močeh zbrali 
pomoč zanje.

 »Za vse nas je bila ta 
akcija velikega pomena, 
saj smo vsi prispevali 
za soljudi, na živali pa 
se žal velikokrat pozabi. 
Kosmatinci pa so prav tako 
del našega okolja in tako 
se moramo zavedati tudi 
njihovega obstoja in naše 
odgovornosti do njih,« 
pravi vzgojiteljica Sunčica 
Vujanovič.



 

Prešerno razpoloženje je bilo v Prešernovem mestu na nedavni maturantski četvorki. Točno 

opoldne so maturantje iz več gorenjskih srednjih šol zaplesali pod vodstvom odličnega mentorja 

Anžeta Dobrajca iz Studia Ritem. S. K. / Foto: Tina Dokl

Z nasmehom na obrazu, v simpatični opravi ter s klobukom, ki 
spominja na raziskovalce Amazonije iz starih črno-belih filmov, smo 
na Lady pikniku s klobuki v fotografski objektiv ujeli Kranjčana, 
ultramaratonskega tekača Dušana Mravljeta. A. B. / Foto: Tina Dokl

Kranjčan Drejc Pogačnik je z glasbo pospremil slavnostno večerjo in druženje maturantov Gimnazije Kranj, ki so maturirali pred petdesetimi leti. Drejc drugače igra tudi pri skupini The Tide, ki naj bi jeseni izdala novo ploščo. A. B.  / Foto: Gorazd Kavčič

V skladu z načeloma racionalne rabe in okoljske osveščenosti že pravi modni trend predstavlja nakupovanje oblačil iz druge roke. Tovrstno orientirane in smotrne potrošnike tudi v Kranju razveseljuje trgovina Iz roke v roko. Ponuja pestro izbiro malo ali nikoli nošenih oblačil ter modnih dodatkov za vse starosti in okuse, po izredno ugodnih cenah. V trgovini, ki se nahaja v prostorih bivše knjižnice nasproti Globusa, najdete tudi izdelke priznanih blagovnih znamk. J. P.

Na tekmovanju slovenskih godb v Prevaljah je najbolj navdušil Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj. Za prvo mesto so dobili zlato plaketo in posebno pohvalo, tako da 
jim na koncu ni bilo žal, da so se po nekaj letih spet odločili, da tako poslušalcem kot 
glasbenim strokovnjakom pokažejo, kaj znajo. V. S.

Pred kratkim je mlad strokovnjak Borut Lončarevič v Kranju predstavili 

projekt iHELP, s pomočjo Adriatica ter ob spodbudi predsednika uprave 

Gabriela Škofa in direktorja poslovne enote Kranj Francija Strniše pa so na 

Kidričevi cesti postavili nov defibrator. V. S.. / Foto: Gorazd Kavčič



Besedilo: Simon Ručigaj 

Pametni telefoni in tablični računalniki, 
seveda pa tudi prenosniki, fotoaparati in 
druga tehnika niso poceni. Čeprav nam 
je industrija že skorajda vcepila, da so to 
modni dodatki in bi prodajalci najraje 
videli, da jih zamenjamo vsako sezono, 
je realnost taka, da se splača uporabljati 
naprave čim dlje. Telefoni bi morali biti 
uporabni vsaj pet let, lahko še kako leto 
več, prav tako tudi tablice in druga opre-
ma. 
A kaj ko je v naravi mobilnih naprav to, 
da so – mobilne. Da jih prenašamo, vlači-
mo po rokah, se kdaj z njimi pohvalimo 
pred prijatelji, jih »drajsamo« gor in dol 
po zaslonih  Saj veste tisto, ko je treba 
s pametnim telefonom fotografirati vsak 

zabaven trenutek, vsako lepo plažo, vsak 
zanimiv avto, čeprav teh slik potem niko-
li nihče ne pogleda.
Za poletje vam torej priporočamo nekaj 
ukrepov, s katerimi si boste prihranili 
strošek za zamenjavo počenih zaslonov, 
utopljenih telefonov in ukradenih nap-
rav.
PREVIDNOST. Previdnost je še vedno 
mati modrosti. Telefon imejte skrbno 
spravljen na varnem mestu, kjer vam ne 
more pasti iz žepa, torbice ali predala v 
avtu. Naj bo zaščiten z ovitkom. Za aktiv-
nosti na morju ga lahko spravite v poseb-
no polivinilasto zaščitno vrečko – dobijo 
se tudi take, s katerimi bo lahko skočil v 
morje, pa se vendarle ne bo potopil, pri 
tem pa bo še naprej deloval, kot je treba.
Pazite tudi, da vam naprave ne izmakne-
jo nepridipravi. To pomeni – imejte ga 

Smo v sproščenih mesecih, ko 
ne manjka zabav, aktivnosti 
na prostem in športnega 
udejstvovanja. Zagotovo se to 
potem pozna tudi na statistiki 
polomljenih zaslonov, utopljenih 
telefonov in raznih drugih 
peripetij. Kako se obvarovati 
pred stroški?

Rižota z mobilnim  
telefonom
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na takem mestu, kjer ga lahko vedno otipate in kjer bi za-
znali, če bi vam kdo segel v žep in ga ukradel. 
V PRIMERU NAJHUJŠEGA: ŠTRBUNK. Če se vam zgodi naj-
hujše – da vam telefon pade v morje, jezero, ali pa morda 
doma v kad, ga nikakor ne skušajte takoj mokrega spet upo-
rabljati! Ne poskušajte ga vključiti, ne pritiskajte tipk – pa 
čeprav si želite čimprej videti, ali deluje ali ne. 
Telefon čimprej potegnite iz vode. Nato globoko vdihnite in 
si predstavljajte, da bo vse dobro. Če vidite, da je še prižgan, 
ga čimprej izklopite! Odstranite morebiten zaščitni ovitek. 
Telefon nato dobro obrišite s suho krpo – obrišite zaslon, 
vse stranice telefona, posebej pa skušajte odstraniti vlago 
tudi iz odprtin za polnjenje, za priklop slušalk in drugih. Pri 
tem si lahko pomagate tudi z vatiranimi paličicami ali pa 
improvizirate z mehko bombažno tkanino (majico ali čim 
podobnim) in tanko paličico. Odklopite morebitne priklop-
ljene naprave (slušalke, polnilnik itd.). 
Nato – in to je najpomembneje – telefon dajte v vrečico, 
napolnjeno s suhim surovim rižem! Ja, prav ste prebrali. V 
vrečico, ki se jo da po možnosti neprodušno zapreti, nasujte 
kakšnih 100 ali 200 gramov riža – in vanj spravite telefon! 
Telefon v takšni vrečici pustite kakih 36 ur, lahko tudi 48. 
Kar bo manj, bo morda neučinkovito. Namen tega je, da vla-
ga preide iz telefona na riž. 
Telefon lahko po pretečenem času vzamete iz vrečke in ga 
skušate vklopiti. Morda boste imeli srečo in se bo vključil. 
Nikakor pa riž ni zagotovilo, da bo vse ok. Morda boste še 
vedno morali po nov aparat  
Vedeti pa morate – slana voda je bolj škodljiva od sladke, 
zato je telefon po padcu v morje lahko hitreje »mrtev«. 
POMEMBNO: nikakor telefona z rižem ne kuhaj! 

 Vedeti pa morate – slana voda je bolj 
škodljiva od sladke, zato je telefon po 
padcu v morje lahko hitreje »mrtev«. 
POMEMBNO: nikakor telefona z rižem ne 
kuhaj!
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Zadnje čase ste se počutili, da ste 
vsem odveč. Iz različnih smeri bos-
te deležni dobrih novic in zopet se 
boste počutili zaželeni, kar je tudi 
prav, saj vas samota ubija. V ljubez-
ni se počasi pripravite na pogovor 
na štiri oči. Srečna dneva bosta 30. 
5., 6. 6. Misel meseca: Ni skrivnost, 
kako uspeti, upati in biti srečen, to je 
skrivnost.

BIK 
22. aprila–20. maja

V ljubezni vedno znova ponavljate 
stare vzorce in se nemočno sprašu-
jete, kje ste naredili usodno napa-
ko. Tokrat boste imeli možnost, da 
najdete ta izvor blokade, in potem 
je pred vami vzpon, ki vas pripelje 
do cilja. Srečna dneva bosta 3., 7. 6. 
Misel meseca: Ne sprašujmo niko-
gar za pot k ljubezni. Naredimo prvi 
korak.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Sami sebi boste zaupali in se ne 
boste obremenjevali tam, kjer to ni 
potrebno. Vzeli si boste svojih pet 
minut in v njih uživali, kot bi bilo 
vse brezčasno. Komaj boste sledi-
li dogodkom, ki se bodo z naglico 
vrstili. Srečna dneva bosta 13., 16. 6. 
Misel meseca: Dve življenji ima, kdor 
zna eno živeti.

RAK 
22. junija–22. julija

Neka situacija vam bo dala vedeti, da 
do cilja ne vodi samo ena pot. Poti je 
vedno več, samo od nas pa je odvis-
no, za katero se odločimo. Odločitev, 
ki jo boste sprejeli, bo večjega pome-
na, kot bo videti na začetku. Srečna 
dneva bosta 31. 5., 19. 6. Misel mese-
ca: V vsakem, še tako majhnem kora-
ku je smisel življenja.

LEV
23. julija–23. avgusta

Izogibali se boste nepotrebnim pogo-
vorom in s tem povezanimi vpraša-
nji. Nasmeh poslovnega partnerja 
vas ne sme zavesti, saj bodo njegovi 
nameni nepošteni. Varčevali boste 
energijo za za vas bolj pomembne 
stvari. Srečna dneva bosta 20., 28. 6. 
Misel meseca: Sreča ne mara ljudi, ki 
preveč jočejo.

DEVICA 
24. avgusta –23. septembra

Zaradi dobre novice, ki jo boste v 
kratkem prejeli, boste z lahkoto 
ustvarili in dosegli svoj cilj. Dobro 
premislite, kako boste razpolagali z 
denarjem. Nekdo se jezi, ker ste ga 
postavili na stranski tir. Ne odlašajte 
več in si vzemite čas. Srečna dneva 
bosta 15., 27. 6. Misel meseca: Živi-
mo sebe in ne drugih.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Bili boste borbo s svojimi notranjimi 
strahovi. Zavest, da se vam približuje 
ljubezen, vas istočasno plaši, kot tudi 
povečuje hrepenenje. Skrbi, ki si jih 
boste delali, bodo popolnoma odveč. 
Pri financah se boste prisiljeni spus-
titi na realna tla. Srečna dneva bosta 
10., 14. 6. Misel meseca: Ko ljubimo, 
ima leto dve pomladi.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

V novem okolju, ki se vam prav kma-
lu obeta, se boste hitro in uspešno 
prilagodili. To sicer ni vaša lastnost, 
tako da boste sami sebe še najbolj 
presenetili. Občutek, da se vam bo 
zgodilo nekaj lepega, vas ne bo varal. 
Srečna dneva bosta 17., 24. 6. Misel 
meseca: Dan se nasmehne tistemu, 
ki se mu zna nasmehniti.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Upočasnite tempo in nikar ne pre-
hitevajte. Želja, ki jo imate, se vam 
bo izpolnila čisto ob pravem času. 
V delovnem okolju pa boste v tem 
obdobju bolj opazovali, kot pa bili 
sami dejavni. Seveda ne boste nič 
zamudili. Srečna dneva bosta 5., 22. 
6. Misel meseca: Vsak ima svoj koš-
ček sveta. Kdor to ve, ima ves svet.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Če hočete biti še naprej uspešni in 
nadaljevati po ravni poti, je edini 
način, da poravnate stare račune. 
V tem primeru pa ne gre samo za 
finance. Pred vami so nenadne spre-
membe in nikar se jih ne branite, 
ampak se prepustite toku. Srečna 
dneva bosta 7., 8. 6. Misel meseca: 
Ljubi, in boš, kar je vsak, ki ljubi, člo-
vek.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Le če boste sprejeli dane okoliščine, 
boste dobili vse tisto, kar si boste 
zamislili. Na čustvenem področju 
boste zelo pogumni in končno boste 
razkrili svoje občutke, ki ste jih dolgo 
časa skrivali. Zelo boste presene-
čeni. Srečna dneva bosta 12., 25. 6. 
Misel meseca: Sreča, ki jo nestrpno 
iščemo daleč od sebe, je tik ob nas.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Ne boste se preveč obremenjeva-
li, ko boste izvedeli za spremembe, 
enostavno se boste prepustili toku 
dogajanja in čakali, kaj bo prinesel 
čas. Pripravljali se boste za večji 
nakup, kar vam bo tudi uspelo. Sreč-
na dneva bosta 3., 9. 6. Misel mese-
ca: Naj bo vsak vaš dan posebej smi-
sel vašega življenja.
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Izberite pravo 
Slovensko 
posteljo

Obišèite nas, 
posvetujte se z 
našimi strokovnjaki 
in postanite del naše zgodbe.

Naše izdelke odlikujejo
naravni materiali:
100-odstotno naravna volna,
kokosova vlakna,
ajda, pira,
����������	

Narejeno doma, v Sloveniji, na Gorenjskem, v Begunjah 
… narejeno z ljubeznijo. Poslujemo od leta 1992, s tem 
da smo prevzeli del proizvodnje bivšega podjetja Sukno 
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ska postelja®.
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nine, dodatno pa izvajamo tapetniške storitve. Izdelki so 
rezultat lastnega razvoja in tehnologij. Prodajamo jih v 
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Kakovost:
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Zagotovljen servis
Vrhunski materiali
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Prava odloèitev:
Svetovanje na domu
*����������������������
Celovita ponudba
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ZA SPROŠČUJOČO MASAŽO 
IN OBČUTEK UGODJA
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ZELIŠČNI MASAŽNI GEL
Masaža blagodejno vpliva na naše počutje in s tem 
tudi na naše zdravje: prežene napetost, stres in 
vrača energijo. V sodobnem času se je zdravstveni 
pomen masaže okrepil. Zaradi zmanjšane fizične 
aktivnosti je masaža celo nujno potrebna. Njen 
učinek lahko opazno povečamo s pravilno izbrani-
mi dodatki, kot je Zeliščni masažni gel.

DARILO V VREDNOSTI  
9,60 €!

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 40 €
2. Bon v vrednosti 30 €
3.-4. Bon v vrednosti 20 €
5.-8. Bon v vrednosti 10 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.  
Prevzem nagrad je mogoč na sedežu podjetja 
Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

Izdelki so že na voljo v nekaterih drogerijah in lekarnah. 

POMLADNA 
AKCIJA! 

Ob nakupu katerihkoli dveh 
izdelkov iz programa krem, gelov 

in prehranskih dopolnil vam 
podarimo Kremo ognjič in lipa 

Baldrijan GOLD (100 ml)!

maksimalna koncentracija zdravilnih zelišč

Neguje in varuje kožo 
pred izsuševanjem.

1. priporočamo za lajšanje 
težav z mišicami in sklepi

2. pospešuje prekrvavitev 
kože

3. sprošča in daje občutek 
ugodja

4. zaradi dodanih citrusov 
odganja insekte

5. aromaterapija

5 RAZLOGOV 
ZA NAKUP:

250 ml • 15,00 € 100 ml • 9,90 €
maksimalna koncentracija zdravilnih zelišč

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00 - 15:00
sreda: 9:00 - 18:00
brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 
www.baldrijan.si

BALDRIJAN d.o.o. 
Ulica Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini)

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 18. junija 2014, na Gorenj ski glas,  
Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Humanitarni koncert

IF - Tribute to 
Pink Floyd
Honorar izvajalca in dobiček od prodanih  
vstopnic bo prejela Zveza Sonček Kranj,  ki 
skrbi za osebe s posebnimi potrebami.

MAKSIM 
MRVICA
Glasbeni virtuoz, ki s svojimi ekstravagantnimi 
nastopi zmeraj uspe očarati in začarati pub-
liko. Združuje popularno in klasično glasbo, 
katero mu je uspelo približati mlajši publiki in 
ji dvigniti popularnost.

12.6.
21.00

glasbena predstava za družino 

ROMANA
Otroci in pošast Pozabaa
V predstavi so stkane ne le glasbene 
uspešnice, ki so zaznamovale marsikatero 
otroštvo, temveč gre za mozaik nostalgije, 
čustev in pristnega otroškega veselja. Režija: 
Ivana Djilas. Nastopajo: Romana Krajnčan 
Plesalci: Žiga Krajnčan, Kaja Janjič, Gašper 
Kunšek, Simona Kočar, Dani Petkovič.

Ženski pevski zbor

KOMBINAT
Ženski pevski zbor Kombinat je skupina 
deklet, ki so se na dan upora, 27. aprila 2008, 
zbrale na ustanovni skupščini v ljubljanskem 
Rogu in sklenile, da bodo prepevale pesmi 
upora z vsega sveta.
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Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Evetnim, Petrol servisih in v Kranjski 
hiši ter uro pred pričetkom na blagajni Letnega gledališča Khislstein. 

www.tourism-kranj.si

6.6.
21.00

13.6.
18.00

MULC 
....te gleda
O svetu odraslih, pasteh sodobne vzgoje, 
odnosih v družini in prvi ljubezni nam bo skozi 
otroške oči z zvrhano mero navihanega humor-
ja spregovoril Bojan Emeršič kot Mulc. 

7.6.
21.00

14.6.
20.00

RADE
ŠERBEDŽIJA
Rade Šerbdžija je zagotovo eden izmed  
najbolj iskanih stranskih igralcev v Hollywoo-
du. Na koncertih Šerbedžije je mogoče slišati 
nekaj etna, starogradskih pesmi, romskih 
balad, zimzelenih pesmi, že skorajda ponaro-
dele šanson hite in tudi nekaj poezije (Ne daj 
se Ines...) 

20.6.
21.00
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UDAR PO 
MOŠKO 2
Vid Valič & Denis Avdić - najboljša in najbolj 
priljubljena domača stand-up komika - sta 
v minulih dveh sezonah z ‘Udar po moško’ 
resnično nasmejala celo Slovenijo. Občinstvo 
je dvourno predstavo vsakokrat nagradilo z 
gromkim aplavzom, ki je pričal o tem, da so se 
vsi odlično zabavali.

27.6.
21.00

NECA FALK
Maček Muri & Muca Maca
Glasbeni projekt “Maček Muri in Muca Maca” 
avtorjev Kajetana Koviča (pesmi), Jerka  
Novaka (glasba) in izvajalke Nece Falk sodi 
med največje bisere slovenske glasbene 
produkcije za otroke in tudi za odrasle. Letos  
mineva 30 let od izida kasete in v tem času je bilo  
prodanih preko sto deset tisoč izvodov. 

28.6.
21.00

ABBA REVIVAL
ABBA glasbena pop skupina iz obdobja 1972 
- 1982 so najuspešnejša švedska glasbena 
skupina in ena najpopularnejših skupin na 
svetu, ki so po prodaji plošč takoj za legend-
arno skupino the Beatles. S skupino ABBA cz 
Revival bomo prisluhnil hitom, kot so: Dancing 
Queen, Fernando, Gimme Gimme Gimme, 
Chiquitita, I Have A Dream, Take A Chance 
On Me ter mnoge druge.

4.7
21.00

TABU :) ODPRTO
Predstava Tabu: ODPRTO! prihaja na naše 
glasbeno-gledališke odre kot nestrpno 
pričakovan prvenec v do sedaj neobstoječem 
žanru avtobiografskega musicala. Predstava 
je odrska poslastica tako za zaprisežene 
Tabujeve “fane”, kot za siceršnje koncertno in 
gledališko občinstvo.

11.7.
21.00

GOODART
GodArt je najnovejši projekt znanega 
dinamičnega dua – pianista Jureta Godlerja in 
violončelista Tilna Artača, ki sta v širši javnosti 
poznana kot odlična komedijanta, imitatorja in 
glasbenika.

12.7
21.00

BAJAGA &
INSTRUKTORI
V 30 letih obstoja skupine se je pevec, kitarist 
in avtor Momčilo Bajagić – Bajaga zapisal v 
srca številnih generacij ljubiteljev kakovostne 
pop in rock glasbe, v tem času pa nastopil na 
več kot 2.500 koncertih in prodal več kot 3 
milijone nosilcev zvoka.

18.7.
21.00
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LOČEVANJE ODPADKOV  

JE PREPROSTO!
Naj ločevanje odpadkov postane naša vsakdanja navada, 

ki ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje.

   
 Izgovorov, zakaj še ne ločujete odpadkov, ne sme biti več! 

ČISTO JE LEPO

Da bo ločevanje odpadkov še lažje, ponujamo:

manjšo posodo  

s pokrovom za zbiranje 

bioloških odpadkov. Posoda  

je primerna za postavitev pod 

korito v kuhinji. 

48,80
EUR

set dveh  

posod

0,92
EUR

1,12
EUR

240-litrske vreče 

za zabojnik za 

biološke odpadke

biorazgradljive vreče 

prostornine 120 in 240 

litrov – za zmanjšanje 

onesnaženja zabojnika za 

biološke odpadke. 

120-litrske vreče  

(primerne za  

80- in 120-litrske  

zabojnike) 

2,04
EUR

3,05
EUR

Izdelke lahko kupite na sedežu našega podjetja na 

Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, in sicer ob ponedeljkih, 

torkih in četrtkih med 8. in 14. uro, sredah med 8. in 17. 

uro in petkih med 8. in 12. uro. 

hišni kompostnik Organko – set dveh  

posod in kg Biogena. V hišnem kompostniku  

s pomočjo naravnega posipa lahko proizvedete 

bogato gnojilo za rastline, učinkovito čistilo  

za odtoke in osnovo za pripravo  

prvovrstnega komposta. 

Odlaganje  

bioloških odpadkov

v navadnih vrečkah  

je prepovedano!

6,10 do 
10,16 EUR

zložljivo ali fiksno stiskalnico 

za plastenke in pločevinke

paket biorazgradljivih 

vrečk (25 vrečk, 

prostornine 7 litrov)
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NOVO! Deluje do –28 °C!

GOMON SOLAR - CENTER VARČNEGA OGREVANJA
Največja izbira solarnih sistemov, klimatskih in toplotnih črpalk na enem mestu! 
Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Gomon Solar, Tiemme.
Strokovno usposobljeni svetovalci, garancija cen, obročno odplačevanje, EKO sklad krediti in 
subvencije. 100% strokovna montaža z najboljšimi materiali in strokovno kvalificiranimi monterji.
Garancija, podpora, 24h servis.

Gomon Solar, d.o.o. / Jelenčeva c. 1 / 4000 Kranj (IBI center) / Tel.: 051-330 444 / info@gomonsolar.com / www.gomonsolar.com

PRIHRANKI DO 70% RADIATORSKO OGREVANJEDOLGA ŽIVLJENJSKA DOBAEKO-SKLAD SUBVENCIJAENOSTAVNO UPRAVLJANJENIZKI VZDRŽEVALNI STROŠKI

100% NEODVISNO DELOVANJE

NAJUGODNEJŠA
PONUDBA

ČE NAJDETE BOLJŠO PONUDBO ISTE 
KVALITETE, NAS KONTAKTIRAJTE, 

MI VAM LAHKO IZDELAMO UGODNEJŠO!
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