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2 I OGLASI

Vabljeni na praktično predstavitev 
robotske kosilnice v petek, 20. 5. 2016

PRAKTIČČNA PREDSTAVITEV 
ROBOTSKE KOSILNICE HUSQVARNA AUTOMOWER®

Inter gozd
trgovina in servis d.o.o.  
C. Staneta Žagarja 53
(poleg Avtotehne Vis - Opel)
Kranj
GSM: 041 706 756

Odpiralni čas:
ponedeljek in sreda 8.00 - 19.00
torek, četrtek in petek 8.00 - 16.00

POPOLNO POKOŠENA ZELENICA, TUDI KO STE NA DOPUSTU !
Robotska kosilnica kosi sama, brez nadzora, podnevi ali ponoči in v vseh 
vremenskih pogojih. To stori diskretno in tiho. Zahvaljujoč naključnemu vzorcu košnje je trata 
vedno perfektno pokošena in zgleda kot preproga. Kosilnica je opremljena tudi s PIN kodo ter alarmom proti 
kraji. Pri določenih modelih je na voljo tudi aplikacija za pametne telefone, prek katere upravljate in sledite vaši 
kosilnici, medtem ko vas ni doma.

www.intergozd.si

50% POPUST na druga očala z 
enako dioptrijo, za isto osebo
(Velja za očala z enako ali nižjo ceno. Drugi popusti in akcije se ne seštevajo. 
Ugodnost velja do 1. 6. 2016.)

Očesna ambulanta s koncesijo v Kranju obratuje vsak 
dan od ponedeljka do petka. Izkoristite kratke čakalne 
vrste in se naročite že danes. Za brezplačen pregled s 
sklenjenim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem se 
naročite po telefonu 05 907 0250 ali osebno. Obiščite 
nas, prijazno in strokovno vas bomo postregli.

ART OPTIKA , Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250A
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S Piko lahko: * plačujete in pridobite bonitetne pike  
* unovčujete pike za nakup izdelkov * koristite posebej za 

vas pripravljene akcije

Novo! 
V Art optiki lahko koristite Pika kartico.

Pika logotip NEGATIV
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Na naslovnici: Pia Škofic 
Foto: Tina Dokl

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik 

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

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

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

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 39. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 17. maja 2016,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.

Kranjčanka 05

26 I Vsak nasmeh se vrne

37 I Razbijali bodo mite

48 I V Kranju višje finančne spodbude

58 I Nova okna za digitalno hišo

4 I KO OBČINSTVO IZGUBIŠ, 
NE POMAGA NIČ VEČ
Tin Vodopivec in Klemen Bučan sta se 
pred desetimi leti prvič preizkusila v stand 
up komediji. Bilo je med televizijskim 
prenosom nogometne tekme, ki jima 
je odvzela pozornost večine prisotnih 
gledalcev. Desetletje kasneje se s kolegi 
stand up komiki vračata v Kranj.

12 I ZLATO ZA CARMEN 
MANET
Absolutni zmagovalec letošnje Naše pesmi 
je Komorni zbor Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana, najboljši gorenjski 
sestav pa Ženski pevski zbor Carmen 
manet iz Kranja.

20 I VRAČA SE PO  
OPERACIJI
Kranjčana Robert Kranjec in Nejc Dežman 
se pripravljata na novo skakalno sezono. 
Kranjec je na trening prišel z dopusta 
v Indoneziji, Dežman pa z okrevanja po 
operaciji.



4 I POGOVOR

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Primož Pičulin

D
anes, natanko deset let po nju-
nem prvem stand up nastopu v 
tedanji Manani, Kranjčana Tin 
Vodopivec in Klemen Bučan v 

letnem gledališču Khislstein (v primeru 
slabega vremena pa na Bazenu) prireja-
ta večer 10 komikov za 10 let. Na odru 
se jima bodo pridružili kolegi, ki so 
zaznamovali njune začetke. Ti pa niso 
bili lahki. »Lahko si predstavljate, koli-
ko si živčen na prvem nastopu, potem 
pa zraven predvajajo še nogometno 
tekmo. Najslabše, kar je lahko. Tedanji 
lastnik je razmišljal, da zaradi nekega 
stand upa pa že ne bo ugasnil televizije. 
Je bila pa to zelo dobra vaja. Če to pre-
živiš, potem vse lahko,« se Tin spomi-
nja njunega prvega nastopa na večeru 
novincev v sklopu Tedna mladih. A to 
jima ni vzelo zagona: danes 33-letni Tin, 
ki je študij prava takrat postavil na stran-
ski tir in se posvetil stand up komediji, 
se lahko pohvali že s 1300 nastopi v 12 
državah, pod streho je uspešno spravil 
kar nekaj celovečernih stand up šovov 
v Cankarjevem domu, je soustanovitelj 
festivala Panč … Klemen je v medijski 
svet zakorakal z vlogo Buddhe v Okor-
novem filmu Tu pa tam, kmalu zatem 
se je znašel v stand upu, poznamo ga 
kot radijskega voditelja, povezovalca pri-
reditev, DJ-a in po novem tudi kot televi-

zijskega voditelja šova Bitka parov. Oba 
sta zelo zasedena, zato smo se za skupni 
intervju težko uskladili, pa še tega je Tin 
moral predčasno zapustiti.
Po desetih letih se vračata prizo-
rišče svojega krstnega stand up 
nastopa …
Klemen: »Ne ravno na prizorišče, takrat 
sva nastopila v Manani, sedaj je to Klu-
Bar.«
Tin: »Ampak zdaj smo za tja preveliki.«
Klemen: »Sori, Malovrh (smeh).« 
Kakorkoli, vračata se na Teden 
mladih, kjer sta natanko pred 
desetimi leti prvič nastopila na 
večeru novincev v organizaciji 
Mikija Bubulja, a so vsi razen vaju 
tik pred zdajci odpovedali. Kako se 
spominjata tistega večera?
Klemen: »Največja fora je, da še organi-
zator Miki ni prišel.«
Tin: »Saj je bil, a se ni niti enkrat zasme-
jal.«
Klemen: »Spomnim se, da je v prvi 
vrsti sedel Okorn (Mitja, op. a.), s svojo 
kapico in bejzbolsko srajco, zelo zamiš-
ljen, da naju bo analiziral, ker naju zelo 
dobro pozna. Mikija se pa res ne spom-
nim, on je verjetno samo pobral denar, 
ker nama ni nič plačal, vendar sva bila 
novinca. Ampak realno sva samo enkrat 
zastonj nastopila, naslednjič sva bila pa 
že plačana. Takoj sva dobila občutek, da 
sva se znala prodati (smeh).« 
Tin: »Ne, tisočodstotno sem prepričan, 
da je Miki bil. Ti bom potem povedal.« 

Kar sedaj dajte ...
Klemen: »Povej. Je rekel, da mu je bil 
nastop ful slab?«
Tin: »Ne, kul mu je bilo.«
Klemen: »Sicer pa verjetno tako ali tako 
ni prišel zaradi naju, ampak zaradi fina-
la Lige prvakov, ki so ga hkrati prenašali. 
Od 200 ljudi v lokalu jih je verjetno na 
stand up prišlo samo kakih 50.«
Tin: »Si pa lahko predstavljate, koliko 
si živčen na prvem nastopu, potem pa 
zraven predvajajo še nogometno tekmo. 
Najslabše, kar je lahko. Tedanji lastnik 
je razmišljal, da zaradi nekega stand upa 
pa že ne bo ugasnil televizije. Je bila pa 
to zelo dobra vaja. Če to preživiš, potem 
vse lahko. Pa še gol je vmes padel – in 
to ravno takrat, ko sem hotel povedati ta 
smešni del.«
Klemen: »Imel si kake tri šale, pa ti je 
eno od njih Ronaldo zafrknil.«
Tin: »Jaz sem dve leti čakal na ta dogo-
dek, želja je bila pri meni zelo velika. In 
ko sem to sprostil, sem dobil občutek, 
da me nič več ne more ustaviti. Sva se pa 
po nastopu dobila na sestanku v Creini, 

Ko občinstvo izgubiš, 
ne pomaga nič več
Tin Vodopivec in Klemen Bučan, Kranjčana z bivališčem v Ljubljani, sta se pred desetimi 
leti prvič preizkusila v stand up komediji. Bilo je med televizijskim prenosom nogometne 
tekme, ki jima je odvzela pozornost večine prisotnih gledalcev. Desetletje kasneje se s 
kolegi stand up komiki vračata v Kranj. Tokrat raje v Khislstein. Tam ni televizije ...

 Ljudje ne vedo, da je 
stand up borba, da ene 
šale ne boš povedal samo 
enkrat. Ti gradiš cel nastop, 
skušaš imeti čim boljšo uro 
materiala.
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a je Klemen tik pred tem srečal starega 
prijatelja, s katerim sta morala zadaj za 
lokal in je prišel nazaj čisto mehek. Jaz 
sem pa ves resen hotel narediti analizo, 
delal sem si zapiske in načrte za naprej, 
kje bi lahko še nastopila, kdo bo koga 
kontaktiral.« 
Klemen: »Sestanek sva imela? Sploh se 
ga ne spomnim (smeh).« 
Bo kdo od tistih, ki je pred deseti-
mi leti stisnil rep med noge, sedaj 
nastopil z vama?
Tin: »Ja, Denis Avdić. (smeh) « 
Klemen: »Saj niti ne veva, kdo bi takrat 
še moral nastopiti poleg naju. Bo pa nas-
topil Miki, se nama je zdelo pošteno, da 
ga, če nama je že priskrbel prvi nastop, 
povabiva na desetletnico. Gledala sva, 
da sva povabila tiste, ki so imeli vpliv 
na to, da sva začela in sva z njimi tudi 
veliko nastopala. In sva prišla do nekda-
njih Komikaz, se pravi Perice, Pižame, 
Klemna Mauhlerja, Mladena Pahoviča 
in Teškyja, potem sta tu še Sašo Stare in 
Marko Murč.«

Pravita, da sta pred desetimi leti 
nastopila za petdeset ljudi, koliko 
pa jih pričakujeta na Khislsteinu?
Klemen: »Približno desetkrat toliko. 
(smeh) Sva zelo skromna ...«
Tin: »Vsaj prijatelji naj pridejo, da sku-
paj zaključimo obdobje najinih 10 let v 
stand upu.«
Sporočila za javnost obljubljajo 
pisan, odpuljen in dinamičen večer 
komedije ...
Klemen: »Pisan? Ja, Pižamo bomo oble-
kli v tri, štiri barve.«
Kaj se obeta, s čim nameravate 
nasmejati občinstvo?
Klemen: »Dogodek bo malce drugačen, 
ker bova dva gostitelja. Pri napovedova-
nju gostov se bova izmenjevala, seveda 
pa bova na koncu nastopila tudi sama.«
Tin: »Sva pa razmišljala, da bi vsak 
povedal tudi eno najino foro. Jaz bom 
tvojega Kekca.«
Klemen: »Prav, pa daj. Ampak moraš 
najti klobuk, ker so mi ga na eni pred-
stavi izgubili in sem brez.« 

Tin: »Tolikokrat sem že slišal njegove 
fore, da jih že v spanju znam povedati. 
Pa svoje tudi. Bi pa lahko tudi kakšne 
anekdote povedala. Spomnim se, da sem 
nekoč nastopal za eno podjetje, nihče me 
ni poslušal, jedli so in gledali dol. Tiši-
na v dvorani, jaz se trudim in 'švicam', 
nakar pogledam levo in vidim Klemna in 
še drugega Klemna, Mauhlerja, oba leži-
ta pod mizo in umirata od smeha, ker sta 
tako zelo uživala v mojem trpljenju.«
Klemen: »Če je bilo pa že prav bizarno. 
Sva pa točno vedela, kako se počuti.«
Pred desetimi leti je bil stand up 
pri nas še v povojih, kako razvit pa 
je ta žanr danes? V zadnjem času 
zelo priljubljene 'roast komedije' 
verjetno še niso vrhunec? 
Tin: »Meni se zdi vrhunec že to, da ves 
čas 'nastajajo' novi komiki, da publi-
ka prihaja na naše nastope, da si tudi 
tuji komiki želijo nastopati v Sloveniji. 
Vrhunec bi bila recimo 'prime time' 
televizijska oddaja, namenjena stand 
upu.«

Tin Vodopivec in Klemen Bučan 
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Saj ste pred nekaj leti pripravljali 
televizijsko oddajo, a se je obdrža-
la le eno sezono ... 
Tin: »Televizija želi zajeti čim večjo 
maso občinstva. Vendar moraš biti vse-
eno malo družbenokritičen, ne moreš 
imeti vseh šal narejenih tako, da bodo 
všeč otrokom, babicam, intelektualcem 
... Če si preveč inteligenten, boš izgubil 
otroke, če govoriš o seksu, spet nekoga 
drugega, in tako se publika zoži, česar 
na televiziji niso veseli.«
Klemen: »Slovenija je majhna. In potem 
večkrat slišiš, da se ponavljamo, da so že 
slišali naše štose. Ljudje ne vedo, da je 
stand up borba, da ene šale ne boš pove-
dal samo enkrat. Ti gradiš cel nastop, 
skušaš imeti čim boljšo uro materiala. 
Saj ga menjaš, a če greš na televizijo, 
boš seveda izbral takšnega, ki bo ustre-
zal čim širšemu občinstvu. Mislim pa, 
da smo za res močen televizijski stand 
up šov premajhni.«
Tin: »Smo pa naredili trinajst epizod, 
kar ni malo, v Angliji na primer posna-
mejo na sezono šest oddaj Live at the 
Apollo, ki so podobnega formata. Pri 
nas naj bi jih pa kar 'štancali'.«
Tin, ampak navdiha vam očitno ne 
zmanjka, za seboj imate 1300 stand 
up nastopov, nastopali ste v 12 
državah, v treh različnih jezikih ... 
Tin: »V še več jezikih, ravno se dogovar-
jam, da bom v sedmih dneh nastopil v 
sedmih državah, v sedmih jezikih: v ruš-
čini, angleščini, italijanščini, francošči-
ni, nemščini, hrvaščini in slovenščini.« 
Klemen: »Tega pa še nihče ni naredil.«
Znate toliko jezikov?
»Sedaj se jih učim. Cilj je, da nastope 
izpeljem novembra, sicer pa februarja 
prihodnje leto … (Pogleda na uro.) Žal 
bom počasi moral iti, mudi se mi k orto-
dontu.«
V redu, povejte mi še, bi vodili šov, 
kot je Bitka parov?
Tin: »Ja, po mojem bi, je pa odvisno ...«
Klemen: »Pazi, kaj boš rekel.«
Tin: »Klemen je super opravil nalogo, to 
mu ustreza, je energičen, jaz sem malo 
bolj zadržan. Mene v zadnjem času bolj 
zanima pisanje scenarijev, sprejet sem 
bil na akademijo v Zagrebu. Iz cele bivše 
Jugoslavije so izbrali 12 ljudi, ki smo tri, 
štiri mesece intenzivno delali, in se mi 
zdi, da je tukaj moj potencial še nerazvit.«
Klemen: »Jaz sem pa vedno rad vodil, že 
šolske prireditve, potem različne dogod-

Tin Vodopivec

ke, tudi Buchanologijo. Pred petimi 
leti sem začel delati še na radiu in letos 
še na televiziji.«
Tin, Klemen je v enem od intervju-
jev dejal, da se bo po Bitki parov 
spet bolj posvetil stand upu, da 
morda pripravi tudi celovečerni 
šov. Vi ste jih že kar nekaj uspe-
šno spravili pod streho, kaj bi mu 
svetovali?
Tin: »Naj poskusi, je pa najtežji del 
prodati samega sebe oz. privabiti lju-
di. Jaz sem že nekajkrat samega sebe 
vrgel v vodo in zraven skoraj izgorel, 
ker vse delaš sam, saj nimaš sredstev, 
da bi najel menedžerje, promotorje, 
PR-ovce … In si na koncu za nastop že 
čisto iztrošen. Moraš zanimirati ljudi, 
da se ti ne bi zgodilo, da bi jih v dvora-
no za tristo prišlo le dvajset.«
Klemen: »Moraš biti realen, kakšen 
doseg občinstva imaš v tistem trenut-
ku. Bitka parov mi je prinesla večjo 
prepoznavnost, a v tem trenutku še 
nisem dovolj močen, da bi polnil veli-
ke dvorane kot Valič in Avdić.« 
Omenila sta, da je Mitja Okorn 
analiziral vajin prvi stand up nas-
top. Kakšen pa se vama zdi nje-
gov zadnji film?
Klemen: »Že prejšnji film mi je bil 
dober, ta je pa tudi. Da se ga gledati, 
začutiš like. Nisem si mislil, da me bo 

Okorn kdaj ganil s te plati, saj je bil 
vedno hujši od mene. Jaz sem delal 
'stvari' za Creino, on tega ni, ampak je 
bil vseeno hujša 'baraba'.«
Tin: »Obrtniško je Mitja perfekten, ne 
vem, ali se da narediti popolnejši film, 
kar se tiče zgodb, preobratov, čustev 
v sklopu žanra romantične komedije. 
Res bi rad, da gre v Hollywood, saj me 
zanima, kako bi se znašel tam ... Sedaj 
pa res odhajam.«
Klemen: »Ampak v soboto zvečer se 
pa morava dobiti, da narediva plan za 
dogodek.«
Samo da ne boste prej šli za Cre-
ino …
Klemen: » (smeh) Dobra ...«
(Medtem Tin odide.)
Torej nadaljujva sama. Za Tina 
vemo, da je v študentskih letih, 
namesto da bi ponoči študiral 
pravo, raje gledal devedeje z nas-
topi komikov, kdaj pa se je pri vas 
začelo navdušenje za stand up?
»V bistvu je tako: ko smo z Okornom 
snemali skejtarske filme, je bil tam 
tudi Miki. Povabil me je k predstavi 
Izbrisani, že kakšno leto pred tem pa 
sta z Rankom (Babičem, op. a.) zače-
la delati stand up nastope, ki so se mi 
zdeli kul. Miki je menil, da bi bil ver-
jetno tudi jaz dober v tem, nakar mi je 
enkrat rekel, da ima še nekega Tina, s 
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katerim bi lahko nastopila skupaj in 
naj v enem mesecu pripravim materi-
al. Tako je prišel prvi nastop, po kate-
rem sva s Tinom naredila strategijo. 
Baje. (smeh) Je pa tako, da je v Sloveniji 
trenutno težko živeti samo od stand 
upa. Tin je edini, ki mu to uspeva, vsi 
drugi delamo še druge stvari. On je 
fenomen, res je garal, kar se mu obre-
stuje. Ni pa moj cilj, da bi imel toliko 
nastopov kot Tin, temveč upam, da 
bodo tudi zaradi prepoznavnosti, ki mi 
jo prinaša televizija, moji nastopi vre-
dni več, kot so sedaj. Dejstvo je, da bi 
si po desetih letih garanja in nastopa-
nja zaslužili boljše plačilo, vendar nas 
je trenutno na sceni preveč, veliko je 
mladih, ki nastopajo za 30 evrov. Ugo-
tavljam pa, da lahko komik spoštova-
nje dobi samo preko televizije, najve-
čje imata Valič in Avdić, pa tudi Ranko 
se je zaradi igranja v Eni žlahtni štoriji 
zelo 'ojačal', postaja zvezda.«

Kolikokrat se zgodi, da ob vsej 
kilometrini doživite hladen tuš, 
da občinstvu niste smešni?
»Vsak deseti nastop je še vedno lahko 
polom. Po navadi nisi kriv sam, tem-
več drugi dejavniki. Imaš isti material, 
odziv občinstva je pa lahko zelo razli-
čen. Jaz imam bolj specifičen material 
kot Tin, zanj smo vedno govorili, da 
ima material za zdravnice, ker je tako 
korekten, prijazen, za razliko od mene 
ne bo nikoli uporabil kletvice. Jaz 
hodim bolj po meji, imam več 'spor-
nega' materiala. Ampak sem ugotovil, 
da če ljudi sprostiš, jih lahko pelješ, 
kamor hočeš. Je pa stand up občutljiva 
stvar: ko smo začenjali, nismo vedeli, 
kaj vse je pomembno: nastopali smo 
med kosilom, brez mikrofona, ob sla-
bi osvetlitvi … Za dober nastop moraš 
imeti oder, mikrofon in osvetlitev, lju-
dje morajo sedeti in gledati tebe. Ne 
sme biti zadaj muzika ali pa zvok kav-

Klemen Bučan

nega avtomata. Ali pa daš skupaj dve, tri 
stvari, ki ne sodijo skupaj, zmotiš kon-
centracijo publike in nastop že lahko 
pade v vodo.«
In kaj storite takrat? Poveste kak-
šen preverjen štos?
»Ko občinstvo izgubiš toliko, da te ne 
posluša več, ne pomaga nič, pa če se 
še bolj pretegneš. Najbolje je, da čim 
prej zaključiš. Še posebno težko je 
nastopiti pred pijanim občinstvom na 
kakšnih praznovanjih. Zagovarjam to, 
da morajo ljudje na naše nastope priti 
z namenom, da bodo gledali tebe, tudi 
plačati tri ali pet evrov, takrat bo zago-
tovo dobro.«
Koliko ste zasebno podobni stand 
up komiku, ki ga občinstvo vidi na 
odru?
»Mogoče bolj kot marsikdo drug. Zdi 
se mi, da moraš biti v komediji dokaj 
iskren. Ko pridem na oder, povem tako, 
kot je, maham z rokami, tako kot sedaj-
le. Ko vodim na televiziji ali kakšno pri-
reditev, se moram kar malo brzdati.«
Ste komik, radijec, televizijski 
voditelj, igralec, DJ … V čem pa 
sami najbolj uživate?
»V stand upu in vrtenju glasbe, ker 
dobiš neposreden odziv občinstva, ko 
vidiš, da uživajo.«
Letos ste priložnost dobili tudi 
kot televizijski voditelj. Šov Bitka 
parov ste že posneli do konca, ste 
zadovoljni z opravljenim delom?
»Na začetku sem bil malce 'trd', a sem 
bil iz tedna v teden bolj sproščen in bolj-
ši. Tudi srbska ekipa, ki jo je Pop TV 
najel za šov, je bila zelo zadovoljna z 
mano, prav tako tudi na Popu. Pričako-
vali so, da se bom več hecal, a sem znal 
biti resen, ko je bilo treba.«
Se vam torej obeta še kakšen tele-
vizijski projekt?
»Recimo, da se jim zdim zanimiv in da 
bi še utegnili sodelovati.«
Zadnja leta živite v Ljubljani, Tin 
prav tako. Zakaj selitev iz Kranja?
»V Kranju sem kar malo zakrknil, ker je 
tako majhen in se tako malo dogaja. Tu 
imaš lahko dva stand up nastopa in en 
party na leto. Odkar sem šel iz Kranja, 
imam veliko več nastopov in dela. Ljub-
ljana je edino veliko mesto v Sloveniji, 
kjer lahko delamo, lažje spoznaš prave 
ljudi, organizatorje. Kranj je lep, za naše 
delo in žur pa že dolgo ni več tisto, kar bi 
mogoče lahko bil.« 

 Ljubljana je edino veliko mesto v Sloveniji, kjer lahko 
delamo, lažje spoznaš prave ljudi, organizatorje. Kranj 
je lep, za naše delo in žur pa že dolgo ni več tisto, kar bi 
mogoče lahko bil.
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Mestna občina Kranj je z namenom zni-
žanja rabe energije in povečanja energet-
ske učinkovitosti v preteklih letih izve-
dla pet energetskih sanacij stavb v javni 
lasti, za katere je skupno pridobila kar 
1.565.766,01 evra evropskih sredstev. Na 
to temo je bil v aprilski Kranjčanki objav-
ljen članek Irene Dolenc, svetnice Svetni-
ške skupine NSi – krščanski demokrati, 
ki obravnava višine prihrankov in vračil-
ne dobe investicije za sanirana vrtca Živ 
žav in Čenča. Podatke o porabi kurilne-
ga olja v letu 2015 v primerjavi z letom 
2013 je prejela od računovodstva zavoda 

Kranjski vrtci in jih uporabila za izra-
čun prihrankov in dobe vračanja investi-
cije. Pri tem je prišlo do računske napa-
ke, saj je bil izračun narejen na podlagi 
posredovanih kupljenih količin kurilnega 
olja v letih 2013 in 2015, kar z dejansko 
porabo in prihranki nima ničesar sku-
pnega. Konec leta 2015 smo vsem javnim 
zavodom zaradi ugodne cene kurilnega 
olja priporočili nakup, kar pomeni, da so 
si pripravili zalogo za naslednjo kurilno 
sezono. 
Za potrebe ugotavljanja dejanske pora-
be energenta in izračun prihrankov smo 
v začetku letošnjega leta v kotlovnicah 
omenjenih vrtcev vgradili števce proiz-
vedene toplote, s čimer želimo spremljati 
porabljeno energijo in prihranke. V obeh 
vrtcih načrtujemo prihranek toplote v 
višini najmanj 65 odstotkov povprečja 

obdobja od leta 2009 do 2011. Ob upoš-
tevanju nepovratne subvencije države se 
vložek MO Kranj v energetsko sanacijo 
vrtcev Živ Žav in Čenča povrne v štirih 
in pol oziroma sedmih in pol letih. V 
večje energetsko sanirane objekte name-
ščamo sisteme energetskega upravljanja, 
s čimer zagotavljamo ustrezno bivalno 
ugodje in istočasno dosegamo prihranke, 
kakršne smo dolžni dosegati tudi zara-
di pridobljenih evropskih sredstev. Pri 
spremljanju rabe energije in izvajanju 
energetskih prenov sodelujemo z Lokalno 
energetsko agencijo Gorenjske, ki smo jo 
ustanovili prav tako s pomočjo nepovrat-
nih evropskih sredstev.

Mag. Marko Hočevar, 
Urad za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe MO Kranj

Pojasnilo
Pojasnilo MO Kranj k zapisu o energetski 
sanaciji vrtcev Čenča in Živ žav

Besedilo: Samo Lesjak
Foto: Matic Zorman

F
estival, ki zna teden raztegniti na 
devet pestrih dni, poleg raznovr-
stnih koncertov ponuja tudi obilo 
ostalih družabno-kulturnih dogod-

kov. Vsi športni navdušenci so na svoj 
račun prišli že uvodni dan z nočnim 
tekom po kranjskih ulicah. Festival je do 
sedaj med drugim postregel z galerijo 
na prostem, lutkovnimi predstavami za 
najmlajše, folklornim festivalom, ogle-
dom rovov, ustvarjalnimi delavnicami, 
modno revijo, filmskimi projekcijami 
in seveda koncerti (Red Five Point Star, 
Ritam Nereda, Adi Smolar ...). 
Spored Tedna mladih pa bo razgiban 
vse do sobote, 21. maja, ko bo devetdne-
vno dogajanje sklenil koncert zasedb 

Mi2 in Jardier na Bazenu. Tako bosta 
že danes, 17. maja, v Gaju potekala tur-
nirja v odbojki in malem nogometu, v 
Khislsteinu pa zabavni stand-up večer s 
Klemenom Bučanom in Tinom Vodo-
pivcem. V sredo bo poleg enega izmed 
glasbenih vrhuncev festivala, koncerta 
pevke Gaby Moreno na odru Khisla, 
moč prisluhniti mladim skupinam v 
Down Townu, na Pungertu pa učen-
cem domače glasbene šole. Festival ne 
bo pozabil na ljubitelje džeza, metala, 
roka, indie glasbe in elektro ritmov – 
več o bogatem koncertnem programu, 
svežih novicah in dogajanju na spletni 
strani tm16.ksk.si.
Teden mladih kot vedno ostaja festival 
z dobrodelno noto: vseskozi poteka dob-
rodelna akcija, v kateri zbirajo finančna 
sredstva za pomoč Zavodu VID in dekli-
ci Neži.

Najdaljši teden v letu
V teh dneh Kranj še vedno utripa v ritmu festivala Teden mladih.

Organizatorji Tedna mladih – članice 
in člani KŠK – ter nepogrešljiva 
maskota festivala T'Mau 
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Ukinjajo se brezplačna parkirišča, širi se 
modra cona. Obisk Kranja je vedno dražji, 
kljub dejstvu, da je mesto vedno bolj praz-
no. Kranj se premika, le nazaj.
Mestna občina Kranj z županom Trilar-
jem na čelu širi parkirne cone, spremi-
nja parkirne režime, ki so brez strategije. 
»Oživljanje mestnega jedra in parkirna 
politika gresta z roko v roki. Zakaj poli-
tika parkiranja močno prehiteva obiska-
nost mesta in posledično ogroža preži-
vetje malih podjetnikov, ni jasno.« pravi 
Tina Žalec Centa.
Svetnica SMC je na aprilski seji sveta 
MOK tudi predlagala, da se ukine pri-
bližno 25 brezplačnih parkirnih mest 
za občinsko stavbo, ki so rezervirana 
izključno za vodstvo MOK in UE. Vsi obi-
skovalci, torej tudi davkoplačevalci, ki 
delajo ali obiščejo mesto, morajo plačati 

parkirišče; prav tako ostali uslužbenci 
UE in MOK. Kot pravi Tina Žalec Centa; »V 
kolikor bi občina za omenjena parkirna 
mesta računala le 50 evrov mesečno, 
bi to pomenilo 15.000 evrov na leto, ki 
bi jih občina lahko namenila kakšnemu 
programu, ki pomaga socialno ogrože-
nim, ali kateremukoli drugemu projek-
tu v korist Kranjčank in Kranjčanov, za 
katerega sicer ni denarja. S tem pa bi se 
ukinili tudi privilegiji, ki nimajo nikakršne 
pravne podlage. 
»Želim si, da bi mestna oblast delovala v 
korist in za napredek vseh nas, da bi mesto 
Kranj ponovno dobilo podobo bleščečega 
mesta, vsaj takšno, kot jo je imelo že nekoč. 
Vendar bo potrebno za to najprej narediti 
premike v miselnosti in delovanju tistih, 
ki imajo v rokah škarje in platno,« zaključi 
Tina Žalec Centa – svetnica SMC.

Brezplačno parkirišče –  
le še privilegij posameznikov? 
 Tina Žalec Centa – SMC: »Izenačimo pravice in ukinimo brezplačna parkirišča  
 tudi za vodilne uslužbence MOK in UE Kranj!« 

Tina Žalec Centa - svetnica SMC Kranj

Konec aprila je pod okriljem Mednarodne organizacije reševalnih psov v češkem 
Žatcu potekala vaja vodnikov reševalnih psov, na kateri si je ekipa Kluba vodnikov 
reševalnih psov Kranj v sestavi David Pogačnik, Neja Malis in Matjaž Bolka v konku-
renci 21 ekip iz osmih držav priborila prvo mesto. Naloga udeležencev je bila opraviti 
dve dnevni iskanji na ruševini in enodnevno iskanje na terenu. Temu so dodali še 
nočni pohod z orientacijo in nočno iskanje na ruševini ter teoretično in praktično zna-
nje prve pomoči, veterinarske pomoči in smernic Mednarodne svetovalne skupine za 
iskanje in reševanje (INSARAG) za delovanje v mednarodnem okolju. A. Š., foto: Klub 
vodnikov reševalnih psov Kranj

ZMAGA KRANJSKIH VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV

Neja Malis, David Pogačnik in Matjaž Bolka s sodnikoma

V Kranju bo 4. junija potekal dobro-
delni Tek za moške, saj bodo del 
zbrane startnine namenili Varni hiši 
Gorenjske. Kot predtekačice bodo 
lahko dobrodelne tudi ženske. Preiz-
kusiti se bo možno na Krančkovem 
otroškem teku z mamicami (brez-
plačno), ženskem teku Kranjskih 
čebelc na pet ali deset kilometrov 
(predprijava 20 evrov) in na Teku 
za moške 2016 na pet ali deset 
kilometrov (predprijava 20 evrov). 
Vsak tekač prejme vstopnici za letni 
bazen in za obisk rovov pod starim 
Kranjem, športno majico, kranjsko 
klobaso in sponzorska darila. Kar 
dvesto tekačev prejme tudi brez-
plačno letno nezgodno zavarovanje 
Vzajemne. Tek bo spremljal bogat 
program z delavnicami za otroke, 
kulinarično ponudbo mesta, ogledi 
rovov pod starim Kranjem in športni 
bazar. Več o prireditvi na www. 
tekzamoske.si. A. Š.

PRVI DOBRODELNI TEK ZA 
MOŠKE



Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraže-
vanja in učenja v Sloveniji. S projektom opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja –  
v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.
Soustvarjalci in izvajalci projekta prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela« –  
pri čemer ste najpomembnejši ravno vi – udeleženci prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja.

Na voljo je preko 70 možnosti za učenje in informiranje na področju:

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

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

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

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

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

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

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

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

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

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

veœje
zaposlitvene
možnosti

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

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

Teden vseživljenjskega učenja
16. 5.–30. 6. 2016

· zdravja, · prehrane, · kozmetike, · gibanja, · ustvarjanja, · učenja jezikov, · računalništva,

· športa, · plesa, · kulture, · pravnih nasvetov in · nasvetov za brezposelne, · mediacije,

 18. maj 2016 od 9.  do 17. ure na Glavnem  trgu v Kranju

ki so dostopne resnično vsem, saj so BREZPLAČNE.

vam od 16. do 27. 5. nudi 10 % TVU popusta za vpis  
v kateri koli izobraževalni program v izobraževalnem letu 2016/2017.

Program Parade učenja in TVU najdete na www.luniverza.si.

· vadba tisoč gibov za zdrav začetek dneva,·  več kot 50 aktivnih stojnic, kjer brezplačno prejmete najrazličnejša uporabna in zanimiva znanja,·  nastopi na odru za prijetno vzdušje,·  gostinska ponudba za vsak žep.

	 Do praktične nagrade z obiskom vsaj 15 stojnic.
	 	Fotonatečaj za fotografije z dogodkov TVU na temo  »Utrinki vseživljenjskega učenja«  

– 3 najbolj izvirne fotografije bodo nagrajene.

Prijazno vabljeni na zabavno učenje z druženjem. Srečanja z vami se že veselimo! 
Območni koordinator TVU – Ljudska univerza Kranj in izvajalci

Območni koordinator TVU je Ljudska univerza Kranj, ki



Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, javni sklad ima na 
voljo še nekaj dokončanih 
in takoj vseljivih stanovanj 
na Jesenicah in v Kranju, za 
katera vam ponuja možnost 
ugodnega najema preko 
javnega razpisa s sklenitvijo 
najemne pogodbe za 
nedoločen čas.
Seznam stanovanj s 
pripadajočimi parkirnimi 
mesti je objavljen na naši 
spletni strani www.ssrs.si 
pod rubriko Oddaja. 

Prijazno vabljeni k prijavi!

Jesenice

Kranj ODDAJA 
STANOVANJ 
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Besedilo: Igor Kavčič

K
onec aprila je v Mariboru potekalo 
že 24. tekmovanje Naša pesem, 
gre za najpomembnejše državno 
zborovsko tekmovanje odraslih 

pevskih zborov in malih pevskih skupin, 
ki je na sporedu vsako drugo leto. Letos je 
na njem nastopilo petindvajset zborov in 
pevskih skupin, v katerih je pelo več kot 
osemsto pevk in pevcev. Osem sestavov 
je prejelo zlato plaketo, torej več kot 90 
od 100 možnih točk. Na mariborskem 
odru je bil od šestih sestavov z Gorenj-
skega zlat edino Ženski pevski zbor Car-
men manet. Nastopajoče zbore je ocenje-
vala mednarodna žirija v sestavi Damijan 
Močnik (predsednik), Danica Pirečnik in 
Marko Vatovec iz Slovenije, Franz M. 
Herzog iz Avstrije ter Ints Teterovskis iz 
Latvije. Za absolutnega zmagovalca letoš-
nje Naše pesmi je izbrala Komorni zbor 

Konservatorija za glasbo in balet Ljublja-
na, ki ga vodi zborovodja Ambrož Čopi.
Kot rečeno, so se zelo izkazale pevke iz 
Ženskega pevskega zbora Carmen 
manet pod vodstvom Primoža Kerštan-
ja, ki je v kategoriji ženskih pevskih zbo-
rov prejel zlato plaketo za 90 točk in se 
med ženskimi zbori uvrstil na drugo 
mesto – za zmagovalke, Komorni žen-
ski zbor Čarnice iz Ljubljane pod vods-
tvom Monike Fele. Kranjčanke so izva-
jale zahteven ter stilsko in vsebinsko 
zelo raznovrsten program, saj so prepe-
vale glasbo iz treh različnih obdobij. Za 
pretežno polifono skladbo, nastalo pred 
letom 1750, so izbrale skladbo Pueri 
Concinite Jacobusa Handla Gallusa, 
prepevale so In Meeres Mitten Roberta 
Schumanna, med sodobnimi slovenski-
mi avtorji so se odločile za skladbo Žabe 
mlade slovenske skladateljice Nane For-
te, posegle pa so tudi po izredno bogati 
zborovski literaturi baltskih držav, saj so 

izvedle skladbo Spring, the Sweet 
Spring, latvijskega skladatelja Eriksa 
Ešenvaldsa. Naj še dodamo, da je letos v 
Mariboru nastopil tudi Komorni pevski 
zbor Mysterium iz Kranja z zborovodki-
njo Urško Štampe, ki je prav tako nasto-
pil dobro in prejel srebrno plaketo. 

Zlato za Carmen manet
Absolutni zmagovalec letošnje Naše pesmi je Komorni zbor Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana, najboljši gorenjski sestav pa Ženski pevski 
zbor Carmen manet iz Kranja.

Carmen manet so se tudi na letošnji Naši pesmi izkazale z zlatom. / Foto: Janko Eržen

Uroš 
Osterman, 
Vzajemna 

V Vzajemni nudite najnižjo premijo 
dopolnilnega zavarovanja. Zakaj je 
poleg obveznega zavarovanja potrebno 
urediti tudi dopolnilno?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 
stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, 
ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. 
Če ne bi imeli sklenjenega dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, bi morali za 
zdravstvene storitve doplačevati iz svojega 
žepa. Doplačila so zlasti pri zahtevnejših 
zdravstvenih storitvah lahko zelo visoka. 
Pomembno je, da si zavarovanje pravočasno 

uredimo, da nam ni treba skrbeti za morebitne 
stroške zdravstvene oskrbe ob odhodu k 
zdravniku, specialistu, v bolnišnico ali lekarno.

Kako je z dopolnim zavarovanjem pri 
mladih?
Študenti in dijaki morajo dopolnilno 
zavarovanje urediti, ko zaključijo s šolanjem 
oziroma izgubijo status dijaka ali študenta. 
Zanje vsako leto pripravimo poseben paket, 
ki tokrat med drugim vključuje darilno kartico 
v višini 25 evrov za nakup v trgovinah Spar in 
Interspar ali bon v vrednosti 35 evrov za nakup 
v športnih trgovinah Extreme ter brezplačno 
vključitev v program Varuh zdravja.

Nam lahko več poveste o tem programu?
Gre za program aktivnega varovanja zdravja, 
ki smo ga v začetku lanskega leta ponudili 
našim zavarovancem. Program Varuh zdravja 
jim prinaša številne ugodnosti: od brezplačnih 
preventivnih zdravstvenih storitev do ugodnih 
počitnic, brezplačnih tečajev ter popustov 
pri nakupih športne opreme in storitvah v 
centrih dobrega počutja. Poleg tega jim 
nudimo tudi pomoč pri vprašanjih, povezanih 

z zdravstvom, in naročanju pri zdravnikih 
specialistih.

Katero zavarovanje z vaše ponudbe bi 
priporočili našim bralcem?
Paketi zavarovanj so zelo različni, zato je 
pomembno, da se o najbolj primernem 
zavarovanju posvetujejo z nami. Sam bi 
zagotovo priporočil najboljši produkt na 
našem trgu za zavarovanje težjih bolezni. Gre 
za zavarovanje, ki omogoča zavarovalno 
zaščito v primeru, če vas doleti ena izmed 
21 najpogostejših težjih bolezni. Zanimiv 
del tega produkta je, da v primeru večine 
kritih bolezni prejmete izplačilo zavarovalne 
vsote in ostanete še naprej zavarovani. 
Zavarovalno vsoto tako lahko med trajanjem 
zavarovanja izplačamo večkrat. Zavarovanje 
vam bom z veseljem podrobneje predstavil, 
zato vabljeni, da me pokličete ali obiščete v 
naši poslovalnici. 

Najboljša naložba za prihodnost
Za boljšo in bolj varno prihodnost potrebujemo ustrezno zdravstveno zavarovanje. O tem se moramo najprej posvetovati 
s strokovnjaki na tem področju, ki zelo dobro vedo, kaj potrebujemo glede na naš življenjski slog. V današnji družbi 
so naši izzivi vedno večji, posledično so vedno večja tudi tveganja. »Zato je pomembno, da zavarujemo sebe in svoje 
najbližje, saj je to najboljša naložba, zagotovilo za boljši jutri,« svetuje Uroš Osterman iz Vzajemne. 

PE KRANJ
Koroška cesta 1
tel.: 041 792 134
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  Zbor Carmen manet, 
ki ga od vsega začetka vodi 
Primož Kerštanj, sestavljajo 
nekdanje dijakinje Gimnazije 
Kranj, ki so svoje pevsko 
zborovsko znanje nabirale 
v gimnazijskem Dekliškem 
zboru. Na naši pesmi so bile 
Carmen manet druge med 
ženskimi zbori.
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SKICE, RISBE IN SLIKE FRANCETA PAVLOVCA

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost gosti 
razstavo del priznanega slovenskega slikarja Franceta 
Pavlovca (1897–1959), ki je Prešernovo nagrado prejel 
dvakrat – leta 1949 za sliki Soča in Sava, dve leti kasneje 
pa še drugič za uspešno samostojno razstavo v Trstu. Na 
ogled je 65 likovnih del iz štirih zasebnih zbirk, izbor pa je 
še toliko zanimivejši, ker gre za nekaj javnosti doslej manj 
znanih ali neznanih krajinskih podob, skupaj je devetnajst 
olj na platnu, dodanih pa jim je še več kot štirideset risb 
in skic. Ko se sprehodimo po galeriji, nas že v spodnjem 
delu navdušijo, lahko bi rekli, dvojice ali trojice, ko so poleg 
platna predstavljene tudi risbe iz popotne skicirke, ki so 
slikarju služile pri kasnejšem slikanju na platno. A te niso 
vedno uresničene na platnu, zato so takrat risbe smiselno 
razporejene po motivih. Kot je povedal kustos razstave Gaš-
per Peternel, je pri Pavlovcu težko govoriti o kronološkem 
razvoju, saj gre za avtorja trenutnega navdiha in čustvene-
ga povzemanja naravnega okolja, v katerem je slikal. Gre za 
visoko uro navdiha, kot je v nagovoru k razstavi povedal dr. 
Milček Komelj. Ob razstavi je s podporo zasebnega dona-
torja izšel tudi ličen katalog. Razstava bo na ogled do 13. 
junija, eno izmed Pavlovčevih del pa bo oplemenitilo, lahko 
bi rekli kar monumentalno zbirko, v kateri je že več kot 660 
del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega 
sklada. I. K.  / Foto: Primož Pičulin

V Kranju so na ogled tudi manj znana in doslej še 
nepredstavljena dela Franceta Pavlovca.

Uroš 
Osterman, 
Vzajemna 

V Vzajemni nudite najnižjo premijo 
dopolnilnega zavarovanja. Zakaj je 
poleg obveznega zavarovanja potrebno 
urediti tudi dopolnilno?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 
stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, 
ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. 
Če ne bi imeli sklenjenega dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, bi morali za 
zdravstvene storitve doplačevati iz svojega 
žepa. Doplačila so zlasti pri zahtevnejših 
zdravstvenih storitvah lahko zelo visoka. 
Pomembno je, da si zavarovanje pravočasno 

uredimo, da nam ni treba skrbeti za morebitne 
stroške zdravstvene oskrbe ob odhodu k 
zdravniku, specialistu, v bolnišnico ali lekarno.

Kako je z dopolnim zavarovanjem pri 
mladih?
Študenti in dijaki morajo dopolnilno 
zavarovanje urediti, ko zaključijo s šolanjem 
oziroma izgubijo status dijaka ali študenta. 
Zanje vsako leto pripravimo poseben paket, 
ki tokrat med drugim vključuje darilno kartico 
v višini 25 evrov za nakup v trgovinah Spar in 
Interspar ali bon v vrednosti 35 evrov za nakup 
v športnih trgovinah Extreme ter brezplačno 
vključitev v program Varuh zdravja.

Nam lahko več poveste o tem programu?
Gre za program aktivnega varovanja zdravja, 
ki smo ga v začetku lanskega leta ponudili 
našim zavarovancem. Program Varuh zdravja 
jim prinaša številne ugodnosti: od brezplačnih 
preventivnih zdravstvenih storitev do ugodnih 
počitnic, brezplačnih tečajev ter popustov 
pri nakupih športne opreme in storitvah v 
centrih dobrega počutja. Poleg tega jim 
nudimo tudi pomoč pri vprašanjih, povezanih 

z zdravstvom, in naročanju pri zdravnikih 
specialistih.

Katero zavarovanje z vaše ponudbe bi 
priporočili našim bralcem?
Paketi zavarovanj so zelo različni, zato je 
pomembno, da se o najbolj primernem 
zavarovanju posvetujejo z nami. Sam bi 
zagotovo priporočil najboljši produkt na 
našem trgu za zavarovanje težjih bolezni. Gre 
za zavarovanje, ki omogoča zavarovalno 
zaščito v primeru, če vas doleti ena izmed 
21 najpogostejših težjih bolezni. Zanimiv 
del tega produkta je, da v primeru večine 
kritih bolezni prejmete izplačilo zavarovalne 
vsote in ostanete še naprej zavarovani. 
Zavarovalno vsoto tako lahko med trajanjem 
zavarovanja izplačamo večkrat. Zavarovanje 
vam bom z veseljem podrobneje predstavil, 
zato vabljeni, da me pokličete ali obiščete v 
naši poslovalnici. 

Najboljša naložba za prihodnost
Za boljšo in bolj varno prihodnost potrebujemo ustrezno zdravstveno zavarovanje. O tem se moramo najprej posvetovati 
s strokovnjaki na tem področju, ki zelo dobro vedo, kaj potrebujemo glede na naš življenjski slog. V današnji družbi 
so naši izzivi vedno večji, posledično so vedno večja tudi tveganja. »Zato je pomembno, da zavarujemo sebe in svoje 
najbližje, saj je to najboljša naložba, zagotovilo za boljši jutri,« svetuje Uroš Osterman iz Vzajemne. 
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Besedilo: Ana Šubic

P
otem ko so pred sedmimi leti na 
oder postavili odmeven muzikal 
Ljubezen je v zraku, ki si ga je 
ogledalo kar okoli tri tisoč ljudi, 

so se na Osnovni šoli Orehek letos z vso 
vnemo lotili priprave novega muzikala z 
naslovom Svet je tvoj. Člani mladinskega 
pevskega zbora ga bodo premierno upri-
zorili 7. junija, dan kasneje pa na pred-
stavo vabijo tudi občane.
V muzikalu se prepletajo problemi mla-
dih, ljubezen, medgeneracijsko sožitje in 
komični pripetljaji. Zaradi 25-letnice naše 
države so se odločili poseči po slovenski 
glasbi in tako so v zgodbo s šolskih hodni-
kov vtkali štirinajst slovenskih popevk, ki 
so jih za zborovsko petje priredili odlični 
slovenski skladatelji. Muzikal Svet je tvoj 
bodo sklenili z istoimensko skladbo priz-
nane pevke Nine Pušlar, ki jim je upora-
bo pesmi za naslov prijazno dovolila.

Pevci so z učiteljico glasbe Janjo Jošt z 
vajami začeli januarja, solisti pa se s svo-
jimi glasilkami ukvarjajo še na dodatnih 
vajah. Za glasbeno spremljavo bodo skr-
beli pianistka Mateja Grašič, mlada kitari-
stka Ana Gorjanc in tolkalist Gašper Dob-
rovoljc. Za povečevanje energije na odru 
bo tudi tokrat poskrbela izvrstna plesna 
učiteljica Alja Camara, z dramskimi pri-
zori pa se že dlje časa intenzivno ukvarja 
šestnajst igralcev in avtorica besedila, uči-
teljica Simona Merljak.
Večina nastopajočih ima sicer še vedno 
v spominu svoje vrstnike, ki so z muzi-
kalom navduševali pred sedmimi leti. 
Že dolgo so si želeli zapeti, igrati in 
zaplesati v podobni predstavi in letos 
je ideja vendarle dozorela. Vseh devet-
indvajset pevk in pevcev jo je z navdu-
šenjem sprejelo, prav tako gimnazijec 
Lovro, ki se kot nekdanji član zbora vra-
ča na vaje.
»Učenci so se naloge lotili zagnano, 
zelo smo ponosne, da lahko ustvarja-

mo s tako odlično skupino. Pogumno 
in odgovorno so zagrizli v učenje bese-
dila, triglasnega petja in težkih plesnih 
korakov. Za to so potrebni talent, volja 
pa tudi vztrajnost. Taki projekti učence 
in učitelje med seboj zelo povežejo in 
pustijo v življenju nepozabne spomine 
in ponos, da smo skupaj ustvarili nekaj 
čudovitega. Občutek zadovoljstva, ko 
prideš do cilja, je najlepše plačilo za čas, 
vložen v tako velik projekt, ki v marsi-
čem presega okvire šolskih zmožnosti,« 
so poudarile mentorice. 
Sodelujoči v muzikalu tako z velikim 
veseljem in ponosom vabijo na pred-
stavo, ki bo v sredo, 8. junija, ob 20. 
uri v telovadnici OŠ Orehek. Zanko 
učenci z učiteljico likovne vzgoje Majo 
Draksler že nekaj časa pripravljajo 
sceno. 
Več informacij o predstavi je na voljo na 
spletni strani šole, vstopnice pa lahko 
rezervirate v tajništvu od 7. do 15. ure na 
telefonski številki 04/20 19 500. 

Svet je tvoj
Takšen naslov nosi novi muzikal, ki ga bo mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Orehek Kranj premierno uprizoril 7. junija.

Učenci so se priprave novega muzikala lotili zelo zavzeto.
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Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero 

najkasneje do torka, 24.5.2016. Razpis je objavljen tudi na www.bohinj-info.com

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna prire-

ditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično društvo 

Bohinj in prikazuje stare življenjske navade Bohinjcev.

 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen 

način vabimo, da sodelujejo v izboru za 

poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 30.7.2016 ob 

19.30 uri. V kolikor bo par želel imeti civil-

no poroko v Bohinju ta dan, se bo izvedla 

v popoldanskem času. Par bo oblečen v na- 

rodni noši, po poroki bo veselica z ansam-

blom. 

Za hrano in pijačo določenega števila sva-

tov bo poskrbljeno. Mladoporočenca bosta 

prejela več lepih daril, kot sta prstana, 

potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta 

vse lepote Bohinja in še kaj! 

Pozor!  Ker bo potekala poroka po starem, 

se bosta morala naučiti nekaj besedila  

(a ne veliko).

KRANJ OSTAJA MESTO PLESNIH TALENTOV

V Prešernovem gledališču je 7. maja potekala regijska revija 
plesnih skupin Namig, na kateri so mladi znova navdušili s 
svojo plesno ustvarjalnostjo. Regijske revije plesnih skupin 
potekajo v organizaciji JSKD, osredotočene pa so na ples kot 
umetniško dejavnost. Na tokratnem Namigu so se v dopol-
danskem delu na odru Prešernovega gledališča predstavile 
otroške, v popoldanskem pa mladinske plesne skupine, ki jih 
je na podlagi območnih izborov opravila selektorica Teja Reba. 
Strokovno je revijo spremljala državna selektorica Andre-
ja Kopač, ki je po njej povedala: »Poleg odličnega nastopa 
plesnih skupin bi izpostavila tudi delo vseh mentoric, ki se 
ukvarjajo s to vejo umetnosti: Sanja Voglar, Ana Medvešček, 
Ana Trojnar, Mateja Tuta, Iris Šober, Ema Kondič, Ana Romih 
in Saša Lončar. Tako po količini kot kakovosti plesnih točk 
posebej izstopa Saša Lončar iz KD Qulenium Kranj, ki že vrsto 
let uspešno razvija plesno ustvarjalnost mladih preko meto-
dologije ozaveščanja plesalčevega telesa s pomočjo zgodbe. 
Izpostavila bi plesno interpretacijo mladega nadarjenega ple-
salca Grega Goloba. Kot koreografinja se je prvič predstavila 
tudi diplomantka amsterdamske S.N.D.O. Ana Romih, ki se je 
po zaključku študija vrnila v Kranj, kjer razvija svoj koreograf-
ski jezik. Med učence Saše Lončar, ki so prve plesne korake 
začeli v Kranju in so danes uspešni na plesnem izobraževanju 
v tujini, so tudi Jan Rozman (Berlin), Beno Novak (Salzburg), 
Alja Ferjan (Linz) in mnogi drugi. Kranj tako ostaja eno najpo-

membnejših mest rojstva plesnih talentov in hkrati odskočna 
deska za odhod v svet.« Plesni navdušenci pa bodo že kmalu 
lahko znova prišli na svoj račun, saj se 4. junija v Kranju začne 
plesni Kalejdoskop. S. L. / Foto: Alex Štokelj

Plesna skupina Qars KD Qulenium Kranj se je 
predstavila z miniaturo Nadnaravni v koreografiji Ane 
Romih ter pod mentorstvom Saše Lončar.
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Besedilo: Igor Kavčič, foto: Matic Zorman

B
oštjan Gorenc - Pižama, prevajalec, prvak stand up 
komedije in od letošnjega februarja tudi pisec, je eden 
najbolj znanih nekdanjih dijakov kranjske gimnazije. 
Zato ni čudno, da so ga dijaki pred dnevi povabili med-

Pižama med gimnazijci
Knjižni prvenec Boštjana Gorenca - Pižame SLOLvenski klasiki 1 je obvezno 
branje za vse, ki vas zanima slovenska literarna klasika malo drugače.

Nekdanji dijak Gimnazije Kranj Boštjan Gorenc - Pižama 
je na obisku med aktualnimi dijaki tokrat predstavljal 
svoj literarni prvenec SLOLvenski klasiki 1. 

se. Da se duhoviti mož, nesporni mojster besede, na Gimna-
ziji Kranj počuti kot doma, smo lahko prepoznali, ko se je do 
zadnjega kotička polnila gimnazijska knjižnica, profesorji pa 
so eden za drugim prihajali pozdravljati nekdanjega dijaka. 
Menda je bil iskriv že v gimnazijskih letih, zdajšnjim dijakom 
pa je v uro in pol dolgem obisku dokazoval, da ga besedna 
poniglavost tudi v odraslosti ni zapustila.
Pogovor so pripravili gimnazijci iz krožka kreativnega pisa-
nja in ŠILE (šolske improlige), ki jo je pred leti na gimnaziji 
pomagal ustanavljati prav Pižama in jo za njim prevzel pro-
fesor Mihael Šorli. V pogovoru, ki sta ga pripravila in vodila 
dijaka prvega letnika Natan Vovk in Tadej Rajgelj, smo spoz-
nali, da nekdanji gimnazijec res ni bil od muh – že v najstni-
ških letih, ko je začel repati, igrati v šolskih predstavah, pa 
kasneje v Gledališču čez cesto, dokler ga študij angleščine in 
vaba, imenovana prevajalstvo, nista preusmerila v literarne 
vode, vse bolj pa mu je pod kožo lezlo tudi komedijantstvo. V 
nadaljevanju so gimnazijci izvedeli tudi, kakšna je bila pot 
do njegovega literarnega prvenca SLOLvenski klasiki 1 od 
ideje do izvedbe. Da je v izboru besedil, iz katerih je 'spletka-
ril' oziroma jih predelal v spletno obliko, sledil šolskemu 
kurikulu, uporabil avtorje, ki jih berejo, torej – morajo brati, 
srednješolci. V nadaljevanju se je predstavila tudi nova gene-
racija gimnazijskih improvizatorjev, vskočil je tudi Pižama 
in dokazal, da mu gre tovrstno početje še vedno odlično od 
rok in jezika. 
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Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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Besedilo: Igor Kavčič

K
ranjčani smo s Hišo Layer dobili 
enega osrednjih kulturnih pri-
zorišč v mestu. Pred petimi leti 
je teraso odprla Kavarna Layer, 

kaj kmalu pa so vsebino hiše, v kateri 
je pred dvesto leti delovala podobarska 
delavnica Leopolda Layerja, zapolnile 
tudi kulturne vsebine. Sprva srame-
žljivo z glasbenimi koncerti, razstava-
mi, kakšno filmsko projekcijo, kasne-
je s konkretnim programom, ki je 
danes razširjen na skoraj vsa področja 
umetnosti, postal rdeča nit delovanja 
Layerce, kot se je drži ime. Layerjeva 
hiša je zrasla v kulturno institucijo, 
ki v Kranju oblikuje živahni in urbani 
kulturno-umetniški prostor, stičišče 
raznolikih aktivnosti, druženja in odpr-
tosti. Samo lani so na terasi, v galeriji 

in Stolpu Škrlovec našteli več kot tristo 
umetniških (glasbenih, filmskih, likov-
nih …) dogodkov z več kot petdeset tisoč 
obiskovalci.
Bogata razstavna dejavnost, gostili so 
tako mlade kot že uveljavljene avtorje iz 
Slovenije in tujine, ustvarjalci, ki so 
bogatili kranjski kulturni utrip z bivan-
jem v umetniški rezidenci, se srečevali z 
obiskovalci in na delavnicah predstavlja-
li svoje delo, nastopi glasbenih skupin, 
dogodki uprizoritvenih umetnosti in še 
kaj je močno poživilo kranjsko kulturni-
ško sceno. Homogena mlada ekipa 
Hiše Layer, ki kulturni program pripra-
vlja ob finančni podpori občine, je letos 
osvežila tudi celostno podobo in zame-
njala spletno stran ter dodala številne 
novosti. »Srčna predanost upravljavske 
ekipe do dela ostaja, tega ne spreminja-
mo,« so nam povedali snovalci novega 
kulturnega pogona v Kranju. 

Petka za 
Layerco

Layerjevi: Mitja Lavtar, Brina Leber, Selman Čorović, Zala Vidali, Jože 
Bizovičar - Joco in Blaž Šparovec / Foto: Primož Pičulin

Hiša Layer ima pet let. Mala ekipa »layercev« je z veliko 
kreativnosti in poguma ustvarila edinstven center urbane kulture.

Konec meseca Jasmin B. Frelih 
odhaja v Bruselj, kjer bo eden od 
dvanajstih prejemnikov nagrade 
Evropske unije za književnost za 
leto 2016. Nagrado si je prislužil za 
romaneskni prvenec Na/pol. Roman 
je leta 2013 izšel pri Cankarjevi 
založbi in je sveže ponatisnjen. Že v 
letu izida je bil roman na knjižnem 
sejmu nagrajen kot najboljši prve-
nec in leto kasneje tudi nominiran 
za nagradi Kresnik ter kritiško sito, 
kar kaže na to, da je roman že ob 
izidu prepričal slovensko literarno 
kritiko in bralce. Jasmin B. Frelih je 
absolvent primerjalne književnosti, 
literarne teorije in zgodovine na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Krat-
ke zgodbe, eseje in prevode objavlja 
v revijah Literatura, Sodobnost, 
Dialogi in v reviji Idiot. Nagrado 
Evropske unije za književnost obe-
tavnim književnikom iz sodelujočih 
držav podeljujejo od leta 2009 z 
namenom opozoriti na raznolikost 
in bogastvo sodobne evropske knji-
ževnosti. Vsak nagrajenec prejme 
enkratno finančno nagrado 5000 
evrov. Jasmin B. Frelih se bo v četr-
tek, 19. maja, ob 20. uri v Layerjevi 
hiši predstavil na literarnem večeru 
z Marušo Štibelj. I. K.

JASMINU B. FRELIHU 
EVROPSKA NAGRADA



             Torek, 17. maj,  (KUD KIKS)     
	 	 								BUČAN	IN	TIN	PREDSTAVLJATA	10	KOMIKOV	ZA	10	LET
   Sreda, 18. maj    
	 	 	 GABY	MORENO	IN	ČEDAHUČI
	 	 Petek,	27.	maj     
	 	 SLOVENSKA	LITERATURA	OD	A	DO	Ž
	 						Petek, 3. junij     
	 				SLOVENIJA	GRE	NAPREJ,	Kreslin,	Lovšin,	Predin			AKUSTIČNO
           Torek, 8. junij
	 							SREČANJE	ORKESTROV	GLASBENIH	ŠOL	GORENJSKE
  Petek,	10.	junij	  koncert	ob	izidu	nove	plošče	Familija
  GIBONNI
	 Petek,	17.	junij   Organizator:	Glasbena	šola	Kranj

	 ZAKLJUČNI	KONCERT	PIHALNEGA	IN	SIMFONIČNEGA	ORKESTRA
	 GLASBENE	ŠOLE	KRANJ
						 	 Nedelja,	19.	junij	  Organizator:	MKD	Sv.	Ciril	in	Metod-Kranj

				 	 18.	ETNO-FOLK,	Kranj	2016
						Petek,	23.	junij
				POČASTITEV	DNEVA	DRŽAVNOSTI -	25	LET	SAMOSTOJNOSTI	SLOVENIJE
   Petek,	1.	julij
	 	 	 OLIVER	DRAGOJEVIĆ	Z	DUPINI
	 	 Petek,	8.	julij
	 	 TRI	DIVE	POLETNE	NOČI	Z	BIG	BAND	RTVSLO
	 	 (Darja	Švajger,	Nuša	Derenda	in	Alenka	Godec)
 Petek,	2.	september     

	 MOŠKI	SO	Z	MARSA,	ŽENSKE	SO	Z	VENERE
	 	 Petek,	9.	september
	 	 KLAPE	NA	LETNEM	GLEDALIŠČU	KHISLSTEIN	
   Petek,	16.	september
	 	 	 SIDDHARTA	AKUSTIČNOPRODAJA

VSTOPNIC
NA PRODAJNIH

MESTIH
EVENTIM

www.tourism-kranj.si



Kranj ponuja kar nekaj lepih, prijetnih 
in skritih kotičkov. En izmed njih je Ka-
varna Khislstein 12.56. 12.56 ni ura, 
ob kateri kavarna nudi vesele urice, am-
pak je to letnica, s katero se Kranj ponaša 
s prvo omembo v uradnih listinah in priča 
o pomembnosti našega mesta.  Seveda se 
kavarna ponaša tudi s pestro in zanimivo 
ponudbo, vrtom na grajskem dvorišču ter 
s prireditvami na sončni trati in v senčki 
starodavne lipe. Ko ste že v kavarni, je le še 
korak do muzeja v gradu Khislstein, kjer 
je na ogled razstava Prelepa Gorenjska. 

In če se v naši kavarni zaklepetate v ležernih 
poletnih dneh, ostanite še na eni izmed pri-
reditev, ki jih ponuja Letno gledališče Kh-
islstein. Če želite biti v centru dogajanja, 
pa vendarle v enem izmed prijetnih, mirnih 
kotičkov Kranja, ste dobrodošli v kavarni Kh-
istein 12.56.

Od junija do septembra bo na Vovkovem 
vrtu tudi pestro kulturno dogajanje, kjer 
boste na prekrasni lokaciji lahko uživali v pes-
trem koncertnem in filmskem dogajanju vsak 
četrtek ob 20. uri.

LAJNARSKI FESTIVAL
3. POLETNI MEDNARODNI  
LAJNARSKI FESTIVAL V KRANJU
3. INTERNATIONAL SUMMER 
FESTIVAL DOR BARREL, ORGAN 
GRINDERS IN KRANJ 

KRANJ, 3. - 6. JUNIJ 2016  

42 LAJNARJEV
IZ SEDMIH EVROPSKIH DRŽAV.

Petek, 3.6. od 18h – 19.30
Sobota, 4.6. od 10h do 14h 

in od 15.30 do 19h.
Nedelja: festival v Ljubljani.

OBIŠČITE VOVKOV VRT 
IN VRT GRADU KHISLSTEIN
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Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

N
aši najboljši smučarski skakalci se na začet-
ku priprav na novo sezono potijo na kranj-
skem stadionu, začeli pa so tudi že skakati na 
80-metrski skakalnici v Planici. Na trening 

se je po operaciji hernije diska, ki jo je imel januarja, 
vrnil tudi Kranjčan Nejc Dežman, ki je moral izpu-
stiti praktično celotno lansko sezono.
»Po zadnjem pregledu so rekli, da naj bi bilo vse 
v redu. Pri težjih treningih še pazim, ne delam še 
poskokov, pa tudi na skakalnico bom šel kasneje 
kot drugi. To bo po prvih pripravah na začetku juni-
ja. S treningi sem začel takoj po Planici. Počutim 
se dobro, morda občasno še čutim malce bolečine, 
ki pa se s fizioterapijo odpravi,« je povedal Nejc 
Dežman. Na vprašanje, kako je bilo lansko sezo-
no spremljati od doma, je odgovoril: »Najprej smo 
upali, da operacija ne bo potrebna in da bi se lahko 
fantom priključil že proti koncu sezone. Najtežje 
je bilo do operacije, potem pa sem se sprijaznil, da 
je sezone zame konec. V tem času sem le počival.« 
Osredotočil se bo predvsem na zimsko sezono: 
»Treba je ojačati hrbet, da bo zdržal vso zimo, tako 
da na silo v poletno sezono ne bom šel. Če pa mi 
bo že poleti šlo dobro, bom pa še toliko bolj vesel.«
Po koncu lanske sezone pa si je dopust seveda vzel 
Robert Kranjec. Kranjčan je bil z družino znova v 
Indoneziji. »Super je bilo. Veliko sem se potapljal, 

Vrača se po operaciji
Kranjčana Robert Kranjec in Nejc Dežman se pripravljata na 
novo skakalno sezono. Kranjec je na trening prišel z dopusta v 
Indoneziji, Dežman pa z okrevanja po operaciji.

Nejc Dežman (levo), ob njem je Robert Kranjec, je imel januarja 
operacijo hernije diska, takoj po Planici pa je že začel trenirati. 

MED MLADIMI UPI TUDI NIK ČEMAŽAR 

Med dvajsetimi Mladimi upi, projektom Zavarovalnice Triglav, 
je tudi kolesar Save Kranj Nik Čemažar. Šestnajstletnika s 
Šutne pri Žabnici so za kolesarstvo navdušili prijatelji. Njegova 
želja je postati član ene izmed profesionalnih ekip, ki nastopa 
v World Touru, ter se na dirkah meriti v konkurenci najboljših 
kolesarjev na svetu. Njegovi doslej največji dosežki so 1. mesto 

na dirki Radjungentour TTT (2015), 1. mesto na dirki Trofeo 
Squillario (2015), državni prvak v vseh treh kolesarskih disci-
plinah: na velodromu, v kronometru in na cestni dirki (2015), 2 
etapni zmagi in skupno 1. mesto na GP Matoušek na Češkem 
(2015), 1. mesto na dirki Gir de Gjave (2015), 1. mesto na pro-
logu in skupno 1. mesto na dirki Poreč Toward Tbilisi (2015). 
Je stalni član slovenske reprezentance. Za finaliste natečaja 
lahko glasujete do 23. maja. M. B.

tudi Špela je naredila izpit, bili smo s čolnom na vodi, Piko smo učili 
plavati brez rokavčkov, a ji še ni uspelo. Pri treh letih tam otroci že 
plavajo,« je obujal spomine na dopust. 
Po njem pa je začel s pripravami. »Na začetku je nekaj bolečin v miši-
cah, v dneh brez treninga izgubiš eksplozivnost, moč, a to je povsem 
običajno. Načrtov glede poletne sezone še nimam. Odvisno bo od pri-
pravljenosti konec julija,« je dejal Kranjec, ki je imel na nogah že nov 
Slatnarjev skakalni čevelj in se mu zdi fantastičen. Ne bo pa skakal na 
njegovih smučeh, saj ostaja pri Fischerju. Pogodbo je obnovil za 
nadaljnji dve leti. 
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TEK ŠTIRIH MOSTOV

uživajte

z nami!

Fo
to

: T
om

až
 Lu

nd
er

ZABAVA IN DRUŽENJE - NAVIJAŠKA SPODBUDA

TESTENINKA - ŠPORTNA TRŽNICA 

ŠOLSKI TEK ZA POKAL ŠTIRIH ŽUPANOV

10 km Nočni tek
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Rokometašice Gimnazije Kranj so 
nastopile na finalnem tekmova-
nju srednješolskih rokometnih 
ekip, v katerega so se uvrstile še 
Gimnazija Šiška, I. gimnazija Celje 
in ŠC PET Ljubljana. Najprej so 
bile boljše od ekipe ŠC PET Ljub-
ljana in se tako veselile vsaj sre-
brne medalje. Tekmo za naslov 
državnih prvakinj so nato izgubile 
z Gimnazijo Šiška in drugič zapo-
red postale državne podprvaki-
nje. Za najboljšo vratarko je bila 
izbrana dijakinja Gimnazije Kranj 
Maša Smrekar, poleg njega pa so 
bile v ekipi še Nika Ožegovič, Ajda 
Štefe, Ines Likar, Eva Škofic, Maša 
Gartnar, Petra Fister, Danijela 
Pušič, Zala Mesec, Daša Žnidar-
šič, Nina Kerč, Urša Zelnik, Staša 
Vertačnik, Špela Jekovec, Tina 
Škrjanec in Tajda Rešek. Ekipo 
je vodil profesor Boris Urbanc, v 
zaključnem delu tekmovanja pa 
tudi profesor Andrej Kavčič. M. B. 
/Foto: Andraž Žnidar

GIMNAZIJKE DRŽAVNE 
PODPRVAKINJE

Rokometašice Gimnazije Kranj so drugič zapored srednješolske podprvakinje.
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START IN CILJ V CENTRU KRANJA

Besedilo: Suzana P. Kovačič

V 
klubu se trudimo, da otroke spod-
bujamo v šport, zato bomo od 23. 
maja do 11. julija imeli akcijo SON-
CE+MIVKA=PRAVA ZABAVA. 

Vsak ponedeljek od 16.30 do 18. ure bo na 
petih igriščih (v Krajevni skupnosti (KS) 

Čirče, KS Bratov Smuk, pred Gimnazijo 
Franceta Prešerna, v rekreacijskem cen-
tru Bor v Preddvoru in v Športnem par-
ku Šenčur) pod vodstvom naših trenerjev 
potekala brezplačna šola odbojke na mivki 
za otroke od 10. do 15. leta. S tem jih želi-
mo privabiti k športu, gibanju in igranju 
odbojke,« je k udeležbi povabil operativni 
direktor Odbojkarskega kluba (OK) Tri-

glav Kranj Miro Ambrožič. Šolo odbojke 
na mivki organizira OK Triglav Kranj v 
sodelovanju z Mestno občino (MO) Kranj. 
Predhodne prijave otrok niso potrebne.
Z akcijo bodo nadaljevali 12. julija s Fes-
tivalom odbojke na mivki, ki bo potekal 
na ploščadi pred MO Kranj. V sodelova-
nju z občino in z Zavodom za turizem 
in kulturo Kranj bodo imeli vsako dopol-

Načrtno delajo tudi z mladimi
V Odbojkarskem klubu Triglav Kranj bodo s 23. majem začeli z 
brezplačno šolo odbojke na mivki za otroke. Njihova članska ekipa je 
državno prvenstvo v modri skupini sklenila na šestem mestu, Matej in 
Aleš Kök sta dobila vabilo v člansko reprezentanco.
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Članska ekipa Obojkarskega kluba Triglav Kranj

dne brezplačno šolo odbojke na mivki, popoldne pa bo 
tekla liga rekreativnih ekip. »Od 15. do 17. julija bomo gos-
tili srednjeevropsko prvenstvo mladih odbojkaric in odboj-
karjev na mivki – turnir Mevza U-16. 21. julija se bo začelo 
državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki se bo zaključilo s 
finalnimi boji rekreativne lige in finalom najboljših dvojic 
v državi v soboto, 23. julija,« je povzel Ambrožič.
ČLANA V REPREZENTANCI Članska ekipa OK Triglav Kranj 
je letošnje državno prvenstvo v modri skupini sklenila na 
šestem mestu. »Po rednem delu smo bili na petem mestu 
z desetimi zmagami in osmimi porazi, vse ekipe smo pre-
magali vsaj enkrat, med njimi tudi ACH Volley. V končnici 
v četrtfinalu je bila po treh odigranih tekmah sicer boljša 
Panvita Pomgrad, a je bilo izjemno izenačeno vse do konca. 
Izpadli smo tudi zaradi pomanjkanja izkušenj, ki jih je bilo 
več na strani nasprotnika,« je dogajanje ob koncu prvenstva 
in končno šesto mesto komentiral Ambrožič. So pa njiho-
va člana Mateja in Aleša Köka povabili v člansko reprezen-
tanco, kar je velika spodbuda in priznanje klubskemu delu. 
Matej je bil sicer uspešen že v mladinski reprezentanci in bil 
za to dvakrat nagrajen s športno plaketo Kranja.
Kapetan članske ekipe Janko Bregant je pri OK Triglav 
Kranj drugo sezono, prišel je iz ACH Volley. Bil je naju-
činkovitejši igralec lanskega državnega prvenstva. »Treni-
ral sem v več klubih, lahko pa rečem, da je pri OK Triglav 
Kranj najbolj 'zdrava' sredina, odnosi so na najvišjem nivo-
ju. Ko sem se pridružil klubu, je bil ta rezultatsko na pre-
lomnici, takrat je ekipa izpadla v drugo ligo. Začeli smo na 
novo, uspeli smo se že lansko sezono uvrstiti v modro sku-
pino in letos obstali v njej in dosegli smo kar nekaj odmev-
nih rezultatov. Iz tega stališča se mi zdi sezona uspešna, 

malo pa sem vseeno razočaran, da se nismo prebili med prve 
štiri v modri skupini, saj smo tudi najboljše štiri uvrščene eki-
pe premagovali med sezono. Je pa res, da je kar nekaj poškodb 
pestilo igralce in naj bo uvrstitev med prve štiri cilj za naprej.«
TRENIRAJO TUDI DEKLETA OK Triglav Kranj je aktiven v vseh 
selekcijah. Mladinci so si po drugem in tretjem mestu v prete-
klih sezonah priigrali peto mesto, kadeti pa se ponovno poda-
jajo v boj za peto mesto. V sezoni 2015/16 so ponovno začeli z 
načrtnim delom pri dekletih v starostnih kategorijah starejših 
in mlajših deklic, v novi sezoni bodo to še razširili s kadetinja-
mi, saj je za vadbo odbojke pri dekletih ogromno zanimanja. 
Sicer je OK Triglav Kranj tudi organizator več prireditev, kot so 
Turnir regijskih reprezentanc, Spring Cup za kadetinje in 
kadete, Turnir generacij, Tabor odbojke na mivki Materada 
2016, Pokal Kranja – mednarodni turnir članov in Državno 
prvenstvo v odbojki na mivki. 

Uspešno vzgajajo tudi odbojkarski podmladek.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.



V kranjskogorskem kazinoju Korona so pred kratkim 

gostili polfinalni izbor za mistra Slovenije 2016. Finale 

pa bo gostila Ljubljana. Od petih Gorenjcev je uvrstitev 

med najboljših deset uspela trem, med njimi tudi 

20-letnemu Jasminu Cirikoviću iz Kranja. Družbo mu 

bosta v 'boju' za naziv najlepšega delala še 18-letni Blaž 

Perat iz Javorniškega Rovta in 22-letni Riad Fehrić iz 

Medvod. A. B. / Foto: A. B.

Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem je gostil celovečerni koncert 

Kulturnega društva Brdo Kranj, 13. Đurđevdanske igre. Nastopili so člani, mladinski ansambel, 

zaplesali so cicibani, veterani društva, zapele so Brđanke in Krajiški momci. Plesno-pevski večer 

je povezoval Srđan Krgović. A. B. / Foto: A. B.

BAM.Bi Dalmacija 
tour bo čez tri leta 
dopolnil dvajset let. 
Tokrat so njegovi 
udeleženci kolesarili 
tudi na Vidovo goro na 
Braču, kasneje pa v 
dolini srečali Kranjčana, 
bivšega kolesarja 
Sebastjana Baumana, ki 
jim je skupaj s kolegom 
Šimetom Grbajsom 
predstavil možnosti 
kolesarjenja po otoku. 
Na fotografiji še Tomo 
Dolinar in fotograf ter 
kolesarski navdušenec 
Aleš Fevžer. A. B. / Foto: 
A. B.

Kranj je postal bogatejši za turistično agencijo Ines tours. Njeno odprtje je pospremil krajši kulturni program, šefici agencije Lili Pečan pa je izrekel dobrodošlico tudi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe. A. B. / Foto: A. B.

V kar sedmih slovenskih mestih Qlandia pripravlja modno dogajanje s 

slovenskimi top modeli in bogat spremljevalni program – tako za odrasle 

kot otroke. V kranjski in kamniški Deželi nakupov ste modno revijo že lahko 

spremljali, njeno izvedbo pa so zaupali Igorju Jelenu - Iggyju. O veliki 

nagradni igri, stilski preobrazbi za dva, pa si več lahko preberete na spletnih 

straneh Qlandie. A. B. / Foto: arhiv centra (Mediaspeed)



Z risalnim blokom in svinčnikom smo pred časom v fotografski objektiv ujeli 

umetnika Franca Branka Škofica, na katerega vizitki piše: slikar – graver – 

aranžer. Kranjčan je tako na licu mesta na svojevrsten način beležil dogajanje. 

A. B. / Foto: A. B.

Na zadnjem ženskem večeru v kranjskem Cineplexxu je tokrat dame razveseljeval film Materinski dan. V družbi prijateljic si je film ogledala tudi domačinka, manekenka Nataša Naneva. A. B. / Foto: A. B.

Aprila je 
gorenjski Center 
očesne optike 
v Naklem 
praznoval deveti 
rojstni dan. 
V fotografski 
objektiv 
smo ujeli tri 
nasmejana 
dekleta, ki 
jih stranke 
centra že dobro 
poznajo: Tjašo 
Purger (pomoč 
pri prodaji), 
Ksenijo Kokol 
(svetovalka) 
in Ksenijo 
Papler Majcen 
(optičarka). / 
Foto: A. B.

Tudi Kranjčan Miran Pavlin in njegov nekdanji reprezentančni 

prijatelj Zlatko Zahović nista manjkala med številnimi nogometnimi 

funkcionarji, nekdanjimi igralci in navdušenci, ki so se prejšnji petek 

zbrali na Brdu pri Kranju. Tam so tudi uradno odprli Nacionalni 

nogometni center. / V. S., foto: Gorazd Kavčič

Ob letošnji akciji Jane's Walk sta Skupina za prenovo in oživitev 

soseske Planina in Ipop pripravila urbani sprehod po Planini. Da je bil 

še bolj zanimiv, sta poskrbela igralca filma Tu pa tam Klemen Bučan in 

Toni Cahunek, ki sta sprehajalce popeljala po najzanimivejših točkah 

snemanja. / V. S., foto: Primož Pičulin

Za največje kresovanje v Kranju so poskrbeli na Savskem otoku ob Bazenu. V množici obiskovalcev smo srečali tudi znano gorenjsko trojko – kresovat so prišli odlični glasbenik Jean Markič, bodoči strojni inženir Luka Legat in razposajeni fotograf Ksaver Šinkar. / S. L., foto: Matic Zorman
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Tina Dokl

K
o smo se dogovarjali za pogovor in foto
grafiranje za Kranjčanko, nas je takoj opo
zorila, da bo tisti dan zagotovo deževalo. 
Kako tudi ne, saj jo vreme, odkar je pred 

slabima dvema letoma na Planet TV začela pri
pravljati vremenske napovedi, nenehno sprem
lja. Pia Škofic, simpatična Kranjčanka, ki bo 
kmalu dopolnila 25 let, uživa v delu na televiziji, 
a največja strast diplomirane psihologinje ostaja 
– psihologija.
Kako pogosto slišite vprašanje, kakšno 
bo vreme?
»Velikokrat, a sem vesela, ko me ljudje prepoz
najo in o tem povprašajo. Vreme ves čas sprem
ljam, to je moja služba in mi ne gredo na živce.«
Kako pa prenašate medijsko prepoznav-
nost? Mediji so se v začetku leta razpiso-
vali, da ste spet samski, ob božiču celo, 
da boste v rdečem perilu ...
»Že na začetku sem vedela, da me čaka tudi 
to. Nisem pa dekle, ki bi šlo na televizijo zara
di želje po medijski pozornosti. Lahko bi se 
vsak večer kje pojavljala, vendar grem samo na 
najbolj nujne družabne dogodke, a me mora 
zgodba pritegniti. Pred kratkim sem se tako 
udeležila dobrodelnega teka Wings for Life. Na 
takšne dogodke grem rada, da pa bi hodila po 
vseh ceremonijah, to pa ne. Z javnostjo delim 
del osebnega življenja, se pa najdejo tudi vpra
šanja medijev, ki se mi ne zdijo ravno pomem
bna, da bi o njih razpravljala, zato takrat nisem 
najbolj zgovorna.«
Vseeno se zdi, da ste brez dlake na jeziku. 
Za razliko ob marsikatere druge ženske 
ste brez zadržkov povedali, da ste si dali 
povečati prsi, saj se niste počutili žens-
tveno … 

Vsak nasmeh se vrne
»Ugotavljam, da je vreme – tako kot življenje – eno veliko gibanje, 
zelo je nepredvidljivo, stvari se ponavljajo,« pravi napovedovalka 
vremena Pia Škofic.

Pia Škofic

»Zelo težko sem neiskrena. Večinoma povem tako, kot je. Nimam zadrž
kov, da bi skrivala stvari, za katere sem se sama odločila in za njimi sto
jim. Drugače sem bolj 'naravna' punca, v zasebnem življenju se ne ličim 
veliko, redko nosim čevlje z visoko peto, nimam umetnih nohtov, trepal
nic. Mogoče je malo težko razumeti, a prsi so del osnovne ženstvenosti, 
ki jo ženska mora imeti. To niso umetni nohti, ki si jih dekleta lepijo, ker 
so moderni, ampak nekaj, kar naj bi ženska imela.«
Dotaknili sva se že slabših plati, kaj pa ste pridobili z delom na 
televiziji?
»Še bolj sem prepričana vase in še bolj sem se naučila, da za vse ne bom 
nikoli popolna. Najpomembneje je, da delam po svojih načelih. Pred 
kamero sem vse bolj sproščena, seveda pa nenehno ugotavljaš, da se 
da še bolj sprostiti. Ogromno sem se naučila o vremenu, saj napovedi 
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večinoma pripravljam sama na podlagi 
vremenskih kart. To mi je zelo všeč, saj 
ne bi želela govoriti o nečem, česar ne bi 
razumela. Ugotavljam pa, da je vreme – 
tako kot življenje – eno veliko gibanje, 
zelo je nepredvidljivo, stvari se ponav-
ljajo. Zelo me zanima to dogajanje, in 
če ga znaš presneti na osebnostno oz. 
mentalno raven, se lahko veliko nau-
čiš.«
Kako vaš oče Iztok Škofic, izkušen 
televizijec, komentira vaše delo?
»Oči je vesel, ponosen že od samega 
začetka. Precej zaslug, da pred kamero 
nimam take treme, gre njemu. Delo na 
televiziji mi nikoli ni predstavljalo neke-
ga bavbava, ker je ves čas s kamero letal 
okoli mene. Da mi sicer kakšen nasvet, 
večinoma mi pa pusti, da grem svojo 
pot.«
Po izobrazbi ste diplomirana psi-
hologinja. Si želite delati tudi na 
tem področju?
»Za zdaj sem zvesta televiziji, v tem 
delu uživam in se želim še izpopolniti, 
zraven pa razvijam blagovno znamko 
slaščic brez sladkorja in glutena. To me 

trenutno zelo zaposluje, zato niti ne raz-
mišljam, da bi delala kot psihologinja. 
Ta poklic je izjemno naporen in zago-
tovo ne bi sprejela takšne odgovornosti, 
dokler ne bi vedela, da sem izpopolnje-
na. Mlada sem še, verjamem, da moram 
še kaj doživeti in preživeti. Sicer pa psi-
hologija ostaja moja največja strast, v 
zadnjem času raziskujem duhovno plat 
dojemanja človeka.«
Še delujete kot prostovoljka? 
»V Sončku – zvezi društev za cerebralno 
paralizo ne utegnem več pomagati, sem 
pa z veseljem pripravljena sodelovati na 
dobrodelnih dogodkih. Je pa tako, da si 
dobrodelen lahko vsak trenutek: ko se 
na primer nasmehneš prodajalki v trgo-
vini, ker se ji mogoče že tri ure nihče 
ni in ji to veliko pomeni, ko pomagaš 
sosedi, ki težko nese smeti. Če bi bili 
na ta način vsi dobrodelni, sploh ne bi 
bilo treba prirejati dobrodelnih dogod-
kov. Večkrat imajo ljudje izgovore, da 
ne morejo biti dobrodelni, ker še zase 
nimajo dovolj, a saj ni vse v denarju. 
Ogromno je že v prijaznosti, vsak podar-
jen nasmeh se ti slej ko prej vrne.«

Kako izkoriščate prosti čas?
»Pred kratkim sem začela igrati tenis. 
To sem si želela že vrsto let, igra ga 
ogromno sorodnikov in zdaj sem za roj-
stni dan, ki ga imam maja, dobila tečaj 
tenisa. Ljubim jogo, ki jo toplo priporo-
čam vsem ljudem.«
Zadnja leta živite v Ljubljani. Kaj 
pogrešate rodni Kranj?
»Ja, v Kranju se najbolje počutim, zato 
se večkrat na teden vračam tja. Tu me 
ljudje ne vidijo kot vremenarko Pio Ško-
fic, ampak grem lahko v nedeljo dopol-
dne v katerikoli lokal v trenirki, pa me 
ne bo nihče čudno gledal, saj so me tak-
šne navajeni. Verjetno bom v Kranju vse 
več, če me ne zanese v tujino.«
Razmišljate o selitvi iz države?
»Bom še videla. V Sloveniji je splošno 
vzdušje zelo slabo, depresivno. Saj niti 
ne vem, kdo je v slabšem položaju: mlaj-
ši ali starejši. Trenutno me tu zadržuje 
le še ljubezen do službe in družina. Ko 
sem odraščala, sem bila veliko odsotna, 
šla sem čim dlje stran od družine, da 
sem se našla, zdaj pa spet rada pridem 
nazaj.« 

 

OTROŠKI KOTIČEK

 RAZVOZ HRANE KRANJ Z OKOLICO

04/ 23 63 900 ali 051/363 900

ODPRTA - ZAPRTA - ODBITA TERASA

Z NAJLEPŠIM RAZGLEDOM NA KOKRO IN GORE

 VEGANSKA HRANA  

  OKUSNO CVRTJE: ZREZKI, SIRI, 

LIGNJI, PLOŠČA STARO MESTO 

 ZREZKI Z OREHI  

 SOLATE V KRUHOVI POSTELJICI

 16 VRST PIZZ

NOVA PIZZERIJA  
STARO MESTO
nekdanja pizzerija Romano

ZA ŠTUDENTE HAPPY HOUR

OD 15. DO 18. URE 

STALNI MENI - VEČ NA 

ZELO OKUSNE MALICE DO 13. URE

ODPRTO VSE DNI V TEDNU!
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Matic Zorman

L
jubljanski hotel Union je aprila gostil 
sklepni del tekmovanja v kuharskih 
veščinah avtohtonih lokalnih jedi v 
sklopu projekta KuhnaPaTo, na katere-

ga se je uvrstilo 28 najboljših izmed 99 tek-
movalnih osnovnošolskih ekip, ki so skušale 
prepričati lokalne ocenjevalne komisije na 
dvanajstih predhodnih regijskih tekmova-
njih. V finale se je prebila tudi skupina Kranj-
ski štrukeljčki z OŠ Simona Jenka Kranj, ki 
je pripravila kranjske štruklje po prvotnem, 
150 let starem receptu in nato še po vizualnih 
zapovedih sodobne kulinarike s postrežbo v 
kozarcu, za dobrodošlico pa so dodali kvašene 
orehe s kranjsko klobaso. Znova so navdušili, 
saj jih je komisija, v kateri so bili eminenca 
slovenske etnologije prof. dr. Janez Bogataj, 
Tomaž Bolka iz Gostilne Krištof, Ivica Arvaj 
iz Mesarije Arvaj in še šest drugih strokovnja-
kov, uvrstila med pet zmagovalcev letošnjega 
tekmovanja. 
Ekipo Kranjski štrukeljčki so sestavljali Lara 
Osterman, Nika Velikonja, Val Soklič in Pri-

Cenijo jedi prednikov
Kranjski štrukeljčki z Osnovne šole Simona Jenka so zmagovalci  
tekmovanja v kuhanju lokalnih posebnosti v sklopu projekta KuhnaPaTo. 

Kranjski štrukeljčki: Lara Osterman, Primož Fende, Val Soklič in Nika 
Velikonja

mož Fende pod mentorstvom Ire-
ne Hudobivnik. Pri iskanju jedi iz 
kranjske kulturne dediščine so se 
najprej obrnili na Zavod za turizem 
Kranj, kjer so jim izročili revijo Oku-
si Gorenjske, v kateri so bili pred-

stavljeni tudi kranjski štruklji, ki so 
bili mladim »kuharjem« takoj všeč. 
»Gre za staro pozabljeno slovensko 
jed,« pove Štefan Klinar, lastnik zna-
ne kranjske Gostilne Kot, kjer so 
pred dvema letoma spet začeli pri-

 

DOMAČI ŽAR,
NAJBOLJŠI ŽAR

Samo iz najokusnejšega
domačega mesa,
brez umetnih barvil,

brez alergenov,
brez sredstev za vzhajanje in

brez mesnih nadomestkov
(brez soje, škroba in vlaknin).

www.mesarstvo-cadez.si
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DELOVNI ČAS: 
ponedeljek–petek: od 10. do 22. ure

sobota: od 11.30 do 22. ure
nedelja: od 11.30 do 19. ure

ZASEBNA PRAZNOVANJA 
DO 2. URE ZJUTRAJ

Rezervacije in naročila: 0590 333 88
E: restavracijagrillcenter@gmail.com

Stritarjeva 5, Kranj, za kinom Center
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   Raznovrstni meniji
   Prostor za 150 
oseb

   Jedi s pravega 
žara

   Malice z juho, 
solatni bar

   Študentski boni – 
ugodne cene

   Prostor primeren 
za poroke, 
Abrahame, birme, 
krste, pogrebščine 
…

vabljeni  
na letno  
teraso

vsak  
petek jedi  

pod peko 

ZNANI MOJSTRI LESKOVAČKEGA ŽARA 

OD 1. JUNIJA DOSTAVA HRANE NA DOM
Malice dostavljamo od 10. do 14. ure.

otroški kotiček

Sestavine: 

80 g margarine

350 g moke

30 g kvasa

1,35 dl mlačnega mleka

1 jajce

malo soli

domača zaseka za premaz

koleščki kranjske klobase

V moko naredimo jamico, vanjo 
zlijemo mlačno mleko. Pose-
bej naredimo kvasec iz kvasa, 
sladkorja, moke in mlačne vode. Margarino raztopimo na topli električni 
plošči. Mleku dodamo kvasec, jajce, sol, na koncu še stopljeno margarino in 
zamesimo voljno testo. Na toplem naj počiva 10 minut. Iz testa oblikujemo 
kroglice, jih damo na pekač za orehe in pečemo pri 200 stopinjah C 10 do 
15 minut. Še tople prerežemo na pol, dodamo premaz in kolešček kranjske 
klobase. Serviramo na orehovi deski skupaj s svežo zelenjavo. Možna je tudi 
vegetarijanska različica, pri kateri za premaz uporabimo zeliščno maslo ali 
domač sirni namaz, vendar v tem primeru koleščke klobase postrežemo 
posebej, ob kvašenih orehih.

KVAŠENI OREHI

pravljati kranjske štruklje, ki so bili sicer v 
ponudbi te gostilne že od leta 1936. Recept 
za to sladko jed je bil prvič objavljen leta 
1868 v kuharici Magdalene Knafelj Pleiwe-
is in predstavlja eno zgodnejših geografskih 
poimenovanj jedi tudi v evropskem prosto-
ru. Klinar ga je delil tudi z učenci OŠ Simona 
Jenka in jim podal nekaj nasvetov pri pripra-
vi te jedi. Zmaga Kranjskih štrukeljčkov na 
tekmovanju KuhnaPaTo ga ni preveč prese-
netila, kot pravi, je ena od članic ekipe poka-
zala nadpovprečne kuharske sposobnosti. K 
uspehu so bržkone pripomogle tudi domače 
sestavine, ki jih je priskrbel Klinar, zagotovil 
pa je tudi ustrezno lončeno posodo za peko 
po starem.  
Osnovna šola Simona Jenka je sicer na tek-
movanju KuhnaPaTo sodelovala že tretjič. 
Kot pravi mentorica Irena Hudobivnik, je 
pohvalno, da poudarja tudi kuharske osnove 
in kulturno dediščino, medtem ko nekatere 
kuhinje temeljijo samo na sodobnosti. »Ne 
gre le za tekmovanje, temveč za širši projekt, 
ki spodbuja sodelovanje z ljudmi, ki delajo 
na področju kulturne dediščine, poleg tega 
pa učenci jedi nato predstavljajo tudi na raz-
ličnih prireditvah,« je še poudarila. 
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Igor Zaplatil za Delo

R
ecept za kranjske štruklje je bil prvič 
objavljen leta 1868 v kuharici Magda-
lene Knafelj Pleiweis. Pripravljajo jih v 
Gostilni Kot, nad njimi pa so se navdu-

šili tudi učenci OŠ Simona Jenka, ki so v sklo-
pu kuharskega tekmovanja KuhnaPaTo med 
drugim morali pripraviti lokalno značilno jed, 
s katero bi svoj kraj predstavili turistom.

Kranjski štrukelj nekoč in danes
Prvotni recept za kranjske štruklje, kakršne pripravljajo v Gostilni Kot,  
in njihova sodobnejša različica, postrežena v kozarcu.

KRANJSKI ŠTRUKELJ V KOZARCU 

Objavljamo še recept za kranjske štruklje po vizualnih 
zapovedih sodobne kulinarike, kakršne so si zamislili 
učenci OŠ Simona Jenka. 

Sestavine: narezana palačinka, marelična marmelada, 
domača kisla smetana, cramble iz sladkorja, masla in 
piranske soli, kuhana ribana kaša, listi mete za okras

Sestavine po plasteh nalagamo v kozarec in postrežemo.

Testo za palačinke: 4 jajca, 1,2 l mleka, moka, sol, sladkor

Nadev za 6 palačink: 1/2 kg ribane kaše, 2 jajci, 70 g surove-
ga masla, 5 velikih žlic marelične domače marmelade

Preliv: 200 g domače kisle smetane, 2 jajci

Postopek: Iz sestavin zmešamo gladko maso za palačinke 
in jih spečemo. Ribano kašo skuhamo v osoljeni vodi na 
zmerni temperaturi. Ohlajeni primešamo na pol stopljeno 
maslo, razžvrkljano jajce in marmelado. Z nadevom 
namažemo palačinke, jih zrežemo na tretjine, položimo v 
lončene posodice (odrezano površino vsakega kosa obrne-
mo navzgor), prelijemo s prelivom in pečemo v pečici na 
200 stopinj C 10 do 15 minut. Postrežemo še vroče na lese-
ni deski skupaj z leseno žlico. 
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Ob 35-letnici svoje poslovne zgodbe je gostinska družina Jezeršek pripravila 
zanimivo zabavo v velikanski garaži ljubljanskega potniškega prometa v Šiški. 
Številni povabljeni so bili navdušeni. Med njimi sta bila tudi zakonca Arvaj, 
Ivica in Anton, ki sta za obletnico pripravila kar neke vrste mesno torto v obliki 
številke 35. A. B.

MESNA ČESTITKA S KRansko kuhno so se Kranjčani že dobro 
seznanili. In tudi, ko so jo organizirali prvič, 
so jo obiskovalci takoj sprejeli za svojo. 
Od takrat tradicionalno vsakič znova na 
prizorišče privabi kar lepo število obisko-
valcev. Med njimi najdemo take, ki uživajo 
v hrani, okušanju in raziskovanju novih 
okusov, pa tudi radovednežev je vedno 
nekaj. V času tokratnega Tedna mladih pa 
so 21. maja taisti dogodek poimenovali Kr' 
tamlada kuhna. Ponovno bodo na kranj-
skem Glavnem trgu sekljali, cvrli, pekli, 
točili ... Da pa bo majska mlada kuhinja 
še toliko bolj zanimiva, bo poskrbel tudi 
pester spremljevalni program. Za glasbeno 
spremljavo bo tokrat poskrbela nadobu-
dna pop-rokovska skupina November, ki z 
veseljem širi dobro glasbo in energijo med 
ljudmi. Prvič so člani skupine November 
na oder stopili decembra 2014, vendar 
takrat še v okrnjeni zasedbi; lani pa se jim 
je pridružila tudi basistka Ela Štirn. Poleg 
nje skupino sestavljajo še Eva Štirn (vokal), 
Benjamin Burgar (vokal in kitara), Tilen 
Stenovec (kitara) in Klemen Jelenc (bobni). 
Igrajo raznorazno glasbo različnih avtorjev, 
ponosni pa so tudi na svoje pesmi. A. B.

KR' TAMLADA KUHNA

BRIONI KOT 
SREDIŠČE 
KRANJSKEGA 
UŽIVANJA
Z leti so Brioni postali sinonim udobne 
in kvalitetne kranjske kavarne, bistroja 
ter restavracije. Za mnoge najprijetnejši 
vrt z mešanico senčne in sončne lege, 
mešanico mestnega vrveža in hkrati pri-
jetnega miru ter seveda najboljšo kavo. 
Pa vendar Brioni niso samo dobra kavar-
na. Vse, kar Brioni pripravijo gostom, je 
narejeno v domači kuhinji s povsem 
domačimi, naravnimi sestavinami, tudi 
naravni sladoled brez sladkorja in vode, 
narejen samo s prešanjem sadja. Take 

vrste sladoleda drugje v Kranju ne boste našli. V najbolj vročih dneh 
imajo pripravljene naravne ledene čaje iz domačih zelišč, nabranih na 
Gorenjskem. 
Brioni so postali prepoznavni tudi po svojem kruhu in kosilih s tremi 
meniji. Za ljubitelje večernega druženja ob dobri pijači in jedači pa so 
pripravili posebno ugodnost. Obiščite jih.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE
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OGLJE 
10 kg 

6,28 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:

 ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in plina  

(CO2 in UNP)
 najem točilnih aparatov  

za pivo
 možnost dostave na lokacijo

 možnost vračila  
neporabljenega blaga

 po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

PIVO LAŠKO  
ZLATOROG 
0,5 l PLOČ.  
0,99 EUR

PIVO UNION SVETLO  
0,5 l PLOČ. 0,99 EUR 

VILICA PIKNIK NEPLAST 
PVC 100/1 1,40 EUR 
    NOŽ PIKNIK NEPLAST 
   PVC 100/1 1,40 EUR 

        ZAČINJENA ČEBULA  
         PRAŽENA 1 kg     
            2,99 EUR

KROŽNIK PAPIRNATI 4S 160X225 mm 100/1 
                   2,42 EUR

OMAKA  
JACK DANIELS BBQ 

SMOOTH ORIG.  
260 g 8,45 EUR

Besedilo: Alenka Brun

M
ed obiskovalci in tudi sodelujo-
čimi smo srečali kar precej zna-
nih obrazov iz domačih, takšnih 
in drugačnih, vinskih in gostin-

skih, celo gorenjskih zgodb.

Tako sta se z okusi predstavila Sebasti-
jan in Andreja Kovačič iz Hiše Torkla 
v Kortah, kjer njuno zgodbo nadgradi 
podatek, da je Andreja klena Gorenjka 
– natančneje Kranjčanka. Nista manjka-
la niti predstavnika Vile Podvin – znani 
gorenjski chef Uroš Štefelin in Marcela 
Klofutar. V sklopu vinsko-kulinarične 

degustacije sta obiskovalcem ponudila 
nekaj Uroševih oziroma gorenjskih oku-
sov, postreženih na sodobnejši način.
Festival je trajal dva dni, v njegovem 
sklopu pa je obiskovalce na vhodu 
pričakala tudi tržnica s suhomesnato 
ponudbo, siri, oljčnim oljem, svežimi 
beluši, medom, zvezdicami in muffini 

Vipavski festival 
okusov in vina
Dvorec Zemono pri Vipavi je drugi konec tedna v maju gostil deseti Festival 
vina in kulinarike Okusi Vipavske, ki je tudi letos nastal pod okriljem Razvojne 
agencije Rod iz Ajdovščine v sodelovanju z vipavskimi vinarji. 



Razpoložena Sebastijan in Andreja Kovačič / Foto: A.B.Krištof Bolka (levi) izhaja iz znane gostinske družine.
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iz konopljine moke, pa konopljinim oljem in moko samo. 
Iz Ljubljane so se oglasili celo s čokoladnimi sladkostmi. 
Kogar je zanimal izobraževalni del programa, je dobil 
na delavnicah odgovor na vprašanje: kaj je sodobni vin-
ski slog (stil) in kako ga tolmačiti; lahko pa tudi izvedel 
marsikaj zanimivega o žlahtni dediščini Vipavske doline, 
znameniti pineli in zelenu.  
Prisotni so tako okušali vina številnih domačih in gostu-
jočih vinarjev ter kulinariko izbranih gostincev – kar smo 
že omenili. Precej pozornosti je pritegnila tudi kakšna še 
posebej zanimiva kuharska ali celo vinska 'pogruntavšči-
na'. Tako smo lahko občudovali in okušali edinstven slap 
Oštarije Žogica, kjer je namesto po čokoladi iz fontane 
zadišalo po polžih; medtem ko nam je Damjan Štokelj iz 
Ajdovščine predstavil odpiranje 'vipavskega puroja' – kot 
se je navihano pošalil vinar Martin Gruzovin, ki nas je 
povabil k stojnici. Zakaj bi po tovrstni dogodivščini ljudje 
poznali le briški originalni model? (smeh) Gre namreč 
za odpiranje steklenice penine, obrnjene navzdol, v vodi. 
Tokrat so odprli Štokljevo pinelo, letnik 2014. 
Lavrenčičeva Zarja je delala družbo očetu Primožu, ki je 
znan po svojih 'burjah'. Deklica že sedaj suvereno pove, 
da bo vinarka. Prišel je tudi Franci Kek, manjkala niso 
prva 'vinarska očala' oziroma Stojan Ščurek, ki je sploh 
poskrbel za salve smeha v kasnejših urah z malce pose-
bno fotografijo na Facebooku, na kateri stoji naslonjen na 
svoj avto, ki je precej na tesno parkiran med dva druga 
avtomobila, pred njegovim je posajeno kar visoko okra-
sno drevo, za njim pa je klanec navzdol ... Vprašanje se je 
seveda glasilo, kako mu je uspelo parkirati, oziroma glav-
ni komentar je bil, da se je na festivalu zadržal toliko časa, 
da mu je pred avtom zraslo drevo. Prvi mož vinskih očal 
pač obvlada parkiranje.
In kaj smo si zapomnili? Zagotovo Cultusov merlot 2013 
Mateja Žvanuta iz Podnanosa. Pa tudi vipavski modri 
pinot 2013 Marka Benčine je ostal v lepem spominu. 
Dober vtis so naredile penine kmetije Tomažič. Uglajeni 
in prijazni Matic pa nam je predstavil Kendov dvorec in 
rebule Svetlik, pod katera se podpisujeta Edvard in Ivi 
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Svetlik, Edvardovo ime pa lahko zasledite še v kakšni drugi 
gospodarski panogi. Seveda je to le košček spominov, ki smo 
jih prinesli z obiska letošnjega festivala, ki se je zaključil v poz-
nih urah drugega dne oziroma zgodnjih tretjega s pravim vin-
skim after party-jem. Za zaključno zabavo pa je s svojimi vin-
sko-kulinaričnimi razvajanji poskrbela domača gostilna dvorca 
Zemono – Gostilna pri Lojzetu, poimenovali pa so jo enostav-
no kar PoOkusi Vipavske.  
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Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

S
krito našim očem pod površjem 
kali, zori. Poraja se nešteto ustvar-
jalnih idej, zamisli ... vse to se 
dogaja in izbruhne na plano pri 

mladih, če jim le damo priložnost za to. 
Ena teh priložnosti je bila prejšnjo sredo 
v Kranju, ko je Srednja ekonomska, stori-
tvena in gradbena šola Kranj, Šolski cen-
ter Kranj, že tradicionalno gostila Festival 
lepote v Kranju. Vseh sodelujočih šol je 
bilo devet z vseh koncev Slovenije, ideje 
več kot dvesto dijakov iz programa frizer 
in programov oblikovanja in tekstila pa 
so segle 'do neba' in še više. 

Sodelujoči dijaki z mentorji so prikazali 
kreativnost in nove trende, poudarek je 
bil tudi na druženju, izmenjavi izku-
šenj, mnenj, novih tehnik in spletanju 
dobrih odnosov. Vrhunec celodnevnega 
dogajanja je bila modna revija pod nas-
lovom Undergroung v starem kranj-
skem bazenu. V kakšne zgodbe smo 
vkrojeni in kakšna imamo hotenja, so 
na modni pisti prikazali dijaki Zavoda 
za gluhe in naglušne Ljubljana, njihovi 
vrstniki iz Srednje frizerske šole Ljublja-
na pa so navdih za svojo kolekcijo našli 
pri preminuli pevski ikoni Davidu Bowi-
eju. Mladi iz Srednje šole Sevnica, Šol-
ski center Krško-Sevnica so se predstavi-
li v sodelovanju z Lisca Fashion, 

pomlad/poletje 2016, s pridihom lastne 
ustvarjalnosti. Srednja šola za oblikova-
nje in fotografijo Ljubljana se je zelo 
uspešno predstavila že na letošnjem 
Tednu mode v Ljubljani, saj so na nate-
čaju Oblikuj belo srajco v hudi konku-
renci zasedli tretje mesto, te unikatne 
bele srajce so prikazali tudi za to prilož-
nost. Odličen nastop so za številne obi-
skovalce v starem kranjskem bazenu 
pripravili dijaki Srednje ekonomske, 
storitvene in gradbene šole Kranj, 
nadarjeni mladi iz Srednje poklicne in 
strokovne šole Bežigrad pa so ustvarili 
kolekcijo pod naslovom Novo življenje; 
del navdiha so črpali iz grškega mitolo-
škega podzemlja, del pa iz življenja na 

Eksplozija barv, oblik  
in mladostne energije
Dijaki devetih slovenskih srednjih šol so na Festivalu lepote v 
Kranju pokazali veliko ustvarjalnega potenciala. 

Prokozmetika
Art of beauty Studio

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



VREDNOSTNI BON 
ZA FRIZERSKE STORITVE  
V STUDIU    
                                     15,00 €  

*

* Vrednost bona ni izplačljiva v gotovini. Bon je potrebno vnovčiti v celoti. 
Bon velja do 30. 6. 2016 in je unovčljiv pri storitvah nad 35 €. Boni se med seboj ne seštevajo. 
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zemlji s prispodobo črnega metulja lastovičarja in s to 
zgodbo navdahnili in jo posvetili prerojenim ljudem, ki 
so premagali depresijo. Dvanajst manekenov je izšlo iz 
Srednje šole za oblikovanje Maribor v dvanajstih kreaci-
jah, suknjičih v novih linijah in rezih, s trendovskimi 
zadrgami, kovinskimi dodatki. So poudarili fantje, da je 
lepota brezčasna, tudi moška. Vsak izhod na modno pis-
to je bil res nekaj posebnega, kar lahko rečemo tudi za 
frizure, obleko in make up dijakov Šole za storitvene 
dejavnosti in logistiko iz ŠC Celje in Srednje tehniške 
šole Koper. 

CVETLIČNA PRIPOVED
Aleš Forjanič, cvetličar
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Sta se že poročila?
In če se še nista, se da to hitro urediti. Potrebujeta samo 
pravo merico ljubezni in kak res lep, dišeč šopek.
Pobrskal sem malo po zgodovini nevestinih šopkov in se 
pošteno nasmejal. Zdaj bom pa še vas. V davnih časih je 
imel šopek en namen in dva učinka: odganjati zle duhove. 
Tiste telesne pa tudi one druge hudobne in nevarne duh
ce. Nekoč se je v šopku poleg aromatičnih zelišč znašel 
celo česen. Verjeli so tudi, da je dekle na poročni dan še 
posebej srečna, zato si je vsak povabljeni košček te sreče 
dobesedno utrgal. Res, za srečo in spomin so trgali maj
hne koščke nevestine obleke. Predstavljajte si, kako je bilo 
to za nevesto zoprno. Morda se je na koncu znašla celo v 
spodnjem perilu! Da bi prelisičile goste, so začele neve
ste podarjati cvetice iz svojega šopka, od tu pa se je razvil 
običaj metanja šopka. Bolje brez šopka kot brez obleke!
Dandanes znamo drugače odganjati duhove in duhce, 
zato si nevesta lahko privošči šopek iz pravega cvetja, ki ji 
bo le v okras. In zdaj te vprašam: veš, kakšna nevesta si ti? 
Si rada naravno lepa? Ali si elegantna, prefinjena meščan
ka? Mogoče si romantična sanjavka? In če si urejena pos
lovna ženska? Kale, orhideje, lilije so bogata prefinjenost. 
Beli nageljni so slastni. kot bi držala v rokah stepeno sme
tano. Si želiš, da bi cvetje, prepleteno z bršljanom. padalo 
iz tvojih rok zasanjano kot slap? Pisane cvetice in marjet

ke, pomešane s trava mi in 
bilkami, zraven pa še kak
šna vejica z grmička te spre

menijo v trav niško vilo. 
Mogoče boš ob izbira

nju šopka odkrila še kaj 
novega o sebi. Cvet

j e razkriva marsi kaj ...  
Lep dan želim!



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

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

T: 05/90 56 470 

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

Salon je opremljen z wirelles internetom
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Preobrazba 
s salonom Tricut
Andreja ima naravno barvo las temnejšo, zato smo se odločili, 
da jo pustimo v temnejšem odtenku s prelivanjem svetlejšega 
bakra proti konicam.

Dolžino pa smo skrajšali v bolj razgibano, mladostno srednje 
dolgo dolžino.
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Frizura: Tricut
Make up: Imakeup
Oblačila: trgovina Mima
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Izkoristite popust in izberite super okna REHAU.
Ob naročilu oken vam nudimo komarnike že za 20 eur / kos.
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R
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Besedilo: Ana Šubic

G
re za tretji TEDx dogodek v Kra-
nju, ki ga 25. maja na Bazenu pod 
okriljem neprofitne organizaci-
je TED prireja 13 prostovoljcev v 

sodelovanju s Klubom študentov Kranj. 
Letošnja rdeča nit bo razbijanje mitov. 
»Poiskali smo govorce, ki svet in življenje 
vidijo precej drugače. Ljudi, ki večinoma 
niso izredno medijsko izpostavljeni in 
se ne želijo promovirati, a imajo nekaj 
povedati o vsakdanjih rečeh, z druge 

perspektive. Odstrli bomo drugo, mor-
da celo tretjo plat tematik, okrog kate-
rih so se ustvarili nekakšni urbani miti 
ali zabetonirana splošna prepričanja. 
Govorci želijo, da z novega zornega kota 
pogledamo na šport, način potovanja, 
prehrano, jezik, spolnost, nove začetke, 
aktivno državljanstvo, domoljubje, celo 
Slovenijo. Ideje, vredne širjenja, bodo v 
10-minutnih govorih z nami delili medij-
ski aktivist Domen Savič, bosonogi tekač 
Marko Roblek, triatlonec Klemen Rojnik, 
novopečena Slovenka Milica Kotur, nav-
dušena popotnica Petra Ajdovec, slepi 

maratonec Sandi Novak, pisateljica Mile-
na Miklavčič in računalniški jezikoslovec 
Damjan Popič,« je povedala Mojca Jago-
dic, vodja projekta TEDxKranj.
Namen dogodkov TEDx je zanetiti raz-
pravo v lokalnem okolju, predvsem pa 
širiti dobre ideje, navdihniti ljudi, pri-
našati pozitivno energijo, deliti drugač-
na mnenja. Vstopnice so brezplačne, 
sprostili so jih v nedeljo zvečer prek 
spletnega sistema Eventbrite, a bržko-
ne niso več na voljo. »Po izkušnjah poi-
dejo v dveh minutah,« je pristavila 
Jagodičeva. 

Razbijali bodo mite
Kranju se 25. maja obeta nov dogodek TEDx.
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Sončna očala so lahko odličen modni dodatek, so pa tudi nujno 
potreba zaščita oči pred škodljivimi UV-žarki in olajšanje gle-
danja pri močni svetlobi, poleg tega zmanjšujejo bleščanje oz. 
odbijanje svetlobe od vode ali vetrobranskih stekel.  UV-žarki 
lahko povzročijo dolgoročne poškodbe vida, pospešijo nastanek 
sive mrene in starostne degeneracije rumene pege. Ko se boste 
torej poleti odpravili na morje, sončnih očal nikakor ne poza-
bite vzeti s seboj, saj je v poletnih mesecih UV-sevanje trikrat 
večje kot v zimskem času v hribih in na snegu. Pri tem pa ne 
pozabite, da tudi otroške oči potrebujejo zaščito pred sončnimi 
žarki. Primerne zaščite pa ne zagotavljajo že kar vsaka sončna 
očala. Pri njihovem nakupu morate biti predvsem pozorni, da so 
očala ustrezne kakovosti oziroma imajo potrdilo proizvajalca o 
99–100-odstotni zaščitni sposobnosti pred UVA- in UVB-žarki 
ter tudi ustrezne oblike, ki onemogoča stranski prehod sončnega 
sevanja v oči. Nacionalni inštitut za javno zdravje tudi opozarja, 
da se poleti ne izpostavljamo soncu med 10. in 16. uro, ko je moč 
njegovih žarkov največja. Pomagamo si lahko tudi s pravilom 
sence, ki pravi, da kadar je njena dolžina krajša od dolžine tele-
sa, poiščemo senco. Ko se najmočnejšemu soncu ne moremo 
umakniti, si glavo zaščitimo s primernim pokrivalom, ki prekrije 
tudi uhlje in vrat. Nadenemo si še oblačila z dolgimi rokavi in 
hlačnicami iz lahkih in gostih tkanin. Izpostavljene dele telesa še 
dodatno zaščitimo s kemičnimi varovalnimi pripravki, na primer 
s kremo za zaščito pred soncem z visokim sončnim zaščitnim 
faktorjem (najmanj 30). Seveda pa ne smemo pozabiti na nado-
meščanje izgubljene tekočine s pitjem vode. A. Š.

MODNI DODATEK IN ZAŠČITA

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
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Untitled-1   1 21. 03. 16   12:08

Jutri, 18. maja, po 9. uri bo na Glavnem trgu v Kranju 
potekalo vseslovensko srečanje skupin Šola zdravja. 
Gre za društvo, ki ob podpori in sofinanciranju mini-
strstva za zdravje po vsej Sloveniji organizira polurne 
brezplačne jutranje telovadbe na prostem, več kot dva 
tisoč udeležencev v 110 skupinah pa pod vodstvom 
usposobljenih prostovoljcev telovadi po metodi »1000 
gibov«, za katero je vaje sestavil ruski zdravnik Nikolay 
Grishin. Ta se bo jutrišnjega srečanja, ki sovpada s 
prireditvijo Parada učenja, tudi udeležil, telovadba pod 
njegovim vodstvom pa se bo začela ob 9.15. V društvu 
poudarjajo, da telovadba ni zahtevna, zato predhodna 
kondicijska pripravljenost ni potrebna. Gre za prepro-
ste sklepne vaje, ki se izvajajo stoje, primerne pa so za 
vsakogar. »V 30 minutah se razgibajo vsi sklepi telesa 
in vse mišične skupine. Začne se pri dlaneh, konča pa 
pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne sposo-
bnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa in 
ravnovesje,« so pojasnili. Skupini Šole zdravja delujeta 
tudi v Kranju in Žabnici. A. Š., foto: Tina Dokl

TISOČ GIBOV V POL URE

Jutranja telovadba poteka tudi v Žabnici. 
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www.toplina.net
Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj, Tel: 051 675 657 

Janez Logar, janez.logar@toplina.net

NASVET
Janez Logar, mag.,  
terapevt

Toplina
zakonski in družinski center
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S SINOM SVA SE POPOLNOMA ODTUJILA

Sin se je poročil, se odselil in zelo poredko prihaja domov. Prav-
zaprav je povedal, da doma nima kaj iskati. Priznati moram, da 
nikoli nisva imela zelo tesnega odnosa. Tudi nisem vedel, kako in 
kaj naj mu dam, kar želi. Moj oče je umrl, ko sem bil star 9 mese-
cev. Imam še dve hčerki in se bojim, da bom naredil isto napako. 

Verjamem, da vam je zelo hudo, ker praktično nimate več nobenega 
odnosa s sinom. Vem, da boli, da vas preganjajo in razjedajo občut-
ki krivde, vendar v vas še vedno tli očetovska ljubezen do otroka. To 
vam je dala narava in to dejstvo vam bo sedaj pomagalo. Žal mi je, 
da ste vi tako zgodaj izgubili svojega očeta. Kako težko je odraščati 
brez močne opore očeta, brez priznanja in ponosa, ki ga lahko da le 
oče, boleče izkušate celo življenje. In sedaj to bolečino podoživljate ob 
odhodu sina in zelo dobro razumete, kako se on počuti, ker je sedaj 
on brez vas. Vi se pogosto počutite zavrženega, ponižanega in čudno 
praznega, ker je vaš oče umrl. Enako doživlja sedaj vaš sin.
Kot oče ste za vedno zapisani v sinovem srcu in vi se boste potrudili, da 
boste dobili pot do njega oziroma stik z njim. Ne glede na to, da je on 
odšel, on to od vas pričakuje in vas čaka. Zato ga boste pričeli obisko-
vati in z njim navezovati stike. Tudi če vas bo zavračal, boste vztrajali. 
Tudi če ne bo takoj pokazal navdušenja nad vašim trudim, mu boste 
jasno dali vedeti, da si vi želite stik in da je on vaš sin. Z odklanjanjem 
vas bo samo preverjal, ali končno mislite resno. Vedno imejte v mislih, 
da si on želi vaše bližine ravno toliko, kot ste si vi želeli spoznati svojega 
očeta. Povejte mu, da je on vaš sin, ki ga imate radi, in da vam on veli-
ko pomeni. V nobenem primeru ga ne krivite za njegova dejanja, ki so 
en sam krik po očetu. Poskrbite s svojimi dejanji in vztrajnostjo, da vas 
bo lahko spoštoval. Povabite ga na sprehod, pzačnite se pogovarjati 
o njegovi službi, njegovi skrbi za njegovo družino ... Zelo pa vas razu-
mem, da vam je to težko narediti, saj vi nikoli niste bili deležni takšne-
ga truda in stika z očetom. Je pa že tako, da otroci od nas želijo točno 
in natančno tisto, kar mi nismo dobili od svojih staršev. 
Torej nikakor ne boste odnehali. Vaš trud bosta prav gotovo opazili  
vaši hčerki, na katere tudi ne boste pozabili. To vam bo še okrepilo 
občutke, da ste dober oče. Z dajanjem očetovske ljubezni vašim otro-
kom boste zakrpali vaše boleče spomine na odsotnost očeta v vašem 
življenju.

Na prvo humanitarno akcijo društva Pomagajmo slovenskim 
otrokom v sodelovanju z Mestno občino Kranj, s katero so 
minulo sredo v avli občine za družine v stiski zbirali hrano z 
daljšim rokom uporabe, so se Kranjčani slabo odzvali. Zbrali 
so namreč le tri večje škatle hrane, ki so jo darovali župan 
Boštjan Trilar in njegovi sodelavki. »Ker je bilo to prvič, je bil 
odziv majhen. Smo pa bili kar malce razočarani, kajti v avli 
Mestne občine Kranj so občani ta dan od Komunale Kranj 
prevzemali kartice za parkiranje in mimo nas se je sprehodilo 
več kot sto ljudi. Kljub vsemu smo zelo optimistični, kajti dobi-
li smo kar nekaj kontaktov in spoznali kar nekaj ljudi, ki jim je 
mar za sočloveka. Hrana je šla takoj naprej v Kamnik, Kranj in 
na primorski konec,« je pojasnila predsednica društva Vesna 
Sitar. Vsi, ki želijo pomagati (potrebujejo predvsem hrano z 
dolgotrajnim rokom uporabe, higienske pripomočke ...), naj 
pokličejo na številko 040/735 573 in se dogovorijo za pre-
vzem. Pokličejo naj tudi vsi, ki potrebujejo ali poznajo koga, ki 
je v stiski. Naslednja humanitarna akcija bo potekala 1. julija v 
okviru 24-urne športne prireditve na Brdu. A. Š.

ZBRALI ZA TRI ŠKATLE HRANE

Za družine v stiski so hrano darovali le župan Boštjan 
Trilar in njegovi sodelavki. 

Klub študentov Kranj je letos že 19. izpeljal projekt 
Mlade mamice, s katerim študentskim in dijaškim 
družinam pomagajo z materialno pomočjo in organizi-
ranjem brezplačnih aktivnosti za otroke in starše. Doslej 
so pomagali že več kot šeststo študentskim družinam, 
letos pa 24 družinam s 27 otroki. Projekt so v sklopu 
Tedna mladih sklenili minulo nedeljo, ko so pripravili 
predstavo s čarovnikom in mladim družinam poklonili 
darilne bone za otroško trgovino in sponzorski material. 
V sklopu letošnjega projekta so otroke razveselili tudi z 
obiskom Božička in kratko predstavo v izvedbi dijakov 
Gimnazije Kranj, v januarju in februarju so zanje organi-
zirali tedensko vadbo, konec marca so si s starši lahko 
ogledali otroško predstavo v Prešernovem gledališču, 
aprila pa so se odpravili še na izlet v ljubljanski živalski 
vrt. Staršem, prijavljenim na projekt, pa so omogočili 
brezplačno udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo v 
okviru Kluba študentov Kranj. A. Š.

ZNOVA POMAGALI MLADIM MAMICAM
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Besedilo: Jernej Červek, u. d. i. a.

S
tanovanje je v mansardi večsta-
novanjske stavbe. Največji pro-
stor v stanovanju je bivalni del, ki 
ga sestavljajo kuhinja, jedilnica 

in delovna soba z delovnim kotičkom. 
Ima dva vhoda, en v kuhinjski del, ki je 
delno pregrajen od preostalega dela, in 
en vhod v dnevno sobo. Nasproti vrat 
sta dve okni, eno v frčadi, drugo okno 
pa je strešno. 
Pri prenovi bivalnega prostora vam 
predlagam, da poleg postavitve pregra-
dne stene med dnevno sobo in spalni-
co obnovite še parket, naredite nove 
električne napeljave, ki bodo ustreza-
le novi postavitvi pohištva, prebarvate 
stene in druge stvari, ki so potrebne 
prenove. 
V spalnici si želita mir in temo, zato 
vama predlagam, da jo postavita k vra-

tom, ki vodijo v dnevno sobo, jo od 
ostalega prostora omejita s pregradno 
steno in tako ustvarite nov prostor. 
Spalnico lahko pregradite v celoti, lah-
ko pa pri stropu pustite manjši razmik 
za prezračevanje in osvetlitev z dnevno 
svetlobo. V spalnici je prostor za večjo 
posteljo, ki jo postavite v kot sobe. Nad 
vzglavjem postelje si na steno lah-
ko zmontirate police in stenske luči. 
Nasproti postelje je velika garderobna 
omara. 
Preostali bivalni prostor bo po novem 
dostopen samo skozi kuhinjska vrata, 
od koder se bo skozi kuhinjo dostopa-
lo do jedilnega kota in dnevne sobe. 
Kuhinja ostane nespremenjena, pre-
dlagam vam le odstranitev barskega 
pulta med kuhinjo in dnevno sobo. V 
jedilnem kotu je okrogla miza za štiri 
osebe, ki pa ima dovolj prostora, da jo 
ob priložnostih raztegnete za več oseb.
Predelna stena med spalnico in dnev-

Spalnica v 
bivalnem prostoru
Mlad par bo po povečanju družine spremenil spalnico v otroško 
sobo, zakonsko posteljo pa preselil v dnevni prostor. Med dnevno 
sobo in spalnim delom naj bo pregrada. Osvetlitev prostora je 
preko strešnega okna.

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

no sobo je lahko nova stena iz mavčnih 
plošč z močnimi nosilci, na katere lahko 
fiksirate omare, televizijo in police ali pa 
sestav samostoječih in visečih omar in 
lahke lesene stene, kot je prikazano na 
sliki. Tako dobite veliko omar za shra-
njevanje stvari ter prostor ta televizijo 
in knjige v osrednjem delu. Nasproti 
omare je prostor za večjo kotno sedežno 
garnituro in klubsko mizico. 
Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih 
trgovinah. Skupna cena za sedežno gar-
nituro, omaro v dnevni sobi, jedilno 
mizo, klubsko mizico in štiri stole znaša 
2200 evrov. 



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

V
remenska napoved je še v mejah pom-
ladi. Vendar bo prav kmalu vročina v 
glavni vlogi našega vsakdana. Da bi ne 
bili prepozni in bi se pred vročino skrili 

pravočasno ter učinkovito, smo se pri strokov-
njakih za senčila pozanimali o ustrezni zaščiti 
pred motečim soncem. 
Platnene strehe, tende ali markize – pravzaprav 
gre za eno in isto stvar. Enobarvne, progaste, 
reklamne, služijo nam kot zaščita, hkrati pa 
tudi polepšajo objekt, hišo. Opazimo jih šele, 
ko jih ni. So senčila, ki so nujnost vse poletje.
Tako kot je v dežju nujen dežnik, je v močnem 
soncu nujna tenda. S tem se strinjamo vsi, ki se 
ne maramo »martinčkati« in izpostavljati nevar-
nim sončnim žarkom. Če pogledate naokoli, jih 
lahko opazite vseh vrst. Imamo prostoviseče, 

Preden bo prevroče
Prihajajo dnevi, ko bo senca najbolj iskano območje.

navpične z vodili, škarjaste, kaset-
ne škarjaste, posebne za zimske 
vrtove, pergole, polkrožne ... Naj-
bolj vpadljive so tiste reklamne, ki 
so jih spretni trgovci ponudili kot 
oglasni prostor. Tende so stare 
toliko, kot so stari gostinski loka-
li. So sekundarna kritina, name-
ščena na zunanji strani objekta. 
Običajno so sestavljene iz akrilne 
ali poliestrske tkanine, ki je vpeta 
v železno, aluminijasto ali leseno 
konstrukcijo. Primarna naloga 
tende je zaščita pred soncem in 
škodljivimi UV-žarki, obenem pa 
služi tudi kot zaščita pred dežjem.
Tende so vedno bolj razširjene 
pri ekološki gradnji, saj so pri-
hranki pri porabi električne ener-
gije ob hlajenju prostorov s kli-
matskimi napravami vse do 42 
kWh/m2 letno. 

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA  
v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

KOSILNIC IN  
PREKOPALNIKOV

AKCIJA 

Prodaja vrtnih strojev različnih proizvajalcev,  
servis in popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji! 
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Prodaja, prevoz in črpanje betona

DELOVNI ČAS: Pon. - Sob. od zore do mraka

BREZPLAČNI OGLEDI !

2121
letlet

email: mirko@maroltbeton.si  www.maroltbeton.si  tel: 01 750 27 27 
fax: 01 750 27 26 naročilo: 051 619 865 
Marolt Beton d.o.o.  Sinja Gorica 13, 1360 Vrhnika

UGODNE CENE!!!
BETON BREZ PEPELA

 
Ob naročilu betona s prevozom in črpalko, nudimo betonski vibrator brezplačno!

041 619 865
- betonarne na različnih lokacijah
- beton dostavljamo tudi nad 50 km iz Ljubljane

Jelovica je na letošnjem Sejmu Dom 
predstavila najsodobnejša lesena okna. 
Sodobni trendi pri razvoju energijsko 
varčnih lesenih oken prinašajo čedalje 
več ravnih linij. Že drugo leto zapored 
ostajajo najbolje prodajana lesena okna 
znamke Ekostar in okna v kombinaciji lesa 
in aluminija znamke Ekostar Premium. 
Mnoge pa najbolj prepričajo nova okna 
Jelopasiv Premium (les, aluminij) z izvrstno 
toplotno prehodnostjo (Uw = 0,76 W/m2K). 
Okna očarajo s sodobnimi ravnimi linijami 
na notranji in zunanji strani okna. Kon-
strukcija ožjih profilov okenskega okvirja in 
krila poveča delež stekla na oknu in s tem 
omogoči večji prehod svetlobe ter izboljša 
osvetlitev prostora. Jelovica je na sejmu 
predstavila tudi novemu konstrukcijske-
mu sistemu COMPACT+, prvemu sistemu 
lesene montažne gradnje hiše, ki v svojem 
jedru vsebuje masiven les – križno lepljeno 
ploščo v zunanjih stenah in stropu. M. C.

SODOBNA ENERGIJSKO  
VARČNA LESENA OKNA

Dober mesec po zaprtju letošnjega 
sejma Dom so prešteti sami presežniki, 
kar se tiče udeležbe in obiskanosti. V 
manj kot enem tednu je svojo ponudbo 
s področja graditeljstva, stavbnega 
pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike, 
notranje opreme, varovanja in ure-
janja okolice na 20.000 kvadratnih 
metrih razstavnih površin predstavilo 
545 podjetij iz 32 držav. Letos so bile 
poleg običajnih dvoran dodane še tri 
montažne, kar je sejem zelo povečalo. 
Vse dni sejma je potekal zelo pester in 
kakovosten obsejemski program z več 
kot 120 različnimi predavanji, posveti 
strokovnjakov z Gradbenega inštituta 
ZRMK, Eko sklada in ENSVET. Potekale 
so delavnice za vse tiste, ki prenavljajo, 
gradijo ali pa to načrtujejo. Sejem je še 
zlasti konec tedna obiskalo več ljudi kot 
zadnja leta: 55. sejem Dom si je ogledalo 
več kot 56.000 ljudi. M. C.

55. DOM OBISKALO VEČ  
LJUDI KOT ZADNJA LETA

Lip Bled tudi v letošnjem maju vabi na 
svoj tradicionalni Hišni sejem. Tako kot 
smo že vajeni, bo na sejmu moč spoznati 
nekatere nove izdelke, se posvetovati 
z Lipovimi strokovnjaki glede novogra-
denj ali obnove naših domov. Možen bo 
nazoren vpogled v vse njihove izdelke. 
V letošnjo posebno ponudbo spadajo 
notranja in vhodna vrata, pohištvo iz 
masivnega lesa, lesena okna in balkon-
ska vrata, parketi, laminati, kljuke in 
opažne plošče. Še poseben poudarek pa 
bo na vratnih krilih in podbojih, kot tudi 
svetovanju glede Eko subvencij za lesena 
okna Pokljuka. Brez odličnih popustov za 
vse tiste, ki boste Lipove izdelke naročili 
v mesecu maju, tudi letos ne bo šlo. 
Vseskozi pa bo potekala tudi odprodaja 
razstavnih eksponatov kot tudi eksklu-
zivna ponudba opažnih plošč in njihovih 
odrezkov. Hišni sejem Lip Bled bo zago-
tovo tudi letos vreden ogleda. M. C.

TRADICIONALNI HIŠNI SEJEM  
S ŠE VEČJO PONUDBO
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

Ž
ivimo v času, ko je vlomov v naše 
domove vsako leto več. Načinov za 
varovanje doma je veliko. Vemo, da 
so alarmne naprave najbolj pogost 

varovalec, vendar mednje lahko uvrsti-
mo tudi rolete, ki nam služijo predvsem 

kot senčilo ali samo zaščita pred radove-
dnimi pogledi – ali pač nujni dodatek k 
vsakemu oknu. Stoodstotne varnosti ni, 
vsaj tako pravijo tisti, ki so že »gostili« 
vlomilce. Spet tisti, ki se ukvarjajo s pro-
izvodnjo ali prodajo protivlomne zaščite, 
pravijo, da je na tem področju mogo-
če veliko storiti. Verjamemo. Tokrat 
obravnavamo rolete. Enostaven, upo-

raben izdelek za naša okna, balkonska 
ali terasna vrata, ki ga uporabljamo za 
senčenje, preprečevanje pogledov v naše 
domove in kot varovalo. Protivlomna 
vrata pomagajo v blokih, pri hišah manj, 
če ne poskrbimo za zaščito oken, saj se 
večina vlomov zgodi prav skozi steklene 
površine. Z že nekaj pretehtanimi ukre-
pi lahko dokaj enostavno poskrbimo, da 

Rolete niso 
samo senčilo
K varnosti pripomoremo tudi s pravilno izbiro rolet.



  MOJ DOM I 45  

se bodo vlomilci našemu domu izognili. Zakaj so rolete najpri-
mernejše senčilo?
Za senčenje steklenih površin je na voljo več rešitev: rolete, žalu-
zije in zunanje oziroma t. i. screen roloje. Roleta že sama po sebi 
izdatno poveča varnost pred vlomom, saj podaljša čas vloma in 
poveča hrupnost pri delu. Če rolete vgradimo vsaj na tista okna, 
ki so lahko dostopna, bomo znatno pripomogli k zaščiti doma. 
Vlomilec, ki bi želel vstopiti skozi roleto, jo bo lahko dvignil naj-
več za 20 centimetrov. Poleg tega se bodo lamele lomile, kar pov-
zroči veliko hrupa. Postavimo se v vlogo priložnostnega vlomilca, 
ki ima na voljo dve enaki hiši – na eni so okna s spuščenimi 
roletami, na drugi pa so okna brez rolet. Kako se bo odločil, kate-
ro hišo bo izbral? Odgovor je jasen. 

 Enostaven, uporaben izdelek za naša 
okna, balkonska ali terasna vrata, ki ga 
uporabljamo za senčenje, preprečevanje 
pogledov v naše domove in kot varovalo. 
Protivlomna vrata pomagajo v blokih, pri 
hišah manj, če ne poskrbimo za zaščito 
oken, saj se večina vlomov zgodi prav 
skozi steklene površine. 

 
 

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

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

 
 

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

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

Za vaše kuharske mojstrovine  
je nova kuhinja prava izbira.
Priporoča Peter Prevc!

-45%  
za vse kuhinje  

do 15. maja
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Trstenik 15, 4204 Golnik

Možna 
subvencija

Bojlerji, hranilniki tople 
ogrevalne vode
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JUB Akademija tudi v letošnjem letu 
nadaljuje s serijo izobraževanj za arhi-
tekte, projektante in izvajalce gradbene 
stroke. Tako jim je v letošnjem januarju 
že predstavila svoj najnovejši proizvod 
JUBHome BASE, toplotnoizolacijsko kad 
za temeljne plošče energijsko varčnih 
hiš. 
Gre za odlično rešitev za izvedbo teme-
ljne plošče, ki lastniku stavbe sistemsko 
zagotavlja izvrstno toplotno izolacijo 
objekta, omogoča enostavno izvedbo 
zaščite pred talno vlago in talno vodo, 
hkrati pa zmanjšuje vplive toplotnih 
mostov. 
V JUB Akademiji bodo na temo nosilne 
toplotne izolacije temeljne plošče v 
letošnjem letu izvedli še vrsto tovrstnih 
izobraževanj, da bi na ta način dosegli 
čim širši krog tistih, ki bodo JUBHome 
BASE vgradili pod eno- ali večstano-
vanjske objekte ter s tem prihodnjim 
stanovalcem zagotovili učinkovito, trajno 
in varčno bivanje v novozgrajenih ener-
gijsko varčnih stavbah. M. C.

IZOBRAŽEVANJE ZA  
GRADBENIKE

46 I MOJ DOM

Družbi JUB in ODEJA v skupni akciji podarjata vzglavnik

OSVEŽITE DOM Z BARVAMI IN VZGLAVNIKOM
Barve, ki jih izbiramo za svoj dom, so edinstvene, tako kot so edinstve-
ni tudi vsi naši občutki. Nihče jih namreč ne more videti, tako kot jih 
vidimo sami. Vsak izmed nas zato za svoje bivalne prostore izbira svoje 
najljubše odtenke, saj nas spominjajo na nekaj lepega, nas povezujejo 
s prijetnimi doživetji ali kraji, kjer smo se dobro počutili, pa tudi na zani-
mive, barvite predmete ali pojave, ki so nas povsem očarali.   

UŽIVAJTE V SVOJIH NAJLJUBŠIH BARVNIH ODTENKIH!   
Tokrat sta za vaše dobro počutje združila moči družbi JUB in Ode-
ja iz Škofje Loke, ki vam zagotavljata nadvse bogato izbiro tistih 
barvnih odtenkov, ki jih imate v svojem domu najraje. 
Tako bo družba JUB vsem kupcem, ki boste od 25. aprila do 18. juni-
ja kupili najmanj 15 litrov barve JUPOL Gold v svojih izbranih bar-
vnih odtenkih, podarila še čudovito mehak vzglavnik Odeja. In ne 
skrbite! Barvo JUPOL Gold je mogoče niansirati v več kot 10.000 
barvnih odtenkih, izbirate jih pa lahko s pomočjo barvne karte pri 
vseh trgovcih z barvami in gradbenim materialom z JUMIX mešal-
nicami (seznam trgovcev najdete na www.jub.si/zemljevid-lokacij).

JUPOL Gold. Uživajte v barvah in barvanju, saj je pot do profesionalnih 
rezultatov povsem enostavna!
Z veseljem Vam predstavljamo vrhunsko notranjo zidno barvo 
JUPOL Gold, ki bo v vaš dom vnesla toplino pisane palete odten-
kov. S pomočjo inovativne tehnologije in najmodernejših surovin 
smo razvili barvo, ki jo odlikujejo:

– enakomeren videz barvane površine brez opaznih sledi valjčka,
– čisti in visoko pokrivni odtenki z mat videzom filma,
–  možnost niansiranja večjega števila odtenkov – več kot 10.000 

barvnih odtenkov;
– visoka pralnost – po EN 13300 razred 2,
– visoka izdatnost (odvisno od odtenka),
–  potrdilo “Perfect spray” proizvajalca opreme pištol za brizganje, 

kar zagotavlja brezhiben nanos barve z opremo, ki je označena 
z zelenim logotipom Perfect spray.

IZKORISTITE PRILOŽNOST! OB NAKUPU 15 LITROV BARVE 
JUPOL GOLD VAM JUB PODARI VZGLAVNIK ODEJA!   
JUB-ovo darilo – Odejin vzglavnik 50 x 70 cm – boste prejeli ob 
predložitvi kopije računa, ki jo lahko pošljete po navadni pošti 
(na naslov JUB, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljub-
ljani) ali preko elektronske pošte na tk@jub.si. Obvezno morate 
priložiti tudi izpolnjen kupon s svojimi podatki, ki ga dobite na 
vseh prodajnih mestih JUMIX ali pa na spletni strani www.jub.si 
oziroma www.odeja.si. Darilo lahko prevzamete do 31. 7. 2016  
– za več podrobnejših informacij pa poglejte na www.jub.si! 

Akcija velja od 25. 4. 2016 do 18. 6. 2016 
pri vseh trgovcih z JUMIX mešalnicami. 
Za več informacij poglejte na www.jub.si, T: 080 15 56

DARILOVZGLAVNIK

www.jub.si

JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

Pri nakupu barve JUPOL Gold v izbranem odtenku 
podarimo vzglavnik ODEJA*

Akcija velja od 25.4.2016 do 18.6.2016 
pri vseh trgovcih z JUMIX mešalnicami. 
* Več o akciji na www.jub.si

OSVEŽITE DOM Z BARVAMI IN VZGLAVNIKOM.

JUPOL Gold+ODEJA_KRANJSKE NOVICE in KAMNIČAN171 x 143.indd   1 21.4.2016   14:55:31
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Za podrobne informacije obiščite vaš najbližji salon ali www.lip-bled.si!

Hišni sejem

do 12% popust ob nakupu  
izbranih izdelkov
•	notranjih	in	vhodnih	vrat

•	pohištva	iz	masivnega	lesa

•	lesenih	oken	in	balkonskih	vrat

•	parketov, laminatov,	kljuk

•	opažnih	plošč

Le v maju 2016 - 
mesecu ugodnosti, popustov in novosti!
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V Kranju višje  
finančne spodbude
Eko skad v občini Kranj zaradi slabega zraka ponuja višja 
nepovratna sredstva za okoljske naložbe.

Matjaž Eržen, Energetski 
svetovalec mreže ENSVET*

O
bčina Kranj je ena od devetih 
občin v Sloveniji, kjer je zlasti 
v času ogrevalne sezone povi-
šana koncentracija za človeško 

zdravje škodljivih prašnih delcev PM 
10. Ti so eden glavnih krivcev za pove-
čanje tveganja za nastanek astme pri 
otrocih, pogosto kašljanje in bolezni 
spodnjih dihal ter bolezni srca in oži-
lja pri odraslih. Poleg prometa so nji-
hov glavni vir izpusti iz malih kurišč 
v času ogrevalne sezone. Predvsem 
so problematične zastarele (dostikrat 
kombinirane) kurilne naprave, ki kot 
energent uporabljajo trdna goriva, 
največkrat lesno biomaso. Uporabo 
slednje v sodobnih kurilnih napravah 
z visokimi izkoristki in nizkimi izpusti 

okolju škodljivih snovi država sicer tudi 
spodbuja, ker gre za domač in obnovljiv 
vir energije. Vendar pa je zlasti proble-
matično nekakovostno zgorevanje lesnih 
goriv v starih kotlih, v katerih so ljudje 
pred več desetletji kurili premog, pozneje 
ekstra lahko kurilno olje, v zadnjih letih 
pa drva ali z novimi gorilniki tudi lesne 
pelete. Ti kotli niso bili izdelani s ciljem 
kakovostnega zgorevanja in nizkih emi-
sij, kajti pred 25 in več leti se vse to družbi 
ni zdelo pomembno. Zato pa danes drža-
va prek Eko sklada občanom v deve tih 
občinah, kjer je zrak dokazano problema-
tičen, ponuja višje nepovratne finančne 
spodbude za izvedbo ukrepov, ki v sta-
rejših eno- in dvostanovanjskih stavbah 
nižajo rabo energije in s tem potrebo po 
ogrevanju ter zmanjšujejo emisije škod-
ljivih snovi v okolje. Pri tem velja pogoj, 
da spodbuda ne more biti dodeljena tam, 
kjer je z občinskim aktom ali lokalnim 
energetskim konceptom predpisan dru-
gačen način ogrevanja – v Kranju sta to 
dve območji z daljinskim ogrevanjem 
(Planina in Vodovodni stolp).
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
je v začetku marca tako objavil letošnji 
javni poziv za pridobitev nepovratnih 
finančnih sredstev za povečanje energij-
ske učinkovitosti in večjo rabo obnovlji-
vih virov energije v eno- in dvostanovanj-
skih stavbah. Občani lahko kandidirajo za 
nepovratna sredstva za naslednje ukrepe:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sis-
tema v stanovanjski stavbi,
B – vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje stano-
vanjske stavbe,

C – vgradnja toplotne črpalke za central-
no ogrevanje stanovanjske stavbe,
D – priključitev starejše eno- ali dvosta-
novanjske stavbe na daljinsko ogrevanje 
na obnovljiv vir energije,
E – vgradnja energijsko učinkovitega 
lesenega zunanjega stavbnega pohištva 
v starejši stanovanjski stavbi,
F – toplotna izolacija fasade starejše 
eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G – toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru v starejši 
eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stanovanjski 
stavbi,
I – gradnja ali nakup skoraj ničenergij-
ske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J – celovita obnova starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe,
K – nakup stanovanjske enote v tri- in 
večstanovanjski stavbi, obnovljeni v  
skoraj ničenergijskem razredu.
Sredstva so na voljo za ukrepe, ki v času 
oddaje vloge še niso izvedeni. To pome-
ni, da je najprej treba pridobiti ponudbo 
izvajalca, ki je registriran za opravlja-
nje ustreznih del. Iz ponudbe mora biti 
razvidno, da bo ukrep izveden skladno 
s pravili javnega poziva in bo predvsem 
izpolnjeval njegove tehnične kriterije 
(npr. zadostna debelina toplotne izolaci-
je, tip kotla na lesno biomaso z ustrez-
nim vodnim toplotnim zbiralnikom ipd). 
Tehnični pogoji so podrobneje navedeni 
v celotnem besedilu javnega poziva, ki je 
dostopen na spletni strani https://www.
ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/
prikazi/publicationID=25. 
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Na spletni strani Eko sklada so objavlje
ni tudi informativni seznami opreme in 
sistemov, ki omenjene tehnične kriteri
je izpolnjujejo, kar investitorjem lahko 
olajša iskanje in kandidiranje. Za sled
nje je potrebno Eko skladu poslati vlo
go (obrazec zanjo je del razpisne doku
mentacije), že prej omenjeni predračun 
izbranega izvajalca, dokazilo, da ukrep 
še ni izveden (fotografije, posnete v času 
oddaje vloge), dokazilo o legalnosti po
stavitve objekta (npr. kopija gradbenega 
dovoljenja, kopija potrdila, da ima stav
ba gradbeno dovoljenje po zakonu, če 
je bil objekt zgrajen pred letom 1967). 
Če se vgrajuje oprema ali sistem s prej 
omenjenega seznama, ni potrebno 
dodatno dokazovanje, da oprema (ali 
sistem) izpolnjuje tehnične kriterije jav
nega poziva.
Po vložitvi popolne vloge Eko sklad 
v primeru, da so izpolnjeni pogoji za 
dodelitev spodbude občanu, letemu 
izda odločbo in ji priloži pogodbo o sofi
nanciranju. Vlagatelj ima potem naj
manj 9 mesecev časa za izvedbo ukrepa 
(za izvedbo več kot treh ukrepov od A do 
H oz. ukrepe I, J in K so roki 18 oz. 24 

mesecev). V tem času so sredstva za nje
gov ukrep rezervirana in čakajo konec 
izvajanja del. Do njih se pride tako, da 
občan najpozneje v dveh mesecih po 
izteku roka za zaključek del pošlje Eko 
skladu podpisano pogodbo o sofinanci
ranju, račun izvajalca s popisom izvede
nih del, vgrajenih gradbenih proizvodov 
ali strojnih napeljav in opreme za celo
ten obseg naložbe, dokazilo o plačilu 
računa in dokazila o dejanski izvedbi 
ukrepov (v večini primerov fotografije 
izvedenih ukrepov/opreme po izvedbi). 
Po prejemu omenjene dokumentacije 

Eko sklad praviloma v 60 dneh izplača 
nepovratna sredstva na račun, ki ga je 
kandidat navedel v vlogi.
Za posamezen ukrep od A do H je kjer
koli v Sloveniji možno pridobiti do 20 
odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 
V primeru izvedbe celovite energijske 
prenove v hišah, zgrajenih pred letom 
2003, ki obsega vsaj tri ukrepe od A do 
H, je spodbuda višja – do 30 odstotkov 
priznanih stroškov. Pri tem velja opozo
rilo, da je v takem primeru treba oddati 
enotno vlogo – torej kandidirati za vse 
ukrepe z isto vlogo.  

Pokličite nas na 

040 128 035

oz. nas kontaktiraje po mailu

darko@barbatus.si

TOPLING TKP

Vse za toplino vašega doma...

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
barbatus@barbatus.si www.topling-barbatus.com, www.senko.si

NOVOST
peč na pelete

040 128 035, 040 126 855

SENKO C25 SENKO SG-60
TOPLING BTC 25

SENKO P12

NOVOST
klasični 

štedilnik

        
Eltron, d.o.o. | Šuceva ulica 56, 4000 Kranj | e. info@eltron.si | www.eltron.si | ODPRTO: PON - PET: 7.00 - 19.00 , SOB: 7.00 - 13.00
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Za občane devetih občin, ki imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka – med-
nje kot rečeno sodi tudi občina Kranj – pa 
za ukrepe B, C, D, E, F, G in H veljajo še 
višje spodbude. Tako je v občini Kranj 
možno tudi le za posamičen ukrep prido-
biti vse do 50 odstotkov priznanih stroškov 
vendar ne več, kot je za vsak ukrep določe-
no tudi z absolutnim zneskom – npr. do 
4000 EUR za novo kurilno napravo na 
lesno biomaso za centralno ogrevanje sta-
novanjske stavbe, do 15 EUR/m2 za največ 
200 m2 izolacijske fasade ipd.
Poleg nepovratne finančne spodbude 
po pozivu 37SUB-OB16 lahko občani za 

iste ukrepe kandidirajo tudi za pridobi-
tev kredita po javnem pozivu 55OB16. 
Pri tem velja omejitev, da vsota nepo-
vratne finančne spodbude in kredita ne 
sme presegati priznanih stroškov kredi-
tirane naložbe, razen v primeru, če se 
dodeljena nepovratna finančna spodbu-
da izplača izključno za delno poplačilo 
odobrenega kredita Eko sklada.
Pred izvedbo navedenih ukrepov je pripo-
ročljiv posvet s strokovnjakom, ki vam lah-
ko pomaga pri odločitvah in npr. vredno-
tenju in primerjavi posameznih ukrepov. 
Brezplačno in neodvisno strokovno ener-
getsko svetovanje mreže Ensvet je po 

naročilu na telefonsko št. 04/237 31 21 
dostopno tudi v Kranju, in sicer vsako sre-
do med 15.30 in 17. uro na Slovenskem 
trgu 1. S strokovnjakom se je smiselno 
posvetovati še pred izbiro oz. izvedbo 
ukrepov. Pravočasen strokoven posvet 
vam namreč lahko prihrani čas in denar, 
obenem pa bo tako ukrep tudi lažje bolj 
optimalno, strokovno ter učinkovito izve-
den. Poleg omenjenih ukrepov se lahko 
na sestanku s svetovalcem pogovorite tudi 
o drugih vprašanjih, povezanih z rabo 
energije v vaših domovih. 

*Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko 
sklada za okoljske naložbe na www.ekosklad.si.

KJE LAHKO DOBITE LESNE PELETE BREZPLAČNO?
 NAGRADNO ŽREBANJE ZA KUPCE, 23.5.2016

mešani

več na www. lesnipele.si
in 051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1
Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega
razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014
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Zahteve in želje trga glede izolacijskih materialov 
se pove~ujejo skladno z zahtevami po ve~ji 
energetski u~inkovitosti, bolj{i trajnosti izdelkov, 
dodatnih u~inkih požarne in zvo~ne za{~ite, okoljske 
sprejemljivosti ter nenazadnje v težnji po enostavni 
in konkuren~ni izvedbi. 

Kamena volna kot izolacijski izdelek za kontaktne fasade je že 
uveljavljena re{itev za investitorje, ki ne i{~ejo zgolj osnovnih 
izolativnih lastnosti, pa~ pa se zavedajo, da fasado delajo na 
dolgi rok, zato jim je pomembna tudi paropropustnost, požarna 
varnost, okoljska sprejemljivost in naraven izvor izolacije. Le to 
namre~ zagotavlja dolgoro~no ugodje bivanja v objektu.

SMARTWALL – LASTNOSTI,  
IZVEDBA IN PREDNOSTI
Zgoraj omenjene prednosti izolacije iz kamene volne nadgraju-
jemo z na{imi novimi plo{~ami SMARTWALL, ki jih odlikuje: 

■ izbolj{ana toplotna  
izolativnost (toplotna  
prevodnost 0,034 W/mK),

■ negorljivost,
■ paropropustnost
■ dodatni enostranski  

silikatni obrizg  
(za bolj{i oprijem).

Polna oznaka plo{~e je Smartwall N C1. Plo{~a ohranja vse 
lastnosti kamene volne, požarno in zvo~no izolativnost in 
ima zelo nizko toplotno prevodnost 0,034 W/mK.

Dodatno ima na eni strani 
tovarni{ko obrizgan 
silikatni nanos, ki je 
namenjen zunanji strani, torej 
izdelavi osnovnega ometa. 
Kamena volna zaradi svojih 
vodoodbojnih lastnosti zahteva vtiranje gradbene malte (lepila) 
v porozno strukturo za kvalitetno izvedbo. Silikatni obrizg to 
fazo mo~no olaj{a, poenostavi, skraj{a izvedbeni ~as in tudi 
zmanj{a porabo gradbenega lepila. Isto~asno pomeni dodatno 
»varnost« za kvalitetno izvedbo osnovnega ometa. 

Lastnosti izolacijskih plo{~ SMARTWALL N C1

■ toplotna prevodnost λ = 0,034 W/mK 
■ požarna odpornost – razred gorljivosti je A1
■ zvo~na izolativnost
■ paropropustnost
■ vodoodbojnost
■ odpornost na mikroorganizme
■ dimenzijska stabilnost 
■ znak RAL, znak EUCEB

Za konkretna vpra{anja:  svetovanje≤knaufisnulation.com    04 5114 105   www.knaufinsulation.si

Zaradi izbolj{ane izolativnosti boste z 
uporabo plo{~ Knauf Insulation Smartwall 
N C1 debeline 14 cm upravi~eni do nepovratnih 
sredstev Eko Slada, ki zna{ajo 12 EUR/m2 ali 15 EUR/m2  
za degradirana obmo~ja (po pogojih razpisa 2016).

Kaj pasubvencije  EKOSKLADA?

SMARTWALL 
Pametna izolacija za sodobne fasade

PRIPORO^AMO ZA IZOLACIJO FASAD
Plo{~e SMARTWALL N C1 Plo{~e FKD-S Thermal Lamele FKL

NOVO
IZOLACIJSKE PLOŠ^E

SMARTWALL
N C1

λ = 0,034 W/mK

Izolacijski nasvet z argumentom!

Kadar izolirate FASADO

IZBERITE RAJE

KAKO UGODNEJE DO 
FASADNE IZOLACIJE?

www.daneszajutri.si

S KUPONI

UGODNOST I

Primož Bernard dipl.inž.str.

KI-predstavitveni clanek-SMARTWALL-200x271 mm.indd   1 19/04/16   12:11



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

V 
izboru, ki ga skupaj organizirata revija Kamion & Bus ter 
Časnik Finance, so podrobno ocenili kandidate v obeh 
kategorijah, na posebnem dogodku pa so jih ocenjevali 
tudi njihovi vsakodnevni uporabniki – člani žirije upo-

rabnikov. 

Dostavno in tovorno 
vozilo leta
Na razstavi Kamion & Bus Expo so podelili nagradi zmagovalcema 
v kategoriji dostavno in tovorno vozilo leta.

KAKO SO OCENJEVALI. Člani novinarske žirije so se med 
spraševali, kaj mora imeti dober tovornjak in kaj dober dos-
tavnik. Pravila so drugačna kot pri osebnih avtomobilih. Na 
prvem mestu sta primernost za opravljanje prevozov, saj je 
to njihovo temeljno poslanstvo, in seveda celoten stroškov-
nik od nabavne cene, porabe goriva, vzdrževanja do ostanka 
vrednosti ob prodaji vozila. Poleg glavnih finančnih pa vse 
pomembnejša merila postajajo tudi varnost, udobje, okolj-
ska prijaznost in prodajalčeve poprodajne storitve. 
Za naslov so nominirali vozila, ki so bila v prejšnjem letu 
prvič predstavljena in so prišla tudi v redno prodajo na slo-
venskem trgu.
FIAT DOBLO CARGO JE DOSTAVNO VOZILO LETA 2016. Dos-
tavnik doblo po Fiatovem štetju vozi že v četrto generacijo, 
dejansko pa gre za osveženo drugo generacijo tega kompak-
tnega dostavnika, torej dobla 2,5, ki je od leta 2000 prepričal 
1,4 milijona kupcev. Zadnji poleg res bogate ponudbe karo-
serijskih različic ponuja kopico tehničnih izboljšav in pri-
jaznejši, bolj nasmejan obraz. Z uporabniškega vidika doblo 
prepriča na več področjih, kot edini med kandidati je na 
voljo z ožjimi pnevmatikami, zato je tovorni del širši in laže 
dostopen. V različico maxi lahko spravite kar do 3,4 metra 
dolge predmete, to omogoča premičen naslon sopotnikove-
ga sedeža. V kabini je doblo prepričal z ozračjem osebne-
ga avtomobila, v zadnji generaciji pa še z infotelematskim 
sistemom Uconnect, ki omogoča povezljivost s pametnim 
telefonom, govorne ukaze, branje SMS-sporočil, in s progra-
mom ECOdrive, ki vozniku daje nasvete za varčnejšo vožnjo. 
Pomembna novost je tudi možnost dveh ali treh sedežev v 
prednjem delu kabine. Vnovič pa so nas navdušile vozne 
lastnosti Italijana, ki se tudi na tem področju spogleduje z 
osebnimi avtomobili.
S ceno 11.533 evrov (brez DDV in s popustom) primerjani 
doblo cargo furgon 1.6 multijet SX sodi tudi med najcenejše 
kandidate, zato je prvo mesto zasluženo.
Na drugo mesto se je uvrstil Volkswagnov caddy furgon, na 
tretje pa Citroenov berlingo in Peugeotov partner. V katego-
rijo dostavno vozilo leta sta bila nominirana še Volkswagnov 
transporter furgon in renault kangoo Z.E.



MERCEDES-BENZ ACTROS OM 471 JE TOVORNO VOZILO LETA 
2016. Tako strokovno žirijo kot tudi uporabnike je v kategoriji 
tovornega vozila prepričal mercedes-benz actros s posodoblje-
nim motorjem OM 471. Gre za drugo generacijo vrstnega šest-
valjnika prostornine 12,8 litra, ki je najširše zastopan, ko je govor 
o actrosu in tovornjakih, ki opravljajo prevoze na dolge razdalje. 
S številnimi tehnološkimi rešitvami, kot so povečan tlak vbrizga 
goriva, spremenjeni injektorji in geometrija ležišč batov ter pove-
čano kompresijsko razmerje, ponuja motor boljše zmogljivosti 
in manjšo porabo goriva. Širše je uporabno delovno območje, 
krivulji moči in navora pa sta močno izboljšani. Vpeljano je ino-
vativno krmiljenje izpušnih plinov s kombinacijo izklap ljanja 

valjev. Dodano je novo prenosno razmerje diferenciala. Pri Mer-
cedesu obljubljajo do tri odstotke prihranka pri gorivu, stranke 
pa vedo povedati, da je prihranek lahko tudi večji. 
Strokovna žirija je pri actrosu cenila celoten paket, odlično uskla-
jenost motorja in avtomatiziranega menjalnika, dobre vozne 
lastnosti ob ugodni porabi goriva ter udobje bivanja v kabini. 
Posebej so poudarili število in delovanje asistenčnih sistemov, 
ki skrbijo tako za večjo varnost med vožnjo kot tudi za dosega-
nje optimalnih voznih lastnosti, zaradi dobro izpiljenih detajlov 
pa njihovo delovanje med vožnjo ni moteče niti za voznika niti 
za druge udeležence v prometu. Na koncu je treba omeniti še 
velik preostanek vrednosti, ki ga model dosega na trgu rabljenih 

Zmagovalec med dostavnimi vozili Najboljše tovorno vozilo
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vozil, ta nekoliko upraviči visoko nabavno 
ceno, ki se je znašla na seznamu negativ-
nih točk.
Za Mercedesovim actrosom sta se uvrstila 
Ivecov eurocargo in MAN TGX D38 tra-
xon.
MNENJE UPORABNIKOV ŠTEJE. Pri izboru 
so poleg strokovne novinarske žirije svoje 
ocene dali tudi izbrani predstavniki prevo-
zniških podjetij, ki vozila uporabljajo pri 
vsakdanjem delu. Za njih smo sredi aprila 
organizirali testni dan, na katerem so lah-
ko vsa vozila, uvrščena v finalni izbor, tudi 
sami preizkusili na cesti, po končanem 
preizkusu pa dali svoje ocene in argumen-
te zanje. Prevozniška podjetja, ki so kot 
uporabniki preizkusila tovorna vozila ter 
o njih dali svoje mnenje in oceno, so bila: 
Avtotransporti Zupančič, Dacar transport, 
Mlin transport, Vitrans. Podjetja oziroma 
posamezniki, ki so preizkusili in ocenili 
kandidate za dostavno vozilo leta: Robert 

Veronika Mlakar (Avto Triglav) in Damjan Cirman z zmagovalnima kipcema 
za zmago v kategorijah dostavno in tovorno vozilo leta

Radivojevič, Supalpinus – vzdrževanje objektov, Matic Pirman, GLS Slovenija – dos-
tava paketov, Daniel Granda, AMZS inštruktor varne vožnje. 
Vozila je na podlagi vnaprej določenih meril ocenjevala strokovna žirija novinarjev 
revije Kamion & Bus in Časnika Finance: Boštjan Paušer, Miloš Milač, Anže Jereb, 
Kristjan Čebulj Šubic, Štefan Kopač. 

DARILOVZGLAVNIK

www.jub.si

JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

Pri nakupu barve JUPOL Gold v izbranem odtenku 
podarimo vzglavnik ODEJA*

Akcija velja od 25.4.2016 do 18.6.2016 
pri vseh trgovcih z JUMIX mešalnicami. 
* Več o akciji na www.jub.si

OSVEŽITE DOM Z BARVAMI IN VZGLAVNIKOM.

JUPOL Gold+ODEJA_KRANJSKE NOVICE in KAMNIČAN171 x 143.indd   1 21.4.2016   14:55:31
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AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE Remont, Ljubljanska 22, Kranj, tel: 04 2015 223, www.remont-kranj.si

Vozi, kar si.

5 let jamstva*
5 let brezplačnih servisnih pregledov**

       Renault TWINGO
           EXPRESSION SCe 70
 
             Klimatska naprava
             Radio r&go + Bluetooth USB AUX z upravljalnikom ob  
             volanu
             Električni pomik prednjih stekel
             Pomoč pri speljevanju v klanec
             Led dnevne luči            že za 8.990 €

    Klimatska naprava
    Radio MP3 z Bluetooth + USB + AUX z   
    upravljalnikom ob volanu
    Regulator in omejevalnik hitrosti
    Pomoč pri speljevanju v klanec
    LED dnevne luči                                     že za 9.990 €

    Klimatska naprava
       Radio MP3 z Bluetooth + USB + AUX z upravljalnikom
       ob volanu
       Kartica Renault
       Platišča iz lahke litine 16’’
       Meglenki spredaj
                        že za 13.690 €                                 

        Renault KANGOO
            CONFORT DCi 75

   Renault KADJAR
     LIFE ENERGY TCE 130

        Renault SCENIC
        EXPRESSION TCE 115 ENERGY

 
              Klimatska naprava
              Vzdolžni strešni nosilci 
              Meglenki spredaj
              Radio MP3 z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom
              Sredinska konzola z naslonom za roke 
        že za 14.300 €

     Klimatska naprava, LED dnevne luči
     Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
     Regulator in omejevalnik hitrosti
     Električni pomik stekel spredaj
     4 varnostne blazine + 2 varnostni zavesi  
   že za 19.100 €

 
         Samodejna klima naprava z ločenim uravnavanjem        
         voznik / sovoznik
         Brisalnika s senzorjem za dež
         Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
         Električni pomik prednjih in zadnjih stekel                      
                        že za 15.000 €

   Renault CLIO
     AUTHENTIQUE 1.2 16V + PAKET COOL

      Renault CAPTUR
      EXPRESSION ENERGY TCe 90 STOP&START

V mesecu maju izbirate VI!

Izberite si vozilo, ki ustreza vašim potrebam, načinu vožnje in vašemu karakterju. Udobna, varna in varčna so 
namreč prav vsa! V maju si v Remontu Kranj ob nakupu novega Renaulta zagotovite 5 brezskrbnih let: 5 let 
jamstva, 5 let brezplačnih servisnih pregledov, poleg tega pa še brezbrezplačno obvezno in kasko zavarovanje 
proti kraji za prvo leto. 
Ne zamudite te odlične priložnosti! Dopusti in potepanja so pred vrati - naj vam jih popestri novi Renault!

Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo:  04 2015 223

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja. **Velja ob nakupu preko Renault 
financiranja. Več o pogojih na www.renault.si. Poraba pri mešanem ciklu 3,3–5,6 l/100 km. Emisije CO2 85–127 g/km. 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.
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STREŠNI
NOSILEC ZA KOLO
THULE PRORIDE
Cena za člane programa 
ugodnosti Moj Peugeot 62,79 €
Redna cena: 104,65 €

Ste pripravljeni
   na dogodivščine?

POPUSTA*40%

Kataloška št. 1607798880

*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 8. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

MOŽNOST PLAČILA 
DO 24 OBROKOV S KARTICO 
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

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

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

P
red leti je po naših cestah že vozil, letos se je vrnil s sta-
rim imenom. Ne gre za Hyundaievo neodločnost, ampak 
za poenostavljeno ime za globalni trg. Če si priznamo 
ali ne, dejstvo je, da gre za enega od najlepše narejenih 

vozil tega razreda. Pravzaprav strokovnjaki kar tekmujejo, ali 
bodo podelili več nagrad tucsonu ali Kiinemu sportageu. Oba 
sta prejela že vrsto oblikovnih nagrad po celem svetu. Pri obeh 
avtomobilih ima največ zaslug za všečnost nemški oblikovalec 

Peter Schreyer, ki ga že nekaj let uvrščajo med naslednike zna-
menitega Italijana Pinina Farine. 
Novi tucson je zamenjava za dosedanji ix35, vendar mu je 
bore malo podoben. V resnici prinaša avto veliko več. 

Naslednik
Novi tucson je zamenjava za dosedanji ix35,  
vendar mu je bore malo podoben.

Najlepši v svojem razredu?



Besedilo: Simon Ručigaj
Foto: splet

N
ihče ne mara reklam, ki v raču-
nalnikih – oziroma, raje, spletnih 
brskalnikih – skačejo pred oči in 
skušajo povzročiti, da bi nekaj 

odprli, pogledali, naredili. Ena takih 
reklamic je tudi funkcionalno oken-
ce, ki večino lastnikov računalnikov, ki 
uporabljajo Windows 7 ali 8, poziva, naj 
brezplačno nadgradijo svoj računalnik z 

najnovejšim sistemom, ki sliši na ime 
Windows 10.
ZAKAJ BI TO PRAVZAPRAV NAREDILI? 
To so že stare novice in zato res ne bi 
preveč časa namenjali popisovanju: če 
je bil Windows 7 krasen in je bila raz-
ličica Windows 8 bolj eksperimentalna, 
je tokrat Microsoft popravil marsikatero 
digitalno krivico. Tako je desetica zago-
tovo najboljši Windows OS vse od XP in 
še prej Windows 95 naprej. 
PUŠ'L'C NAJNOVEJŠIH. Vrnil se je 
zagonski meni Start, ki so ga nekateri 

v Windows 8 zelo pogrešali – sedaj je 
lepši, boljši, zmogljivejši, bolj kičast, a 
le, če tako želite, saj ga lahko dodobra 
prilagodite. Windows ima po novem 
Trgovino, v kateri se dobijo preverjene 
brezplačne ali plačljive aplikacije in igre, 
kot smo zadnja leta vajeni na mobilnih 
telefonih in tablicah. Asistentka, ki ji 
lahko ukazujemo, sliši na ime Cortana 
in za zdaj govori le angleško – ampak 
tradicionalno slovenski živelj ni vajen 
teh novotarij, tudi Applova Siri je nam-
reč pri nas bolj kot ne pozabljena. Sta-

Nova okna za digitalno hišo
Ok, mimo te teme res ne moremo. Microsoft nas že kako leto 
prosjači, naj v računalnike vgradimo nova okna. Windows 10.  
Da ali ne? Odgovor se vam bo prisvital nekje do konca teksta.

Windows 10 je ravno dovolj drugačen, da je svež in nov. Hkrati pa tistim, ki so se znašli že v prejšnjih oknih, ne bo 
treba vlagati veliko časa v novotarijo. Kar je glavno – računalnik lahko še vedno ugasnete in greste na sprehod. Morda 
to nekoč ne bo več mogoče.
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ri dobri Internet Explorer, brskalnik, ki je svetu prinesel 
ogromno napredka in omogočil dinamičen razvoj spleta, 
a hkrati tudi ogromno gorja, saj so marsikje masovno pre-
vladovale tako zastarele različice, da je bil hkrati tudi cokla 
taistega interneta, je dobil novega naslednika – ta sliši na 
ime Edge, tako kot kitarist skupine U2, in je prilagojen 
za dotikanje na tablicah in tistih lepih računalnikih, ki jih 
moramo venomer žgečkati po zaslonu. Seveda tudi Win-
dows ne more mimo novega trenda – obvestilnikov oziro-
ma težilnikov, kot jim ljubkovalno rečem. Gre za center 
na desni strani zaslona, kjer se izpisujejo razna sporočila, 
da je prišel nov mail pa da ta in ta program hoče to in to 
pa da nam je na tistem omrežju nekdo poslal to in to … 
Skratka – nekaj, kar bi bilo smiselno kar takoj ugasniti, če 
želimo ohraniti mirne živce. 
SVETA TROJICA. Najbolj opazna pa je zagotovo nova tro-
jica programov, ki skrbijo za osebno storilnost, če dovo-
lite, da se izrazim tako neposredno. V bistvu pa gre za 
program za elektronsko pošto, program za koledar in za 
adresar. Poštar omogoča rabo vseh sodobnih pristopov pri 
elektronski pošti – vanj lahko napeljemo tudi račune gma-
il, pa brezplačni outlook, ki ga omogoča Microsoft, in vse 
to lepo urejeno pregledujemo in si dopisujemo gor in dol 
in naokol' po mili volji. Koledar omogoča vpisovanje pos-
lovnih in zasebnih domenkov in aktivnosti – to si marsik-
do že vpisuje na telefon, in če uporabljate kakšno storitev 
v oblaku (gmail, google koledar, outlook, icloud), se bodo 
ti zapisi hkrati pojavili tudi v koledarju na računalniku. To 
je krasno, če vas že »bašejo« listki po žepih in če tu in tam 
tudi pozabite kak rojstni dan, kakšen obisk pri zdravniku 
ali frizerju … No, sedaj lahko neprestano gledate v koledar 
in nič vam ne bo ušlo – razen življenja kot takega. No, šalo 
na stran – zelo uporabno orodje. Prav tako adresar – ta se 
zna, spet prek digitalnega oblaka, uskladiti s telefonom, 
tablico in še čim drugim, in tako poskrbeti, da imate vse 
podatke dostopne povsod. Če tako želite, seveda.
IGRICEEEE! Ko sem nazadnje očetu pripeljal nov računal-
nik in mu »naštimal tanove, tahude« Windows 10, je bil 
ves moj trud na koncu na hudi preizkušnji – ali bo lahko 
še naprej igral iste karte, pasjanso, kot doslej? Windows 
10 omogoča marsikaj, tudi pasjansa se najde – a jo je treba 
poiskati ločeno, na internetu. Najde pa se kakšna igra tudi 
v novem modulu Xbox, ki povzema funkcionalnosti igral-
nih konzol Xbox in omogoča družabno igranje. 
ZA KONEC. Ste se že odločili? Tole ni plačan oglas, zato 
vam tule ne bom kar tako svetoval, da se posodobite. A 
vedite – prej ali slej boste morali zlesti na nekaj novejšega, 
če desetice še ne uporabljate. In če boste to naredili po 29. 
juliju, vas bo to spet stalo več kot 100 evrov. Do takrat je 
pa zastonj – seveda za vse tiste, ki imajo legalno licenco 
Windows. 
Aja, pa »ful« lepo aplikacijo za vremenske napovedi ima 
vgrajeno pa zemljevide pa … 
In kaj so razlogi proti? Ah, saj veste, te novotarije. Zakaj bi 
nekaj popravljal ali nadgrajeval, če povsem dobro deluje. In 
kdo se ima čas spet, vedno znova in znova navajati na nekaj 
novega? In zagotovo so spet notri vtaknili nekaj škodljive-
ga. Verjetno še bolj špijonirajo po naši zasebnosti … 

PRAVNI IN  
MEDIACIJSKI 
NASVET

Pravna posvetovalnica in mediacija
Nina Ana Jäger, s.p.
LL.M., mag. prav. in mediatorka

Koroška cesta 19, 4000 Kranj, tel. 051 305 998
E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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Nina Ana Jäger 
LL.M., mag. prav. in  
mediatorka

Večkrat sem že zasledila, da pišete o mediaciji. Zanima 
me, kdo je lahko mediator? Kakšna izobrazba je pred-
pisana za mediatorja in komediatorja? Ali mora biti  
mediator po izobrazbi pravnik?

Spoštovani, za vaše vprašanje se lepo zahvaljujem. Zakon 
o mediaciji v cilvilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) v 
drugem odstavku 3. člena (opredelitev pojmov) določa, da 
»mediator oziroma mediatorka ( v nadaljnjem besedilu: me-
diator) pomeni vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da vodi 
mediacijo, ne glede na njen naziv ali poklic in ne glede na 
način, na katerega je bila imenovana ali zaprošena za voden-
je mediacije, in ki zaprosilo sprejme. V postopku lahko sode-
luje eden ali več mediatorjev«.
V sled navedenemu izhaja, da za mediatorja ni predpisana 
nobena izobrazba ter da je mediator lahko vsakdo, ki je bil 
zaprošen oziroma imenovan za mediatorja. Na podlagi na-
vedenega izhaja tudi, da za mediatorja ni potrebna pravna 
izobrazba. V zvezi s tem gre poudariti, da mediator mora biti 
predvsem odličen motivator, zaupanja vredna oseba, nepris-
transki in objektiven. Zagotovo pa je zaželeno, da ima me-
diator določene življenjske izkušnje in včasih tudi strokovna 
znanja, vse pa je odvisno od same narave posamične medi-
acije. Pravkar navedeno velja tudi za komediatorja. Komedia-
tor je oseba, ki jo mediator povabi, da sodeluje z njim v medi-
aciji, za katero mediator oceni, da je težavna in kot mediator 
potrebuje dodatno strokovno pomoč. V primeru, da je me-
diator pravnik, zadeva mediacije pa se nanaša na družinsko 
problematiko (razvezo), lahko oceni, da bi bilo za uspešno 
izvedbo in zaključek mediacije potrebno sodelovanje kome-
diatorja, ki je po primarni izobrazbi npr. socialni delavec. V 
tovrstnem sodelovanju je izjemnega pomena, da se media-
tor in komediator dopolnjujeta in se ne izključujeta v svojih 
pogledih na določen problem oziroma njegovo reševanje.
Ne glede na navedeno menim, da je vsekakor priporočljivo, 
da se vsak potencialni »mediator« udeleži najmanj osnovne-
ga usposabljanja za mediatorje ter na ta način svoje socialne 
veščine še dodatno izbrusi in si pridobi potrebna strokovna 
znanja iz mediacije.



60 I NAGRADNA KRIŽANKA

V maju in juniju vam  
ob nakupu kompleta 

podarimo Gel za utrujene  
noge (300 ml)!

OSVEŽI IN SPROŠČA  
UTRUJENE NOGE

DARILO  
v vrednosti  
9,90 €!

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

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 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

ZA NEGO KOŽE V PREDELU KRČNIH ŽIL,  
RAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAH

ODLIČEN VIR  
KOENCIMA Q10

Gel divji kostanj  
in vinska trta 

deluje površinsko
300 ml ℮   •   8,70 €

Krema vinska trta  
in divji kostanj  

deluje globinsko
300 ml ℮   •   10,80 €

Prehransko dopolnilo  
Koencim Q10

60 kapsul   •   21,70 €

Cena kompleta:  

19,50 € 

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovi-
no. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

MOČAN NARAVNI 
ANTIOKSIDANT, 
KI PRIPOMORE K

BOLJŠEMU POČUTJU

OBLČ

JYSK

BALDRIJAN

COKLA

V maju in juniju vam  
ob nakupu prehr. dopolnila 

Koencim Q10 podarimo 
prehransko dopolnilo 

Omega 3!

ZA OHRANJANJE  
SPLOŠNEGA ZDRAVJA

DARILO  
v vrednosti  
8,90 €!

EUROSPIN

TRG. CENTER
DOLNOV

BREZ PARABENOV IN SILIKONOV

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 1. junija 2016, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 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.



29,90/m2
T I DEK RR JE O JI

NA ZAL GIO
I DTR JE EKORJI

A IN ZALOG

Vinilna talna obloga
* švicarska kvaliteta,

* tri plasti: vinil + HDF + izolacijska pluta,
* polaganje brez lepila - enostaven KLIK sistem.

* zvoèna in toplotna izolacija
* dimenzija: 915x305x9,80 mm

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

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

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

* Akcija traja od 16.5.2016 do 16.6.2016 oziroma do razprodaje zalog. Slike so simboliène.
   Popusti se ne seštevajo. Cene so z 22% ddv.

Specialisti za vaš dom

NOVO V NAŠI PONUDBI

15lit + 5lit
Ob nakupu Maxipola 15lit,
dodamo še 5lit GRATIS.

22,90/kos

Ekološka notranja zidna barva. Izrazita belina, odlièna pokrivnost, paroprepustnost.

MAXIPOL

Èas za osvežitev vašega doma...

16,47/kos

KLJUKA za notranja vrat
obdelava 23/1460 - krom brušen

Vratno krilo CPL
preèni hrast

95,16/kos

*Možna dobava in vgradnja
notranjih in vhodnih vrat v

stanovanje.

Ob nakupu vrat z
montažo izkoristite

znižano stopnjo ddv -
namesto 22% plaèate

le 9,5% ddv.
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OVEN 
21. marca–21. aprila

V pričakovanju finančnih sprememb 
se vam bo želja končno uresničila. 
Nasprotno pa se vam obeta v lju-
bezni. Pohitite, da vam priložnost ne 
uide. Za cilj, ki ste si ga postavili, bo 
potrebno veliko več truda in tudi pra-
ve taktike. Srečna dneva bosta 20., 
21. 5. Misel meseca: Sanje čakajo, da 
jih budni uresničite.

BIK 
22. aprila–20. maja

Že v sredini meseca se vam bodo 
stvari obrnile na bolje. Končali boste 
s starimi zadevami in začeli z novi-
mi. Obeta se vam dober zaslužek. V 
ljubezni vas čaka res lepo presene-
čenje, čeprav ne verjamete. Srečna 
dneva bosta 25., 29. 5. Misel meseca: 
Modrost se pojavi prepozno, da bi 
nam lahko škodovala.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Veliko boste premišljevali, ali ima 
tisto, kar počnete, sploh kakšen 
smisel. V iskanju pravega odgovo-
ra vas nepričakovano usoda poišče 
sama. Res, da je srednja pot ponava-
di najboljša. A tokrat bo to premalo. 
Srečna dneva bosta 18., 19. 5. Misel 
meseca: Morda je nekdo nekje, ki ne 
laže. A takemu nihče ne verjame.

RAK 
22. junija–22. julija

Razpoloženje vam bo iz dneva v dan 
nihalo in na trenutke boste jezni tudi 
nase. Naložili si boste veliko dela, a 
bili kljub vsemu uspešni. Pokazala 
se vam bo priložnost na čustvenem 
področju, ki je nikakor ne smete 
izpustiti iz rok. Srečna dneva bosta 
1., 3. 6. Misel meseca: Domišljija je 
bojno polje naših misli.

LEV
23. julija–23. avgusta

Za pravo rešitev se bo potrebno 
polno zavzeti in z izidom boste zelo 
zadovoljni. Polni novih načrtov se 
boste podali v prihodnost in vaša 
ustvarjalnost bo brez meja. Tudi 
pri čustvih se boste končno začeli 
odpirati. Srečna dneva bosta 8., 9. 6. 
Misel meseca: Šola za pogum je, da 
narediš tisto, v kar verjameš.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Spraševali se boste, le kje ste nare-
dili napako, da se je vse obrnilo dru-
gače. Drobne stvari so najbolj skrite 
in znajo najbolj boleti. Naj žalost ne 
zavira vašega napredka. Pred vami 
je kmalu še veliko lepega. Srečna 
dneva bosta 26., 27. 5. Misel meseca: 
Ognja se ni mogoče dotakniti. Opekli-
ne so naše izkušnje.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Živeli boste v prepričanju, da ima-
te odgovore na vsa vprašanja. To ni 
res. Vprašali boste za nasvet in ga 
tudi upoštevali. Polni boste energije 
in nič vam ne bo odveč, tudi če bodo 
okoliščine še tako zapletene. Srečna 
dneva bosta 4., 7. 6. Misel meseca: 
Sreča je, da se človek zaveda, kako 
majhen je, ko zraste.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Ker se boste zapletali nekam, kjer 
ne bo ravno vaše področje, morate 
tudi pričakovati določene posledice. 
Če bi še tako radi, besed in dejanj ne 
boste mogli nadzorovati. Kmalu bo 
prišlo vaših pet minut. Srečna dneva 
bosta 22., 30. 5. Misel meseca: Vče-
rajšnjega dne se ne da spremeniti, 
jutrišnjega lahko.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Vso slabo voljo in negativne misli 
boste zavrgli in bili vnaprej priprav-
ljeni samo na dobre stvari in spre-
jemali samo tisto, kar bo vam ose-
bno odgovarjalo. Seveda se boste s 
tem tudi komu zamerili. Pa nič zato. 
Srečna dneva bosta 2., 11. 6. Misel 
meseca: Življenje brez načel je kot 
ladja brez krmarja.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Cel mesec boste reševali svoje 
finančno stanje, ki ni nič kaj rožna-
to. Šele pred koncem meseca boste 
prišli do dobrih idej in naložb, ki vam 
bodo stanje precej izboljšale. K sre-
či še ob pravem času. Srečna dneva 
bosta 19., 22. 5. Misel meseca: Če 
hočemo izvedeti, ali je voda slana, 
nam ni treba spiti vsega morja.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Ne zatiskajte si oči, saj s tem škodu-
jete samo sami sebi. Še vedno imate 
dovolj časa, da ukrepate, in presene-
čeni boste nad rezultati. Ni več časa 
za premišljevanje, ampak samo za 
akcijo. Srečna dneva bosta 5., 6. 6. 
Misel meseca: Največja napaka, ki jo 
lahko zagrešimo, je naš strah pred 
tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Končno vam bo uspelo umiriti vaše 
misli in s tem boste dobili veliko 
svetlejši pogled v prihodnost. Ni vse 
črno, je tudi belo in pisano, v vseh 
odtenkih. Ob koncu meseca boste 
večkrat prijetno presenečeni. Srečna 
dneva bosta 30. 5., 2. 6. Misel mese-
ca: Najbolj zaklenjena vrata so tista, 
ki jih lahko pustimo odprta.
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Rešilni jopič 100N 9.99 EUR Otroški rešilni jopič,
velikosti: S, M, L 19.50 EUR Jopič za vodne športe 50N

19.50 EUR

Jopič za vodne športe 
50N, velikosti XL, XXL 
19.50 EUR

Bokobran 120 x 450 mm 5.80 EUR
Bokobran 150 x 580 mm 8.41 EUR
Bokobran 210 x 620 mm 12.46 EUR

Varnostna 
ključavnica
za prikolico
16.95 EUR

Sidro maček 3.2 kg
14.34 EUR

Ročna tlačilka 
10.10 EUR

Tlačilka za bokobrane 
8.54 EUR

Teleskopska 
čaklja 8.30 EUR

Prenosni WC
Porta Potti 
Qube 165

49.90 EUR

*Ponudba velja za naslednje modele Ray Ban očal: RB 4165, RB 4171, RB 4187, RX 7046, RB 7047 in RB 7054.
**organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava, sivo-zelena) + UV zaščita.

Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 01. 02. 2016 do razprodaje zalog.

OKVIR*  +  STEKLA** + ETUI
129 €

Sončna očala z dioptrijo

Medvoška c. 3, Medvode
Tel.: 01 361 78 36
www.optikamali.si



 

PREDVPIS  
V JEZIKOVNE TEČAJE

JESENSKI SEMESTER

15% POPUST

PODJETJA IN POSAMEZNIKI

TEČAJI TUJIH JEZIKOV:

VRSTE TEČAJEV:

KRAJ IZVEDBE 
TEČAJEV:

VELIKOST SKUPINE  
JE POMEMBNA:
 skupinski – 8 do 12 tečajnikov
 intenzivne skupine – 4 do 6 udeležencev
 individualno ali v paru

TALESTALES
JEZIKOVNA ŠOLAJEZIKOVNA ŠOLA

SINCE 1991

 osnovni
 nadaljevalni
 izpopolnjevalni
 konverzacijski
 poslovni
  priprave na  

mednarodne izpite

 angleščina
 nemščina
 ruščina
 španščina
 portugalščina
 italijanščina
 kitajščina

ZA KOGA:
 otroke
 mladostnike
 odrasle
 zaključene skupine

  v naših prostorih v Kranju
 v podjetjih
 na osnovnih šolah
 v vrtcih

POLETNE JEZIKOVNE DELAVNICE 
ZA: OTROKE 5–12 LET

KDAJ:  27. 6.–1. 7. in 22.–26. 8. KJE:  OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ
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