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Otroške odejice in  
odeje za dom

  iz 100 % certif iciranega 
organskega bombaža

  s poljubnim imenom ali napisom

  hipoalergene in prijazne koži 

Trgovina:   Dvorje 22, 4207 Cerklje 
04 25 21 573

Obiščite nas na:  
www.jakopina.eu/si/shop

Vsa sončna 
očala

popust
-25 %

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

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

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

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

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   3 13/09/2018   15:06
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Evropski teden mobilnosti

Avseniki drugače

Ob jubileju srečanje  
nekdanjih učencev

Pogovora: Matjaž Rakovec 
in Matej Mohorič

Na naslovnici: Špela Jakšič,  
Nadia Srpčič in Karin Horvat;
Panorama Stara pošta d.o.o., Koroška c. 2, 
4000 Kranj, FB: Panorama Stara Pošta
Foto: Gorazd Kavčič

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
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 75. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 18. septembra 2018,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.
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4 I VEDNO SI POSTAVIM 
VIŠJE CILJE, KOT SE ZDIJO 
URESNIČLJIVI
Matjaž Rakovec je tesno povezan s špor-
tom. Obujal je spomine na leta, ko je igral 
hokej, pa vaterpolo, ko je bil bazen center 
dogajanja v Kranju. Je predsednik hokejske 
zveze in tudi oče evropske prvakinje. Letos 
se je podal na romarsko pot El Camino.

16 I PREŠERNO S 
PREŠERNOVCI
Prešernove palačinke, Prešernov kok-
tajl, muzika na prešerno potenco, nekaj 
prešernih presenečenj in odlična ekipa 
Prešernovega gledališča. Le kaj bi si še 
želeli?

22 I PONOSEN NA SVOJE 
DOSEŽKE, A UPA, DA 
NAJBOLJŠI ŠE PRIDEJO
Kolesar Matej Mohorič je na pragu pol-
noletnosti podpisal prvo profesionalno 
pogodbo in se podal v svet. Življenje se mu 
je zelo spremenilo, ni bilo lahko, a bi se še 
enkrat odločil enako. Njegovi uspehi se kar 
vrstijo, vendar ostaja trdno na tleh ...

20 I Likovna presenečenja

30 I Najstarejši v vodi pri štiriindevetdesetih

34 I Gringovih trideset let

36 I V pekarni pri vodnjaku

48 I Test lesnih peletov nekoliko razočaral



4 I POGOVOR

Besedilo: Maja Bertoncelj

K
ranjčan Matjaž Rakovec je pred 
kratkim napovedal svojo kandida-
turo za župana Kranja. Na politič-
ni parket se podaja kot novinec, 

najbolj doma pa je v gospodarstvu in v 
športu. Predvsem o slednjem je tekla 
beseda ob tokratnem pogovoru.
Kar se športa tiče, ste trenutno 
zagotovo najbolj ponosni na hčer-
ko. Lučka Rakovec je pred kratkim 
postala kadetska evropska prvaki-
nja v plezanju v balvanih in podpr-
vakinja v kombinaciji. Vas to pre-
seneča?
»Morda sem presenečen, da je evropska 
prvakinja postala ravno na balvanih, saj 
je boljša v težavnosti. Kot kaže, se razvi-
ja v popolno tekmovalko. Po evropskem 
prvenstvu je nastopila na svojem prvem 
članskem svetovnem prvenstvu in se 
v težavnosti prebila v polfinale, kjer je 
priplezala do petega mesta, žal pa so jo 
sodniki diskvalificirali. Plezala bo tudi 
na olimpijskih igrah mladih. Upam, da 
ji bo na športni poti zdravje dobro slu-
žilo, da ne bo kakšnih poškodb. Tudi 
sam sem bil športnik, a takšnih uspehov 
nisem imel. To je prvi velik uspeh v dru-
žini, da lahko rečemo, da imamo evrop-

sko prvakinjo. Na takšne dosežke otrok 
si lahko upravičeno zelo ponosen.«
Kako spremljate njeno plezalno 
pot? Trenirali ste kar nekaj špor-
tov, plezanja ne. Kako to, da se je 
hčerka navdušila za plezanje?
»To je zanimiva anekdota. Bili smo v 
Ameriki, v Disneylandu. Tam je prvič 

plezala. Ker je bila tako lahka, jo je nas-
protna teža vrvi, na katero je bila prive-
zana, skoraj potegnila na vrh. Zdelo se 
ji je zabavno in odločila se je poskusi-
ti. Plezanje je poleg šole že nekaj časa 
sestavni del njenega življenja.«
Kako pa se vi znajdete v »plezal-
kah«?

Vedno si postavim višje 
cilje, kot se zdijo uresničljivi
Kranjčan Matjaž Rakovec je vse življenje povezan s športom. Obujal je spomine na leta, ko je igral 
hokej, pa vaterpolo, ko je bil bazen center dogajanja v Kranju in so imeli že med treningom polno 
tribuno navijačev. Bil je predsednik Vaterpolske zveze Slovenije, je predsednik Hokejske zveze 
Slovenije ... in je oče evropske prvakinje. Na to je najbolj ponosen. Aktiven je še vedno tudi sam. 
Letošnje poletje se je podal na romarsko pot El Camino.

Prva lovorika v novi hokejski sezoni je bil Pokal Slovenije, ki je potekal v 
Kranju. Matjaž Rakovec ga je kot predsednik Hokejske zveze Slovenije izročil 
v roke zmagovalni ekipi, ljubljanski Olimpiji. / Foto: Primož Pičulin
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Vedno si postavim višje 
cilje, kot se zdijo uresničljivi
Kranjčan Matjaž Rakovec je vse življenje povezan s športom. Obujal je spomine na leta, ko je igral 
hokej, pa vaterpolo, ko je bil bazen center dogajanja v Kranju in so imeli že med treningom polno 
tribuno navijačev. Bil je predsednik Vaterpolske zveze Slovenije, je predsednik Hokejske zveze 
Slovenije ... in je oče evropske prvakinje. Na to je najbolj ponosen. Aktiven je še vedno tudi sam. 
Letošnje poletje se je podal na romarsko pot El Camino.

Matjaž Rakovec je športno zelo aktiven. Letos je bil na El Caminu. / Foto: osebni arhiv

»Nekajkrat sem poskusil, toda dlje od 
dveh metrov višine nisem prišel. Ni tako 
preprosto, kot je videti.«
Začelo se je novo šolsko leto, ko 
številni straši svoje otroke vpišejo 
v športne klube, društva. Kakšen 
je vaš pogled na vlogo staršev na 
otrokovi športni poti?
»Sem mnenja, da bi morala celotna 
družba ogromno narediti na tem, da 
bi se vsi otroci poskusili v športu, ne 
glede na njihove sposobnosti. Treniral 
sem različne športe, od hokeja, košarke, 
nogometa, nato pa pristal v vaterpolu. 
Tudi moji otroci so športno aktivni. Bis-
tveno je, da otroka navadimo na red, na 
šolo in obveznosti. Šport je pomemben 
dejavnik v razvoju otroka. Izoblikuje se 
šele v kasnejših letih, bistveno pa je, da 
se priključi športni družbi, da so aktiv-
ni, sklepajo prijateljstva in dobijo veliko 
izkušenj. Ob poudarjanju pomena špor-
ta ne gre zapostaviti drugih področij, kot 
je na primer kultura. Kot otrok sem obi-
skoval glasbeno šolo. Tudi to je del, ki te 
usmerja v življenju.«

Omenila sva vašo hčerko Lučko, s 
čim pa se ukvarjajo ostali?
»Najstarejša hčerka Manca je trenira-
la hokej, tekmuje pa v lacrossu. To je 
športna panoga, ki je k nam prišla iz 
Amerike in jo v Sloveniji poznajo red-
ki. Je kar uspešna. Zelo veliko potuje na 
relacijah Budimpešta, Dunaj, Zagreb 
in Beograd. Ukvarja se tudi s športnim 
menedžmentom. Že dvakrat je bila na 
prvenstvih v organizaciji rokometne 
zveze. Letos je bila na svetovnem prven-
stvu v hokeju na Danskem kot vodja slo-
vaške ekipe. Lučka in Manca sta hčerki 
iz prvega zakona, imam pa tudi novo 
družino in otroci so prav tako povezani 
s športom. Trenirajo vaterpolo, atletiko 
in odbojko.«
V katerem športu pa ste vi začeli 
športno pot?
»Najprej sem bil hokejist. Ko Kranj še 
ni imel hokejske dvorane, smo igrali na 
stadionu. To je bilo konec sedemdesetih 
let. Pred kratkim sem našel diplomo za 
osvojeno drugo mesto na turnirju Duša-
na Bruna na Jesenicah iz leta 1979. 

To so bili lepi trenutki, je pa res, da je 
bilo vse povezano izključno in samo z 
zimskim obdobjem, ko je bilo v Kranju 
možno na teniškem igrišču narediti led. 
Hodili smo še v Tržič pa na Jesenice, ko 
je bila dvorana še na pol odprta. Pogo-
ji niso bili dobri. V tistem času je bil v 
Kranju prvi šport vaterpolo s predstav-
nikom v jugoslovanski ligi. Veliko zna-
nih Slovencev je igralo vaterpolo. Živel 
sem na Mlakarjevi in celo poletje smo 
preživeli na bazenu. Navdušil sem se za 
vaterpolo in ga igral skoraj petnajst let.«
Uspehi?
»Vaterpolo je bil v drugih republikah 
Jugoslavije zelo razvit, na visokem nivo-
ju. Dve sezoni sem za Triglav igral v prvi 
zvezni ligi, nekajkrat v drugi zvezni ligi. 
Vsako leto smo bili republiški prvaki. 
Triglav je bil v kvaliteti nekaj korakov 
pred ostalimi slovenskimi klubi. Moji 
uspehi so tako na republiškem nivoju, 
sedaj bi lahko rekli, da smo bili državni 
prvaki v vseh starostnih kategorijah in 
igranja v takratni prvi zvezni jugoslo-
vanski ligi.«
Kako se spominjate teh let?
»To so bila leta, ko se je v Kranju vse ali 
veliko dogajalo na bazenu. Spomnim se, 
da sta bili obe tribuni polni že, ko smo 
trenirali, kaj šele, ko je bila tekma. Kranj 
je v Sloveniji v vaterpolu še vedno zelo 

 Poleti sem bil na El Caminu v Španiji. Zadnji dan sem 
prehodil 68 kilometrov. Fizično in psihično sem dobro 
pripravljen, tako da mi tudi takšne razdalje ne predstavljajo 
problema.«
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pomemben. S pravo vizijo bi Triglav 
zelo hitro postal član Jadranske lige, ki 
je daleč najmočnejša liga v vaterpolu v 
Evropi in na svetu. Potem bi se hitro pri-
ključili razvitim državam. Imamo izre-
dno srečo, da smo blizu vaterpolskih 
velesil – Hrvaški, Madžarski, Srbiji, to 
so države, ki v vaterpolu pomenijo veli-
ko. Imamo jih na dosegu in to je treba 
izkoristiti.«
Tudi po koncu kariere ste ostali v 
vaterpolu.
»Ko sem začel obiskovati fakulteto v 
Ljubljani, mi je za treninge zmanjkalo 
časa. Sem in tja sem še igral za različ-
ne klube: za Celje in potem za Porto-
rož – v prvi vrsti zaradi prenosa znan-
ja. Zelo hitro sem se podal v sodniške 
vode. Postal sem mednarodni sodnik, 
sodil tudi prvo evropsko prvenstvo leta 
1998 v Firencah, pa potem v Kranju leta 
2003. S kolegom Borisom Margeto, ki 
je danes najboljši sodnik na svetu, sva 
nekako skupaj postavila temelje sodni-
ške organizacije, ki je postala vzorec 
ostalim zvezam po svetu.«

Še sodite?
»Ne več. Že tretje leto sem član tehnič-
nega vaterpolskega biroja (TWPC) pri 
Evropski plavalni zvezi. Sem delegat na 
tekmah. V tej funkciji sem bil na evrop-
skem prvenstvu v Barceloni in na števil-
nih tekmah lige prvakov. Zadolžen sem 
bil tudi za izvedbo letošnjega evropske-
ga veteranskega vaterpolskega prven-
stva v Kranju in podpredsednik odbora. 
Skratka, šport mi je v veliko veselje in 
rad delam v športnih organizacijah.«
Kot predsednik slovenske zveze 
ste bili najprej v vaterpolu. 
»Vaterpolsko zvezo Slovenije sem pre-
vzel leta 2003, ko je bila v slabi finan-
čni kondiciji. Z mesta predsednika 
sem odšel leta 2009. Poslovanje je bilo 
takrat pozitivno. Odšel sem v hokej. V 
istem času sem bil predsednik uprave 
Zavarovalnice Triglav. Povabili so me, 
da bi prevzel vodenje Hokejske zveze 
Slovenije. Še vedno sem njej predse-
dnik.«
Ste že uresničili večino tistega, kar 
ste si zadali ob nastopu funkcije?

»Predsednik Hokejske zveze Slovenije 
sem postal leta 2010. Zveza je bila v sla-
bem finančnem stanju. Z generalnim 
sekretarjem Dejanom Kontrecem sva 
hitro dobila zaupanje vseh tistih, ki so 
sodelovali z zvezo. Nekaj dolgov je še 
ostalo, vendar jih uspešno poplačuje-
mo. Druga stvar pa so rezultati. Vedno 
si postavim višje cilje, kot se zdijo ure-
sničljivi. Za cilj sem si postavil uvrstitev 
slovenske reprezentance na olimpijske 
igre. Takrat so se mi nekateri smejali. 
Ko sva z Matjažem Kopitarjem imela 
prvi sestanek in sem ga povabil, da bi 
prevzel člansko reprezentanco, so bile 
tudi njegov cilj olimpijske igre. In se je 
uresničil, celo dvakrat. Če bi mi kdo leta 
2010 rekel, da se bomo dvakrat uvrstili 
na olimpijske igre in tudi dosegli izje-
mne rezultate, še sam ne bi verjel v to 
zgodbo.«
Matjaž Kopitar je bil letos znova v 
igri za mesto selektorja. 
»Tudi on si je izredno želel znova pre-
vzeti to vlogo. Je perfekcionist in želi 
stalno biti z ekipo, je ne pustiti na cedi-
lu. Zaradi drugih obveznosti je presodil, 
da to ne bo mogoče. Kakorkoli je bilo 
z moje strani to zelo težko sprejeto, se 
mi zdi, da je njegova odločitev poštena. 
Vrata za delo v slovenskem hokeju so 
mu vedno odprta. Novi selektor je Ivo 
Jan, izkušeni trener, tudi Gorenjec. Je 
delaven, sestavil je svojo ekipo in pre-
pričan sem, da lahko še nadgradi naše 
uspehe. Nadgradnja pa je, da se obdrži-
mo v elitni diviziji.«
Eno je reprezentanca, drugo so slo-
venski klubi.
»Stanje hokeja v Sloveniji je že več let 
podobno. Imamo sedem ekip in sedem 
igrišč, pravzaprav bi lahko rekel šest 
in pol, ker kranjsko ne ustreza stan-
dardom. V hokeju se čuti povezanost 

Zelo je ponosen na uspeh hčerke Lučke, ki se ukvarja s športnim plezanjem. 
Pred kratkim je postala mladinska evropska prvakinja na balvanih, uspešno 
pa je prestala tudi debi na članskih svetovnih prvenstvih. / Foto: Luka Fonda

 Tudi sam sem bil 
športnik, a takšnih uspehov, 
kot jih ima hčerka Lučka, 
nisem imel. To je prvi velik 
uspeh v družini, da lahko 
rečemo, da imamo evropsko 
prvakinjo. Na takšne 
dosežke otrok si lahko 
upravičeno zelo ponosen.«
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med klubi, kar pogrešam v vaterpolu. 
Z mladimi se izredno dobro dela, tudi 
v Kranju. Led je zaseden od jutra do 
večera. Mladina se, glede na uspehe, 
ki jih dosegamo, in na uspehe Anžeta 
Kopitarja, množično vpisuje v klube. 
Mislim, da je v Sloveniji prostora za 
najmanj pet novih hokejskih dvoran, ki 
bi res pomenile veliko. Tudi v Kranju jo 
potrebujemo.«
Omenili ste Anžeta Kopitarja. Ima-
mo veliko vrhunskih športnikov, ki 
pa tudi zaradi ugodnejše davčne 
zakonodaje račun in bivališče seli-
jo v tujino. Vaš komentar?
»Država ima izredno malo posluha za 
šport. Poznam primer Madžarske, kjer 
lahko podjetja del davka od dobička 
namenjajo športu, namesto da ga plača-
jo državi. Madžarska je v športu dožive-
la popoln razcvet, tako v gradnji infras-
trukture kot v kvaliteti. Ne vem, kako 
to, da se nobena vlada ne loti problema 
financiranja športa. Vrhunski športniki 
so ambasadorji Slovenije in žal jih na 
tak lahek način izgubljamo.« 
Kakšen je vaš pogled na šport v 
Kranju?
»Ko sem bil še aktiven igralec in v času 
študija, je bil Kranj prestolnica športa v 
Sloveniji. Imeli smo veliko dobrih klu-
bov, ekip, posameznikov. Moje mnenje 
je, da bi Kranj lahko prevzel eno vodil-
nih vlog v razvoju športa v Sloveniji. 
Smo blizu glavnega mesta, vsi športni 
objekti so dobro dosegljivi z avtoceste, 
imamo nacionalni nogometni center 
na Brdu, skakalnice, plezalno steno, 
olimpijski bazen, kar nekaj objektov, 
ki bi lahko postali center slovenske-
ga športa. Še premalo so izkoriščeni. 
Šport bi moral biti ena izmed prioritet, 
poleg ostalih seveda. Če želimo imeti 
zdravo mesto, je šport ključen za raz-
voj, od otrok v vrtcu do dejavnosti za 
starejše.«
Morda boste imeli priložnost to 
tudi uresničiti. Podajate se v boj za 
županski stolček. Težka odločitev?
»To je kar pomembna odločitev. Že pred 
štirimi leti so me povabili, a takrat se še 
nisem počutil zrel in z energijo, da bi 

lahko kaj naredil. V teh štirih letih sem 
se veliko pogovarjal in razmišljal, kaj bi 
se dalo narediti za Kranj. Poleg tega sem 
postal član Evropske plavalne zveze in 
obiskal številna mesta, si pogledal dobre 
prakse povezovanja športa, kulture, gos-
podarstva ... Kranj ima veliko možnosti 
za razvoj.«
Poznamo vas že iz sveta športa in 
gospodarstva. Ste v politiki novi-
nec?
»V politiki sem novinec. To je zame 
nova izkušnja, mislim pa, da se kar 
hitro učim. Skoraj dvajset let sem bil v 
zavarovalništvu, vodil sem tudi najve-
čjo slovensko zavarovalnico v najtežjih 
časih in moram priznati, da smo uspeš-
no delovali. Uspehe imam na športnem 
področju, tako da sem optimist tudi kar 
se tiče politike. Menim, da lahko vse 
ideje, ki jih bom razkril, v dveh manda-
tih uresničimo in vrnemo Kranju tisto, 
kar je nekoč bil.«
Ste član katere stranke?
»Nisem član nobene stranke. Res je, 
da sta me podprli SD in DeSUS, a 

iščem čim širšo koalicijo. Le tako lahko 
naredimo veliko dobrega. Pogovarjam 
se z vsemi. Poznam veliko ljudi tako z 
ene kot z druge strani. Ni pomembna 
usmerjenost levo – desno, sploh na 
lokalni ravni ne. Pomembno je poiska-
ti najboljše ideje in jih skušati skupaj 
uresničiti.«
Ob vseh aktivnostih sploh najde-
te kaj časa zase? Kako preživljate 
prosti čas?
»Športno sem zelo aktiven. Zjutraj telo-
vadim, dva do trikrat tedensko grem v 
fitnes, plavam, veliko hodim ... Poleti 
sem bil na El Caminu v Španiji. Zadnji 
dan sem prehodil 68 kilometrov. Fizič-
no in psihično sem dobro pripravljen, 
tako da mi tudi takšne razdalje ne pred-
stavljajo problema. Ko grem na morje, 
na dan preplavam vsaj dva kilometra. 
Šport je v mojem življenju zelo pomem-
ben. Če si športno aktiven, običajno tudi 
druge stvari dobro delujejo. Zgodaj vsta-
nem in potem je dolg dan, se da veliko 
narediti.« 

 S kolegom Borisom Margeto, ki je danes najboljši 
sodnik na svetu, sva nekako skupaj postavila temelje 
sodniške organizacije, ki je postala vzorec ostalim zvezam 
po svetu.«

Matjaž Rakovec je najbolj poznan iz sveta športa in gospodarstva. /Foto: Primož Pičulin
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Besedilo: Ana Šubic

Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), 
evropski pobudi za uvedbo in promocijo 
trajnostnih prometnih ukrepov v lokalnih 
skupnostih, se ta teden (od 16. do 22. sep-
tembra) znova pridružuje Mestna občina 
Kranj. Letošnji ETM poteka pod sloganom 
Združuj in učinkovito potuj, saj je pro-
met eden glavnih onesnaževalcev zraka 
ter vzrokov podnebnih sprememb, tele-

snih poškodb in smrti, zato je spremem-
ba naših potovalnih navad življenjskega 
pomena, pravi predsednik občinske Komi-
sije Varno kolesarim Andrej Zalokar. 
Letošnje aktivnosti v Kranju, ki jih sofi-
nancira ministrstvo za okolje in prostor 
iz sklada za podnebne spremembe, so 
razdeljene v tri sklope. »Najbolj smo 
se osredotočili na aktivnost PešBUS, 
ki na zabaven in otrokom privlačen 
način promovira peš hojo v šolo. Peš-
BUS 'vozijo' odrasli spremljevalci, ki so 

bodisi starši, stari starši, kar nekaj pa je 
prostovoljcev iz društev upokojencev. 
V program izvedb PešBUSA so za zdaj 
vključene osnovne šole Predoslje, Ore-
hek, Stane Žagar in Stražišče. Glede na 
veliko pripravljenost ravnateljev k sode-
lovanju računamo, da se bo PešBUS v 
Mesti občini Kranj nadaljeval še dolgo 
potem, ko se bo ETM končal,« je pove-
dal Zalokar ter dodal, da pričakuje, da 
se bodo proge PešBUSa širile in enako 
tudi zanimanje zanj. »Obenem je to za 

Združuj in učinkovito potuj
Pod tem sloganom poteka letošnji Evropski teden mobilnosti, v katerem smo tudi Kranjčani 
povabljeni k hoji, kolesarjenju in drugim zunanjim aktivnostim.



Na PešBUSu odrasli pospremijo otroke na poti v šolo. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Tanja Mlinar

PešBUS je tudi odlična priložnost za analizo stanja in 
spodbuja vzpostavitev varnih poti v šole, poudarja Andrej 
Zalokar, predsednik Komisije Varno kolesarim. / Foto: Gorazd Kavčič
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mestno upravo odlična analiza stanja in spodbuda za vzposta-
vitev varnih poti v šole.«
Drugi sklop aktivnosti je PARK(irni) dan, katerega cilj je, da 
parkirna mesta namesto avtomobilov zasedejo ljudje in poč-
nejo kaj koristnega, se družijo in s tem krepijo svoje socialno 
območje na način, ki ga v dobi pametnih telefonov vse preveč 
zanemarjamo. »Na treh parkiriščih, in sicer na Slovenskem 
trgu pred Brioni, na Planini II in Osnovni šoli France Prešeren, 
bomo izvajali zabavne pa tudi izobraževalne aktivnosti od kotal-
kanja, balinanja do nastopov animatorjev, delavnic za otroke in 
podobno. Udeležencem bodo ob igrah na voljo zanimive nagra-
de, ki jih prispeva lokalno gospodarstvo,« je napovedal Zalokar. 
Tretji sklop obsega hojo, kolesarjenje in uporabo javnega pro-
meta za naše vsakodnevne opravke. »Hoja in kolesarjenje, ta 
sploh s sistemom KRsKOLESOM, sta se že kar uveljavila. Naj-
težje pa bo spremeniti naše navade tako, da bomo v mesto pri-
šli z lokalnim avtobusom,« razmišlja sogovornik.
Na ETM in kasnejši Evropski teden športa je vezan tudi nov 
projekt EU – Social biking challenge, ki se je prav tako začel 
v nedeljo in bo potekal do 6. oktobra. V Kranju ta poteka pod 
imenom Kranj bike challenge – Kranjski izziv. »Cilj projekta je, 
da beležite svoje kolesarjenje preko aplikacije, ki si jo ob prijavi 
naložite v pametni telefon, in sicer v prvem tednu kot posa-
meznik, v drugem tednu kot par in v tretjem tednu kot ekipa 
štirih kolesarjev ali kolesark. Prevoženi kilometri se seštevajo 
in dodajajo tistim, ki jih boste prevozili kot par ali skupina. Dne 
18. oktobra bo zaključni dogodek, na katerem bomo najbolj-
šim podelili privlačne nagrade. Med drugimi bo Mestna občina 
Kranj najboljšemu posamezniku podelila mestno kolo Botte-
chia, tudi za najboljši par in skupino bodo nagrade,« je novost 
predstavil Zalokar.

V soboto, 22. septembra, ki velja tudi za dan brez avtomobila, bo 
na Glavnem trgu v Kranju zaključna prireditev ETM. Pripravljajo 
kopico dogodkov; najbolj atraktivna bosta zagotovo tekmovanji 
za najboljšo kavo, skuhano s pomočjo kolesa in lastnih mišic, ki 
ga pripravlja Društvo Rekretaur, ter kolo sreče, ki ga bodo vrteli 
animatorji podjetja BSC Kranj. Pripravili bodo tudi delavnice in 
animacije za otroke, odrasle, voziti se bo možno z rikšo in okuša-
ti zdravju prijazne dobrote.
Celoten program aktivnosti v ETM si lahko ogledate na spletni 
strani Mestne občine Kranj. 

 Letošnji Evropski teden mobilnosti se v 
Kranju še posebej osredotoča na aktivnost 
PešBUS, ki na zabaven in otrokom privlačen 
način promovira hojo v šolo. V program 
izvedb PešBUSa so za zdaj vključene 
osnovne šole Predoslje, Orehek, Stane 
Žagar in Stražišče.

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje
šiviljska popravila

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

Velika izbira profesionalnih zadrg 
iz umetnega materiala za navtiko, 
cerade, transportne torbe, tende, 
predprostore, šotore …
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: arhiv Gimnazije Franceta 
Prešerna

M
inule mesece, pa tudi še te dni, 
ljubitelje kolesarstva navdušu-
je najboljši slovenski kolesar 
Primož Roglič, nekdanji dijak 

Gimnazije Franceta Prešerna. Rogla, 
kot ga imenujejo prijatelji, je s skupnim 
četrtim mestom in zmago na 19. etapi 
najprestižnejše kolesarske dirke na svetu 
Tour de France dosegel najboljši sloven-
ski rezultat vseh časov.
Ljubitelji kolesarstva vedo, poznajo nje-
gove rezultate, manj pa je znano, da je 
Primož najobčutljivejša najstniška leta 
preživel v Kranju, kjer je »gulil« šolske 
klopi na Gimnaziji Franceta Prešerna. 
Med šolanjem na ekonomski gimnaziji 
je bil Primož eden najperspektivnejših 
mladincev v smučarskih skokih. Leta 
2012 se je odločil odložiti skakalne smu-
či in je športno pot nadaljeval kot cestni 
kolesar. 

Lepi spomini na šolo
Več odličnih kolesarjev, med njimi tudi trenutno najboljši med njimi  
Primož Roglič, je uspešno zaključilo šolanje ali se še šola na Gimnaziji Franceta  
Prešerna v Kranju.

Uspešni kolesarji Jaka Primožič, Primož Roglič in Nik Čemažar

  Primož Roglič je 
najstniška leta preživel v 
Kranju. Med šolanjem na 
ekonomski gimnaziji je bil 
eden najperspektivnejših 
mladincev v smučarskih 
skokih, po letu 2012 pa je 
športno pot nadaljeval kot 
cestni kolesar.
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Roglič o izobraževanju meni, da je pomembno, da obstajajo 
šole, ki razumejo življenje športnikov in jim pomagajo prido-
biti tudi izobrazbo. »Sam sem tudi zaradi tega iz Kisovca pri 
Zagorju prišel živet in trenirat v Kranj,« pravi Primož in doda-
ja: »Leta mojega srednješolskega izobraževanja so se končala 
že pred več kot desetletjem, a spomini nanja so še vedno živi. 
Morda tudi zato, ker se še vedno družim s sošolci in prijate-
lji, s katerimi smo 'gulili' gimnazijske klopi, v stiku pa sem 
tudi še vedno s svojo razredničarko Tanjo Ahčin, ki z navdu-
šenjem spremlja moje dirke, udeležila pa se je tudi prisrčnega 
sprejema v mojih domačih Strahovljah in v Zagorju.« 
»Primož je s svojo neverjetno športno zgodbo, ki ga je samo v 
nekaj letih vodila od skakalca do najboljšega slovenskega kole-
sarja, vzor mnogim mladim kolesarjem. Na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna smo veseli, da se danes pri nas šola vse več mla-
dih perspektivnih kolesarjev. S svojimi športnimi rezultati pa 
najbolj izstopata Jaka Primožič in Nik Čemažar, ki sta prav 
letošnje leto uspešno zaključila gimnazijsko izobraževanje,« 
je povedala profesorica Tanja Ahčin, ki je skupaj z ostalimi 
profesorji in dijaki poleti stiskala pesti tudi za ostale športni-
ke. »Ponosni smo bili na svojega nekdanjega dijaka Petra 
Johna Stevensa, ki je na svetovnem prvenstvu v Glasgowu 
osvojil bronasto odličje na 50 metrov prsno. Peter, ki svojo 
športno in izobraževalno pot po končani gimnaziji nadaljuje v 
Združenih državah Amerike, je pred vrnitvijo obiskal Sloveni-
jo in tudi svojo nekdanjo šolo. Na Gimnaziji Franceta Prešer-
na smo zelo veseli, da so naši nekdanji dijaki športniki tudi po 
tem, ko dosežejo lepe uspehe in so prepoznavne osebnosti, 
vedno pripravljeni obiskati šolo in mlajšim generacijam dija-
kov športnikov spregovoriti o svojih športni poti, izobraževa-
nju ter prednostih in pasteh, ki jih prinaša vrhunski šport,« 
dodaja Ahčinova. 

Primož Roglič s profesorico Tanjo Ahčin

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

V Mestni knjižnici Kranj nadaljujejo informacijsko opi-
smenjevanje odraslih in otrok. Ta čas sprejemajo prijave 
za usposabljanja, ki se začnejo oktobra. Za odrasle bodo 
izpeljali začetno in nadaljevalno usposabljanje Računal-
nik za osebno rabo, ki bosta trajala po 20 šolskih ur, ter 
šesturno delavnico Domača spletna pisarna – Microsoft 
Office Online. Prav tako že sprejemajo prijave za 60-urno 
usposabljanje Računalniška pismenost za odrasle, ki se 
bo začelo novembra. Načrtujejo tudi usposabljanja mladih. 
Učence od 6. do 9. razreda vabijo drugi teden oktobra na 
delavnice LEGO robotika, na katerih bodo spoznavali prve 
korake programiranja in robotike. Teden dni kasneje bodo 
izvedli še usposabljanje dijakov za programiranje računal-
niških iger. V rednem programu MKK so sicer tudi pomoč 
pri uporabi računalniških programov, mobilnih naprav in 
E-knjižnice. A. Š.

SPOZNAVALI BODO TUDI ROBOTIKO
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42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

Besedilo: Mateja Rant

O
b jubileju oktobra v šoli pripravljajo vrsto dogodkov. 
Poleg osrednje prireditve, na katero bodo povabili 
tudi nekdanje zaposlene in predstavnike sveta staršev, 
bodo odprli razstavo del, ki bodo prispela na literarni 

in likovni natečaj, ki so ju razpisali ob obletnici. Z Muzejem 
za arhitekturo in oblikovanje bodo pripravili delavnice o šol-
ski stavbi, odvijale se bodo še razne športne in kulturne dejav-
nosti, je razložil ravnatelj OŠ France Prešeren Aleš Žitnik. Ob 
obletnici pa želijo v šoli zbrati tudi čim več nekdanjih učencev 
na dogodku, ki so ga poimenovali srečanje prešernovcev.
Novo šolsko stavbo so po Žitnikovih besedah v Kranju začeli 
graditi leta 1965 po načrtih arhitekta Stanka Kristla. Žitnik 
je kot zanimivost pri tem navedel, da je to šolsko stavbo spr-
va zasnoval za neki drugi kraj, a je na koncu tam sploh niso 
zgradili. »Za tiste čase je bila arhitekturna zasnova zelo spe-
cifična. To je bila res moderna šola, saj je bila nekaj poseb-
nega že zaradi same modularne gradnje, zelo kakovostna je 
bila tudi oprema, ki je bila vsa uvožena. Vsaj kolikor je meni 
znano, je bila to obenem prva šola v Sloveniji, zgrajena s 
samoprispevkom.« Največjo težavo predstavlja ravna stre-
ha, zaradi katere jim je pogosto zamakalo, zato so jo morali 
večkrat popravljati. Tudi po celoviti sanaciji strehe imajo še 
vedno težave z zamakanjem na stikih stare in nove strehe, 
je pojasnil Žitnik.
Prva generacija učencev se je v novo šolo vpisala v letu 1968. 
»Pred tem si je Prešernova šola delila stavbo z OŠ Simona 
Jenka, v kateri je danes podružnica Center omenjene šole.« 
Šola je v naslednjih desetletjih rasla, se razvijala in postala 
ena izmed vodilnih osnovnih šol v Kranju, so v šoli zapisa-
li ob jubileju in dodali, da so nudili kakovostno izobrazbo 
številnim prihodnjim gospodarstvenikom, znanstvenikom, 
kulturnikom in športnikom, ki so s svojim znanjem in 
delom ponesli ime in prepoznavnost Prešernove šole širom 
po Sloveniji, pa tudi onstran naših meja. OŠ Franceta Pre-

Ob jubileju srečanje 
nekdanjih učencev
Letos je minilo petdeset let, odkar so v Kranju odprli novo šolo, 
poimenovano po pesniku Francetu Prešernu. Obletnico bodo 
zaznamovali tudi s srečanjem »prešernovcev« 25. oktobra.

  Na pobudo enega od nekdanjih učencev 
so se že pred dvema letoma odločili, 
da bodo ob jubileju v šoli pripravili tudi 
srečanje nekdanjih učencev. Na srečanju 
»prešernovcev« 25. oktobra bodo ob ogledu 
šole skupaj obujali spomine.
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TEČAJI ZA OTROKE, POSAMEZNIKE, 
SKUPINE, PODJETJA …,  

tudi z naravnim govorcem.

šerna naj bi bila naslednica nekdanje 
dekliške šole, o kateri imajo prvi pisni 
podatek iz leta 1906, je pojasnil Žitnik. 
Prvo leto po odprtju je pouk v novozgra-
jeni stavbi obiskovalo 1115 otrok, danes 
jih je v šoli pol manj, in sicer 553, skupaj 
s podružnico na Kokrici pa v letošnjem 
šolskem letu OŠ Franceta Prešerna obi-
skuje 711 otrok. V nekem obdobju je 
šolo skupaj s podružnicama na Kokrici 
in v Naklem obiskovalo kar 1700 otrok, 
je še razložil Žitnik.
Na pobudo dveh nekdanjih učencev, 
Matjaža Rakovca in Tomaža Počivavška, 

so že pred dvema letoma začeli razmiš-
ljati, da bodo ob jubileju v šoli pripravili 
tudi srečanje nekdanjih učencev. Na 
srečanju »prešernovcev« 25. oktobra 
bodo skupaj obujali spomine, si ogledali 
šolo in se pogovorili s tamkajšnjimi uči-
telji. Prijave vseh nekdanjih učencev, ki 
bi se želeli ponovno srečati na tem 
dogodku, zbirajo na spletni strani in 
Facebook profilu šole. Na srečanju pri-
čakujejo od dvesto do petsto nekdanjih 
učencev, po vzoru iz tujine pa načrtujejo 
tudi ustanovitev alumni kluba nekdan-
jih učencev, je še napovedal Žitnik. 

Leta 1968 so v Kranju dobili novo šolo. / Foto: arhiv OŠ Franceta Prešerna

  Prvo leto po odprtju 
je pouk v novozgrajeni 
stavbi obiskovalo 1115 
otrok, danes jih je v šoli pol 
manj, in sicer 553, skupaj s 
podružnico na Kokrici pa v 
letošnjem šolskem letu OŠ 
Franceta Prešerna obiskuje 
711 otrok.

Med 8. septembrom, mednarodnim dnevom pismenosti, in 8. oktobrom, ko je 
zaključek Tedna otroka, letos prvič poteka vseslovenska akcija Nacionalni mesec 
skupnega branja 2018. Akcija poteka na pobudo Bralnega društva Slovenije, 
Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društva slovenskih pisateljev, Mariborske 
knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenske sekcije IBBY, Združenja slovenskih 
splošnih knjižnic in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in tudi Mestne knjižnice 
Kranj. Z akcijo Nacionalni mesec skupnega branja si bodo prizadevali za boljše 
prepoznavanje pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter 
namenili celovitejšo skrb temu pomembnemu področju. Dolgoročni cilj akcije je 
povezati vse, ki v Sloveniji skrbijo za spodbujanje branja z namenom dviga bralne 
kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in 
med Slovenci po svetu. Kot je napovedala koordinatorka projekta v kranjski knjižnici 
Damjana Mustar, se bodo v sodelovanju z Mestno občino Kranj, ki se ponaša tudi z 
naslovom Branju prijazna občina, v prvem tednu oktobra z različnimi dogodki pove-
zali v skupnem branju. Podroben program dogodkov bodo sproti objavljali na splet-
nih straneh knjižnice in občine. Ob tej priložnosti velja opozoriti tudi na razstavna 
mesta v kranjski knjižnici, kjer knjižničarji priporočajo kakovostno literaturo. A. Š.

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

24.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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Besedilo: Igor Kavčič

O
b vseh dobitkih, ki jih sicer prina-
ša življenje, bi si zagotovo želeli 
skozi vse leto biti v stanju prešer-
nosti, mar ne? Kot stalni obisko-

valec Prešernovega gledališča si je nekaj 
tega že mogoče zagotoviti, saj zato obsta-
jajo gledališki abonmaji oziroma gleda-
liške predstave, ki jih v novi sezoni ne 
bo malo. Popoldansko druženje z ekipo 
Prešernovega gledališča na Češnjevem 
vrtu Layerjeve hiše drugo septembrsko 
soboto bi lahko poimenovali kot lep uvod 
v prešerno leto. 
Gneča za Prešernov koktajl in že na 
pogled okusne ajdove palačinke, ki jim 
je Prešernov okus dodala slastna figova 
marmelada, je bila v znamenju sprejem-
ljivih čakalnih vrst. Ko se telo in želodec 
pomirita, po stari filozofski resnici na 
vrsto pride skrb za um in duha. V glasbi 
in besedi smo ga bili oni dan deležni v 
izobilju. Za muziko so poskrbeli fantje 
iz igralsko glasbene skupine Los her-
manos muy simpaticos, ki je z duhovito 
mešanico znanih glasbenih melodij na 
nekatera najbolj banalna besedila slo-
venske zabavne glasbe obilno prispeva-
la k sproščenemu vzdušju. Besede je iz 
sogovornikov, članov igralskega ansam-
bla Prešernovega gledališča, izvabljala 
iskriva novinarka Patricija Maličev. 
Kot se spodobi, je na vroči stol prva sedla 
direktorica Mirjam Drnovšček. Na vpra-
šanje o njenem letošnjem dopustu nam 
je zaupala, da ga je v velikem delu pre-
živela v Tanzaniji, štirinajst dni tudi kot 
prostovoljka, učiteljica v eni tamkajšnjih 
šol. „Prešernovo gledališče je zato tako 

dobro in uspešno, ker ima dobro ekipo, 
tako igralski ansambel kot vse sodelav-
ce, ki skrbijo, da delo v gledališču poteka 
nemoteno. Smo gledališče, ki ne proda-
ja poceni kulture, ampak odpira naše 
glave,“ Drnovščkova vstopa v novo gle-
dališko sezono z geslom Prešernov duh 
za Prešernovo gledališče.
NAJBOLJŠE GLEDALIŠČE. Zagotovo ena 
najbolj iskanih gledaliških umetniških 
vodij v državi Marinka Poštrak poletje 
običajno prepušča otoku Susak in med 
drugim uživanju ob branju knjig in 
iskanju dramskih besedil za prihodnje 
sezone. „Gledališče je povezano z živ-
ljenjem in mora biti njegovo ogledalo, 
zato je prav, da smo kritični do anomalij 
v družbi,“ je poudarila Poštrakova in v 
nadaljevanju predstavila letošnji reper-

toar. Kultna predstava Venera v krznu, 
premiera bo prihodnji teden, je bila šti-
ri leta v skritih mislih, saj je čakala, da 
se s porodniškega dopusta vrne Vesna 
Pernarčič, ki bo zaigrala z Borutom 
Veselkom. Besedilo Ivana Cankarja bo 
izziv mlademu režiserju Žigi Divjaku, 
Marinki ljubi avtor Thomas Bernhard 
pa nas bo opomnil, da se nekatere stva-
ri v aktualni Evropi ne gibljejo v pravo 
smer. „Kranjčani ste lahko ponosni na 
to, da imate enega najboljših gledališč v 
državi,“ je suverena Poštrakova. 
Igralske predstavitve je odprla Vesna 
Jevnikar, ki ima menda doma zasajene 
precej sivke. „Všeč mi je njen vonj, ki 
menda pomirja. Ampak, ne vem, če je 
to čisto res,“ se sprašuje sogovornica, da 
je bilo v prvi letošnji premieri čudovito 

Prešerno s prešernovci 
Prešernove palačinke, Prešernov koktajl, muzika na prešerno 
potenco, nekaj prešernih presenečenj in odlična ekipa Prešernovega 
gledališča. Le kaj bi si še želeli?

„Šefici“ najboljšega gledališča v državi: direktorica Mirjam Drnovšček in 
umetniška vodja Marinka Poštrak. / Foto: Igor Kavčič
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v Kdo je napravil Vidku srajčico igra-
ti šest-, sedemletnega otroka. Še bere 
pravljice, njena najljubša pa je Rdeča 
kapica iz Zgornje Šiške. Magnet, ki jo 
venomer znova privlači, je priložnost 
za igranje vlog, ki bi jih tudi sama z 
veseljem izbrala. „Spominjam se tudi 
ovacij gledalcev, kadar igramo v tujini, 
za predstave Izbrisani, Mrtvec pride po 
ljubico. Da bi pri nas to znali ceniti, kot 
so na primer cenjeni športniki.“
Aljoša Ternovšek je pred publiko podo-
živel nedavno vlogo odvetnika v Terorju, 
zelo odmevni predstavi pretekle sezone. 
»Pilota bi sam obsodil, moral sem ga pa 
braniti. Kot odvetnik sem bil absolutno 
preveč prepotenten, sem pa slišal, da v 
realnosti ne marajo takšnih.« Ker igra 
tudi enega od otrok v Vidku, je bil vpra-
šan, s katerim pravljičnim junakom bi 
se najlažje poistovetil. »Najraje bi bil 
Kljukec s strehe, ker imam rad štruke-
ljce,« se je pošalil Trnovšek, na resno 
vprašanje, kaj je zanj največji delovni 
izziv, pa je odgovoril: »Kako učinkovito 
braniti, upravičiti gledališko misel pred 
gledalci.« 
PRVA PEVKA ANSAMBLA. Sledilo je prvo 
presenečenje, saj je prva pevka v ansam-
blu Vesna Pernarčič izjemno občuteno 
zapela pesem Lucia Batisttija E penso a 
te, ki po Branetu Završanu v slovenščini 
zveni kot Ti si tle. Seveda je bila Vesna 

takoj vprašana, zakaj se ni odločila za 
pevsko kariero, pa je povedala, da o tem 
ni nikdar razmišljala, da je peti začela 
sproti, ob igralskih podvigih. Kancona 
ali šanson? „Oboje. Všeč mi je, kadar 
pesem nekaj pove, kadar pripoveduje 
o čustvih. To mi je blizu,“ je povedala 
Pernarčičeva, o vlogi v predstavi Venera 
v krznu, ki jo te dni pridno vadi, pa, da 
bomo kmalu videli, kaj je nastalo. Več, 
da ne pove. »Vsake vloge se lotevam na 
drugačen način. O njej najraje razmiš-
ljam med vožnjo z avtom, ker imam 
takrat pač največ časa. Ni lahko igrati v 
gledališču, v televizijskih nadaljevankah 
in zraven biti še mama.« 
Blaž Setnikar je svež, priljubljen obraz 
kranjskega gledališča. Menda ga ima-
jo soigralke še posebej rade. V obratni 
smeri je bil previden. Da ima rad eno 
Darjo in tri Vesne. V otroški predsta-
vi igra Vidka. „Prav lepo je biti Videk. 
Sproščujoče in zanosno je,« je zatrdil 
in povedal, da je z igralskim poklicem 
izpolnil svoje življenjsko poslanstvo: 
»Ko sem bil otrok, sem si predstavljal, 
da bom astronavt, avtoprevoznik, moja 
tretja želja pa je bila, da bi postal igra-
lec.« Blaž je eden redkih slovenskih 
igralcev, ki ima svojo spletno stran. 
»Čisto sam sem jo naredil. V šoli se 
punce niso zanimale zame, pa sem imel 
čas,« je dodal v šaljivem tonu. 
Blaž je v naslednjem presenečenju 
poznega popoldneva v roke vzel kitaro, 
pridružila se mu je Tinkara Kovač, ki v 
aktualni predstavi Kdo je Vidku napravil 

srajčico igra mamo, in skupaj sta izve-
dla uspešnico What's up skupine 4 non 
Blondes. No, tokrat „blont“ nista bila 
dva. Tinkara je povedala, da je prečna 
flavta njena tretja roka, saj jo igra že več 
kot trideset let. O primerjavi med glas-
benim in gledališkim odrom pa je pove-
dala: »Na vajah za Vidka sem zelo hitro 
opazila, da pri meni v glasbi vlada neke 
vrste hierarhija, v gledališču pa nekak-
šna simbioza. To izkušnjo bom posku-
šala 'preslikati' tudi na svoje glasbene 
nastope.«
Po nekaj novih duhovitih glasbenih 
vložkih „simpatikusov“, poleg Braneta 
Završana so to še Uroš Rakovec (kitara), 
Žiga Golob (bas) in Blaž Celarc (bobni), 
je na vroči stol sedla lanskoletna dobit-
nica nagrade julija, ki jo gledališče pode-
ljuje skupaj z Gorenjskim glasom in 
gledalci, odlična Darja Reichman. Ni 
čudno, je pripomnila Patricija, saj Darja 
z odra posreduje amalgam trdnosti in 
ranljivosti. Reichmanova je na to skrom-
no odgovorila: »To je najbrž del mene. 
Z odra najraje posredujem sporočilo, da 
so ljudje kljub vsemu dobri, da vsakdo 
lahko oplemeniti svet.“ O sodelovanju in 
konfrontacijah z režiserji pa razmišlja: 
„Nikoli ne želim le izpolnjevati nalog. 
Čeprav smo poustvarjalci, imamo igralci 
vedno neko svoje videnje, osebno stali-
šče do vloge.“ O poklicu igralke pa meni, 
da v mladosti tako ali tako nimaš neke 
jasno začrtane poti, ko pa si v poklicu, 
je pomembno, da delaš s strastjo, da 
nimaš občutka, da hodiš v službo. 

Kdo je torej Videk, Blaž ali Aljoša?

Vesna Pernarčič je z naskokom prva 
pevka Prešernovega gledališča, 
pravzaprav pa vseh slovenskih 
gledališč.
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Izpraševalka Patricija Maličev in igralka Vesna Jevnikar, 
ki ji je všeč vonj sivke.

Dan se je prevešal v večer, ko je bila k besedi povabljena 
Vesna Slapar, edina Kranjčanka v igralskem ansamblu. Da 
se razumejo dobro. „Med nami je tako kot v dolgem zakonu. 
Včasih pride tudi do nesoglasij, ampak nobena zamera ne 
traja dolgo. Dokazali smo, da nobena težava ni usodna in 
nerešljiva, so pa včasih lahko zelo različne.« Ker igra tudi 
v predstavi Mame, je bila vprašana o tej vlogi: »Verjamem, 
da se vsaka mama trudi na svoj najboljši način, zato nerada 
delim nasvete. Pri oblikovanju vloge so mi seveda pomaga-
le tudi izkušnje iz lastne družine, čeprav sem zasebno čisto 
drugačna mama kot v nadaljevanki. Sinova sta zrasla in zdaj 
mogoče spet ostaja več prostora za kreativnost na poklicnem 
področju.“ 
GLEDALIŠČE S SPOROČILOM. Borut Veselko o svoji družini 
ni želel prav ničesar povedati, se je pa razgovoril o svojem 
delu, vlogah in življenju nasploh. Skupaj z Vesno Pernar-
čič vadi predstavo Venera v krznu: »Besedilo je odlično 
napisano in nudi igralcu široko možnost interpretacije. Ne 
ponuja pa odgovorov o razmerjih med spoloma. Še vedno 
živimo v moški družbi,“ je povedal Borut, o pomenu Pre-
šernovega gledališča pa dodal: „Ne maram gledališča brez 
sporočila, bil bi greh, če bi šli gledalci iz teatra enaki, kot so 
vanj vstopili.«
Zadnji je na vroči stol sedel Peter Musevski. Z „varnostni-
kom“, sicer zelo prijaznim angleškim hrtom Pingom. S 
Patricijo sta razmišljala o ljubezni. »To je čustvo, brez kate-
rega človek ovene,« je zatrdil in dodal: »Dolgo časa sem 
potreboval, da sem to dejstvo sprejel. Bil sem 'šlampast' in 
razpuščen.« O svojih najboljših vlogah pa je povedal: »Dober 
rezultat dosežem predvsem pri tistih, kjer se moram skozi 
vlogo prebiti, ki se jih malo bojim. Rad imam vloge, ki me 
same nosijo.“ Ni pa strahu za njegove filmske vloge, v krat-
kem bo nastopil v dveh, psihološki drami z Damjanom 
Kozoletom in kriminalki z Andrejem Košakom. Miho Rod-
mana je v posteljo spravila jesenska viroza, a bo že prišel čas, 
da tudi njega kaj izprašamo. Toliko o prešernih igralcih v 
zaodrju, na odru pa več v novi sezoni.  

Vesna Slapar je v igralskem ansamblu Prešernovega 
gledališča edina Kranjčanka. 

  Nikoli ne želim le izpolnjevati nalog. 
Čeprav smo poustvarjalci, imamo igralci 
vedno neko svoje videnje, osebno stališče do 
vloge,“ o odnosu igralec – režiser razmišlja 
Darja Reichman. 



NASMEJMO SE!
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje

gledališki abonma 2018/2019

PETELINJI ZAJTRK
Gojmir Lešnjak – Gojc / Šentjakobsko gledališče Ljubljana & GTČ Jesenice

FRPRUH
Orlek & Matjaž Javšnik

PRIZNAM 
Nikola Zavišić / Društvo Daiga

RESNICA 
Alan Jelen // SSG Trst

I  NJOFRA 
Samo M. Strelec / Mestno gledališče Ptuj

REALISTI 
Tijana Zinajić // SNG Nova Gorica

GLEDALIŠKI ABONMA LAHKO VPIŠETE DO 25. OKTOBRA, 
KO BO NA SPOREDU PRVA ABONMAJSKA PREDSTAVA.

Info: 051 606 220 / www.nasmejmo.se

Sponzor Medijski pokrovitelj
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Besedilo: Igor Kavčič

S
kupina mladih glasbenikov, združenih v Kr' Bis Band, 
je letos že tretje leto zapored v začetku septembra pri-
pravila koncertni večer. Seveda z novim programom. 
Uspeh preteklih dveh koncertov in glasba, ki so si jo 

izbrali za tokratni koncert, sta do zadnjega sedeža napolnila 
veliko dvorano Kongresnega centra Brdo. Za letošnji motiv so 
si izbrali Avsenikovo glasbo v različnih priredbah za pihalni 
orkester, kar se je po skoraj dve uri trajajočem koncertu izkaza-
lo za odlično odločitev.
Nove aranžmaje Avsenikovih pesmi je pripravilo pet skladate-
ljev. Največ šest, med njimi tudi avtorsko skladbo, jih je napi-
sal Slavko Avsenik mlajši, ki je pri pripravi koncerta tudi tes-
no sodeloval z dirigentom Kukovičem. Štiri priredbe je 
napisal Peter Tovornik, po eno Matija Krečič, Jaka Pucihar in 
Gašper Jereb, da je vešč komponiranja, pa je s priredbo doka-
zal tudi dirigent Tomaž Kukovič. Skladatelji so na različne 
načine pristopali k osnovnim skladbam, eni so jih predvsem 
prilagodili pihalnemu orkestru, spet drugi so pogumno pose-
gli po povsem drugem žanru, v stilu J. Straussa ml. ali pa v 
latino ritmih. V odličnih priredbah so mladi glasbeniki pod 
vodstvom Tomaža Kukoviča pokazali svoje znanje, hkrati pa 
tudi, da se da v igranju tudi uživati. Avsenikova glasba je že v 
osnovi tako dobro napisana, da ob dobrih priredbah preprosto 
nima meja, ne slogovnih ne instrumentalnih. Stoječe ovacije 
ob zaključku so dirigenta Tomaža Kukoviča ponovno priklica-
le na oder k obveznemu dodatku, seveda.  

Avseniki drugače
Drugo septembrsko nedeljo se je v dvorani Kongresnega centra na Brdu 
s priredbami Avsenikove glasbe predstavil Kr' Bis Band. 

Uspešni s Kr' Bis Bandom: (z leve) ustanovitelj banda Branko Djoković s skladatelji Petrom Tovornikom, Slavkom 
Avsenikom ml., Tomažem Kukovičem, Matijo Krečičem in Gašperjem Jerebom / Foto: arhiv Kr' Bis Band (Rok Zupan)
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Besedilo: Igor Kavčič

L
ikovna šola Puhart deluje že dva-
najsto leto, v njej pa svoje likovne 
talente pod vodstvom akademske-
ga slikarja Zmaga Puharja odkri-

vajo različne generacije tečajnikov, od 
osnovnošolcev do upokojencev, ki si s 
tem popestrijo tretje življenjsko obdobje. 
Vsako leto ob koncu šolskega leta prip-
ravijo razstavo likovnih del. Medtem ko 
so likovna dela najmlajših in mladine 
razstavili v enem najbolj priljubljenih 
razstavišč v Steklarstvu Jugovic v Spod-
njih Bitnjah, pa ob koncu poletja tokrat 
že drugo leto odrasli razstavljajo v stolpu 
Škrlovec. 
Kot je povedala umetniška vodja Layer-
jeve hiše Zala Orel, je takrat, ko v stolpu 
gostuje Puhart, vedno na ogled največje 
število likovnih del, tokrat zagotovo pre-
ko šestdeset. Letošnji razstavi je naslov 
Likovna presenečenja. Iz dveh razlogov, 

poudarja Zmago Puhar: „Prvo presene-
čenje je, da avtorji, ki se z risbo, sliko, 
grafiko ukvarjajo v prostem času, lahko 
pripravijo razstavo s tako kvalitetnimi 
deli, drugo presenečenje pa je tudi, da 
na razstavi ne bomo videli za ljubitelj-
ske slikarje značilnih motivov iz nara-
ve, vaških pejsažev, cerkvic in kozolcev. 
Likovnost je namreč nekaj višjega kot 
zgolj preslikavanje okolice.“
Zmago Puhar se namreč prav zato sku-
paj s svojimi učenci posveča predvsem 
spodbujanju individualne ustvarjalno-
sti. Kar je uspelo njemu samemu – raz-
viti samosvojo likovno govorico – pos-
kuša kot umetniški imperativ prenesti 
tudi na udeležence likovne šole. Tako si 
na razstavi lahko ogledamo tako kolaž 
kot likovni relief, predvsem pa številne 
grafične tehnike, v katerih so tečajniki 

ustvarjali. Med drugim se tako Puhar-
tovci predstavljajo tudi z obujenima, 
dandanašnji redko uporabljenima gra-
fičnima tehnikama – visoko jedkanico 
in barvnim linorezom. 
Razstava mogoče deluje zelo zgoščeno, 
vendarle pa je treba vzeti v ozir, da gre 
za izbor del tečajnikov, ki sicer nimajo 
možnosti svojih stvaritev predstaviti 
tudi javnosti. Na ogled so dela kar osem-
najstih avtorjev, med katerimi so: Ljubi-
ca Benedik, Dragica Cvetrežnik, Marta 
Klemenc, Boštjan Kuhar, Dragica Kuril-
lo, Matjaž Kutin, Ines Martinjak, Ivo 
Oman, Meta Petrič, Romana Pogačar 
Zupan, Živa Praprotnik, Alenka Prezelj, 
Pavel Rakovec, Simona Schonlieb, Zora 
Smolovič, Milanka Šeruga, Meta Šilc in 
Marija Štern. Razstava bo na ogled do 
konca meseca.  

Likovna presenečenja 
V Galeriji Janez Puhar v stolpu Škrlovec je na ogled razstava likovnih del, ki so 
jih v Likovni šoli Puhart z mentorjem akademskim slikarjem Zmagom Puharjem 
ustvarili tečajniki.

Puhartovce vsekakor odlikuje odlična likovna kondicija. / Foto: Igor Kavčič

Mentor slikar Zmago Puhar v delu 
razstave, posvečenem Ivanu Cankarju
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LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

www.visitkranj.com
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Glavna otvoritev
TOREK, 2.10.2018 
ob 17. uri, 
Glavni trg, Kranj
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Po vsakem večjem uspehu mu pripravijo sprejem in takrat se zbere skoraj cela vas. / Foto: Tina Dokl

Besedilo: Maja Bertoncelj

P
odblica je naselje v Mestni občini 
Kranj, na nadmorski višini 631 
metrov. Imajo gasilski dom in 
podružnično osnovno šolo – in 

imajo Mateja Mohoriča, enega najboljših 
cestnih kolesarjev na svetu. Zadnja leta 
ima stalno prebivališče na jugu Francije, 
občasno pa še pride domov v Podblico, 
kjer sva se pogovarjala konec avgusta, ko 
so 23-letnemu članu profesionalne eki-
pe Bahrain Merida po zmagah na dirki 
po Beneluksu (Binck Bank Tour) in po 
Nemčiji sovaščani pripravili nov spre-
jem. Ponosni so, da ga imajo, in on je, 
kot je poudaril, ponosen, da prihaja iz 
Podblice.

Je lepo priti domov, ko vas pričaka 
praktično cela vas?
»Super je. Že tretje leto sicer stalno bivam 
na jugu Francije, v bližini Nice. V Slove-
nijo se vračam bolj poredko. Nekajkrat na 
leto se vrnem, da preživim nekaj časa s 
svojo družino. Lepo je videti tudi krajane. 
Tukaj je res zelo lepo. Počutim se doma-
če, vleče me v te kraje, kjer sem preživel 
svoje otroštvo, mladost. Vsakič sem zelo 
srečen, ko pridem nazaj domov.«
Lepo je pogledati otroke, kako se 
igrajo po bregu. Ni vrag, da tukaj ne 
bi bili v kondiciji.
»Okolje tudi naredi svoje. Pri nas je 
tako, da ali je klanec gor ali pa je klanec 
dol. Če so otroci večino dneva zunaj, 
imajo kar nekaj kondicije, pa tudi doma 
verjetno pomagajo pri delu na kmetijah. 

Mislim, da se za njihovo delovno etiko 
ni treba bati.«
V Podblici imate šolo, tako da vam 
prva leta ni bilo treba daleč?
»V šolo nisem hodil tukaj. Ker sta starša 
učitelja, sem obiskoval 'njuno' šolo na 
Kokrici, kamor sta me vozila spotoma.«
Matej Mohorič je ime, ki v svetu 
kolesarstva pomeni že kar veliko. 
»Počasi si vsak ustvari renome. Res pa 
je, da me morda ne cenijo več le v moji 
ekipi, ampak tudi drugje. Ko pridemo 
na dirke na primer v Belgijo, na Nizo-
zemsko, kjer je kolesarstvo šport števil-
ka ena, me poznajo, želijo avtograme in 
se slikati z menoj. Tudi če sem morda 
malo bolj znan, z obema nogama osta-
jam trdno na tleh, vem, od kod prihajam 
in zakaj to počnem.«

Ponosen na svoje dosežke,  
a upa, da najboljši še pridejo
Kolesar Matej Mohorič je na pragu polnoletnosti podpisal prvo profesionalno pogodbo in 
se podal v svet. Življenje se mu je zelo spremenilo, ni bilo lahko, a pravi, da bi se še enkrat 
odločil enako. Njegovi uspehi se kar vrstijo, v športnem svetu je prepoznaven. »Tudi če sem 
morda malo bolj znan, z obema nogama ostajam trdno na tleh, vem, od kod prihajam in 
zakaj to počnem,« poudarja.
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Se je pa v zadnjem letu zagotovo 
veliko spremenilo?
»Se je spremenilo. V kolesarstvu sem 
dosegel nekaj večjih rezultatov, tako da 
bom verjetno, upam na to, v prihodno-
sti dobil še več zaupanja ekipe. Odločen 
sem, da bom to zaupanje tudi opravičil.«
Pot do sem ni bila lahka. Vaši kole-
sarski začetki?
»V šport me je potegnilo v osnovni šoli, 
v petem razredu, ko sem bil star dva-
najst let. Cestno kolesarstvo so zače-
li trenirati moji prijatelji iz vasi, moj 
sosed Nejc Bešter, in drugi smo mu sle-
dili. Ta 'popoldanski krožek' je potem 
prerasel v nekaj bolj resnega. Samo kolo 
in vožnja s kolesom mi je bila všeč in 
mi ponujala svobodo. Lahko sem šel 
kadarkoli in kamorkoli sem hotel. Tudi 
precej daleč. Poleg tega mi je všeč biti 
zunaj v naravi. Sem pa vedno rad tudi 
hodil v šolo. Morda imam to po starših. 
Imel sem rad vse, kar je bilo povezano 
s šolo. Vpisal sem se na kranjsko gim-
nazijo (je zlati maturant, op. p.) in po 
odločitvi za kariero kolesarja mi je bilo 
po drugi strani tudi malce žal, da nisem 
imel možnosti obiskovati fakultete in se 
morda podati v kakšno drugo poklicno 
pot. Vendar, če sedaj pogledam nazaj, bi 
še enkrat naredil isto.«
Ste pa vseeno poskusili s študijem?
»Po zaključeni maturi na Gimnaziji 
Kranj sem podpisal svojo prvo profe-
sionalno pogodbo in študij postavil 
na stran. Sicer sem v svoji prvi sezoni 
v zimskem času uspešno končal prvi 
semester študija ekonomije in športne-
ga menedžmenta na fakulteti UCN na 
Danskem – študij je potekal v angle-
ščini, v celoti preko spleta, a mi je delo 
zanj vzelo približno štiri do pet ur na 
dan, kar je mnogo preveč, da bi to zmo-
gel tudi med sezono. Zato sem študij 
po koncu semestra prekinil in ga nisem 
nikoli nadaljeval. Tega ne obžalujem. 
Profesionalni šport zahteva celega člo-
veka in vso mojo pozornost, če želim 
biti v njem uspešen.«

Znanje vam vsekakor pride prav 
tudi med samo kolesarsko dirko. 
Kot ste dejali, preračunate marsi-
kaj: vpliv vetra ...

»Sem precej bolj preračunljiv kot ostali 
kolesarji. Včasih me to tepe, velikokrat 
pa mi pomaga. Vsako znanje, ki ga pri-
dobiš, ostane, nikoli ni zaman.«

Matej Mohorič je ponosen, da prihaja iz Podblice. / Foto: Tina Dokl

  Za tako mladega fanta 
je bilo iti iz Podblice v svet 
kar velik podvig, a sem na 
to ponosen. Mislim, da me 
je to tudi izoblikovalo v širšo 
osebnost.
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Ko ste se odločali za kolesarsko 
pot, so vas starši podprli, glede na 
to, da je bilo tudi doma veliko dela? 
»Mojo odločitev, da začnem trenirati 
kolesarstvo, so vedno spoštovali. Do 
osemnajstega leta sem doma še precej 
pomagal, ko je moja kolesarska pot pos-
tala bolj resna, pa sem izrazil željo, da 
bi bil to moj poklic, in od takrat naprej 
ne pomagam več, kot sem prej, saj to 
enostavno ne gre. To so mirno sprejeli 
in spoštujejo mojo odločitev. Pomagam 
pa, kolikor lahko, na drug način.«
Dolga leta ste bili član kranjskega 
kolesarskega kluba. Kakšne imate 
spomine?
»V Kolesarskem klubu Kranj sem bil 
od samega začetka, od dvanajstega leta. 
Moj prvi trener je bil Matjaž Zevnik, ki 
je bdel nad menoj praktično vsa leta do 
odhoda med profesionalce. Pri mladin-
cih je bil dve leti trener Marko Polanc. 
To so bila res lepa leta, morda tudi za 
to, ker so bila v času mojega otroštva in 
mladosti. Zelo lepi spomini.«
Se spomnite prve dirke, na kateri 
ste zmagali?
»To je bilo v Novi Gorici v prvem letu, 
ko sem treniral, v starostni kategoriji 
dečki C. Star sem bil dvanajst let. To je 

bila edina dirka, ki sem jo dobil v tistem 
letu.«
Torej ste že takoj pokazali svoj 
talent?
»Niti ne. Tisto leto sem bil sem in tja z 
najboljšimi, a ne vedno. Na splošno pri 
dečkih nisem bil v ospredju. Pri mlajših 
mladincih sem bil že boljši, pri starejših 
mladincih pa potem med najboljšimi 
tudi že na mednarodnih dirkah. Sledi-
la je zmaga na svetovnem mladinskem 
prvenstvu, nato sem bil še svetovni 
prvak med mlajšimi člani, tako da se je 
moj talent res izrazil.«
Kranjski kolesarski klub je dal 
veliko odličnih kolesarjev.
»Vedno je bil valilnica talentov. V zad-
njih letih težje dobijo sponzorje, kot je 
to težava tudi marsikje drugje, a v klu-
bu so še vedno ljudje, ki se zelo trudijo 

za ta šport, so zraven z dušo in srcem. 
Verjamem, da se bo v prihodnosti našel 
še kakšen nov talent. Mislim, da bo ta 
tradicija živela naprej.«
Prelomnica je bila pri vas naslov 
mladinskega svetovnega prvaka. 
Še velikokrat zavrtite ta film v svo-
ji glavi?
»Ne oziram se preveč rad na pretekle 
dosežke, ampak se bolj osredotočam 
na sedanjost in delam načrte za priho-
dnost. Vsake toliko časa pa se le spom-
nim, kako je bilo. Ponosen sem na svoje 
dosežke. Upam pa, da je najboljše še 
pred mano, da najboljši dosežki še pri-
dejo.«
Imate medalje, pokale, majice 
doma v Podblici ali v Monaku?
»Kar sem osvojil v mlajših kategorijah, 
mora biti nekje na podstrešju. Ni razsta-
vljeno. Morda imam sem in tja kakšen 
pokal za okras postavljen tukaj, nekaj 
tudi v Franciji. Nimam pa posebne sobe 
z dosežki.«
Iz majhne Podblice ste odšli v veli-
ki svet. Ste hitro sprejeli odločitev, 
ko je prišla ponudba?
»Morda niti nisem toliko okleval, kot bi 
sedaj, ko vem, kaj je to prineslo za sabo. 
Nisem si natančno predstavljal, v kaj se 
podajam. Ko sedaj gledam za nazaj, je 
bila odločitev pozitivna in bi se še enkrat 
tako odločil. To je bil velik korak. Star 
sem bil šele osemnajst let in se sam 
podal v svet, brez da bi imel kakršnekoli 
izkušnje. Znal sem tuje jezike, naučil 
sem se tekoče govoriti tudi italijansko, 
kar mi je zelo pomagalo. Za tako mlade-
ga fanta je vse to kar velik podvig, a sem 
na to ponosen. Mislim, da me je to tudi 
izoblikovalo v širšo osebnost.«
Se vam je od takrat življenje zelo 
zasukalo?
»Zelo. Moje življenje je zelo drugačno 
od življenja povprečnega Slovenca z 
redno zaposlitvijo. Precej je potovanj iz 
enega kraja v drugega. Gremo na pri-
prave, pa se spet vrneš domov, obiščeš 

Sezone še ni konec, pa ji že sedaj lahko damo oceno odlično. Na dirkah je 
prvič v dresu z barvami slovenskega državnega prvaka. / Foto: osebni arhiv

  Da bi me prehitela kakšna gospa na električnem 
kolesu, se mi še ni zgodilo, sem se pa moral zelo potruditi, 
da sem ujel dva moška na električnih kolesih, ker prej 
nisem vedel, zakaj sta tako hitra. Električna kolesa so 
odlična stvar in pritegnejo na kolesa še širšo množico ljudi, 
da se ukvarjajo s športom.«
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starše, znova domov v Francijo, na dir-
ko in nazaj domov pa znova na priprave 
... Kolesarstvo je moja strast, všeč mi je 
vožnja s kolesom kot taka in vsako jutro 
grem z veseljem na trening, tako da mi 
tudi vse ostalo potem ni tako težko, kot 
je na primer kateremu mojemu konku-
rentu.«
Se vam še ni zgodilo, da se vam res 
ne bi ljubilo na trening?
»Tudi sem bil že kdaj utrujen. Poslušati 
je treba svoje telo. Če si utrujen, morda 
tudi ni najboljša ideja, da opraviš težji 
trening, ampak je bolje se prilagoditi 
počutju.«
Domotožje?
»V prvih letih, ko sem bil daljši čas od 
doma, sem ga imel, sedaj pa niti ne več 
toliko.«
Za medije ste pravi magnet, zani-
miva osebnost. Obveznosti opravi-
te profesionalno.
»Obveznosti do medijev in razni dogodki 
me ne motijo. Navadil sem se tudi na to. 
Sicer pa mislim, da je vsaka oseba sama 
po sebi zanimiva, razlika je le v tem, ali 
hoče povedati svojo zgodbo ali ne.«
Ste odprti, tudi za pomoč drugim. 
Pred kratkim ste donirali za doma-
če gasilsko društvo.
»Sedaj pomagam na drugačen način, 
kot sem včasih. S fizičnim delom bolj 
ne, ker bi me to oviralo pri športu, s 
finančnim prispevkom pa rad, tako v 
kraju kot v Kolesarskem klubu Kranj in 
tudi še kje drugje.«
Kolesarje v kranjskem klubu raz-
veselite tudi z obiskom na trenin-
gu?
»Trudim se ohranjati stik s svojim 
matičnim klubom. Lepo je videti mlade 
kolesarje in jih pospremiti na trening. 
Zanje je bolj kot rezultati pomembno 
kvalitetno preživljanje prostega časa 
in sklepanje prijateljstev. Poleg tega 
se naučijo tudi skrbeti za svoje telo in 
zdravo živeti. Dandanes ima vedno več 
ljudi zdravstvene težave zaradi sedečega 
načina življenja. Otroci, ki se že zgodaj 
začnejo ukvarjati s športom, imajo težav 
zagotovo manj.«

Da imate več talentov, ni vpraša-
nje. Na dirki po Nemčiji smo sliša-
li še pevskega. Na razglasitvi ste 
zapeli Zdravljico.
»Organizatorji je po moji skupni zmagi 
niso imeli pripravljene, pa sem jo zapel 
kar sam. Pevski talent pri meni ni rav-
no razvit, čeprav se naša družina precej 
ukvarja z glasbo. Moral sem na hitro 
zapeti, brez da bi prej kaj povadil. Lahko 
bi bilo bolje.«
Letošnje sezone še ni konec, pa že 
sedaj lahko rečeva, da je bila izje-
mna.
»Letošnja sezona je zame odlična. Dose-
gel sem nekaj vidnejših rezultatov, nare-
dil korak naprej. Morda je k temu pripo-
mogla tudi menjava okolja, selitev v novo 
ekipo, kjer se res počutim doma. V Bahra-
in Meridi smo vsi na isti valovni dolžini, 
tako da skupaj lahko veliko dosežemo in 
upam, da bo tako tudi v prihodnje.«
Konec meseca vas čaka svetovno 
prvenstvo v Innsbrucku v Avstriji. 
Kakšni so cilji?
»Trasa je naklonjena kolesarjem, ki 
so odlični v vožnji v klanec. Naš glav-
ni adut bo Primož Roglič in dirkali 

bomo zanj. Mislim, da je pošteno, če 
ima nekdo boljše možnosti, da se zanj 
potrudiš, sploh če veš, da ti bo uslugo 
vrnil. Mislim, da je Primož korekten, 
sva dobra prijatelja. Upam, da se bo čim 
bolje izšlo tako letos kot vnaprej. Trasa 
na svetovnem prvenstvu prihodnje leto 
mi je bolj pisana na kožo in takrat raču-
nam na vrnitev usluge. Pred sabo imam 
še kar nekaj svetovnih prvenstev in še 
bodo priložnosti obogatiti zbirko majic 
svetovnega prvaka.«
Ob pogledu na ceste bi rekli, da je 
na kolesu vse več ljudi. Zelo prilju-
bljena so električna kolesa. Malce 
za šalo: vas je že kdaj v vzpon pre-
hitela kakšna gospa?
»Gospa ne, se mi je pa že zgodilo, da 
sem se moral zelo potruditi, da sem 
ujel dva moška na električnih kolesih, 
ker prej nisem vedel, da imata električ-
na. Električna kolesa so odlična stvar in 
pritegnejo na kolesa še širšo množico 
ljudi, da se ukvarjajo s športom. Vsee-
no so to električna kolesa, ne motorji, 
je treba kar močno poganjati pedale, če 
hočeš kam priti. Verjamem, da povečajo 
doseg in nivo zabave na kolesu, sploh 
na gorskem.«
Ga imate tudi vi?
»Koles imam veliko, električnega pa ne. 
Bi si ga pa tudi že lahko umislil. Nič ne 
bi bilo narobe, če bi ga imel za kakšno 
regeneracijsko vožnjo, za v strm 
vzpon.«  

  O petju Zdravljice po zmagi na dirki Po Nemčiji: »Pevski 
talent pri meni ni ravno razvit, čeprav se naša družina 
precej ukvarja z glasbo. Moral sem na hitro zapeti, brez da 
bi prej kaj povadil. Lahko bi bilo bolje.«

Kolesarjenje je njegova strast. /Foto: osebni arhiv
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Pretecimo ga!

sobota, 13. oktobra 2018, ob 9.30
Ciciban teče, ob 13.30 • Glavni trg v Kamniku
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10 KILOMETROV
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Besedilo: Maja Bertoncelj

K
ranj je z dvorano Zlato polje stalnica v programu tekem 
svetovnega pokala v športnem plezanju. Letos bo že v 
svoji triindvajseti izvedbi. Najboljši športni plezalci se 
bodo v Kranju v težavnosti pomerili med 28. in 30. sep-

tembrom. Znova se obeta pester program. Slovenci so v sve-
tovnem vrhu, zato je zanimanje med gledalci še toliko večje. 

Lanska zmagovalka Kranja in dvakratna skupna zmagovalka 
svetovnega pokala v težavnosti Janja Garnbret je tudi letos 
vodilna v skupnem seštevku težavnosti, Domen Škofic je v 
letošnji sezoni že dvakrat stopil na stopničke. Veliko so letos 
pokazali tudi drugi, mlajši tekmovalci. V soboto, 28. septem-
bra, bodo kvalifikacije: za moške ob 8. uri, za ženske ob 13. 
uri; ob 20. uri bosta polfinala. Vrhunec pa bo v nedeljo, 30. 
septembra, s finalom, ki se bo začel ob 18. uri. Ogled sobotnih 
kvalifikacij je brezplačen za vse, vstop na vse tekme je prost za 
otroke do vključno 12. leta. 

V pričakovanju najboljših 
plezalcev na svetu
V Kranju bo od 28. do 30. septembra potekal svetovni pokal v 
športnem plezanju.

Laura Šimenc iz Stražišča je bila prvo ime letošnjega ama-
terskega svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki 
je potekalo v Vareseju v Italiji. V vožnji na čas je v najmlajši 
ženski starostni kategoriji postala svetovna prvakinja, prav 
tako tudi kot članica ekipe na dirki štafet, v cestni preizkuš-
nji pa je osvojila bronasto medaljo. »Svetovno prvenstvo je 
bilo zame vrhunec letošnje sezone. Najbolj sem se osredo-
točila na vožnjo na čas. Z vsemi rezultati sem zelo zadovo-
ljna. Nisem pričakovala, da bom osvojila kar tri medalje,« je 
povedala Laura Šimenc, ki tekmuje za BK Umag. M. B.

DVAKRATNA SVETOVNA PRVAKINJA

Laura Šimenc je znova odlično nastopila na 
svetovnem amaterskem prvenstvu.
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Besedilo: Maja Bertoncelj 
foto: Primož Pičulin

V soboto, 15. septembra, se je v Kranju 
zaključil letošnji Festival športa, ki je 
postal že tradicionalen. V šestih dneh je 
postregel s pestrim programom, name-
njenim za prav vse generacije.
Na svoj račun so prišli tudi najmlajši, za 
katere so na Atletskem stadionu v Kra-
nju pripravili Mini olimpijado. Otroci so 
se počutili kot pravi olimpijci, se skozi 
igro in druženje seznanili z olimpijski-
mi simboli, športi, spoznali pa tudi 
nekatere vrhunske športnike in jih vpra-
šali, kar jih je zanimalo. Sodelovalo je 
več kot sedemsto otrok iz kranjskih ter 
okoliških vrtcev. Ob začetku iger jih je 
pozdravil tudi podžupan Mestne občine 
Kranj Boris Vehovec in jim zaželel obilo 
zabave in druženja skozi športne igre.

Več kot sedemsto mini 
olimpijcev
V Sklopu letošnjega Festivala športa je potekala tudi Mini olimpijada.

Mini olimpijada v Kranju je znova navdušila vrtčevske otroke. / Foto: Primož Pičulin

Prodajalna Proalp
Planet Tuš Kranj
  info@proalp.si

040 251 169
 www.proalp.si

Lepo vabljeni v prodajalno 
Proalp v Planetu Tuš Kranj!     

Odprta je vsak dan; od pone- 
deljka do petka od 10h do 20h, 
ob sobotah od 9h do 19h in ob 
nedeljah od 9h do 12h.

Našim kupcem se maksimal-
no posvetimo. Vzamemo si 
dovolj časa, da skupaj z vami 
najdemo pravo obutev. Če je 
potrebno, izmerimo vaše noge 
in naredimo obutev po meri. 

Svetujemo vam o uporabi in 
negi obutve ter se prilagodimo 
vašim željam glede barv. 

Naše vodilo je, da dobite obu- 
tev, v kateri se boste udobno 
gibali, pogled na svoje obute 
noge pa vas bo razveselil!  
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Več informacij na 
www.matejasport.si  
ali telefonu 068 125 275.

URNIK ZA SEZONO 2018/2019
PON TOR SRE ČET PET SOB NED

6:00-6:30 FIT PILATES JUTRANJI  I.F.T JOGALATES JUTRANJI  I.F.T
6:30-7:00 Anita 5:45     Tjaša Anita 5:45     Tjaša
7:00-7:30 I.F.T. FIT PILATES I.F.T. I.F.T.-PUMP
7:30-8:00 Tjaša Anita Tjaša
8:00-8:30
8:30-9:00 FIT PILATES JUTRANJA VADBA I.F.T. FIT PILATES JUTRANJA VADBA FIT PILATES
9:00-9:30 Mateja  - FIT SENIORJI Tjaša Mateja  - FIT SENIORJI
9:30-10:00 I.F.T. JOGALATES TNZ TNZ I.F.T.
10:00-10:30 Mateja Anita Tjaša Mateja Ana

15:30-16:00 I.F.T. TNZ I.F.T.
16:00-16:30 Anita Tjaša Anita
16:30-17:00 FIT PILATES TNZ ŠPORTNE FIT PILATES I.F.T.
17:00-17:30 Meta Tjaša URICE Meta Ana
17:30-18:00 HIIT FIT PILATES BODY SHAPE TNZ JOGALATES I.F.T.
18:00-18:30 Tjaša Mateja Tjaša Mateja Tina TNZ Tjaša
18:30-19:00 I.F.T.-PUMP TNZ I.F.T. VADBA ZA TNZ Tjaša FIT PILATES
19:00-19:30 Mateja Mateja Mateja ZAČETNIKE Mateja I.F.T. Mateja
19:30-20:00 PILATES ZA I.F.T. PILATES ZA I.F.T. I.F.T. Ana TNZ
20:00-20:30 FANTE IN PUNCE Mateja FANTE IN PUNCE Tjaša Mateja Mateja
20:30-21:00 TNZ ZDR. HRB.& TNZ PILATES ZA ZDR. HRB.& TRENING
21:00-21:30 Mateja PILATES  Mateja FANTE IN PUNCE PILATES  ODBOJKE

VADBA ZA TRENING 18:30
ZAČETNIKE 19:30 ODBOJKE

19:30
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Kranj bodo zavzeli tekači
Atletski klub Triglav bo v soboto, 13. oktobra, organiziral drugi Tek za 
Kranj. Še pred tem pa se lahko udeležite tudi brezplačnih tekaških priprav; 
prve bodo že danes, 18. septembra, ob 18.45 na kranjskem stadionu.

Z lanske prve izvedbe Teka za Kranj

Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

D
rugo soboto v oktobru bodo center Kranja znova prepla-
vili tekači, ki bodo preizkusili svojo vzdržljivost in tem-
po. Atletski klub Triglav bo namreč priredil drugi Tek za 
Kranj. Štart za vse teke bo ob 12. uri, razen za Krančkov 

otroški tek, ki se bo začel ob 11.30.
Organizator bo poskrbel za krožno mestno traso, ki bo pote-
kala od Glavnega trga, mimo Prešernovega gaja, čez kanjon 
Kokre in po kranjskih ulicah do cilja. Možne so prijave na dve 
dolžini proge: 3,3 kilometra (en krog) in 10 kilometrov (trije 
krogi). Za bolj razgiban program bo poskrbel poslovni štafet-
ni tek, ki predstavlja lepo priložnost za t. i. team building in 
promocijo podjetij. Kot smo že omenili, bo organiziran tudi 
otroški tek. Udeležba je za otroke brezplačna, kljub temu pa 
organizatorji starše naprošajo, da prijave oddajo pravočasno, 
da bodo lahko zagotovili zadostno število majic in priznanj. 
Prijavo je možno oddati na spletni strani www.tekzakranj.si, 
kjer so na voljo tudi program dogodka in zanimive informa-
cije za tekače. 

Atletski klub Triglav vabi tudi na brezplačne tekaške pripra-
ve, ki bodo potekale pod vodstvom izkušenega trenerja Blaža 
Čadeža. Prvo srečanje bo danes, 18. septembra, ob 18.45 na 
Atletskem stadionu Kranj. Priprave bodo potekale vsak torek 
ob isti uri vse do 13. oktobra, ko bo druga izvedba Teka za 
Kranj.
Organizatorji prebivalce Kranja obveščajo še, da bodo na dan 
prireditve zaprte naslednje ulice: Glavni trg, Prešernova ulica, 
Maistrov trg, Partizanska cesta, Komenskega ulica, Kajuhova 
ulica, Žanova ulica, Cesta na Klanec, Cesta talcev, Huje, Poš-
tna, Tavčarjeva, Cankarjeva ulica, Oldhamska in Cesta Stane-
ta Žagarja (zapora pločnika). 
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Besedilo: Maja Bertoncelj

K
ranj, Bled, Kamnik in Jesenice so 
od 26. avgusta do 9. septembra 
gostili Evropsko veteransko prven-
stvo v vodnih športih, na katerem 

je tekmovalo 4 714 tekmovalcev v petih 
disciplinah: vaterpolu, plavanju, skokih 
v vodo ter sinhronem in daljinskem pla-
vanju. Slovenski predstavniki so skupno 
osvojili šest medalj.
Prvi so s tekmami začeli vaterpolisti, 
med njimi tudi dve kranjski ekipi. Ekipa 
SD Kranj 75 je v kategoriji nad štirideset 
let osvojila tretje mesto, Veterani Trigla-
va pa so bili v kategoriji nad šestdeset 
let šesti. Dva slovenska tekmovalca sta 
zastopala domače barve na tekmovanjih 
v skokih v vodo na Jesenicah, Aleš Kar-
ničnik se je na koncu veselil drugega 
mesta v kategoriji 40–44 let. 
Kranjski bazen je plavalce gostil od 2. 
do 7. septembra. V šestih tekmovalnih 
dneh je bilo doseženih kar 29 evropskih 
veteranskih rekordov. Prvega mesta se 
je veselil Matjaž Markič na 50 metrov 
prsno, bronasta pa sta bila še Henry 
Vehovec v kategoriji 60+ na 50 metrov 
prsno ter Vera Panža na 100 metrov 
prsno. Slovenska mešana štafeta v pos-
tavi Sara Isaković, Tanja Blatnik, Matjaž 
Markič in Sandi Murovec je v hudi kon-
kurenci osvojila tretje mesto. Najboljša 
slovenska plavalka Sara Isaković, ki je 
na veteranskih prvenstvih debitirala 
prav v Kranju, se je dobrega rezultata 
veselila tudi zato, ker s svojim plava-
njem spodbuja zdrav način življenja in 

aktivnost v vseh starostnih obdobjih. Da 
se tega številni držijo, je dokaz najstarej-
ši udeleženec prvenstva, 94-letni Franz 
Zigon iz Avstrije. 

Sinhroni plavalci so tekmovali v Kamni-
ku, prvenstvo pa so zaključili daljinski 
plavalci na Bledu. Prvenstvo je bila prilo-
žnost za promocijo gostujočih mest. 

Najstarejši v vodi pri 
štiriindevetdesetih
Končalo se je Evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih. 
Slovenski udeleženci so osvojili šest medalj.

Vaterpolska ekipa SD Kranj 75 je bila v kategoriji nad štirideset let tretja. 

Tretja je bila tudi plavalna mešana štafeta v postavi Matjaž Markič, Tanja 
Blatnik, Sara Isaković in Sandi Murovec. / Foto: Gorazd Kavčič

 F
ot

o:
 P

ri
m

ož
 P

ič
ul

in



  OGLASI I 31  

Žan Košir trenira  
v Mega centru
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Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

NOVO!

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€

Pred kratkim je v Radovljici potekalo najtežje gasilsko tekmovanje Firefighter Com-
bat Challenge, ki sta se ga udeležili tudi članici iz kranjskih prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD). To sta (na sliki z leve) Barbara Guzelj iz PGD Stražišče in Urška Hab-
jan iz PGD Bitnje, ki sta svojo psihofizično pripravljenost skupaj z Andrejo Tič iz PGD 
Gorenje pri Zrečah in Nino Zaplotnik iz PGD Radovljica pokazali v skupinskem delu 
tekmovanja. Barbara je tekmovala tudi v kategoriji posameznikov, skupaj z Andrejo 
pa sta združili moči še v kategoriji ženskih dvojic. Dekleta so bila s svojimi nastopi 
zadovoljna, druga priložnost pa jih čaka spet prihodnje leto. M. P.,  
foto: Manca Perdan

NA NAJTEŽJEM GASILSKEM TEKMOVANJU TUDI KRANJČANKI
Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj vabi ta četrtek, 20. septembra, ob 
18. uri na Glavni trg v Kranju, kjer bodo v 
okviru Programa za zdravo in ustvarjalno 
življenje izvedli delavnico iVitalis vadbe. 
Praktične vaje za zdravje, preventivo, 
hitro rehabilitacijo in dvig vitalnosti bo 
vodila Alenka Dijak, iVitalis terapevtka in 
energijska kinezioterapevtka. Predstavitev 
bo potekala pri vodnjaku ali v prostorih 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj. iVitalis 
vaje so zasnovane po principu energijske 
kineziologije oz. metode Z dotikom do 
zdravja. »Skozi preproste vaje, ki niso 
fizično zahtevne, bomo razgibali mišice, ki 
so povezane z notranjimi organi. Name-
njene so vsem, ki želijo poskrbeti za svoje 
telo, zdravje, sproščenost, pozitivno narav-
nanost, si povrniti ali ohraniti zdravje,« 
napovedujejo organizatorji. A. Š. 

PREDSTAVILI BODO IVITALIS  
VADBO 

Barbara Guzelj, Urška Habjan, Andreja Tič in Nina Zaplotnik 
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in študente študijskih programov:

❖ dipl. inženir ali magister STROJNIŠTVA 5 štipendij
❖ dipl. inženir ali magister ELEKTROTEHNIKE 4 štipendije
❖ dipl. inženir RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 1 štipendija

NUDIMO
Delo v visoko tehnološkem, kreativnem in stimulatvnem okolju (praksa, študentsko 
delo,…), poklicni in osebni razvoj, delo na naprednih projektih za tuje partnerje 
(Volkswagen, Daimler, BMW, Philips), možnost kasnejše zaposlitve.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO
Željo po timski in projektni naravnanosti, voljo za izvajanje tehničnih analiz, preračunov in 
eksperimentov, poznavanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in pripravljenost 
za stalno učenje.

Vabimo vas, da prijave (kratek življenjepis, dosedanje izkušnje in dosežke, dokazilo o vpisu v tekoči letnik, smer 
študija, dokazilo o študijskem uspehu predhodnih študijskih let ter morebitna priporočila) posredujete do 
31.8.2018 (dijaki) oz. 30.9.2018 (študenti) na e-naslov lidija.kejzar@iskra-mehanizmi.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 04/53 55 322.

Iskra Mehanizmi d.o.o.
RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2018/19
S štipendiranjem dijakov in študentov v svoje vrste sprejemamo nove, mlade sodelavce.
Svoje sodelovanje s srednjimi šolami in univerzami nenehno poglabljamo, saj želimo mladim 
ponuditi priložnost, da po končanem šolanju postanejo del naše ekipe. 

Nudimo možnost opravljanja obvezne prakse za dijake tehničnih smeri:

❖ Orodjar                                                                                     3 štipendije
❖ Strojni mehatronik vzdrževalec       2 štipendiji
❖ Nastavljalec - operater strojev                      3 štipendije
❖ Elektro vzdrževalec                                           1 štipendija
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Besedilo: Ana Šubic

L
judska univerza Kranj se tudi letos 
pridružuje obeleževanju svetovne-
ga dneva Alzheimerjeve bolezni 
(21. september) in mesecu inten-

zivnega ozaveščanja o demenci, ki pote-
ka ves september, letos pod sloganom 
Vsake tri sekunde ... Na vsake tri sekun-
de namreč na svetu nekdo zboli za 
demenco. V četrtek, 20. septembra, ob 
17. uri bodo v Medgeneracijskem centru 
Kranj pripravili predavanje z naslovom 
Soočenje z izzivi demence, na katerem 
bo govora o prvih znakih te bolezni, kako 
jo prepoznati, kje poiskati pomoč, kako 
komunicirati z dementno osebo in kak-
šno je varno stanovanje zanjo ... Istočas-
no bodo za dementne osebe pripravili 
delavnico, na kateri se bodo posvetili 
resnim igram za izboljšanje kakovosti 
življenja. V petek, na svetovni dan Alzhe-
imerjeve bolezni, pa bodo tako kot lani 
priredili Sprehod za spomin. Zbor udele-
žencev bo ob 10. uri pred medgeneracij-
skim centrom, od koder se bodo odpravi-
li do Doma upokojencev Kranj. Tam se 
jim bodo ob 10.30 na krajšem sprehodu 
v okolici doma pridružili tudi njegovi sta-
novalci, nato pa bodo preizkusili senzo-
motorične pripomočke za osebe z 
demenco, ki so jih na LU Kranj izdelali iz 
naravnih in recikliranih materialov za 
senzomotorično sobo v medgeneracij-
skem centru. 

Vsake tri 
sekunde
Pod tem sloganom ta mesec 
poteka kampanja ozaveščanja 
o demenci. V Kranju ta petek 
sprehod za spomin.

Stanovalci Doma upokojencev Kranj bodo lahko preizkusili tudi 
senzomotorične pripomočke iz medgeneracijskega centra. 
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Besedilo: Alenka Brun

N
jegova poslovna zgodba se je začela 
še v nekdanji Jugoslaviji. »Vedno 
sem imel rad lepe stvari. Sploh so 
me navduševali motorji in avtomo-

bili. Kot pa vsi vemo, to ni poceni,« začne 
s pripovedovanjem Borut, ki ga prijatelji in 
znanci kličejo kar Gringo, kot se imenuje 
tudi njegova trgovina z oblačili. Tudi izven 
Kranja ga ljudje poznajo pod tem imenom.
Najprej je med študijem prodajal knji-
ge, kar mu je šlo izjemno dobro od rok. 
Zaslužil je dovolj zase in za vzdrževanje 
svojega omenjenega hobija: ljubezni do 
dobrih avtomobilov in motorjev. Odločil 
se je, da bo s študijem nadaljeval kasne-
je. »Takrat so bili resnično drugačni 
časi. Izkoristiti si moral vsako prilož-
nost.« In tako se je spoznal tudi s sve-
tom oblačil. Posel se mu je zdel enako 
zanimiv takrat kot sedaj, po tridesetih 
letih. Njegovo trgovino z oblačili še ved-
no najdemo v Kranju, sedaj na lokaciji 
nasproti glavne avtobusne postaje.
KO JE ZAČENJAL, JE BIL MORDA EDEN 
REDKIH, KI SI JE UPAL. To so bili časi, 
ko so ljudje kupovali džins v Italiji. Raz-
mišljal je o prodaji kavbojk. Poznal je 
nekoga, ki je v Zagrebu odprl trgovino s 
kavbojkami. »Ampak to ni bilo tako kot 
danes. Takrat si iz Italije uvozil le džins 
blago, do končnega izdelka je bila pot še 
dolga. Moral si imeti za seboj delavnice: 

šivalnice, pralnice ... Povezal sem se s 
Hrvatom, šivali so nam v Bosni in Srbi-
ji. Za kroje v tistih časih ni bil problem, 
enostavno so ali smo jih skopirali od Ita-
lijanov,« razlaga Borut.
Za prodajo kavbojk je potreboval tudi 
prostor. Vendar pa bi Borut lahko odprl 
svoj butik le, če bi imel v tistem času 
registrirano šiviljstvo. Povezal se je s 
prijateljem in Kranj je dobil butik na 
Koroški cesti, danes nasproti krožišča: 
Jeans Club BB. Zgodba partnerstva se 
žal ni zaključila po pričakovanjih, ravno 
nasprotno, pa čeprav je začetek obetal. 
In tako je Boruta življenje prvič postavi-
lo na preizkušnjo, a se ni vdal kar tako: 
trmast kot je, se je odločil, da ostane v 
oblačilnem poslu. Še enkrat je startal od 
začetka, tokrat sam, in leta 1988 odprl 
svoj butik, ki ga je poimenoval Trgovi-
na Gringo, Jeans & Casual. V njem so 
mlajše in starejše generacije našle vse 
od majic, srajc, puloverjev, jaken do 
seveda kavbojk. Butika se Kranjčani in 
Kranjčanke spominjajo tudi zaradi nje-
gove kletne, a simpatične lokacije v Tav-
čarjevi ulici.
Borut se nasmehne ob misli na prete-
klost in pripomni: »Takrat je bilo tako, 
da sta dve prodajalki na 35 kvadratnih 
metrih komaj ustregli vsem strankam, 
danes pa je na več kot stotih včasih tudi 
ena preveč ...«
PA JE PRIŠLA OSAMOSVOJITVENA VOJ-
NA. »Ne glede na to, kako jo nekateri 

poimenujejo, zame je to dejansko bila 
vojna, ker je prizadela območja, kjer sem 
imel delavnice. In glej ga zlomka: spet 
sem bil na začetku. Kaj pa sedaj? Dokler 
je šlo, sem s privarčevanim denarjem 
vzdrževal vse skupaj, potem pa sem si 
rekel, če hočem preživeti, moram zače-
ti razmišljati drugače.« Začel se je ozi-
rati po evropskem trgu, kar je seveda s 
seboj prineslo tudi dražje cene oblačil. 
»Odločil sem se, vzel kredit, vložil, kar 
sem privarčeval, in se odpravil razisko-
vat. Obiskal sem Nizozemsko, Nemčijo, 
Italijo, Francijo. Našel sem podjetja in 
pogovori so stekli. To je bil popolnoma 
nov svet. Zanje sem bil le eden z obmo-
čja vojne in le dobro znanje angleščine 
mi je omogočilo začetek poslovanja.«
VESELILO GA JE, TEGA NI POČEL LE 
ZARADI DENARJA. Borut je v svojem 
poslu užival in še uživa. Zato je verjetno 
edini v Kranju, ki je preživel vsa takšna 
in drugačna nihanja trga in se vedno 
znova spopadal s cenami, navadami 
kupcev in vsem, kar sodi k tovrstnemu 
poslu. Se je pa k sreči tudi izkazalo, da 
ima smisel za vse skupaj, saj kadarkoli 
se je zadeve lotil od novega, jo je postavil 
na noge, jo speljal, se prilagodil. Posel 
je cvetel, dokler mu je spet ni zagodel 
kakšen zunanji dejavnik, če ne drugega. 
A očitno se je tudi s tem znal uspešno 
spopasti.
IN TAKO JE S POSLOM ZAČENJAL TRE-
TJIČ. »Tokrat sem moral pridobiti tudi 

Gringovih trideset let 
vzponov in padcev
Borut Janc se je po končani gimnaziji v Kranju uspešno vpisal na 
študij arhitekture. Potem pa se mu je zgodila poslovna pot, ki je študij 
postavila na stranski tir. V življenju se je srečal z vzponi in padci, 
a ostal je zvest samemu sebi: še danes je Borut lastnik trgovine z 
oblačili, ki letos praznuje že trideseti rojstni dan.



nove stranke, saj je prodajna cena obla-
čil zrasla. Ljudje so potrebovali približ-
no pol leta, potem so se navadili in stvar 
je spet stekla.« Prodaja je bila dobra in 
Borut se je začel ozirati po Ljubljani. 
Najprej je odprl manjši butik na Trubar-
jevi, mikal ga je tudi prodajni prostor v 
takratnem BTC-ju, a vrste za najemnike 
so bile dolge. »Imel sem tako močno 
željo pa tako bil prepričan, da je to tisto 
pravo, da se je dejansko pokazala pri-
ložnost, ki je nisem izpustil. In res sem 
tokrat zadel žebljico na glavico. Denar 
sem vložil tako, kot je bilo treba.« Vlo-
žek se je povrnil že v enem letu. Njegove 
trgovine v Postojni – tu je namreč imel 
tudi eno trgovino –, Kranju in Ljubljani 
so delale dobro, a je ugotovil, da je bilo 
sicer prometa veliko, ni bilo pa prave-
ga dobička. Odločil se je, da trgovini v 
Postojni in na Trubarjevi ulici proda in 
s tem zmanjša stroške.
Takrat je v Sloveniji v ospredje začel 
siliti trend znanih blagovnih znamk. 
Borut je prepoznal poslovno priložnost 
in začel sodelovati z domačimi zasto-
pniki znamke Big Star. Odločitev je bila 
pravilna, znamka džinsa je postala hitro 
priljubljena in kar nekaj časa je vse lepo 
teklo. Potem pa so zastopniki zašli v dol-
gove in Borut se je ponovno znašel na 
razpotju, a je nekako 'zvozil', kot sam 
pravi. »Spet sem moral v Evropo, v razi-
skovanje oblačilnega trga, iskat druge 
znamke. «

Odkašlja se in nadaljuje. Cinizma niti 
ne skriva. »Ampak v Sloveniji so zadeve 
očitno res tako zapeljane, da je težko, 
da bi lahko užival v tem, kar počneš. Pa 
tudi Slovenci kot narod ... Zelo težko 
komu kaj privoščimo. Sploh pa nikoli 
nisem razumel tistih, ki so se v danem 
trenutku odločili, brez idej, da bodo pro-
dajali iste znamke kot jaz, in to ceneje, 
kar v končnem ni bilo dobro ne zame 
ne zanje, saj niti pravega dobička niso 
imeli. V čem je potem smisel? No, jaz 
sem preživel, oni ne.«
Naredi premor in razmišljajoče zaklju-
či: »Slovenci ... Prav vsak pregovor je 
resničen.«
NOVO NADALJEVANJE. ZADNJE? Sledilo 
je obdobje, ko so v Kranju zaprli cen-
ter mesta za vozila, v Ljubljani pa se 
je odprl Citypark. V obeh trgovinah je 
posel močno upadel. Tako je trgovino v 
BTC-ju odprodal, v Kranju pa je na pre-
dlog tašče preselil trgovino v njen lokal 
na Bleiweisovo cesto, kjer se trgovina 
Gringo nahaja še danes. Ponovno je 
začel znova, a tokrat prizna, da se je pa 
prvič malce bal, kako bodo stvari tekle. 
»Lokal se namreč nahaja na lokaciji, ki 
ni ravno pretočna, pa še temeljito ga je 
bilo treba prenoviti. Glede na prejšnje 
čase se je vse namreč obrnilo na gla-
vo. Znamke kar naenkrat niso bile več 
pomembne. Strankam sem tako moral 
ponuditi ’robo’, ki je bila cenovno ugod-
nejša, a zaradi imena, ki sem si ga v tem 

času ustvaril, sem vztrajal pri kvaliteti.« 
Spet se je odpravil raziskovat. Našel je 
nove dobavitelje z dobro kvaliteto, ven-
dar neznanih znamk, zato pa so tudi 
cene lahko nižje. Toda živimo v časih, 
ko svetu nakupovanja kraljuje spletna 
prodaja, kar pa Borutu ni blizu, saj je 
njegova filozofija prodaje drugačna. On 
izhaja še iz časov butikov, in če bi se šel 
kaj takega, bi vse skupaj izgubilo čar, po 
drugi strani pa mu niti ni v interesu, da 
bi sto Kranjčank imelo enako majico.
Vprašamo ga, če spet strmoglavi, se bo 
še enkrat pobral? »Mislim, da so mi 
'čudaki' vzeli preveč energije. Mislim 
na Slovence, ki neprestano jamrajo, 
kako imamo slabo zdravstvo, slabe 
pokojnine ..., potem pa se hvalijo, da 
nakupujejo v Bosni, kjer je vse vsaj pol 
ceneje kot pri meni. Tam kupijo brez 
računa, na stojnici brez ogrevanja pozi-
mi, brez klime poleti ... Ni nobenih stro-
škov blagajn, interneta, ni prijaznih, 
redno zaposlenih prodajalk, za katere je 
treba poleg plače plačati še prispevke ... 
Nobenih davkov, pa tudi menjava ni 
mogoča, če slučajno kaj ni v redu. Na 
koncu je zaslužek prodajalca zagotovo 
večji kot moj, ampak ... Glavno je, da so 
oni srečni, ker so kupili poceni in mi 
nismo od njihovega denarja nič dobili. 
Tipično. Velika hvala pa vsem ostalim, 
zaradi katerih mi je uspelo zdržati tride-
set let, in zanje se bom trudil, dokler bo 
šlo.« 

Boruta Janca večina kliče kar Gringo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

M
letje žita, mešenje testa za kruh, vzhajanje v peharjih 
in nazadnje še peka v krušni peči na drva – vse to in 
še druge klasične postopke priprave kruha po starem 
si je bilo minuli četrtek možno v živo ogledati v centru 

Kranja. Pekarno pri vodnjaku je to popoldne postavil trzinski 
pek in mlinar Miha Krejan. V goste ga je povabil Center za traj-
nostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj na pobudo Branka Djo-
kovića iz trgovine Krajček, ki jo z izdelki zalaga tudi trzinska 
Hiša kruha. Pekarna pri vodnjaku je bila nedvomno zanimiva 
popestritev Četrtkov ob vodnjaku in je bila deležna precejšnje 
pozornosti.
KRUH PO POSTOPKIH NAŠIH BABIC. Peč na drva je Krejan s 
seboj pripeljal na prikolici. Pri vodnjaku je postavil tudi tradi-
cionalno slovensko mentrgo, v kateri so mesili kruh, še pred 
tem pa je pokazal mletje moke mlinčku na kamen. »Postopek 
je povsem enak kot pri velikem mlinu,« je razlagal, medtem 
ko je v posodo letela polnovredna pirina moka. Kruh peče po 
tradicionalnih slovenskih postopkih s kakovostno moko iz 
ekoloških žit, najbolje je, če je sveža. S peko kruha se je začel 
ukvarjati pred osemnajstimi leti, tedaj še povsem ljubiteljsko. 
Ker so tisti, ki znajo speči kruh tako kot nekoč, vse bolj redki, se 
je odločil poglobiti v že skoraj pozabljene postopke. Smernice 
mu je dal etnolog prof. dr. Janez Bogataj, v pomoč so mu bile 
tudi literatura in izkušnje kmečkih žena. »Tako sem spoznal, 
kako se iz dobrega žita dobi dobra moka in iz nje dober kruh 
brez dodatkov,« je pojasnil in dodal, da imamo v Sloveniji pri-
bližno 55 vrst kruhov. »Delimo jih v tri skupine. Ena so vsak-
danje vrste kruha, ta kruh je bil vedno polnovreden ali, grdo 
rečeno, črn. Tej oznaki se izogibam. Saj veste, včasih so rekli, 
da pri revnih hišah jedo črni kruh. To je kruh iz polnovredne 
moke iz celega zrnja.« Omenil je tudi praznične ali boljše vrste 
kruha iz očiščene ali bele moke z dodatkom masla, mleka, jaj-
ca, ter obredne vrste kruha, ki so kruh gospodinje okrasile z 
okraski iz testa in je bil na mizi ob posebnih priložnostih.
Na tokratni delavnici so zamesili vsakdanji zmesni kruh iz več 
vrst moke, tokrat sta bili to pirina in ajdova. Pek, ki s kruhom 
zalaga tudi nekatere ugledne Slovence, je z obiskovalci rad 

delil recepte, ki so dostopni tudi na spletni strani Hiše kruha 
(www.krejan-levec.si), in napotke za izboljšanje domače peke. 
Kot je poudaril, lahko prav vsak doma povsem enostavno spe-
če dober kruh, če se drži klasičnih predpisov. »Najprej je treba 
imeti pravo krušno moko, primerno za peko. Treba je imeti 
pravo razmerje z vodo, pri polnovredni moki jo potrebujemo 
nekaj več kot pri navadni. Ostale sestavine vedno dodajamo 
glede na težo moke,« je pojasnil.
DOBER KRUH LAHKO SPEČE VSAK. Postregel je tudi s povsem 
enostavnim receptom za kruh. V posodo za mešenje damo 
moko, nato kvas in sol, oboje v količini dveh odstotkov teže 
moke, in še vodo. Na kilogram polnovredne moke je prilijemo 
devet decilitrov. »Testo naj bo čim bolj redko. Vse skupaj zme-
šamo s kuhalnico in pustimo vzhajati do vrha posode. Nato 
testo po potrebi razdelimo na več hlebčkov, jih pregnetemo in 
damo ponovno vzhajati v vzhajalne košarice, za približno pol 
ure oz. do polovice vzhajanja. Pečico nastavimo na 250 stopinj, 
da se naredi skorja in je potem manj izhlapevanja vlage, kruh 
pa ostane dlje časa svež. Po približno desetih minutah tempe-

V pekarni pri vodnjaku
Na Glavnem trgu si je bilo minuli četrtek možno ogledati peko kruha po tradicionalnih 
postopkih, tako kot so to nekoč počele naše babice. Za dober kruh je v prvi vrsti potrebna 
kakovostna moka, zmleta iz dobrega žita, je poudaril pek Miha Krejan, ki je z obiskovalci 
delil bogato znanje o kruhu in tudi koristne napotke za domačo peko.

Pek Miha Krejan s sveže pečenim zmesnim kruhom



Kruh so zamesili v tradicionalni slovenski mentrgi.Prleška pogača
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Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

raturo znižamo na 220 stopinj. Trajanje peke je odvisno od 
velikosti kruha, za kilogram ali kilogram in pol potrebujemo 
približno eno uro.« Za lepšo skorjo lahko v testo dodamo tudi 
žličko sladkorja ali medu ali pa v pečico postavimo skodelico 
vode. »Polnovredne moke rade napenjajo, zato uporabljajmo 
začimbe, kot so janež, koriander, kumina,« je svetoval.
S KRUHOM NE GRE PRETIRAVATI. V četrtek je po Kranju naj-
prej zadišalo po pogačah. Te so pekli tudi nekoč, da so peč 
shladili za peko kruha in da so lačna usta lažje počakala nanj. 
Tokrat so obiskovalci lahko poskusili prleške pogače, prema-
zane s skuto, kislo smetano in koruznim zdrobom. Krejan je 
zaradi stiske s časom v pečico kmalu potisnil še kruh, a se 
je izkazalo, da prehitro. Pečica se namreč kljub prehodnemu 

hlajenju z vodo ni shladila in je kar nekaj hlebov preveč zape-
kla, a jih je izkušeni pek kljub vsemu nekaj »rešil«. Kot je 
ugotavljal, bi bilo glede na omejen čas peko pogač, ki potrebu-
jejo zelo vročo peč, bolje izpustiti, saj jo je bilo nemogoče tako 
hitro ohladiti na primerno temperaturo. »Kakorkoli, prikazali 
smo vse možne scenarije,« je na koncu z nasmehom na obra-
zu ugotavljal zgovorni pek, ki s svojo mobilno pekarno redno 
gostuje tudi na Ljubljanski tržnici.
Preden so se obiskovalci s toplimi hlebčki v vrečah odpravili 
domov, je še poudaril, da s kruhom ne gre pretiravati. »Nekoč 
so jedli ogljikove hidrate z mesom, da so bili dlje siti. Še meni 
je oče govoril, naj jem malo mesa in veliko kruha. Kruh je 
treba jesti malo in samostojno.« 



Branko 
Dežman 
s Kokrice 
je eden 
izmed dveh 
kolesarjev, 
ki sta bila 
na vseh 
štiridesetih 
izvedbah 
kolesarskega 
Juriša 
na Vršič. 
Prekolesaril 
ga je tudi 
letos. M. B. / 
Foto: Gorazd 
Kavčič

Na igrišču Diners CUBO golf Smlednik je potekalo že dvanajsto tradicionalno 
odprto prvenstvo Kranja v golfu, ki ga organizira Golf & country klub Kranj. Skupni 
zmagovalec je bil ponovno, tokrat že petič, Luka Zaplotnik, ki je glavno nagrado v 
vrednosti petsto evrov podaril v dobrodelne namene Projektu Boterstvo. Prejel je 
tudi pokal, ki mu ga je izročil predsednik Golf & country kluba Kranj Slavko Erzar. Po 
športnem delu so se golfisti družili na Šmarjetni gori. M. L. / Foto: Primož Pičulin

V Kranjski hiši je na ogled razstava fotografij Hrtji svet. Odprtje je vodila Karmen Zupan z Zavoda za turizem in kulturo Kranj, pridružila se ji je Tjaša Božič iz Društva Hrtji svet Slovenije, ki je razstavo pripravilo. Družbo »na odru« sta jima delala pasja prijatelja Bart in Angola. S. K. / Foto: Primož Pičulin

V Kranju je bilo na začetku septembra Evropsko veteransko prvenstvo v 
plavanju, kjer so tekmovalcem pomagali tudi z masažami. Masažni studio 
Malisa je aktivno sodeloval s štirimi maserji (Luka in Jure sta na sliki), ki 
so skrbeli za optimalno pripravljenost plavalcev. S. K. / Foto: osebni arhiv



Na Triglav teku na Brdu je bilo tudi veliko športnikov. V 

objektiv smo tokrat ujeli Brigito Langerholc in Vesno Fabjan. M. 

B. / Foto: Gorazd Kavčič

Branko 
Dežman 
s Kokrice 
je eden 
izmed dveh 
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Juriša 
na Vršič. 
Prekolesaril 
ga je tudi 
letos. M. B. / 
Foto: Gorazd 
Kavčič

Kranjčanki Lea Šemr, dr. med., in Simona Debelak, dr. stom. (na sliki), sta organizirali zanimiv sredin večer pod naslovom »Kaj je lepo v očeh plastičnega kirurga, kiparke in filozofinje?«. V pogovoru v dvorani gradu Khislstein so sodelovali akademska kiparka Dragica Čadež, mag. Franc Planinšek, dr. med., in filozofinja Tina Košir. S. K. / Foto: Gorazd Kavčič

Mlad švicarski par potujočih glasbenikov, Jane Buschmann in Etienne Sarrasin, že dobro leto dni 

v družbi dveh psov in treh osličkov kar peš potuje po svetu. Simpatična druščina, ki je na svoji dolgi 

poti prečila tudi gorenjsko prestolnico, je nad lepotami naše dežele navdušena, tako da vsaj še nekaj 

tednov nameravajo ostati v Sloveniji, nato pa se bodo znova prepustili sivi poti, da jih odpelje naprej, 

novim deželam ter dogodivščinam naproti. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Velika pridobitev 
Prešernovega 
gledališča je v zadnjih 
dveh letih zagotovo igralec 
Blaž Setnikar. Na nedavnem 
srečanju Prešerno s 
prešernovci se je izkazal 
tudi kot kitarist, saj sta 
s pevko in flavtistko (v 
predstavi Kdo je napravil 
Vidku srajčico? tudi 
soigralko) Tinkaro Kovač 
presenetila z izvedbo znane 
What's up skupine 4 non 
Blondes. I. K. / Foto: Igor 
Kavčič

Peter Musevski je že dolgoletni 
»prešernovec«, mimogrede tudi eden najbolj 
prepoznavnih obrazov slovenskega filma 
zadnjih dvajset let, je ponosen na svojega 
kuža, angleškega hrta po imenu Pingo. 
Fotografija nedvomno govori o velikem 
prijateljstvu. I. K. / Foto: Igor Kavčič
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Besedilo: Alenka Brun

G
ledala sem mlado družino, ki se 
je tisto soboto dopoldne ustavila v 
delikatesi Figa v centru mesta, in 
ujela odgovor najmlajše članice: 

»Mami, tole je pa dobro.« 
Stopila sem bliže in se opogumila: posku-
sila sem nojev ragu. Ugotovila sem, da 
stavki vabila, ki sem ga zasledila na spletu, 

držijo. »Druženje ob nojevem raguju je 
primerno za vse generacije. Za uspešno 
degustacijo morate imeti le kanček radove-
dnosti ter ’dober okus’. Nojeve jedi namreč 
nikogar ne pustijo ravnodušnega.« 
NEŽNO MESO. Barbara Tomše Ferenčak iz 
Modrega vratu iz okolice Brežic se je tokrat 
ustavila v Kranju. S Katarino Likozar iz 
mestne Fige sta združili moči in povabili 
na okusno dopoldne. Barbara je vsem obi-
skovalcem delikatese potrpežljivo odgovar-

Nojev ragu
Verjamete ali ne, a če ne bi vedela, da jem nojev ragu, bi mislila, da 
je bilo za jed uporabljeno goveje meso. Ragu je bil okusen, meso pa 
izjemno mehko.

jala na vprašanja o nojevi farmi pa mesu, 
o raguju, ki so ga lahko okušali in je bil 
narejen po receptu kuharja Dejana Pavli-
ča. »Recept je podoben receptu klasičnega 
raguja. Razlika je v dodanem mesu, tako 
da dopušča kuharju ali kuharici določeno 
mero fleksibilnosti. Nojevo meso je meh-
ko, nežno že v osnovi, tako da moramo biti 
predvsem previdni z začimbami oziroma 
njihovim dodajanjem, da ga te ne ’povozi-
jo’.« 
Je pa obiskovalce okusnega mesnega 
dopoldneva v Figi zanimalo tudi nojevo 
jajce. Barbara je imela s seboj enega praz-
nega, za lažjo predstavo. Njegova velikost 
je bila fascinantna, pa tudi vsebinsko naj bi 
odtehtalo kar za kakšnih 25 kokošjih jajc.
Izvedli smo tudi, da je nojevo meso zelo 
zdravo. Kakovostno, rdeče, sočno in seve-
da, mehko. V strokovni literaturi lahko 
zasledimo, da je izjemen vir železa in bel-
jakovin, z majhno vsebnostjo maščob. In 
tudi njegova priprava je enostavna. Kogar 
je zanimalo, je dobil iz prve roke tudi kak-
šen recept. Izbrala sem dva.
PEČEN NOJEV FILE (ZA DVE OSEBI) Potre-
bujemo dva kosa nojevega fileja, sol, zeli-
ščno sol in olivno olje. V ponvi segrejemo 
olje ter na visoki temperaturi popečemo 
file – na vsaki strani minuto. Potem tem-
peraturo pečenja močno znižamo in file 
rahlo pečemo na vsaki strani še po dve 
minuti. Solimo na koncu.
Fileja preložimo na krožnik, v ponvi pa 
lahko prepražimo eno sesekljano rdečo 
čebulo z dodanima dvema žlicama bele-
ga vina ter tako pripravimo tudi sočno 
omako.
NOJEV RAGU S KOLERABO IN NJOKI (ZA 
ŠTIRI OSEBE) Za njoke potrebujemo 
300 g krompirja, 100 g ostre moke, jajce 

Vabljeni, da nas obiščete!

Delovni čas: pon.-pet. od 9. do 12. in od 15. do 19. ure (od1. 4. do 30. 9., poletni 
čas), od 14.do 18. ure (od 1. 10 do 31. 3., zimski čas), sobota od 8. do 13. ure.
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Barbara Tomše Ferenčak in Katarina Likozar

in sol. Krompir olupimo, narežemo na 
kocke ter skuhamo v slani vodi. Kuhane-
ga še vročega pretlačimo in mu dodamo 
ostro moko. Ohlajeni masi dodamo sol 
in jajce ter zgnetemo v testo. Oblikuje-
mo njoke in jih skuhamo v osoljeni vreli 
vodi. Njoki so skuhani, ko priplavajo na 
površje.
Za ragu pa potrebujemo 320 g nojevega 
mesa, 100 g kolerabe, 100 g pelatov ali 
paradižnikove mezge, 50 g masla, 200 g 
rdeče čebule, 50 g parmezana, strok čes-
na, sveži peteršilj, vodo ali jušno osnovo, 
olje, poper in sol. 
Najprej na maščobi prepražimo na dro-
bno nasekljano čebulo. Ko porumeni, 
ji dodamo na kockice narezano nojevo 
meso. Ko je prepraženo, dodamo nase-
kljani česen in svež peteršilj ter nada-
ljujemo s praženjem. Dodamo spasira-
ne pelate ali paradižnikovo mezgo. Po 
okusu solimo in popramo ter zalijemo 
z vodo ali jušno osnovo, a le toliko, da 
prekrijemo meso. Dodamo še na kockice 
narezano kolerabo ter kuhamo nadalj-
njih dvajset minut. 
Njoke prelijemo z ragujem ter pred servi-
ranjem potresemo še s parmezanom.  

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (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

ŠIROKA  

IZBIRA

NIZKE 

CENE

ARAŠIDI 
ROYALS
SLANI
1 kg
3,53 EUR

VINO JANŽEVEC 
V KARTONU, 1 l, 5+1 GRATIS

13,91 EUR
SLADKOR  

DOLCE VITA  
1KG

0,54 EUR

ZAČ. ČEBULA 
PRAŽENA 

1KG / 2,99 EURTUNA RIO MARE / 4 x 80 g / 4,65 EUR

PRALNI PRAŠEK  
WASH  

10 KG / 9,95 EUR

VISOKA KAKOVOST
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

KOŽA IN NEŽELENI UČINKI UV ŽARKOV
Sonce ima pozitivne vplive na naše zdravje. Omogoča sinte-
zo vit. D, krepi imunski sistem, ugodno vpliva na krvni obtok 
ter na splošno dobro počutje. Žal, ima tudi svojo “temno 
plat”; pretirano izpostavljanje je lahko zelo nevarno. Posle-
dice izpostavljenosti so lahko zgodnje ter pozne.
ZGODNJE so: rdečina kože, opekline, toksični dermatitis oz. 
vnetje kože, ki je posledica kombinacije določenih snovi z 
UV žarki.
POZNE so: gube, tanjšanje  ter suhost kože, vidne žilice, son-
čne pege, predkancerozne spremembe ter kožni rak, kot 
najhujša pozna posledica sončenja. Približno 90% karcino-
mov nastane zaradi škodljivega delovanja sončnih žarkov 
Škodljivi vplivi UV žarkov se kopičijo v kožnih celicah. Posle-
dice lahko postanejo vidne šele čez desetletja. Najbolj neva-
ren je maligni melanom. Število ljudi, ki zbolijo za malignim 
melanomom se vsakih 10 let približno podvoji. 
Kakšna je razlika med UVA in UVB žarki? UVB žarki so visoko-
energetski žarki, ki so večinoma odgovorni za sončne ope-
kline. UVA žarki ne grejejo, vendar prodirajo v globlje plasti 
kože in kožo nepopravljivo poškodujejo. Odgovorni so za 
hitro staranje kože in razvoj kožnega raka.  
Solarij ni varna zaščita, celo nasprotno! Mlajšim od 18 let 
ga posebej odsvetujemo. 30 min v solariju je enakovredno 
celodnevnem sončenju. Luči oddajajo 3-krat več UVA žarkov 
kot Sonce in manj UVB žarkov, zato je tveganje za pojav raka 
povečano. 
Krema za samoporjavitev je varen nadomestek. Obarva le 
zgornjo plast kože, barva traja približno 5 do 6 dni in se nato 
zlušči z odmrlimi celicami. Pred nanašanjem se priporoča 
piling kože, ki podaljša obstojnost barve za kakšen dan. Tako 
kožo je vseeno priporočljivo namazati z zaščitnimi kremami, 
kajti taka krema ne ščiti pred soncem. Seveda se moramo 
zavedati možnosti, da lahko pride do preobčutljivostne 
reakcije na preparat; zato je treba narediti preizkus in nama-
zati majhno količino kreme na manjše, skrito področje kože, 
pokriti obližem in prekontrolirati reakcijo čez 2 dni.

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
dr. Tamara Levičnik, 
spec. dermatovenerologinja

Besedilo: Suzana P. Kovačič

O
b dnevu slovenskih lekarn bo v lekarnah brezplačno 
dosegljiva knjižica Izdelki iz zdravilnih rastlin, s pod-
naslovom O pravilni in varni uporabi zdravil. »Že naše 
babice in prababice so za lajšanje blažjih zdravstvenih 

težav pogosto uporabljale zdravilne rastline in domače izdelke 
iz njih. Z razvojem sodobnih zdravil pa je njihov pomen upa-
del, še več, nekatere zdravilne rastline so šle celo v pozabo. 
Toda zadnja leta se vračajo v naše življenje kot posledica vra-
čanja k naravnemu oziroma k naravi. V trgovinah in lekarnah 
najdemo veliko izdelkov iz zdravilnih rastlin, ponujajo jih 
tudi različni proizvajalci na spletu. Marsikdo pa se tudi sam 
loti nabiranja in priprave izdelkov. Pri nabiranju, izdelovanju, 
kupovanju in uporabi izdelkov iz zdravilnih rastlin je potre-
bna previdnost,« je med drugim v uvodniku knjižice napisala 
glavna urednica mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec. 
Knjižico je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija 
farmacevtov javnih lekarn, s prispevki sodeluje več avtoric s 
področja farmacevtske stroke. 

Knjižica postreže s številnimi koristnimi nasveti o nabiranju, 
pripravi, shranjevanju, pravilnem izboru izdelka iz zdravil-
nih rastlin in primernosti uporabe pri različnih bolezenskih 
stanjih in starostnih skupinah. Razdelana je na več poglavij: 
Razlika med zdravilom in prehranskim dopolnilom, Izdelki 
iz zdravilnih rastlin, Zdravstvene težave, primerne za samoz-
dravljenje z izdelki iz zdravilnih rastlin, Kaj je pomembno, ko 

Dan lekarn
Letošnja strokovna tema ob dnevu slovenskih 
lekarn, 26. septembru, so izdelki iz zdravilnih 
rastlin. 

  V Gorenjskih lekarnah bodo 26. 
septembra brezplačno izvajali meritve 
telesne teže in višine, krvnega tlaka ter 
glukoze v krvi. V tednu med 24. in 28. 
septembrom pa bodo brezplačno izvajali 
tudi storitvi: pregled uporabe zdravil (PUZ) 
in izdelave osebne kartice zdravil (OKZ).



se odločate za uporabo izdelkov iz zdravilnih rastlin, Uporaba 
izdelkov iz zdravilnih rastlin pri otrocih, nosečnicah in doječih 
materah, Galenski izdelki ter Nabiranje in izdelava izdelkov iz 
zdravilnih rastlin doma. 
V Gorenjskih lekarnah bodo tudi letos ob dnevu lekarn, 26. 
septembru, brezplačno izvajali meritve telesne teže in višine, 
krvnega tlaka ter glukoze v krvi. V tednu med 24. in 28. sep-
tembrom pa bodo brezplačno izvajali tudi storitvi pregled upo-
rabe zdravil (PUZ) in izdelava osebne kartice zdravil (OKZ). 

Več o teh storitvah lahko preberete na spletni strani Gorenjskih 
lekarn ali vprašate v lekarni, kjer so na voljo tudi informativni 
lističi s podrobnejšim opisom. Ob tej priložnosti bodo izdali 
posebne Lekarniške e-novice iz Gorenjskih lekarn, ki bodo 
namenjene dnevu slovenskih lekarn in temam o zdravilnih ras-
tlinah.  
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 Najpogosteje uporabljene zdravilne 
rastline v Sloveniji so kamilica, borovnica, 
žajbelj, rman, poprova meta, šentjanževka, 
bezeg in lipa. Ginko je najbolj prodajano 
zdravilo rastlinskega izvora. Česen je bil v 
času starega Egipta tako cenjen, da so ga 
uporabljali kot denarno valuto. (Povzeto iz 
knjižice Izdelki iz zdravilnih rastlin)

Golniški simpozij v organizaciji Klinike Golnik bo 5. in 6. 
oktobra v Rikli balance hotelu na Bledu, na njem bodo 
domači in tuji predavatelji obravnavali številne zanimive 
teme, med njimi tudi, kako zmanjšati škodljive vplive noč-
nega in izmenskega dela. Simpozij se bo z odprtjem začel 
v petek, 5. oktobra, ob 13. uri, sledilo bo več predavanj 
na temo Kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), v 
popoldanskem delu bodo Teme za radovedne, med njimi 
Človek ni nočna žival, Personalizirano zdravljenje KOPB, 
Prilagoditev zdravnika na nočno delo, v večernem delu 
pa bodo na vrsti pogledi na obstruktivno spalno apnejo. 
V soboto, 6. oktobra, bo jutranje predavanje na temo Kaj 
se skriva za napotno diagnozo »alergija«, sledile bodo 
vsebine o interventni pulmologiji in internistični onkologiji, 
v popoldanskem delu pa aktualne teme o alergologiji ter 
intersticijske pljučne bolezni. »Do zadnjega diha« bo slu-
šatelje v soboto ob 18.45 popeljala motivacijska govornica, 
olimpijka Petra Majdič. Vizija simpozija je, da strokovnjaki, 
slušatelji z več področij (pulmologi, onkologi, delno tudi 
splošni zdravniki in pediatri ...), postanejo vse bolj multidi-
sciplinarni, da se skupaj pogovarjajo o temah, ki sprem-
ljajo kroničnega bolnika od domačega okolja, družinskega 
zdravnika do hospitalizacije in nazaj. Da se ve, kako bolnik 
prehaja iz nivoja na nivo, da optimizirajo kontakte. S. K. 

NA 16. GOLNIŠKEM SIMPOZIJU  
TUDI OLIMPIJKA PETRA MAJDIČ

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kranj podarimo 25 % 
popusta na izbran izdelek ob enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, 
boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, 
na zaklenjene cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki 
jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 16. 10. 2018.

KUPON ZA
25% POPUST

KR

Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
V Beli štacunci smo zelo dobro založeni tako s kompresijskimi 
povoji kot tudi s kompresijskimi nogavicami. V trgovini zaposlene 
strokovne sodelavke vam bomo svetovale kako jih namestiti in, če 
bo potrebno, vas tudi naučile pravilnega povijanja. 

Bolečine v nogah 
SO KRIVE KRČNE ŽILE?
Za boleče noge je veliko razlogov: stoječe 
delo, osemurno sedenje v službi, pretiravanje 
pri telesnih aktivnostih, neprimerna obutev, 
nekatere bolezni, debelost, težave s hrbtenico, 
različne okužbe,  virusna obolenja in še kaj bi 
našli. Bolečin ne smemo zanemariti, saj nas z 
njimi telo opozarja in nas sili k ukrepanju. 
Veliko vzrokov namreč lahko uspešno zdravimo.
Bolečina je lahko napoved hude bolezni 
Boleče noge so lahko tudi eden prvih znakov 
zelo hude bolezni – kroničnega venskega 
popuščanja. Ker žilam v nogah oslabijo žilne 
stene, se raztegnejo in razširijo. Venske zaklopke 
krvi ne zmorejo več usmerjati navzgor proti srcu, 
zato ta prične v žilah zastajati. V nogah najprej 
občutimo pekoč občutek, postanejo utrujene in 
napete, goleni nam pričnejo otekati. Opazimo 
modrikaste, zvijugane in čudno zasukane žile ter 
pajkovi mreži podobne drobne žilice v koži. Če 
ne ukrepamo pravočasno, lahko bolezen privede 
do propadanje tkiva, do kroničnih ran in celo 
gangrene.
Kdaj posumiti na kronično vensko popuščanje? 
Zanesljivi znaki začetka kroničnega venskega 
popuščanja so naslednji: 
•  bolečine se zmanjšajo, ko hodimo ali noge
   dvignemo v višji položaj, 
•  gretje nog težave še poslabša,
•  če noge hladimo, se bolečine zmanjšajo,

•  povijanje nog s povoji ali kompresijske  nogavice 
   težave občutno izboljšajo ali jih celo odpravijo.
K zdravniku
Zdravnik - specialist dermatolog ali flebolog bo 
predpisal ustrezno zdravljenje. V prvem stadiju 
zdravljenja kroničnega venskega popuščanja je 
nujno potrebna kompresijska terapija oziroma 
kompresijsko povijanje z elastičnimi povoji. S 
stiskanjem ven od zunaj namreč lahko prepreči-
mo napredovanje bolezni in blažimo simptome, 
žal pa se težave vrnejo, če s kompresijskim 
zdravljenjem prenehamo.
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Pri podjetju Nuvision, ki se ukvarja s 
prodajo in montažo IR-panelov, pojas-
njujejo, da so grelna telesa, ki delujejo 
na principu toplotnega valovanja, tako 
stara, kot je človeku znana uporaba 
ognja in seveda kasneje krušne peči, ki 
so vedno oddajale prijetno toploto. Kot 
prvi centralni radiator je bil znan hipo-
kaustalni radiator Rimljanom. Deloval je 
na principu toplovalovnega radiatorja s 
pogledom na naraven način življenja in 
zdravega bivanja. Ponovno tako prihaja 
dolgo pozabljen način ogrevanja v naše 
domove in stanovanja v tej moderni 
dobi. S pomočjo električne energije in 
posebnih karbonskih vlaken, ki se izde-
lujejo za vesoljsko industrijo, je dosežen 
zdravju ugoden in energetsko varčen 
toplotni učinek.
Običajno topla voda, plin ali električni 
radiatorji oddajajo svojo toploto pre-

težno preko konvencijske površine in 
tako oddajajo toplo energijo s pomo-
čjo nosilca toplote (okoljskega zraka) 
v prostor. Ampak odločilen je delež 
toplotnega sevanja za občutek prijet-
ne prostorske klime. Na tem fizikalnem 
načinu, s pomočjo visokega deleža 
toplotnih valov, temelji princip krušnih 
peči. Sprednja grelna stran IR-panela 
pa oddaja v prostor infrardečo toplo-
to v valovni dolžini od sedem do 14 
um. Tako obliko toplote človek sprej-
me vsakodnevno, ko je na soncu, in je 

za človekovo počutje ter zdravje zelo 
pomembno.
In zakaj je pri IR-ogrevanju priporočljiva 
prostorska klima? Ker ni porabljen kisik, 
niti prostorski zrak ni izsušen in ne pri-
haja do nobenega izgorevanja. Toplota 
nastaja s pretokom električne energije 
v nekovinskem vodilu, ki je zaprt, ter 
ohranja izolacijo prenosnega panoja. 
Zrak se ne izsušuje, ker toplotni panel 
oddaja toplotne valove, ki prodrejo 
skozi zrak, ne da bi spremenili njegovo 
fizikalno stanje.

Drugačna dimenzija ogrevanja
Pogosto vprašanje je, ali je infrardeče ogrevanje novo ali že prastaro. 

IR-ogrevanje uporabljajo tudi v medicini, na primer v inkubator-
jih. Grelni element oddaja IR- žarke v prostor in tako se segreva-
jo stene, tla in vsi predmeti. Ker so ogreti na enako temperaturo 
kot zrak ali celo stopinjo več, je toplota razdeljena po prostoru 
enakomerno, tako je med tlemi in stropom samo približno dve 
stopinji Celzija razlike. Poraba električne energije je tako lahko 
nizka, saj paneli delujejo v povprečju od štiri do šest ur na dan. 
Investicija je lahko postopna za vsak prostor posebej, zato je 
primeren sistem ogrevanja kot osnovni ali dopolnilni vir.
Panele lahko namestimo na strop ali zid, odvisno prostora, zato 
si ga ogleda naš strokovnjak, upoštevamo pa tudi druge dejav-
nike za pravilen izračun moči panelov za posamezen prostor. 
Neprimerna ali prenizka moč lahko privede do neogretih pro-
storov in velike porabe električne energije. Podjetje Nuvision, d. 
o. o, ponuja brezplačen ogled na domu ter strokovno mnenje o 
moči panelov in montaži.

Oglasno sporočilo

Nuvision, d. o. o.
Cerov log 16

8310 Šentjernej
info@nuvision.si
www.nuvision.si

041 886 484
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Najbolj zdravo in varčno ogrevanje z infra paneli Vitalheizung
Podjetje Nuvision, d. o. o., je generalni uvoznik IR-panelov Vitalheizung iz Avstrije z več kot 26-letno tradicijo. Ponujamo vrhunsko 
kakovost panelov s sedemletno garancijo in več kot 40-letno dobo uporabnosti brez vzdrževanja in servisiranja.

Vitalheizung paneli: 
• do 65 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja 
• nizka investicija
• brez vzdrževanja in servisiranja
• dolga doba uporabnosti
• pozitiven vpliv na zdravje in počutje
• občutek toplote v prostoru je naraven, zato je bivanje prijetno
• ni kroženja zraka, zato ni dvigovanja prahu
• ogrevanje, ki suši vaše zidove in tako prepreči nastanek 

vlage ali plesni
• stene, tla in predmeti v prostoru so vedno topli in prijetni
• akumulacija toplote je tako v vseh stenah, predmetih v 

prostoru
• enostavno upravljanje temperature za vsak prostor posebej
• hitra montaža brez večjih posegov
• primeren sistem ogrevanja ali dogrevanja za vse vrste 

bivalnih, počitniških, poslovnih in industrijskih objektov
• vsak IR-panel lahko pobarvamo ali nanj natisnemo sliko po 

vaši želji
• sedemletna garancija
• vsi potrebni EU-certifikati

Za več informacij nas pokličite na 041 886 484  
ali obiščite spletno stran www.nuvision.si  

oziroma pišite na info@nuvision.si.

V prodajnem programu imamo IR-panele Vitalheizung, kot novost na trgu pa ponujamo edinstveni model EKO TERMODYNAMIC 7+, 
ki ima do 30 odstotkov nižjo porabo električne energije kot klasični IR-panel. Prav tako ponujamo klimatizacijo prostorov s klimatskimi 
napravami s kar petletno garancijo ter upravljanjem po telefonu ali tabličnem računalniku.

AKCIJA DO KONCA OKTOBRA AKCIJA DO KONCA OKTOBRA AKCIJA DO KONCA OKTOBRA

Sprednja grelna stran IR-panela oddaja v prostor 
infrardečo toploto v valovni dolžini od sedem do 14 um. 
Tako obliko toplote človek sprejme vsakodnevno,  
ko je na soncu, in je za človekovo počutje ter zdravje  
zelo pomembna.
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Kot je pojasnil Jure Kristan, direktor pod-
jetja AX Systems Adria, alarmni sistemi, 
d. o. o., je ogrevanje z IR-paneli, s čimer se 
tudi ukvarja njihovo podjetje, primerno 
za stanovanjske, poslovne in industrijske 
objekte, tako za novogradnje kot objek-
te, ki se adaptirajo. »IR-ogrevalne panele 
odlikuje varčnost, prihranek je tudi do 
šestdeset odstotkov pri stroških ogreva-
nja, za vgradnjo pa ne potrebujete doda-
tnega prostora za kotlovnico in cisterno. 
Na podlagi praktičnih izkušenj pa smo 
ugotovili, da je kombinacija ogrevanja 
z IR-ogrevalnimi paneli in ogrevanje na 
drva trenutno najbolj ekonomična in 
učinkovita varianta. Predvsem pri novo-
gradnjah to priporočamo, saj imajo novi 
objekti v prvem nadstropju v veliki večini 
veliki dnevni prostor, povezan s kuhinjo. 
Za take prostore je kombinacija kamina 

in ogrevanja na IR-ogrevalne panele naj-
bolj učinkovita. V prehodnem obdobju 
večino časa ogrevamo z IR-paneli, v času 
ostre zime pa uporabljamo tudi ogreva-
nje s kaminom.« 
IR-ogrevanje je zelo zdrav način ogre-
vanja, občutek toplote je izredno prije-
ten in udoben, kot je poudaril Kristan: 
»Dejansko govorimo o sončevi toploti 
in vemo, kako prijetno nam je nekje na 
soncu. Toplota se hitro razporedi po pro-
storu in ni odvečnega kroženja toplega 
zraka. IR-ogrevanje odpravlja tudi vzro-
ke za plesen in vlago, kar je eden večjih 
problemov pri starejših objektih. Zelo 
pogosto ima uporabnik željo imeti v 
vsakem prostoru svojo mikroklimo, npr. 
v spalnici želimo nižjo temperaturo kot 
v dnevni sobi. Pri ogrevanju z IR-paneli 
lahko te zahteve v popolnosti izpolnimo. 

Panele je možno montirati (montaža ni 
zahtevna) tako na stene kot na stro-
pe, lahko jih prekrijemo dekorativno z 
motivom ali poslikavo s slikarsko tehni-
ko. IR-ogrevanje velja za okolju prijazen 
način ogrevanja, saj se vedno več elek-
trične energije pridobiva iz okolja.«

Okolju prijazen način ogrevanja
IR-ogrevanje še danes velja za nekaj novega, vendar se je v zelo kratkem času pokazalo  
kot izredno učinkovit in prijeten način ogrevanja.

Naši uporabniki so izbrali udobno, prijetno ter varčno ogrevanje z IR paneli UDEN-S. Ogrevalni IR paneli večino električne energije pretvorijo v toploto. 
Tako proizvedena toplota je za človeka in živali ugodna in prijetna ter posnema naravni krog ogrevanja, ki je zdrav in omogoča, da je manj vrtinčenja 

zraka v prostoru ter ohranja primerno vlažnost zraka.

Od 12.-14.10.2018 nas obiščite na Jesenskem sejmu v Komendi. V mesecu oktobru vam ponujamo dodatni 10% sejemski popust.

AX SYSTEMS ADRIA d.o.o.  041 362 224   jure@alarm-sistemi.si     
Poskrbite za ogrevanje in toploto v vašem domu z UDEN-S grelnimi IR paneli

IR ogrevalne letve

Dizajn IR ogrevalni paneli

Stenski IR ogrevalni 
paneli

AX Systems Adria, alarmni sistemi d.o.o., Pot na kolodvor 4, 4000 Kranj  (salon Zoisova 1, Kranj – nasproti sodišča)
www.irogrevanjeprostora.si Tel.: 00 386 41 362 224   jure@alarm-sistemi.si

IR-ogrevanje odpravlja  
tudi vzroke za plesen  
in vlago, kar je eden večjih 
problemov pri starejših 
objektih. Predvsem pri 
novogradnjah priporočamo 
kombinacijo ogrevanja  
z IR-paneli in ogrevanje  
na drva (v kaminu).



Če iš če te rešitev za preureditev 
stanovanja, nam opišite in  
skicirajte svoj problem. Ne 
pozabite na mere in druge 
podatke, dopišite tudi svoje 
želje.  
Pisma pričakujemo na naslov: 
Gorenjski glas, ”ARHI TEKT”, 
Bleiweisova ce sta 4,  
4000 Kranj.

Besedilo: Ines Košec, u.d.i.a.

V 
majhni otroški sobici je treba 
urediti bivanje in spanje za dva, 
zaželeno pa je, da bo primerno za 
daljše obdobje. Sobica je orienti-

rana na sever s sredinsko orientiranim 
oknom. Otroške garderobne omare so že 
postavljene v predsobi.

Tipski sestav pograda je bil izbran s 
strani staršev. Del sestava je tudi nizka 
omara in je v primerjavi z navadnim 
pogradom precej bolj zanimiv in upo-
raben. Pred oknom je po meri izdelana 
delovna miza in predalnik. Ker je soba 
ozka, izkoristimo steno ob oknu za regal 
in nekaj polic za knjige. Soba je orienti-
rana na sever, zato je treba poskrbeti še 
za primerno osvetlitev. Za to so primer-

na stenska svetila z možnostjo prilago-
ditve jakosti svetlobe. Za steno je izbran 
oplesk v barvi sivke, ki se lepo obnese 
v manj naravno osvetljenih prostorih. 
Interier še dodatno popestrimo z igri-
vo tapeto na daljši steni ob vratih. Tako 
smo majhno sobico spremenili v funk-
cionalen, kreativen in pozitiven prostor, 
kjer se bosta malčka dobro počutila.

Sobica za dva
Za nasvet nas je tokrat zaprosila mamica dveletne deklice,  
ki bo kmalu dobila bratca.



www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih
napak na tej strani napačno navedeni. Akcijske cene veljajo od 10.9.2018 do 30.9. 2018 oziroma do odprodaje zalog. Popust na polaganje 
parketa velja za artikle iz tega oglasa v času akcije.

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

PARKET VINTAGE
troslojni parket
sredica bor
krtačen, oljen hrast, 4V
13,5x190x2190 mm

OB NAKUPU PARKETA
8% popusta na polaganje

MASIVNI PARKET - MASIVNE DESKE
krtačen, oljen, hrast, 4V
natur - rustik, dek. 002 classic 1000
14x140x500-2400 mm
Redna cena: € 58,00/m2

MASIVNI PARKET 
troslojni parket, masivne deske hrast-hrast-hrast
krtačen, oljen, hrast, 4V
natur - rustik, dek. 084, swiss weiss
14x180x1200-2400 mm

€74,50/m2€46,40/m2

€34,90/m2
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Znižajte stroške ogrevanja s proizvodi podjetja Barbatus!

NOVO
Premium

NOVO

SG-50 
INOX

• TOPLING - kotli na pelete in polena • Profesionalni sistemi za izgorevanje lesne biomase • SENKO, RIZOLLI - štedilniki in peči na pelete 

SENKO

C-25 PREMIUM

TOPLING

RIZZOLI

C-25 ML 80P12

SG-60
NOVO
Linea 20

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor O 040 128 035  c 08 205 32 65  w darko@barbatus.si, www.senko.si, www.topling-barbatus.com

Besedilo: Suzana P. Kovačič

M
ed petindvajsetimi vzorci se je našel en neustrezen, 
pri kar šestih vzorcih pa so na podlagi izmerjenih 
parametrov določili nižji kakovostni razred, kot 
je bil označen na embalaži. Ponovno so ponekod 

odkrili tudi zavajajoče oznake za potrošnike, med katerimi 
vse oznake nimajo enake teže, vendar pa lahko pomembno 
vplivajo na nakupno odločitev, če potrošnik nima pri sebi 
rezultatov testa. 
TEST PELETOV BREZPLAČNO DOSTOPEN. Vsi peleti, ki so 
dobili skupno oceno najmanj 70 ali več, so za uporabnika 
enako dobri, saj so razlike v kakovosti med njimi le minimal-
ne, a na trgu je kar nekaj peletov, ki takšnega rezultata ne 
dosežejo. Test peletov je brezplačno dostopen na www.zps.
si. Testirali so pelete v 15-kilogramskih vrečah, ki so najbolj 
primerni za uporabo v kaminih, kaminskih pečeh in v manj-
ših sistemih za centralno ogrevanje. Kupili so jih na različnih 
prodajnih mestih po Sloveniji. V izbor so uvrstili 19 vzorcev 
z označenim razredom kakovosti A1 in šest iz razreda A2, 
saj te na ZPS kot edine priporočajo za nakup, ker zagotavlja-
jo najbolj kakovostno in do okolja prijazno ogrevanje. »Med 
peleti, ki so imeli na embalaži označen razred A1, smo žal 
našli tudi takšnega (Bioles Horizont, smreka), ki ga zaradi 
previsoke vsebnosti pepela nismo mogli razvrstiti v nobeno 
kategorijo, zato je dobil končno skupno oceno 0. Pri omenje-
nem vzorcu smo pogrešali tudi najbolj osnovne informacije, 
denimo številko certifikata in poreklo surovine,« je povzel 

Test lesnih peletov 
nekoliko razočaral
Potem ko so z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) lani po testu lesnih peletov, 
ki so ga izvedli v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, poročali o 
spodbudnih rezultatih, je letošnji test nekoliko razočaral. Pri četrtini vzorcev je 
bil izmerjeni kakovostni razred nižji od označenega.

VAREN DOM
z brezžičnim alarmnim sistemom Ajax

BREZ DRAGIH INŠTALACIJ
INOVATIVNA TEHNOLOGIJA
NADZOR PREKO MOBILNE APLIKACIJE

Obiščite nas na Jesenskem sejmu v Komendi.

AX Systems Adria, alarmni sistemi d.o.o., Pot na kolodvor 4, 
4000 Kranj  (salon Zoisova 1, Kranj – nasproti sodišča) 

www.alarm-sistemi.si Tel.: 041 362 224   jure@alarm-sistemi.si
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rezultate Boštjan Okorn z ZPS in dodal: »Tudi kar petim 
vzorcem razreda A2 smo določili nižji kakovostni razred, 
razred B, in sicer bodisi zaradi previsokega deleža pepela 
bodisi premajhne mehanske obstojnosti. En vzorec pa je 
padel iz prvega kakovostnega razreda A1 v A2.« 
NAJVEČJI TEŽAVI: DELEŽ PEPELA IN MEHANSKA OBSTOJ-
NOST. ZPS v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slove-
nije vsa leta izvaja test peletov na enak način, pri čemer 
kakovost pomeni 90 odstotkov ocene, ustrezno ozna-
čevanje pa deset odstotkov. Na podlagi izkušenj so letos 
ponovno preverili še dodatna parametra: gostoto nasutja 
in vsebnost prašnih delcev (manjših od 3,15 mm) v vreči. 
»Pri gostoti nasutja ni bilo težav, tudi pri preverjanju vse-
bnosti prašnih delcev so vsi, z izjemo zadnjeuvrščenega na 
testu, dobili oceno zelo dobro,« je poudaril Boštjan Okorn 
in dodal: »Vsi vzorci z označenim kakovostnim razredom 
A1 in A2 so se zelo dobro odrezali pri preverjanju vsebnosti 
vode, odstopanja pa so se pokazala pri preverjanju deleža 
pepela in mehanske obstojnosti. Med vzorci iz razreda A1 
sta le zadnjeuvrščena dobila oceno dobro za delež pepela 
(vsi drugi zelo dobro), rezultati vzorcev iz razreda A2 pa so 
razočarali. Slaba ocena ne preseneča, saj se je z izjemo pri 
enem vzorcu izkazalo, da na embalaži označena kakovost 
ne ustreza razredu A2, ampak razredu B.« 
VEDNO VEČ PELETOV, OZNAČENIH LE S CERTIFIKATOM 
DISTRIBUTERJA OZIROMA PRODAJALCA. Spodbudno je, 
da ima veliko peletov na trgu razne certifikate. »Za pot-
rošnike je pomemben podatek, da ima večina peletov na 
slovenskem trgu certifikat kakovosti EnPlus ali DinPlus 
ali pa tržno znamko S4Q,« je poudarila dr. Nike Krajnc 
z Gozdarskega inštituta Slovenije. »Skrb vzbujajoče pa 
je, da je na trgu vedno več peletov, označenih le s certifi-
katom distributerja oziroma prodajalca. Ta je lahko zava-
jajoč, saj potrošnik zmotno misli, da označuje kakovost 
peletov – v resnici pa zgolj potrjuje, da distributer oziro-

ma prodajalec skrbi za ustrezno skladiščenje in transport 
peletov, tudi tistih, ki nimajo certifikata proizvajalca,« je še 
opozoril Okorn. 
Tako raba kot tudi proizvodnja lesnih peletov v Sloveniji nara-
šča. Največ peletov še vedno uvozimo iz Romunije. Po podat-
kih gozdarskega inštituta imamo v Sloveniji dvajset proizvajal-
cev peletov, katerih skupna proizvodnja je lani dosegla 110 
tisoč ton. Po ocenah pa je raba peletov v Sloveniji v zadnjih 
petih letih naraščala in je lani presegla 160 tisoč ton. 
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Kuhinje po meri!
BREZPLAČNO svetovanje, 
BREZPLAČEN 3D izris v pogled, 
BREZPLAČNA izmera na domu, 
HITRI dobavni roki, 
(določeni modeli že od 30 do največ 60 dni),
BREZPLAČNA dostava in 
BREZPLAČNA strokovna montaža,
PRODAJNA MESTA www.alples.si/sl/prodajna-mesta/
04/511-83-04/306/307  alples@alples.si www.alples.si

- 53%
do 30.9.2018

Slovenske kuhinje vrhunske kakovosti!Slovenske kuhinje vrhunske kakovosti!

Besedilo: Suzana P. Kovačič

P
lastične nosilne vrečke imajo zelo 
majhno maso, obenem pa so 
močne, obstojne in poceni. To so 
glavne lastnosti, ki so pripomogle 

k njihovi razširjeni in masovni uporabi. 

Imam svojo vrečko
Ozaveščevalna kampanja o vplivu pretirane potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo 
vrečko!« v sodelovanju s trgovci poteka v septembru, v osnovnih 
šolah pa celo šolsko leto 2018/2019.

 Prvega januarja 2019 bo začela veljati prepoved 
brezplačnih lahkih plastičnih nosilnih vrečk na vseh 
prodajnih mestih blaga ali izdelkov. Izvzete so zelo lahke 
plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno 
embalažo živil, ki niso predpakirana (sadje, zelenjava, sveži 
mesni izdelki).
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Posledica sedanje ravni potrošnje pla-
stičnih nosilnih vrečk je visoka raven 
smetenja okolja in neučinkovita raba 
virov. Smetenje s plastičnimi nosilnimi 
vrečkami povzroča onesnaženost okolja 
in povečuje močno razširjen problem 
smetenja vodnih teles, kar ogroža vodne 
ekosisteme po vsem svetu. 
Z vidika varstva okolja so najbolj proble-
matične plastične nosilne vrečke z debe-
lino stene manj kot petdeset mikronov 
(lahke plastične nosilne vrečke), ker jih 
redkeje ponovno uporabimo kot debe-
lejše plastične nosilne vrečke. To pome-
ni, da hitreje pristanejo med odpadki, 
zaradi njihove majhne mase pa bolj 
pogosto smetijo okolje. Ena plastična 
nosilna vrečka potrebuje do trideset let, 
da razpade v vodi. Na kopnem plastična 
nosilna vrečka razpada tudi več kot sto 
let. S tem povzročajo okoljsko, gospo-
darsko in družbeno škodo. 
Ocenjuje se, da vsako leto v EU med 
odpadke vržemo okoli osem milijard 
plastičnih vrečk (v Sloveniji okoli tride-
set milijonov). S sprejetjem Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno emba-
lažo se je Slovenija zavezala k okoljskim 
ciljem glede potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk. Tako naj letna raven pot-
rošnje ne bi presegala devetdeset lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk na osebo do 
konca leta 2019 in štirideset takih vrečk 
na osebo do konca leta 2025. 
Ministrstvo za okolje in prostor je v 
sodelovanju s trgovci, nevladnimi orga-
nizacijami in društvi, dvema zbornica-
ma ter z ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter republiškim zavo-
dom za šolstvo pripravilo ozaveščevalno 
kampanjo o vplivu pretirane potroš-
nje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na 
okolje s sloganom »Imam svojo vreč-
ko!«. Kampanja v sodelovanju s trgov-
ci poteka v septembru, v vseh sloven-
skih osnovnih šolah pa celo šolsko leto 
2018/2019. Cilji kampanje so jasni. 
Povečati želijo prepoznavnost problema 
in posledic onesnaževanja in obreme-
njevanja okolja z lahkimi plastičnimi 
nosilnimi vrečkami, spodbuditi trajno 
zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk in doseči okoljski cilj gle-
de zmanjšanja potrošnje lahkih plastič-
nih nosilnih vrečk. 
Osnovni surovini za izdelavo plastičnih 
nosilnih vrečk sta nafta in zemeljski 

 Ocenjuje se, da vsako leto v EU med odpadke vržemo 
okoli osem milijard plastičnih vrečk (v Sloveniji okoli trideset 
milijonov). Z vidika varstva okolja so najbolj problematične 
plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot petdeset 
mikronov (lahke plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje 
ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke.

plin, ki sta neobnovljiva naravna vira. 
Za njihovo proizvodnjo se porablja tudi 
pitna voda, ki je dragocen naravni vir.  
Ste vedeli, da je petindvajset minut pov-
prečen čas uporabe plastičnih vrečk? Če 
plastična vrečka številnim opozorilom, 
ozaveščanjem navkljub že mora biti, 
uporabimo eno in isto večkrat. Po upo-

rabi jo odvržemo v zabojnik za odpadno 
embalažo. Še raje pa uporabimo trajno-
stne vrečke iz drugih materialov, kot je 
bombaž, ali pa košare, škatle, cekarje, 
gajbice ... Skrb za okolje je naloga prav 
vsakogar izmed nas, zato je tudi pri 
nakupovanju dobro imeti v mislih traj-
nostne odločitve in ravnanje. 



ODVOZ 
KOSOVNIH 
ODPADKOV

Redni odvoz odpadkov se izvaja po urnikih odvoza, 
ki so objavljeni na zadnji strani računov, vsak mesec 
na računu ali na spletni strani Komunale Kranj.
Ločevanje na domu je razdeljeno na mešane  
komunalne odpadke (zeleni), embalažo (rumeni)
in biološke odpadke (rjavi zabojnik ali kompostnik).

Kar je za nekoga odpadek, je za
drugega morda uporaben izdelek. Prinesite 
predmete, ki bi sicer končali kot odpadek in s 
predelavo ali obnovo bodo znova postali uporabni. 
Zbiranje le-teh poteka v sodelovanju s socialnim 
podjetjem, Fundacijo Vincenca Drakslerja.

Ekološki otoki so namenjeni dodatnemu
ločevanju odpadkov iz gospodinjstev.
Odpadke vedno odložimo v zabojnik. 
Odlaganje poleg zabojnikov je 
prepovedano in kaznivo. 

Nevarne odpadke lahko oddate v manjših
količinah v okviru akcije zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev ali jih pripeljete
v zbirne centre. Oddaja odpadkov je 
brezplačna.

Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik
komunalnih storitev v: Mestni občini
Kranj, Šenčur, Naklo in Preddvor, lahko v
tekočem letu naroči brezplačen odvoz do
2 m³ kosovnih odpadkov.

plastenke
pločevinke

steklopapir

V zbirne centre lahko pripeljete dodatne
količine odpadkov iz gospodinjstev.
Vsako gospodinjstvo vključeno v sistem
ravnanja z odpadki, lahko brezplačno odda
do 1 m³ odpadkov mesečno, največ pa
3 m³ na dan (plačljivo).

Ekološki otoki niso smetišča – nasveti za ravnanje z odpadki
V zadnjem času se je povečalo število klicev in opozoril s terena, zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg 
ekoloških otokov. V želji, da bi bilo neodgovornega ravnanja z odpadki in nesnage okoli ekoloških otokov čim manj, 
smo za uporabnike pripravili  nekaj koristnih nasvetov kam lahko odložijo odpadke.

POMOČ PRI RAVNANJU 
Z ODPADKI

ZBIRNI CENTRI

AKCIJA
ZBIRANJA 
NEVARNIH
ODPADKOV

ZBIRANJE UPORABNIH
IZDELKOV

REDNI 
ODVOZ 
ODPADKOV

EKOLOŠKI OTOKI

Pri zaščiti zabojnikov (80, 120 in 240 l) pred umazanijo si lahko pomagamo z 
biorazgradljivimi vrečkami. Kupite lahko tudi  mini zabojnike (7 l) za zbiranje 
bioloških odpadkov v gospodinjstvu in biorazgradljive vrečke (7 l). V primeru 
občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke 
za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom 
Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
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Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in 
razburljivim videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki 
bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami 
odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija 
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_137x198.indd   1 09/01/2018   09:36

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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ADacia. Zanesljiv

partner GRZS.

Dacia  Sandero

KAMERA
ZA VZVRATNO VOŽNJO*

MULTIMEDIJSKI SISTEM 
MEDIA NAV EVOLUTION*

* Odvisno od različice, na voljo z doplačilom. ** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO6B in EURO6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

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

Kamen na kamen palača, 
štrukelj na štrukelj Dacia.

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

3 €že za

na dan!**

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

T
ako je pokazala raziskava Statistič-
nega urada RS o dnevni mobilnosti 
Slovencev v letu 2017. Raziskavo je 
Statistični urad objavil ob letošnjem 

evropskem tednu mobilnosti, ki poteka na 
temo Združuj in učinkovito potuj. 
Na večini naših poti (95 odstotkov) je bil 
namreč uporabljen le en način premika-
nja. To je bilo na petini poti (21,3 odstotka) 
pešačenje, na drugih pa največkrat avto-
mobil (67,5 odstotka).

Kadar sta bila na eni poti uporabljena dva 
načina premikanja, je bilo pri večini poti 
pešačenje kombinirano z nekim drugim 
prevoznim sredstvom – spet največkrat 
z avtomobilom. Javna prevozna sredstva 
smo uporabljali v skromnem obsegu, v 
povprečju le 4,3 odstotka, medtem ko se 
je s kolesom prav tako vozilo v povprečju 
le 4,5 odstotka vprašanih. To kaže na to, da 
v Sloveniji še vedno naredimo premalo za 
pospeševanje in uporabo okolju prijaznih 

načinov premikov. Podatki niso presenet-
ljivi, saj je bilo konec leta 2017 v Sloveniji 
več kot 1,1 milijona osebnih avtomobilov, 
kar pomeni dva avtomobila na tri prebival-
ce, stare 18 in več let. Rezultati kažejo, da 
se je v dveh tretjinah osebnih avtomobilov 
vozila samo ena oseba; stopnja zasedenosti 
avtomobila je bila 1,7.
Le na poteh do enega kilometra je bilo več 
poti opravljenih peš kakor z avtomobi-
lom; na vseh drugih razdaljah je kot način 

Slovenci se najraje 
vozimo z avtom
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 2.200 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek 
Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 400 € ter dodatni popust v višini 1.000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za 
Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2 104 – 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168 – 0,0458 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00019 – 0,00129  g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,91. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Že od 8.990 €*

200 € za nakup 
dodatne opreme**

+
S paketom COOL
     radio + klima

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

premikanja prevladoval avtomobil. Javna 
prevozna sredstva so bila največkrat upo-
rabljena na poteh v razdaljah od dvajset do 
trideset kilometrov.

RENAULT PRVIČ  
PREHITEL VOLKSWAGEN

Po statistiki prodanih oz. novo 
registriranih osebnih vozil, ki 
jo mesečno objavlja Trgovin-
ska zbornica Slovenije, smo v 
letošnjem letu, v avgustu, prvič 
registrirali največ Renaulto-
vih osebnih vozil in tako prvič 
prehiteli Volkswagen. Ta je že 
dolgo, tudi v mesečni statistiki, 
na prvem mestu prodanih vozil. V 
avgustu je bilo tako registriranih 
18,4 odstotka Renaultovih vozil in 
14,1 odstotka Volkswagnovih.

Prvič registrirana vozila
januar–avgust 2018:

1 VW 16,90 %
2 Renault 14,40 %
3 Škoda 8,90 %
4 Opel 6,10 %
5 Fiat 5,20 %
6 Peugeot 4,90 % 

  V Sloveniji še vedno 
naredimo premalo za 
pospeševanje in uporabo 
okolju prijaznih načinov 
premikov. 

Statistična raziskava ne bi bila »statistič-
na«, če ne bi postregla še z naslednjimi 
podatki: Na vsakodnevnih poteh je prebiva-
lec Slovenije v enem letu naredil 7200 km 
ali 3-krat od Ljubljane do Pariza. Vsi Slo-
venci pa smo na vsakodnevnih poteh opra-
vili 12 milijard kilometrov, približno toliko, 
kot bi 300-tisočkrat obšli zemljin ekvator. 
Na vsako pot se odpravimo z določenim 
namenom. Največ poti smo opravili za pro-
sti čas (36,1 odstotka), za delo (24 odstot-
kov) in za nakupovanje (15,1 odstotka). 
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Z
a vas smo pripravili nekaj osnovnih napotkov za izbiro, 
v prvi vrsti pa premislite, ali boste kljuko v pretežni meri 
uporabljali za prevoz avtomobilske prikolice ali za prevoz 
kolesa oz. prtljažnega kovčka.

Kakšno težo boste vlekli – Najprej razmislite, za kakšen 
namen bo vlečna naprava uporabljana oz. kakšno težo boste 
z vlečno napravo vlekli. Majhne prikolice lahko tehtajo manj 
kot 750 kg, večje pa lahko tehtajo do 2500 kg. Ne pozabite 
upoštevati teže dodatne prtljage, ki jo prevažate v prikolici oz. 
prtljažnem kovčku.
Preverite vlečno zmogljivost svojega avtomobila in obreme-
nitve kljuke – Proizvajalci avtomobilov vedno določijo vleč-
no zmogljivost vozil. To velja tudi za vlečne kljuke, kjer je 
pomemben podatek o vertikalni obremenitvi. Dovoljene mase 
prikolice za vleko so lahko preko 1500 kilogramov, medtem 
ko so dovoljene vertikalne obremenitve kljuke med petdeset 

in sto kilogrami, odvisno tudi od vrste avtomobila. Pri določa-
nju najvišje teže, ki jo lahko avto vleče, ni natančnega pravi-
la. Večina strokovnjakov za vlečne kljuke priporoča, naj teža 
tovora ne presega 85 odstotkov teže vašega avtomobila. 
Prikolica z zavorami ali brez – Proizvajalci vedno govorijo o 
»zavornem« ali »nezavornem« maksimalnem tovoru. Zavor-
ni podatki se nanašajo na prikolice in počitniške prikolice, ki 
so priključene na zavorni sistem avtomobila in imajo svoje 
zavore, ki se aktivirajo ob pritisku na pedal. Če nima svoje 
zavore, je treba težo tovora zmanjšati, da poskrbimo za varno 
vleko.
Kateri avtomobili so primerni za vožnjo tovorov – Če preva-
žate težke tovore, npr. jahto ali večjo prikolico (3,5 tone), so 
priporočljivi avtomobili s pogonom na vsa štiri kolesa. Za pre-
važanje lažjih tovorov moč avtomobila ni toliko pomembna, 
pri natovarjanju upoštevajte razum, tore naj bo teže manj, kot 
tehta vaš avto. Pomembno je tudi, da sta avtomobil in prikoli-
ca višinsko čim bolj poravnana. Prikolica ne sme biti nagnje-
na naprej ali nazaj. Za to je pomembna pravilna višina kljuke, 
ki mora biti po evropskih standardih v najvišji točki med 45 in 
47 cm oddaljena od tal oz. pri polno obremenjenem avtomo-
bilu med 35 in 42 cm.
Sistem za stabilnost Trailer Stability Assist Systems – Ko z 
avtom vlečete tovor, lahko pride do nihanja ali zanašanja in 
takrat je tovor težko kontrolirati. Zato imajo nekateri avtomo-
bili Sistem Trailer Stability Assist Systems, ki je vgrajen v avto 
in lahko reši ta problem. Ta kontrolni sistem skrbi za stabil-
nost, avtomatsko zaviranje na enem ali več kolesih, s čimer 
zmanjša zanašanje in ponovno vzpostavi ravnovesje.
Avtomobili na 'dizel' ali bencin – Tu ni pravega pravila, čep-
rav je bil doslej tradicionalna izbira za vleko prikolic dizelski 
motor z večjimi rezervami moči. Pri teh je tudi poraba goriva 
precej nižja. Nekateri prisegajo na bencinske motorje, ki so 
živahnejši, ampak so stroški bencina bistveno višji. Seveda pa 
lahko tudi nekateri močnejši hibridni avtomobili vlečejo tovor.
Katero vlečno kljuko uporabiti – Na svoje vozilo lahko name-
stite vlečno kljuko, ki je primerna za vozilo in tovor, ki ga vozi-
te. Lahko so to fiksne, snemljive, bolj ali manj skrite kljuke. 
Nekdaj je veljalo, da je kljuko treba sneti z avtomobila, če je ne 
uporabljamo, danes to ne velja več, boste pa s kljuko na avto-
mobilu v primeru nesreče (naleta vozila za sabo) bolj nevarni 
za druge udeležence v prometu. Svetujemo, da izbirate med 
priznanimi proizvajalci in ste pozorni na to, da je vlečna klju-
ka testirana, ustreza predpisanim standardom in je tako varna 
za uporabo. 

Za vlečno kljuko je vedno čas

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.10.2018

KUPONKUPONKUPON
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N
ovi družinski SUV Citroën C5 
Aircross bo v Sloveniji na voljo 
konec leta. Ta je po zamisli podo-
ben modelu Peugeot 3008, ven-

dar se od njega dovolj razlikuje, da ne 
bi na podobnost nikoli pomislili. V avto-
mobilski segment SUV prinaša svežino 
s širokim in impozantnim prednjim 
delom, visokim pokrovom motornega 
prostora, tekočimi linijami, ki jih krasi-
jo prepoznavni hišni grafični elementi, 
kot so zračni mehurčki (airbump). Ti so, 
tako kot pri prepoznavnem modelu C4 
cactus nameščeni na spodnji del vrat.
Avto v dolžino meri 4,5 metra, v širino 
1,84 metra ter seže 1,67 metra v višino. 
Novi SUV C5 Aircross je opremljen s 
panoramsko stekleno streho. V notra-
njosti se, namesto klasičnih merilnikov, 
ponaša velik (12,3-palčni) barvni zaslon. 
Potniški prostor novega C5 Aircross 
je prostoren in impozanten. Široka in 
visoka sredinska konzola, ergonomsko 
oblikovani sedeži z nastavljivo višino ter 
barve in materiali dodatno poskrbijo za 
občutek zaščite in razkošja v notranjo-
sti. Zadnjo vrsto sedežev sestavljajo trije 
posamezni sedeži, ki se lahko zložijo, 
zavrtijo in drsno pomikajo in omogoča-
jo prilagajanje velikosti prtljažnika. Ta 
lahko tako meri od 580 do 720 litrov, z 
zlaganjem naslonov pa do 1630 litrov. 
C5 Aircross bo na voljo s petimi ben-
cinskimi (purtech 130,180 KM) in dizel-
skimi motorji (blueHD 130, 180 KM). 
Hibridna različica, ki obljublja dostojni, 
100-km doseg v električnem načinu, se 
bo družini motorjev pridružila nazad-
nje, prihodnje leto. 
Pri Citroënu pravijo, da bo imel avto kar 
dvajset različnih tehnologij za pomoč pri 
vožnji: od tehnologije, ki pomeni večjo 
avtonomnost vožnje (samodejno zavira-

nje v sili, opozorila za nenamerno men-
javo voznega pasu ...), preko kamer za 
pomoč pri vzvratni vožnji do pomoči pri 
speljevanju v klanec, sistema za nadzor 

vlečne kljuke ipd. Vstopne modele C5 
Aircrossa bo po napovedih možno dobiti 
za okoli 25.000 EUR, z dodajanjem opre-
me pa bodo segli tja do 35.000 EUR. 

Novi Citroën C5 
Aircross cilja na udobje

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KOMPLET ZAVORNIH KOLUTOV
DO

-35%
ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

KONCESIONAR

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KOMPLET ZAVORNIH KOLUTOV
DO

-35%
ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

KONCESIONAR

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen in Toyota.

Domžale
Jarška cesta 11
01/ 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
04/ 777-77-77

www.aclovse.si

Pomembnejši jubileji
Avto CentrA Lovše

P
ri Toyoti, ki je znana po stalnosti 
svojih modelov, po trinajstih letih 
napovedujejo prenovljen model 
Corolla, ki bo v začetku leta 2019 

zamenjala model Auris. Nova genera-
cija Toyote kombilimuzine, limuzine 
in karavana iz segmenta C bo globalno 
na voljo pod imenom Corolla. Toyota 
se je odločila, da preneha s svojevrstno 
logiko poimenovanja za različne trge, 
prejšnjo generacijo modela Auris so v 
Ameriki ponujali kot Scion iM, kasneje 
kot model Toyota Corolla iM, v Avstraliji 
in Aziji je bila to vedno Corolla, sedaj 
pa bo, kot kaže, po celem svetu enotno 
ime Corolla. Tako bodo ti modeli delež-

ni dodatne prepoznavnosti najbolj pro-
dajanega avtomobila vseh časov. Ime 
Auris bo umaknjeno z začetkom uradne 
prodaje nove generacije modela Corolla. 
Novo poimenovanje sovpada z uvedbo 
Toyotine platforme TNGA (Toyota New 
Global Architecture) pri vseh različicah 
modela Corolla. Proizvajalec obljub-
lja, da platforma TNGA vnaša povsem 
nove oblikovalske dimenzije tudi v novo 
generacijo Toyotinih modelov v seg-
mentu C. Skupaj s tradicionalno kako-
vostjo, trpežnostjo in zanesljivostjo bo 
kupcem zagotavljala prefinjen dizajn 
notranjosti in zunanjosti ter izjemno 
vozno dinamiko. Poleg konvencional-

nih motorjev na notranje zgorevanje 
bodo, kot je to pri Toyoti že običajno, na 
voljo tudi zmogljivi učinkoviti hibridni 
pogonski sklopi. 
Toyota Corolla je najbolj prodajan avto-
mobil vseh časov na svetu, uspešen zlasti 
v Aziji in Ameriki. V Evropi jo je zasenčil 
model Auris, ki je bil tudi v Sloveniji 
sinonim za zanesljivost in varčnost. Kar 
je bil za Evropo hrošč in nato model Golf, 
je bil za preostali svet model Corolla, ki je 
lastnike prepričevala s prostornostjo, 
kakovostjo izdelave in razmeroma razko-
šno opremo, znano iz višjih cenovnih 
razredov. In prav tako je še danes in očit-
no bo še v prihodnje. 

Auris se poslavlja
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208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v 
ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji 
omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.08.2018 znaša 8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje 
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v 
ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji 
omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.08.2018 znaša 8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje 
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

D
ARS se je za uvedbo rožnate barve 
odločil po osmih letih. S tem sledi 
svoji politiki ponavljanja barv na 
vsakih nekaj let. Tako kot letos so 

bile v modro obarvane tudi vinjete v letu 
2010, ki pa so jim nato v letu 2011 sledile 
rožnate. 
Izbira barve vinjet je pomembna, saj se 
mora razlikovati od barv iz prejšnjih let in 
tudi od barve vinjet, ki v istem letu veljajo 

v Avstriji. Nove vinjete bo moč uporablja-
ti od 1. decembra letos, medtem ko bodo 
stare letne vinjete veljale do konca janu-
arja 2019. 
Sprememb pri cenah vinjet ni pričakova-
ti, kar pomeni, da bo veljalo tako kot letos.
DARS opozarja na previdnost pri lepljen-
ju vinjete na vetrobransko steklo, saj je 
veljavna le pravilno nalepljena vinjeta. Po 
odstranitvi zaščitne folije je treba nepoš-

kodovano vinjeto namestiti na notranjo 
stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, 
da je jasno vidna od zunaj. Nalepka se ne 
sme namestiti na mesto, kjer je vetrob-
ransko steklo zatemnjeno, ali na stransko 
okno vozila. V primeru kratkotrajnih vin-
jet preverite, ali je preluknjana na pravi 
datum, saj lahko v primeru, da ni pravil-
no preluknjana, pri prodajalcu reklamira-
te le nenalepljeno vinjeto. 

Vinjete 2019
DARS je na Twiterju že objavil podobo vinjete za naslednje leto,  
ta bo rožnate barve.



60 I AVTO

Prostor za podatke: poblaščeni zastopnik, tel. xx / xxx xxxAVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

Če bi se prebivalec Slovenije 
pri nakupu odločal izključno 
na osnovi kakovosti, bi vozil 
volkswagen, uporabljal Niveine 

dezodorante in kreme, Gorenjeve gospo-
dinjske aparate in točil gorivo na ben-
cinskih postajah OMV. To so rezultati 
najnovejše raziskave QUDAL – QUality 
meDAL, ki jo je v letošnjem letu v Slo-
veniji izvedla mednarodna organizacija 
ICERTIAS – International Certification 
Association.

V specializirani internetni raziskavi QUa-
lity meDAL Slovenia Auto-Moto 
2018/2019 (QUDAL) je sodelovalo tudi 
1200 slovenskih voznikov, avtomobilskih 
navdušencev, bivših in bodočih kupcev 
avtomobilov. V rubriki raziskave »Navedi-
te znamko terenskega avtomobila, ki po 
vaših osebnih izkušnjah ali izkušnjah 
vaših bližnjih ponuja najvišjo raven kako-
vosti na slovenskem trgu« je večina slo-
venskih voznikov navedla »Hyundai«. To 
pa še ni vse, po priznani ameriški raziska-

vi J. D. Power je bila znamka Hyundai 
razglašena za najzanesljivejšo avtomobil-
sko znamko. Na drugo mesto se je uvrsti-
la znamka Suzuki in na tretje Kia. Prizna-
nje za najbolj zanesljiv avtomobil pripada 
Tucsonu. Lastnike tri leta starih vozil so 
povprašali o zadovoljstvu. Ocenjevali so 
vrsto in število težav, ki so jih imeli v zad-
njih 12 mesecih s svojimi vozili. Izkazalo 
se je, da je imel Tucson najmanj težav, in 
tako osvojil prvo mesto med majhnimi 
SUV-ji. 

Priznanje tudi 
Hyundaiu
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M{ZD{ CX-3

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

0% OBRESTNA MERA  
ŽE ZA 81   /MESEC*

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

Povprečna poraba goriva: 4,8 – 8,5 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 160 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOX: 0,0039 – 0,0638g/km. Vrednost specifične emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00013- 0,0002 g/ km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,174E10 – 0,772E10. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FIAT TIPO-Avto Monik-175x110.pdf   1   15/06/18   12:17

AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 17
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OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

Poskušali se boste vklopiti v določe
no družbo, a nikakor ne boste našli 
skupnega jezika. Proste trenutke 
boste rajši preživljali v krogu doma
čih. Razveselila vas bo novica, pove
zana s financami. Srečna dneva bos
ta 19. in 20. 9. Misel meseca: Najbolj 
zaklenjena vrata so tista, ki jih lahko 
pustimo odprta.

BIK 
22. aprila–20. maja

V slabo voljo vas bodo spravile govo
rice. V službi boste naredili dober 
vtis s svojo prizadevnostjo, ki tokrat 
ne bo ostala neopažena. Želja, ki jo 
nosite v sebi, bo dobila priložnost 
za uresničitev. Srečna dneva bosta 
22. in 25. 9. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Vsak odmor, ki si ga boste vzeli, bo 
dobro del vašemu počutju in ne bi 
smeli imeti zaradi tega slabe vesti. 
Na ljubezenskem področju boste 
presenečeni, saj se bo zdelo, kot da 
vam partner bere misli. Srečna dne
va bosta 20. in 29. 9. Misel meseca: 
Če hočemo zvedeti, ali je voda slana, 
nam ni treba spiti vsega morja.

RAK 
22. junija–22. julija

Nad nakupom boste zadovoljni in 
vaša dobra volja bo okužila tudi dru
ge. Česar se boste lotili, boste uspe
šno opravili, saj boste v mislih imeli 
eno skrb manj. Previdno, da se komu 
ne zamerite. Srečna dneva bosta 26. 
in 27. 9. Misel meseca: Kadar je pred 
teboj težka naloga, ravnaj kakor da 
je nemogoče, da bi ti spodletelo.

LEV 
23. julija–23. avgusta

Vzeli si boste nekaj dni samo zase. 
Konfliktom se boste ognili, saj boste 
neobremenjeni in dobro razpolože
ni. Nekaj naglice bo prisotne konec 
meseca, ko bo za vas odzivnost klju
čnega pomena. Srečna dneva bosta 
22. in 23. 9. Misel meseca: Kdor obu
pa, svoje življenje spremeni v usodo, 
s katero se sprijazni.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Izlet, ki se ga boste lotili organizirati, 
vam bo vzel nekoliko več časa, kot 
boste sprva mislili. Zastavljeni cilj 
boste dosegli v primeru, da boste 
dovolili tudi drugim, da priskočijo na 
pomoč. Srečna dneva bosta 30. 9. in 
3. 10. Misel meseca: Če bi bili sami 
brez slabosti, ne bi toliko uživali, ko 
jih iščemo pri drugih.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Stopili boste iz okvirjev in naredili 
nekaj, kar vam ni podobno. Ker časa 
za obžalovanje ne bo, se boste spri
jaznili z dano situacijo in poskušali 
začeti na novo. Navezovanje stikov 
vam bo šlo dobro od rok. Srečna 
dneva bosta 28. 9. in 4. 10. Misel 
meseca: Spoznati moramo druge, da 
bi spoznali sami sebe.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Zabavanje bo svetla točka. V središ
ču pozornosti se boste odlično poču
tili. Na ta način boste lažje pozabiti 
na ljubezenske tegobe. S šarmom 
boste poskrbeli, da se bo tudi na tem 
področju vse srečno izteklo. Sreč
na dneva bosta 21. in 29. 9. Misel 
meseca: Prijazne besede so kratke 
in lahko izgovorljive, a odmevajo v 
večnost.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Izrečene besede, ki vam bodo name
njene v poduk, vam bodo zamajale 
trdno zgrajena tla pod nogami. Vzeli 
si boste k srcu in razmišljali, kje ste 
ga polomili. Mogoče je napočil čas, 
da celo vi stopite korak nazaj. Sreč
na dneva bosta 24. in 25. 9. Misel 
meseca: Včerajšnjega dne se ne da 
spremeniti, jutrišnjega lahko.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Iluzija, ki se bo nehote prikradla v 
vaše misli na ljubezenskem podro
čju, lahko kmalu postane resničnost, 
saj se bo izkazalo, da niste imeli 
povsem pravega vpogleda. Previdni 
bodite pri izbiri besed, saj so lahko 
usodne. Srečna dneva bosta 1. in 
2. 10. Misel meseca: Življenje brez 
načel je kot ladja brez krmarja.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Dve izbiri bosta pred vami in nena
doma se boste znašli v neljubi 
zadregi. Zaporedje nepredvidljivih 
dogodkov bo poskrbelo, da se bo vse 
dobro izteklo. Ne pozabite na svojo 
obljubo, saj bo še nekdo računal na 
vas. Srečna dneva bosta 22. in 27. 9. 
Misel meseca: Šola za pogum je, da 
narediš tisto, v kar verjameš.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Upoštevali boste nasvet in ne bo 
vam žal za odločitev. Denar, ki ga 
pričakujete, bo prinesel tudi nega
tivne posledice. Nekdo bo vesel, da 
bo ponovno lahko v vaši družbi. Tudi 
vi ne boste ostali ravnodušni. Sreč
na dneva bosta 23. 9. in 5. 10. Misel 
meseca: Ognja se ni mogoče dotak
niti. Opekline so naše izkušnje.





SO VAŠI 
KOZARCI 
LISASTI?

Kako do dobro posušene in bleščeče steklene posode brez ročnega pomivanja? Ali obstaja pomivalni stroj, 

kjer so tudi dolgopecljati kozarci varni pred razbitjem in umiti ravno prav nežno? In kje ga najti?

ETIS je že 25 let najboljši prijatelj zahtevnih v svetu bele tehnike in kuhinj. Ne prodajamo škatel. Pomagamo 

izbrati opremo, ki bo idealna za vaš način dela in vaše želje. Vso opremo tudi servisiramo, zato bolje kot drugi 

vemo, kaj deluje in kako trajno je. 

Ob lisah na pravkar oprani stekleni posodi zaboli srce tudi največje optimiste. Tako najlepši 
kozarci ostajajo v omari, ker nimamo volje, da bi jih umivali in polirali ročno.

Se želite pogovoriti z nekom, ki se 
spozna in ni le prebral prospekta? 

Pridite v ETIS. Tu razumemo 
zahtevne. Oglasite se še danes: 

V KRANJU
na Ljubljanski cesti 30

www.etis.si
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