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Vabljeni v Art optiko, nove jesenske 
kolekcije korekcijskih očal že na voljo! 
Očesna ambulanta s koncesijo v Kranju obratuje vsak dan  
od ponedeljka do petka. Izkoristite kratke čakalne vrste in  
se naročite že danes. Za pregled pri specialistih okulistih se 
naročite po telefonu 05 907 0250 ali osebno. Obiščite nas,  
prijazno in strokovno vas bomo postregli.

ART OPTIKA, Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250IDEJA ZA DARILO

50% POPUST na druga očala z enako dioptrijo, za isto osebo

Pika logotip NEGATIV

V Art optiki lahko koristite 25% POPUST  
NA SONČNA OČALA s Pika kartico.
S Piko lahko: * plačujete in pridobite bonitetne pike * unovčujete pike za 
nakup izdelkov * koristite posebej za vas pripravljene akcije

Velja za očala z enako ali nižjo ceno. Drugi popusti in akcije se ne seštevajo. 
                           Ugodnost velja do 30. 9. 2017.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 
4* v Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste poto-
vali do hotela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob 
morju, v objemu borovega gozda, po sistemu vse vključeno 
(lahki all inclusive). Lahko se boste sončili, kopali, se spreha-
jali ali se za doplačilo odpravili na lepe izlete po polotoku Pel-
ješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v 
lepem Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive 
(vse vključeno) po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (toče-
no belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večer-
ji), stroške vodenja in organizacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi 
z 1 odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 
EUR, za enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!
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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 68. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 25. avgusta 2017,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.

Kranjčanka 08

4 I Z VESELJEM SE BOM 
VRNILA NA ODRE
Z Marto Zore o tem, kaj je počela v zadnjih 
letih po umiku z glasbenih odrov. Kra-
njčanki z izjemnim vokalom energije 
ne manjka, ta čas jo usmerja v pripravo 
koncertov s pevskimi talenti vseh starosti. 
Eden bo decembra v Kranju, avdicija zanj 
pa bo v ponedeljek, 28. avgusta, ob 17. uri 
v Šmartinskem domu v Stražišču.

36 I BANANE Z DODATKOM
V Galeriji Mahlerca v Layerjevi hiši je na 
ogled razstava z naslovom Zbiraš nalepke 
od banan? Na ogled je 1432 nalepk z 
banan, ki jih je v osmih letih v svojo nena-
vadno zbirko dodal Jernej Kejžar iz Kranja.

37 I ZMAGA VIJOLICAM
Kranjski ekipi sta v finalu mestnih iger 
zasedli tretje in četrto mesto.

16 I Po računalniško znanje

23 I Poletni večer s Svetlano in Nikom

28 I Vnovič film o Kranju

38 I Barvite kreacije, ki poživijo vsakdan

58 I Napad umetnih »špecarjev«
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Tina Dokl

Dotakniva se najprej vašega naj-
novejšega projekta: skupaj Goj-
mirjem Lešnjakom - Gojcem iščeta 
pevske talente za koncerte. Za kaj 
pravzaprav gre?
»Pripravljamo koncerte, na katerih se 
bomo sprehodili skozi glasbene stile 
zadnjih dvesto let, seveda na zabaven 
način, in sicer v Ljubljani, Celju in Kra-
nju. Glede na to, da sem Kranjčanka, 
rojena na Laborah, se mi je zdelo prav, 
da ga pripravimo tudi v Kranju. Kranj-
ski koncert bo potekal v sklopu decem-
brskih prireditev na prostem, vanj pa 
bomo vključili Gorenjce. Nekaj mladih 
že imam, preostale sodelujoče pa bom 
iskala z avdicijo, ki bo 28. avgusta ob 17. 
uri v dvorani Šmartinskega doma v Stra-
žišču. Vsak pevec se predstavi z delčkom 
skladbe po svojem izboru, poje pa lahko 
v slovenščini ali angleščini. Na avdicijo 
so vabljeni prav vsi, saj smo si koncert 
zamislili tako, da bodo najprej nastopili 
otroci, mladi se bodo predstavili s pop, 
rok in rap skladbami, prepevali pa bodo 
tudi starejši, seveda glasbo, ki je njim 
blizu. Se mi zdi prav, da jih vključimo, 
saj so še zelo aktivni. Dotaknili se bomo 
tudi klasike, etno glasbe, istrskih skladb 
… Z Gojcem se bova nekaterim pridru-
žila na odru, nekaj pa bova zapela tudi 
sama. Naj dodam, da sem zelo prijazna 
žirantka, nikomur se ni treba tresti. Če 
bo ''fušal'', se bomo pa skupaj nasmeja-

Z veseljem se bom vrnila na odre
Z Marto Zore o tem, kaj je počela v zadnjih letih po umiku z glasbenih odrov pa tudi o nabiranju pevske 
kilometrine na ladjah, pokrivalih, ki so njen zaščitni znak, hobijih, med katerimi sta tudi muharjenje 
in vožnja z motorjem … Kranjčanki z izjemnim vokalom energije ne manjka, ta čas jo usmerja v 
pripravo koncertov s pevskimi talenti vseh starosti. Eden bo decembra v Kranju, avdicija zanj pa bo v 
ponedeljek, 28. avgusta, ob 17. uri v Šmartinskem domu v Stražišču.
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Z veseljem se bom vrnila na odre
Z Marto Zore o tem, kaj je počela v zadnjih letih po umiku z glasbenih odrov pa tudi o nabiranju pevske 
kilometrine na ladjah, pokrivalih, ki so njen zaščitni znak, hobijih, med katerimi sta tudi muharjenje 
in vožnja z motorjem … Kranjčanki z izjemnim vokalom energije ne manjka, ta čas jo usmerja v 
pripravo koncertov s pevskimi talenti vseh starosti. Eden bo decembra v Kranju, avdicija zanj pa bo v 
ponedeljek, 28. avgusta, ob 17. uri v Šmartinskem domu v Stražišču.

li. Lahko pa povem, da na ljubljanskih 
avdicijah med udeleženci, starimi od 6 
do 75 let, skoraj ni bilo nikogar, ki bi pri-
šel ''fušat'', pa čeprav smo osredotočeni 
na to, da damo priložnost ''navadnim'' 
ljudem, ne profesionalcem. Bomo pa 
seveda izbranim kasneje na vajah poma-
gali izpiliti nastop.« 
Gojc bo tudi na avdiciji?
»To me vsi vprašajo, ker ga imajo gro-
zno radi. Prvo selekcijo naredim jaz, 
kasneje, ko bodo pevci že kaj znali, pa 
bo prišel tudi Gojc. Prav danes s svojimi 
najbližjimi odhajam k njemu na Kras. 
Grozno dobro kuha, nazadnje nam je 
na mizo prinesel enajstkrat in ena jed 
je bila boljša od druge. Skoraj bi me raz-
neslo. Sedaj se stradam že dva dneva, da 
bom lahko vse pojedla.« (smeh)
Je bila ideja za koncerte s pevski-
mi talenti vaša ali Gojčeva?
»Z Gojcem pripravljava tudi skupno 
glasbeno-gledališko predstavo za otroke, 
s katero bova oživila projekt Zvonček. 
Pod tem imenom sva posnela sedem 
CD-jev za otroke skupaj s knjižicami, 
ki jih je ilustrirala moja sestra. Za otro-
ke sem začela ustvarjati pred 18 leti, po 
rojstvu sina, saj sama nisem več vede-
la, kako bi ga še zabavala, da bi lažje 
oba skupaj preživela ta cirkus. (smeh) 
Z Gojcem sva se super ujela, jaz sem 
igrala Nežo, on Mihca, izkazal se je tudi 
kot pevec. Zvončki so bili med najbolj 
poslušanimi in prodajanimi, še zdaj jih 
imajo v vseh vrtcih. In ker se je pojavilo 
veliko vprašanj, kje smo in ali bomo še 
kaj ustvarjali, sva se odločila pripraviti 

glasbeno-gledališko predstavo. Nato sva 
prišla še do ideje za koncert, na katerem 
bodo prepevali ''navadni'' ljudje, ki se 
nimajo kje pokazati. Sodeč po odzivih 
na avdicijah smo se prav odločili, ljudje 
so zagrabili.«
Sem pa zasledila, da ustvarjate 
tudi nove lastne skladbe ...
»Ja, intenzivno, komaj čakam, razneslo 
me bo.« (smeh)
Kakšne?
»Zelo v trendu, moderne. Mislim, da 
se nisem zataknila v 80. letih, glede na 
to, da sem grozno stara. (smeh) Imam 
19-letnega sina, ki ga učim peti, na 
konservatoriju se je učil kitaro, klavir 
... Tako da imam prvega kritika ves čas 
doma za vratom. Pripravljenih imam 
precej skladb, a čakam, da najprej z Goj-
cem izpeljemo koncerte, na katerih bo 
sodelovalo od šestdeset do sto pevcev. S 
tem je veliko dela in si trenutno ne bi 
naložila še česa dodatnega.« 
Z zadnjim albumom pred sedmimi 
leti smo vas spoznali v novi luči, z 
glasom ste šli čez vse meje, upo-
rabljali ste nenavadne glasove, v 
enem od videospotov ste celo žve-
čili črevesje sove ... Bo tudi tokrat 
kakšno presenečenje? 
»Črevesje sove so bili v resnici gumijasti 
bomboni, da ne bo kakšnega nespora-
zuma (smeh). Ne, ne bo kakšnih pose-

bnih šokov. Na tistem albumu je bila 
zelo posebna glasba, namenjena ožje-
mu krogu in poznavalcem, ljubiteljem 
džezovskih in alternativnih zadev, sedaj 
pa pripravljam glasbo za širši krog lju-
di. Skladbe bodo v pop okvirjih in zelo 
poslušljive, se pa lahko zgodi, da bo pel 
tudi moj sin.« 
Ob izidu zadnjega albuma ste tudi 
dejali, da je na glasbeni sceni rah-
lo dolgčas. Kakšen občutek imate 
danes?
»Kot veste, sem članica vseh mogočih 
žirij, bila sem tudi predsednica žirije 
ob zmagi Nine Pušlar na Bitki talentov, 
pred nekaj meseci sem bila predsednica 
žirije na Slovenski popevki … Menim, 

da je premalo prireditev, kjer bi se slo-
venski glasbeniki lahko predstavili. Slo-
venska popevka ali pa Melodije morja 
in sonca sta ozko usmerjeni na neki 
stil. Pogrešam več prireditev, kjer bi se 
lahko pokazali izvajalci z glasbo, ki je 
zdaj v trendu, na primer dance glasba 
ali kakšne druge zvrsti, ki so blizu mla-
dim. Skladbe na Slovenski popevki niso 
nekaj, kar mladi poslušajo na Youtubu, 
kar posluša moj sin pri 19 letih. To je 
njim smešno. Mi je pa zelo hudo za vse 
pevce, ki ne pridejo skozi sito komisije 
in niso sprejeti na prireditev. Mladi so 
prepuščeni lastni iznajdljivosti, založbe 
ne vlagajo več vanje, ker se CD-ji ne 
prodajajo, težko pridejo do prepoznav-
nosti.«
Na prelomu tisočletja ste se umak-
nili z glasbenih odrov in iz medij-
skega sveta. Zakaj?
»Nisem obremenjena s tem, da se 
moram kar naprej pojavljati v medijih 
in razlagati, kje sem in kaj počnem. 
Dobila sem razne prošnje medijev, tudi 
če bi se slikala v pižami, a sem odvrni-
la, da tega pa res ne potrebujem. Moje 
skladbe imajo milijone klikov na sple-
tu, pa čeprav ''nič ne delam''. Seveda 
je bilo lepo, ko sem zmagala na Melo-
dijah morja in sonca s skladbo Še si tu 
in veliko nastopala, a mi je ustrezal tudi 
predah, da sem se zbrala in naredila 

še kaj drugega. Tudi prepoznavnost ni 
izginila, ko grem po ulici, me še vedno 
prepoznavajo.« 
Pa niste pogrešali odra, nastopov 
pred publiko?
»Ja, pripravljene imam ogromno dobre 
glasbe in jasno, da ne bom zadovoljna, 
če jo bom prepevala samo v kopalnici. Z 
veseljem se bom vrnila na odre in poka-
zala, kaj sem ustvarila.«
V zadnjih letih vodite tudi pevsko 
šolo ...
»V zadnjem času sem se največ ukvar-
jala s pevci, ki jih zanima muzikal in se 
odpravljajo v londonska gledališča za 
muzikal. Pri nas ni veliko možnosti na 
tem področju, predstav je premalo, pev-

 Pripravljene imam ogromno dobre glasbe in jasno,  
da ne bom zadovoljna, če jo bom prepevala samo  
v kopalnici. Z veseljem se bom vrnila na odre in pokazala, 
kaj sem ustvarila.«
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cev pa preveč. V zadnjih dveh letih je kar devet mojih učencev 
uspešno šlo na avdicije v London, eden tudi v Berlin. Tam 
imajo več možnosti, je pa selekcija huda, saj na avdicije priha-
jajo iz vse Evrope. In jih ''zdresiram'', da jih nič ne preseneti, 
če pa menim, da nekdo nima možnosti, mu pa to tudi odkrito 
povem. Bi pa ob tem dodala, naj se tisti, ki menijo, da dobro 
pojejo, pa ne poznajo not, ne ustrašijo. To ne pomeni, da ne 
morejo priti na neko akademijo ali opraviti avdicije. Številni 
odlični pevci ne vedo ničesar o notah. Pri nas v Sloveniji zelo 
radi opletajo z diplomami, po svetu pa ni tako, pomembno je, 
kaj znaš pokazati na odru.«
Tudi na spletnih forumih so se razvile debate o tem, 
kam ste izginili. Nekdo je zapisal, da vas ob sobotah 
srečuje na kranjski tržnici. Je to vaša obvezna sobot-
na rutina?
»Zagotovo ni srečeval mene, pač pa mojo sestro. Zelo mi je 
podobna, mi je že potarnala, ker jo ljudje ogovarjajo – misleč, 
da gre zame. Tudi druga sestra mi je podobna, pravzaprav 
smo si vse tri zelo podobne, tako da obe včasih zamenjajo z 
mano. Me je pa seveda možno srečati v trgovinah v Kranju.« 
Vedno urejeno od glave do peta, kajne?

»Seveda, tako je tudi prav. Moji babici sta bili stari skoraj sto 
let, jaz jih imam nekaj čez petdeset in ne mislim biti stara 
celo drugo polovico življenja. Dobro se počutim, če sem fit in 
urejena.«
Pokrivala so že od nekdaj vaš zaščitni znak. Koliko jih 
imate in kdaj se je začela ljubezen do njih?
»Imam jih okoli sedemdeset, zdaj so že zmečkana po škatlah, 
ker jih nimam več kam spraviti. Kako se je začelo? Na začetku 
sem pokrivala nosila kar tako, ker se mi je zdelo, da je to dob-
ro videti, nakar sem ugotovila, da me to loči od drugih pevk in 
da postaja del mojega imidža. In sem se odločila, da jih obdr-
žim. Čudi me, da jih ne nosi več ljudi, morda si ne upajo.«
Lani ste mi v anketi med znanimi Kranjčani o dopu-
stih odgovorili, da ga boste izkoristili za deskanje  
po avstrijskih ledenikih, vožnjo s harleyjem davidso-
nom po Sloveniji, muharjenje, namizni tenis in tarok 
do jutra. Sliši se malce nenavadno …
»Vse navedeno drži. Deskanje mi je bilo vedno grozno všeč, 
sem se ga pa začela učiti šele pri 36 letih. Nekega dne sem se 
peljala mimo Kranjske Gore, smučarji se mi niso zdeli nič 
posebnega, za deskarje se mi je pa zdelo, kot bi plavali po 
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hribu. In sem rekla, da to bi pa tudi jaz 
počela in sem se šla naslednji dan vse 
zmenit. Všeč so mi strmine, zvok drse-
nja po snegu. In mraz. Ne maram vroči-
ne. Doma imam klimo in čez 18 stopinj 
ne grem.« 
Motor imate tudi?
»Ne še, je pa želja. Imajo ga prijatelji, ki 
me morajo prevažati naokoli. To poletje 
imam veliko dela z avdicijami za koncer-
te, zato sem vožnjo z motorjem morala 
preložiti na jesen, ko bo tudi malo manj 
vroče. Tarok je pa še aktualen, ob pivu, 
seveda.«
Kdaj ste se pa navdušili za muhar-
jenje?
»Nekdanji mož je lovil ribe in sem 
nekajkrat šla z njim, nakar sem rekla, 
da ga ne mislim samo opazovati. In 
sem si kupila ribiško palico. Muharjenje 
je zanimiv šport, je pa lepo ribo spustiti 
nazaj v vodo. Sem vegetarijanka, že 35 
let, živali se mi smilijo.«
Morda pa te vaše aktivnosti ven-
darle niso tako nenavadne. Menda 
ste bili že v otroštvu izjemno živa-
hni, razbili ste precej koles, plezali 
po drevesih, obiskovali vse možne 
krožke ...
»Vtaknila sem se čisto v vse, bila sem 
hiperaktiven otrok, pa tudi srborit. Bila 
sem tudi v državni atletski reprezen-
tanci, pri Triglavu sem tekla na kratke 
proge in skakala v višino. Dokler nisem 
pri dvanajstih ali trinajstih letih sre-
di treninga, ko sem že stotič stala na 
startu, za razliko od drugih deklet, ki 

so stekle, jaz pobrala svoje čevlje in šla 
domov. Obšlo me je, kaj sploh delaš tu, 
če boš tako ali tako pela. Pa takrat sploh 
še nisem vedela, da lahko v življenju 
tudi ''samo'' pojem. Takrat sem nehala 
aktivno trenirati, je pa šport ves čas del 
mojega življenja. Doma obvezno telo-
vadim, imam tudi orbitrek. Ene ure za 
telovadbo na dan si ne pustim vzeti, to 
me spravlja v ravnovesje in dobro voljo, 
pa čeprav je kdaj naporno.« 
Dejali ste, da ste že zelo zgodaj 
vedeli, da boste peli …

»Oče je bil glasbenik, pred letom in pol 
je šel igrat tja gor. (pogleda proti nebu) 
Starejši Kranjčani se zagotovo spomni-
jo Franca Zoreta in njegove havajske 
kitare, nastopal je po vsej Gorenjski, 
vedno je igral tudi pred polnočnico v 
cerkvi v Stražišču. Je bil pa glasbenik in 
zelo dober pevec že njegov oče. Mene 
je pot vodila na srednjo glasbeno šolo, 
glasbeno akademijo, v džez klube, bila 
sem operna solistka, a sem veliko igrala 
tudi v Prešernovem gledališču, ki je bilo 
takrat še polprofesionalno, bila je kra-
sna izkušnja. Potem sem šla z bendom 
za dve leti in pol na ladje, igrali smo po 
vsej Evropi, po vsej Skandinaviji. Moj 
prvi nastop je bil na ladji med Helsinki 

in Stockholmom. Šlo je za velike ladje, 
enajst nadstropij je bilo samo za ljudi, 
tri za avtomobile. In že na prvi nastop 
sem se izgubila, ker je bilo več odrov in 
veliko prizorišč, pravzaprav kar mesto v 
malem. To je bila fantastična izkušnja, 
ki mi je dala ogromno kilometrine, kar 
današnjim pevcem grozno manjka. Tru-
dim se s pomočjo raznih klubov po Slo-
veniji, da jih angažirajo, da bi pridobili 
izkušnje za nastope v živo, ne pa da jih 
skoraj kap, ko jim rečem, da morajo v 
enem večeru zapeti dvajset skladb. Jaz 

  Na avdiciji se vsak pevec predstavi z delčkom skladbe 
po svojem izboru, poje pa lahko v slovenščini ali angleščini. 
Sem zelo prijazna žirantka, nikomur se ni treba tresti. Če bo 
»fušal«, se bomo pa skupaj nasmejali. 

sem jih na ladji zapela po dvesto na dan, 
vse mogoče zvrsti, celo finske narodne, 
pri katerih sem igrala saksofon – v viso-
kih petah, urejena, ves čas nasmejana. 
Šolo grozno dolgih špilov na ladjah ima 
za seboj tudi Nuša Derenda. Bilo je veli-
ko zanimivega. Finci, na primer, ga radi 
pijejo, so pa zelo prisrčni in družabni. 
Že prvi večer so nas povabili v savno. 
Njim je to povsem navadno, jaz, zadrta 
Gorenjka, sem jih pa grdo gledala, kako 
so nespodobni.«
Je pa še vedno želja potovanje 
okoli sveta?
»Ja, velika. Nekaj sveta sem že kar 
videla, ves zahodni del Evrope, Skandi-
navijo, na Kubi sem lovila mečarice … 
Ampak mi je ostal še kar velik del sveta. 
Najbolj luštno početje je, ko si odprem 
pivo, razgrnem zemljevid in si delam 
vrstni red destinacij.«
In katera bo prva?
»Verjetno bo to krajše potovanje, upam, 
da še pred novim letom – in sicer, da se 
s sinom odpraviva na pivo v džez klub v 
New York. Rada imam džez.
Te dni je v Kranju Jazz kamp. Ga kaj 
obiščete?
»Če sem kje v bližini, grem z veseljem 
poslušat, gre za super festival. Čim več 
tega in čim večkrat.« 
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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V uspešnem medijskem podjetju Dašis, d. o. o. 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE, 
pripravljene na izziv trženja oglasnega prostora 

v različnih tiskanih medijih.

Opis delovnega mesta:

• priprava ponudb in argumentov za oglaševanje 
• skrb za nove in obstoječe stranke
• vodenje celotne komunikacije s strankami
• spremljanje oglaševalskega trga
• svetovanje pri izvedbi akcij

Pričakujemo:

• vsaj V. stopnjo izobrazbe  
• izrazito prodajno usmerjenost, proaktivnost in posluh za potrebe strank
• vztrajnost in odlične pogajalske sposobnosti
• iznajdljivost, natančnost in odgovornost za doseganje ciljev
• prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami v telefonski prodaji

Nudimo:

• delo v uspešnem in mladem kolektivu
• stimulativno plačilo (nagrajevanje uspešnosti)
• uvajanje in pomoč pri delu
• samostojno organiziranje vašega dela znotraj ekipe
• delo poteka v Kranju
• delovnik je od ponedeljka do petka od 8:00 – 16:00
• možnost kasnejše zaposlitve za nedoločen čas

Prijavo z opisom vaših znanj in izkušenj pošljite do 7. 9. 2017 
na elektronski naslov karmen.oblak@bjm.si. 

Za razgovor vas bomo poklicali. 
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Pod taktirko ekipe Hude Shoezz se bo jutri, v soboto, 26. avgu-
sta, po kranjskih ulicah zapeljala že šesta Rolka. Tekmovanje z 
rolkami se bo začelo ob 13. uri na ulicah v okolici Klubara in bo 
potekalo v štirih disciplinah: paralelni slalom, tapkanje, rolka 
limbo in mini ramp. Na rolka limbu bodo tekmovalci poskusili 
preskočiti več kot 150,3 centimetra, kar si lahko ogledate med 
18. uro in 19.30. Če jim uspe, bodo postavili nov Guinnessov 
svetovni rekord. Povezovalca dogodka bosta tudi tokrat Dalaj 
Eegol in Toni Cahunek. Po tomboli, ki je že tradicija na vsaki 
Rolki, in podelitvi v Klubaru bo sledil koncert skupine Koala 
Voice. A. Š., foto: Primož Pičulin

PODRETI ŽELIJO GUINNESSOV REKORD

Z lanskega uličnega tekmovanja z rolkami

Prvo septembrsko soboto lahko izkoristite tudi za spozna-
vanje domačega mesta. Zavod za turizem in kulturo Kranj 
namreč v soboto, 2. septembra, prireja brezplačno vodenje 
pod naslovom Kranj v vašem srcu, ki se bo začelo ob 11. uri 
v Kranjski hiši. Kot napovedujejo v zavodu, bodo udeleženci 
spoznali kranjske zgodbe, odkrivali meščanske hiše, življe-
nje največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna 
in ostale pomembne zgodovinske znamenitosti. Voden 
ogled povezuje vse glavne privlačnosti kulturne in naravne 
dediščine mesta. A. Š.

KRANJ V VAŠEM SRCU



V starem mestnem jedru Kranja od cer-
kve navzdol vlada mrtvilo. Tudi ob pet-
kih in sobotah zvečer, ne samo med ted-
nom čez dan. Prodajalne lahko prešteje 
tudi tisti, ki ima manj kot pet prstov na 
roki. Problem Kranjčanov? Ali samo pro-
blem tistih, ki se hočejo ukvarjati s kako 
dejavnostjo, ki se v ta del mesta trudi 
pritegniti obiskovalce? Mogoče pa neka-
teri nočejo razvoja starega mesta, tisti, ki 
imajo korist od nakupovalnih centrov?
Boljšega sogovornika o tej temi kot Jane-
za Volka težko najdemo. V starem mest-
nem jedru je prisoten že več kot dvajset 
let. Če osvežimo spomin, potem mora-
mo še veliko več let nazaj, saj so Volkovi 
stara sodavičarska družina z dolgoletno 
tradicijo. To delajo še danes, vendar ne 
na tej lokaciji. Janez je v začetku devet-
desetih let prejšnjega stoletja v prosto-
rih nekdanje proizvodnje sodavice odprl 
Volk bar, Kranjčanom zelo znano kavar-
no, ki se je potem preimenovala v Teater 
café – in se tako imenuje še danes – ker 
so bili in so še vedno tradicionalno moč-
no povezani s Prešernovim gledališčem.

Volk se je vrnil! Po petih letih, ko niste 
sami upravljali lokala, ker ste ga dajali 
v najem, ste se vrnili. Zakaj? 
V petih letih se je zamenjalo kar nekaj 
najemnikov lokala, zdaj sem se odločil 
zgodbo spet nadaljevati sam oz. s pomo-
čjo vodje lokala. Glavni vzrok ni samo 

težnja po boljši ponudbi, ampak z boljšo 
ponudbo doseči, da mi lokala ne bo treba 
za vedno zapreti. Z boljšo ponudbo bomo 
poskusili pridobiti večje število obiskoval-
cev in s tem možnost razmišljanja sose-
dov po ponovnem odprtju trgovin, ki so 
sedaj prazne. Nekaj časa ima naša druži-
na gostinski lokal v Luzernu v Švici in tam 
je pravzaprav padla ideja, da izkušnje, ki 
smo jih tam pridobili, prenesemo tudi v 
Kranj. Dela so že stekla in še pred božičem 
bo Teater café zaživel v povsem novi luči 
in močno upamo in hkrati tudi vabimo 
vse občane, da pridejo in se prepričajo. 
Vabim nekdanje goste, da pridejo obujat 
spomine iz mladosti, in seveda tudi tiste, 
ki nas do sedaj še ne poznajo. Potrudili se 
bomo, da boste zadovoljni in se boste še 
kdaj vrnili k nam.

To pomeni, da Volk ne bo več Volk, 
Teater café?
Bo, seveda bo, le ponudba bo veliko pes-
trejša, kot smo jo imeli do zdaj. V sodelo-
vanju z Zavodom za spomeniško varstvo 
bomo uredili zunanjost in del notranjo-
sti, tako da upamo, da bo to ena krasna 

poživitev v tem delu starega mestnega 
jedra. Ker stari del je zaspal in to ni nobe-
na novost. Tu že dolgo ni mestnega vrve-
ža, praktično vse prodajalne so se zaprle, 
tudi gostinski obrati, šoli sta šli ven iz 
mesta, a to je problem občine in ne naš, 
ki še vedno vztrajamo.

Občina ni glavni krivec?
Nikogar ne krivim, vendar je jasno, da je 
občina sprejela kar nekaj spornih odloči-
tev, ki so pripomogle k temu, da je ta del 
mesta praktično zaspal. Prometni režim, 
parkirišča, dva dejavnika, ki sta pokopa-
la naše mestno jedro. Kaj se da storiti, 
boste vprašali. Brez parkirišč ne bo nikoli 
bolje, dodatna spodbuda podjetnim s 
strani občine bi bila tudi dobrodošla … 
Ampak o tem razpravljati je škoda časa, 
ker se verjetno ne bo nič spremenilo, 
četudi Volk »zavija« na ves glas (smeh). 
Nekateri volkovi so samotarji – mi, jaz 
nočem biti in se bom še nekaj časa boril 
za ta del Kranja in zato bom vsem obča-
nom poleg krasnih razgledov z našega 
vrta ponudil tudi zelo dobro gostinsko 
ponudbo.

Volk noče biti samotar
»Ne gre samo za težnjo po boljši ponudbi, ampak z boljšo ponudbo doseči, da mi lokala ne bo 
treba za vedno zapreti,« je povedal Janez Volk, znani kranjski gostinec.

Janez Volk

Teater Café je tesno povezan z gledališčem.
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	Petek, 1. 9. 2017, 8.30–10.00
  Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo izbranih 

enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in 
psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo 
bolečin. Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Torek, 5. 9. 2017, 17.00–18.00
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način. Konverzacijske urice bo vodila Petra Perko. 

	Torek, 5. 9. 2017, 18.00–19.30
  Vaje za dame. Na vaje za spodbujanje hormonskega ravnovesja, za 

krepitev medeničnih mišic in raztegljivost telesa vabimo dame 40+. 
Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Sreda, 6. 9. 2017, 17.00–18.30
  Predstavitev NPK in priprave na vključitev v aktualne NPK. 

Vabljeni vsi, ki bi želeli spoznati različne možnosti izobraževanja 
za pridobitev NPK - nacionalne poklicne kvalifikacije ali verifikacijo 
svojih neformalno pridobljenih znanj. 

	Četrtek, 7. 9. 2017, 17.00–19.00
  Predavanje: Uvod v umetnost zastavljanja vprašanj. Kakovost 

odgovorov, ki jih v življenju dobimo od samega sebe, je odvisna 
predvsem od znanja zastavljanja vprašanj pravemu naslovniku. 
Samoizpraševanje je tudi odpiranje svojega zavedanja novemu, 
spoznavanje osebne resnice in osnov na katerih je ta izgrajena. 
Odgovori razuma so glede »za življenje ključnih tem« pogosto  
različni od odgovorov, ki nam jih daje naš notranji vodnik (duša).  
Na predavanju dr. Kristine Knific bomo spoznali nekaj osnovnih 
veščin umetnosti zastavljanja vprašanj samemu sebi, kar strokovno 
poimenujemo tudi samocoaching. 

	Četrtek, 7. 9. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Če vas veseli delo z različnimi materiali ali 

imate doma še nesestavljene makete, vam pri tem lahko pomagajo 
prostovoljci društva Svet v malem. 

	Četrtek, 7. 9. 2017, 19.30–20.00
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na 

področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini.  
Vodi dr. Kristina Knific. Prijave sprejemamo na e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si ali na 041 724 134 (do zasedbe prostih mest). 

	Petek, 8. 9. 2017, 8.30–10.00
  Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo izbranih 

enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in 
psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo 
bolečin. Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Petek, 8. 9. 2017, 17.00–19.30
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi - dr. Kristina Knific. 
Prijave in informacije sprejemamo na: resitve@luniverza.si. 

	Ponedeljek, 11. 9. 2017, 18.00–20.00
  Ogled Šmajdovega gradu. Ogled skritega gradu nad enim od  

redkih naravnih prehodov čez reko Kokro vodi turistični vodnik  
Janko Zupan. Zbirno mesto na parkirišču Nogometnega kluba Britof. 

	Ponedeljek, 11. 9. 2017, 18.00–19.30
  Kvačkanje. Potrebujete kvačko 3,5 in garn Marinka. Začetni tečaj 

kvačkanja vodi Tatjana Jerančič. 

	Torek, 12. 9. 2017, 9.00–10.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 12. 9. 2017, 17.00–18.00
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način. Konverzacijske urice bo vodila Ksenija Šolar 
Hrvatin. 

	Torek, 12. 9. 2017, 18.00–19.30
  Vaje za dame. Na vaje za spodbujanje hormonskega ravnovesja, za 

krepitev medeničnih mišic in raztegljivost telesa vabimo dame 40+. 
Vodi: Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Sreda, 13. 9. 2017, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Sreda, 13. 9. 2017, 18.30–20.00
  Sreda za moške: Moški, ženska, ego in partnerski odnos. 

Gregor Kelt, raziskovalec partnerskih odnosov v različnih kulturah, 
ekstremni 5.000 km pohodnik, predavatelj in svetovalec za odnose 
in komunikacijo, vam bo skozi lastne primere in izkušnje predstavil 
dve temeljni orodji za pospešeno osebno rast in premike v odnosih. 

	Četrtek, 14. 9. 2017, 17.00–18.00
  Kako obvladati finance. S finančnimi omejitvami se srečujemo vsak 

dan. Vabljeni ste na drugo delavnico o denarju, ki jo bo vodila Irena 
Dolenc. 

	Četrtek, 14. 9. 2017, 18.00–19.30
  Predavanje: Duhovni svet starih kultur. Predstave o potovanjih 

človeške zavesti in duše od starejših šamanskih mitologij do  
začetkov starogrške filozofije. Predava Marko Ogris, filozof in  
sociolog kulture. 

	Petek, 15. 9. 2017, 8.30–10.00
  Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo izbranih 

enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in 
psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo 
bolečin. Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Petek, 15. 9. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer - Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 18. 9. 2017, 10.15–11.15
 Joga. Vadbo vodi Iris Bukovac Čulibrk. 

	Ponedeljek, 18. 9. 2017, 18.00–19.30
  Kvačkanje za mlade do 25. leta. Spretnosti oblikovanja zapestnic, 

brošk, uhanov, ipd. vas bo naučila Tatjana Jerančič. 

	Torek, 19. 9. 2017, 8.00–10.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim 

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo 
za potrebe vsakdanjega življenja bo vodila Mirjana Debelak. 

	Torek, 19. 9. 2017, 10.00–11.00
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način. Konverzacijske urice bo vodila Petra Perko. 

	Torek, 19. 9. 2017, 17.00–18.00
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način. Konverzacijske urice bo vodila Ksenija Šolar 
Hrvatin. 

	Torek, 19. 9. 2017, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam, ki jih vodi 
Polona Žagar. 

 

Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

»Meje?  Nikoli jih nisem videl od blizu. Slišal pa sem, da obstajajo - 
v glavah nekaterih ljudi...  » 

(Thor Heyerdhal, norveški raziskovalec in pustolovec)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

Obvezne prijave na dogodke (MCK*) na tel. 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si, če ni označeno drugače. 
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	Torek, 19. 9. 2017, 17.00–19.00
  Kulinarično popoldne - pečemo piškotke z domačo marmelado. 

Mesili, valjali in oblikovali bomo piškotke in se veselili sladkih dobrot. 
Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra. 

	Torek, 19. 9. 2017, 18.00–19.30
  Vaje za dame. Na vaje za spodbujanje hormonskega ravnovesja, za 

krepitev medeničnih mišic in raztegljivost telesa vabimo dame 40+. 
Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra. 

	Torek, 19. 9. 2017, 18.30–19.30
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam, ki 
jih vodi Polona Žagar. . 

	Četrtek, 21. 9. 2017, 9.00–10.30
  Joga. Vadba za telo, um in duha. S skrbno izbranimi vajami bomo 

izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto dihanja, 
bistrost uma in vedrost duha. Vadbo vodi Iris Bukovac Ćulibrk. . 

	Četrtek, 21. 9. 2017, 17.00–20.00
  Ozavestimo demenco: Sprehod za spomin. Vse od leta 1994 dalje 

je 21. september svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. V septembru 
– Svetovnemu mesecu Alzheimerjeve bolezni – vas vabimo, da se 
udeležite Sprehoda za spomin in s tem podprete naša prizadevanja 
za boljšo ozaveščenost in prepoznavanje demence na Gorenjskem. 
Dobimo se pred Medgeneracijskim centrom Kranj, Cesta talcev 7. 
Od tu se bomo sprehodili po kanjonu Kokre, čez mesto do Mestne 
knjižnice Kranj, kjer se bo ob 18. uri o demenci z vami pogovarjala 
novinarka Neva Železnik, ki je na to temo napisala že dve knjigi. 
Predstavili vam bomo tudi rezultate dvoletnega evropskega projekta 
Ljudske univerze Kranj in nove izobraževalne programe za osveščanje 
o demenci in delu z osebami z demenco. Še posebej vabimo osebe z 
demenco in njihove svojce, da se udeležijo sprehoda. Vabljeni! . 

	Četrtek, 21. 9. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Če vas veseli delo z različnimi materiali ali 

imate doma še nesestavljene makete, vam pri tem lahko pomagajo 
prostovoljci društva Svet v malem. 

	Četrtek, 21. 9. 2017, 18.00–19.30
  Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati le  

z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. 

	Četrtek, 21. 9. 2017, 19.00–20.00
  Fotografska delavnica. Fotografiranje sončnega zahoda. S seboj 

prinesite fotografske aparate. Zbor v Medgeneracijskem centru 
Kranj. Vodi Andraž Muljavec.

	Petek, 22. 9. 2017, 8.30–10.00
  Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo izbranih 

enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in 
psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo 
bolečin. Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Petek, 22. 9. 2017, 18.00–19.30
  Družabni večer s tombolo. Družabno igro za vse generacije vodi 

MD Z roko v roki. Vabljeni. 

	Ponedeljek, 25. 9. 2017, 10.15–11.15
 Joga. Vadbo vodi Iris Bukovac Čulibrk. 

	Ponedeljek, 25. 9. 2017, 17.30–19.00
  Starševstvo-ni panike!. BITI STARŠ JE POSLANSTVO.Biti starš je 

poslanstvo. Pomoč in podpora staršem pri vzgoji. Osvetlili bomo 
morebitna vprašanja in stiske, ki se nam porajajo v vlogi starša.  
Izmenjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Pogovor bo vodila 
Nataša Štupar Jarović uni. dipl. pedagoginja, spec. na področju  
predšolske vzgoje. Tema tokratne delavnice bo »razvajen otrok«.  
V času delavnice je organizirano brezplačno varstvo za otroke. 

	Ponedeljek, 25. 9. 2017, 18.00–19.30
  Kvačkanje. Potrebujete kvačko 3,5 in garn Marinka. Začetni tečaj 

kvačkanja vodi Tatjana Jerančič. 

	Torek, 26. 9. 2017, 8.00–10.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim 

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo 
za potrebe vsakdanjega življenja bo vodila Mirjana Debelak. 

	Torek, 26. 9. 2017, 16.00–17.00
  Evropski dan jezikov: Španščina. Španščina kot materni jezik je 

drugi najbolj razširjeni jezik na svetu (takoj za mandarinščino).  
Kot prvi jezik ga govori okoli 440 milijonov ljudi, obvlada pa ga 490 
milijonov govorcev. 

	Torek, 26. 9. 2017, 17.00–18.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 26. 9. 2017, 17.00–18.00
  Evropski dan jezikov: Nemščina. »Jezika ne razumeš, dokler ne 

razumeš vsaj dveh.« Geoffrey Willans. Se vam zdi učenje NEMŠČINE 
težko in zahtevno? 

	Torek, 26. 9. 2017, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam, ki jih vodi 
Polona Žagar. 

	Torek, 26. 9. 2017, 18.00–19.00
  Evropski dan jezikov: Italijanščina. Njihova kulinarika navdušuje 

tudi najbolj zahtevne gurmane, dela njihovih umetnikov privabljajo 
ogromno pozornosti, sami pa so znani kot veliki zapeljivci. Veste 
katero državo imamo v mislih? 

	Torek, 26. 9. 2017, 18.00–19.30
  Vaje za dame. Na vaje za spodbujanje hormonskega ravnovesja, za 

krepitev medeničnih mišic in raztegljivost telesa vabimo dame 40+. 
Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra. 

	Torek, 26. 9. 2017, 18.30–19.30
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam, ki 
jih vodi Polona Žagar. 

	Torek, 26. 9. 2017, 19.00–20.00
  Evropski dan jezikov: Ruščina. Ruščina velja kot eden od jezikov 

prihodnosti. Spoznali boste rusko kulturo in mentaliteto, za katero 
ste gotovo že slišali. Ker ruščina sodi med slovanske jezike jo  
Slovenci razmeroma hitro osvojimo. 

	Sreda, 27. 9. 2017, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Sreda, 27. 9. 2017, 18.30–20.00
  Sreda za moške: Moški, ženska, ego in partnerski odnos. 

Gregor Kelt, raziskovalec partnerskih odnosov v različnih kulturah, 
ekstremni 5.000 km pohodnik, predavatelj in svetovalec za odnose 
in komunikacijo, vam bo skozi lastne primere in izkušnje predstavil 
dve temeljni orodji za pospešeno osebno rast in premike v odnosih. . 

	Četrtek, 28. 9. 2017, 9.00–10.30
  Joga. Vadba za telo, um in duha. S skrbno izbranimi vajami bomo 

izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto dihanja, 
bistrost uma in vedrost duha. Vadbo vodi Iris Bukovac Ćulibrk.

	Četrtek, 28. 9. 2017, 18.00–20.00
  Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse generacije. 

	Petek, 29. 9. 2017, 8.30–10.00
  Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo izbranih 

enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in 
psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo 
bolečin. Vodi Ula Hribar Babinski, dipl. medicinska sestra.

	Petek, 29. 9. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer - Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 
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Besedilo: Ana Šubic

Ž
e čez teden dni bo šole znova napolnil vrvež. Kako 
pomembna prelomnica je za otroka vstop v osnovno šolo? 
Kako ga doživlja? Aleš Žitnik, ravnatelj OŠ Franceta Pre-
šerna: »Iz mojih izkušenj je to v prvi vrsti odvisno od tega, 

kako starši in okolica šolo predstavljajo skozi otroštvo in kakšen 
odnos imajo do nje. Odnos do šole se gradi počasi. Če starši 
šolo vidijo kot prostor, kjer bo spoznal nove prijatelje, z njimi 
pridobival nova znanja in veščine, jo bo otrok željno pričakoval. 

Otroci staršev, ki v trenutkih nemoči grozijo otroku: ''Boš že 
videl, kako bo, ko boš šel v šolo'', pa to pričakujejo s tesnobo in 
strahom.« Kot poudarja, je spodbuda staršev, predvsem pa nji-
hov zgled, tisto, kar otroka pripravi na stik s šolo. »To so poča-
sni procesi, ki od staršev terjajo čas in potrpljenje.«
Večina otrok se brez težav vključi v šolo, opaža pa, da je na 
drugi strani vse več ekstremnih primerov, ko starši tako nave-
žejo otroke nase, da je ločitev za čas šole za oboje stresna. 
Niso pa zgolj starši odgovorni za otrokovo doživljanje preho-
da v šolo, pravi Žitnik; poleg že omenjenih reakcij okolice je 
pomembno tudi, ali je bil otrok vključen v vrtec.
STRES V ŠOLI. »Če otrok ni bil navajen družbe, ni obiskoval 
vrtca, ni bil odsoten od doma, ne zna sam navezati stikov, bo 
njegova reakcija odklonilna. Stres lahko povzroči že preprosta 

V šolah kmalu vrvež
Osnovne šole v Mestni občini Kranj bo v novem šolskem letu obiskovalo blizu pet  
tisoč štiristo učencev, od tega okoli šeststo šestdeset prvošolcev. Kako pomembna  
prelomnica je vstop v šolo, smo se pogovarjali z Alešem Žitnikom, ravnateljem  
Osnovne šole Franceta Prešerna.   

Večina otrok se brez težav vključi v šolo. 

Helen Doron English je mednarodno priznana metoda 
za zgodnje učenje angleščine, ki v svetu obstaja že 30 
let in je trenutno prisotna v 35 državah sveta, v Sloveniji 
pa od leta 2011. 

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

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

Vsak otrok ima 
neverjeten  

potencial oz.  
naravno danost,  

da se nekje  
do 6. leta lahko 

nauči toliko 
jezikov,  

kolikor mu jih na 
sistematičen in 

njemu prilagojen 
način predstavimo.

VPISI IN BREZPLAČNE PREDSTAVITVENE URICE V SEPTEMBRU  

ANGLEŠČINA  
ZA OTROKE
od 3 mesecev do 19 let 

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

www.helendoron.si

E URICE V SEPTEMBRU

Pokličite  

041 773 878
za brezplačno 

predstavitveno  
uro
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skrb, kako bo šel sam na stranišče, kako 
bo odreagiral, če ga učiteljica pred vsemi 
kaj vpraša in ne bo znal, kako sploh pri-
stopiti k učiteljici, vzgojiteljici. Naenkrat 
se tu pojavijo kuharica, hišnik, čistilka. 
Vsak ima neko pričakovanje do njih. 
Stres v šoli ni nekaj, čemur bi se hoteli 
izogniti. Za marsikoga je motiv, da dela 
bolje, je izziv, da nekaj naredi,« je poja-
snil Žitnik in dodal, da okrog vstopa v 
šolo ne gre delati posebne drame, ker bo 
podobnih dogodkov v življenju še veli-
ko, zato se je najbolje čim prej navaditi 
nanje.
Prvošolci so na prvi šolski dan deležni 
posebne pozornosti, na šolah jim pri-
pravljajo sprejeme, a že naslednje jutro 
je pred njimi popolnoma običajen šolski 
dan. Nekateri šele takrat doživijo stres, 
opaža Žitnik: »Prvi dan so bili v sredi-

šču pozornosti, vsi se vrtimo okrog njih, 
naslednji dan pa nismo vsi več tako pri-
jazni, pojavijo se prve zahteve učiteljev 
in staršev.«
Večina otrok je sicer dobro pripravljena 
na življenjske spremembe svoje staro-
sti, so pa tudi posamezniki, ki se niso 
sposobni prilagoditi novim razmeram v 
šoli, pravi Žitnik: »Naenkrat niso edini 
in prvi, počakati morajo na svoj kratek 
trenutek pri učiteljici ali vzgojiteljici, 
niso vedno uslišani, dlje časa je treba 
vztrajati pri neki dejavnosti in nalogo 
opraviti do konca. Naučiti se je treba 
potrpljenja, dolgočasja. Da, tudi s tem 
se je treba znati spopasti. Da bodo v 
vsakem primeru morali nalogo opraviti 
sami. Da jed, ki jo dobijo, pokusijo, ne 
da je prvi odgovor, da tega ne jedo, pa je 
nikoli v življenju še niso pokusili. Stro-

kovnjaki pravijo, da se na okus navadiš, 
ko vsaj dvajsetkrat pokusiš jed.«
NAJMANJŠA ŠOLA JE V PODBLICI. V 
klopi kranjskih osnovnih šol naj bi po 
podatkih, ki jih imajo trenutno na voljo, 
sedlo 5.382 učencev, od tega jih bo pred-
vidoma 665 prvič prestopilo šolski prag. 
Za primerjavo: lani je bilo vseh osnov-
nošolcev 5.225, prvošolcev pa 674. Na 
območju Mestne občine Kranj je devet 
osnovnih šol, med njimi tudi ena za 
otroke s posebnimi potrebami. Pod 
okriljem štirih osnovnih šol delujejo 
tudi podružnične šole, skupaj jih je 
devet. Daleč najmanjšo podružnično 
šolo ima Osnovna šola Stražišče, in 
sicer v Podblici. V novem šolskem letu 
bo imela vsega štiri šolarje: dva prvošol-
ca in dva tretješolca, medtem ko je zna-
nje lani tam nabiralo šest otrok. 

 Ravnatelj Aleš Žitnik: »Če starši šolo vidijo kot prostor, kjer bo spoznal 
nove prijatelje, z njimi pridobival nova znanja in veščine, jo bo otrok željno 
pričakoval. Otroci staršev, ki v trenutkih nemoči grozijo otroku: ''Boš že 
videl, kako bo, ko boš šel v šolo'', pa to pričakujejo s tesnobo in strahom.«
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VAJENIŠTVO – NOV IZZIV V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA
Letos se je veliko govorilo in pisalo o t. 
i. poklicih prihodnosti. Nazivi nekaterih 
bi v tem trenutku bolj sodili v virtualni 
svet kot resnično življenje. Toda dajmo 
času čas. Prisluhnimo najprej sedanjim 
potrebam gospodarstva  in zagotovi-
mo zaposlitev za generacije, ki jih ima-
mo pred vrati. Dejstvo je, da delodajalci 
v tem trenutku potrebujejo praktično 
usposobljene kadre za opravljanje kon-
kretnih del v podjetjih. Velik korak na tej 
poti predstavlja ponovna uvedba vaje-
niškega sistema izobraževanja. V Srednji 
šoli za strojništvo Škofja Loka bomo v 
šolskem letu 2017/18 začeli poskusno 
izvajati vajeniški sistem izobraževanja 
za poklic Oblikovalec kovin-orodjar. Za 
ta  način izobraževanja se je odločilo 23 
dijakov oz. vajencev, ki so s svojimi bodo-
čimi delodajalci že podpisali vajeniške 
pogodbe. Kaj bo drugače?  Za razliko od 

šolskega načina izobraževanja, kjer veči-
na izobraževanja in usposabljanja pote-
ka v šoli,  bo pri vajeniškem sistemu kar 
polovica le-tega potekala neposredno 
pri delodajalcih.  Prednosti vajeniškega 
sistema so v tem, da bodo vajenci vsto-
pali neposredno v delovni proces, kjer 
bodo pridobivali dragocene izkušnje 
v svoji poklicni usmeritvi, prispevali pa 
bodo lahko tudi svoje ideje in rešitve. 
Poleg tega se bodo naučili komplek-
snega reševanja problemov in timskega 
dela. Za svoje  delo pri delodajalcih bodo 
vajenci tudi ustrezno nagrajeni z vajeni-
ško nagrado. 
Toda, ne glede na to, ali bodo dijaki v šoli 
ali pri delodajalcih, se morajo zavedati, da 
uspeh ne bo prišel sam od sebe. Za uspeh 
in zadovoljstvo tako v šoli kot v življenju 
se je namreč treba potruditi, treba je biti 
vztrajen in delaven. Naloga staršev, kar 

se tiče šole pa je, da svoje mladostnike 
spodbujajo, se zanimajo za njihovo šol-
sko delo in sodelujejo z učitelji. Dejstvo 
je, da se lahko vsi problemi, ki se pojavijo 
v zvezi s šolo, vedno rešijo, kadar starši 
sodelujejo s šolo in ne proti njej. 
V ŠC Škofja Loka pa ne delamo samo 
z dijaki. Veliko posluha imamo tudi za 
odrasle udeležence izobraževanja. V 
okviru Medpodjetniškega izobraževal-
nega centra izvajamo izobraževanja za 
udeležence iz podjetij, za brezposelne 
osebe in druge zainteresirane skupine, 
ki želijo pridobiti ciljano naravnana zna-
nja na področju strojništva in lesarstva. V 
odlično didaktično opremljenem Centru 
odličnosti EMCO za področje CNC-teh-
nologij in v SMC-izobraževalnem centru 
za avtomatizacijo poteka sodobno izo-
braževanje in usposabljanje v sodelova-
nju z mednarodnimi trenerji.

info@scsl.si
www.scsl.si

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b 
4220 Škofja Loka, T: 04/506 23 00   

V soboto, 2. septembra, med 9. in 13. uro bo pri mestnem vodnjaku 
na Glavnem trgu v Kranju potekal sejem rabljenih šolskih knjig, 
potrebščin in po novem tudi otroških igrač, ki ga že tradicionalno 
prireja Društvo prijateljev mladine (DPM) Kranj v sodelovanju s 
kranjskim centrom za socialno delo (CSD) ter zavodom za turizem 
in kulturo (ZTK). V primeru slabega vremena bo sejem potekal v 
prostorih ZTK. »Med osnovnošolci ni več tako izrazitega interesa za 
obisk sejmov, saj imajo v šolah učbeniške sklade, uvajajo pa jih tudi 
že na nekaterih srednjih šolah. Na sejmu je največ zanimanja za 
zbirke nalog iz matematike, pregled filozofije, slovarje, geografske 
atlase, zbirke nalog za maturo …, od šolskih potrebščin pa za pere-
snice, šestila, kalkulatorje. Letos uvajamo novost, saj bo potekala 
tudi prodaja rabljenih igrač,« je pojasnil podpredsednik DPM Kranj 
Franc Kržan. Če imate torej doma odvečne učbenike, šolske potreb-
ščine ali igrače, jih lahko odnesete na kranjski sejem. »Prodajalcem 
bomo na voljo tudi za pomoč pri oblikovanju cen,« pravi Kržan, ki 
upa, da bo sejem živahen. Kržan je še povedal, da bo DPM Kranj v 
prihodnjih dneh med otroke iz socialno ogroženih družin razdelil 
šolske potrebščine, zbrane v tradicionalni dobrodelni akciji Poštar 
Pavli polni šolske torbe, ki jo vodita Zveza prijateljev mladine 
Slovenije in Pošta Slovenije. Z zbiranjem materialnih prispevkov 
v obliki zvezkov, barvic, svinčnikov in drugih šolskih potrebščin, ki 
so jih prodajali v poštnih poslovalnicah, so že končali in jih bodo v 
kratkem razdelili med društva prijateljev mladine po Sloveniji. V 
kranjskem društvu so skupaj s CSD sestavili seznam 48 prejemni-
kov, upajo pa, da bodo oktobra lahko kupili šolske potrebščine še 
dvajsetim socialno ogroženim otrokom, saj pričakujejo še finančna 
sredstva iz omenjene dobrodelne akcije. A. Š., foto: Gorazd Kavčič 

NA SEJMU TUDI RABLJENE IGRAČE

Sejem rabljenih šolskih knjig, potrebščin in po novem 
tudi otroških igrač bo potekal v soboto, 2. septembra. 
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Septembra  
vpis v 

maturitetni 
tečaj za mlade, 
izobraževanje 

odraslih in 
jezikovne tečaje 

za odrasle. 

Več informacij na  
www.gimkr.si,  

eva.gasperlin@guest.arnes.si  
ali 04/281 17 16.

Znanje ostane.
Pridobite ga  

na Gimnaziji Kranj.
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič 

P
oletno računalniško šolo obiskujem že drugič, saj mi je 
bilo že prvič zelo zanimivo, delali smo v PowerPointu. 
Danes sem na primer v Slikarju narisal gliser, bi se pa 
rad naučil delati posebne računalniške učinke,« nam je 

zaupal tretješolec Lovro Stare, ki ta teden v Mestni knjižnici 
Kranj obiskuje poletno računalniško šolo za osnovnošolce. 
»Mami mi je rekla, da bo fino in da se bom kaj novega naučil. 
Če bi samo igrali igrice, ne bi prišel. Danes sem se naučil še 
bolje risati v Slikarju,« pa je dejal drugošolec Luka Puhar.
V knjižnici je med počitnicami računalniško znanje nabiralo 
štirideset učencev, dvajset ob začetku počitnic in dvajset ob kon-
cu. Razpisali so štiri usposabljanja, dve za učence prve triade in 
dve za starejše osnovnošolce, v trajanju deset šolskih ur, prav 
vsi termini pa so bili polno zasedeni. Poletno računalniško šolo 
bodo sklenili prav danes. Udeleženci so poleg že omenjenega 
programa Slikar spoznavali tudi varno uporabo interneta, kjer 
so poiskali poučne vsebine, naučili so se osnov programiranja, 
s programom Google Zemlja so navidezno potovali po Zemlji, 
s pomočjo simulatorja letenja so šli na virtualni izlet z letalom, 
ogledali so si tudi zvezde ter pristali na Luni in Marsu ...
S projektom informacijskega opismenjevanja bodo v knjižnici 
nadaljevali oktobra; prijave bodo začeli sprejemati septembra, 

udeležba pa je za člane knjižnice brezplačna. Izpeljali bodo 
računalniško šolo za učence prve triade in šolo programiranja 
za osnovnošolce od četrtega do devetega razreda. Obetajo se 
tudi usposabljanja za odrasle, in sicer Računalnik za osebno 
rabo – osnovni in nadaljevalni tečaj ter Računalnik za zahtev-
nejše uporabnike, pripravili pa bodo še delavnice, osredotočene 
na programa Word in Excel ter urejanje digitalnih fotografij.
V oktobru bodo nadaljevali tudi z učno pomočjo osnovnošol-
cem. Ponudili jim bodo inštrukcije iz angleškega jezika, 
pomoč pri razumevanju in reševanju nalog iz matematike, 
fizike in kemije ter pomoč pri uporabi računalniških progra-
mov (PowerPoint, Word, Excel ...) za pripravo referata, govor-
nega nastopa ali seminarske naloge. 

Po računalniško znanje
Po uspešno izpeljani poletni računalniški šoli za osnovnošolce bodo v Mestni knjižnici Kranj 
informacijsko opismenjevanje nadaljevali oktobra. Učencem bodo ponudili tudi učno pomoč.

V knjižnici je med počitnicami računalniško znanje 
nabiralo štirideset učencev. 

x

PLESNA ŠOLA TINČA

Hip hop
Disco dance
Show plesi
Plesni vrtec
Plesno navijaški plesi
Break dance
Družabni plesi 
Orientalski plesi
Zumba 
Pilates

50% POPUST  za nove člane v mesecu septembru

  www.tinca.si   •   041 650 810   •   tinca@tinca.si

Lokacije: 
dvorana Primskovo
dvorana Sejmišče
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www.toplina.net
Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj, Tel: 051 675 657 

Janez Logar, janez.logar@toplina.net

NASVET
Janez Logar, mag., 
terapevt

Toplina
zakonski in družinski center
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Začetek šole, začetek istih skrbi!
Pravite, da prihajajo v vas iste skrbi zaradi šole. Sinova 
zaključujeta osnovno šolo. Ne ravno blesteče, z nekajkrat-
nimi vedenjskimi izbruhi. Sem in tja so izostanki. Pokličejo 
vas v šolo, skupaj se pogovarjate, kaj in kako ukrepati, vi pa 
jih bodrite in spodbujate k učenju. Njima se ne zdi nič pro-
blematično. Doma sta pridna in sodelujeta. Sprašujete, kako 
lahko pomagate vašima otrokoma?

Ni kaj, vprašanje je res na mestu, ker vajina otroka res potre-
bujeta vajino pomoč. Lažje boste pristopili k njima, če boste 
vedeli, da se njima »veliko dogaja«. Puberteta, in že vstop vanjo, 
je naporno obdobje, le da smo starši to že pozabili. Lažje vam 
bo tudi, če boste dopustili, da bo glavno besedo pri odraščajo-
čih sinovih glede šole prevzel oče. Nič ga ne omenjate. Morda 
onadva na ta način samo želita, da se on aktivneje vključi v njun 
svet. Če je to res, bosta zagotovo povečala zahteve na nepri-
meren način (izostanki od pouka, vedenjski problemi, cigarete, 
trava, alkohol). Verjetno niti onadva ne vesta, zakaj sta bolj na 
»easy« v šoli. Zato se bosta skupaj z možem z njima pogovorila, 
kaj se dogaja z njima. Poizkušala bosta ugotoviti, katero čus-
tveno neravnovesje izražata s svojim vedenjem in odnosom 
do šole. Nič narobe, če ne bosta znala povezati dolgočasnega 
odnosa do šole in čustveno nestabilnost. Že samo s tem, da se 
bosta vidva pričela zelo zanimati zanju, jima bo pričelo odpirati 
nove dogodke in povezave. Dnevno ju boste vprašali: kako si, 
kaj se je posebnega zgodilo, kdo ti lahko pomaga, kaj jaz lahko 
storim zate … Prelom se vam bo zgodil, ko bosta pričela govori-
ti o sebi in o svojem doživljanju šole, učiteljev, sošolcev, zato ne 
smete odnehati, tudi če vas na začetku zavračata, češ da teži-
ta in da itak nič ne razumeta. V najstniškem prevodu to samo 
pomeni, da ne boš slučajno odnehala spraševati me in da se 
oče slučajno ne bo nehal zanimati zame.
Morda ima kdo od njiju slabo izkušnjo v šoli, zato je smiselno, 
da se povežete s šolsko svetovalno službo in razrednikom. Mor-
da je bil kdaj ponižan, morda je doživel kakšno krivico ali da je 
bil osramočen pred sošolci. To je bil šok, ki ga še ni predelal niti 
pozabil.
In nenazadnje. Otroci so barometer družinskega vzdušja. Zato 
bosta vidva kot zakonca pri sebi ugotovila, katerih tem se 
nočeta medsebojno dotikati v pogovoru. Jih bosta medseboj-
no naslovila in tako pomagala svojima otrokoma. Skupaj boste 
zmogli, vidva imata največjo moč. Če ne bo šlo, pa strokovna 
pomoč ne bo odveč.

Besedilo: Ana Šubic

Odziv na počitniške aktivnosti, ki jih prirejajo v Medgene-
racijskem centru Kranj (MCK), je to poletje tako velik, da so 
morali število udeležencev omejiti na trideset. Za ta ukrep 
so se odločili zaradi kakovosti izvedbe in varnosti otrok, saj 
je udeležba narasla celo na petdeset. Po mnenju strokovne 
delavke MCK Irene Dolenc so starši ugotovili, da je to edi-
na brezplačna počitniška aktivnost v Kranju, obenem pa so 
brez skrbi, da bi bili njihovi otroci ves čas za računalnikom 
ali pred televizijo. »Smo edini, ki aktivnosti izvajamo celo 
poletje, vsak dan med 8. in 16. uro. Največji naval je bil 
konec julija. Ta čas je zanimanja malenkost manj, saj var-
stvo izvajajo tudi nekatere šole, vendar imamo kljub temu 
vsa mesta do konca avgusta že zasedena, tako da moramo 
otroke žal zavračati. Prihodnje leto bomo zastavili z večjo 
ekipo prostovoljcev, da bomo lahko sprejeli več otrok,« je 
napovedala Dolenčeva.
V MCK so otroci to poletje veliko ustvarjali z glino, sodelo-
vali so v različnih ustvarjalnih delavnicah, enkrat na teden 
tudi v izvedbe Alje Kump. Radi so ustvarjali v kuhinji, kjer 

Ni jim dolgčas
V Medgeneracijskem centru Kranj in Škrlovcu 
smo preverili, kako otroci preživljajo zadnje 
počitniške dneve.

Mladi iz Škrlovca so se s prijatelji iz škofjeloških 
dnevnih centrov zopet odpravili na Križno goro. 



Agencija M servis, d.o.o., 
Slovenski trg 8, 4000 Kranj, 
T: 04 20 20 440 in 04 20 20 450

SODELOVANJE S KADROVSKO AGENCIJO
Agencija M servis d.o.o. sodi med vodilna slovenska pod- 
jetja na področju kadrovskih storitev. Znanje, izkušnje,  
tradicija, lastne baze kandidatov, reference in druge kom-
petence naših sodelavcev so temelj na katerem razvijamo 
in ponujamo celoten nabor kadrovskih storitev.
Za nas vsak posameznik šteje. Delavec, ki ga posredujemo 
na delo, pomembno sooblikuje našo identiteto, zato do- 
sledno spoštujemo njegove pravice in poskrbimo za nje-
govo varnost. Prizadevamo si za zadovoljstvo delavca in 
podjetja kamor ga napotimo na delo.
Agencija omenjeno dejavnost opravlja na način, da napo-
tene delavce, ki so zaposleni pri njej, na podlagi predhodno 
sklenjene komercialne pogodbe o zagotavljanju kadrov 
napoti na delo k drugemu podjetju, ustanovi ali instituciji.
Najem se prilagaja potrebam podjetja, lahko traja od  
enega dneva do več let, za polni delovni čas ali zgolj za 1 
uro na dan. Nudimo tudi možnost zaposlitve za nedoločen 
čas preko Agencije.
Prednosti sodelovanja z Agencijo M servis, d.o.o. pri napo-
tovanju delavcev na delo:
-  Agencija zbira prijave kandidatov, opravi  selekcijo in tudi 

zaposli s strani podjetja izbranega kandidata oz. kandi-
datko,

-  Agencija namesto podjetja prevzame celotno delovno 
pravno tveganje v zvezi z zaposlitvijo,

-  Agencija na podlagi naročil a iz podjetja sklene pogodbo 
o zaposlitvi z napotenimi delavci in poskrbi za vsokadrov-
sko administracijo,

-  Agencija na podlagi podatkov iz podjetja, kjer delavec 
opravlja delo poskrbi za obračun in izplačilo plače napo-
tenih delavcev,

-  in tudi Agencija na podlagi prenehanja potreb po napo-
tenih delavcih poskrbi za prekinitev delovnega razmerja.

Verjamemo v sodelovanje, zato gradimo dolgoročna part-
nerstva.
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so med drugim pripravili domači sladoled. Spoznavali so 
osnove namiznega tenisa, uživali v igrah brez meja in se v 
vročih dneh hladili ob Kokri. Obiskali so kranjsko vojašni-
co, knjižnico in dom upokojencev, ta teden pa so jim nje-
govi stanovalci vrnili obisk ... Gostili so tudi Ambasadorje 
nasmeha s terapevtskimi kužki, v prihodnjih dneh pa pri-
čakujejo gasilce. Posebno doživetje je bil obisk Maretovega 
ranča na Taležu in Hiše eksperimentov v Ljubljani.

Brezplačne počitniške aktivnosti kot običajno prirejajo tudi 
v Škrlovcu – dnevnem centru za mlade in družine. Prvi del 
so jih izpeljali v začetku počitnic, drugi del pa poteka ta in 
prihodnji teden. Mladostniki so bili s prijatelji iz škofjeloš-
kih dnevnih centrov na tradicionalnem pohodu na Križno 
goro, pomerili so se tudi v turnirju v odbojki na mivki in se 
spopadli z vodnimi baloni. Odpravili so se v Bohinj, na 
kranjski bazen, v načrtu pa imajo še obisk Bleda in tamkaj-
šnjega pustolovskega parka, pohod s Pokljuke na Uskovni-
co ... V poletnem času za mlade pripravljajo tudi tabore na 
morju – v Barbarigi. 

Otroci iz medgeneracijskega centra na Maretovem 
ranču, kjer so preživeli zelo zanimiv dan.

Na Maretovem ranču so se otroci srečali s številnimi 
domačimi živalmi.
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Besdilo: Igor Kavčič

R
azstava fotografij z motivi iz pre-
teklih festivalov je postala tradici-
ja. Tako še preden na Pungertu 
prisluhnemo gostom letošnjih 

koncertnih večerov, s fotografijami lah-
ko obudimo spomin na glasbenike, ki 
so v Kranju nastopili v preteklih letih, in 
na tiste, ki se vsako leto vračajo kot pro-
fesorji in nastopajoči. Zadnjih nekaj let 
avgustovsko džezovsko dogajanje v Kra-
nju zvesto spremljata fotografa Gorazd 
Uršič in Zoran Kozina. Tokrat sta foto-
grafije na ogled postavila kar na treh raz-
staviščih, v galeriji Bala, v Cafe galeriji 
Pungert in v Otroškem stolpu Pungert. 
»Fotografije, ki jih vsako leto posnameva, 

vedno nekako pomešava, saj poskušava 
postaviti tiste, ki se nama zdijo najboljše 
in nama največ povedo, na najbolj vidna 
mesta,« je o skupni pripravi razstave 
obeh fotografov povedal Gorazd Uršič. V 
galeriji Bala je tako na ogled retrospek-
tiva fotografij od samega začetka prireja-
nja razstav na džez kampu do lanskega 
leta, in sicer po izboru Gregorja Grašiča, 
tudi skrbnika galerije, ki deluje v okviru 
JSKD. V galeriji Pungert se oba avtorja 
predstavljata s fotografijami z zadnjega 
kampa, v Otroškem stolpu Pungert pa je 
spet nekakšen pregled lanskoletnih in še 
nekaterih fotografij iz prejšnjih let.
»Vsako leto se z Zoranom za tematiko 
dogovoriva, tako da razporeditev avtor-
stva fotografij niti ni kaj dosti relevan-
tna. Oba imava na fotografiranje džeza 

zelo podobne poglede, kar nama olajša 
postavitev razstave. Letos sva se posku-
sila izogniti čistim portretom. Naredila 
sva portrete solistov, na katerih je vsaj 
še nekdo zraven, pa čeprav le kot ''duh'' 
v ozadju, druge pa so bolj skupinske. 
Menim, da je fotografija skupine glas-
benikov, zamrznjenih v trenutku, lahko 
precej bolj izpovedna, predvsem v smi-
slu slikanja vzdušja med igranjem. Tudi 
sama osvetlitev prizorišča je fotografsko 
dokaj zahtevna, zato je tudi to velik deja-
vnik pri izboru tematike,« je v odsotno-
sti Zorana o njunem sodelovanju in tudi 
nasploh fotografiranju na večerih džeza 
povedal Gorazd Uršič, ki kot fotograf na 
Jazz kampu sodeluje že od leta 2008, 
prvič pa je fotografije predstavil nasled-
nje leto.

Foto džez
Uvodno dejanje Jazz kampa je zadnja leta odprtje razstave s fotografskimi utrinki preteklih kampov. 
Razstavljata Gorazd Uršič in Zoran Kozina.

Ob odprtju razstave: Gorazd Uršič, dolgoletni fotografski spremljevalec Jazz Kampa, in Gregor Grašič, z bratom 
Primožem njegov organizator / Foto: Marta Kovač Uršič



Na vprašanje, zakaj se odloča za foto-
grafije v črno-beli tehniki, je Gorazd 
mnenja, da k džezu barve ne ''pašejo'', 
da z njimi ni kaj povedati. »Odlični 
fotograf Arne Hodalič nas je učil, da 
uporabi barve takrat, ko imaš z njimi 
kaj povedati. Džez ni glasba, kjer bi 
barve imele velik pomen. Najpomem-
bnejša sta vzdušje in duša glasbenika, 
ko improvizira. Sam sem poskušal v 
preteklih letih dodati fotografijam čisto 
malo barve, pa nisem bil zadovoljen. 
Za medije in oglase barve ja, za razsta-
vo preprosto ne,« je povedal sogovor-
nik, ki je letos s krem belo le malenko-
stno otoplil fotografije in jim dal pridih 
časa.« 
Gorazd brez zadržkov potrdi, da je vsak 
Jazz kamp nekaj posebnega, da je po 
zaslugi bratov Grašič vsako leto program 
drugačen, kar zanj pomeni tudi nove 
fotografske izzive, predvsem pa je odlič-
na glasba tista, ki ga vedno znova povleče 
na Pungert. »Če mi pri tem uspe stisniti 
še kakšno dobro fotografijo, je večer 
popoln,« doda Gorazd Uršič, ki je na 
kampu prisoten tudi v teh dneh. Kaj bo 
njegov letošnji izziv pri fotografiranju? 

»Vedno imam sicer neko osnovno idejo 
o tematiki, ki bi jo razstavil prihodnje 
leto, vendar pa fotografiram na bolj uni-
verzalen način – vsakega po nekaj. Šele 
ob pregledu materiala si podrobneje 

ustvarim sliko, kako naj bi vi vila videti 
razstava. Seveda pa je na koncu tudi odlo-
čilen dogovor z Zoranom. No, eno leto 
sem slikal samo roke glasbenikov in ver-
jemite, bilo je zelo zanimivo.« 

041/ 915 955 ORGANIZATOR: KD SIMBA

Šentjakobsko gledališče: TI NORI TENORJI
Smejmo se in Kosovelov dom Sežana: BUH POMAGEJ
Gledališče Koper:TOTALNO KATASTROFALNA VEČERJA
Siti Teater: ŠE VEDNO MAME
SLG Celje: MOŠKI BRLOG

Abonma plus
Špas teater: POŠTAR 
Špas teater: NORA DEKLIŠČINA 

                                   Vpis abonmajev 6. 9. 2017

GLEDALIŠKI ABONMA
KOMEDIJA 2017/18

KULTURNI DOM SV. DUH
www.sv-duh.si
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Jazz kamp je tudi letos dobro obiskan, saj si eden za drugim sledijo koncerti 
s samimi odličnimi glasbeniki. Utrinek z nedeljskega koncerta, na katerem 
je nastopila Alenka Godec s svojim bandom. Danes, v petek, 25. avgusta, 
bo sledil še eden vrhuncev Jazz kampa – nastop Big banda RTV Slovenija z 
bobnarjem Ratkom Divjakom ob njegovi 70-letnici. / Foto: Gorazd Uršič
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Besedilo: Igor Kavčič

P
o lanskoletni premieri, ko so se v pri-
ložnostnem pihalnem in tolkalskem 
sestavu zbrali nekdanji učenci Glas-
bene šole Kranj, ki so bodisi že zak-

ljučili šolanje bodisi nadaljujejo glasbeno 
šolanje na srednji ali visokošolski stopnji, 
oboji pa so si spet želeli igranja v skupnem 
orkestru, se »odpihani« letos znova vrača-
jo na oder Letnega gledališča Khislstein. 
O koncertu sva jih nekaj razdrla s Toma-
žem Kukovičem, dirigentom Kr' Bis ban-
da. »Lani smo bili ob velikem navdušenju 
publike in lahko rečem tudi ob evforičnem 
vzdušju znotraj banda že takoj po koncertu 
prepričani, da bomo še igrali in da nismo 
muha enodnevnica,« je povedal Kukovič in 
dodal, da so tudi v naslednjih dneh do čla-
nov orkestra prihajali sami pozitivni odzivi 
poslušalcev koncerta, tako v pogovorih kot 
na družbenih omrežjih. Najbolj pogosto 
vprašanje je vedno znova bilo: »Kdaj boste 
naslednjič igrali?« Za »bisovce« je bil to 
seveda znak, da je treba iti naprej in pripra-
viti nov koncert, če ne prej, ob letu osorej.
Ustanovili so društvo, katerega predse-
dnik je njihov tolkalec Branko Djoković, 
oblikovali odbor, razdelili naloge in že 
konec preteklega leta šli v akcijo ter se 
prijavili na občinski razpis za sofinan-
ciranje kulturnih projektov. »Na razpi-
su smo uspeli, kar nam je dalo dodaten 
zagon in je od nas zahtevalo takojšnjo 
akcijo. S skupino mladih glasbenikov, ki 
poleg instrumenta obvladajo še marsikaj, 
smo se lotili dela. Tamara Popović, Ajda 
Kišek, Jaka Zaplotnik, Ambrož Močnik 
so nekateri od njih, pa sem zagotovo še 
koga pozabil ...« z zadovoljstvom pojas-
njuje njihov, včasih bi mu lahko kar rekli 

»orkestrski ata«. Prva želja orkestrašev 
je bila pripraviti program s filmsko glas-
bo, s katero bi dosegli tudi širšo publiko. 
Tomaž je priredbe za pihalni orkester 
dobil od kolega Matevža Novaka, ki vodi 
Pihalni orkester Krka Novo mesto.
»Izbrali smo glasbeno zahteven program, 
zato bomo imeli do obeh koncertov kar 
tri tedne intenzivnih vaj. To na primer 
igrajo zadnji letniki konservatorija ozi-
roma prvi akademije, ne pa glasbeniki s 
končano nižjo glasbeno šolo. Ampak ker 
smo lani dokazali, da zmoremo, me tudi 
letos ne skrbi, da ne bi dobro opravili.« 
In kaj bo letos »šumelo« v povezavi s film-
skim naslovom koncerta še povprašamo 
Tomaža Kukoviča. »Naslov letošnjega 
koncerta je odličen, takoj smo ga vzeli za 
svojega. Za naše naslove gre zasluga našim 
zunanjim podpornikom. Brez dobrih pri-
jateljev včasih tudi ne gre, mar ne? Bo pa 
letos kot rečeno »šumela« izključno film-

ska glasba,« pojasni Tomaž in za pokušino 
najavi nekaj filmov iz katerih bodo znane 
skladbe, ki jih bomo slišali: Robin Hood, 
Lepotica in zver, Pirati s Karibov, Gospo-
dar prstanov, Harry Potter, Vojna zvezd … 
seveda pa se obeta tudi čudovit dodatek s 
slovenskim filmskim junakom in znano 
glasbo iz plesnega filma.
Tudi letos bo na koncertu igralo več kot 
šestdeset nastopajočih, lanskim orkestra-
šem so se pridružili še nekateri novi. 
Potem ko so lani avditorij napolnili z brez-
plačnimi vstopnicami, navdušena publika 
pa je kljub temu primerno napolnila »klo-
buk« Kr' Bis banda, so se letos odločili za 
minimalno vstopnino, saj kvalitetno prip-
ravljen koncert prinese tudi precej stroš-
kov, od najema prizorišča do stroškov za 
tehniko, tiskovine in podobno. Vstopnice 
so na voljo na Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj ter uro pred obema koncertoma, 
v soboto in nedeljo. 

Čudoviti šum
Po lanskem izjemno uspešnem koncertu Vrnitev odpihanih Kr' Bis banda bo ta ob letu osorej, v soboto, 
9. septembra, in ponovno še naslednji dan, spet nastopil v Letnem gledališču Khislstein.

Lanskoletna Vrnitev odpihanih je bila prava uspešnica. In kar je dobro,  
je treba ponoviti, meni dirigent Kr' Bis banda Tomaž Kukovič. / Foto: Igor Kavčič
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Besedilo: Samo Lesjak

P
rijetno iskriv, toda obenem infor-
mativno bogat pogovor z vselej 
neposrednima ter družbenokritič-
no razmišljajočima umetniškima 

ustvarjalcema je bil prava osvežitev vro-
čega avgustovskega večera.
Moderatorka večera Carmen L. Oven 
je oba zaslužna lavreata – vseh njunih 
nagrad je toliko, da jih niti ne more-
mo našteti – uvodoma predstavila s po 
nekaj njunih pesmi, ki so pri gostih ter 
mnogih obiskovalcih, ki so do zadnjega 
kotička napolnili Prešernovo hišo, pro-
ustovsko zbujale spomine in pogovor 
popeljale do njunih začetkov pisanja ter 
ustvarjanja. Že v njunih mladih, sred-
nješolskih letih so namreč nastale prve 
pesmi, objavljene v reviji Mlada pota – 
prvi koraki na njuni bogati ustvarjalni 
poti. Svojo prvo pesniško zbirko Som-
rak je avtorica Svetlana Makarovič sicer 
zelo samokritično ocenila negativno, 
vendar je Niko Grafenauer takoj nato 
njen celoten, izjemno obsežen umet-
niški opus upravičeno postavil na sam 
evropski piedestal.
Zanimiv pogovor, poln razgibanih ose-
bnih anekdot, začinjenih z za oba zna-
čilnimi hudomušnimi ironičnimi dovti-
pi, je obiskovalce popeljal skozi njune 
življenjske prelomnice, od zadovoljstva 
in sreče ob prvih objavah njunih pesmi 
pa do tistih bolj grenkih izkušenj, pre-
pojenih s trpko aromo pelina. Oba lite-
rata je zaznamovalo težko otroštvo, ki pa 

ju je le še bolj utrdilo, iz globočine mar-
sikdaj temačnih dogodkov pa so v njima 
vzklile vrednote, ki sta jim ostala zvesta 
vse življenje. Nenehen upor proti režim-
ski opresiji vseh ideoloških sistemov ter 
borba za človekove pravice, prežeta z 
vsaj kančkom upanja, ju je združila tudi 
kasneje pri ustvarjanju za Novo revijo 
ter ostalih številnih publicističnih izda-
jah – njuna dela, pa najsi gre za pesmi, 
prevode, radijske igre, gledališke pred-

stave, pravljice ali šansone so vedno 
znala postaviti zrcalo sodobni družbeni 
problematiki, katere del je vsak izmed 
nas. Prav zato tako Svetlana kot Niko, 
kot je dokazal tudi tokratni večer, s svo-
jimi deli in osebnostjo za vedno ostajata 
bistven in nepogrešljiv del kulturnega 
jedra tako naše družbe kot vsakega posa-
meznika, ki zna in zmore svojo kultur-
no pa tudi življenjsko bit najti v njunih 
izbrušenih poetskih kristalih. 

Poletni večer s Svetlano  
in Nikom
Kulturno dogajanje v Kranju v poletnih mesecih zaznamuje sklop dogodkov Poletje  
s Prešernovimi nagrajenci. Tako so v začetku avgusta v Prešernovi hiši gostili veliki  
imeni slovenske poezije, Svetlano Makarovič in Nika Grafenauerja. 

Poletni večer v Prešernovi hiši s Svetlano Makarovič in Nikom Grafenauerjem 
je sproščeno povezovala Carmen L. Oven. / Foto: Jelena Justin
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: osebni arhiv Borisa Žorža

L
etošnje evropsko prvenstvo v Moravski Trebovi na Češ-
kem je prineslo velik uspeh slovenskemu jadralnemu 
letalstvu. Zanj je poskrbel Boris Žorž iz Stražišča. Član 
Aero kluba ALC Lesce je namreč v razredu klub osvojil 

srebrno medaljo, saj je zaostal le za Nizozemcem Timom Kuij-
spersom. »Ko sem prišel na prizorišče tekmovanja in videl 
konkurenco, sem si rekel, da bo velik uspeh, če se bom uvrstil 
med prvih deset. Nato sem bil celo v boju za zmago, saj sem 
po treh dneh vodil. Vendar imaš enkrat boljši, drugič slabši 
dan. Če si samo en dan precej za konkurenco, to pomeni, da 
nisi več med tistimi, ki se borijo za medalje. Zame je drugo 
mesto pač vrhunski rezultat, tudi zato, ker od samostojnosti 
Slovenije še nihče od naših jadralnih letalcev na evropskem 
ali svetovnem prvenstvu ni posegel po medalji. Dejstvo je 
namreč, da je konkurenca res huda in težko je biti med najbo-
ljšimi,« je povedal 43-letni meteorolog iz Stražišča, ki je zapo-
slen na brniškem letališču v oddelku za letalske prognoze in 
se je za letenje navdušil že v najstniških letih.
»Letenje me je enostavno privlačilo. Imel sem celo idejo, da bi 
postal poklicni pilot. Začel sem z modelarstvom, že takrat pa 
sem razmišljal o jadralnem in nato motornem letalstvu. Ko 
sem se leta 1991 začel ukvarjati z jadralnim letalstvom, pa 
sem ugotovil, da je to tisto, kar me res zanima in veseli. Ker je 
bila v času, ko sem se po srednji šoli odločal za študij, v letal-
stvu precejšnja kriza, sem se odločil za meteorologijo. Seveda 
sem ves čas ob tem tudi letel. Ko namreč začneš z jadrals-
tvom, najprej predvsem jadraš, nato začneš tudi s preleti. To 
mi je zelo všeč. Ker sem si želel čim bolj napredovati, pa sem 
se prijavil tudi na prva tekmovanja. Na njih se primerjaš z 
drugimi, letiš tudi v vremenu, ko sicer ne bi. Prav tako ti dolo-
čijo, kam moraš leteti – in tja pač moraš. S tem nabereš zelo 
veliko izkušenj. Tako tekmujem že okoli dvajset let. Organizi-
rana imamo tako državna prvenstva kot mednarodna tekmo-
vanja, vsako leto pa sta izmenično ali svetovno ali evropsko 
prvenstvo,« pravi Boris Žorž, ki je tudi večkratni državni 
prvak, na evropskih prvenstvih je bil do letos najboljši osmi, 
na svetovnem prvenstvu pa 13. Seveda upa, da letošnji uspeh 
zanj ni zadnji. 

Meteorolog, ki uživa v zraku
Boris Žorž iz Stražišča se je že kot mladenič navdušil nad letenjem, pred kratkim pa je na Češkem 
postal evropski podprvak v jadralnem letenju v razredu klub.

Boris Žorž s srebrnim odličjem in pokalom z evropskega 
prvenstva na Češkem
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

S 
finalnim turnirjem na Pogačarje-
vem trgu v Ljubljani se je sredi tega 
meseca zaključila letošnja sezona 
državnega prvenstva v košarki 3 x 3. 

Eden izmed turnirjev je konec julija 
potekal tudi v Kranju, v najbolj zanimivi 
članski moški kategoriji pa si je igranje 
v finalu zaslužilo osem ekip: 3 x 3 Piran, 
3 x 3 Kranj, 3 x 3 Ljubljana East, Adecco, 
3 x 3 Logatec, ASP Lesce, Kerovi, Oaza. 
Te so bile na finalnem turnirju razpore-
jene v dve skupini po štiri. Prvo mesto je 
v skupini A dosegla ekipa 3 x 3 Piran, ki 
je bila v skupinskem delu neporažena, v 
skupini B pa so bili prvi 3 x 3 Kranj.
V prvem polfinalu sta se pomerili moš-
tvi 3 x 3 Piran in 3 x 3 Ljubljana East, v 
drugem pa 3 x 3 Kranj in 3 x 3 Logatec. 
Zmag sta se v polfinalu veselili ekipi 3 x 
3 Piran in 3 x 3 Logatec, ki sta se pomeri-
li v velikem finalu. V finalu so zmago 
slavili košarkarji moštva 3 x 3 Logatec, ki 
do finalnega turnirja še niso nastopili v 
velikem finalu, in so tako osvojili naslov 
državnih prvakov v Samsung državnem 
prvenstvu v kategoriji članov. Kranjčani 
so na koncu osvojili tretje mesto. 

Tretje mesto za Kranj
Na finalnem turnirju Samsung državnega prvenstva v košarki 3 x 3 
je ekipa Kranja osvojila tretje mesto.

Ekipa 3 x 3 Kranj na domačem turnirju v Kranju

Na Brdu pri Kranju bo 9. septembra 
Triglav tek. V okviru priprav na ta 
športno-rekreativni dogodek Zavaro-
valnica Triglav organizira skupinske 
tekaške treninge v kar desetih krajih 
po Sloveniji, tudi na Brdu pri Kranju. 
Potekajo ob torkih in četrtkih. M. B.

ŠESTI TRIGLAV TEK
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2. september 2017
Godešič, na Produ
ADRENALINSKI TEK s premagovanjem naravnih preprek - 5 km

TEK po poteh in stezicah neokrnjene narave - 10 km

Otroški mini tek s preprekami

Koncert s skupinami: TABU, X-RAY AC/DC, TheWet, Kerlci, The Meld

medijski
pokrovitelj
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Besedilo: Maja Bertoncelj

V
čeraj, 24. avgusta, se je začel letoš-
nji Rekreatur, dvanajsti po vrsti. 
Končal se bo v nedeljo, 27. avgusta, 
ekipe pa bodo kolesarile po Kranju 

in okolici. Rekreativna kolesarska prire-
ditev nadaljuje po novo začrtani poti. Na 
256 kilometrov dolgo traso, ki vključuje 

prolog in tri etape, se je podalo deset 
ekip, med kolesarji pa jih kar tretjina 
prihaja iz tujine. Nizozemska, Franci-
ja, Španija, Rusija, Ukrajina, Estonija 
in Srbija so države, od koder so študen-
ti, ki so v Kranju v okviru programa 
Erasmus. Včeraj so imeli prolog, ki je 
bil letos prav poseben. Spoznavali so 
tudi podzemlje Kranja, saj so se spusti-
li v Rove. Kot pravijo organizatorji, 

Turistično društvo Rekreatur na čelu z 
Andrejem Zalokarjem, je bila to v Slo-
veniji prva izvedba kolesarske priredit-
ve v podzemnih zakloniščih druge sve-
tovne vojne. Danes jih čaka prva etapa, 
jutri druga in v nedeljo še tretja. »Zna-
čilnost tras letošnjih etap je, da so zelo 
zavite in bodo udeležencem pomenile 
velik orientacijski izziv. Startno-ciljni 
prostor je na Glavnem trgu. 

Rekreatur je zavil  
v podzemlje Kranja
Ekipe bodo kolesarjenje po Kranju in okolici končale v nedeljo.
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Več informacij na www.matejasport.si  
ali telefonu 068 125 275.

KUPON ZA BREZPLAČNI TEDEN 
(vsi NOVI člani nas lahko en teden preizkusite brezplačno)

	   SKUPINSKE VADBE:  
Pilates, TNZ, Funkcionalni trening, ZDRAVA  
HRBTENICA, Vadbe z utežmi, TEKAŠKA VADBA, 
REKREATIVNA VADBA ODBOJKE. 
Jutranje vadbe ob 6.00.

   VADBA ZA STAREJŠE 

    PROGRAMI ZA OTROKE  
(igrarije za 1–3 let, športne urice za 3–6 let)

   ROJSTNODNEVNE ZABAVE  
ZA OTROKE

   OSEBNO TRENERSTVO

   PROGRAM ZDRAVEGA  
HUJŠANJA

    MASAŽE  
(klasična, športna, terapevtska, refleksna)

   REHABILITACIJA PO  
POŠKODBAH

Besedilo: Maja Bertoncelj

F
estival športa v Kranju bo tudi letos 
prinesel obilo pestrega športnega 
in zabavnega programa in postre-
gel tudi s kakšno novostjo. Potekal 

bo na različnih prizoriščih.
Med drugim ne zamudite brezplačnih 
strokovnih predavanj za športnike in vse 

športne delavce (19., 20. in 22. septem-
bra), brezplačnih testiranj (14. septembra 
– test hoje na dva kilometra in Cooperjev 
tekaški test), športnega dneva za učence 
tretjih razredov in Mini olimpijade za 
otroke Kranjskih vrtcev, športne tržnice s 
predstavitvijo kranjskih klubov in šport-
nih društev (22. in 23. septembra), Teka 
za Kranj 2017 (tek po ulicah Kranja na 3,3 
in 10 kilometrov), zaključnega koncerta 

Zlatka in druženja s kranjskimi športniki 
pa tudi nagradne igre športnih društev. 
Med novostmi letošnjega festivala je Tek 
za Kranj, ki bo zadnji dan festivala, 23. 
septembra. Trasa teka je krožna, tekači 
pa se bodo lahko pomerili na 3,3 (en krog) 
ali 10 kilometrov (trije krogi). Posebna 
kategorija je dobrodelni štafetni Tek za 
moške. Več informacij in program najde-
te na www.sportkranj.si. 

Pester program na  
Festivalu športa
Kranj bo v gibanju. Od 12. do 23. septembra bo potekal tretji Festival športa.
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Znižane cene poslovnih prostorov!
 

Vabimo vas k oddaji ponudb za nakup novih 
poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjskem 

kompleksu Dvorec Jelen.

www.dvorec-jelen.si         031 674 455

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

Če si še niste uspeli ogledati dokumen-
tarnega filma Kranj, mesto na skali, 
imate v naslednjem tednu kar dve pri-
ložnosti. Film režiserja Tonija Cahun-
ka bodo v četrtek, 31. avgusta, ob 20.30 
predvajali na športni ploščadi med vrt-
cema na Planini. Filmski večer prireja 
Krajevna skupnost Planina v sodelova-
nju s Pisarno prenove soseske Planina. 
»Ker je večina ustvarjalcev dokumentar-
nega filma odraščala v soseski Planina, 
se spodobi, da pripravimo filmski večer 
na prostem v srcu Planine. Večer pred 
prvim šolskim dnem pridite preverit, kaj 
lahko še izveste o svojem mestu,« so v 
vabilo zapisali organizatorji.
V soboto, 2. septembra, ob 20. uri pa 
bodo najnovejši dokumentarni film o 
Kranju predvajali še v Vovkovem vrtu, s 
čimer bo kranjski zavod za turizem in 
kulturo sklenili letošnjo sezono filmskih 
večerov na prostem. Cahunek je zadovo-
ljen, da se po majski predpremieri v Pre-

šernovem gledališču in julijski premieri 
v Letnem gledališču Khislstein film seli 
na nove lokacije, upa pa, da se bo proti 
koncu jeseni uspel dogovoriti še za kak-
šno predvajanje.
Film je preplet zanimivih zgodb večtiso-
čletne kranjske zgodovine. Prek pripove-

di številnih sogovornikov film odkriva 
zgodovino mesta na skali, od prvih prebi-
valcev v neolitiku prek slovanske kneževi-
ne Karnij do današnjih dni. Cahunek se 
svojega mesta loti kronološko in s sogo-
vorniki razmišlja o poti, ki naj bi jo obča-
ni izbrali za prihodnost. 

Vnovič film o Kranju

Toni Cahunek v filmu Kranj, mesto na skali razkriva zanimive zgodbe kranjske 
zgodovine. Prihodnji teden ga bodo predvajali na Planini in v Vovkovem vrtu.
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Izi-Natura se pretežno ukvarja s prodajo 
prehrambnih izdelkov s poudarkom na 
mleku in mlečnih izdelkih, svojo dejav-
nost pa so v podjetju želeli nadgraditi z 
lastno trgovino. Uspeli so in pred krat-
kim povabili na odprtje trgovine Mega-
Natura. »Izbrana lokacija v bivšem TC 
Lisjak na Planini je srce Kranja. Lokacija 
je zelo dostopna velikemu številu ljudi,« 
je povedal Renato Marković iz Izi-Nature, 
ki prepoznavnost trgovine gradi na bla-
govni znamki Mega milk, ki so jo uspe-
šno tržile že Gorenjske mlekarne. Mleko 
Mega milk je npr. približek svežemu mle-
ku, saj ima več maščobe (3,8 odstotka) in 
beljakovin. Pripravljajo še druge izdelke 
pod to blagovno znamko po mega niz-
kih cenah, kot so skuta, namazi, siri.
Ponudbo v MegaNaturi dopolnjujejo z 
drugimi izdelki. »Prodajne police smo 
napolnili tudi z veganskimi in vegeta-
rijanskimi izdelki, kot so napitki iz soje, 
mandljevo, ovseno in riževo mleko. Gre 
za izdelke, ki so primerni tudi za vse tiste, 
ki težje prebavljajo laktozo oz. so alergič-
ni na kravje mleko,« je pojasnil Marković.
Na ličnih prodajnih policah so na voljo 
odprta in stekleničena vina, vložnine, 
zmrznjena zelenjava, riž, začimbe, prip-
ravki za peko in slaščičarstvo, velik izbor 
konzerviranih rib ... dodali so tudi nekaj 
kvalitetnih izdelkov za čistočo in higieno. 
V trgovini ima kot samostojni ponudnik 
predvsem sveže zelenjave svoj kotiček 
vrtnarija Artičoka. 
Kot pravijo: več je uspešnega sodelova-
nja z raznoliko ponudbo, več je zadovo-
ljnih kupcev!

Mega novo na Planini
Podjetje Izi-Natura je odprlo novo trgovino MegaNatura v nekdanjem TC Lisjak na Planini.  
In ponudba? Sveža in okusna po mega cenah.

Renato Marković (v sredini) na uradnem odprtju MegaNature
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Cesta talcev 67, 4000 Kranj, TC Lisjak, Delovni čas: pon-pet: 8-19h, sob: 8-13h                           Facebook MegaNatura discont

1. do 15. 9.

AKCIJA ANTON MESO KAMNIK
Klobasa kajžerska 4,89 €/kg
Šunkarica 400g 2,79 €/kos
Klobasa z mozarelo 380g VP 2,29 €/kg

16. do 30. 9.

NOVO V SEPTEMBRU: 
SVEŽE PREDPAKIRANO MESO  
ANTON MESO KAMNIK
Odščipanci Kamniški 400g 2,79 €/kos
Klobasa Tuhinjska  9,90 €/kg
Tlačenka jezikova 400g 2,89 €/kos

1. do 30. 9.
Trajno mleko Mega milk 3,5% m.m. 1l 0,60 €/l
Trajno mleko Mega milk 3,8% m.m. 1l 0,75 €/l

11. do 30. 9.
Skuta 40% 2,5 kg   7,90 €/kos ( 3,16 €/kg )
Kisla smetana 410g      0,79 €/kos
Perutninske hrenovke 500g   1,35 €/kos ( 2,70 €/kg )

PESTRA IZBIRA IZDELKOV  
ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE 

 brez laktoze
 brez dodanih sladkorjev

 brez glutena
 z veliko vsebnostjo  

proteinov
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: 04 531 69 75, gsm: 040 81 85 85

mail: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
Nace Gartner, dipl. fizioterapevt, 
vodja fizioterapije v Althea centru

Izbira podlage za tek
Je tek po asfaltu bolj škodljiv kot po drugih podlagah?
Je zdravo teči bos?
Tek po trdih podlagah kot je na primer asfalt, je seve-
da nekoliko bolj stresen za naše telo, kot če tečemo po 
gozdni poti. Na asfaltu je sila podlage enaka sili naše-
ga pritiska v podlago, na mehkejši podlagi pa je sila 
podlage manjša. Sila tartana na tekaških stezah je v 
določenem trenutku celo večja od sile našega pritiska, 
nas rahlo odbije, zato imajo nekateri ljudje z bolečimi 
Ahilovimi tetivami, pri teku na stadionih večje bolečine, 
kot pri teku po asfaltu. 
Vendar je veliko odvisno od tehnike teka. Tu mislim 
predvsem na mehkobo, način kako absorbiramo stik s 
podlago v prvi fazi opore. V kolikor je tehnika optimal-
na, nam tek po asfaltu ne bo delal večje škode. Vedno 
pa je potrebno postopno navajanje na spremembo 
podlage. Tudi ko asfalt zamenjamo za tek po gozdu, 
pride do večje aktivnosti mišic stabilizatorjev sklepov 
na nogah, pride do drugačnih obremenitev kot jih je 
naše telo vajeno in imamo lahko bolečine, kljub temu 
da smo šli na pogovorno boljšo podlago. 
Torej, tek po asfaltu se odsvetuje le v primerih, ko člo-
vek sam opazi, da to njegovemu telesu ne ustreza. 
Bosi tek je lahko precej bolj škodljiv kot zdrav. Če se 
ga poslužujemo le občasno na zelo kratkih razdaljah 
(nekaj sto metrov) po travnati površini v tem ne vidim 
težav. Prav tako morda koristi pri učenju pravilne tehni-
ke teka. Daljši teki brez obutve pa nimajo nobene pre-
dnosti, saj ljudje nismo več prilagojeni na take obre-
menitve. Seveda se je v daljšem obdobju (nekaj let) 
mogoče utrditi toliko, da človek preteče tudi daljše raz-
dalje bos, vendar v zdravstvenem smislu ni nič pridobil, 
je le nekoliko finančno privarčeval pri obutvi. 
Z »bare foot« obuvali se izognemo poškodbam kože 
podplata, vendar še vedno prihaja do prevelikih sil na 
stopalne kosti in pogosto pripelje do stresnih zlomov 
5.stopalne kosti. Prednosti takega teka so zato precej 
manjše od tveganja, seveda pa se vsak človek odloča 
po svoji presoji.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Igor Kovačevič

N
aturo – center za izkustveno učenje in aktivnosti na pro-
stem vabi v soboto, 9. septembra, med 14. in 19. uro 
na doživljajsko igrišče v Kranju na veliki igralni dan, s 
katerim želijo spodbuditi družine, da bi dan preživele 

zunaj, igrivo in v dobri družbi. Igrišče, ki so ga uredili konec 
lanskega maja, je v gozdičku v bližini nekdanjih Gorenjskih 
mlekarn, ob stari cesti med Planino in Čirčami. 
»Vstopnine ne bo, programa in animacije pa tudi ne. Je pa 
nekaj več – je igra, kot si jo bodo zamislili vsi prisotni, pri 
čemer bodo lahko uporabljali naše rekvizite, orodja, materia-
le ...« napovedujejo v društvu Naturo, kjer spodbujajo spon-
tano igro in uresničevanje otroških idej. Otroci bodo lahko 
ustvarjali iz lesa in pri tem uporabljali kladivo, žago, sekiro in 
drugo orodje. Ustvarjali bodo tudi s pomočjo naravnih mate-
rialov, rastlin, barv, papirja in kartonastih škatel, lepila, škarij 
... Možne bodo športne aktivnosti z žogami, loparji, kolebni-
cami, gumitvisti ... in tudi malo manj klasičnimi rekviziti, kot 
so hodulje, slack-line, žonglerski rekviziti, monocikli, kitajski 
krožniki. Otroci se bodo lahko zabavali ob izdelavi ogromnih 
milnih mehurčkov in igrah, ki so se jih igrali njihovi starši: 
zemljo krast, kdo se boji črnega moža, ristanc, slepe miši, 
trden most, gnilo jajce ... »A to se bodo igrali le, če jim jih 
bodo starši ali stari starši to tudi pokazali. Lahko pa bodo ude-
leženci, tako otroci kot odrasli, seveda le opazovali, se pogo-
varjali, itd. Doživljajsko igrišče je prostor, kjer lahko samo si, 
ne da bi moral kaj tudi početi,« pravi Gregor Rožanc, ustano-
vitelj in predsednik društva Naturo.
Dogodek Kranj se igra! bo potekal v sklopu projekta Gremo 
na igrišče, ki ga sofinancira Mestna občina Kranj. »Z igral-
nim dnevom skušamo zvabiti otroke ven in jim omogočiti, 
da se družijo in igrajo z vrstniki ali pa le pridejo v prostor, 
kjer se počutijo varne in jim ni treba delati ničesar. Želimo 
si, da bi to postalo stalnica v njihovem prostem času,« je 
dejal Rožanc in povabil k obisku kranjskega doživljajskega 
igrišča. Člani društva Naturo so tam prisotni v septembru 

Kranj se igra!
Pod tem naslovom bo na doživljajskem igrišču 
v Kranju v soboto, 9. septembra, potekal drugi 
igralni dan. Spontana igra otrok na prostem, ki 
je je dandanes premalo, prispeva k razvoju zelo 
pomembnih možganskih funkcij, poudarjajo v 
društvu Naturo.
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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 18. 9. 2017.

KUPON ZA
25% POPUST

KR

Strokovna sodelavka Renata Peterka, 
Bela štacunca Kranj:  
Ženskam, ki imajo pogoste ginekološke težave, priporočam uporabo vložkov 
in tamponov iz certificiranega organskega bombaža Natura Femina Organic. 
Ne vsebujejo klora, parfumov in super vpojnih kemičnih praškov, ne dražijo 
kože, omogočajo prehajanje zraka, ne spreminjajo naravne kislosti sluznice ter 
dokazano odpravljajo srbenje in pekoče bolečine. Obiščite nas v Beli štacunci, 
saj vam bomo z veseljem podrobno predstavili vrhunske Tosamine izdelke.

Ženska sem

ZASE ZAHTEVAM 
NAJBOLJŠE
Od žensk se danes pričakuje, da dobro 
izgledajo, da so samozavestne ter da z 
lahkoto opravijo vse službene in družin-
ske obveznosti. Ob tem pa jim pogosto 
zmanjka volje in časa, da bi pozorno 
izbrala tiste izdelke, ki jih potrebuje zase 
in za svojo nego. Zelo enostavno je 
namreč s police nekritično vzeti izdelek, ki 
se na veliko oglašuje, ali ki se ponuja na 
vsakem koraku. Ne zavedajo pa se, da si s 
tem lahko nakopljejo kar nekaj težav.
Narava ima odgovore  
Kdaj ste nazadnje preverili sestavine kozmetičnih 
pripravkov? In kdaj ste podrobno prebrali 
deklaracijo, ko ste kupovali vložke ali tampone? Ni 
namreč vseeno, kaj se dotika vaše kože.
Že dolgo se zavedamo, da ima narava najboljše 
rešitve in najpametnejše odgovore na vsa naša 
vprašanja. Le naučiti se jo moramo poslušati. 
Naravne sestavine izdelkov nam zanesljivo ne 
bodo škodovale, pomagale pa nam bodo tudi 
sanirati škodo, ki smo jo z nespametno uporabo 
umetnih materialov že naredili. 

Oznake pogosto zavajajo
Bombaž je kljub množici umetnih materialov še 
vedno najbolj cenjena surovina. Do kože je 
prijazen, saj je mehak in udoben, diha in tako 
preprečuje razrast mikroorganizmov, vpija vlago, 
ne širi neprijetnih vonjav, kože ne draži in ne 
povzroča alergij. Bombaž zato velja za najboljšo 
izbiro za oblačila dojenčkov in majhnih otrok, 
neprecenljiva pa je njegova vloga v ženski 
intimni negi. Vendar pozor: na trgu se pojavlja 
mnogo zavajanj. Izdelki, na katerih piše, da 
dajejo »občutek bombaža«, so »mehki kot 
bombaž«, obljubljajo »cotton feeling« ali 
»esenco bombaža«,  niso narejeni iz bombaža. 
Zato bodite pozorni in natančno preverite 
sestavo, ki mora biti navedena na deklaraciji 
vsakega izdelka. Ker je evropska zakonodaja 
neenotna, marsikje zadošča samo del naravnih 
sestavin, pa na izdelku lahko na veliko piše 
»naravno«, »eko« ali »bio«.
Pridite po nasvet
Ker vemo, da se je med množico izdelkov za 
osebno nego in higieno težko znajti, vas vabimo 
v Tosamino Belo štacunco. V njej zaposlene 
strokovne sodelavke vam bodo znale prav 
svetovati, vam predstavile sestavo, prednosti in 
uporabo izdelkov ter vam nasule še celo kopico 
uporabnih nasvetov. Za svoje intimno zdravje 
boste naredile največ, če bodo vaši vložki in 
tamponi iz bombaža.
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in oktobru ob ponedeljkih od 14. do 18. ure, nato pa zopet od 
aprila do konca junija prihodnje leto. Želijo si, da bi jim finan-
čna sredstva omogočala več prisotnosti na igrišču.
SPONTANA IGRA ZA ZDRAV RAZVOJ OTROKA. »Prosta igra 
je ena ključnih dejavnosti, s pomočjo katere otrok razvija 
zelo pomembne možganske funkcije,« poudarja Rožanc, 
sicer univerzitetni diplomirani socialni pedagog in vzgojitelj 
v Vzgojnem zavodu Kranj. Rožanc se osredotoča na razisko-
vanje otroške igre in povezanosti otrok z naravo, ki sta po 
njegovem zelo pomembni za zdrav razvoj otroka. Prav zato 
je povezovanje otrok z naravo osrednje poslanstvo društva 
Naturo, kjer pa opažajo upad števila otrok v zunanjem oko-
lju. Z »odstranitvijo« otrok z ulic in igrišč so jih starši morda 
obvarovali nekaterih nevarnosti, a so jih obenem izpostavili 
novim, opozarja Rožanc. Zaradi premalo aktivnega življenj-
skega sloga je vse več debelih in bolnih otrok, rezultati šolske-
ga športnega kartona se že dvajset let slabšajo, število izdanih 
receptov za zdravila, ki uravnavajo primanjkljaj pozornosti in 
motnjo hiperaktivnosti se je od leta 2001 do 2013 v Sloveniji 
potrojilo, vse pogostejša sta depresija in medvrstniško nasilje 
med mladimi in tudi otroki, navaja.
Rožanc ugotavlja, da so starši s sodobnim družinskim urni-
kom v otrokov prosti čas vnesli različne aktivnosti ter jih s tem 
prikrajšali za spontano igro in posledično razvoj zelo pomem-
bnih možganskih funkcij. »Priznani raziskovalci, ki proučuje-
jo igro, razlagajo, da je prosta igra ključna pri razvoju kreativ-
nega dela možganov, sposobnosti empatije in sodelovanja, 

reševanja problemov, nadzorovanja impulzov in čustev ter 
koncentracije, če naštejem le najpomembnejše. Hkrati tudi 
zelo prispeva k zmanjševanju stresa. Vse to še bolj pride do 
izraza, če taka igra poteka na prostem, v naravi,« poudarja 
Rožanc. Staršem tako svetuje, naj otroke spustijo na igrišče ali 
v gozd. »Narava je razvila in v človeka vgradila fantastično 
potrebo, ki mu omogoča, da sam razvije večino tistih sposob-
nosti, ki mu kasneje omogočajo spopadanje z vsakodnevnim 
življenjem – potrebo po igri.« 

Z lanskega igralnega dneva na doživljajskem igrišču  
v Kranju
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GROMED d.o.o.

OTORINOLARINGOLOŠKA  
(ušesa, nos in grlo) in gostujoče specialistične 
ambulante, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj

MATEJ SVETEC, dr.med., specialist ORL  
in gostujoči specialisti

a) Ordinacijski čas za pregled na napotnico: 

Malica: ponedeljek 15:00 – 15:30, ostale delovne dni v tednu  
9:00 – 9:30 (termin za malico se lahko spremeni ob nepredvidljivih 
dogodkih – nujne napotitve,…) 

Če pri sebi nimate veljavne napotnice, vas bomo  
obravnavali kot samoplačnika!

NAROČANJE PACIENTOV: v kolikor imate številko eNapotni-
ce, se sami naročite preko portala https://narocanje.ezdrav.si/ 
(za ORL pregled pri nas morate med izvajalci poiskati GroMed 
d.o.o.); možno je tudi osebno naročanje ali zgolj podajanje infor-
macij po telefonu št. 059/054-999 (JOLANDA JELOVČAN, dipl. 
m. s.) v naslednjih terminih: PONEDELJEK – od 13:00 do 15:00, 
TOREK, SREDA, ČETRTEK – od 06:30 do 08:30, PETEK – NARO-
ČANJA ALI INFORMACIJ NI! 

Čakalna doba za prvi pregled z napotnico v naši ORL ambu-
lanti je vidna na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si/ (izbe-
rite vse regije ali gorenjska regija in poiščite GroMed d.o.o.). 
Dostop do NIJZ: www.nijz-si. 

b) Ordinacijski čas za samoplačniške ORL storitve in svetova-
nje v ambulanti Ana Debevc Prašnikar, dr. med., spec. interni-
stka (NOVO): LE PO PREDHODNEM DOGOVORU osebno ali 
na telefonski št. 040/770-209 (pošljite sporočilo z željami in 
poklicali vas bomo v najkrajšem možnem času).

c) Kontakt za cehovske kolege in poslovne partnerje: po telefo-
nu (040/770-209) ali preko E-pošte (gromed.doo@gmail.com).
GROMED d.o.o., Spodnjevaška pot 30a, 2000 Maribor

Dan v tednu Ordinacijski čas (DOP.) Ordinacijski čas (POP.) 

PONEDELJEK 13:00 – 21:30 

TOREK 06:30 – 13:30 

 SREDA  06:30 – 13:30 16:00 – 20:30  
(le vsako tretjo sredo v mesecu)

ČETRTEK  06:30 – 13:30 

PETEK  06:30 – 11:30 
(funkcionalna Dg in KO pregledi)

Omotica pomeni tudi obravnavo 
pri specialistu interne medicine
Omotica je simptom nekega organskega ali psihološkega doga-
janja v organizmu in je lahko pokazatelj obolenja. Dovzetni so 
predvsem posamezniki s pridruženimi kroničnimi boleznimi (sla-
bokrvnost, hormonske motnje, bolezni srca in ožilja, bolezni živ-
čevja,…). Takrat bolnik potrebuje poleg obravnave pri nevrologu 
in ORL tudi obravnavo pri internistu, več o tem Ana Debevc Pra-
šnikar, dr. med., spec. internistka, ki bo svetovala ljudem v ambu-
lanti GroMed d.o.o., Bleiweisova 16 v Kranju:
»Interna medicina je panoga medicine, ki se ukvarja s preventivo, 
diagnostiko in zdravljenjem bolezni pri odraslih. V sklopu specia-
lizacije internisti v bolnišnicah spoznavamo vsa področja znotraj 
interne medicine, ki se ukvarjajo z boleznimi različnih organskih 
sistemov. Pulmologija z boleznimi pljuč, endokrinologija s hor-
monskimi boleznimi, gastroenterologija z boleznimi prebavnega 
trakta in jeter, kardiologija z boleznimi srca in žil, itd… Po končani 
specializaciji se internisti opredelimo za eno od naštetih vej. Mene 
je že od študentskih let najbolj vabila kardiologija in le-to samo-
stojno prakticiram že 7 let. Po vseh teh letih pa se želim vrniti v 
bazo. Menim, da so bolezni posameznih organskih sistemov med 
seboj zelo povezane in tehnični pregledi posameznih organov 
manj pripomorejo k zdravljenju kot širši pristop. Vsak srčni bolnik 
ima v nekem obdobju težave z ledvicami, vsak sladkorni bolnik 
ima sčasoma bolezni drugih organov, pri kroničnih pljučnih bolni-
kih je vedno nujno preveriti tudi stanje srca in ožilja …
V naši Ambulanti za medicinsko svetovanje bom poskusila paci-
entom na njim razumljiv način predstaviti trenutno zdravstveno 
stanje in jim svetovati, na kaj morajo biti pozorni pri zdravljenju, 
kako se spremljati in kako dolgoročno preprečevati zaplete kro-
ničnih bolezni. Glede na dolgoletne izkušnje večina kroničnih 
bolnikov ob prvem pregledu v moji ambulanti nima potrebne-
ga znanja o svojem zdravstvenem stanju. Ne zavedajo se, kako 
pomemben je ustrezen vnos tekočin, stanje prehranjenosti in 
redna fizična aktivnost primerna njihovi diagnozi. Starostniki 
pogosto potrebujejo načrtovane operativne posege (na kolenih, 
hrbtenici, kolkih, kilah,…), ki zahtevajo čim boljšo predoperativno 
zdravstveno stanje, da poseg poteka brez zapletov. Pred operativ-
nimi posegi je nujna dobra urejenost krvnega tlaka in zdrav dihal-
ni sistem, odsotnost okužb (pri starejših so zelo pogoste neprepo-
znane okužbe sečil zaradi neustrezne oskrbe le-teh) in ustrezna 
prehranjenost. Vse to lahko dosežemo s temeljitim pregledom in 
strokovnim svetovanjem. Zaradi možnih zapletov splošne ane-
stezije in zaradi celjenja pooperativnih poškodb, svetujem predo-
perativni pregled v naši ambulanti vsaj 1 mesec pred načrtovano 
operaciji in v primeru zapletov še po odpustu iz bolnišnice.
V Ambulanti za medicinsko svetovanje bom svetovala tudi rekre-
ativnim športnikom, ki potrebujejo pomoč pri optimizaciji pre-
hrane in hormonskega statusa. Menim, da bi bili svetovanja zelo 
koristna tudi nosečnicam, ki se ne zavedajo, da je nosečnost izre-
dno izčrpajoč proces za materino telo, ki lahko pusti dolgoročne 
posledice v smislu kronične utrujenosti in slabšega okrevanja po 
porodu. Prav tako bi svetovanje pomagalo ženskam po porodu, 
doječim materam in ženskam z obilnimi mesečnimi krvavitvami.«

Matej Svetec, dr.med., spec. ORL in Ana Debevc Prašnikar, 
dr.med., spec. internist

Ana Debevc Prašnikar, dr. med., spec. internistka / Foto: osebni arhiv



Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

VRNITEV ODPIHANIH: 
ČUDOVITI ŠUM
Kr’bis band, koncert filmske glasbe

MAGNIFICO

CARMEN MANET
Evrovizijski zbor leta 2017
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Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

Omar Naber – akustično
gost Oto Pestner

Romana Krajnčan in Jure Ivanušič



Dvorišče 
kranjskega gradu 
Khislstein je gostilo 
koncert To sem jaz 
– v besedi, glasbi 
in sliki. Zapela je 
operna pevka Mojca 
Benedik ob spremljavi 
tolkalistke in pianistke 
Tajane Novak, ki je 
Mojco spremljala s 
klavirjem in marimbo. 
Razstavljene slike so 
bile delo samouke 
slikarke Gordane 
Rakovec, besedila 
oziroma misli, ki so 
jih na odru prebirali 
David in Nika Logar ter 
Simona Vreček Šavs, 
pa je zapisal družinski 
in zakonski terapevt 
Janez Logar. A. B. / 
Foto: A. B.

Igorja Štefančiča poznamo kot DJ-a in kot del stalne ekipe Radia Kranj, kjer 

je že nekaj časa tudi v vlogi urednika. Tokrat smo ga srečali poletno, a vseeno 

glasbeno razpoloženega na Krvavcu v družbi najbližjih. A. B. / Foto: A. B.

V ekipo »kranjskih mulčkov«, ki jim je blizu animacija otrok, 

spada tudi Luka Eterovič, ki smo ga takole nasmejanega ujeli v 

fotografski objektiv na vrtu priljubljene šenčurske kavarne in 

slaščičarne. A. B. / Foto: A. B.
Šenčurski Medeni vrt je letos praznoval že šesti rojstni dan in v sodelovanju s kranjskim Športnim društvom Mulček ponovno pripravil otroške delavnice. Najmlajše je najbolj navdušil obisk manjšega domačega živalskega vrta Čarobni vrt, kamor so jih pospremile Ajda, Neža in Katja. A. B. / Foto: A. B.



Poletno gledališče Studenec je letos gostilo Divjega lovca: domačo gledališko predstavo, ljubezensko igro s petjem, ki je nastala po delu Frana Saleškega Finžgarja in ponovno pod režisersko taktirko Lojzeta Stražarja. In na premieri smo med publiko opazili tudi znanega lajnarja iz Stražišča Rastislava Rastka Tepino. A. B. / Foto: A. B.

Veliko 
smeha in 
zabave je 
bilo med 
poletnimi 
počitnicami 
tudi v 
jezikovni 
šoli Helen 
Doron 
English 
Kranj. Skozi 
igro in 
ustvarjanje 
so otroci 
usvajali nov 
jezik. A. Š.

Pravljično-doživljajska pot pastirskih škratov na Krvavcu, ki imajo sivozelene 

ali sivorjave lase, so veliki največ štirideset centimetrov, imajo najraje borovnice 

in »masunek«, doživijo pa lahko tudi štiristo let, je turistični produkt, ki je že ob 

odprtju navdušil najmlajše, enako – če ne še bolj – pa so na poti uživali odrasli, tudi 

Maja Zagoričnik (GTV – Gorenjska televizija) in sin Peter. A. B./ Foto: A. B.

Zvezde v mlaju poletne noči so zasijale v Layerjevi hiši, kjer sta pri 
predstavitvi svežega videospota, v katerem istoimenska pesem zaživi 
skozi domišljijski svet kolaža, moči združila kranjska umetniška likovna 
ustvarjalka Maruša Štibelj in glasbenik žametnega glasu Tomaž Štular. S.L. 
/ Foto: Primož Pičulin

Novi muzikal Vesna je obiskal oder kranjskega Letnega gledališča 

Khislstein. Večina se spominja zgodbe iz prve slovenske istoimenske filmske 

romantične komedije, muzikal pa je ustvarila kreativna ekipa, ki je pred tremi 

leti na slovenske odre postavila tudi uspešnico Cvetje v jeseni. V njej je kar 

nekaj Gorenjcev, tudi Kranjčanov. Na fotografiji: avtor glasbe Matjaž Vlašič, 

učiteljica petja in soproga Boštjana Korošca Željka Predojević Korošec, sicer 

Dubrovničanka, ki v Vesni tudi nastopa, in Lan Vlašič. A. B. / Foto: A. B.
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Besedilo: Igor Kavčič

K
ako na razstavi predstaviti tako 
veliko število malih nalepk, ki 
jih sicer najdemo na bananah, 
zbiratelj Jernej Kejžar pa jih pri-

merno shranjuje v albume, na podoben 
način kot filatelisti znamke? Tako, kot 
jih zbiratelj in hkrati tudi avtor razstave 
predstavlja v majhni Galeriji Mahlerca 
v Layerjevi hiši. Nalepke je poskeniral 
in jih v lastni oblikovalski maniri eno 
za drugo razvrstil v velik napis Super, in 
sicer v barvnem kontrastu od modrega 
S prek zelene in rdeče konča v pretežno 
belem R. Jernej Kejžar, po stroki grafični 
oblikovalec, ki je v preteklosti že dvakrat 
zmagal na natečajih Banke Slovenije za 
priložnostne kovance, in je tudi asistent 
na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani, zase pravi, da je 
pasiven zbiralec bananskih nalepk, saj 
mu vedno primanjkuje časa zanje.
»V gimnazijskih letih sem tako v zvezek 
nalepil sedem nalepk od banan. Vsaka 
je bila drugačna in še vedno jih imam,« 
pove Jernej o temelju zbirke, ki pa je 
začela nastajati šele nekaj let kasneje, ko 
se je resneje lotil zbiranja – misleč, da se 
je tega domislil prvi na svetu. Potem je 
na internetu odkril nemškega zbiralca, 
ta ima kar šestdeset tisoč kosov nalepk 
tako z banan kot drugega sadja in zelen-
jave, z njim vzpostavil kontakt, ta pa mu 
je poslal prvih dvajset nalepk za spodbu-
do. V osmih letih je Kejžar zbral več kot 
tisoč štiristo različnih nalepk. »Preden 
gredo znamke v album, je načeloma pri 
vsaki treba z bencinom odstraniti lepilo, 
da z leti ne bi porumenel papir. Potem 

jih v visoki resoluciji skeniram, obdelam 
z digitalnimi orodji, primerno obrežem 
in uvrstim na spletno stran banane.si, ki 
sem jo pripravil prav za ta namen. Tu 
vodim skrbno evidenco, zapišem podje-
tje, državo, velikost nalepke, material 
– večina nalepk je iz papirja, nekatere 
so tudi plastične,« pojasnjuje zbiralec 
in dodaja, da so poleg različnih barv 
in oblik najbolj zanimive prav nedosle-
dnosti pri oblikovanju. »Kot oblikova-
lec dobro poznam določena pravila pri 
oblikovanju, zato hitro prepoznam sla-
be izdelke. Večina jih je slabo narejenih, 
nekatere so prav smešne, zato so mi še 
toliko bolj zanimive.«
Nalepke lahko povedo različne podro-
bnosti – od uvoznika in iz katere države 
in farme so banane do tega, kakšne vrste 
so, ali so ekološko pridelane in podo-
bno. Najbolj znana blagovna znamka 
tudi pri nas je zagotovo Chiquita, ki je 

v Jernejevi zbirki zastopana z več kot tri-
sto nalepkami, menda po velikosti tretji 
v Evropi pa je uvoznik Izet Rastoder s 
svojo znamko Derby – na razstavi zori 
tudi deset kilogramov njegovih banan. 
Nekaj zanimivih podatkov na temo pro-
izvodnje banan je na ogled na panojih, 
razstavo pa dopolnjuje tudi video insta-
lacija, tako imenovana napredna 3D-ani-
macija, ki jo je izdelala Poljakinja Anika 
Dziewior Pavlin.
Jernej želi užitke zbiranja deliti tudi z 
obiskovalci, k čemur nas spodbuja v 
Banana-zinu, nekakšnem razstavnem 
katalogu, kjer v stripu predstavi, kako je 
videti zbiranje nalepk z banan, in da 
navodila za podpornike njegove zbirke. 
Razstava bo na ogled do 1. septembra, 
ko bodo od 18. do 20. ure v okviru Pocu-
kranega uličnega festivala na Tomšičevi 
ulici ob mnogih dobrotah na voljo tudi 
bananini hot dogi. 

Banane z dodatkom
V Galeriji Mahlerca v Layerjevi hiši je na ogled razstava z naslovom Zbiraš nalepke  
od banan? Na ogled je 1432 nalepk z banan, ki jih je v osmih letih v svojo nenavadno  
zbirko dodal Jernej Kejžar iz Kranja.

Zbirka nalepk z banan. Super.
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Besedilo: Maša Likosar
Foto: Tina Dokl

N
a kranjskem bazenu je bil pred 
kratkim že tretje leto zapored v 
soorganizaciji Kooperative Konji-
ce, kranjske občine, Zavoda za 

šport Kranj in agencije Adria Events 
finale City Games, ki potekajo po vzoru 
nekoč priljubljenih Iger brez meja. Pred 
tisočglavo množico se je v šestih tradi-
cionalnih igrah, preoblečenih v moder-
no preobleko, pomerilo šest najboljših 
slovenskih ekip iz Ajdovščine, Dupleka, 
Maribora, Velenja in Kranja. Tekmovalci 
so igrali leteči vaterpolo, reševanje turist-
ke, tekmo sodov, vodno košarko in veslo. 
Zanesljivo zmago je odnesla ekipa Štajer-
skih vijolic iz Maribora, ki je osvojila 65 
točk. Drugo mesto so osvojili Velenjčani, 
tretje pa kranjska ekipa ZS Gladiatorji.
Velenje, ki je v Kranj prišlo kot aktual-
ni slovenski prvak, so tokrat premagali 
Mariborčani, ki so zmagali v prav vseh 
šestih igrah, kar se v slovenskih finalih 
še ni zgodilo. Vijolice so si priborile vsto-
pnico za mednarodni polfinale, ki bo 26. 
avgusta v Biogradu na Moru.
Tekmovalce in publiko je pozdravil tudi 
župan Boštjan Trilar, ki je Kranj imeno-
val športno mesto, saj ima 167 športnih 
objektov. Omenil je tudi pomemben 
dogodek, ki se bo odvijal naslednje leto 
avgusta – svetovno prvenstvo veteranov 
v vaterpolu. Odličja je najboljšim podelil 
podžupan Boris Vehovec. 
Domači ekipi ZS Gladiatorji in Kranjski 
orli sta si pred tekmo obetali veliko, zato 
sta bili na koncu nekoliko razočarani, a sta 
obe poudarili, da sta se prišli predvsem 
zabavat in družit. Sandi Murovec je bil 
kapetan Kranjskih orlov, ki so bili na kon-

cu četrti. Pojasnil je, da so se pred igrami 
sestali le trikrat, generalka je bil polfinale v 
Ajdovščini, ker naj bi bila tekma najboljši 
trening. Gre za igre, kjer se moraš ves čas 
sproti prilagajati, je dejal, ključni sta uskla-
jenost in uigranost. Jani Veternik pa je bil 

kapetan ekipe ZS Gladiatorji. Že pet let se 
udeležujejo iger City Games. Letos se niso 
posebej pripravljali. Želeli so bili med 
prvimi tremi in uspelo jim je. V njihovi 
skupini je bila tudi Maja Pirc, ki je lani tek-
movala v šovu Survivor.

Zmaga Vijolicam
Kranjski ekipi sta v finalu mestnih iger zasedli tretje in četrto mesto.

Ekipa ZS Gladiatorji je zasedla tretje mesto.

Četrtouvrščeni Kranjski orli v akciji
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Prokozmetika
Art of beauty Studio

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

VREDNOSTNI BON 
ZA STORITVE 
V STUDIU

* Vrednost bona ni izplačljiva v gotovini. Bon je potrebno vnovčiti v celoti.
Bon velja do 30. 9. 2017 in je unovčljiv pri storitvah nad 50 €. Boni se med seboj ne seštevajo.

10 EUR*

Besedilo: Samo Lesjak
Foto: Matic Zorman

M
anco ljubezen do mode in vseh 
vrst umetnosti, od likovnega 
ustvarjanja do glasbe, spremlja 
že od nekdaj, tako da je temu 

primerno – tudi na svojem barvitem pro-
filu na Facebooku – znana pod ustvarjal-
nim imenom Manca Ars. Odločilni pre-
lom v njenem ustvarjalnem življenju se 
je zgodil pred približno petimi leti, ko je 
namesto slikarskega platna za podlago 
prvič uporabila tekstil ter ustvarila svo-
jo prvo umetniško poslikano majico. V 
trenutku se je rodila ljubezen do posli-
kav, nadgradnje in predelave oblačil ter 
drugih modnih dodatkov. Že njena prva 
poslikana majica je upravičeno pridobi-
la mnogo oboževalcev in poskrbela za 
naročniško vrsto z željami po unikatno 

Barvite kreacije, ki poživijo vsakdan
Mlada Kranjčanka Manca Konkolič je med ljubitelji urbanih modnih smernic znana po izdelovanju 
unikatno poslikanih majicah in drugih barvitih kreacijah. Te so na ogled v Kranjskem parniku, Manca 
pa v jeseni pripravlja tudi ustvarjalno delavnico za najmlajše.

Manca ustvarja modne kreacije, kot jih sama začuti.
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Ljubljanska cesta 34/C, Kranj 

tel: 04/ 287 22 33
kranj@spanatura.si |       SpaNatura

SPA NATURA
SVET LEPOTE IN DOBREGA POČUTJA

Akcijske cene in bon so veljavne do vključno 31. 8. 2017. Kupon 
je veljaven le za enkratno storitev v vrednosti nad 30€ v PE Spa 
Natura Kranj. Popusti se ne seštevajo. Ne velja za storitve iz akcijske 
ponudbe! Kupona ni možno zamenjati za gotovino.

VREDNOSTNI BON

10€
Izkoristite julijske AKCIJE!

PERMANENTNO LAKIRANJE 
roke+noge   48€      35€

PODALJŠEVANJE TREPALNIC 3D
79€      59€

OSNOVNA LEPOTNA NEGA
45€      35€

Pokličite nas za več informacij!

Kranjčanka_1-4_07-2017.indd   1 30.06.2017   13:36:43
poslikanih oblačilih. Njen zaščitni in 
prepoznavni znak sta posebna tehni-
ka barvanja ter svojstven stil, s kate-
rim Manca izraža svojo domišljijo 
in kreativnost. Iz vsakega nastalega 
izdelka, pa naj gre za poslikano maji-
co, hlače, krilo, obutev ali pokrivalo, 
vejejo spontanost, razigranost in bar-
vitost, predvsem pa unikatnost. »Živ-
ljenje se mi zdi barvito in to kažejo 
tudi moje kreacije, s katerimi želim 
ljudem sporočiti, da se jim barv ni 
treba bati ter da tudi s pomočjo bar-
vitih kreacij izstopijo iz sivine pov-
prečnega vsakdana. Moja umetnost 
se nosi ... in živi z vami,« pravi Man-
ca, ki ji svežih idej ne zmanjka. Zelo 
rada popolnoma predela in nadgradi 
kak dober vintage kos, ki ga najde na 
kakšnem sejmu, ter mu na ta način 
vdahne novo življenje. »Trenutno 
veliko delam z džinsom, ker gre za 
material, ki je večen in všečen. Sli-
kam pa tudi na usnje, obutev, tor-
bice, kape ..., skratka pobarvam vse, 
kar se da. Predvsem pa iz neunikatov 
delam unikate,« še dodaja simpatič-
na Manca, ki pomirja vse, ki jih skrbi, 
da bi barve pri pranju izginile, saj pri 
svojem delu uporablja posebne zelo 
obstojne barve za tekstil.
Svobodo pri ustvarjanju pa želi pred-
staviti tudi otrokom, zato je zasnova-
la posebno ustvarjalno delavnico, 
imenovano Packarnica, ki jeseni 
ponovno odpira svoja vrata. Delavni-
ca bo potekala v prostorih Krajevne 
skupnosti Zlato polje, kjer se bodo 
otroci naučili živeti s čutenjem. Kot 
zagotavlja Manca, bodo vse potrebne 
informacije objavljene na FB-strani 
Packarnice, lahko pa ji tudi pišete: 
manca.ars@gmail.com. 

Manca ob še povsem sveže poslikani majici vabi v Kranjski parnik.

Barvite kreacije s podpisom iskrive črne mačke
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Za vas in vašega ljubljenčka že 25 let 

  Velika izbira (14) vrhunskih hran za pse, mačke, 
glodavce in plazilce    Velika izbira opreme, sredstev za 
nego in zaščito    Svetovanje o prehrani psov in mačk 

Vprašanja in nasveti: info@aro.si  I  T: 04/51-20-838 
SPLETNA TRGOVINA in NAROČANJE: www.aro.si  

TRGOVINA  
ZA  MALE  ŽIVALI
KRANJ – STRAŽIŠČE, Delavska c. 8
Delovni čas: od 8. do 19. ure T: 04/23-15-800

Besedilo: Suzana P. Kovačič

K
ar presenetilo me je, koliko zani-
mivih rekov o psih obstaja. So 
takšni iskrivi: »Psi so domnevno 
zelo slabi igralci pokra. Vsakič, ko 

dobijo dobre karte, jih izda rep.« (nezna-
ni avtor) Pa tudi takšni, ki govorijo o pasji 
bistroumnosti: »Psi so boljši od ljudi. Oni 
vedo, pa ne povedo.« (Emily Dickinson). 
Še en neznani avtor pa pravi: »Kosma-
tincem je vseeno, če ste revni ali bogati, 
majhni ali veliki, mladi ali stari. Vseeno 

jim je, če niste pametni, popularni, dobri 
šaljivci, atleti ali prijetnega videza. Svoje-
mu psu ste v vsakem primeru najboljši, 
najpametnejši, najbolj prijazen človek na 
svetu. Vi ste njegov prijatelj in zaščitnik.« 
Pasji prijatelj seveda potrebuje veliko naše 
ljubezni, a tudi dovolj gibanja, kakovost-
no prehrano, ustrezno zdravstveno oskr-
bo in pa ustrezno vzgojo oziroma šolanje 
– ne poudarjajo poznavalci zaman, da se 
vzgoja psa začne pri lastniku.  
PASJA HRANA Veliko je debat o tem, 
kakšne vrste hrana je najboljša. Ali so to 
briketi ali pa morda hladno stiskana hra-

na (peleti), kuhana ali celo surova hrana 
ob predpostavki, da so psi tisočletja žive-
li od tega, kar so ulovili. Verjamem, da 
bo vsakdo poiskal najboljši odgovor za 
svojega štirinožnega prijatelja, tokrat pa 
se pomudimo ob briketih. Pri Zvezi pot-
rošnikov Slovenije (ZPS) so pred časom 
19 izdelkov različnih blagovnih znamk 
in cenovnih razredov preverjali z vidika 
pasjih potreb in zdravja. Test je pokazal, 
da so tudi kakovostni briketi na voljo po 
dostopnih cenah. 
V okviru testiranja so preverjali vse-
bnost maščob, beljakovin, vitaminov 

Nekaj rekov o psih pa 
tudi o hrani, vzgoji
»Človek je za psa središče vesolja, predmet njegove ljubezni in zaupanja. 
In vse to v zameno za ostanke. Nedvomno ena najboljših kupčij v 
zgodovini človeštva.« (Roger Caras)
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Trgovina za male živali  
Amazona 
Kokrica Mercator: 9-19, sob. 9-15
Primskovo, Mirka Vadnova 19: 9-19, sob. 9-13.30
INFORMACIJE 041 656 011

Velika izbira hrane in opreme za male 
živali, največja ponudba akvaristike na 
enem mestu na Gorenjskem.

VSE ZA MALE ŽIVALI 
IN AKVARISTIKO 

KVALITETA, UGODNE CENE, 
ZNANJE ZAPOSLENIH
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Več informacij: 040 476 323 (Božo) • kd.naklo.malasola@gmail.com • www.kd-naklo.si

VPISUJEMO 
V SPOMLADANSKE TEČAJE
Ponedeljek, 4. 9. 2017, ob 17. uri 
na vadišču KD Naklo
Vabljeni!

DAN ODPRTIH VRAT: 2. 9. 2017 od 10. do 12. ure.
Vljudno vabljeni na predstavitev kinoloških disciplin!

MALA ŠOLA – 
NADALJEVALNA

SKUPINA; ZABAVNA
POSLUŠNOST

IPO VO

REŠEVALCI

ZAČETNI
TEČAJ

AGILITYJA
OSNOVNI
TEČAJ:

A in B-BH

MALA 
ŠOLA

OGLAS KRANJCANKA 8_2017 116 x 89.qxp  11/08/17  16:45  Page 1
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in mineralov (kalcija, fosforja, kalija, 
natrija, magnezija, železa in selena) ter 
mikrotoksinov (aflatoksinov, fumosinov 
in zearaleona). Čeprav maščobo pogosto 
dojemamo kot nekaj slabega, je v pre-
hrani psov pomembna. K hranilni ozi-
roma energijski vrednosti hrane namreč 
največ prispeva prav maščoba, za njo 
pa beljakovine in vlaknine. Potrebe po 
energiji pa se med psi zelo razlikujejo. 
Do razlik pride zaradi starosti (odrašča-
joči pes porabi več energije kot starejši 
umirjeni pes), pasme (več jo potrebuje 
sibirski haski kot buldog), velikosti, tele-
sne kondicije, značilnosti kože in dlake, 
temperamenta, zdravstvenega stanja in 
aktivnosti pa tudi temperature bivanj-
skega okolja oziroma tipa nastanitve (ali 

je pes zunaj ali v hiši). Maščoba vpliva 
tudi na okusnost hrane, saj bodo tisto, v 
kateri je več maščobe, imeli psi načelo-
ma veliko raje, pa tudi na njeno teksturo 
in prenos vitaminov, topnih v maščobi 
(vitamin A, vitamin E).
Sicer pa so rezultati testiranja pokazali, 
da je večina izdelkov zadostila minimal-
nim in tudi priporočenim količinam 
maščobe v suhi hrani, tudi za vsebnost 
esencialnih aminokislin in vitaminov 
slabih ocen skorajda ni bilo. Kalcija in 
fosforja so v vseh vzorcih pasje hrane 
našli dovolj, razmerje sicer nikjer ni bilo 
idealno, a povsod zadovoljivo.
PRIDEŠ V ŠOLO? »Z ustreznim šolan-
jem je lahko človek najboljši prijatelj 
psa.« (Corey Ford) Vzgoja se pravzaprav 

začne že takoj, ko mladička pripeljemo 
domov. Vzgoja pomeni, da pes pozna 
pravila obnašanja v svoji okolici. Pripo-
ročen obisk pasje šole pa ni namenjen le 
učenju lepega vedenja in sobivanja s člo-
veško družino, ampak tudi socializaciji 
ter prijetnemu druženju s pasjimi vrst-
niki. To psu težko v celoti zagotovimo 
sami, saj je dobro, da spozna čim več 
različnih pasjih prijateljev. Pasje šole 
danes praviloma uporabljajo metodo 
poslušnosti s pozitivno motivacijo. 
Osnovni cilj šolanja je pes, ki dela z vese-
ljem, ni napadalen in rad sodeluje s svo-
jim lastnikom. V šolah praviloma delajo 
v majhnih skupinah, tudi individualno. 
Najbolje pa je, da lastnik pripelje že mla-
dega psa v malo šolo (bolje pa seveda 
kasneje kot nikoli), kjer ga naučijo osno-
vnih vaj poslušnosti. In kar je izjemnega 
pomena – predvsem lastniku pokažejo, 
kako naj s psom sobiva! Ali kot pravi še 
en rek: »Pobožaj psa in našel boš redno 
zaposlitev.« (Franklin P. Jones) 

 Čeprav maščobo pogosto dojemamo kot nekaj slabega, 
je v prehrani psov pomembna. K hranilni oziroma energijski 
vrednosti hrane namreč največ prispeva prav maščoba, za 
njo pa beljakovine in vlaknine.
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Samo Paušer

P
oleg področja ravnanja z odpadki 
(zbirni centri, pobiranje odpadkov 
od vrat do vrat, odvoz kosovnih 
odpadkov, upravljanje z ekolo-

škimi otoki, javna snaga) se Komunala 
Kranj ukvarja še z dejavnostjo oskrbe s 
pitno vodo, upravlja s področjem ravna-
nja z odpadnimi vodami, skrbi za parkiri-
šča, tržnico in vzdrževanje cest ter izvaja 
gradbena in montažna dela. Vpeljali so 
– in še jih bodo – veliko novosti, izvajajo 
ukrepe zniževanja stroškov, ves čas pa so 
aktivni tudi na področju izobraževanja 
uporabnikov, poudarja direktor Marko 
Kocjančič.
Pred poletjem so se spremenile 
cene oskrbe s pitno vodo in odvoza 
odpadkov. Kakšni so razlogi za pri-
lagajanje in usklajevanje cen? 
»Ves čas podrobno spremljamo rezultate 
poslovanja in učinki dobrega gospodarje-
nja se odražajo tudi na področju financ. 
Boljše delo na posameznem področju 
se kaže v znižanju stroškov, uporabniki 
komunalnih storitev pa to čutijo z zniža-
njem cen. Vseh sedem občin, v katerih 
izvajamo obvezno gospodarsko javno 
službo vodooskrbe, je v letu 2014 pod-
pisalo medobčinski sporazum o enotni 
ceni pitne vode, in sicer tako omrežnin, 
ki so določene glede na velikost vodome-
ra in bremenijo uporabnika mesečno v 
pavšalnem znesku, kot tudi vodarine, 
ki se plačuje po porabljenih kubičnih 

metrih. Sporazum je še v veljavi in gle-
de na povečanje vrednosti vodovodne 
infrastrukture za dvajset milijonov evrov 
ter posledično povečanje najemnin 
občin za celotno vodovodno infrastruk-
turo kar za sedemdeset odstotkov je bilo 
nujno uskladiti oziroma dvigniti tudi 
cene omrežnin za vodooskrbo. Skladno 
z dogovorom na svetu ustanoviteljev je 
zato Komunala Kranj za vse občine last-
nice pripravila enake elaborate z novi-
mi cenami, torej porast omrežnin za 
približno dva evra na povprečno gospo-
dinjstvo z vodomerom DN20 ter celo 
poračunskim znižanjem cene za kubič-
ni meter, kar bi na povprečni položnici 
pomenilo tudi trideset centov prihranka. 

Na seje občinskih svetov pa so elaborate 
uvrstile zgolj Mestna občina Kranj, Obči-
na Preddvor in Občina Jezersko, kjer so 
bile cene tudi potrjene. Na vseh treh 
občinskih svetih so bile hkrati potrjene 
tudi nižje, ravno tako enotne cene zbira-
nja in ravnanja z odpadki, ki so z julijem 
znižale povprečno ceno položnice za več 
kot dva evra. Štiri preostale občine pa 
so si po predstavitvi elaboratov premi-
slile in zahtevajo ponovne izračune, pri 
čemer naj bi bila omrežnina izračunana 
za vsako občino in njeno infrastrukturo 
posebej, torej neenotno. 
Občine se lahko odločijo tudi drugače, 
in sicer tako, da se razveljavi sedanji 
sporazum o enotni ceni in se ta za vsako 

Zaznavamo napredek pri 
ločevanju odpadkov
Komunala Kranj v zadnjih dveh letih dosega pozitivne rezultate na 
različnih področjih delovanja, tako vsebinsko kot finančno, pravi 
njen direktor Marko Kocjančič. 

Direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net

Že 17 let z vami!

SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

SENČILA ASTERIKS, d. o. o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

občino izračuna ločeno. Do nove odločitve pa bi se mora-
le držati trenutnega sporazuma in bodisi potrditi elaborate 
bodisi Komunali Kranj zaradi višje vrednosti njihove komu-
nalne infrastrukture prenehati zaračunavati občutno višjo 
najemnino ali pa jo – vse za dobro svojih občanov, obrtni-
kov in podjetij – subvencionirati. Nekatere občine to dejstvo 
razumejo, zato so nove cene potrdile, nekatere ne.
Se morda obeta tudi sprememba cen za kanalizacijo?
»Področje kanalizacije je bilo podrobno pregledano že lan-
sko leto. Cene so bile postavljene na novo, upoštevaje novo 
Centralno čistilno napravo Kranj in novo zgrajeno omrežje. 
O spremembah na tem področju v tem trenutku še ne more-
mo govoriti, bomo pa konec leta naredili presek stroškov 
čiščenja odpadnih vod, saj bo od začetka obratovanja čistilne 
naprave minilo dve leti, in ocenili, ali je bila kalkulacija pred-
videnih stroškov čiščenja ustrezna.
Vrsto let je že uvedeno ločevanje odpadkov. Kako 
dosledni so pri tem občani Kranja? Kje opažate naj-
več težav?
»Pri vseh naših uporabnikih zaznavamo napredek pri loče-
vanju odpadkov v posameznem gospodinjstvu in občani so 
zelo dosledni na domačen dvorišču. Znižuje se delež odlo-
ženih odpadkov in Komunala Kranj je v slovenskem merilu 
v zgornji tretjini. To pomeni, da po ločevanju odložimo na 
odlagališča še okoli trideset odstotkov nastalih komunalnih 
odpadkov. Vsi drugi odpadki se ločujejo in predelajo. Naš 
cilj je ta delež še zmanjšati. Pojavljajo pa se težave z ločeva-
njem odpadkov v večstanovanjskih objektih, kjer posamez-
niki izkoriščajo skupna zbirališča za nepravilno odlaganje 
odpadkov, ter stalen boj z nesnago okoli ekoloških otokov. 
In to kljub možnosti za uporabnike komunalnih storitev, ki 
lahko v zbirne centre vsak mesec brezplačno pripeljejo dolo-
čeno odvečno količino odpadkov. 
Kakšni so razlogi za začasno odstranitev nekaterih 
ekoloških otokov?
»Za skrajni ukrep smo se odločili po dolgotrajnem premi-
sleku, ko kljub obveščanju, rednem izobraževanju uporabni-
kov s področja ločevanja odpadkov, obvestilnim tablam ni 
bilo sprememb na ponavljajočih se lokacijah. Okoli ekolo-
ških otokov se namreč redno pojavlja nesnaga in večje koli-
čine nepravilno odloženih odpadkov. Naše ekipe so ves čas 
na terenu in sproti čistijo okolico ekoloških otokov, a smo za 
določene lokacije ocenili, da je začasna odstranitev in pove-
čan nadzor edina rešitev.
Komunala Kranj si skupaj z občinami lastnicami pri-
zadeva za vključitev v mrežo Zero waste. Kako blizu 
pridobitvi naziva družbe brez odpadkov je Mestna 
občina Kranj in kaj konkretno to sploh pomeni?
»Občine lastnice smo spomladi pozvali, naj se pridružijo 
nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do 
družbe brez odpadkov – zaveza občine na poti do Zero was-
te. Prvi korak je bil delavnica za vse pristopnice, ki smo jo s 
pomočjo Ekologov brez meja izpeljali maja. Smo v postop-
ku prijave v presojo. Zero waste bi lahko sedaj, ko poznamo 
zavezo mednarodne organizacije, povzeli kot skupek ciljev, 
ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad. Ves 
čas pa nas na odgovornost pristopa v mrežo opozarja misel, 
da je družba brez odpadkov dolgotrajna pot, ne samo cilj.«

Kakšni so učinki projekta Gorki za prebivalce in kako 
se to odraža na cenah komunalnih storitev?
»Zaradi prevzema na novo zgrajene vodovodne in kanaliza-
cijske infrastrukture, vključno z novo čistilno napravo Kranj v 
sklopu projekta Gorki v vrednosti skoraj 69 milijonov evrov, 
so se Komunali Kranj stroški najemnin, ki jih družba plačuje 
občinam lastnicam te infrastrukture, povečali za 38 odstotkov, 
pri čemer pa so se prihodki iz naslova omrežnin povečali zgolj 
za 28 odstotkov glede na leto prej. Poudariti je torej treba, da 
nimamo nobenega vzvoda na znižanje teh stroškov, saj obči-
ne, lastnice te infrastrukture, svojemu javnemu podjetju ne 
zaračunavajo najemnin, nižjih od obračunane amortizacije 
iste infrastrukture. Vsekakor mora ceno na novo zgrajene 
infrastrukture plačati uporabnik. Tu se zaplete, če ista občina 
ne poskrbi za pravočasno uveljavitev novih cen omrežnin. V 
tem primeru nosi izgubo upravljavec sistemov, kar je dolgoro-
čno nevzdržno za dobro likvidnostno stanje podjetja. Na stro-
ške infrastrukture, ki jo ima podjetje v upravljanju oziroma v 
najemu, ne moremo vplivati – ti so namreč povsem odvisni 
od lastnikov komunalne infrastrukture, ki Komunali Kranj 
zaračunavajo najemnine, ter od njihovih vlaganj v obnove in 
razvoj komunalnih sistemov. To ceno lahko torej plača upora-
bnik ali pa jo občina pokrije iz proračuna, vsekakor je ne more 
in ne sme kriti oziroma pokriti upravljavec sistema.«
Kako je Komunala Kranj poslovala v lanskem letu?
Poslovanje v lanskem letu je bilo pozitivno. Razlogi za lansko 
uspešno poslovanje so poleg povečanja prihodkov iz naslo-
va uveljavitve novih cen pri dejavnosti ravnanja z odpadki v 
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parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl, zunanje 
terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, 
izsuševanje prostorov.

Novo!
Poslovna cona A18
4208 Šenčur
T: 041/705-234 
florjancic.mirko@siol.net

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka 
od 9. do 18. ure,  
ostalo po dogovoru

NA PARKET 30 LET GARANCIJE

M
irk

o 
Fl

or
ja

nč
ič

 s
.p

., 
G

or
ič

e 
33

b,
 4

20
4 

G
ol

ni
k

treh občinah ter dejavnosti odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v Mestni obči-
ni Kranj tudi optimizacija posameznih 
poslovnih procesov v operativi in njenih 
podpornih službah, kar je imelo za pos-
ledico znižanje nekaterih vrst stroškov 
in s tem izboljšan poslovni rezultat dru-
žbe. Usklajevanje cen je nujno potre-
bno, s tem so bile namreč v večji meri 
pokrite tekoče izgube iz posameznih 
dejavnosti, na katere kot izvajalec gos-
podarske javne službe Komunala Kranj 
nima vpliva (višje najemnine za infras-
trukturo po dokončanju največjih občin-
skih investicij) in ekvivalentne izgube 
leta prej. Družbeniki Komunale Kranj 
so na letni skupščini sprejeli sklep, da 
se celoten dobiček, ustvarjen na trgu, 
nameni za dividende lastnikov, dobiček 
iz naslova optimalnejšega izvajanja sto-
ritev na področju zbiranja in ravnanja z 
odpadki pa se prelije nazaj v cene, za kar 
je Komunala pripravila elaborate za zni-
žanje cen in so jih, kot rečeno, potrdile 
le tri občine od petih, kjer izvajamo te 
storitve.«
Kako skušate optimizirati stroške 
in racionalizirati poslovanje?

»Komunala Kranj svojega poslovanja ne 
gradi na višanju cen, pač pa na izbolj-
šanju kvalitete storitev in optimiziranju 
vseh poslovnih in operativnih procesov, 
ki pomenijo stroškovno učinkovitejše 
delovanje družbe in dolgoročno stabilne 
cene storitev. Izboljšani postopki naba-
ve in izvajanja javnih naročil pomenijo 
boljše nakupne pogoje in posledično 
nižje stroške materiala in storitev. Poe-
notenje in poenostavljanje procesov 
dela povečujeta učinkovitost poslovanja. 
Boljša logistika pri ravnanju z odpadki 
ter ohranjanje števila izvajalskih ozi-
roma operativnih kadrov pri bistveno 
večjem obsegu infrastrukture na podro-
čju oskrbe s pitno vodo, kanalizacije in 
čistilnih naprav se ravno tako izražata 
v nižjih stroških dela na enoto storitve. 
Z več dela na trgu želimo izkoristiti vse 
resurse podjetja, ki so družbi v določe-
nih periodah na razpolago poleg izvaja-
nja javnih gospodarskih služb. Z novimi 
tehnologijami nadzora vodooskrbnih in 
kanalizacijskih sistemov ter njihovega 
načrtovanja dosegamo stabilnejše hid-
ravlične razmere, zmanjšujemo vodne 
izgube in tveganja, povezana z njimi, 

s sistemom daljinskega odčitavanja in 
uvedbo nove oblike računa – ob hkrat-
nem spodbujanju uporabnikov za večji 
delež elektronskih računov – ter z več-
jim deležem obveščanja uporabnikov 
po elektronskih poteh se zmanjšujejo 
stroški administrativnih storitev, z izbo-
ljšano odzivnostjo in reševanjem rekla-
macij prek našega klicnega centra pa se 
nam zmanjšujejo tudi pravna tveganja 
in povečuje zadovoljstvo uporabnikov.«
Na sedežu Komunale Kranj (Uli-
ca Mirka Vadnova 1) ste namestili 
defibrilator. Kaj vas je vodilo do 
tega ukrepa? Je defibrilator javno 
dostopen?
»Pridružili smo se pobudi Mestne obči-
ne Kranj in naša lokacija javno dostopne 
naprave bo na zemljevidu vseh defibrila-
torjev (AED) na območju občine. Name-
ščen je ob vhodu v poslovno stavbo. 
Dnevno se v naših prostorih namreč 
oglasi veliko število uporabnikov, v oko-
lici naše poslovne stavbe so drugi gospo-
darski subjekti, tudi zato smo se odločili 
za nakup naprave, ki rešuje življenja. 
Zaposlene bomo o uporabi izobraževali 
še v septembru.« 
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Komunala Kranj kot izvajalec javne službe zbira komu-
nalne odpadke skladno s pridobljenimi dovoljenji in v 
okviru določenih klasifikacijskih številk. V zadnjem 
času je prišlo na tem področju do nekaterih sprememb, 
saj določene vrste odpadkov prevzemajo različni odje-
malci in ne sodijo v zbirne centre. Le-ti prevzemajo 
nekatere odpadke iz industrije in storitvenih dejavnosti, 
saj imajo za to ustrezna dovoljenja. Za lažje ločevanje 
in odlaganje odpadkov, so spodaj zbrani podatki, kam 
lahko uporabniki odložijo nekatere vrste odpadkov:  

Gradbeni odpadki in zemeljski izkopi  
(zemlja, kamenje)
Manjše količine (do 1 m³) gradbenih odpadkov (beton, 
zidna in strešna opeka, cement, cementni izdelki, omet, 
keramične ploščice, sanitarna keramika, tlakovci, asfalt 
...) in zemeljski izkop (do 1 m³ zemlja/kamenje), lahko 
uporabniki pripeljejo v zbirne centre. Za oddajo večjih 
količin materiala so odgovorna pooblaščena podjetja 
za zbiranje gradbenih odpadkov. Za področje občin, kjer 
Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpad-
kov, je to Gorenjska gradbena družba (GGD), odlagali-
šče inertnih odpadkov Bistrica. 

Izolacijski material
Vrste odpadkov, ki sodijo na področje izolacijskega 
materiala, kot so onesnažen stiropor, stirodur, steklena 
in kamena mineralna volna, sodijo v kategorijo grad-
benih odpadkov. Prevzemnik za to področje so podjetja 
Ekol, Jeko-In Jesenice, Snaga Ljubljana.

Azbestni odpadki in izolirni material iz azbesta
Posebno področje je ravnanje z odpadki, kjer se upoš-
teva uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. 
Odpadke, ki vsebujejo azbest (salonitne plošče in cevi) 
sprejemajo pooblaščeni prevzemniki. Za področje 
občin, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbi-
ranja odpadkov sta to podjetji Ekol d.o.o. in Eržen d.o.o.

Kuhinjski odpadki
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (odpadna hra-
na, olupki, gnilo sadje ...) uporabniki zbirajo v bio zaboj-
nikih (rjavi zabojnik) ali pa izvajajo kompostiranje. Tovr-
stne odpadke Komunala Kranj ne prevzema v zbirnih 
centrih.

Klavnični odpadki
Večje količine surovega mesa, klavnične odpadke, pogi-
nule živali sprejema Uprava RS za varno hrano, veteri-
narstvo in varstvo rastlin (VURS), Območni urad Kranj 
ali KOTO Ljubljana.

Odpadna folija silažnih bal
Odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kme-
tijske dejavnosti zato je zanjo dolžan poskrbeti lastnik/
kmet in sicer tako, da jo odda zbiralcu te vrste odpad-
kov. Trenutno se lahko za področje občin, kjer Komuna-
la Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov, upo-
rabniki obrnejo na kmetijsko zadrugo Naklo ali Šenčur.

Nevarni odpadki
Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, kozmeti-
ka, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, 
pršila, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, 
akumulatorji, baterije … Ti odpadki ne sodijo v zabojnike 
za gospodinjske odpadke in tudi ne v naravo, saj nevarne 
snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo prst, vodo in ljudi. 
Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne sme-
mo zlivati v odtok, greznico ali kanalizacijo. Enako velja 
za odpadno jedilno in motorno olje. Tovrstne odpadke 
(samo iz gospodinjstev) prevzemajo zbirni centri v koli-
čini do 10 kg ali pa jih uporabniki lahko oddajo enkrat na 
leto v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRČ-1023 /17

Spremembe na področju prevzemanja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v zbirnih centrih

Zbirni center Zarica
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

A
trijski vrt vedno predstavlja pose-
ben izziv, pravi Rock Finale, saj 
je treba na majhnem prostoru 
postaviti čim več različnih rastlin 

in stvari, ki jih potrebujemo za prijetno 
bivanje v njem. Še toliko več razmisleka 
je potrebnega, kadar sobiva več generacij, 

kot je v našem primeru. »Uskladiti različ-
ne želje in potrebe s funkcionalnostjo in 
estetiko je morda še najtežje, a papir pre-
nese vse. Realnost tega vrta je dolgoročno 
planiranje in načrtovanje, ki se je razteg-
nilo na eno leto. Še malo več časa pa je 
bilo potrebnega za izvedbo, saj je vrt tudi 
velik finančni zalogaj. Poleg vsega je šlo 
pri konkretnem atrijskem vrtu za rekon-
strukcijo prostora in novo rabo. Predho-

dno dvorišče smo v treh letih spremenili v 
bivalni in celo sezono cvetoč vrt,« je dejal 
Finale. Družina, ki ji je načrtoval atrijski 
vrt, je zelo tehnično usmerjena. Oče je 
inženir, mama učiteljica matematike, oba 
odrasla otroka računalničarja, upokojena 
babica navdušena vrtnarka ...
NAČRTOVANJE JE PROCES Načrtovanje 
je najpomembnejši del, poudari Finale: 
»Je proces, ki zahteva razmislek o upo-

Atrijski vrt poln barv
»Načrtovanje je bistveni element prostorskih ureditev, tudi vrtov, na 
katerega pa se pogosto kar pozabi,« pravi krajinski arhitekt Rock 
Finale, s katerim smo na konkretnem primeru načrtovanja atrijskega 
vrta pogledali, na kaj vse je treba biti pozoren. 
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Rock Finale je univerzitetni diplomirani krajinski arhitekt, 
predavatelj v Biotehniškem centru Naklo, kjer študentom 
predaja znanja s področja botanike, likovne teorije, oblikovanja 
prostora, zgodovine umetnosti in grajenih prvin. 

rabnikih prostora, legi, osončenosti in rastlinah ter 
ne nazadnje o vzdrževanju. Omenjena družina me 
je dovolj zgodaj povabila k uresničevanju svojih sanj, 
vendar sem kljub vsemu porabil kar nekaj mesecev, 
da sem jim lahko predstavil pravo idejo in načrt. Zah-
teve družine so med drugim bile, da ustvarim prostor 
za otroško igro, tudi dovolj prostora za večjo mizo in 
žar ter da bo v vrtu vedno nekaj cvetelo. Poleg vseh 
želja sem ob načrtovanju naletel na dodatne ovire v 
obliki podzemnih vodov elektrike, kanalizacije in 
vodovoda, kar je bilo treba upoštevati predvsem pri 
lociranju rdečelistnega japonskega javorja (Acer japo-
nicum purpureum sp.), da s koreninami ne bi prebil 
kateregakoli voda. Istočasno pa je ravno vod elektrike 
omogočil predvideno osvetljavo v vrtu.«
OBLIKE IN IZBOR MATERIALOV Prav zato, ker je dru-
žina tehnično naravnava, je zrasla ideja o krogih in 
delih krogov, ki se med seboj prepletajo in sekajo ter 
tako ustvarjajo prostorsko dinamiko. »Posamezni deli 
krogov so tako dobili zasaditev trajnic in nižje rasto-
čih iglavcev, drugi deli so tlakovani s tartanom, vmes 
je nekaj prodnikov, na prostoru, namenjenem pose-
danju pa je tlakovano s travnimi rešetkami. Z beton-
skimi robniki smo obrobili zunanji rob vrta in cve-
tlične grede, notranji del, namenjen otroški igri, pa je 
namenoma obrobljen z leseno palisado, saj je bolj pri-
jazna ob morebitnih padcih kot beton. Ravno obrobe 
so nam zaradi krožnih oblik vzele kar nekaj časa pri 

zarisu tla in pri zakoličenju, saj smo načrt prilagajali spremembam, 
ki so nastale pri tlakovanju z betonskimi tlakovci.« Za Rocka pa je bil 
najlepši del izvedbe nakup trajnic, njihova prostorska razporeditev, 
iz katere se že pokaže prvi videz vrta. 

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

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si POLETNA AKCIJA  
OTROŠKIH SOB

Kolikor let, toliko popusta na dodatke

 

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 
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RASTLINE Glavno vodilo pri izboru rastlin je bilo njihovo 
cvetenje celo rastno sezono, barvne kombinacije in oddajanje 
prijetnih vonjav eteričnih olj. »Seveda nisem pozabil na lego 
posameznih rastlin, saj je to pravzaprav tisto, zaradi česar so 
me poleg načrtovanja povabili k oblikovanju vrta. Naj pouda-
rim, da je ravno na področju izbire lege saditve rastlin nareje-
nih največ napak in pogosto po slovenskih vrtovih vidim hoste 
in hortenzije sajene na sončne lege, kamor ne sodijo.«
Rumeno, oranžno in rdeče cvetoče rastline je kombiniral s 
kontrastnimi belo in lila cvetočimi. Vmes je prostor namenil 

še olesenelim trajnicam in nekaj pokrivno in nizko rastočim 
iglavcem. »Rumeno in oranžno cvetoči rman (Achillea sp.) 
raste v dveh višinah, mednju sem sadil jeseni cvetoče astre 
(Aster sp.) v purpurni barvi, sivko (Lavandula sp.), rožmarin 
(Rosmarinus sp.) in žajbelj (Salvia sp.), katerih listi so bolj siv-
kasti, cvetovi pa lila in vijolični. Za močno barvno podporo 
v rumeno-rdeči sem dodal še perunike (Iris sp.) ter v vogal 
bakreno iskrivko (Heuchera sp.), ob njej pa še rdeče-oranžen 
ameriški slamnik (Echinacea purpurea). ''Vmesni'' prostori so 
namenjeni homulicam (Sedum sp.), od katerih sem iz velike 
družine izbral hermeliko (Sedum spectabile sp.) in nizko homu-
lico (Sedum acre). Na vhodnem delu sem zasadil pokrivni brin 
(Juniperus horizontalis) in nizko rastočo sorto ruševja (Pinus 
mugo mops). Nobena zasaditev ni popolna, če v njej ni kakšne 
okrasne trave. Izbral sem imperato (Imperata cylindrica 'Red 
Baron'), ki ima ploščate liste zeleno-rdeče barve.«
Ob prostoru z mizo je sadil še zelišča in dišavnice, da si jih 
družina lahko postreže neposredno z rastline, hkrati pa ob 
poletni pripeki oddajajo pomirjajoče vonjave. Med njimi so 
timijan (Thymus vulgaris), origano (Origanum vulgare), meta 
(Mentha sp.). Ob zidcu, ki meji na sosede, pa je dodal le še 
rumeno cvetoče rudbekije (Rudbeckia sp.).
»V bolj senčni del vrta pa sem zasadil zvončnico (Campanula 
sp.), iskrivke (Heuchera sp.) temnejših barv in nekaj host (Hos-
ta sp.). Za piko na i sem v središče vrta v mešanico šote in vrt-
ne zemlje zasadil še rdečelistni japonski javor (Acer japonicum 
purpureum sp.), ki je za poseben efekt ponoči tudi osvetljen s 
spodnje strani.«

ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

TEMELJ DOBRE  
INŠTALACIJE
prodaja elektro materiala, inštalacijskega  
materiala, svetil in orodja, talnih oblog

STEINEL – orodja, senzorska tehnika in svetila,   
novost med svetili – XLED REFLEKTORJI  

KAISER – vrhunske protipožarne in protihrupne doze

FRANKISCHE – elektro inštalacijske cevi

JASO IN TRUMPF – talne obloge nemških proizvajalcev 

WWW.PRIPOROCAM.SI 
Celovita ponudba za vaš dom, našli boste veliko izbiro  
svetil, senzorjev, audio sistemov, orodja, čistil, pisarniške  
opreme in še mnogo več.

Zrasla je ideja o krogih in delih krogov, ki se med seboj 
prepletajo in sekajo ter tako ustvarjajo prostorsko 
dinamiko.
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Ob prostoru z mizo je sadil še zelišča in dišavnice, da si jih 
družina lahko postreže neposredno z rastline, hkrati pa ob 
poletni pripeki oddajajo čudovite pomirjajoče vonjave. 

In še končni pogled ... Glavno vodilo pri izboru rastlin 
je bilo njihovo cvetenje celo rastno sezono, barvne 
kombinacije in oddajanje prijetnih vonjav eteričnih olj.

VZDRŽEVANJE Je tisti del, na katerega 
marsikdo ob načrtovanju redko pomisli, 
opozarja sogovornik. »Odmiki od žive 
meje ali škarpe v širini kosilnice, robni-
ki, zastirke in najpomembnejše, izbor 
rastlin mora biti tak, da polno zaposle-
na družina brez napornega vzdrževanja 
v vrtu uživa v vsakem trenutku. Košnja 
trave bi morala biti tisti del vzdrževanja, 
ki zahteva največ časa. Na tem mestu 

moram opozoriti na obrezovanje olese-
nelih trajnic. Sivke, žajblja in rožmari-
na ljudje navadno več let ne želijo ali 
pa ne upajo obrezati, zato v spodnjem 
delu močno olesenijo in se raztegnejo, 
od cvetenja pa ni več kaj dosti. Tovrstne 
trajnice je treba dokaj rigorozno obre-
zovati, saj s tem omogočimo bujno rast 
svežih poganjkov, ki dajo od sebe največ 
eteričnih olj in s tem tudi največ dišav.« 

Zastirke niso namenjene le lepemu vide-
zu grede, zato je pomembno, da podnje 
položimo geotekstil (filc), ki bo zadrževal 
vlago in dodatno preprečeval zaplevelje-
nost, istočasno pa ne bo potrebno vsako-
letno dodajanje zastirke. »Poznamo več 
vrst zastirk, a vedno predlagam tiste, ki 
imajo najbolj naraven videz, kot sta to 
borovo lubje in vulkanski granulat (lapil-
lo),« še svetuje Rock Finale. 



Besedilo: Ines Košec, u.d.i.a.

S
tanovanje je lepo funkcionalno razpore-
jeno, vendar ga še nista uspela urediti po 
svojih željah in prilagoditi svojim potre-
bam. Zagotoviti je treba dovolj polic za 

knjige, pianino in shranjevalni prostor za igra-
če za tri predšolske otroke.
Mojca in Jakob sta pri svojih željah poudarila 
barve, ki bi jih rada vključila v prostoru, pred-
vsem pa mora celoten videz izražati igrivost in 
razgibanost. Lahkoten videz opreme je dose-

žen z izborom svetlih pastelnih barv v kombi-
naciji z belo sijajno barvanimi frontami in 
beljenim hrastovim lesom. Zanimiv detajl 
oblikovanja opreme so drsna vrata, ki izmeni-
čno odpirajo/zapirajo delovni prostor in televi-
zijo. Predvsem želita, da televizija ne postane 
osrednji element dnevnega prostora, zato je 
ne želita imeti vseskozi na očeh. Ker je stano-
vanje obrnjeno na jugozahod, naravna svetlo-
ba poskrbi, da izbrane barve opreme zasijejo v 
najlepši luči. Bivalni prostor je tako postal 
vesel prostor druženja, ki hkrati omogoča več-
namensko uporabo. 

Barvita prenova 
bivalnega prostora
Za nasvet nas je tokrat zaprosil mlad par, Mojca in Jakob, ki želi v stanovanju 
preurediti osrednji bivalni prostor, ki zajema dnevno sobo in jedilnico. 

Če iš če te re ši tev za 
pre u re di tev sta no va nja,  
nam opi ši te in ski ci raj te  
svoj pro blem.  
Ne po za bi te na mere in 
dru ge po da tke, do pi ši te  
tudi svoje že lje. 

Pis ma pri ča ku je mo  
na na slov:  
Go renj ski glas, ”AR HI TEKT”,  
Ble i we i so va ce sta 4,  
4000 Kranj.
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

I
meti navadno, povsem običajno kolo. To pomeni, da 
je predvsem preprosto, da nima ničesar, razen tistega, 
kar kolo pač nujno potrebuje, da smo varni na cesti. 
Verjemite, da je takega dandanes težko najti. V ure-

dništvu smo iskali in iskali in smo našli, vendar nam ni 
bilo všeč. Da, ni se nam dopadlo – ne na prvi ne na drugi 
pogled, zato smo iskali naprej. Našli smo dve, ki izstopata 
med vsemi, vendar nista čisto navadni, prej bi rekel, da sta 
»klasično moderni«, kar pa se težko bere, kajne? Seveda 
smo iskali po prodajalnah, ne po spletu. 
DAME IMAJO PREDNOST Žensko kolo, ki bi ga imeli kar 
v vitrini, tako lepo je! Bergamont E-line Summerville 
je nemško moderno električno žensko kolo, ki na prvi 
pogled ne deluje prav nič električno. Dobro smo morali 
pogledati, da smo se prepričali, da gre za visoko tehno-
loško kolesarsko čudo. Klasičen videz z moderno teh-
nologijo. Da, električna kolesa so danes »in« in kmalu 
bomo lahko pisali, da mestnega kolesa brez električnega 
pogona sploh ni več. Slike sicer povedo več kot besede. 
Le toliko velja napisati, da ima kolo osem prestav in da ga 
pomaga poganjati zmogljiv Shimanov elektromotorček. 
Ima hidravlične zavore in »starinski« dinamo v prvem 
pestu. Našli smo ga v skoraj vseh prodajalnah, v katerih 
zastopajo znamko Bergamont in je z 2.700 evrov znižan 
na 1.700. Najbolj sta nas navdušila videz in zmogljiva 
baterija, ki je skrita pod torbo na zadnjem prtljažniku. 
Skratka, vsakega firbca smo morali prepričevati, da gre 
za električno kolo. 
NE SAMO ZA »ŠKODARJE« Drugi je predvsem za tiste, ki 
vozijo avtomobil znamke Škoda. Hecamo se. Moško kolo 
za moške s stilom. Škodina zgodba se je namreč začela 
leta 1895 pisati na dveh kolesih: Vaclav Laurin in Vaclav 
Klement sta pred avtomobili izdelovala ravno kolesa. Kri 
ni voda in tudi Škoda ni pozabila na svoje korenine: že 
14. leto zapored je sponzor največje kolesarske prireditve 
na svetu Tour de France, kljub paleti vrhunskih avtomo-
bilov pa v ponudbi ostajajo tudi odlična kolesa (kar 13 
modelov) za vsakogar. 

Za dame in gospode
Kolesa so postala pripomoček za športno rekreacijo. Smo mar pozabili, 
da so nekoč obstajala kolesa, namenjena zgolj za transport, za to, da 
nam ni bilo treba peš, kolesa, ki jim ne moremo reči, da so športna?

STE ZA RETRO? Model Voiturette z jeklenim okvirjem združu-
jejo zgodovino znamke Škoda z vrhunsko tehnologijo. Čeprav 
vas njihov videz odpelje desetletja v preteklost, pa 7-prestavno 
zadnje pesto Shimano Nexus, preizkušen, robusten in zanesljiv 
menjalni mehanizem ter sprednje zavore Shimano zagotavljajo 
varnost in izpolnjujejo zahteve sodobnega kolesarja. Omeniti 
velja tudi zadnjo svetilko retro videza in masivno ključavnico 
zadnjih vilicah. Sprednje svetilke pa ni! To je tudi edini minus 
tega »kavarniškega« kolesa, saj vemo, kolikokrat se v temi vrača-
mo iz kavarne. Torej: priporočamo baterijsko snemljivo svetilko 
in problem je rešen. Klasično moško kolo, ki ima prestave, a 
nima menjalnika, tistega zunanjega, samo notranjega … Voitu-
rette smo našli med avtomobili v Škodinih prodajnih salonih s 
ceno 690 evrov. 
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

I
n kolesarjenje bi moralo biti vedno zabavno. Pa ni. Zakaj ne, vemo: ker 
je svet prepoln klancev in klancev ljudje ne maramo, še posebno tisti, 
ki se s kolesarjenjem šele spogledujejo oziroma tisti, ki imajo vedno 
klance kot glavni vzrok, da se kolesarjenja sploh ne lotijo. Klanci so 

hudič! In potem so na ceste prišla električna kolesa, najprej tista mestna 
in takoj za njim še gorska kolesa, ki bodo, kot vse kaže, sploh izpodrini-
la običajna gorska kolesa. Potem so potiho čakali na električne specialke. 
Smo si pravili, če jih imajo dirkači, zakaj jih ne bi imeli še mi, običajni 
rekreativci. Malce drugačne, a to ni pomembno, pomembno je, da so kon-
čno prišle. Giant je letos predstavil svoj prvi model električne specialke, ki 
so ga poimenovali E+. In mi dodamo še en velik plus za »izum!« Komu 
je namenjena? Vsem tistim, ki med kolesarjenjem pričakujejo zabavo in 
ne mučenje, ki je tako priljubljeno med specialkarji. Giant E+ je 18,5-kilo-
gramska cestna zabava, ki še najbolj prav pride na vožnji čez kratke ali 
dolge klance. Da, na klancih je to kolo doma, po ravnem pa je to »mrcino« 
kar težko poganjati, razen seveda, če nočete iti več kot 25 kilometrov na 
uro. Do te hitrosti vam namreč elektro motor pomaga, potem pa nič več. 
Giant E+ je v vsem »plus« – razen v ceni, kajti ta se giblje med tri in pol in 
štiri tisoč evrov, odvisno od opreme, s katero je kolo opremljeno. 

Le vprašanje časa 
je bilo ...
Vsi, ki smo kdaj preizkusili električno kolo, smo se vrnili z 
nasmeškom na ustih. Zabavno! To je odgovor, ko nas vprašajo, 
kako smo se počutili med vožnjo.

SKIRO, KI GA NI TREBA POGANJATI Je to sploh 
še skiro? Je. In to zelo moderno prevozno sred-
stvo. Električni skiro Jdbug Fun odlikujejo izje-
men brezčasen dizajn, vsesplošna uporabnost in 
dostopna cena. Je prvi električni skiro, dosegljiv 
za širše množice, priljubljenost pri uporabnikih 
pa strmo narašča. Električni skiro je idealen za 
vsakodnevne opravke po mestu ali zgolj za zaba-
vo. Vožnja z električnim skirojem je izjemno 
udobna in elegantna. V nekaj sekundah ga zlo-
žite in je tako odličen za bolj mobilne mestne 
uporabnike.
Primeren je za otroke in odrasle uporabnike, tež-
ke od 20 do 100 kilogramov. Z motorjem moči 
250 W, 12,5 Nm navora in zanesljivo baterijo spe-
cifikacij 24 V, 4,5 Ah lahko brez težav prevozite 
tudi do 15 kilometrov z enim polnjenjem. Enos-
tavno ga poženete v pogon s pritiskom na gumb 
s palcem na ročki, zavirate pa z nogo na zadnjem 
kolesu. Maksimalna hitrost, ki jo lahko dosežete, 
je od 18 do 20 kilometrov na uro. Še en pomem-
ben podatek je, da ima električni skiro Jdbug 
Fun spredaj in zadaj pnevmatike polnjene s zra-
kom, kar pomeni, da je vožnja izjemno udobna. 
Premer pnevmatik je 20,3 centimetra. Cena se 
giblje okoli 330 evrov. 



54 I NA KOLESIH

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

ŽE OD 16.700 Eur

VOZILA NA ZALOGI

ZIMSKE PNEVMATIKE
NA PLATIŠČIH

Iz Goodyear Dunlop Sava Tires prihaja 
novica, da je najnovejša Goodyearova 
tehnologija SealTech izbrana za novi 
Volkswagnov model Arteon. Prav Arteon 
je letošnja največja in najodmevnejša 
novost v svetu avtomobilizma, ki je 
zapeljala na Evrospke ceste. Seveda 
ga je bilo potrebno opremiti za najbolj-
šimi gumami. Tehnologija SealTech za 
podaljšano mobilnost zatesni predrta 
mesta s premerom do pet milimetrov, ki 
so na območju tekalne plasti pnevma-
tike. Pri avtomobilskih proizvajalcih in 
potrošnikih je opaziti vse večje zanima-
nje za rešitve, ki omogočajo podaljšano 
mobilnost, zato Goodyear konstantno 
vlaga v razvoj novih tehnologij. Tehno-
logija SealTech, ki predstavlja najno-
vejšo rešitev za podaljšanje mobilnosti, 
je osnovana na tehnologiji dodatne 
vulkanizacije tesnilne mase. Oznaka 
SealTech je vidna na bočnici pnev-
matike. S to tehnologijo so že oprem-
ljene vrhunske pnevmatike Eagle F1 
Asymmetric 3 v dimenzijah 225/55R17 
97W in 245/45R18 96W, ki so bile izbra-
ne za prvo opremo Arteona.  

ARTEON IMA SVOJE GUME

Kia je v okviru prestižnih nagrad GBA (german brand award) osvojila zlato kolajno 
za odličnost v strategiji znamke, upravljanju in ustvarjanju znamke. Podjetje je bilo 
poleg tega prepoznano tudi kot izstopajoče v kategoriji Interno znamčenje. Kia je žirije, 
sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov, prepričala ne le z načinom komuniciranja svojih 
prednosti, temveč tudi z omogočanjem teh prednosti svojim strankam. To še zlasti 
vključuje visokokakovostno znamčenje storitvenih izkušenj strank – od prvega kontakta 
do dobave novega vozila. Kiini strogi upravljavski procesi so se razširili tudi na program 
popravila vozil in podpore strankam, slogan Moč presenečanja pa je žirija pohvalila, 
ker je »enostaven, atraktiven in pameten«. Nagrade, o katerih odloča neodvisna žirija 
strokovnjakov s področja znamčenja, so podeljene v kategorijah Odličnost v znamčenju, 
Panožna odličnost v znamčenju in Odličnost v strategiji znamke, upravljanju in ustvarja-
nju znamke. Nagrade GBA podeljujejo v partnerstvu z nemškim oblikovalskim svetom, 
neodvisno mednarodno ustanovo, ki pomaga podjetjem pri učinkovitejšem komunicira-
nju oblikovanja in krepitvi razumevanja oblikovanja v širši javnosti. Svet, ustanovljen leta 
1953, zajema več kot 280 mednarodnih podjetij, ki zaposlujejo več kot tri milijone ljudi.

KIA Z NOVO NAGRADO

Kia je prejela tudi bronasto priznanje IDEA za koncept velikega SUV-a
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CAR FIX vam nudi ugodne pakete servisnih pregledov.
So zelo preprosti in transparentni, zato točno veste,  
kaj dobite za svoj denar.

CAR FIX je specialist 
za vzdrževalni HITRI 
SERVIS in MENJAVO 
PNEVMATIK
ter POLNJENJE 
KLIMATSKE 
NAPRAVE.

Ker je cenovno tako 
dostopen je prava 
odločitev tudi za starejša 
vozila, ki so bila do zdaj 
morda prevelik strošek. 
Zanesljiv in z izkušenimi 
mojstri vam na servis nudi 
1-LETNO JAMSTVO, četudi 
so vgrajeni nadomestni 
deli neoriginalni. 
Spoznajte CAR FIX 
pakete, rezervirajte si 
termin že danes.

UGODEN SERVIS VOZIL 
ODSLEJ TUDI V KRANJU
V Kranju na Laborah lahko od februarja 
dalje svoje vozilo servisirate ugodne-
je kot kadarkoli prej! CAR FIX storitev 
vam je na voljo v delavnicah Remonta 
Kranj in je primerna predvsem za STA-
REJŠA VOZILA VSEH ZNAMK izven 
garancijske dobe. Strošek servisiranja 
starejših vozil je običajno previsok, zato 
se marsikdo za to niti ne odloči. A dej-
stvo je, da vozila potrebuje več 'nege' 
ravno takrat, ko prihajajo v zrela leta. 
Če ga boste primerno vzdrževali, vam 
bo zagotovo še dolgo služil in prihranil 
na dodatnih stroških.
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Avtohiša Real, d.o.o., PE REMONT KRANJ, Ljubljanska cesta 22, Kranj, tel: 04 2015 223, www.remont-kranj.si

Vozi, kar si.
Pospravljamo skladišče!
Do 15. novembra vam v Remontu Kranj ponujamo omejeno zalogo vozil po znižanih, akcijskih 
cenah! Ne zamudite te izjemne jesenske priložnosti, saj vam zdaj ob nakupu podarimo še zimske 
gume in darilno kartico Petrol v vrednosti 100 €! Pohitite, da vam ga ne odpeljejo pred nosom!

MEGANE GT LINE DCI 110 
barva: modra metalic

MEGANE INTENSE DCI 110 
barva: bela

MEGANE BOSE DCI 130
barva: srebrna metalic

TALISMAN ZEN DCI 160 EDC 
barva: mišje siva metalic

TALISMAN GRANDTOUR ZEN DCI 160 EDC 
barva: črna metalic

CAPTUR EXPRESSION DCI 90 
barva: temno siva s črno streho

CAPTUR LIMITED TCE 90 
barva: črna metalic

CAPTUR LIMITED TCE 90 
barva: temno siva s črno streho

KADJAR XMOD DCI 110 
barva: bela

CLIO LIMITED TCI 90 
barva: črna metalic

CLIO DYNAMIQUE DCI 90 
barva: bela

Do 15. novembra ob nakupu preko Renault Financiranja pridobite:
• 5 let brezplačnega servisiranja
• 5 let brezplačnega podaljšanega jamstva
• brezplačno obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto
• GAP zavarovanje
• BNI zavarovanje
• komplet 4-ih zimskih pnevmatik
• darilno kartico Petrol v vrednosti 100 €*

Pokličite in rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo!

Boštjan 041 740 878, Mark 030 697 285

TALISMAN GRANDTOUR ZEN DCI 160 EDC 
barva: modra metalic

*Velja v primeru staro za novo. Ponudba velja samo za točno 
določena vozila iz seznama. Seznam, veljavnost in pogoji akcije na 
www.remont-kranj.si. Možne so napake v tisku. 

slika je simbolna
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Vabljeni v Remont Kranj na Labore, kjer vam pred iztekom poletja ponujamo še en vroč paket vozil Dacia, 
katerim smo še dodatno znižali cene! Preverite v salonu novih vozil, kjer vam bodo z veseljem odgovorili 
na vsa vprašanja. Preizkusite svojega favorita na testni vožnji in se sami prepričajte o njegovih prednostih. 
Zaloga je omejena in velja do odprodaje. Za več informacij nas pokličite na 04 2015 223. 

Model: Dokker
Tip vozila: Freedom 1.5 dCi 90 

Oprema: tempomat, naslon za 
roko, volan v usnju, multimedijski 
sistem Media Nav (7'' zaslon na 
dotik, USB, MP3, navigacija + 
kartografija Adriatik)
Dodatne opcije: parkirni 
senzorji+kamera
Barva: srebrna 

Cena: 13.930 €

Model: Logan MCV
Tip vozila: Ambiance LPG 0.9 
TCe 90 

Oprema: pomoč pri speljevanju 
v klanec, LED dnevne luči, sistem 
Start & Stop  
Dodatne opcije: rezervno kolo, 
radio CD MP3, kovinska barva
Barva: srebrna 

Cena: 9.960 €

Model: Duster
Tip vozila: Freedom dCi 110 4x4 

Oprema: parkirni senzorji zadaj 
+ kamera, paket LOOK paket OFF 
ROAD, multimedijski sistem Media 
Nav (7'' zaslon na dotik, USB, 
MP3, navigacija + kartografija 
Adriatik)
Dodatne opcije: kovinska barva
Barva: črna 

Cena: 18.820 €

Model: Duster
Tip vozila: Blackshadow dCi 110 
4x4 

Oprema: zatemnjena stekla,  
ALU platišča
Dodatne opcije: kovinska barva
Barva: srebrna 

Cena: 18.570 €

Model: Duster
Tip vozila: Blackshadow dCi 110 
4x4 

Oprema: zatemnjena stekla, ALU 
platišča
Dodatne opcije: kovinska barva, 
parkirni senzorji + kamera, 
multimedijski sistem Media Nav 
(7'' zaslon na dotik, USB, MP3, 
navigacija + kartografija Adriatik)
Barva: srebrna 

Cena: 18.860 €

Model: Logan MCV
Tip vozila: Ambiance 1.0 SCe 75 

Oprema: pomoč pri speljevanju 
v klanec, LED dnevne luči, sistem 
Start & Stop  
Dodatne opcije: rezervno kolo, 
radio CD MP3
Barva: bela 

Cena: 8.800 €

Model: Duster
Tip vozila: Ambiance 1.6 16V 

Oprema: paket UDOBNOST 
(daljinsko centralno zaklepanje, 
električni pomik stekel spredaj)
Dodatne opcije: kovinska 
barva, paket MODULARNOST 
(preklopljiva zadnja klop deljiva 
v razmerju 1/3-2/3, voznikov 
sedež, varnostni pasovi in volan 
nastavljivi po višini)
Barva: srebrna 

Cena: 13.270 €

Model: Logan MCV
Tip vozila: Stepway Prestige 
dCi 90 

Oprema: radio CD MP3 USB AUX 
in Bluetooth z upravljalnikom ob 
volanu, LED dnevne luči
Dodatne opcije: rezervno kolo, 
kovinska barva
Barva: modra 

Cena: 13.560 €

  

CAR FIX vam nudi ugodne pakete servisnih pregledov.
So zelo preprosti in transparentni, zato točno veste,  
kaj dobite za svoj denar.

CAR FIX je specialist 
za vzdrževalni HITRI 
SERVIS in MENJAVO 
PNEVMATIK
ter POLNJENJE 
KLIMATSKE 
NAPRAVE.

Ker je cenovno tako 
dostopen je prava 
odločitev tudi za starejša 
vozila, ki so bila do zdaj 
morda prevelik strošek. 
Zanesljiv in z izkušenimi 
mojstri vam na servis nudi 
1-LETNO JAMSTVO, četudi 
so vgrajeni nadomestni 
deli neoriginalni. 
Spoznajte CAR FIX 
pakete, rezervirajte si 
termin že danes.

UGODEN SERVIS VOZIL 
ODSLEJ TUDI V KRANJU
V Kranju na Laborah lahko od februarja 
dalje svoje vozilo servisirate ugodne-
je kot kadarkoli prej! CAR FIX storitev 
vam je na voljo v delavnicah Remonta 
Kranj in je primerna predvsem za STA-
REJŠA VOZILA VSEH ZNAMK izven 
garancijske dobe. Strošek servisiranja 
starejših vozil je običajno previsok, zato 
se marsikdo za to niti ne odloči. A dej-
stvo je, da vozila potrebuje več 'nege' 
ravno takrat, ko prihajajo v zrela leta. 
Če ga boste primerno vzdrževali, vam 
bo zagotovo še dolgo služil in prihranil 
na dodatnih stroških.
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Besedilo: Simon Ručigaj
Foto: Gorazd Kavčič

Pred leti so le najbolj daljnosežni misle-
ci razlagali, kako bo sčasoma vsaka nap-
rava priklopljena na internet in da se bo 
tako morda začel zaton osebne svobode 
in zasebnosti, kot jo poznamo. Danes se 
dogaja točno to.

Če samo pogledamo, kakšne naprave vse 
obstajajo, povezane na internet, se lahko 
domišljiji odpre prosta pot. In se tudi je – 
tistim, ki izdelujejo, ni nič več sveto. 
SESALEC VOHUN. Tako sem pred krat-
kim bral, kako je pri pametnih sesalcih 
enega najbolj zvenečih imen prišlo na 
dan, kako njihovi robotizirani avtomat-
ski sesalci samodejno med sesanjem 
izdelujejo tudi tloris stanovanja in da bi 

izdelovalec utegnil te tlorise tudi proda-
jati drugim podjetjem, ki bi tako lahko 
marketinško napadla potencialne kup-
ce. Direktor tega podjetja je sicer čez 
čas to demantiral, a odprl je dvome in 
tistim, ki se ukvarjamo s tehnologijami, 
ti dvomi ostajajo za zmeraj. 
RAZGALJENA INTIMNOST. A dodajmo 
k sesalcu še druge vedno bolj pametne 
naprave. Recimo električne zobne ščet-

Napad umetnih »špecarjev«
Vas kaj skrbi, ko nakupujete nove elektronske naprave in »igračke«?  
Morda bi vas moralo. Ali pa ne ...

Že kmalu bomo uporabniki imeli pravico od podjetij in javnih institucij zahtevati, da naše podatke izbrišejo ali nam 
omogočijo vpogled. Kako bodo stvari delovale v praksi, pa se seveda še ne ve.
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Kako pa vi tiskate?
Družbena omrežja in elektronska izmenjava dokumentov so del 
vsakdanjika, pa vseeno še vedno potrebujemo natisnjene 
dokumente. Seminarska naloga nadobudnega šolarja, izris delovne 
različice arhitekturnega projekta, izpis predstavitvene brošure 
podjetnika ali skeniranje in kopiranje dokumentov – vse to postane 
enostavno in poceni z uporabo večfunkcijskih naprav Brother. 

Velike kartuše in polnilni rezervoarji za črnila poskrbijo za res poceni 
tiskanje, 3-letna garancija pa za brezskrbno uporabo. Z enim 
kompletom črnil natisnete lahko do 6000 ČB strani in do 5000 
barvnih strani, novim tiskalnikom so že priložena polna črnila.

V naši trgovini v Kranju vam bomo svetovali in 
pomagali izbrati pravo rešitev!

Melom d. o. o.
PE Kranj - Savski otok
Stara cesta 25b
4000 Kranj

kranj@melom.si
melom.si/trgovina

04 592 49 00
melom.si

TRGOVINA  IN  SERVIS 
RAČUNALNIŠKE OPREME

25
LET

Kupon za 15% popust velja do 30. 9. 2017 
za servisne storitve v poslovalnicah MELOM 
v Kranju in Tržiču. Več informacij na naši 
Facebook in spletni strani!

POPUSTI V SERVISU

ke, ki imajo sedaj tudi že povezavo s pametnim telefonom, ki 
avtomatično zaznavajo tudi, kateri del zobovja smo oščetkali 
in katerega ne – si predstavljate, da bi te podatke potem poši-
ljali vašemu zobozdravniku in zdravstveni zavarovalnici, ki 
bi v primeru neščetkanja zavrnila plačilo računa za plombo 
ali nov zob?
Potem so tu hladilniki, ki bi lahko javljali zdravniku in zava-
rovalnici, kaj in koliko pojeste. Pa avtomobili in navigacijske 
naprave, ki bi lahko »špecali« policistom, sosedom, ženi, 
zavarovalnici in še komu, kako prehitro vozite, ali pa vsaj, 
koliko pretežko nogo imate na stopalki za plin. Pa to še ni 
vse, je šele začetek. Vaš računalnik, ki se ga vse bolj polaščajo 
Microsoft in ponudniki vsebin, bi lahko kaj kmalu začel toža-
riti, kako na internetu protipravno pobirate filme, programe, 
knjige in glasbo, telefon, ta zlata jama podatkov, pa že tako 

in tako agencijam, policiji in še komu lahko o vas izda celo 
zakladnico informacij. Potem so tu še damski vibratorji, ki se 
tudi lahko povežejo na aplikacije na telefonu, kjer je mogoče 
izbirati glasbo in program masiranja – morda se da tudi iz 
teh informacij, ki tako nastajajo, kaj uporabnega razbrati. 
BREZ INFORMACIJ NE GRE. A, sprijaznite se – informacije 
so naši prijatelji, le dobro zaščitene morajo biti. V knjižni-
ci je fajn, če knjižničarka, ko jo vprašamo za nasvet, lahko 
pogleda, kaj smo že prebrali. In dobro je, če nam telefon 
zna predlagati prikrojen seznam zadetkov iskalnika. Le od 
teh ponudnikov izdelkov moramo znati zahtevati, da naj s 
podatki ravnajo odgovorno, da naj nam omogočijo tudi izbris 
svojih podatkov, predvsem pa sledljivost, kdo in kdaj je van-
je – poleg nas – še vpogledoval. In, seveda, nikoli in nikdar 
ne smejo naših podatkov posredovati komu drugemu brez 
našega privoljenja. 
Tudi zato začne v letu 2018 v Evropski uniji veljati nova 
uredba o varovanju osebnih podatkov. S kratico se imenuje 
GDPR – General data protection regulation. O njej boste veli-
ko slišali, na kratko pa pomeni, da bodo pravila o varovanju 
podatkov prebivalcev Evropske unije poenotena, v podjetjih 
pa bodo veljala strožja pravila glede preglednosti in varnosti 
zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov. Kazni bodo lahko 
znašale do dvajset milijonov evrov.
Za nas, uporabnike, bo prinašalo novosti – morali se bomo 
aktivno strinjati, da neke podatke o nas nekdo zbira in hrani, 
in pojasnjeno bo moralo biti tudi, kaj se bo s temi podatki 
dogajalo. In končno bo možno od vsakega upravitelja zbirk 
osebnih podatkov zahtevati, da informacije o nas iz svojih 
zbirk izbriše. Olajšan pa bo tudi prenos od enega ponudnika 
k drugemu – recimo pri menjavi banke itd. 

 Vaš računalnik, ki se ga vse bolj 
polaščajo Microsoft in ponudniki vsebin, 
bi lahko kaj kmalu začel tožariti, kako 
na internetu protipravno pobirate filme, 
programe, knjige in glasbo, telefon, ta 
zlata jama podatkov, pa že tako in tako 
agencijam, policiji in še komu lahko o vas 
izda celo zakladnico informacij.



60 I NAGRADNA KRIŽANKA

Ob nakupu kreme in gela  
vam podarimo  

Gel za utrujene noge  
(300 ml)!

OSVEŽI IN SPROŠČA  
UTRUJENE NOGE

DARILO  
v vrednosti  
9,90 €!

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

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

ZA NEGO KOŽE V PREDELU VEN

ODLIČEN VIR  
KOENCIMA Q10

Gel divji kostanj  
in vinska trta 

deluje površinsko
300 ml ℮   •   8,70 €

Krema vinska trta  
in divji kostanj  

deluje globinsko
300 ml ℮   •   10,80 €

Prehransko dopolnilo  
Koencim Q10

60 kapsul   •   21,70 €

Cena kompleta:  

19,50 € 

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

MOČAN NARAVNI 
ANTIOKSIDANT, 
KI PRIPOMORE K

BOLJŠEMU POČUTJU

OBLČ

EUROSPIN

TRG. CENTER
DOLNOV

JYSK

BALDRIJAN

COKLA

Ob nakupu prehranskega 
dopolnila Koencim Q10 

vam podarimo prehransko 
dopolnilo Omega 3!

ZA OHRANJANJE  
SPLOŠNEGA ZDRAVJA

DARILO  
v vrednosti  
8,90 €!

poštnina 3,60 €

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 15. septembra 2017, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.



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

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

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

Akcija traja od 27.08.2017 do 30.9.2017 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv. Slike so simboliène. Popusti se ne seštevajo. Pridržujemo si pravico do spremembe
tehniènih podatkov, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napaèno navedeni.

Specialisti za vaš dom

Strokovno svetovanje

 Izmera na domu

Kompletna adaptacija 

vašega doma na kljuè

Obnova kopalnic

Velik izbor materialov 

Izris opreme in kopalnic

Brezplaèna dostava

Strokovna montaža
Kupljeno blago vam 

lahko tudi vgradimo 

po znižani 9,5% stopnji ddv.

NOTRANJA VRATA
in PODBOJI 

LAMINATI
 
PARKETI

*vinil plošèe

*laminati - parketi

*zakljuène letvice - podloge

*keramiène plošèice

*notranja vrata

*stopnice

*material za mizarje

iverali, mdf plošèe, 

vezane plošèe, okovje

*kuhinjski pulti

*kljuke

*roèno orodje

€ 7,90/m2
že od

€ 23,90/m2
že od

- 8%

- 5%

Jesenska akcija 
Na storitve

(npr.montaža vrat,
polaganje talnih oblog)
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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

Obeta se vam avantura in samo od 
vas bo odvisno, ali bo ostalo samo 
pri tem. Zadnji čas je, da nehate dvo
miti v ljubezen. Včasih pričakujete 
preveč in seveda pozabljate, da ste 
vložili premalo oziroma nič. Srečna 
dneva bosta 30. in 31. 8. Misel mese
ca: Res je, da so vsi dnevi enako dol
gi, vendar so lepši krajši.

BIK 
22. aprila–20. maja

Nekako ne boste našli čustvenega 
ravnotežja. Izmikali se boste aktiv
nemu delu in ob vsaki taki priložno
sti boste imeli pripravljen zelo dober 
izgovor. Včasih se preveč trudite z 
iskanjem izhoda, ki ga imate čisto 
pred nosom. Srečna dneva bosta 
8. in 12. 9. Misel meseca: Sreča ne 
mara ljudi, ki preveč jočejo.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Obeta se vam obdobje sreče. Na 
čustvenem področju se pripravite 
na dobre spremembe, ki vam lahko 
zelo spremenijo življenje. Tveganje 
je včasih neizbežno, občutek zmage 
pa je zato še bolj sladek. Srečna dne
va bosta 26. in 27. 8. Misel meseca: 
Samo od nas je odvisno, kako prebe
remo že zapisano usodo.

RAK 
22. junija–22. julija

Sebe poznate bolje kot kdorkoli 
drug, zato ne bodite preveč odvisni 
od mnenja drugih. Za vami je polno 
čustvenih stresov in pomagalo vam 
bo samo to, da se zazrete vase in 
ugotovite, kaj vam polepša vsak dan. 
Srečna dneva bosta 5. in 7. 9. Misel 
meseca: Zavedanje majhnosti je 
osnovno spoznanje velikih ljudi.

LEV
23. julija–23. avgusta

Spraševali se boste, kako narediti 
naslednji korak, da bo res vse prav. 
Nasprotna stran vas bo prehitela in 
rešila iz zagate. Združili boste prijet
no s koristnim in z rezultatom boste 
več kot zadovoljni. Veselo boste zap
ravljali. Srečna dneva bosta 9. in 10. 
9. Misel meseca: Dve življenji ima, 
kdor zna eno živeti.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Svoja čustva in občutke boste skri
vali pred drugimi, čeprav to nikakor 
ni dobro zdravilo. Imate čisto svoj 
pogled na svet, vendar vas to ovira 
pri delu z ljudmi. Sami pa ne more
mo in ne smemo biti. Srečna dneva 
bosta 28. in 29. 8. Misel meseca: 
Brez vere vase težko preskočimo še 
tako majhen jarek.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Uresničitev cilja se vam približuje 
zelo počasi, a ko ga boste dosegli, 
bo to trdna in dokončna zmaga. Na 
delovnem področju se boste otresli 
starih navad, ki so vam bile v zad
njem času v breme. Počutili se boste 
umirjeno. Srečna dneva bosta 3. in 5. 
9. Misel meseca: S solzami le hrani
mo svojo nesrečno usodo.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Obeta se vam niz prijetnih dogod
kov. Nikar si ne nalagajte preveč 
obveznosti, če že vnaprej veste, da 
ne boste zmogli. Če boste pokazali 
malo več potrpljenja, si lahko obeta
te uspešno dokončan projekt. Srečna 
dneva bosta 6. in 9. 9. Misel mese
ca: Iskrenost je plemenita lastnost. 
Pametni se z njo ne šopirijo preveč.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Povabljeni boste v večjo veselo dru
žbo in ne bo vam žal. Ljubezen čaka 
na vas. Izkoristili boste ugodno pri
ložnost na finančnem področju in 
boste več kot zadovoljni. Sreča je 
na vaši strani, vi samo poskrbite, da 
ostane dalj časa. Srečna dneva bos
ta 8. in 11. 9. Misel meseca: Ključ do 
sreče je najmanjši, in komur se mudi, 
ga spregleda.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Splošna pozitivna sprememba vam 
prinaša tudi mir in sprostitev na ose
bnem področju. Spremembe se vam 
hitro približujejo. Naložili si boste 
veliko dela in se kot vedno jezili, ko 
ne bo šlo vse po načrtu. Srečna dne
va bosta 10. in 13. 9. Misel meseca: 
Svet se dogaja ljudem, ki osedlajo 
jutro in prehitijo dan.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Neka situacija vas bo čisto nepri
čakovano pripeljala do drugačnega 
razmišljanja, in vse okoli vas bo lepo. 
Ob pravem trenutku boste izrazili 
svoje mnenje in presenečeni boste. 
Uresničevati boste začeli stare san
je. Srečna dneva bosta 27. 8. in 3. 9. 
Misel meseca: Vsak ima svoj košček 
sveta, kdor to ve, ima ves svet.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Neiskrenost, ki jo boste občutili, vas 
bo prizadela, a ne toliko, da ne bi 
zmogli izpeljati odločitev. Velikokrat 
dvomite o drugih, niste pa navajeni, 
da dvomijo o vas. Tokrat se bodo vlo
ge zamenjale. Srečna dneva bosta 5. 
in 7. 9. Misel meseca: Sreča je tanka 
ledena površina. Čeznjo drsimo, čez 
tanko skorjo nad globino.



Zakaj ne  
uporabljate
nape?
Večina Slovencev ima nad  
štedilnikom drago napo, ki je  
obupno glasna, vleče pa skoraj nič.  
Zato je večinoma ugasnjena.

Večja moč ne reši težave, le poveča hrup. Boljša  

znamka ne poveča vleka, poveča le ceno.  

Kaj je rešitev? In kje jo 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 a želje.  

Vso opremo tudi servisiramo, zato bolje kot drugi vemo, kaj 

deluje in kako trajno je.

Se želite pogovoriti z nekom, ki se 
spozna in ni le prebral prospekta?  
Pridite v ETIS. Tu razumemo zahtevne. 

ETIS KRANJ, 
na Ljubljanski 30
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