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Kranjčanka
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Gimnazijec za eno noč

Na pot z Alico

Drsalne piruete so obkrožile 
ves svet 

Nov vesoljni potop
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KOROŠKA ULICA 14, KRANJ

POKLIČITE GORDANO NA 040 234 338

NAJBOLJŠE PITE 
V MESTU

delovni čas: pon.–pet.: 8.30–14.30,  
sob.: 8.30–13.00, ned. in prazniki: zaprto

Trgovina
Ul. Lojzeta Hrovata 4 c, Kranj

pozamentarija
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Delovni čas:  
od ponedeljka do petka  

od 9. do 12. in od 14. do 18. ure
sobota od 8. do 12. ure 

t: 030 278 658



50% POPUST na druga očala z enako 
dioptrijo, za isto osebo
(Velja za očala z enako ali nižjo ceno. Drugi popusti in akcije se ne seštevajo. 
Ugodnost velja do 28. 2. 2017.)

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

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

V Art optiki lahko koristite Pika kartico.
S Piko lahko: * plačujete in pridobite bonitetne pike * unovčujete pike za  
nakup izdelkov * koristite posebej za vas pripravljene akcijeIDEJA ZA DARILO

www.peugeot.si

PEUGEOT 208    

5-vratni model
za 9.990 €

PEUGEOT 208

IMA 
VSE

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

UGODNO VZDRŽEVANJE ZASLON NA DOTIK KLIMATSK A NAPRAVA

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82 5 vrat EUR6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od  
36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.01.2017 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost  
6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.757 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje 
pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
 
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT_208_Oglas_AVTOHISA_KAVCIC_210x148_v3.indd   1 18/01/17   10:54
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t: 030 278 658

Na naslovnici:  
Nina Korošec 
Foto: Gorazd Kavčič

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik 

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

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

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

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 6. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 20. januarja 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 01

4 I TISTI DAN SLIŠIM SAMO 
NA FRANCE
Bojan je France in France je Bojan. Bešter. 
Za slovenski kulturni praznik ga bomo  
v Kranju videvali kot pesnika Franceta 
Prešerna, sicer ga poznamo kot ljubitelj-
skega igralca, režiserja, avtorja besedil, 
prvega med enakimi v lastnem gledališču 
na Prešernovi 4, dežurnega duhoviteža ...

28 I RUTKE ŠIVA TUDI  
ZA ILKO
Rutke za zaščito vratu in spodnjega dela 
obraza si je Kranjčanka Nina Korošec, 
nekoč aktivna smučarka, danes pa tre-
nerka, zamislila, ker jo je v vrat in obraz 
na snegu rado zeblo. Z rutkami je najprej 
opremila svoje smučarske učence, nanje 
pa prisega tudi smučarka Ilka Štuhec.

32 I LESENI IZDELKI  
Z ZGODBO
»Les je vrednota in midva verjameva 
vanjo,« pravita arhitekta in oblikovalca  
Eva Štrukelj in Ignacio Lopez.

  8 I V ospredju tehnični poklici

25 I Fige za mlade plavalce

36 I Stanovanje za mlajši par

44 I Glasba na vseh teh napravah 



4 I POGOVOR

Besdilo: Igor Kavčič

Začniva nekako na koncu. Natanko 
pred tednom dni je potekel rok za 
prijavo na razpis za sofinanciranje 
kulturnih projektov in programov 
v kranjski občini. Ste prijavili kak-
šno gledališko predstavo za letoš-
nje leto?
„Oddal sem tako program dela v mojem 
Kulturnem društvu BB Teater kot proje-
kte, ki jih načrtujem letos. Zadnji dan.“ 
Podobno kot vsako leto ...
„Ja. Čeprav razpis vsako leto traja mesec 
dni. Navada pač. Zato si za nove pred-
stave in razne odrske dogodke vselej 
postavim datum premiere in do takrat 
mora biti predstava pripravljena. Dve 
leti nazaj se je zgodilo celo, da sem 
zamudil vse roke in na razpis nisem 
oddal nič. Tisto leto sem brez denarja v 
gledališču potem malo »stisnil«. Sicer 

Tisti dan slišim samo  
na France

Letos v novi vlogi Prešernovega doprsnega kipa / Foto: arhiv BB Teater

Bojan je France in France je 
Bojan. Bešter. Za slovenski 
kulturni praznik ga bomo v 
Kranju videvali kot pesnika 
Franceta Prešerna, sicer ga 
poznamo kot ljubiteljskega 
igralca, režiserja, avtorja 
besedil, prvega med enakimi 
v lastnem gledališču na 
Prešernovi 4, dežurnega 
duhoviteža in ... poklicnega 
knjigovodja in računovodja.  
Ja pa ja. Ampak res.



Tisti dan slišim samo  
na France

pa se strinjam – red mora biti, tudi če 
meni vedno ne paše.“ 
Ste prijavili kakšno novo igro?
„Zdaj, ko imamo možnosti za delo v lastni 
dvorani, bomo v BB Teatru še bolj aktivni. 
Razmišljam o vsaj eni predstavi na teden, 
bodisi iz naše produkcije bodisi gostujo-
či. Načrtujemo najmanj dve premieri na 
sezono, celovečerno predstavo, kakšno 
kratko igro na temo Prešerna, razmišljam 
pa tudi o mladinski igralski skupini. Kar 
nekaj je mladih, ki bi želeli igrati.“ 
Kot si je odrskih izkušenj pred 
kakimi tridesetimi leti želel takrat 
še najstnik Bojan Bešter?  
„Na oder sem prvič stopil 23. decembra 
leta 1986 v mladinski skupini Prešer-
novega gledališča pri Alojzu Domniku. 
Torej pred skoraj natanko tridesetimi 
leti. V Čarovniku iz Oza sem nastopil v 
vlogi Hrasta in zdaj, ko se spominjam 
za nazaj, sem kar ponosen na to. Vedno 
sem rad nastopal, bil pred ljudmi, naj 
bo kot športnik plavalec ali pa v nekem 
obdobju tudi kot natakar. Ko sem delal v 
lokalu Kavka, je do mene prišla nekdanja 
soplesalka, treniral sem tudi džez balet, 
in me povabila v gledališko skupino, kjer 
so potrebovali plesalce. Pridi v gledališče 
v zgornjo sobo za vaje, mi je rekla. Ker 
mi je bilo nerodno samemu priti v gle-
dališče, sva se dogovorila pred trgovino 
Pri Petrčku. In potem, ko enkrat stopiš 
na oder, ne moreš več dol. Če te zadeva 
prav zagrabi, si pečen. Marca naslednje 
leto sem šel na služenje vojaškega roka.“
Tam so se najbrž vaše igralske 
sanje za dobro leto prekinile, mar 
ne?

„Služil sem sicer blizu, v Mariboru, in 
sem bil nekakšen referent za kulturo, ker 
sem jim rekel, da delam v Prešernovem 
gledališču. Tako sem moral organizirati 
proslavo za 22. december, sceno pa mi 
je pripravljal zdaj profesor in slikar Črto-
mir Frelih. Ko je nadrejeni oficir na sce-
ni videl Titovo podobo in ne tudi zasta-
ve, sem jih takoj slišal: „Bešteru, gde je 
zastava (Bešter, kje je zastava)?“ Razložil 
sem mu, da je še zložena in se bo poča-
si dvigovala, ko se bo bralo o ustanovitvi 
prve proletarske brigade. Jasno, da je bil 
ob tem zelo navdušen. „Glume“, kot bi 
rekli tudi v vojski, ni manjkalo.“
Ste po vrnitvi v Kranj spet poiskali 
gledališki oder?
„Leta 1989 so me povabili v predstavo 
Gledališča čez cesto (v takratno podruž-
nico Teater Ante Portas) z naslovom 
Norec in nuna poljskega avtorja Stanisla-
va Ignacyja Witkiewicza, v režiji Iztoka 
Alidiča. V tej predstavi sem že napredo-
val do bolničarja v psihiatrični bolnišnici, 
zamenjal sem Bojana Artača, ki je odšel v 
Indijo. Nuno je igrala Irena Oman, norca 
pa Damjan Perne. Predstava je bila zelo 
uspešna. Spomnim se, da smo z letalom 
potovali na srečanje amaterskih gledališč 
v Mostar, igrali smo celo na Poljskem v 
Katowicah. Ena mojih najboljših vlog 
v Gledališču čez cesto je bil glavni lik 
Henry v igri Barfly Charlesa Bukowske-
ga. Režiral je Jaša Jamnik. Takrat sem 
za vlogo dobil zlato Linhartovo značko. 
Ampak ker se je v predstavi pilo in kadi-
lo, je bila ta nekako „problematična“ in je 
niso proglasili za najboljšo, da nas ni bilo 
treba pošiljati na kakšen festival.« 

Do kdaj je delovalo Gledališče čez 
cesto?
„Do leta 1999. Gledališče je imelo vsesko-
zi probleme s prostorom, saj nismo imeli 
matične dvorane. Igrali smo v Stražišču, 
na Visokem, v Delavskem domu, nazad-
nje v zapuščenem zimskem bazenu. Tu 
so bili prostori preveliki in neprimerni 
za nas in gledališče je prenehalo delovati. 
Začel sem razmišljati o lastnem gledali-
šču, bil pa je to tudi čas, ko sem imel dru-
žino in sem delal kot plavalni trener.“
Katera disciplina v plavanju je bila 
„vaša“?
„Nazadnje sem plaval mešano. Na 200 
metrov mešano sem imel celo jugoslo-
vanski mladinski rekord. Naj se vrnem 
h gledališču, ki je bilo v letih, ko sem bil 
plavalni trener, v drugem planu. Ampak 
hči je rasla in spet me je zamikalo sto-
piti na oder. Veliko sem se družil z Boš-
tjanom Severjem, ki je po očetu Cvetu 
nasledil Lutkovno gledališče Kranj. 
Imeli smo čudovite prostore v Khislstei-
nu. No, zdaj je tam gostinski lokal.“
Imam občutek, da do vašega last-
nega gledališča potem ni bilo več 
daleč ...
„Res ne. Leta 2002 sem ustanovil Kultur-
no društvo BB Teater. Mislil sem si, zdaj 
imam lastno gledališče, torej si lahko pri-
voščim uprizarjati tudi svoja besedila. Prva 
predstava je bila črna komedija Hočem 
nazaj. V tistem obdobju mi je ravno umrl 
oče in s predstavo sem nekako prebolel nje-
govo izgubo. Da je na oni strani življenja 
tudi lepo, med drugim sporočam v besedi-
lu. V predstavi sem imel odlična soigralca 
Boštjana Gorenca in Mihaela Šorlija.“

Bojan Bešter kot mojster za vse v delavnici svojega gledališča / Foto: Igor Kavčič



6 I POGOVOR
Sledili sta uprizoritvi Blato in Pravkar ločen, za sled-
nje ste zgodbo črpali iz lastne izkušnje ...
„Zdi se mi, kot da so besedila sama našla mene. Nikoli nisem bil 
odvisen od tega, da moram nekaj napisati. Besedila so prihajala 
sama od sebe. Kriminalna komedija Blato izhaja iz resničnega 
dogodka, ko se je pod nabiralnike v našem bloku nekdo 'pode-
lal'. Nezaslišano, začela se je raziskovalna akcija, le kdo bi to bil. 
V predstavo je bil vključen kar dvanajstčlanski ansambel in res 
smo se imeli lepo. Prelomni dogodek je bila tudi moja ločitev. 
Iz tega izhaja besedilo Pravkar ločen. Moški pogosto po ločitvi 
zapadejo v alkohol, iščejo krivca za nastalo stanje drugje, ne pri 
sebi, in so sploh precej nesrečni. O tem govori tudi predstava.“
S predstavami ste takrat gostovali v dvorani gasilne-
ga doma v Besnici ... 
„Prostori so bili v preteklosti vedno problem. Nekaj časa sem 
deloval v okviru Lutkovnega gledališča, potem pa sem se osamo-
svojil. Ko so nas izgnali iz Khislsteina, tam sem imel shranjene 
več opreme, kulis, kostumov in podobnega, sem „jokal“ v loka-
lu Dr. Fig, kam naj vse skupaj dam. Pa je rekel lastnik Franc 
Bukovnik, da lahko pospravim v zadnje prostore stare hiše v 
ozadju. Najprej sem vse skupaj nametal v prostor, ko pa sem 
kasneje začel pospravljati, sem opazil, da bi prostor lahko preure-
dil v manjšo dvorano. V stari hiši so bili prosti tudi stanovanjski 
prostori, kjer bi lahko imel opremo, garderobo in podobno. Oba 
lastnika, poleg Franca še Zvonka Lončariča, sem vprašal, koli-
ko bi bila najemnina. „Nič. Ti samo delaj,“ sta mi odgovorila in 
nesebično ponudila prostore. Temu se reče mecenstvo, mar ne.“
Potem so sledili razni mojstri, pleskarji, mizarji ...
„Mojster. Vsega sem se lotil sam. Tamle pri vhodu je vse oro-
dje. Najprej sem uredil stene, strope ... vsa ta obrtniška dela 
sem opravil sam. Vem, da nikoli ne bo konca.«
Po tridesetih letih ste od prve vloge le prišli do svoje 
dvorane ...
„Lepo se sliši, mar ne. Zdaj sem tu, na novem začetku, na 
trideset let podlage.“
Tudi vaš lik Franceta Prešerna ni več najstnik, mar ne?
„Najbrž res ne. Kakih dvajset let je tega, ko sem se za sloven-
ski kulturni praznik oblekel vanj in sedel v izložbo Dežnikar-
stva Jenko, ki sem jo dolga leta likovno opremljal. Ko sem s 

plavalci potoval po svetu, sem v večjih mestih videval »žive 
kipe« s klobukom za prispevke. Pri nas tega še ni bilo in sem 
razmišljal z že pokojnim izdelovalcem lutk Dušanom Sokli-
čem, kakšen kip bi si izmislil. Predlagal mi je Prešerna, ki bi 
bil za Kranj kot nalašč.“
Spomnim se tistega čudnega belega plašča, v katerem 
ste bili videti kot kakšen Tito na ladji Galeb ... Zakaj je 
bil plašč bel?
„Bel je bil zato, ker sem bil kip in tudi masko obraza sem imel 
belo. Postavil sem se v izložbo, potem še pred Prešernovo 
hišo, in moram reči, da se je kip med ljudmi dobro prijel. Po 
nekaj letih sem plašč „obarval“ na črno, France je počasi spre-
govoril, se začel sprehajati po mestu, v družbo sprejel Julijo, 
se slikal z ljudmi. Od letos ima France tudi nove zobe in bo 
tudi nasmeškov več.“
Zdaj ste tudi obvezen del Prešernovega smenja, ki v 
starem mestnem jedru poteka vsako leto 8. februarja ...
„Smenj in moj Prešeren odlično sovpadata in vsa leta točno 
vem, kje bom na ta dan. Prešernov lik je povsem moj, dolga 
leta sem ga oblikoval in vzgajal, da sem prišel do današnje 
podobe. Ljudem se zdim čisto „ta pravi“.“
Čeprav ste nekoliko večje postave, kot je bil pesnik ...  
 „Seveda je nekaj značilnosti, ki se od pesnikove podobe, kakršno 
skozi številne upodobitve poznamo, razlikujejo. Poleg višine so 
tu še premočne obrvi, tudi nos je moj večji in usta je imel on 
ožja. Če naredim nekoliko žalosten izraz, sem mu pa že blizu, 
mar ne. Pravi užitek je v vlogi kipa poslušati komentarje mimo-
idočih. Se spomnim, ko sta pred menoj stala oče in sin kakšnih 
sedmih, osmih let, ki ga je držal za roko. Pocuka ga in reče: „Tata 
vidi, ovo je Prešeren (Oče, poglej, to je Prešeren).“ Oče si me 
ogleduje in ogleduje: „Dobar je sine, dobar ovaj Prešeren (Dober 
je, sin, dober, tale Prešeren).“ In sta šla naprej. Pri novem dopr-
snem kipu imam za denar režo namesto klobuka. Ati, glej, če v 
režo vržeš kovanec, se stric premakne. Oče pa: ma ja, n'č se ne 
bo premikal, in gresta. In potem vidiš tiste žalostne otroške oči.“
Nekaj se pa nabere v klobuk oziroma režo, mar ne?
„Pri belem Prešernu je bilo veliko več bakrenih kovancev kot 
zdaj pri črnem, ko pade tudi kakšen papirnati …«
Po mestu se sprehajate z Julijo. Pravemu Francetu to 
menda nikoli ni uspelo ...
„Odkar je Prešernov smenj, se sprehajam gor in dol po mestu. 
Jaz ostajam isti, Julija se menja, ker mora biti vedno mlada. 
Ljudje se slikajo z nama, naju ogovarjajo ... Zakaj ne bi bila z 
menoj Julija? Saj ne gre za neki realizem. Če se Prešeren tudi 
več kot 160 let po smrti sprehaja po Kranju, ne vidim razloga, 
da z njim ne bi bila tudi Julija.“
Z vami se rokujejo župani, predsedniki, politiki ...
„Vedno se rokujem, s tistim, ki pride v Kranj. Turk, Pahor ..., 
ne vem še, kdo bo prišel letos. Pred tremi leti sva pred sve-
čanim nagovorom s predsednikom Pahorjem kramljala pred 
Prešernovim gledališčem. Potem je na odru citiral kar mene. 
Dejal je: če povzamem besede današnjega Prešerna ...«
Tisti dan ste samo Prešeren?
„Slišim samo na France, Bojan se ne obrne.“
Igralec lik seveda odigra, ampak se kdaj tudi v resnici 
počutite kot naš pesnik?
„Malo igram, malo sem France. Resnica je nekje vmes. Če hočeš 
vlogo narediti dobro, še posebej, ko gre za lik, ki ga vsi poznajo, 

Predsednik države Borut Pahor pozdravlja dr. Franceta 
Prešerna. / Foto: arhiv BB Tater
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moraš biti zelo natančen. V lik se moraš 
vživeti, včasih tako močno, da si že kar 
malo France. To običajno vidim takrat, 
ko mi zapaše vino, ha, ha. Takrat sem 
res France. Seveda pa je tudi vzporednica 
med menoj in njim. Če bi bila oba taka 
alkoholika, kot si ljudje kdaj mislijo, ne bi 
naredila nič, niti on ne bi pisal pesmi niti 
jaz ne imel svojega gledališča. Nekaj podo-
bnosti je tudi v tem, da morava oba najprej 
„narediti papirje“, on advokaturo, jaz knji-
govodstvo, da potem lahko delava „najine 
stvari“, on pesmi, jaz pa napišem kakšno 
predstavo.«
Malokdo ve, da se sicer ukvarjate 
s knjigovodstvom in računovod-
stvom. Od kod vam ta precej „nei-
gralski“ poklic?
„Oče je to počel vse svoje poklicno živ-
ljenje, pa sem se priučil in nadaljujem 
njegovo delo. V šolo nisem preveč rad 
hodil, matematika in fizika pa sta mi šla 
kar dobro. Lani sem oddal bilance za več 
kot petdeset strank. Imam lepo porazde-
ljeno, februar je za Prešerna, potem so 
bilance, potem na pomlad pa je spet čas 
za gledališče.«
V zadnjih letih pripravljate tudi 
krajše predstave na temo pesnika 
in njegovega življenja ...
„To so kratke predstave za osnovne in 
srednje šole. Delam jih zato, ker sem Kra-
njčan in me bolj kot njegova dela zanima 
njegovo življenje v Kranju. O pesmih 
razpravljajo drugi, ki so za to poklicani, 
jaz pa se bolj ukvarjam s tem, kakšen člo-
vek je bil, kako se je obnašal, kakšen je 
bil sploh videti ... Mislim, da ni bil tako 
zagrenjen, kot ga kdo hoče prikazati. Bil 
je prijeten poba in dober govorec. Jaz ga 
hočem prikazati veselega in dostopnega 
z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki 
jih imamo tudi sicer ljudje.“
Kdaj recitirate njegove pesmi?
„Nikoli ne recitiram njegovih pesmi. Če 
kdo vpraša o tem, mu rečem, da sem jih 
zato zapisal, da jih ljudje preberejo in jih 
ni treba meni recitirati. Res pa je tudi, da 
so njegove pesmi za ulico preveč zahtev-
ne. Ljudje se z mano pogovarjajo druge 
stvari. V mojem Francetu hočejo videti 
človeka, ne pesnika. V teatru z mojo eki-
po pripravljamo različne dogodke iz Pre-
šernovega življenja, naj bo o gostilniških 
podvigih in prikazovanju Julije, ali pa v 
predstavi Advokatura, ko je veleposestnik 
z Dolenjskega prišel v Kranj kupovat nep-
remičnine, dobil pa Katro. Najnovejša iz 

tega cikla je predstava Katra o pesnikovem 
odnosu s sestro. Tu sodelujem s stalno 
ekipo sodelavcev, kot so Janez Kvaternik 
- Kamniški, tudi moj vitez, moj lastnik, 
ko sem berač in se udeležujeva viteških 
srečanj, pa Janez Rozman oziroma Moj-
ster Janez, tiskar, ki mi je pokazal, kako so 
tiskali Zdravljico, in se z njim srečava tudi 
v srednjem veku, trenutno pa France nosi 
njegov klobuk, zelo pomembna je šivilja 
Bojana Jelenc, ki vedno ve, kaj hočem, in 
oblikovalec Matjaž Švab, ki vedno naredi 
več, kot hočem. Tu so seveda še vsi igralci 
... že samo Franci Ferdinandi so štirje.“
Ko opazujem vašo dvorano in rek-
vizite za predstave, mi na misel 
pride beseda iz Prešernovega 
časa, ki je uporabna še danes. Ste 
pravi „hundertkunstler“...
„Glede na to, da je bila tule nekakšna 
drvarnica za staro šaro, mi drugega ni 
preostalo, kot da se lotim dela. Orodje, 
ki ga vidite ob vhodu v prostore „upra-
ve“ gledališča, tudi sam uporabljam. Je 
pa res, da bi mojster to najbrž opravil v 
eni uri, jaz pa jih porabim pet. Je pa zas-
tonj. Dvorana je razen malenkosti bolj 
ali manj končana. Kakorkoli že, takoj ko 
bo na voljo kakšen evro, ga bom vtaknil 
vanjo. Ko zdaj gledam dvorano in vem, 
da sem se vsakega centimetra, ki ga vidi-
va tule, tudi sam dotaknil, me res pre-
plavi občutek zadovoljstva.«
Je to tisto, za kar se borimo?
„Jaz zagotovo. Gledališče mi je všeč in 
brez njega preprosto ne bi šlo. Za denar 

in preživetje ljubiteljski gledališčniki 
delamo druge stvari, teater pa je za last-
no dušo in za ljudi, da jih razveselimo 
in 'pocrkljamo' njihovega duha.“
Aja, ko sva že pri Prešernu, ti črni 
lasje pri vaših (naših) letih so mi 
malo sumljivi ...
„Za mojo pričesko je zaslužen frizer 
Samo Boncelj. Da bi bil čim bolj podo-
ben Prešernu, sem si pred nastopi svoje 
gladke lase doma začel navijati, da sem 
dobil kodre. Potem sem se s Samom 
dogovoril, da mi naredi trajno, kar zdaj 
prakticiram že deset let. Decembra me 
uredi in trajna drži do februarja. No, 
barvam se kar sam doma, da se še kak-
šen siv las vmes vidi. Če bi me barval 
Samo, bi naredil tako dobro, da bi bil že 
od daleč videti kot Oto Pestner.“
Kaj bi si France mislil, če bi živel 
danes? 
„Slovenci smo danes enotni edino s Pre-
šernom. France bi razmišljal nekako 
takole – imate vse, kar sem si jaz želel, 
pa nisem imel: državo, prelepo domovi-
no, uzakonjen slovenski jezik, zakaj se 
morate potem prepirati med seboj? 
Glejte raje na tisto, kar imate, in se ne 
prepirajte o tistem, česar nimate.“ 

Bojan Bešter s Katjo Kutnjak in Andražem Hafnerjem v najnovejši predstavi 
BB Teatra Prava ljubezen / Foto: arhiv BB Teater 
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Cenjene stranke obveščamo, da 
smo se zaradi večje dostopnosti 
storitev preselili na novo lokacijo, 
hkrati pa smo podaljšali poslovni 
čas. 

Po novem lahko zavarovanja uredite 
na novi lokaciji na Cesti komandanta 
Staneta 4A v Medvodah - v bližini 
trgovskega centra Spar - in preverite 
aktualno ponudbo Zavarovalnice 
Triglav tudi v popoldanskem času.

Delovni čas 
predstavništva 
v Medvodah:

ponedeljek - petek: 
08:00 - 18:00

Vljudno
vabljeni!

T: 01 361 84 70

triglav.si

Vsak četrtek med 
9. in 10. uro je na 
predstavništvu 
Medvode prisoten 
tudi  avtomobilski 
cenilec, ki opravlja 
oglede škod.
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Besedilo: Ana Šubic

O
dločitev, za kateri poklic se izobra-
ževati, je pogosto zelo zahtevna. 
Ker je, kot pravijo na zavodu za 
zaposlovanje, težko napovedova-

ti, kateri poklici bodo najbolj iskani čez 
pet let, naj si mladi pred izbiro izobraže-
valnega programa predvsem odgovori-
jo na vprašanja, kaj želijo delati, kaj jih 
najbolj veseli oz. kje se vidijo v priho-
dnosti. »Vodilo naj bo: kar bom delal z 
veseljem, bom dobro opravljal in bom 

zato bolj konkurenčen od ostalih,« svetu-
je Dubravka Furar iz kranjske območne 
službe Zavoda RS za zaposlovanje. Mla-
de naj pri izbiri šole vodi vprašanje, ali 
lahko prenesejo v svoj poklic tisto, kar v 
prostem času počnejo dobro oz. odlično. 
Izbiro izobraževalnega programa seve-
da še vedno krojijo tudi sposobnosti in 
spretnosti ter dobre učne navade in učni 
uspeh, dodaja. Poklicem, ki bodo iskani 
čez pet let, bodo po mnenju Furarjeve 
sicer skupne naslednje kompetence: zna-
nje tujih jezikov, uporaba računalnika, 
timsko delo, prilagodljivost, učljivost … 

Če na zavodu že neradi napovedujejo 
najbolj iskane poklice v bližnji prihod-
nosti, pa znajo zato konkretneje odgovo-
riti, kateri poklici bodo med gorenjski-
mi delodajalci najbolj iskani letos. »V 
ospredju bodo tehnični poklici na vseh 
ravneh izobrazbe, poklici v gostinstvu, 
zdravstvu in socialni varnosti, prometu, 
trgovini, informacijski tehnologiji itd. 
Razvoj je pomembna stalnica v vseh 
panogah, zato se morajo mladi zavedati, 
da bo vseživljenjsko učenje tudi njihova 
stalnica, če bodo hoteli obdržati delo oz. 
ga na novo pridobiti,« je še razložila. 

V ospredju tehnični poklici
Pred izbiro šole razmislite, kaj vas najbolj veseli oz. kaj želite delati.
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CVETLIČNA POT DO OLIMPIJADE
Olimpijada je zagotovo eden največjih tekmovalnih dogodkov, o katerem 
marsikdo sanja in si ga želi doživeti. Že kar nekaj let poteka tudi olimpijada 
poklicev Euroskills. V letošnjem šolskem letu so se sanje uresničile študentki 
Katji Podjed z Biotehniškega centra Naklo. 

Na Euroskillsu 2016 v Gothenburgu je tekmovala na podro-
čju cvetličarstva. Katja je res izjemno nadarjeno dekle, kar je 
pokazala že v prvem letniku poklicnega izobraževanja, svoje 
znanje je izpopolnjevala v poklicno-tehniškem programu. Z 
voljo in talentom je dosegla veliko prvih mest na državnih 
tekmovanjih. 
V zadnjih mesecih pred odhodom na olimpijado se je trikrat 
tedensko pripravljala v šolski cvetličarski delavnici. Na Šved-
skem je delala vse štiri dni in se uvrstila na 8. mesto, kar je do 
sedaj najboljši rezultat iz cvetličarstva na olimpijadi. Poleg 

rezultata pa je  zelo pomemben tudi proces priprav, kjer mla-
di cvetličarji kujejo svoje znanje. Poti, po katerih usmerjamo 
dijake, so tudi za nas, mentorje, vedno poseben izziv. Ponosna 
sem, da sem kot mentorica del Katjinega uspeha.
˝Spomini so še vedno fantastični in mi nikoli ne bodo zble-
deli. Euroskills v Gothenburgu na Švedskem je bil po mnenju 
mnogih po vzdušju in poklicni doktrini eden najboljših do 
sedaj, kar je bilo čutiti na vsakem koraku. To je nekaj, kar ti 
ostane v spominu za celo življenje. Vesela sem, da sem lahko 
to doživela in da sem imela možnost družiti se z vrhunskimi 
cvetličarji iz Evrope,˝ je povedala Katja. 
Na šoli zelo spodbujamo raznovrstna tekmovanja na vseh 
področjih, saj se dijak s tekmovanjem izpopolnjuje na svo-
jem področju. Pri tem je treba natančno načrtovati program 
rednega strokovnega dela v šoli in doma, s čimer celostno 
vplivamo na mlade dijake in študente, na njihovo pozitivno 
preživljanje prostega časa in ne nazadnje na boljšo kakovost 
življenja. Dejstvo je, da s tem vplivamo na motorične spre-
tnosti, spoznavanje specifičnih poklicnih veščin, spodbu-
janje zdrave tekmovalnosti, strpnosti in razvijanje različnih 
spretnosti za vključevanje v širše socialno okolje.
Sonja Jerič Štefe, mentorica
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Andraž Žnidar

O
snovnošolci zadnje triade so pred 
kratkim imeli možnost preživeti 
Noč na Gimnaziji Kranj. »Namen 
dogodka je bil predstavitev gimna-

zije, našega dela in gimnazijskega utri-
pa. Pripravili smo ga prvič, vsekakor pa 

ga bomo zaradi velikega zanimanja in 
odziva naslednje šolsko leto ponovili,« 
je napovedala glavna organizatorka Urša 
Petrič, sicer profesorica biologije.
Noči na Gimnaziji Kranj se je udeležilo 
34 učencev, prevladovali so devetošolci. 
Prišli so z različnih šol, med njimi pa 
je bila tudi skupina kemijskega krožka 
osnovne šole iz Bohinjske Bistrice. Nji-
hovo druženje z gimnazijci in profesorji 

se je začelo v petek popoldne. Na gimna-
ziji so za goste z osnovnih šol pripravili 
naravoslovne delavnice, s katerimi so 
jim na zabaven način predstavili pouk 
naravoslovnih predmetov. Učenci so 
bili še posebej navdušeni nad zanimi-
vimi kemijskimi eksperimenti in ekipo, 
ki se ukvarja z droni, z zanimanjem so 
opazovali luno skozi teleskop, se preiz-
kusili v mikroskopiranju ... »Prav tako 

Gimnazijec za eno noč 
Noč na Gimnaziji Kranj je štiriintridesetim osnovnošolcem približala gimnazijski utrip.  
Zanje so pripravili zanimive naravoslovne delavnice.



Na eni od bioloških vaj so si učenci ogledali delovanje 
srca, merili so EKG pa tudi srčni tlak in utrip.
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Evropska pravna fakulteta izvaja dva dodiplomska in šest 
podiplomskih študijskih programov:
  triletni visokošolski strokovni program Pravo in 

management infrastrukture in nepremičnin, 
triletni univerzitetni program Pravo,
  dvoletne magistrske programe Pravo, Pravo in 

management nepremičnin, Alternativno 
reševanje sporov ter Civilno in gospodarsko pravo in
 triletna doktorska programa Pravo ter Pravo in  

management nepremičnin.
Dodiplomski in magistrski program smeri Pravo ter magistrski 
program Pravo in management nepremičnin se izvajajo kot 
redni, brezplačni, koncesioniran način študija in kot izredni 
način študija. Vsi ostali zgoraj našteti programi pa se izvajajo 
le kot izredni način študija.
Dodiplomski študenti lahko po zaključku študija nadaljujejo 
pot na katerem koli magistrskem študijskem programu. Po 
zaključku podiplomskega študija na Evropski pravni fakulteti 
pa imajo študenti široko paleto zaposlitvenih možnosti.  
Zaposlijo se lahko bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju 
ali pa nadaljujejo svojo karierno pot v pravosodju.

Nova podiplomska magistrska programa: Alternativno 
reševanje sporov ter Civilno in gospodarsko pravo
Študijski program Alternativno reševanje sporov je v Slo-
veniji edini magistrski program s tega aktualnega in pomem-
bnega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega področja. 
Diplomante opremi z znanjem in veščinami, ki so potrebni za 
mirno reševanje sporov.
Študijski program Civilno in gospodarsko pravo je  
namenjen tako diplomiranim pravnikom kot tudi diplomantom 
drugih smeri. Program omogoča pridobitev znanj in veščin  
na umerjenih področjih civilnega in gospodarskega prava ter 
pripravlja predvsem na delo v pravosodju in gospodarstvu. 

Predavanja se izvajajo v Novi Gorici ter že tretje leto  
zapored tudi v Ljubljani na Cankarjevem nabrežju.
Po zgledu priznanih mednarodnih univerz fakulteta izvaja  
e-študij, ki je prilagojen posameznikom, ki nimajo časa za  
obiskovanje vseh predavanj ali pa so od mesta predavanja 
preveč oddaljeni. Kot dodatno obliko študija pa si lahko  
ta način izberejo tudi drugi vpisani študenti. Več na portalu 
www.euniverza.si  

VABLJENI NA INFORMATIVNI DAN:
  Nova Gorica (EDA Center, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): petek, 10. 2. 2017, ob 12. uri in sobota, 11. 2. 2017, ob 10. uri
  Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): petek, 10. 2. 2017, ob 12. uri in sobota, 11. 2. 2017, ob 10. uri

Več informacij na:  www.evro-pf.si ali www.euniverza.si

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Povezovanje teorije s prakso, praktična uporabnost znanja, inovativnost,  

strokovnost ter prijazno akademsko okolje so tisti elementi, ki Evropsko pravno 
fakulteto postavljajo v vrh visokošolskih zavodov v Sloveniji.
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so bili navdušeni nad večernim druženjem z našimi dijaki, s 
katerimi so do poznih ur igrali šah, odbojko, pantomimo ... 
Za večerno vzdušje je poskrbel tudi ravnatelj mag. Franc Roz-
man, prav tako za jutranje bujenje,« nam je zaupala Petričeva. 
Naslednje dopoldne je na gimnaziji potekalo več dogodkov, 
tako da so se učenci za kratek čas pridružili vajam pevske-
ga zbora in gimnazijskega orkestra ter delavnicam MEPI, s 
čimer so začutili pravo gimnazijsko vzdušje. 

»Noč na gimnaziji mi bo za vedno ostala v spominu. Izvede-
li smo marsikaj zanimivega in hkrati poučnega. Zelo sem se 
veselila kemijskih poskusov, največ pa mi je pomenilo vese-
lo vzdušje med nami in ostalimi na šoli,« je bila zadovoljna 
učenka Lea Arh. »Všeč so mi bile delavnice z različnih pod-
ročij, hrana in ravnateljeva meditacija. Tudi za igre v pros-
tem času je bilo dobro poskrbljeno,« pa je dejal učenec Aljaž 
Cvetek. 

Učenci so bili še posebej navdušeni nad zanimivimi 
eksperimenti. 
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PRIHRANITE DODATNIH 20 EUR 
s kuponom megamarketa Interspar.

JEZIKOVNI TEČAJI

SPLOŠNE DELAVNICE IN TEČAJI

STROKOVNA USPOSABLJANJA

DELAVNICE IN TEČAJI ZA STAREJŠE
*Akcije in popusti se NE seštevajo.

VPIS  16. 1. - 22. 2. 2017

20 EUR manj za vse,
ki že obiskujejo enega izmed programov*

100 EUR UGODNEJE
za občane Kranja.*

Klubar ob nedeljah zvečer gosti 
potopisna predavanja, ki jih prireja 
Klub študentov Kranj. To nedeljo, 22. 
januarja, ob 19.30 bo potopis obisko-
valce popeljal na afriški otok začimb 
– Zanzibar, ki ponuja veliko doživetij, 
tudi ogled rojstne hiše Freddieja Mer-
curyja. Prihodnjo nedeljo, 29. januar-
ja, pa se obeta potopisno predavanje 
z naslovom Tour de Baltic, in sicer o 
kolesarskem podvigu treh plezalcev 
skoraj brez kolesarskih izkušenj, ki 
so prevozili več kot tisoč kilometrov 
med Varšavo in Talinom. A. Š.

POTOPISNI VEČERI  
V KLUBARU V Medgeneracijskem centru Kranju nudijo 

možnost pisanja domačih nalog pod 
vodstvom mentorja, ki je otroku v oporo pri 
učenju in usvajanju novega znanja. Pomoč 
pri pisanju domačih nalog je možno dobiti 
od ponedeljka do petka med 13. in 15. uro, 
pri čemer so potrebne predhodne prijave 
na telefonski številki 041 724 134 ali 
e-pošti mck-prijava@luniverza.si. V Mestni 
knjižnici Kranj pa lahko dobite tehnično 
pomoč pri izdelavi referata, govornega 
nastopa ali seminarske naloge, in sicer 
samo še v sredo, 25. januarja, med 12. in 
16. uro v računalniški učilnici, kjer vam 
bodo pomagali pri uporabi programov, kot 
so PowerPoint, Word in Excel. A. Š. 

POMOČ PRI DOMAČIH NALOGAH 
IN REFERATIH

Pod okriljem Mestne knjižnice Kranj 
deluje že sedemnajst bralnih skupin, 
sedaj pa želijo ustanoviti še pose-
bno bralno skupino za moške. Kot 
ugotavljajo, je sicer na srečanjih, ki 
se jih udeležujejo bralci obeh spolov, 
dinamika najboljša, a se hitro zgodi, 
da skupine postanejo samo ženske. 
Zato se želijo moškim približati z 
bralno skupino, namenjeno samo 
njim, v kateri si bodo sami krojili izbor 
knjig in tem, o katerih bi radi govorili. 
Informacije so na voljo na e-naslovu 
damjana.mustar@mkk.si in telefon-
ski številki 040 124 124. A. Š. 

BRALNA SKUPINA ZA MOŠKE
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Besedilo: Ana Šubic

D
ijakom tretjih in četrtih letni-
kov pri načrtovanju študijske 
poti pogosto primanjkuje infor-
macij iz prve roke – od študen-

tov, ugotavljajo na Klubu študentov 
Kranj. Tako bodo že enajsto leto zapo-
red priredili neformalni informativni 
dan Študenti dijakom, na katerem 
študentje delijo informacije o študij-
skih programih, izmenjavah in štu-
dentskem življenju. Potekal bo jutri, v 
soboto, 21. januarja, med 10. in 15. uro 
na Gimnaziji Franceta Prešerna.
Dobiti bo možno informacije o več 
kot 35 študijskih smereh, večinoma s 
fakultet Univerze v Ljubljani, za kate-
re se odloči večji del gorenjskih dija-
kov, predstavljeni pa bodo tudi neka-
teri programi drugih univerz in 
samostojnih zavodov. Dijaki bodo 
izvedeli, kateri predmet je najbolj 
zahteven, ali so predavanja obvezna, 
koliko se je treba učiti, kakšne so 
zaposlitvene možnosti, prisluhnili 
bodo lahko predavanjem na temo 
bivanja v študentskih domovih in 
zasebnih stanovanjih, dobili infor-
macije o študijskih izmenjavah ... 
»Dijaki naj se na neformalni infor-
mativni dan pripravijo z goro vpra-
šanj, saj bodo študentje izčrpno in 
podrobno odgovorili prav na vsako 
vprašanje,« svetujejo na Klubu štu-
dentov Kranj. Projekt bodo letos 
popestrili še s stojnicami in nagrad-
no igro, v kateri se bo eden od obisko-
valcev razveselil Applovega iPoda 
MP4, v nagradnem skladu pa bodo še 
USB-ključki in druge nagrade. 

Informacije iz prve roke
Klub študentov Kranj bo znova priredil neformalni informativni dan Študenti dijakom,  
ki bo jutri, 21. januarja, na Gimnaziji Franceta Prešerna.



Gimnazija Franceta Prešerna že skoraj-
da tradicionalno velja za šolo, na katero 
se najraje vpisujejo športno usmerjeni 
dijaki, v zadnjih letih pa vse bolj na širo-
ko odpira vrata tudi tistim z umetniško 
žilico. Šolo obiskuje vse več glasbeno 
nadarjenih dijakov, ki radi nastopijo 
na prireditvah, vsako leto uspešnejši je 
tudi pevski zbor. Nekateri se izobražuje-
jo celo vzporedno, poleg naše gimnazi-
je obiskujejo še Konservatorij za glasbo 
in balet v Ljubljani. Prav tako je vedno 
več dijakov, ki jih žene želja po likov-
nem ustvarjanju. Razstave v šolski gale-
riji so že stalnica, marsikateri dijak se tu 
prvič predstavi pred sošolci, svoja dela 
pa redno razstavljajo tudi na razstavah 
v prostorih Finančnega urada Kranj.
Šola pa se k umetnosti obrača tudi 
na drugačen način. Ker se nam zdi 
pomemben neposreden stik mladih 
s kvalitetnimi likovnimi deli, že drugo 
leto uspešno sodelujemo z Likovnim 
društvom Kranj. Člani društva so naše 
prostore obogatili z dvema donacijama 
likovnih del, ki mladim odpirajo pogled 
v sodobno umetnost. Tako naši dija-
ki dnevno prihajajo v stik z umetnos-
tjo tudi v šolskem okolju in ne le prek 
obveznih izbirnih vsebin, ko obiščejo 
različne galerije in razstave.

Dijaki z umetnikom ustvarjali  
obeliske prihodnosti

Najuspešnejše pa je sodelovanje z aka-
demskim slikarjem Klavdijem Tu tto. 
Začeli smo s projektom Spoznaj sodo-
bno umetnost, ki je bil lani predstavljen 
v Prešernovi galeriji v Kranju, nadaljuje-
mo pa s postavitvijo skulpture, pravza-
prav petih povezanih objektov, ki so bili 
zasnovani že v lanskem letu. Skuptura 
je delo skupine dijakov, ki so z njo sku-
šali ustvariti nekakšen spomin na šola-

nje oziroma pustiti svoj odtis, v katerega 
bo ujet preživeti čas. Pet kvišku segajo-
čih pisanih obeliskov naj bi tako nosilo 
zapis spominov, želja in hotenj mladih 
ustvarjalcev, kar bi bilo tudi svojevrstno 
sporočilo časa prihajajočim rodovom. 
Odprtje skulpture načrtujemo konec 
januarja v prostorih Gimanzije Franceta 
Prešerna. 



Odločite se za korak v pravo smer
in stopite na odskočno desko za sodoben poklic

I Z B E R I T E

Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto, 10. in 11. februarja 2017:

Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b – petek ob 11. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata) – petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Višja strokovna šola: Podlubnik 1b – petek ob 11. uri in 16.30  ter sobota ob 11. uri
Dijaški dom: Podlubnik 1b – petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 13. ure

Šolski center Škofja Loka, 

Podlubnik 1b, 

4220 Škofja Loka,

S: www.scsl.si / E: info@scsl.si

Telefon: 04/506 23 00

  je sodoben, prijazen center s tradicijo, uspehi in ambicijami
  goji partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo
  se hitro odziva na spremembe tehnologij in potrebe na trgu
   dijakom ponuja različne pristope učenja v sodobno  
opremljenih učilnicah

   neguje vrednote, ki so pomembne za osebno rast  
vsakega udeleženca

   nudi širok spekter obšolskih dejavnosti

Šolski center Škofja Loka je primeren za vse, 
ki jih zanimata lesarstvo ali strojništvo.

     SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega, poklicno-tehniškega in srednje strokovnega izobraževanja  
in usposabljata za različne poklice:

  obdelovalec lesa   pomočnik v tehnoloških procesih
  mizar   oblikovalec kovin – orodjar
  tapetnik   inštalater strojnih inštalacij
  lesarski tehnik   avtoserviser

   avtokaroserist
   avtoserviserni tehnik
   strojni tehnik  

Dijaški dom omogoča bivanje oddaljenih dijakov v eno- in dvoposteljnih sobah.
Višja strokovna šola izvaja višješolska programa za strojništvo in lesarstvo.
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  www.as.si      080 81 10

Nezgoda

Večletno nezgodno zavarovanje je PRAVA odločitev 
20 % popust za starše, ki imate pri AS-u sklenjeno DZZ*.

Pokličite 080 81 10, svojega zastopnika ali obiščite poslovno enoto AS.

Posebno ponudbo preverite na www.as.si.

Zaupa nam 

že več kot 

30.000 
staršev.

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
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Večletno nezgodno zavarovanje je PRAVA odločitev 
20 % popust za starše, ki imate pri AS-u sklenjeno DZZ*.

Pokličite 080 81 10, svojega zastopnika ali obiščite poslovno enoto AS.

Posebno ponudbo preverite na www.as.si.

Zaupa nam 

že več kot 

30.000 
staršev.

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj

 

Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 70 00

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
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Nezgoda

Večletno nezgodno zavarovanje je PRAVA odločitev 
20 % popust za starše, ki imate pri AS-u sklenjeno DZZ*.

Pokličite 080 81 10, svojega zastopnika ali obiščite poslovno enoto AS.

Posebno ponudbo preverite na www.as.si.

Zaupa nam 

že več kot 

30.000 
staršev.

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj 

Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 70 00*dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Besedilo: Ana Šubic

N
aša šola stoji na kulturno zelo 
mešanem območju, zato se že 
vrsto let soočamo z izzivi, poveza-
nimi z učenci priseljenci. Razvili 

smo več metod za njihovo boljšo vključe-
nost, ki jih želimo prenesti na višji nivo,« 
so na Osnovni šoli Jakoba Aljaža razlo-
žili, kaj jih je vodilo, da so skupaj s tre-
mi šolami iz Romunije, Italije in Turčije 
zasnovali projekt Odkrivanje kulturne 
raznolikosti z učenci in njihovimi starši. 
Z njim so bili uspešni v evropskem pro-
gramu Erasmus+, kjer so med 39 prijav-
ljenimi potrdili le osem projektov.
Projekt bo kranjsko in tri evropske šole 
povezoval vse do avgusta 2018. »Načr-
tujemo različne aktivnosti, bistveno 
pa je, da jih izvajajo učenci priseljenci 
in njihovi starši s pomočjo učiteljev. S 
projektom želimo doseči boljše medse-
bojno poznavanje in razumevanje v vsej 
naši raznolikosti,« pravi koordinatorica 
projekta Manca Kladnik.
O aktivnostih v tem šolskem letu so se 
predstavniki partnerskih šol dogovorili 
novembra na prvem sestanku na Sici-
liji. »Vsaka partnerska šola bo priredila 
dogodek – predstavitev tradicionalnih 
plesov in kulturne dediščine različnih 
narodov učencev partnerskih držav. Na 
naši šoli smo že oktobra na prireditvi 
Vse to smo mi predstavili srbsko, make-
donsko in slovensko folkloro, poleg tega 
pa se bo vsaka šola naučila tudi tradi-
cionalni ples druge partnerske države. 
Našim učencem je žreb dodelil romun-
sko folkloro. Posnetki vseh dogodkov in 
plesov partnerskih držav bodo del krat-
kega filmčka, ki ga bodo zmontirali itali-

Odkrivajo kulturno raznolikost
Osnovna šola Jakoba Aljaža skupaj s šolami iz Romunije, Italije in Turčije sodeluje v evropskem 
projektu, s katerim spoznavajo različne kulture. 
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Tudi za ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE OSEBE 
RAZPISUJEMO BREZPLAČNA* VPISNA MESTA, zato 
k prijavi in vpisu vabimo vse, ki bi jim pridobljena 
izobrazba lahko omogočila boljšo usposobljenost 
za trg delovne sile doma in v tujini.

Vpišete se lahko na:
– brezplačen* univerzitetni program Javna uprava* (70 brezplačnih mest) ali
–  NOVO: plačljiv visokošolski program Upravno pravo (tudi za dijake s 

poklicno maturo)

Redni* študij je brezplačen* (koncesioniran). Študij se izvaja v popoldanskem 
času v Kranju, Ljubljani in Mariboru. Predavanja lahko spremljate tudi na 
portalu www.euniverza.si.

Na dodiplomski študij se lahko prijavite do 3. marca 2017.

T: 040 740 500 I www.fds.si

V uspešnem medijskem podjetju Dašis, d. o. o., iščemo 

UPOKOJENCE m/ž
za začasno delo. 

Opis delovnega mesta:
 telefonsko komuniciranje oz. prodaja po telefonu

Pričakujemo:
 upokojence, ki so mladi po srcu,
 osnovno znanje računalnika.

Nudimo:
 delo poteka v Kranju v dopoldanskem času.

Prijavo pošljite do 31. 1. 2017 na e-naslov: tanja.secnik@bjm.
si. Za razgovor vas bomo poklicali.

janski učenci. Decembra so učenci zelo uživali ob ustvarjanju 
in pregledovanju novoletnih voščilnic. Vsaka šola je namreč 
partnerskim šolam poslala po pet voščilnic, ki so nato poto-
vale od razreda do razreda, sedaj pa bodo razstavljene tudi 
v šolskih avlah,« je razložila Kladnikova. Spomladi bodo vse 
partnerske šole sodelovale v Dadinem likovnem natečaju, ki 
ga že tradicionalno prirejajo na OŠ Jakoba Aljaža. Povezovale 
se bodo tudi preko videokonferenc, s pošiljanjem pošte, vide-
oposnetkov … Vsaka šola bo uredila Erasmus kotiček z infor-
macijami o projektu, sodelujočih državah in dogodkih, širši 
javnosti pa bodo aktivnosti približali prek spleta. Kranjska 
šola bo ob koncu šolskega leta celoletno delo predstavila tudi 
na tradicionalnem Aljažkovem pikniku.
V prihodnjem šolskem letu bodo s projektom med drugim 
spoznavali tujo kulinariko, tradicionalne praznike in običaje 
ter pripravili knjižico z recepti, pesmicami in igrami. Kot pra-
vi Kladnikova, jih čakajo zanimive aktivnosti, o katerih se 
bodo natančneje dogovorili na naslednjem projektnem ses-
tanku, ki ga bo marca gostila OŠ Jakoba Aljaža. 

Takole so se učenci decembra razveselili voščilnic 
vrstnikov iz Italije, Romunije in Turčije. 

Šolski center Kranj je prejel nacionalno priznanje jabolko 
kakovosti 2016, ki ga Center Republike Slovenije za mobil-
nost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
(CMEPIUS) podeljuje najboljšim zaključenim projektom 
evropskih programov izobraževanja in usposabljanja. Šolski 
center je prejel priznanje za tretje mesto v kategoriji Pro-
gram Vseživljenjsko učenje - Erasmus Individualna mobil-
nost. Ob prejemu priznanja, ki ga je na zaključni prireditvi 
prevzela vodja projekta Nastja Beznik, so razložili, da na Višji 
strokovni šoli že od leta 2007/2008 sodelujejo v projektu 
mobilnosti programa Erasmus+, preko katerega izvajajo 
različne vrste mobilnosti z evropskimi državami. »Projekt 
omogoča našim študentom praktično izobraževanje in 
študij, zaposlenim pa praktično usposabljanje in poučevanje 
v tujini,« so poudarili. Projekt jim tako služi kot osrednje 
orodje za internacionalizacijo, individualna mobilnost tako 
osebja kot študentov pa je prepoznana kot ena izmed strate-
ških usmeritev. V CMEPIUS so zapisali, da sta načrtovanje in 
organizacija individualne mobilnosti v Šolskem centru Kranj 
zgledno urejeni, prilagojeni vsakemu študentu in zaposlene-
mu, kar je z vidika kakovosti mobilnosti prednost projektov 
manjšega obsega. Kot dodano vrednost velja posebej izpo-
staviti sodelovanje z delodajalci v luči pridobivanja kompe-
tenc za boljšo zaposljivost diplomantov. A. Š.

JABOLKO KAKOVOSTI ZA ŠOLSKI  
CENTER KRANJ
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Besedilo: Igor Kavčič

L
ikovnica mlajše generacije Maruša Štibelj je tik pred kon-
cem preteklega leta predstavila pomladi najavljeno sli-
kanico za odrasle z naslovom Alice in Wonderself. Gre 
za njen avtorski prvenec, ki je nastajal med gostovanjem 

v  umetniški rezidenci v Alte schule Hohenstein, v majhnem 
mestecu v osrednji Nemčiji, kjer je jeseni leta 2015 tri mesece 
pripravljala samostojni umetniški projekt. V ateljeju je bila zelo 
produktivna, imela pa je tudi čas za razmišljanje o umetnosti 

in odnosu te na človeka ter o odnosu, ki ga velikokrat zanemar-
jamo – odnosu do nas samih. 
Alice v slikanici potuje skozi osem dežel, kolažem v celoti pa 
se pridružujejo tudi detajli, tako da gre za branje na okrog 
štiridesetih straneh. Pri kolažih je uporabljala materiale, ki 
so v njenem slikarstvu že stalnica, od prtičkov, krep papirja, 
starih fotografij, izrezanih iz revij, črno-belih fotografij, pove-
čav … K njihovi živopisnosti Maruša dodaja zgodbo o sicer že 
odraslem dekletu, ki pa se na koncu knjige tudi prvič v življe-
nju prebudi. Simbolično seveda. Alica sprejema življenjske in 
velikokrat humorne nauke bitij in stvari, ki ji pridejo naproti, 
naj bodo to rože, ki se rade »igrajo« z ljudmi, zlata kokoš, ki 
varuje zlato palačo, ki to ni, kača strahu, ki ni nujno slaba, 
nenavadno požrešna hobotnica. Skozi gozd odpuščanja in 
preko gore volje le pride v „deželo Wonderself“. Seveda mora 
zato na plano izbrskati najtemnejše spomine in jih kasneje 
tudi pustiti pod polno luno.
V slikanici je veliko simbolike, knjiga je barvita, saj odrasli vse 
prevečkrat pozabljamo na barve okrog sebe. „Bistvo je, da že v 
svoji okolici lahko narediš čim več dobrega za ta svet. Le tako 
nam bo vsem skupaj lepše. Jaz sem za sredstvo doseganja 
sprememb izbrala umetnost“ dodaja Maruša Štibelj. 

Na pot z Alico
Slike – kolaži, s katerimi se v Galeriji Kranjske hiše predstavlja 
Maruša Štibelj, so likovni del njene slikanice za odrasle z naslovom 
Alice in Wonderself.

Maruša Štibelj v Aličini Wonderself / Foto: Igor Kavčič

SLOVENSKA KULTURA 
JE NAŠ PONOS, 

zato 8. februarja vsi na pohod 
po Poti kulturne dediščine Žirovnica. 

Več na visitzirovnica.si

Obiščite rojstne hiše slovenskih literatov. Pot je nezahtevna in primerna za 
pohodnike vseh starosti. Na osrednji proslavi pred Prešernovo rojstno hišo 

v Vrbi nastopajo Zoran Predin, Janez Škof in Tone Partljič. 

Z nakupom pohodniške knjižice si zagotovite posebne ugodnosti; brezplačne prigrizke 
in tople napitke (kava, čaj) ob poti, bon za malico (jed na žlico v Vrbi) ter darilo – poezije 
Franceta Prešerna. Knjižica stane 8 evrov za odrasle in 4 evre za otroke, kupiti jo je 

mogoče v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši.
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 KRICE KRACE VABIJO: 
 KRICE KRACE PETKOVE PRIREDITVE  
 Petek ob 17.30, vstopnina 4 eur 
 13.1. STRAH – Lutkovno gledališče TRI in LS BOBEK 
 20.1. ČAROVNIK ZMEDA – Bojan Pretnar 
 27.1. ZIMA JE PRIMA – Kaličopkovo gledališče 
 3.2. MALI IN VELIKI – Lutkovno gledališče Tri 
 10.2. KAR HOČETE – Gledališče Unikat 
 EKO POD ZELENO SMREKO 
 Krice krace, sobota od 11.00 do 12.30 ure -  vstop prost 
STOLPOVE PRIPOVEDOVALNICE 
Stolp Pungert, sobota ob 17. uri, vstop prost 
14.1. SPUŠČENI ZAJEC - Urška Furlan 
21.1. VOŠČENKE NA BEGU - Petra Marčun Korenjak 
28.1. ROŽNIK IN MODRIN - Urška Košir in Sara Aranel 
4.2. PRAVLJIČNA MEŠANICA – Bojan Pretnar 
11.2. ŠEPET IZ KNJIGE -  Jadranka Završnik  
SOBOTNE MATINEJE 
Prešernovo gledališče, sobota ob 10.uri, vstopnina 4 eur  
14.1. BABICA IZ JAJČKA – Piki teater iz Slovaške                                                     
21.1. MALI MEDO – Gledališče Koper                  
28.1. LEV IN MIŠKA - Lutkovno gledališče Tri in LS Bobek 
4.2. BREMENSKI GODCI – Gledališka družina Pinklec  
11.2. ŽOGICA MAROGICA – Lutkovno gledališče Maribor 

     www.kricekrace.com ali facebook: KRICE KRACE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagradna igra ORLI V MESTU se podaljša do 31. januarja. 
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Besedilo: Igor Kavčič 

K
ulturni dogodek v galerijskih prostorih Steklarstva 
Jugovic pred tednom dni je bil lep uvod v slovenski 
kulturni praznik, ki ga pričakujemo v prvem febru-
arskem tednu. Na njem so tokrat združevali poezijo 

in likovno umetnost. Ob predstavitvi pesniške zbirke Spre-
hajanke skozi turbulence avtorice Brede Konjar so namreč 
odprli še razstavo likovnih del akademskega slikarja Zmaga 
Puharja, ki je zbirko opremil s svojimi slikami. Gre za peto 
pesniško zbirko Konjarjeve, ta je izšla pri založbi Narava, 
ki piše tako za odrasle kot otroke. Objavljati je začela šele v 
zrelih letih, poezija pa ji pomeni nekaj posebnega: „Je upo-
rabna v dobrem in slabem, je kot ena od odej, ki pomagajo 
prekriti ali pa poudariti močna doživetja.“ 
Sodelovanja pri zbirki je bil vesel tudi Zmago Puhar, ki je ob 
tej priložnosti v paviljonu pripravil tudi razstavo svojih del iz 
zadnjega obdobja. Predstavlja se z motivi očiščenih morskih 
krajin, pokuka v podvodni svet med ribe, nekaj del nas pope-
lje v geometrijske abstrakcije, s kolaži pa se podaja tudi v 
nadrealistične pokrajine dobrega počutja. Seveda ne manj-
kajo tudi njegovi značilni motivi Kranja in Prešerna. 

Poezija in slike
V razstavnem paviljonu Jugovic v Spodnjih Bitnjah so predstavili novo pesniško  
zbirko Brede Konjar in najnovejša dela slikarja Zmaga Puharja.

Ribe različnih »značajev« so znan motiv slikarja  
Zmaga Puharja.

V Layerjvi hiši do konca januarja objavljajo tri pozive za 
vizualne umetnike, glasbenike in mojstre kuhanja. Slikarje, 
kiparje, fotografe, ilustratorje, grafike, oblikovalce, arhitekte, 
striparje, multimedijske in intermedijske umetnike, razi-
skovalce prostora, tekstilne umetnosti, družbe in kulture ter 
ulične umetnike vabijo k razstavljanju umetniških del v hišni 
galeriji, stolpu Škrlovec in Mergentalerjevi ulični galeriji. Za 
bivanje v glasbeni rezidenci Dvocikel vabijo glasbenike, letos 
prvič pa tudi neprofesionalne mojstre kuhanja, da se prijavijo 
v kulinarično rezidenco. I. K.

RAZPISI ZA „LAYERCO“
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Besedilo: Danica Zavrl Žlebir

Ž
e decembra so komedijo premierno prikazali v Koso-
velovem domu v Sežani, gorenjska premiera je bila 6. 
decembra v Kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cer-
kljah, danes jo bodo videli v Železnikih, na ogled pa bo 

tudi kranjskemu občinstvu v Prešernovem gledališču. Doslej si 
je predstavo na treh uprizoritvah ogledalo okoli tisoč obiskoval-
cev, pove Janja Rehberger iz zavoda Smejmo se, producenta te 
izvirne gledališke igre. 

Vaškemu gostilničarju Marku in njegovemu edinemu gostu 
v bifeju Eden, pogrebniku Tulju, se oglasi sam vsemogočni 
Bog. Razočaran je nad človeštvom, nad medsebojnimi odnosi 
med ljudmi, njihovim pohlepom, pustošenjem sveta z voj-
nami in svinjanju okolja s smetmi, zato napove nov vesoljni 
potop. Marka in Tulja je izbral, da po Noetovem vzoru zgra-
dita barko in sodelujeta pri postavljanju novega, boljšega sve-
ta. Marko in Tuljo skušata gospoda Boga sprva odvrniti od 
vesoljnega potopa, potem pa sprejmeta nalogo in ju z njunimi 
idejami, koga vse vzeti na barko in kakšna naj bo pravičnejša 
ureditev sveta po vesoljnem potopu, česar ni mogoče ustaviti. 
Razplet je presenetljiv, kakor tudi humor in satira, ki skozi 
vso predstavo ne le zabavata občinstvo, pač pa mu dajeta tudi 
misliti. Nič čudnega, med ustvarjalci komedije so avtorji ene 
najboljših televizijskih satiričnih oddaj TV Poper, ki jo je pred 
nekaj leti predvajala nacionalna televizija. Scenarista sta Boris 
Devetak in Žan Papič, režiser Danijel Malalan, kostumografi-
ja je delo Tine Bonča, scenografija Klemena Merharja in Boš-
tjana Majcna, producent je zavod Smejmo se, koproducent 
Kosovelov dom Sežana, igrajo pa: Franko Korošec (Marko), 
Žan Papič (Tuljo) in Boris Devetak (Bog).
Februarja bodo komedijo uprizorili v Semiču in Hrpeljah, 
marca se Buh pomagej vrača v Sežano, gostovali pa bodo tudi 
v kulturnem domu v Gorci, v sklopu festivala Komigo. 

Nov vesoljni potop
V vsemogoč(n)i komediji Buh pomagej, ki jo uprizarjata zavod Smejmo se  
in Kosovelov dom Sežana, je Bog, razočaran nad človeštvom, napovedal nov  
vesoljni potop, za rešitelja pa izbral gostilničarja Marka in pogrebnika Tulja.

Gospod Bog je gostilničarja Marka in pogrebnika Tulja 
izbral za rešitelja v novem vesoljnem potopu.

Vsemogočna komedija

BUH  
POMAGEJBUH  
POMAGEJ

Scenarij Boris Devetak, Žan Papič Režija Danijel Malalan 
Igrajo Franko Korošec, Boris Devetak, Žan Papič Kostumografija Tina Bonča  

Scenografija Boštjan Majcen, Klemen Merhar Oblikovanje Boštjan Majcen
Producent Smejmo se Koproducent Kosovelov dom Sežana

gorenjska premiera 

Petek, 6. januar, ob 2000

www.smejmo.se

CerkljeK u l t u r n i  h r a m  
Ignacija Borštnika

vstopnice: Petrol, mojekarte.si info: 051 606 220www.smejmo.se

Prešernovo GLEDALIŠČE

KRANJ
Sobota, 28. januar, ob 1930

Vstopnice: blagajna PGK, www.kupkarto.si,  
Mojekarte.si, Petrol 
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Nagrada za izjemno  
igralsko stvaritev v sezoni 
2016/2017 v Prešernovem 
gledališču Kranj

Asher Kravitz

Judovski pes
Zgodba o pogumu, želji po preživetju 
in prijateljstvu med človekom in psom

Prva slovenska uprizoritev
 

Judovski pes (The Jewish Dog) je 
avtobiografija psa Kira, ki se rodi 
nemško-judovski družini Gottlieb sredi 
tridesetih let 20. stoletja. Kir je poseben 
pes, izjemno občutljiv za človeška čustva 
in trdno odločen, da bo popolnoma 
razumel človeški govor.
Zaradi nacizma so Gottliebovi 
prisiljeni zapustiti dom, nesrečen splet 
dogodkov pa jih loči od Kira. Tega pot 
pelje od ljubeče judovske družine do 
potepuštva, divjega pasjega krdela 
in celo do nacističnega psa čuvaja v 
koncentracijskem taborišču Treblinka. 
Večkrat mu spremenijo ime, v vedno 
bolj nevarnih situacijah se mora znajti 
kot ve in zna, žene ga le neustavljiv gon 
po preživetju, ves čas pa hrepeni po 
ponovni združitvi z družino Gottlieb.
Kravitz jezikovno spretno in s srhljivo 
domiselnimi podobami in metaforami 
opisuje zgodovinske dogodke druge 
svetovne vojne, kot jih doživlja 
nenavadno občutljiv in pronicljiv 
judovski pes. Rezultat je močna in 
pretresljiva pripoved, Kir pa je ganljiv in 
nepozaben lik.

Premiera: 
februar 2017 ob 20.00 v Stolpu Škrlovec

Koprodukcija z Mini teatrom in Judovskim centrom Ljubljana



Ime in priimek

Naslov        

Poštna številka  Pošta          Glasujem za igralca/-ko:

Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete v izboru za izjemno igralsko stvaritev sezoni 2016/2017 Prešernovega gledališča Kranj. Veljale 
bodo le originalne glasovnice, ki bodo objavljene v Kranjčanki od septembra 2016 do junija 2017, po vsaki premieri. Na koncu bomo med vsemi 
glasovnicami izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli nagrade, ki jih bosta podelila Gorenjski glas in Prešernovo gledališče Kranj.

Prešernovo gledališče Kranj in Gorenjski glas bosta ob koncu sezone 2016/2017 prvič 
podelila Julijo – nagrado članici ali članu domačega igralskega ansambla za izjemno 
igralsko stvaritev v sezoni 2016/2017. 
V času vsake posamezne premiere bomo na straneh Kranjčanke predstavili igralce in igralke Prešernovega gledališča 
Kranj ter njihove vloge v aktualni uprizoritvi. Pri izboru boste lahko aktivno sodelovali tudi vi, spoštovani obiskovalci 
Prešernovega gledališča Kranj in bralci Kranjčanke. Svoj glas za najboljšo igralsko stvaritev v predstavi, ki je doživela 
premiero, pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom »Julija«. Izmed vseh 
prispelih glasovnic bo tričlanska strokovna komisija ob koncu sezone izbrala končnega zmagovalca. 
Dobitnika Julije bomo razglasili na slovesnosti ob koncu sezone 2016/2017.
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Čas za
romantiko
19. stoletja

8
 februar

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja / Prešernovi recitali

Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti

T E D E N  K U LT U R E  /  1 . — 8 .  F E B R U A R
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Besedilo: Samo Lesjak
Foto: Primož Pičulin

D
rsalni klub že več kot desetletje 
združuje umetnostne drsalce in 
ljubitelje umetnostnega drsanja. 
Ti so se ob koncu minulega leta 

znova predstavili na tradicionalnem 
revijalnem nastopu v Ledeni dvorani, na 
katerem so se mladi drsalke in drsalci 
podali na popotovanje širom sveta. 

V dvajsetih drsalnih točkah so predstavi
li mnoge države, od evropskih držav in 
Rusije do Kube, Afrike, Južne Amerike 
in Tajske. Kot vedno so tudi tokrat nav
dušili z brezhibnimi točkami ob razgi
bani glasbi, usklajeni s predstavljeno 
državo. Ob koreografiji pa so se potrudi
li tudi z izbrano kostumografijo, za idej
no zasnovo revije pa je zaslužna Nina 
Brezar, ki je upravičeno ponosna na 
odlično izvedbo posameznih točk kot 
tudi celotne revije. Ta je dokazala, da je 
umetnostno drsanje idealen šport za vse 
generacije, saj združuje zabavo, hitrost 
in lepoto, poleg tega pa nudi možnost 

spoznavanja in napredka mladih. Člani 
kluba so zelo aktivni vse leto, pozimi 
drsajo, poleti pa trenirajo na suhem, 
kjer se učijo tehnike skokov, nabirajo 
športno kondicijo in vzdržujejo športni 
duh. Udeležujejo se državnih in medna
rodnih tekmovanj, kjer dosegajo vidne 
rezultate v tem kompleksnem športu, ki 
združuje ustvarjalnost, poznavanje dr
salne tehnike, izvajanje zahtevnih sko
kov in piruet in tudi fizično vzdržljivost. 
Vse to so pokazali tudi v predpraznič
nem nastopu in navdušili zbrano občin
stvo, ki je uživalo v udobnem svetovnem 
križarjenju. 

Drsalne piruete  
so obkrožile ves svet
Novoletna drsalna revija, ki so jo v Ledeni dvorani na Zlatem polju pripravili  
člani Drsalnega kluba Kranj, je z drsalnimi točkami v sproščenem  
duhu predstavila mnoge države in kulture celotnega sveta.

Mladi drsalke in drsalci so v Ledeno dvorano prinesli toplino in eksotiko 
mnogih daljnih dežel.

Usklajenost gibov vseh nastopajočih 
je navdušila zbrano občinstvo.
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AKTIVNE POČITNICE NA SORIŠKI PLANINI 
Soriška planina je majhen in prijazen turistični center na nadmorski višini 1300–1550 m,  
ki vas vabi v svet neokrnjene narave in novih doživetij. 

AKTIVNA DOŽIVETJA  
V VSEH LETNIH ČASIH 
 SMUČANJE 
 TEK NA SMUČEH 
 SANKANJE 
 KRPLJANJE 
 TURNO SMUČANJE 
 ŠOLA SMUČANJA 
  VODENI POHODI  
(Rapalska meja, Groharjeva pot) 
  ORGANIZACIJA SMUČARSKIH  
TEKMOVANJ 
 DRUŽINSKE POČITNICE 
  SLIKARSKE IN GLASBENE  
DELAVNICE Informacije in rezervacije: info@soriska-planina.si +386(0)40 565 891 www.soriska-planina.si

GOSTIŠČE BRUNARICA  
 Ugodna gostinska ponudba za dnevne goste in penzioni   Namestitev  

v prijetnih sobah s kopalnico: 1/2, 1/4, 1/10   Odlični pogoji za organizacijo 
zimske in poletne šole v naravi, športne priprave, teambuildinge, zabave  
za zaključene družbe z možnostjo rezervacije Brunarice kot celote   
 Posebne ugodnosti za družine in skupine

Besedilo: Vilma Stanovnik

P
lavalno tekmovanje, na katerem se bodo jutri, v soboto, 
zbrali mladi upi iz Slovenije in tujine, je hkrati druženje 
mladih in nekdanjih generacij plavalk in plavalcev, pri 
Plavalnem klubu Triglav pa bodo tudi letos poskrbeli za 

spektakularno prireditev. 
Tekmovanje se bo začelo že zjutraj ob 8.30 s prvimi predtek-
movalnimi obračuni ter se nadaljevalo vse dopoldne. Ob 17.30 

se bo začelo slovesno odprtje z nastopom najboljših sloven-
skih sinhronih plavalk, nato pa bodo v soju žarometov poteka-
li še finalni nastopi najboljših. 
Vmes bodo tudi ekshibicijska tekmovanja v štafeti 4-krat 50 
metrov prosto, ko se bodo mladi tekmovalci pomerili s svojimi 
starši. Na tekmovanje, ki bo uvod v prireditve ob kulturnem 
prazniku, bosta prišla tudi dr. France Prešeren in Primičeva 
Julija, ki bosta mladim postregla s figami. 
Ob koncu dolgoletne uspešne plavalne kariere se bo na prire-
ditvi poslovila plavalka Nika Karlina Petrič. 

Fige za mlade plavalce
Plavalni klub Triglav Kranj vsako leto konec januarja pripravi 
mednarodno tekmovanje za plavalce in plavalke, stare do petnajst 
let, ki so ga poimenovali Dr. Fig.



Golaž, kuhano vino in ogromno dobre volje – za prijatelje pred kranjsko 

Mlečno restavracijo. Za vse to sta poskrbela Tjaša in Janez Belehar. Prijetno 

druženje se je zgodilo lani, ko se je leto bližalo koncu. A. B. / Foto: A. B.

V Pollakovem salonu v Tržiškem muzeju, kjer je bila pred časom že peta dobrodelna dražba prazničnih slaščic in jo je več kot odlično vodil David Ahačič, smo med dražitelji srečali tudi lionista, Kranjčana Gorazda Copka. Dražbo so organizirali Tržiški muzej, Rotary klub Naklo in Lions klub Bled Golf, izkupiček pa namenili upokojencem in otrokom v Tržiču in okolici. A. B. / Foto: Tina Dokl

Ko je Pomurje zadnjič obiskalo Kranjske rove, so vino, prleške in 

prekmurske kulinarične dobrote, izdelki domače in umetnostne obrti vabili 

kar dva dneva. Pri vsem dogajanju so vedno zelo priljubljene degustacije vin, 

mesnih dobrot, zaseke, sladkih pregreh, predvsem pa bučnega olja. Tokrat 

so rovi s svojo ponudbo 'vase' zvabili rudi Kranjčana Jureta Ahačiča in Borisa 

Rahonca. A. B. / Foto: A. B.

Kranjčana Tanja in Luka Švegelj sta se s simpatičnim 'craftmobilom', potujočo pivovarno, v katero je predelan legendarni slovenski kombi IMV, udeležila silvestrovanja na prostem v Kranju. Tokrat sicer ni kazalo, da bi bilo povpraševanja po pivu veliko, a temu so zagotovo botrovale tudi takrat res nizke temperature. A. B. / Foto: Tina Dokl

Silvestrovo 
v kuhinji 
blejskega Best 
Western Premier 
Hotela Lovec 
– razpoložena 
kranjska 
kuharska 
zasedba: Jure 
Kordež, Andrej 
Horvat in Kristjan 
Dulc. Fantje so 
navajeni dela za 
praznike, saj je v 
poklicu, ki so ga 
izbrali, to nekaj 
običajnega. A. B. / 
Foto: Tina Dokl
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Miha Dolinar se je po kulinarični izkušnji v Londonu vrnil v Kranjsko 

Goro, kjer ga po novem lahko srečamo v Milki. V Angliji pa je nadobudnega 

gorenjskega kuharja spoznal tudi Kranjčan Anže Gorenc, ki smo ga srečali na 

eni decembrskih kulinaričnih stojnic v Kranjski Gori. Ravno tako zaljubljen 

v kulinariko svetuje ljudem, ki želijo v gostinstvu, kuhinji spremembe; v tej 

smeri pa izobražuje tudi osebje. A. B. / Foto: A. B.

Posestvo Brdo se je sredi lanskega decembra ponovno odelo v pravljični plašč, ki je s svojo toplino na obisk privabil številne družine. Tokrat so otroci lahko prisluhnili bolj sodobno obarvanim pravljicam. Med njimi tudi Pepelki (o njej je pripovedovala pravljico Lara Fortuna), ki pa tokrat ni izgubila čeveljčka, temveč nepogrešljivega spremljevalca: telefon ... A. B. / Foto: A. B.
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj  
– 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 
104 številke Gorenjskega glasa. Cena 
ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 192,40 
evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam  
priznamo kar 25-odstotni popust, 
kar pomeni prihranek v višini 48,10 
evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne  
naročnine boste v naši avli lahko spili 
tudi kavico ter izbrali eno od sedmih  
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 
v  Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 
16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za  

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po  
pošti. Količina 

daril je omejena.

roman
Hči varuha  

spominov

kava  
Barcaffe

250 g

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

avtomatski  
dežnik

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le
vodnik  

po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi
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Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

N
a notranji strani mehak flis, na 
zunanji strani pa bombažne tkani-
ne najrazličnejših barv in vzorcev, 
nekatere so posute z bleščicami, 

vmes se najdejo tudi motivi priljubljenih 
otroških junakov … Vsaka je drugačna in 
unikatna, saj zelo nerada zašije enako, pa 
čeprav želje po rutkah, ki bi bile prav tak-
šne, kot jih prikazujejo fotografije na njeni 
spletni strani in profilu na Facebooku, niso 
redke. A tedaj Nina Korošec, ki vsako rutko 
sešije po navdihu, najprej preveri, ali ji je 
ostal še kakšen kos želenega blaga, nato si 
zamisli kombinacijo z eno ali dvema drugi-
ma tkaninama ter stranki ponudi podobno, 
a vseeno drugačno rutko.

Rutke šiva tudi za Ilko
Rutke za zaščito vratu in spodnjega dela obraza si je Kranjčanka 
Nina Korošec, nekoč aktivna smučarka, danes pa trenerka, 
zamislila, ker jo je v vrat in obraz na snegu rado zeblo. Z rutkami 
je najprej opremila svoje smučarske učence, na njene unikate pa 
prisega tudi smučarka Ilka Štuhec.

Nina je sprva rutke šivala predvsem za smučarje, a so primerne tudi  
za vsakodnevno uporabo. 

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 PERMANENTNO 
LAKIRANJE, GELIRANE 
ALI AKRIL NOHTE

* Vrednost bona ni izplačljiva v gotovini. Bon je potrebno vnovčiti v celoti.
Bon velja do 28. 2. 2017. Boni se med seboj ne seštevajo.

5 EUR*



Triintridesetletnica z Brega ob Savi se je s šivanjem rutk zače-
la ukvarjati leta 2013, do česar so jo privedle številne ure, pre-
živete na snegu. Aktivno je smučala do mladinske kategorije, 
nato jo je pot vodila na fakulteto za šport, sedaj pa svoje zna-
nje prenaša na mlajše: včasih je bila smučarska trenerka pri 
Triglavu, sedaj pa trenira cicibane medvoškega smučarskega 
kluba. »Pogosto me je zeblo okoli vratu in v obraz, za zaščito 
tega predela pa ni bilo nobenih unikatnih kosov,« se spomi-
nja Nina, ki se je nato domislila smučarskih rutk. Sedla je za 
šivalni stroj ter ure in ure risala vzorce, rezala blago in obliko-
vala rutke. Šivati jo je sicer naučila stara mama, znanje pa je 
osvežila in nadgradila s pomočjo spleta. »Ko danes pogledam 
svoje prve rutke, si rečem samo – v redu ...« prizna v smehu. 
A je sčasoma prišla do popolnih modelov, prve so dobili otro-
ci iz njene smučarske skupine in nekateri že bolj izkušeni 
smučarji. Odzivi so bili zelo dobri, saj rutka učinkovito zaščiti 
vrat in spodnji del obraza, če smučarju postane vroče, pa jo 
preprosto odpne brez odstranjevanja čelade. »Ker smučarji na 
snegu in mrazu preživimo večino časa, je zelo pomembno, da 
smo na razmere pripravljeni in profesionalno opremljeni. Le 
tako so treningi lahko učinkoviti in cilji doseženi,« je poudari-
la Nina. Dober glas o njenih rutkah Snowstar se je razširil tudi 
med druge smučarje in trenerje, kmalu so jih začele naročati 
tudi mame njenih učencev pa tudi tisti, ki ne smučajo, saj še 
zdaleč niso samo športno oblačilo, pač pa so primerne tudi 
za vsakodnevno uporabo namesto šala. Z izbiro materialov 
Nina skuša slediti trendom, zato so njene rutke lahko tudi lep 
modni dodatek, še zlasti če ga krasijo bleščice.

Nina je še zlasti ponosna, da njene rutke nosi tudi uspešna smu-
čarka Ilka Štuhec. »Pred dvema sezonama sem ji napisala e-poš-
to in ji nato poslala nekaj rutk. Bila je zadovoljna in je naročila še 
nekaj dodatnih. Sedaj ji pred vsako sezono sešijem nove,« nam 
je zaupala Nina. Za nedavno Zlato lisico si je simpatična smu-
čarka izbrala rutko z leopardjim vzorcem, ki jo je nosila celo med 
slalomsko tekmo. »Vesela sem, da jih rada nosi,« pristavi Nina, 
ki upa, da bo imela priložnost Ilko tudi osebno spoznati.
Poleg rutk Nina šiva še 'fliskote', cevaste šale iz flisa. »Nekoč 
sem razmišljala, da bi se lotila še šivanja torbic, malo bolj 
vsestranskih, a imam verjetno premalo znanja. Bi morala prej 
na kakšen tečaj, ki je že nekaj časa v načrtu, žal pa so termini 
navadno pozimi, ko mi kot smučarski trenerki precej prima-
njkuje časa. Vsekakor pa si želim v prihodnje razširiti kolek-
cijo,« nam je zaupala.
Nini so ročne spretnosti in ustvarjalnost zelo blizu, zato ne 
čudi, da je obiskovala aranžersko srednjo šolo. Včasih je veli-
ko kvačkala, rada riše, veseli jo fotografija … 

TRGOVINA
Široka izbira nogavic
Spodnje perilo (tudi večje številke)
Fini puloverji po ugodni ceni
Rutke
Pajkice
Priložnostna oblačila
Velika izbira kvalitetnih oblačil

ŠIVILJSTVO IN 
POPRAVILA

GORENJSKA CESTA 16, NAKLO
ODPRTO: PON - PET I 10. -18. URE

T: 051/625 939
www.siviljstvo-sirena.si

E-pošta:  
sirentanz@gmail.com

Oblačilo je naša druga koža.
Je del nas.
Z oblačili komuniciramo.
Naše počutje se izraža v oblačilu.
Oblecite se v skladu 
s svojim značajem.

POPRAVLJALNICA
Krajšanje hlač 5  €
Menjava zadrge na hlačah 
ali krilu 5  €
Enostavno krajšanje hlač 3  €
Menjava zadrge na jopiču 10  €
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Nova 
dimenzija 
depilacije

Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj
M: 070 785 350
E: kranj@nomasvello.si
www.brezdlak.si
www.nomasvello.si

Zgodba Nomasvello centra ima korenine v Španiji. V Slovenijo je prišla leta 2012, 
do danes pa imamo pri nas že devet Nomasvellovih centrov, desetega odpirajo. 
In enega izmed njih najdemo tudi v Kranju, na Jelenčevi ulici 1. Po zunanjosti je 
prepoznaven po svoji izraziti jabolčno zeleni barvi, nahaja pa se v isti ulici kot 
Center Ibi, v eni najbolj živahnih tovrstnih ulic na Primskovem. 

Pogovarjali smo se z Dašo Baloh iz omenjenega centra, kozmetičarko, ki nam je v prvi 
vrsti predstavila NOVO metodo fotoepilacije, poleg ostalih storitev, ki jih center nudi. 
»Pri fotoepilaciji uporabljamo širši spekter delovanja svetlobe. Zato je metoda Nomas
vello primerna za večino tipov kož in več barv dlačic, je neboleča in bolj ekonomična 
v primerjavi z laserskim odstranjevanjem dlačic. Prednost tehnologije Nomasvello 
je tudi ta, da ni treba prekinjati tretmajev med poletjem, saj tehnologija Sun&Safe 
omogoča varno in učinkovito odstranjevanje dlačic tudi na porjaveli koži brez daljšega 
izogibanja soncu. S fotoepilacijo v našem centru se znebimo vsakodnevnega britja, 
depiliranja, voskanja in posledično razdraženosti kože, vraščenih dlačic – skratka vseh 
nevšečnosti, ki se pri teh načinih depilacije pojavijo.«
Seveda v Nomasvello centru stranki najprej razložijo, kako postopek poteka in kaj 
lahko pričakuje. Tako je prvi tretma brezplačen in je namenjen posvetu, preverjanju 
zdravstvenega stanja ter izvedbi tretmaja na manjšem delu želenega predela.
Največja razlika je vidna že po prvem obisku, ko med 60 in 80 odstotkov vseh dlačic iz
pade. Tiste, ki zrastejo nazaj, so tanjše, svetlejše in rastejo počasneje. Z vsakim obiskom 
je teh dlačic manj. Z nekaj ponovitvami lahko odstranijo tudi do 90 odstotkov dlačic. 
Dodatna prednost fotoepilacije je tudi, da si dlačice med enim in drugim obiskom lah
ko ves čas brijete. 
»Na začetku so tretmaji s 5tedenskim zamikom, nato pa se ta časovni razmik med 
tretmaji daljša. Ko dosežemo želeni rezultat, se ta vzdržuje z obnovitvenimi tretmaji, 
največkrat je dovolj enkrat do dvakrat letno.«
V kranjskem Nomasvello centru poleg fotoepilacije nudijo še laserske tretmaje za 
obraz: fotopomlajevanje oziroma spodbuda kolagena in elastina za čvrstost kože,  
manjšajo brazgotinice po aknah in odpravljajo pigmentacijo. »Imamo pa tudi nego 
kože ProSkin, pri kateri se uporablja kombinacija ultrazvoka in galvanskega toka, s 
pomočjo katere se odpravlja vse nečistoče na koži.« 
V Nomasvello centrih uporabljajo svojo kozmetiko, imajo več linij in se izdelki lahko 
med seboj tudi dopolnjujejo. Dekleta v centru se redno izobražujejo in imajo strokov
no podporo zdravnikov in dermatologov. Prepoznavni so tudi po uniseks tarifi 33 € za 
predel. Da pa so postali še dostopnejši strankam, so uvedli tudi kartico prijateljstva in 
MINI predele, ki pa imajo še ugodnejšo ceno. 

Vsem bralcem Kranjčanke pa ponujajo BREZPLAČNI POSKUSNI TRETMA. H
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce
Tel: 04 531 69 75, gsm: 040 81 85 85

E-pošta: info@althea.si
Spletna stran: www.althea.si

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

KINEZIOLOG IN FIZIOTERAPEVT Z ROKO  
V ROKI DO USPEŠNE PREVENTIVE
Dejstvo je, da je telo naše največje bogastvo, in naša dolžnost 
je, da zanj skrbimo. Zdravo telo, v katerega vključujem tudi 
zdrav človeški um, je tisto, kar si želi vsak posameznik in ne 
nazadnje povezuje poklic kineziologa in poklic fizioterapevta. 
Kineziolog je strokovnjak, ki z znanjem o gibanju človeškega 
telesa skrbi in svetuje na področju vadbe, usmerjene v izbolj-
šanje in ohranjanje zdravja ter splošne telesne pripravljenosti. 
Je pomemben člen pri promociji zdravega življenjskega sloga, 
pri povratku v gibanje po različnih poškodbah in pri gibal-
nem usmerjanju posameznikov z različnimi degenerativnimi 
spremembami na gibalnem aparatu (kosti, sklepi, mišice) ter 
raznimi zdravstvenimi stanji (sladkorna bolezen, rak dojke, srč-
no-žilna obolenja).  Fizioterapevt je vsem dobro poznan stro-
kovnjak. Zagotovo ste ga obiskali, ko vas je telo z bolečino na 
gibalnem aparatu  začelo opozarjati, da ga nekaj moti, in ko ste 
hoteli iz različnih vzrokov nastalo bolečino odpraviti. 
Glede na to, da poškodb in bolečin, nastalih zaradi zunanjih 
dejavnikov, največkrat ne moremo preprečiti, lahko veliko 
naredimo v smeri neravnovesij na gibalnem aparatu in v smeri 
razbijanja vsakodnevne rutine. Diagnostika telesa in prepleta-
nje znanja ene in druge stroke sta ključ, ki nas lahko obvaruje 
precejšnjih nevšečnosti. Žal se za obisk strokovnjaka odločimo 
prepozno, in sicer šele takrat, ko nas bolečina že moti ali celo 
ovira pri vsakdanjih opravilih, treningu ali delu. 
Kaj je v tem primeru najboljše za nas? Preventiva. To pa zato, 
ker je zdravljenje veliko bolj dolgotrajno, zahtevno in nena-
zadnje drago. Preventiva pomeni izogniti se nekemu dogodku 
preko pravilnega in pravočasnega ukrepanja. Je kaj boljšega 
kot telo brez bolečin?  
S pravilno telesno diagnostiko in anamnezo posameznika lah-
ko kineziolog in fizioterapevt s sodelovanjem ugotovita, kje na 
vašem gibalnem aparatu prihaja do neravnovesij in asimetrij ter 
kakšne težave vam je že nakopala vsakodnevna rutina. Fiziote-
rapevt bo nato z različnimi tehnikami odpravil že nastale teža-
ve, kineziolog pa bo za tem poskrbel, da do težav ne bo (več) 
prihajalo, da boste dobro spoznali svoje telo, se naučili, kako ga 
dejansko uporabljati in čutiti. Ustvarjeni smo za gibanje, zato se 
gibajmo, ker imamo radi svoje telo, in ne zato, ker ga sovražimo.

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
Ana Valant, dipl. kineziologinja
AFP & Power Plate trenerka

Besedilo: Ana Šubic

I
z pestrega programa Medgeneracijskega centra Kranj smo 
izluščili nekaj aktivnosti, ki bodo zagotovo pozitivno vplivale 
na vaše zdravje. V sredo, 25. januarja, ob 9.30 bodo pripra-
vili vadbo Z dihanjem do boljšega zdravja, ki jo vodi Brigita 

Jevnikar. Pri izvajanju vaje se boste razbremenili stresov in 
sprostili. V četrtek, 26. januarja, ob 18. uri pa se lahko udeleži-
te srečanja Živeti z osebo z demenco. Udeleženci bodo skupaj 
z dr. Jano Mali, strokovnjakinjo na področju pomoči ljudem z 
demenco in njihovim sorodnikom, odstirali rešitve za prepre-
čevanje izgorelosti pri oskrbi dementnih.
»Začenjamo tudi z zbiranjem prijav za vadbo za zdravo hrbteni-
co, jogo in vadbo za dame, ki se bodo začele s februarjem. Vadba 
za dame bo potekala ob torkih med 18. uro in 19.30, joga ob četr-
tkih od 9. ure do 10.30, ob petkih ob isti uri pa bo potekala še 
vadba za zdravo hrbtenico,« so napovedali v Medgeneracijskem 
centru Kranj. Za vse omenjene aktivnosti so potrebne prijave na 
telefonski številki 041 724 134 ali mck-prijava@luniverza.si. 

Poskrbite  
za zdravje
V Medgeneracijskem centru Kranj začenjajo  
z brezplačnimi vadbami za zdravo hrbtenico,  
jogo in vadbo za dame.

Vadba za zdravo hrbtenico



lesa, ki jih navdihuje slovenska tradicija, 
lotevata pa se tudi večjih oblikovalskih in 
arhitekturnih projektov.
LesnaVesna je kolekcija izdelkov iz slo-
venskega lesa, ki sta jo začela ustvarjati 
pred petimi leti. Eva pri oblikovanju črpa 
navdih iz slovenske tradicije, mitologi-
je in narave. »Prav v vsakem izdelku se 
odraža njena osebnost. Pri snovanju idej 
ji pustim proste roke, včasih pa potem 
naknadno pride do kakšne spremembe 
zaradi lažje izvedbe,« je pojasnil Iniaki, 
ki Evine ideje prenese v realnost, v njuni 
domači delavnici na Lužah pa tako večino-
ma ročno nastajajo lični izdelki za dom. 
Začelo se je z izvirno leseno smrečico ter 
setom sestavljivih pladnjev in desk, ki jih 
navdihuje oblika prodnika, danes pa lahko 
v njuni galeriji najdete pestro paleto lese-
nih izdelkov: rezalne deske, servirne poso-
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SEMENSKI KROMPIR je že na zalogi. 
Pestra izbira sort. 
Ugodna cena. 
 
 
Obiščite nas v naši trgovini 
Korotan d.o.o., Struževo 20, 
4000 Kranj 
ali pokličite na  04 23 68 710 

 

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

T
avčarjevo ulico v Kranju sta konec 
decembra obogatila prodajna gale-
rija lesenih izdelkov in oblikovalski 
studio. Ob vstopu v galerijo obi-

skovalca najprej pozdravi čudoviti vonj 
lesa, takoj za tem pa arhitekta in obliko-
valca Eva Štrukelj in Ignacio Lopez. Gre 
za Kranjčanko in Španca, ki sta par tudi 
zasebno in starša dveh majhnih otrok; 
spoznala sta se na študentski izmenjavi 
v Belgiji, nato nekaj časa delala v Špani-
ji, od leta 2010 pa ustvarjata v Sloveniji. 
Pod blagovno znamko LesnaVesna sta 
zasnovala sodobno oblikovane izdelke iz 

Eva Štrukelj in Ignacio Lopez sta prodajno galerijo odprla v starem  
mestnem jedru.

Leseni izdelki  
z zgodbo
»Les je vrednota in midva verjameva vanjo,« pravita arhitekta  
in oblikovalca Eva Štrukelj in Ignacio Lopez.



  MOJ DOM I 33  

Trstenik 15, 4204 Golnik

Možna 
subvencija

Bojlerji, hranilniki tople 
ogrevalne vode
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S čipko navdahnjena kolekcija Dota, shranjena v lični škatli, je bila nagrajena, 
prav tako tudi leseni krokodilčki. Poleg je lestenec v obliki zvončnice.

de, pladnje, podstavke, pogrinjke, lesene 
okraske, lestence, držala za revije in časo-
pise, namizne organizatorje – vse z zgod-
bo v ozadju. Rdeča nit kolekcije Pisanica je 
denimo ornamentalna tradicija krašenja 
velikonočnih jajc, medtem ko čipka nav-
dihuje kolekcijo Dota. Za slednjo je dobila 
tudi oblikovalsko nagrado Lesena ikona v 
kategoriji drobnih predmetov, enako tudi 
za glasbeni inštrument – lesenega kro-
kodilčka, ki v trebuhu 'skriva' ribico. Če 
z njo podrgnete po nazobčanem kroko-
dilovem hrbtu, izvabite iz njega značilen 
grgrajoči zvok. Letos v natečaju sodeluje 
z unikatno vrtno garnituro, ki jo krasijo 
vzorci krašenja pisanic, v naslonjalu klopi 
pa ima vgrajeno korito za rože ali zelišča.   
Največ povpraševanja je po lesenih kro-
kodilčkih, poleti so velik 'hit' rezalne in 
servirne deske z izraznim motivom srca, 
ki so pogosto poročno darilo. Med bolj 
želenimi izdelki je tudi praktično držalo 
za revije, ki ga navdihuje preplet bilk na 
poletnih travnikih, nanj pa je možno obe-
siti tudi ključe in očala. »Izdelek je nastal 
kot plod lastnih potreb, zaradi kopice dro-
bnarij, ki jih je treba nekam shraniti,« je 
pojasnila Eva. Zelo priročen je tudi nami-
zni organizator, imenovan hrastov list, in 
sicer za svinčnike, mobilni telefon, vizitke, 
USB-ključe … Zanimiva sta lestenca v pro-
dajni galeriji – eden s seboj nosi zgodbo 
ptičje kletke, iz katere pa so ptički ušli, dru-
gi pa obliko zvončnice. Pogled pritegnejo 
tudi Evine lesene igrače, še zlasti nagra-
jeni gugalni konjiček, ki zelo domiselno 
spodbuja razvoj otrokove fine motorike.  

Držalo za revije, na katerega je 
možno obesiti tudi očala, ključe ...

Eva in Iniaki se lotevata tudi notranjega 
oblikovanja prostorov. »Tudi tu je v oza-
dju neka zgodba, spomin prostora, mor-
da motiv, najden v hiši ali na lokaciji. In 
navadno je tudi les eden od pomembnih 
gradnikov prostora. Les je neka vrednota 
in midva verjameva vanjo,« sta poudarila.

Kot pravita, je bilo odprtje galerije logi-
čen korak v razvoju znamke LesnaVes-
na, saj je pri oblikovanju po meri nujen 
stik z naročniki. »Atelje take vrste je lah-
ko le v starem mestnem jedru. Tako 
tudi midva aktivno sodelujeva pri oživ-
ljanju le-tega, v kar trdno verjameva.« 
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–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 

V udobni postelji brez pižame? Seveda!  
V pravi spalnici potrebujete le dobro družbo …

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

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

Spalnice  
Alples - 40  %do

Besedilo: Ana Šubic

J
avljalnik je lahko celo varljiva nap-
rava, saj nekateri mislijo, da jim z 
njegovo namestitvijo ni več treba 
skrbeti za zanesljiv dovod zraka v 

prostor in odvod dimnih plinov iz kuril-
ne naprave v okolico, opozarja predse-
dnik sekcije Simon Dovrtel. 
Če želimo torej zares poskrbeti za var-
nost pri obratovanju kurilnih in dimo-
vodnih naprav, moramo zagotoviti teh-

nične pogoje za brezhibno obratovanje 
kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih 
naprav. Kot prvo je pomembna pravilna 
in strokovna vgradnja s strani poobla-
ščenega izvajalca, njej sledi tudi obvezni 
prvi pregled, s katerim izbrani izvajalec 
dimnikarskih storitev preveri izpolnjeva-
nje tehničnih pogojev.
Za varnost je seveda pomembna tudi 
pravilna uporaba kurilne naprave, ki 
mora potekati izključno po navodilih 
proizvajalca in nacionalnih predpisih. 
Celotna kurilna naprava, torej kurilna 

Javljalnik obvezen,  
a le dodaten ukrep
Javljalnik ogljikovega monoksida, 
ki je od letos obvezen v vseh 
prostorih s kurilno napravo, ki je 
odvisna od zraka v prostoru, je 
le sekundarni ukrep, za popolno 
varnost so najpomembnejši 
ustrezno vzpostavljeni tehnični 
pogoji za obratovanje naprav, 
opozarjajo v Sekciji dimnikarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije.



  MOJ DOM I 35  

AL
E

Š
 F

O
R

JA
N

IČ
 ,S

..P
.,  

P
O

D
LU

B
N

IK
 1

61
, Š

KO
FJ

A 
LO

K
A

CVETLIČNA PRIPOVED
Aleš Forjanič, cvetličar

KAKO SO PRAZNOVALE  
NAŠE ROŽE?
Pa smo tukaj, v svežem novem letu, zato še enkrat voščim 
srečno! Dobrote smo pojedli, šampanjček popili, zdaj pa vas 
vprašam: kako so praznovale vaše rože? Šampanjca gotovo 
niso pile, kaj pa vodo? Ne bi se čudil, če se vam je pri njih 
kje zalomilo glede na vse opravke, ki ste jih imeli decembra. 
Zima je namreč obdobje, ko propade največ lončnic. Torej 
je čas, da se posvetimo zelenim prijateljicam, ki potrpežljivo 
čakajo na našo pozornost, čeprav med tem tiho dremucka-
jo in sanjajo o pomladi. Dnevi so že daljši za kako minutko, 
ampak svetlobe je še vseeno malo. Zato privoščimo lon-
čnicam malo več odgrnjenih zaves in dvignjenih rolet. Lažje 
bodo vršile fotosintezo in  nahranile sebe, nam pa podarile 
kisik. Poleg svetlobe je pomembna tudi temperatura v pro-
storu. Na primer difenbahije, fikusi, monstere in praproti pre-
zimujejo v toplejših prostorih, kaktusi in sukulenti pa v hlad-
nejših. Seveda se zavedam, da je velik problem v stanovanjih 
s centralno kurjavo, kjer ni mogoče kar pričarati prostora s 
pravo temperaturo za prezimovanje. Ampak rože so odpor-
ne, preživele bodo tudi teh nekaj mesecev. Prizanesimo jim 
s prepihom in pretirano menjavo temperature ob zračenju, 
pa bo že šlo. Če ni druge možnosti, ob zračenju odmaknemo 
najbližje lončnice stran od okna, nato pa jih postavimo nazaj. 
Malo več dela, ampak rože vam bodo hvaležne. Vem tudi, da 
stoji večina lončnic na okenski polici nad radiatorjem ali vsaj 
v njegovi bližini, ker so radiatorji v glavnem montirani pod 
okni. Tukaj si pomagamo z zalivanjem in pršenjem. Zalivamo 
malo oziroma po potrebi. Najbolje je, da s prstom sežemo v 
zemljo in tako zanesljivo ugotovimo, kako vlažna je prst. Tudi 
rahlo povešeni listi so znak žeje. Pršenje zelo pomaga zeleno-
listnim lončnicam. Pomaga vsak vir vlage v prostoru, tudi če 
razgrnete mokro perilo čez radiator, da se tam posuši. Tudi mi 
bomo lažje dihali. In da ne pozabim, pozimi gnojimo le tiste 
rože, ki cvetijo, ostale redko ali pa sploh ne. Lep dan želim!

Parketarstvo Zaks, Dejan Zajc, s.p.,  
Ročevnica 21, 4290 Tržič
T: 040 522 176 
E: parketarstvo.zaks@gmail.com
www.parketarstvo-zaks.si

Naše geslo je, da se kvalitetnega  
in dobro opravljenega dela ne da opraviti  
brez odličnih materialov.

naprava, dimovodna naprava, zračnik in pomožne naprave 
zahtevajo tudi redne preglede, čiščenja, meritve emisije dim-
nih plinov in druge meritve, povezane z varnostjo obratova-
nja. V skladu z navodili za uporabo naj pooblaščeni serviser 
tudi redno opravlja nastavitve zgorevanja ter druga morebitna 
popravila oz. menjave delov. 
Večjo varnost si zagotovite tudi z izbiro kurilne naprave, ki ni 
odvisna od zraka v prostoru, razen če je naprava nameščena v 
prostoru, ki ni povezan z ostalimi bivalnimi prostori v stavbi. 
Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav sicer nalaga, 
da morajo novo vgrajene kurilne naprave na tekoče ali plinasto 
gorivo v bivalnih prostorih obvezno obratovati neodvisno od 
zraka v prostoru. Izjema so kurilne naprave na trdno gorivo, ob 
katerih pa je obvezno namestiti javljalnik plina. 
Najbolj izpostavljena mesta za zastrupitve v stanovanjih so 
shrambe in kopalnice, kjer so pogosto v večstanovanjskih stav-
bah nameščene stenske plinske kurilne naprave, ki delujejo 
odvisno od zraka v prostoru. Do zastrupitve lahko pride tudi v 
katerem koli drugem bivalnem prostoru, povezanim s prosto-
rom, v katerem je nameščena taka kurilna naprava, ki ne delu-
je pravilno. Nevarne so tudi kuhinjske nape, ki ne smejo obra-
tovati sočasno s kurilno napravo, odvisno od zraka v prostoru, 
ali pa mora biti prezračevanje ustrezno urejeno. Nevarnost za 
zastrupitev je tudi v prostorih, preko katerih poteka dimovod-
na naprava, ki ni več tesna. Dimnikarji tudi opozarjajo, da je 
zelo nevarna namestitev kamina na trdno gorivo v prostor, v 
katerem je že plinska kurilna naprava ali pa je nameščena v 
povezanem oziroma sosednjem prostoru. 



Besedilo: Ines Košec, u. d. i. a.

K
er bi rad stanovanje oddal mlajše-
mu paru, želi sodobno zasnovano 
stanovanje, saj se zaveda, da je na 
trgu veliko podobnih stanovanj. S 

prenovo bo tako dosegel, da bo stanova-
nje oddano hitreje in za višjo tržno ceno. 
Osnovni tloris je razdeljen na kuhinjski 
del in spalno-bivalni del. V kuhinji je 

dovolj prostora za kuhanje in shranjeva-
nje, dovolj prostora pa ostane tudi za 
jedilno mizo za štiri ljudi. V dnevno-bival-
nem prostoru ima prednost postelja za 
dva, velika 160 x 200 cm, ki se s prevleko 
in dodatnimi blazinami podnevi spreme-
ni v udoben kavč. V primeru manjšega 
obiska opremo dopolnjujeta tudi dva 
počivalnika. Preostali prostor zapolnjuje-
jo garderobne omare in delovna miza s 
televizijskim regalom. S premišljeno pos-

tavitvijo opreme dosežemo funkcionalno 
izkoriščen prostor, ki lahko tudi najmanj-
še stanovanje spremeni v udoben dom. 

Stanovanje za mlajši par
Za nasvet nas je zaprosil bralec, ki želi dati v najem manjše 
stanovanje v svoji družinski hiši.

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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Čisto je lepo.

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
Uporabnike vodovodnih sistemov opozarjamo na možnost 
zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskr-
bite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. 

V zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0 
°C in tam vztraja večino dneva. Posledice nizkih zimskih 
temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih vodo-
merih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodo-
mer pokvari – poči, zato ga je treba ustrezno zaščititi pred 
neugodnimi vremenskimi vplivi. Komunala Kranj upravlja  
vodovodni sistem, ne more pa prevzeti odgovornosti za 
tovrstne poškodbe vodomerov, saj so ti v lasti uporabnikov. 
Stroške zamenjave v tovrstnih primerih je dolžan poravnati 
uporabnik sam. Vabimo vas, da preberete nekaj koristnih 
informacij, kako lahko uporabniki sami poskrbite za pre-
ventivno zaščito vgrajenih vodomerov. 

nasvetov, kako zaščititi vodomer in instalacije pred zmrzaljo:
 vodomerni jašek naj bo dovolj globok – 1,20 cm,
 izolirajte pokrov in notranjost jaška,
  dodajte toplotno zaščito nad vodomerom (izolacijski materiali – stiropor, mineralna volna,  

celuloza, folija, pena),
 preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
  ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po instalaciji (kubični meter vode stane manj  

kot drago popravilo vodovodne instalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo:
  preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije  

(npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.),
 preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani),
 redno preverjajte stanje vašega vodomera,
 pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer. 

V primeru, da bodo nastale na vodomeru kakršnekoli poškodbe, nas obvestite na:

O zamenjavi vodomerov
Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 
vaše občine vam poškodovani vodomer zamenja le izvaja-
lec javne službe oskrbe s pitno vodo. Stroške, ki so posle-
dica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki 
- uporabniki sami.

O vodomerih 
Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam 
izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer (obra-

čunski vodomer) je vodomer, s katerim se meri poraba pit-
ne vode iz javnega vodovoda in je vgrajen v jaške. V večsta-
novanjskih hišah morajo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, 
lahko dostopnem prostoru, po možnosti ločeno za vsako 
stanovanjsko enoto. Vodomer je v lasti uporabnika. 

Za porabo vode je vsak uporabnik vode  
odgovoren sam.

Vir: lastni, povzeto po VOKA Ljubljana in Kraški vodovod Sežana

031 316 579  
dežurna telefonska številka

04 28 11 358  
več informacij

080 35 55  
brezplačna telefonska številka

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRČ-1000/17
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Avtohiša Real, PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, 4000 Kranj
04 2015 223, www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 - 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219- 0,0723 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00024– 0,00083 g.  
Število delcev (x1011): 0,01 - 14,7. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault priporoča renault.si
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let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

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

Renault Grand SCENIC
Več prostora. Več zgodb.

Novi

NOVO LETO – NOVI MODELI V DRUŽINI RENAULT!
Novo leto je običajno zaznamovano s številnimi novimi izzivi in zaobljubami, tokrat pa ga 
zaznamuje tudi prihod novih modelov Renault! Z velikim veseljem vam predstavljamo paleto 
najnovejših modelov, ki že navdušujejo na naših cestah.

Težko pričakovani Renault Scenic (in njegov 'veliki brat'  
Grand Scenic) je zagotovo izpolnil visoka pričakovanja. 
Še naprej ostaja prostoren družinski avto, udoben in varčen, 
do potankosti izpolnjuje visoke kriterije za varnost potnikov. 
Oblikovno sledi smernicam družine Renault in navdušuje 
s svojim dizajnom in dovršenostjo.  

Družini Meganov, ki jo sestavljata 5-vratna različica 
Megane Berline ter karavanska izvedba Megane Grandtour, 

se je pred novim letom pridružil še Megane Grand Coupe. 
Limuzina z modernimi in dinamičnimi linijami združuje 

živahnost in eleganco. Z njim boste občutili udobje v vožnji, 
med njegove največje prednosti pa sodi tudi nizka poraba, 

saj na 100 prevoženih kilometrov znaša zgolj 3,7 l*.  

Seveda pa nikakor ne gre izpustiti odličnih januarskih pogojev, kjer boste ob nakupu novega 
vozila Renault preko Renault financiranja prejeli še**:

 5 let podaljšanega jamstva
 5 let brezplačnega rednega servisa
 1 leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja
 Paket zimskih pnevmatik
 Letno vinjeto 2017 (v primeru nakupa staro za novo)

Prilagodili se bomo vam in vašim finančnim zmožnostim, odkupili bomo vaše rabljeno vozilo in 
razliko porazdelili na več mesečnih obrokov. Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk v 
salonu in preizkus vozil Renault.

Kontakt: 041 740 878 (Boštjan), 030 697 285 (Branka)

Avtohiša Real, PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj
04 2015 223, www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si

*Poraba goriva v kombiniranem ciklu NEDC – motorja Energy dCi 110 in Energy dCi 110 EDC.**5 let vzdrževanja velja 5 let ali 100.000km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault 
Financiranja. Pri modelih Talisman in Espace vzdrževanje velja za 5 let ali 150.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja. 5 let jamstva velja ob nakupu preko 
Renault Financiranja in obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000km, karkoli se zgodi prej. Za model Talisman in Espace ob nakupu preko Renault 
Financiranja 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 150.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto 
velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.

Novi Renault Scenic že od 15.790 €

Novi Renault Megane Grand Coupe  
s porabo 3,7 l/100 km
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Renault kangoo Z.E. je izboljšana različica zadnjih šest let 
prodajno najuspešnejšega električnega malega dostavnika v 
Evropi, ki ima z novim akumulatorjem in novim elektromotorjem 
za več kot 50 odstotkov večji doseg. Namesto predhodnikovih 
170 ta zdaj znaša 270 kilometrov po NEDC. Zdaj ima večji doseg 
od kateregakoli drugega električnega lahkega gospodarskega 
vozila na trgu. Master Z.E. pomeni skorajšnji prenos strokovnega 
znanja Renaulta, ki je vodilna znamka električnih vozil v Evropi, 
v segment velikih dostavnikov. Master Z.E. ohranja vse odlike 
tega modela, zaradi katerih je postal merilo svojega segmenta. 
Renault tako širi svojo evropsko ponudbo električnih lahkih 
gospodarskih vozil na skupno štiri modele: twizy cargo, novi 
dostavni ZOE ter novi kangoo Z.E. in master Z.E. S to edinstveno 
ponudbo modelov “po meri” se Renault odziva na pričakovanja 
in potrebe poklicnih uporabnikov ter na okoljske izzive. Obenem 
to ponudbo dopolnjuje z mnogimi storitvami, še zlasti povezljivi-
mi, ki so namenjene kupcem lahkih gospodarskih vozil. Po bese-
dah Gillesa Normanda, direktorja programa električnih vozil, je 
Renault zares vodilna znamka povsem električne mobilnosti v 
Evropi, naredili so nov korak v okviru strategije mobilnosti brez 
izpustov za čim več ljudi z razširitvijo svoje ponudbe za poklicne 
uporabnike z dvema novima modeloma električno gnanih lahkih 
gospodarskih vozil. Prepričan je, da bodo podjetniki prepoznali 
doprinos povezljivih električnih vozil k njihovemu poslovanju in 
boljši vozniški izkušnji. Prihodnost že trka na vrata. Pri Renaultu 
pravijo celo, da je prihodnost že tu, samo še premik v voznikovih 
glavah, klik, in sprožil se bo plaz, ki ga dolgo ne bo moč ustaviti. 
Sledilci sledijo. M. C.

NOVI KANGOO Z.E. IN MASTER Z.E.

Avtohiša Real, PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, 4000 Kranj
04 2015 223, www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 - 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219- 0,0723 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00024– 0,00083 g.  
Število delcev (x1011): 0,01 - 14,7. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault priporoča renault.si
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let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

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

Renault Grand SCENIC
Več prostora. Več zgodb.

Novi
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

T
ako besedičenje je bilo moč največ-
krat slišati ali prebrati v avtomobil-
skem svetu. Potem človek premisli, 
ali to drži. Tisti, ki bolj podrobno 

spremljamo svet na štirih kolesih, priki-
mavamo zgolj iz razloga, ker je že dru-
go leto zapovrstjo avtomobilizem tista 
branža, ki največ oglašuje. Da, prav ste 

prebrali, v Sloveniji je panoga avtomobi-
lizem tista z največ prikazanimi oglasi v 
digitalnih medijih. Mnogi boste rekli, da 
so zmagovalci tudi v televizijskih oglasih. 
Niste daleč od resnice. Rezultati še pri-
dejo. Časopisom in revijami tudi ne kaže 
slabo. In tako smo pri vprašanju, ali je 
prodaja avtomobilov v velikem porastu. 
Tu se pa se ne bom več vmešaval, ker 
so »dnevne registracije« še vedno žeb-
ljiček v gumi premnogih debat znotraj 

avtomobilistične stroke. Če poslušamo 
»teren« – in na terenu sem precej priso-
ten –, potem lahko napišem, da v prete-
klem letu nisem obiskal prodajalca vozil, 
ki bi rekel, da je bilo slabše leto, kot je 
bilo lansko. Jaz jim verjamem, kajti dru-
gače na televiziji ne bi bil vsak drug oglas 
avtomobilski, v trafikah ne bi bilo toliko 
specializiranih avtomobilističnih revij in 
avtomobilistični oglasi ne bi bili prisotni 
v časopisih, da ne govorim o spletu. 

Minulo leto 
prepolno novosti
Kdor ne vozi hibridnega avtomobila, ne spremlja avtomobilskega sveta.

TECHNOLOGY TO ENJOY
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Povprečna poraba goriva 6,3 – 4,3 l/100 km,povprečne emisije CO2 144 - 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
NOx: 0,0516 - 0,0223 g/km. Emisije trdih delcev: 0,0107 - 0,0000 g/km. Število delcev: 6,75 x 10¹¹ - 0,0108 x 10¹¹. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVA SEAT ATECA  
NAVDUŠI VSAKDAN

Avtohiša Vrtač, Delavska cesta 4, 4000 Kranj, T: 04/27 00 252, M: 040 579 600, www.avtohisavrtac.si

SEAT_Ateca_AVTOHISA VRTAC_0glas_176x120mm.indd   1 17. 01. 17   16:33
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NOVI
CITROËN C3
EDINSTVEN KOT SI TI.

Izbiraj med 36 barvnimi kombinacijami. SPOZNAJ GA V ŽIVO

KONCESIONAR

citroen.si
 Povprečna poraba goriva: 3,2−4,9  l/100 km, emisije CO2: 83–113 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov: 0,0078−0,0332 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost 
specifične emisije trdih delcev 0,00008–0,00203 g/km, število trdnih delcev pa 0,01–20,7x1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

LETO 2016 JE LETO NOVOSTI. Lani 
smo imeli avtomobilski navdušenci svo-
jo verjetno najboljšo sezono. Praktično 
vsak teden je na naše ceste zapeljal kak 
nov model avtomobila. Kdor pozorno 
bere avtomobilizem v Kranjčanki, je 
lahko prebral, da sem bil leta 2015 naj-
bolj navdušen nad prenovljeno vitaro. 
Letos je bila moja odločitev še toliko 
težja. Res je bilo kaj voziti in nad čim se 
navduševati. 
Že januarja je bilo moč občudovati pov-
sem novega renaulta megana. Res je 
navdušil. Tako kot vsa nova linija. Čisto 
druge oblike, čisto nove tehnologije. 
Sredi poletja smo se razveselili nasle-
dnika nam dobro znane lagune. Zdaj 
se imenuje talisman in je avto, ki naj-
verjetneje spada med največje novosti 
na evropskih cestah. Za njim smo videli 
prenovljenega clia in potem še megana 
grandtour in čisto na koncu leta še čisto 
novega scenica. Z lahkoto lahko napi-
šemo, da je bilo leto 2016 pravzaprav 
Renaultovo leto.
Citroen je prav tako na ceste poslal 
nekaj povsem novih oziroma prenov-
ljenih vozil. Prvi je bil DS3, potem novi 
kombi jumpy v tovorni in osebni različi-
ci. Tu lahko dopišem, da gre za najlepši 
kombi zadnjega desetletja, o kvaliteti pa 

tudi ne gre dvomiti. Dočakali smo pre-
novljenega C4 picasso. Čisto na koncu 
leta je na ceste zapeljal še povsem novi 
C3 in kot obljubljajo, bo v letošnjem letu 
še nekaj sprememb.
Ford je predstavil mondea s štirikole-
snim pogonom in hibridno različico. 
Sredi leta je presenetil SUV z imenom 
edge. 
Opel je predstavil novo astro tourer, 
torej karavansko različico. Prenovljena 

insignia pa je že pred durmi. Šušlja se, 
da prihaja še nova stara omega. Užitek 
je bilo spremljati astrine prodajne rezul-
tate. 
Kia je na začetku leta predstavila novo 
optimo. Potem smo bili na predstavitvi 
povsem novega sportaga. Ostali smo 
brez teksta. Novi sportage je postal tretji 
najbolje prodajan model v Evropi v seg-
mentu kompaktnih športnih terencev, 
takoj za nissanom qashqaiem in volk-

Avtomobilska guma prihodnosti
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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

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

swagnom tiguanom. Priznamo, da smo vsi tisti, ki smo bili 
na predstavitvi, vedeli, da bo temu tako. 
Volvo nam je predstavil novi limuzinski model S90, torej nas-
lednika S80. Gre za dovršenost, da o udobju ne izgubljamo 
stavkov. Potem so nam predstavili še novega XC90. Sistem 
polavtonomne vožnje za svoje delovanje ne potrebuje več 
vozila, ki bi vozil pred njim, tako da lahko S90 sedaj povsem 
sam na podlagi spremljanja obcestnih črt vozi vse do hitrosti 
130 km/h. Je še kaj treba dodati?
Dacia ima najcenejši, najboljši model vozila. Novi sandero je 
zadetek v polno. Postal je avto, ki ne potrebuje zakomplicira-
nega voznika. Verjetno bo postal službeni avto desetletja in 
še kaj. 
Hyundai je prenovil santa feja, prenovil i20 in i20 active, ki 
je bolj »terensko« usmerjen. Maja smo videli novo elantro, 
električno in hibridno.
Mercedes tudi ni zdržal brez novitet. Najprej nam je dal za 
»glodati« in gledati prenovljeni razred E. Verjetno je to naj-
bolj napreden mercedes v njihovi zgodovini. Ima dve serijski 
tehnologiji, in sicer komunikacijo z drugimi avtomobili in še 
naprednejšo generacijo avtonomne vožnje. Predstavili so nam 
tudi prenovljenega SLK-ja, ki se zdaj imenuje SLC. Sledil je 
prenovljeni CLA in čisto na koncu leta smo videli še GLC kupe.  
Peugeot je navdušil šele pozno jeseni, ko nas je šokiral s pov-
sem novim 3008. Česa takega od njih res nisem pričakoval. 
Nismo ga še vozili, zato lahko poudarimo le zunanji videz, ki 

je res všečen. Prenovili so tudi križanca 2008, potem so pred-
stavili novega experta v tovorni in potniški različici.
Vozil oziroma vozili smo tudi Suzukije. Najprej povsem nove-
ga balena, potem pa še prenovljenega SX4 crossa. Baleno nas 
je bolj navdušil, ker je pač zopet na naših cestah. Pogrešali 
smo ga.
Ne, nismo pozabili na škodo kodiaq! Prva sedemsedežna ško-
da doslej, ki meri zelo visoko v razredu srednje velikih suvov.
GUMA PRIHODNOSTI. Predstavljeno je le nekaj novosti. Res jih 
je bilo preveč, da bi lahko vse opisali. In kateri od naštetih me je 
najbolj navdušil? Vsak po svoje seveda, vendar moj zmagovalec 
je talisman. Elegantni avtomobili so imeli pri meni vselej pre-
dnost. Vendar, vsak okus ima svoja usta, zato presodite sami. 
Na koncu pa bi rad nekaj napisal še o eni novosti, ki s »ple-
hom« nima povezave, pa vendar se avto brez te nikoli ne bo 
zmogel pomikati naprej in nazaj. Eagle 360 je okrogla guma! 
Katera pa ni? Vizionarska guma E360 ima obliko gumijaste 
krogle! Goodyearove konceptualne pnevmatike Eagle-360 so 
s karoserijo vozila povezane preko magnetnih polj, podobno 
kot pri vlakih na magnetni blazini. Torej se avta ne dotika. 
Slednje zagotavlja udobnejšo vožnjo in zmanjšano raven hru-
pa. Obenem je posebna oblika prilagojena zahtevam avtono-
mne mobilnosti in je ključna pri zagotavljanju večje okretno-
sti vozila, saj se pnevmatika lahko giblje v vse smeri, kar 
prispeva k večji varnosti potnikov … Doživeli jih bomo okoli 
leta 2030 … 



BMW Avto Aktiv

bmw-avto-aktiv.si Užitek v vožnji

BMW SERIJE 2 Z BOGATO OPREMO 
ŽE OD 22.900 EUR ALI 289 EUR NA MESEC.*

ČAS JE 
ZA UŽITEK.

*Primer izračuna za BMW Active Tourer 216i: • fi nančni leasing • predračunska vrednost vozila: 22.900 EUR • polog: 5.881,64 EUR • znesek fi nanciranja: 17.018,36 EUR 
• število obrokov: 60-mesečno plačevanje: 289 EUR ter zadnji (61.) obrok: 3.435 EUR • stroški odobritve: 229 EUR • skupni znesek za plačilo brez pologa: 21.004 EUR 
• letna obrestna mera: 7,00%, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 7,75% na dan 8. 4. 2016 • Ponudba velja za vozila, za katera bo kupoprodajna 
pogodba sklenjena do 31. 3. 2017. Redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe, je 28.250 EUR, po veljavnem ceniku na dan 1. 11. 2016, ki se lahko 
spremeni z izdajo novega cenika. Na vozila iz ponudbe se lahko poljubno dodaja dodatna oprema. Pri izbiri druge motorne različice ali modela (BMW serije 2 Gran Tourer), 
se glede posebne ponudbe posvetujte s pooblaščenim trgovcem z vozili BMW.

Kombinirana poraba goriva za modele BMW serije 1 s 3 vrati: od 3,4 do 8 l/100 km. Emisije CO2: od 89 do 188 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0371 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.
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Besedilo: Simon Ručigaj
Foto: Izdelovalci

P
ri predvajanju glasbe je najpo-
membnejši seveda vir glasbe. Pri 
tem imate danes več izbir kot 
kdajkoli prej – to je dobro, a hkrati 

tudi slabo, saj otežuje vaše odločitve in 
lahko povzroči zaplete pri izbiri ustrezne 
rešitve. 
ZBIRKA MP3-JEV. Najbolj enostavno 
je denimo vse svoje CD-je pretvoriti v 
glasbene datoteke mp3 ali aac (to so tipi 
datotek, s tem se vam ni treba obreme-
njevati). To naredite s kakšnim progra-
mom, na internetu se jih najde veliko. 
Na ta način boste pridelali datoteke, ki 
jih zna predvajati vsaka naprava – tele-
fon, tablica, celo televizorji jih prepoz-
najo. 
Ker bo prej ali slej teh glasbenih datotek, 
ali pa recimo kar »komadov«, veliko, jih 
bo treba imeti lepo urejene na istem 
mestu. Pri tem lahko koristijo progra-
mi za urejanje glasbenih zbirk, najbolj 
znan je zagotovo Apple iTunes. V takem 
programu lahko glasbo potem pregledu-
jete po avtorjih, ploščah ali individualno 
iščete po skladbah. Lahko jih na novo 
uredite v predvajalne sezname, najljub-
še ocenite z zvezdicami in podobno. 
S takim programom lahko datoteke 
predvajate na zvočnikih računalnika ali 
pa jih s tem programom ali pa ročno po 
mapah na disku kopirate v svoj pametni 
telefon. Še lažje pa je, če sta predvajalni 
program in telefon usklajena in se tako 

Glasba na vseh teh napravah
Morda se vam na policah in po predalih še valjajo CD-ji ali celo 
kasete, nekaterim celo vinilne plošče. Ampak – morda si želite 
vse to dati stran in glasbo predvajati kar na telefonu, tablici ali 
računalniku? Kaj potrebujete?

Zvočniki Sonos so brezžični, že eden zadostuje za krasno kakovost glasbe, 
lahko pa jih uporabite tudi po več – in v različnih sobah hkrati.

glasba v napravo prenaša še enostav-
neje.
PRETOČNE SPLETNE GLASBENE 
ZBIRKE. Zadnje čase je vse več splet-
nih storitev, ki omogočajo tudi pre-
točno poslušanje glasbe. To pomeni, 
da se z aplikacijo, ali pa na spletnem 
mestu prijavite v neki sistem (denimo 
Spotify ali pa Apple Music za glasbo 
ali pa TuneIn Radio za radijske posta-
je) in od tam lahko brezplačno, včasih 
pa proti plačilu, poslušate neomejeno 
količino glasbe, tudi najnovejše. Ni 
vam treba skrbeti glede upoštevanja 
avtorskih pravic, saj vse to uredijo 
podjetja, ki upravljajo take zbirke. Vi 
morate včasih le plačati mesečno naro-

čnino in svet glasbe vam je tako rekoč 
pod nogami. 
Vse večkrat se dogaja tudi, da ljudje 
glasbo vrtijo kar s spletnega mesta 
YouTube. A včasih so posnetki slabi, 
lahko hreščijo, založbe pa lahko tudi 
prepovejo objavo ali predvajanje. 
PRENOS PODATKOV. Pri vsakem 
takem poslušanju pretočnih glasbenih 
storitev ali radijskih postaj ter YouTu-
ba morate seveda vedeti, kako boste 
podatke prenašali. Če ste povezani 
na domače ali prijateljevo brezžično 
omrežje, je vse v redu – če pa ste na 
javnem mestu in prenašate podatke s 
pomočjo mobilne podatkovne poveza-
ve (Telekom Slovenije ali Simobil ali 
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www.toplina.net
Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj, Tel: 051 675 657 

Janez Logar, janez.logar@toplina.net

Janez Logar, mag., 
terapevt

Toplina
zakonski in družinski center
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Moja jeza!
Jezi me pol sveta. Sodelavci, starši, dogodki v Ameriki, nepra-
vilno parkiran avto, jezijo me počasni ljudje, jezijo me politi-
ki, še najbolj pa moj mož, ki me samo gleda in nič ne reče. To 
me spravi v bes, da bi ga kar udarila. Jezijo me vaši članki, ko 
samo pomirjate ljudi in jim svetujete, naj se že končno enkrat 
začnejo pogovarjati. V meni kar vre bes. Občasno se ustavim 
in vidim moža, ki čaka, kaj sledi sedaj.

Draga gospa! Vsi občasno občutimo jezo, kar je najbolj naraven 
odziv na krivico. Vaše količine jeze precej presegajo koristno dozo 
tega čustva. Gotovo zelo trpite v takšnih trenutkih, ne veste, kako 
si pomagati, veste pa, da si ne želite tako čustveno napornega vsa-
kdanjika do konca življenja. Težko je tudi za vaše telo, ki se v najhuj-
ših trenutkih kar napihne, poveča se pritisk v mišicah, pojavi rde-
čica na obrazu. Čutite, da ste prava čustveno-energetska bomba. 
Na drugi strani pa ljudje ob vas onemijo, nočejo komentirati, kajti 
vsaka beseda je kot olje na ogenj. Sodelavci in sosedje se umakne-
jo, kar vam še poveča jezo. Mož je tiho. On popolnoma zamrzne, 
ne da noče, on ne more nič reči. Kot ste vi polni jeze, je on poln 
strahu. Ozračje se sprosti, ko vi odkričite svojo grozo. 
Vajina naveza jeza-strah ohranja to vzdušje. Žal ni komunalnega 
servisa, ki bi odpeljal to nesnago. Imata pa vidva moč, da jo pre-
kineta. Najprej boste razumsko sprejeli odločitev, da je vaša jeza 
vaša, in ne od moža, sodelavcev, sosedov. Oni vam jo le sprožajo. 
Zaradi intimnega odnosa je vaš mož pravi specialist za to. Sprejeli 
boste odgovornost za svoja dejanja, ki sledijo tej količini jeze (vpi-
tje, razbijanje, nora vožnja). V olajšanje vam bo ugotovitev, da sta 
vaša jeza in možev strah ista groza. Problema ne bosta mogla rešiti 
le z razumom. Vi boste možu začeli govoriti o svoji jezi. Opišite mu 
jo: kakšna je, kje v telesu jo čutite, kako telo reagira, ko jeza prihaja, 
kako je vašemu telesu, ko je jeza na višku, kako je vam živeti s to 
jezo. Najprej možu povejte, da je to vaša jeza in da je njegova nalo-
ga samo to, da posluša. Nič drugega. On ni kriv za vaše izbruhe in 
za vaše trpljenje. Niti vam on ne more odvzeti vaše jeze, čeprav jo 
sproža. Medtem ko mu boste vi govorili o svoji jezi, se bo njemu 
povečeval strah. Zato se mu zahvalite, ker vas posluša, in ga spod-
budite (v mirnem tonu), naj samo zdrži. Kako zelo težko je to, boste 
videli in občutili, ko bo on na vrsti za pripoved o lastnem strahu. 
Takrat boste vi morali zdržati in poslušati. Vredno je poskusiti. Vesel 
bom vaše povratne informacije na spodnji naslov.

Apple TV je sicer Applov samostojni predvajalnik 
filmov, a tudi glasbe prek Applovega sistema AirPlay 
ter storitve Apple Music in storitve iTunes v iCloudu. 
Če pa želite iz iPhona ali iPada glasbo spraviti na 
hi-fi ojačevalnik, vam lahko pomaga vmesnik AirPort 
Express, ki ima tudi namenski avdio izhod.

kdo tretji), le pazite, da vas ob prejemu računa za storitve 
ne bo bolela glava. 
ZVOČNIKI IN POVEZAVE. V korist so vam pri predvajanju 
lahko tudi boljši zvočniki, saj telefoni sami niso najbolj 
idealno opremljeni. Hitra rešitev so lahko brezžični, blu-
etooth zvočniki – na voljo so že od dvajset evrov naprej, 
vendar pa kakovost stane in pod sto evrov so rešitve le 
zasilne in primerne za rabo v najnujnejših primerih. 
Za domačo rabo si lahko pomagate tudi tako, da telefon 
priklopite na televizor – pod pogojem, da ima televizor 
zvočni vhod (včasih je označen z AUX, včasih pa AUDIO 
IN). Seveda pa je najbolje, da telefon ali tablico ali pa ose-
bni računalnik, priklopite na namenski »radio« ali hi-fi 
napravo. Tako si boste zagotovili največ užitka v glasbi. 
Priklop je možen prek vhoda za avdio naprave, lahko pa 
uporabite tudi kakšno elegantnejšo, brezžično rešitev. 
Omenili smo že bluetooth povezave – nekateri sprejem-
niki imajo ta protokol že vgrajen in zelo enostavno lah-
ko glasbo s telefona spravite na zvočnike brezžično. A 
tudi bluetooth ni, v smislu kakovosti predvajanja zvoka, 
najboljši. V ta namen je Apple že pred časom postavil 
svoj standard, AirPlay, ki ga poznajo le redke naprave. 
Lahko pa si pomagate z Applovim sprejemnikom Apple 
TV, ali pa Apple AirPort Express, ki oba znata spreje-
mati brezžični prenos glasbe in videa preko brezžičnega 
omrežja – napravi sami pa lahko s standardnim kablom 
priklopite na televizor (Apple TV) ali pa na hi-fi ojačeva-
lec ali sprejemnik (AirPort Express). Kdor si želi brez-
žično predvajanje in odličen zvok, lahko pogleda tudi po 
zvočnikih Sonos, ki se jih pri nas za zdaj, kolikor vem, ne 
da kupiti – so pa izjemno priljubljeni, imajo zanesljive 
brezžične povezave in odličen zvok. Imajo samostojne 
zvočnike, ki jih lahko postavite tudi v različnih sobah, 
in nato izbirate, katero glasbo boste predvajali v katerem 
prostoru – ali pa povsod isto – in to le s pomočjo svojega 
pametnega telefona. 
Seveda vam pa nihče ne brani, da v telefon priklopite svo-
je priljubljene slušalke in se glasbi prepustite popolnoma 
intimno. A tudi pri slušalkah se lahko nakup poljubno 
močno zakomplicira – odvisno, katera barva vam ustreza, 
kako velika ušesa imate, ali želite brezžične in za koliko 
denarja, seveda. 
In še nekaj – ker je kombinacij veliko, se pred nakupom 
dobro posvetujte s prodajalcem. 
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Na račun obljub imate že zelo gren-
ko izkušnjo. Še posebno pri financah 
verjamete v čudeže, ki jih ne more 
biti. Zanesete se le lahko na svoje 
delo in sposobnosti, ki jih imate, in jih 
končno izkoristite sebi v prid. Srečna 
dneva bosta 20. in 22. 1. Misel mese-
ca: Domišljija je pomembnejša od 
znanja.

BIK 
22. aprila–20. maja

Pred vami so veliki načrti. Postavili 
boste merilo, kakšna bo vaša prihod-
nost. Naveličali se boste biti stranski 
igralec in le opazovalec sreče dru-
gih. Novice, ki jih boste prejeli, vas 
postavijo pred težko odločitev. Sreč-
na dneva bosta 26. 1. in 2. 2. Misel 
meseca: Jutrišnji dan je lahko velika 
skrivnost.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Začele se vam bodo dogajati prijetne 
stvari in kar zadovoljni boste z živ-
ljenjem. V družbi boste s pravimi 
prijatelji, kar ste že prav pogrešali. 
Tudi za nekaj dni dopusta boste imeli 
možnost. Ne oklevajte! Prepustite se 
mirnemu toku življenja. Srečna dne-
va bosta 25. 1. in 7. 2. Misel meseca: 
Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo 
biti še bolje.

RAK 
22. junija–22. julija

Vedno znova si nalagate nove 
obveznosti. Ne znate drugače. Ker 
vedno držite obljubo tudi sami do 
sebe, boste imeli ogromno dela in 
se temu tudi zelo posvetili. Hkrati 
pa ne smete pozabiti na bližnje lju-
di. Srečna dneva bosta 28. 1. in 4. 2. 
Misel meseca: Ne hranimo življenja z 
drobtinicami, če imamo celo pogačo.

LEV
23. julija–23. avgusta

Nikar se z vsemi štirimi ne borite 
proti spremembami. Sprejmite nov 
način razmišljanja, s tem pa bodo 
tudi odločitve drugačne. Zaupali 
boste zunanjim vplivom, vodili vas 
bodo na pravo mesto. Srečna dneva 
bosta 24. 1. in 1.2. Misel meseca: Za 
spoznanje, da v življenju malo potre-
bujemo, moramo veliko žrtvovati.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Imeli boste dobre ideje, a vseeno jih 
boste za nekaj časa prepustili času, 
da bodo dozorele. Zaradi izboljšanja 
financ boste zelo navdušeni in zato 
boste dobre volje. Imeli boste nas-
meh na obrazu. Srečna dneva bosta 
21. 1. in 12. 2. Misel meseca: Lepa 
beseda lepo mesto najde.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Vsak pride v obdobje, ko je sposo-
ben videti samo svoje težave, in če si 
priznate ali ne, ste ravno sedaj v tem. 
Koliko časa bo trajalo to samopomi-
lovanje, bo odvisno samo od vas. 
Poslovno se vam obetajo spremem-
be. Srečna dneva bosta 25. 1. in 6. 2. 
Misel meseca: Dve življenji ima, kdor 
zna eno živeti.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Imeli boste občutek, kot da ste zap-
ravili priložnost, ki se ne bo pono-
vila. Raje boste začeli razmišljati, 
da bodo druge priložnosti še boljše, 
namesto da bi postali slabe volje. Že 
kmalu se vam obeta presenečenje. 
Srečna dneva bosta 18. 1. in 10. 2. 
Misel meseca: Zaupanje vase je naj-
pomembnejše za pot do zmage.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Že sama misel, da bi se odpravi-
li stran od vsega, vam bo vzelo vso 
slabo voljo. Si predstavljate, kakšno 
veselje bi si naredili, če bi to misel 
tudi realizirali. Poskusiti ni greh, 
možnosti pa se bodo tudi pokazale. 
Srečna dneva bosta 27. 1. in 3. 2. 
Misel meseca: Ne posekajte drevesa, 
ker ste našli črva v jabolku.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Na splošno so pred vami spremem-
be, ki so več kot dobrodošle. Na raz-
ličnih področjih se vam bodo ponuja-
le priložnosti, tako da boste končno 
lahko tudi drugim pokazali svoje raz-
nolike sposobnosti. Nekdo vas bo 
presenetil. Srečna dneva bosta 20. 
1. in 7. 2. Misel meseca: Bodite bolj 
potrpežljivi in prišli boste dlje.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Življenje se vam bo postavilo na pra-
vi tir in končno boste postali dovzetni 
za nove stvari. V ljubezni boste stali v 
križišču, a z odločitvijo raje ne hitite. 
Poslovno se vam obetajo spremem-
be. Srečna dneva bosta 23. in 26. 1. 
Misel meseca: Ostankov ni, in kdor to 
ve, je pripravljen na jutrišnji dan.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Novi začetki, ki ste jih sprožili pred 
kratkim, se vam bodo obrestovali. 
Uživali boste v svojih uspehih in se 
veselili lastnega zadovoljstva. Vsak 
prosti trenutek boste izkoristili tako, 
da se boste posvetili sebi in svojim.
Srečna dneva bosta 29. 1. in 8. 2. 
Misel meseca: Vsi imamo sanje, a le 
redki jih upajo uresničiti.
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

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

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

6. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...




