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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)
T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

PIVO HOP 
PRINCES 4,2 % 

 0,33 l ploč. 

PIVO  
LAGUNITAS  

IPA 6,2 %  
 0,355 l st.  

PIVO MORT 
SUBITE KRIEK 4,0 %

0,25 l st.

PIVO ROCKET  
QUEEN 6,9 %  

0,33 l ploč.  

PIVO MARS  
COLONY 5 % 

0,33 l ploč.   

PIVO CASHMERE 
NEIPA 

0,33 l ploč.

PIVO 
FORBIDDEN  
FRUIT 4,7 % 
0,33 l ploč. PIVO KOMB4JN  

PALE ALE 
0,33 l ploč.

PIVO SOL 4,5 % 
0,33 l st. PIVO AFFLIGEM 

BLONDE 6,7 % 
0,30 l st.

        VRHUNSKA PONUDBA PIVA

PIVO POVODNI  
MOŽ 5,8 % 
0,33 l ploč.

Vsa sončna 
očala

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

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

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

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

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   3 13/09/2018   15:06

popust -25%
velja do 1. marca
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je me seč na pri lo ga  
Go renj ske ga gla sa  

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Nazorjeva ulica 1, 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 
od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure,
petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje in 
praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 5. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 18. januarja 2019,  
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 1

4 I POJE, KAR ČUTI
Stopi k mikrofonu, glavo nagne nekoliko 
na levo in … slišim le še njegov žametni 
glas. Bordo je najnovejši glasbeni projekt 
Tomaža Štularja, pevca nekdanje skupine 
The Tide, ki je konec prejšnjega leta poletel 
v Medzvezdje. Tomaž je poet in poslovnež, 
zagovornik zelenega planeta. Pogovor z 
njim je kot njegova poezija. »Ej, Štulc,« 
pokličem dolgoletnega znanca, ko gre s 
psičko Ajšo po ulici, »kam hitiš?«

8 ZAČUTILA STRAST DO 
PISANJA
V želji, da prijatelja preseneti z bolj ose-
bnim darilom, je Irena Sokol iz Stražišča 
napisala pravljico. A namesto nekaj strani 
jih je nastalo petdeset, odzivi prvih bralcev 
pa so jo spodbudili, da pravljico tudi izda. 
Zgodba o Janu in njegovih vragolijah nosi 
nekaj zelo lepih sporočil.

12 STARŠI NAJ USMERJAJO, 
IN NE ODLOČAJO
Bliža se čas, ko se bo marsikdo moral 
odločiti, na kateri srednji šoli ali fakulteti 
nadaljevati izobraževanje. Mladi naj o 
poklicnih možnostih začnejo razmišljati 
že prej kot v osmem ali devetem razredu, 
svetuje Helena Piškur, svetovalna delavka 
na Osnovni šoli Matije Čopa Kranj.

10 I Po informacije o šolah

24 I Življenje je vrednota

27 I Mali format v Mali galeriji

28 I Plavalci na tekmovanju Dr. Fig

34 I Jejmo zdravo
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Besedilo: Igor Kavčič

Te prijatelji in znanci od nekdaj kli-
čejo Štulc?
»V najstniških letih smo se med seboj 
običajno klicali z okrajšavami in jaz sem 
bil od zmeraj Štulc. No, Pižama me je 
svoj čas klical Štulijo.« 
Potem fant dopolni 18 let in bi rad 
bil še kaj drugega, zato s prijatelji 
ustanovi glasbeno skupino ...
»Po navadi sem se res 'reševal' s tem, 
da sem imel skupine. Ta potem postane 
neka tvoja blagovna znamka, pod katero 
mogoče lahko začneš uresničevati svoje 
želje in ideje. Tako je bila skupina Moo-
nart, kasneje The Tide in je zdaj Bordo.« 
Se spomniš – mislim, da je bilo 
pred kakimi dvajsetimi leti –, ko 
smo v Prešernovem gaju fotografi-
rali Aleksandra Mežka za intervju 
v Gorenjskem glasu in si v želji, da 
bi se povezal z njim, prišel tudi ti ...
»Še danes se živo spominjam tega sre-
čanja. K Mežku sem stopil z zgoščenko 
s posnetki skupine Moonart. Rekel sem 
mu – pozneje mi je povedal, da mu je 
takrat šlo na smeh, ampak mu je bilo zelo 
všeč –, da sicer ne poznam ravno njegove 
muzike, ga pa prosim, če bi lahko poslu-
šal naše posnetke in jih pokomentiral, češ 
to pa je glasba, ki jo delam jaz. Vedel sem, 
da je takrat že dolgo bival v Londonu, in 
sem upal, da mi bo dal kakšne smerni-
ce, kako priti do založbe. Predvsem me 
je zanimalo njegovo mnenje o pesmih v 
angleščini in naši glasbi nasploh. 

Povabil me je k sebi v Žirovnico in mi 
predstavil na dva lista formata A4 na 
roko napisane svoje občutke ob posluša-
nju naše glasbe. Med drugim je zapisal, 
da Kaja Draksler, ki je igrala klaviature, 
ne sodi v našo skupino, da je njena glas-
bena širina mnogo večja, kot jo lahko 
izživi pri nas. Danes je, kot vemo, Kaja 
vrhunska džezovska pianistka. Sveto-
val pa mi je nekaj, kar tudi sam povem 
naprej mladim glasbenikom, še pose-
bej pevcem – kadar poješ v angleščini, 
moraš vsako besedo, ki jo izgovoriš, 
tudi dejansko misliti in čutiti. Tega sem 
se kasneje še kako držal in vedno, tudi 
potem s The Tide, so vsi hvalili mojo 
angleško izgovarjavo.«
Mar se niste takrat tudi sami podali 
v London v iskanju angažmaja pri 
kakšni od velikih glasbenih založb?
»Mežku sem rekel, zdaj gremo še v 
London trkat na vrata založb, pa se mi 
je samo smejal, češ Tomaž, to se na ta 
način že dvajset let ne počne več. Kako 
je pa njemu uspelo, sem bil trmast. 
Odločili smo se delovati po instinktu in 
smo šli v London trkat na založbe Virgin 
Records, EMI Records, Island Records, 
ta je imela pod okriljem U2 ... Bili smo 
mulci pri dvajsetih in smo imeli štiri 
dni časa, da nam uspe. Na prvi založbi 
so vprašali, ali smo s kom dogovorjeni, 
smo rekli, da ne, in so nam odgovorili, 
vas bodo uredniki poklicali, za zdaj pa 
hvala lepa. Na drugi založbi smo prišli le 
do vratarja, na tretji sem se že naučil, da 
na vprašanje, ali smo s kom dogovorje-
ni, rečem, da se ne spomnim imena, in 

ko rečejo, ali je bil John, rečem: seveda, 
on je bil. Ker je bil ravno na sestanku, 
smo pustili posnetke v poslušanje, naj 
čim prej pokliče na mojo telefonsko šte-
vilko. Tik pred našim odhodom domov, 
sem dobil klic iz Island Records, da je 
John poslušal material in bi se z nami 
dobil čez pet dni. Odgovorim, da žal ne 
bo šlo, ker gremo čez nekaj ur na letalo 
in domov.«
Bi tudi danes šel domov?
»Najbrž bi šel. Takrat sem ugotovil, da 
nočem biti del glasbene industrije, ki za 
podpis pogodbe glasbeniku vzame velik 
del svobode in predvsem dušo. Niko-
li kasneje se nisem odločil za ta korak. 
Takrat mi je bil očitno le izziv poskusiti, 
ali se to da.«
Tudi kasneje s The Tide ste se drža-
li svoje poti, prisegali na avtorske 
skladbe in lasten glasbeni izraz ...  
»Največja napaka, to vedno povem vsa-
komur, ki ustanavlja svojo skupino, je 
kopiranje raznih trendov, ki prihajajo 
k nam iz tujine ali pa jih je tu celo že 
kdo povzel. To pomeni, da loviš zadnji 
rep, ki je še na sceni, in preden boš izdal 
album, bo že davno v trendu nekaj tre-
tjega. Sam hkrati nikoli ne boš unika-
ten, nikoli ne boš imel svojega jaza. V 
The Tide smo vseskozi delali tisto, kar je 
meni oziroma fantom ležalo. Pri skupi-
ni mi je bilo vedno všeč, da smo se drža-
li podpiranja moji vokalni liniji. S tem 
smo eden drugemu dali tudi dovolj pro-
stora za lastni manever. Res pa nismo 
igrali priredb. Tudi sam nisem nikoli bil 
piknik kitarist.«

Poje, kar čuti
Stopi k mikrofonu, glavo nagne nekoliko na levo in … slišim le še njegov žametni glas. Bordo je najnovejši 
glasbeni projekt Tomaža Štularja, pevca nekdanje skupine The Tide, ki je konec prejšnjega leta poletel 
v Medzvezdje. Tomaž je poet in poslovnež, zagovornik zelenega planeta. Pogovor z njim je kot njegova 
poezija. »Ej, Štulc,« pokličem dolgoletnega znanca, ko gre s psičko Ajšo po ulici, »kam hitiš?«
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Nisi igral na žurih?
»Nikoli. Bežim proč, če mi to kdo pre-
dlaga. Saj sploh ne bi vedel, kaj igrati, 
ker ne obvladam tovrstnega repertoarja. 
No, eno priredbo smo vendarle naredili, 
skladbo The Ascent Of Man za album 
Projekt R.E.M., pri katerem je sodelo-
valo več slovenskih skupin, akcija pa je 
bila čudovita izkušnja. Je pa napaka, če 
imaš koncert avtorskih pesmi, potem 
pa zaigraš priredbo in si s tem pljuneš 
v lastno skledo, saj bo publika potem 
hotela samo še znane priredbe. Za to 
obstajajo 'tribute bandi'.«
Pa vendar, v vaših začetkih je vel-
jalo, da igrate nekaj takega kot The 
Doors in imaš ti podoben glas kot 
Jim Morrison. Ne boš rekel, da ti to 
ni godilo?
»Niti ne.«
Ja seveda ...
„Res so mi govorili, da imam glas podo-
ben Jimu, ampak ker sem samouk, sem 
vedno poskušal razviti svoj lastni izraz 
in ton. Z leti mislim, da mi je to uspe-
lo. Saj podzavestno res sprejemaš tisto, 
kar poslušaš, tudi Doorse, Nirvano in 
podobno, in mogoče nekaj tega daješ 

v svojo glasbo; a če gradiš svoj lastni 
izraz, potem ti to ni najbolj pogodu. 
Vem – ljudje radi predalčkajo, nekam te 
pač morajo dati, če ne, niso srečni. Sča-
soma sem se s tem sprijaznil. Ampak če 
bi moj glas uporabili v metalni glasbi, 
najbrž ne bi govorili, da sem podoben 
Morrisonu.«
The Tide ste delovali dvanajst let, 
posneli ste tri studijske albume, 
enega v živo – kje se je zgodba 
skupine končala? Ste si želeli več 
uspeha, ste imeli premalo koncer-
tov, ali ste preprosto postajali sta-
rejši in so v ospredje prišle druži-
ne, ti si dobil sina ... 
»Zgodilo se je vse to, kar si naštel. Prav-
zaprav se je po neki naravni poti zgodba 
The Tide zaključila in všeč mi je, ker 
smo znali sprejeti to odločitev in zgodbo 
lepo zaključiti. Sam sem na prvem mes-
tu čutil preobremenjenost glede mened-
žeriranja koncertov, delanja promocije 
in vsega živega, samo glasbe ne. Hkrati 
pa po toliko letih, ko smo ravno posne-
li album Landings, sodelovali z Valom 
202 ter imeli prenose enodnevnegea 
koncerta iz Vitanj, letališča Brnik, celo v 

zraku v Pipistrelovem letalu v Ajdovšči-
ni in poskrbeli za eno boljših promocij 
v Sloveniji, kličeš po klubih, pa ti rečejo: 
'Kaj pa vem, kdaj bi lahko imeli kakšen 
koncert.' S tem mislim tudi filmsko 
glasbo, odlične videospote z režiserjem 
Miho Knificem, ulične glasbeno-gibalne 
performanse z Vito Osojnik ... Huh, bilo 
je res mnogo projektov. 
Ugotovili smo sicer, da bi še naprej lah-
ko nizali vrhunske albume, saj nam ni 
manjkalo idej, mislim pa, da je zmanj-
kalo te volje do same glasbene scene v 
Sloveniji in vsega, kar sodi zraven.«
Bilo je dobro, naj ostane dobro.
»Točno tako. Obrneš nov list, ki je še 
prazen, in začneš znova. To živim zdaj. 
Že pred leti sem si rekel, da bi rad do 
svojega štiridesetega leta ustvaril samo-
stojni album. Začel sem delati takoj in 
z albumom Medzvezdje sem se prehitel 
za eno leto.«
Iz angleščine si v besedilih tudi 
presedlal v slovenščino ...
»Lahko bi rekel, da je bil glavni povod za 
to rojstvo sina Jakoba. Ko sem mu začel 
peti in igrati, sem se odločil, da mu bom 
pel v slovenščini. Res je tudi, da so me 

Tomaž in psička Ajša na sprehodu v svojem mestu / Foto: Primož Pičulin
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tudi v preteklosti glasbeni uredniki spra-
ševali, zakaj ne poskusim v slovenščini. 
Ko bo čas in želja, sem odgovarjal. In to 
dvoje je prišlo z Jakobom.
Prej sem se bal, da bi s slovenščino bese-
dila postala preveč površinska, danes 
razmišljam drugače. Tudi če bi napisal 
pesem s klišejskimi frazami, kot sta rad 
te imam ali ljubim te, bi z lahkoto vedel, 
kako in kaj početi z njima, kako ju ume-
stiti v besedilo in izgovoriti v izvedbi. 
Če besede resno misliš in čutiš, bodo 
to začutili tudi poslušalci. Tako sva s 
kitaristom Janezom Šterom začela prip-
ravljati osnutke mojih idej, saj sem zelo 
hitro vedel, kaj hočem – ustvarjati nove 
pesmi, dobiti producenta in jih pošilja-
ti na radijske postaje. Vsaka pesem, če 
je le dobra, si zasluži rojstvo v najboljši 
možni obliki.« 
Si načrtoval tudi ime? Kaj pomeni 
Bordo? To je barva dresov nogo-
metašev Triglava, kraljevskega 
žameta, težkih odrskih zaves v 
gledališču …
»To zadnje, ne zaradi dresov. Ko sem 
izbiral ime, me je prijatelj in soglasbe-
nik Drejc Pogačnik vprašal: 'Tomaž, 
kako slišiš svoj glas?' Rekel sem mu, da 
ga vidim žametnega, moja asociacija na 
žamet pa je vedno bordo barva.«
Ali muziko in svojo poezijo vidiš 
skozi barve?
»To ne, znam pa si ju predstavljati v 
sliki.«

Tvoje pesmi imajo torej tudi vizual-
no podobo; ali vedno tudi vidiš, kar 
si napisal?
»Zagotovo. Iz tega, kar se mi naslika v 
mislih, napišem pesem. Oboje je zelo 
povezano, zato se mi vedno, kadar 
pišem, smeji. Ker je to vedno lep trenu-
tek.«
In si nekje gor v 'medzvezdju'?
»Vedno nekoliko odhajam tja. Žena me 
pri tem, kar se dogaja, ko odplavam, še 
najbolj razume oziroma dovoljuje izho-
de (smeh). Imam srečo in trudim se, da 
me bo še naprej razumela in podpirala.«
Slogovno s svojo glasbo ostajaš v 
baladah, v besedah globok in neka-
ko umirjen, hkrati pa si zelo akti-
ven in energičen človek … Gre za 
dva Tomaža? 
»Na ulici v družbi ves nasmejan, na 
odru pa povsem drugačen. Oba Toma-
ža sta prava nobeden ni ponarejen, oba 
sta iskrena. Zadnje čase na odru mogo-
če še bolj odpiram vrata svoje duše. Zdi 
se mi pomembno, da ljudem pokažem, 
da je iskrenost še kako nujna na tem 
svetu. Sem spodbujevalnik čustev, ki 
se v ljudeh skozi moje pesmi vsaj malo 
začenjajo prebujati. V hitrih pesmih 
nisem doma, ne znam kričati. Sicer pa 
je album Medzvezdje nekakšen presek 
vsega, kar sva s producentom Petrom 
Penkom počela zadnji dve leti, od sode-
lovanja s kitaristom Janezom Šterom, 
pevko Tino Marinšek, do samega sebe 

in celotnega 'live banda', s katerim smo 
koncertirali na Izštekanih 25 in postavili 
zanimivo Bordo zgodbo v živo.«
Naj še nekoliko ostanem pri dveh 
Tomažih. V pesmih si lahko sanjač, 
ki potuje v neke druge svetove, v 
življenju si zelo konkreten – letos 
štiridesetletnik, ki si zna in zmore 
izboriti svoj prostor pod soncem ... 
»En Tomaž je za muziko in dušo, drugi 
za službo, posel in te stvari. V poslu zdaj 
delam na projektu ekološkega pakiranja 
in sem trdno prepričan, da bom z njim 
uspel. Ni ga, ki bi me ustavil pri tem. Na 
splošno mislim, da ljudje vse prevečkrat 
prehitro odnehajo. Mnogi so na začetku 
še vztrajni, ko pride prvi klanec in mora-
jo dati v prvo prestavo, pa odnehajo, 
češ da nima smisla. Sam sem vztrajen, 
lahko bi rekel tudi trmast, kar mi pride 
prav, včasih pa me tudi tepe.«
Kaj te vodi, ko pišeš pesmi, um ali 
srce? 
»Uf, težko vprašanje. (premor) Srce.« 
Pričakoval sem tak odgovor. 
»Hvala. To pomeni, da se še poznam.« 
Naj izkoristim priložnost. Prijatelj, 
ki se ukvarja s tekstilom, bi potre-
boval splinte, take bolj fine. Potre-
boval bi jih malo več, vsaj petdeset 
tisoč kosov, kje bi jih lahko nabavil?
»Ha, ha. Pri meni seveda.«
Kaj so pravzaprav splinte?
»To je eden od produktov, s katerega 
prodajo se poklicno ukvarjam. Splinta je 
plastična vezica za pritrjevanje kartonč-
kov oziroma deklaracij na tekstil. Proiz-
vajalec je ameriško podjetje Avery Den-
nison, s katerim sodelujemo že dvajset 
let. Zdaj je z njim partnersko povezano 
moje podjetje podjetje Štular Plus, d. 
o. o., v katerem sem ustvaril lastno bla-
govno znamko Tagson, na kar sem zelo 
ponosen ('tag' pomeni označitev, 'son' 
kot sinovi) in sem prepričan, da se bo 
začela uveljavljati po vsem svetu. S slo-
venskim inženirjem sem začel delati 
stroje za ekološko pakiranje. To pome-
ni čim manj plastike, v prihodnosti pa 
upam, da nam bo v uporabo uspelo pla-
sirati celo razgradljivo plastiko.«
Torej sadje v trgovini kupuješ ved-
no z vrečko od doma?
»Seveda, več let že. In ob tem grdo gle-
dam vse, ki jih v trgovini vsakič znova 
jemljejo. Osnovno vprašanje zame 
je, kaj bom dobrega storil za ta svet. 
Če se to vprašaš v svojem poklicu in v V živo na Izštekanih 25 / Foto: Marko Alpner
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tem smislu deluješ na lokalni ravni, 
do soseda ali v globalnem smislu, je to 
nekaj najlepšega, kar lahko počneš. To 
te začne navdihovati tako v poklicu kot 
pri pisanju pesmi in ustvarjanju glas-
be. Ugotovil sem, da na obeh področjih 
razmišljam podobno. 
Ko se mi pri pisanju pesmi pojavi neka 
ideja, se v meni začne nekaj dogajati, v 
telesu se sprosti neki kemični proces, 
ki te navdihuje z izjemno srečo … Tak 
komad lahko na vajah nastane v petih 
minutah in najtežja naloga je isti obču-
tek potem ujeti in posneti kasneje v stu-
diu. Pravzaprav se trudimo narediti čim 
boljši približek.«
Poslušam pesem Obljubim z aktu-
alnega albuma Medzvezdje. Med 
drugim poješ … Da zrastel boš do 
neba, obljubim. Postaral se bo tvoj 
obraz, obljubim … Močne besede.
»Obljubljam svojemu sinu Jakobu. 
Ampak ta pesem seveda lahko velja tudi 
za druge starše in njihove otroke. Gre za 
pesem skupine Radiohead z naslovom I 
promise, ki je bila izdana pred letom in 
pol. Sam sem uporabil prevod, torej bese-
do obljubim, ki je mehka, ko jo izgovo-
riš, je sicer nekoliko dolga, a vsebuje 'lj', 
v njej je tudi ljubiti … Odločil sem se za 
priredbo. Zvečer, ko sem prišel domov, 
sem tako rekoč v desetih minutah napi-
sal svoje besedilo in ga posvetil Jakobu, 

hkrati pa vsem staršem, ki obljubljajo 
svojim otrokom. Pesem imam za svojo, 
saj gre razen melodije in vokalne linije 
za povsem drugačno besedilo. Kontak-
tiral sem agencijo skupine Radiohead, 
jim poslal besedilo, pojasnil, za kaj gre 
v njem, in dobil dovoljenje za uporabo.«
Zadnja leta živiš v kranjskem sta-
rem mestnem jedru. Kako doživljaš 
življenje v svojem mestu, v kate-
rem si tudi sam dejaven na različne 
načine? 
»Še posebej, odkar sem se preselil v stari 
del mesta, se mi zdi, da je Kranj eno lep-
ših mest. Po moje, da še nisem izgubil 
stika z okoljem, ki traja še od moje mla-
dosti. Ko si mlad, si ustvarjalen, kreati-
ven, povsod te je dovolj, ampak ali mora 
potem slediti obdobje, ko rečeš: dosti je 
heca, imaš službo, družino, otroka, čas 
je, da nehaš s 'traparijami', prodaj kitaro 
in postani resen. Sam se s tem ne strin-
jam. Ohranjati otroka v sebi in ga hrani-
ti je najbolj pomembna stvar v življenju. 
Bolj ko bomo hranili tega otroka v sebi, 
bolj bomo lahko ustvarjalni, bolj bomo 
po svetu hodili nasmejani, bolj se bomo 
aktivno udeleževali življenjskega utripa 
v svojem bivanjskem okolju. 
Seveda sem tudi angažiran meščan. 
Znam biti zelo piker na jeziku, a vselej 
iskren. Tisti, ki znajo to ceniti, dobro 
shajajo z menoj.«

V Kranju lahko govorimo o porastu 
urbane kulture v zadnjih letih, kate-
re nosilec je prav mlada generacija. 
Si tudi član komisije, ki se ukvarja 
z dodeljevanjem občinskih sredstev 
s področja kulturnih razpisov ... Kaj 
pogrešaš v kranjski kulturi?
»Najprej moram povedati, da se v Kra-
nju dogaja ogromno, kar vem prav iz 
razpisov, ki jih omenjaš. Če bi šteli vse 
dogodke na prebivalca in vse lokacije, 
kjer se kaj dogaja, bi se skoraj lahko 
primerjali z Ljubljano, zagotovo pa smo 
pred Mariborom in Celjem. Od gleda-
lišča, Trainstationa, Layerjeve hiše do 
muzejskih galerij ... Mogoče pogrešam 
več literature. Prav tako ne vem, kaj se 
dogaja s kranjsko glasbeno sceno, sku-
pinami. Pred petnajstimi leti smo imeli 
kopico mladih neuveljavljenih skupin, 
ki so se trudile, vztrajale. Zdaj mladi oči-
tno hitreje odnehajo. Sam mislim, da je 
treba ustvarjati, biti delaven, za kar sem 
jaz živi primer. Če izdaš singel in po 
nekaj mesecih novega, bodo uredniki na 
radijih vedeli, da deluješ, da obstajaš.«
Ali to pomeni, da lahko pričakuje-
mo še nekaj Bordo živih nastopov?
»V skupini imam Kranjčane, same 
odlične glasbenike, ki so tudi sicer odli-
čna družba. Med nami pa se je razvilo 
tudi zaupanje. Ko so prišli na vajo za 
koncert, sem rekel le, da nočem slišati 
tistega, kar je na albumu, ampak da me 
zanima moj album, kot ga bodo zaigrali 
oni. Zanima me tudi način dela, kot sva 
ga imela s slikarko Marušo Štibelj, prav-
zaprav pa različni projekti, ki temeljijo 
na dobri ideji. Band imamo pripravljen 
za še ene Izštekane v aprilu, ob tem pa 
seveda že pripravljam nov material za 
naslednji Bordo projekt.«
Vrniva se na začetek k Štulcu. Te 
kdaj kdo pokliče Bordo?
»Mogoče kdaj kakšen prijatelj reče tako 
v šali. Se pa beseda bordo dostikrat poja-
vlja znotraj naših pogovorov. Obstaja pa 
tip s Planine, ki me vedno pokliče po 
komadu You River Wild še iz časa The 
Tide. In običajno se obrnem, ker me 
zanima, kdo je tisti, ki pozna ta komad.«

Dva Tomaža v enem telesu / Foto: Jani Ugrin
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Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Gorazd Kavčič

S 
pisanjem se je Irena Sokol, sicer univerzitetna diplo-
mirana ekonomistka iz Stražišča, začela ukvarjati 
povsem po naključju. Osebo, ki ji je blizu, je želela 
za rojstni dan presenetiti z bolj osebnim darilom. Pa 

ji je na misel prišla pravljica. Zadala si je, da napiše nekaj 
strani in vsebini doda slike z interneta. »Ko sem začela, pa so 
besede kar stekle in vsak dan sem dobivala nove in nove ideje, 
kako bi zgodbo lahko razvijala. Namesto nekaj strani jih je 
nastalo petdeset, prvi bralci, ki sem jim pravljico ponudila v 
branje poskusno, pa so me spodbudili, da jo izdam,« se spo-
minja 36-letna avtorica. Novembra lani je tako luč sveta ugle-
dala pravljica Jan in njegove vragolije, ki jo je z ilustracijami 
opremila Neli Rahne iz Radomelj.
NAMENJENA OTROKOM IN TUDI ODRASLIM Z ilustracijami se 
je obseg pravljice povečal na kar osemdeset strani. V glavni 
vlogi je deček Jan, ki preživlja počitnice pri dedku in babici. 
Ob napetih dogodivščinah, ki jih doživlja skupaj z gozdni-
mi prijatelji, spozna, kaj bi rad postal v življenju in kaj je 
največ vredno ... »Pravljico sem napisala kot darilo – iz srca. 
Nosi nekaj lepih sporočil, ki niso namenjena zgolj otrokom, 
ampak tudi odraslim. Počni veliko tistega, kar te srčno vese-
li. Verjemi vase in v svoje zmožnosti. Za ljudi, ki jih imaš 
rad, si vzemi čas. Vse to so majhne stvari z velikim pome-
nom. Nekaj, kar znamo izreči vsi, a le redkim zares uspe 
tako živeti. Svoje misli sem lažje izrazila skozi pravljico, saj 
sem še vedno rada otroška po srcu, včasih tudi v dejanjih,« 
je v besedi avtorice zapisala Irena. Pa tudi to, da želi otroke 

s pravljico spomniti, kaj jim bo v življenju največ dalo in kaj 
je največ, kar lahko sami dajo drugim. »Odraslim, ki bodo 
pravljico prebrali, četudi zaradi svojih otrok, pa želim na 
obraz privabiti nasmešek in jih spomniti na otroške radosti. 
Še vedno lahko sami sebe postavimo v tisti čas in tisti obču-
tek. Vsaj kdaj pa kdaj.«
Prvi odzivi so po besedah Irene zelo dobri: »Lepo je slišati, da 
otrok zvečer ni hotel, da bi mu nehali brati. In ko so pravljico 
prebrali do konca, je rekel, da si želi še eno takšno. Najpo-
gosteje pa slišim, da zgodba zelo hitro pritegne, da vzdržuje 
napetost, da je zaplet in tudi razplet zelo zanimiv, takšen, kot 
ga bralci niso pričakovali. Veliko pohval so deležne tudi ilus-
tracije.«
KO DELAŠ NEKAJ, KAR TE ZARES VESELI. Irena se je odločila 
za samozaložbo, saj je želela, da je pravljica prav takšna, kot 
si jo je zamislila. Ker se ni odločila za založbo ali distribu-
terja, ji je izdaja knjige prinesla številne obveznosti in izzive, 
ki se jih uspešno loteva. Sedaj se bo posvetila promociji, čim 
bolj bo skušala uporabiti digitalni marketing, vzpostavila je 
spletno stran (www.createcherishlove.com) ... Kot pravi Ire-
na, je vsakega, četudi majhnega uspeha nepopisno vesela. 
»Z besedami je težko povedati, koliko veselja in pozitivne 
energije mi je ta projekt prinesel. Nikoli prej nisem bolje 
razumela, kakšen je občutek, ko delaš nekaj, kar te zares 
veseli. Začutila sem veliko strast do pisanja in ustvarjanja 
nasploh.«
V mislih že snuje novo pravljico. Najbrž bo še malo daljša od 
zgodbe o Janu, v njej naj bi bili trije glavni junaki in seveda 
poučna sporočila, nam je razkrila Irena. Za nekaj nasvetov je 
že prosila tudi izkušeno pisateljico, da se bo pisanja lahko loti-
la še bolje.  

Začutila 
strast do 
pisanja
V želji, da prijatelja preseneti z bolj osebnim 
darilom, je Irena Sokol iz Stražišča napisala 
pravljico. A namesto nekaj strani jih je nastalo 
petdeset, odzivi prvih bralcev pa so jo spodbudili, 
da pravljico tudi izda. Zgodba o Janu in njegovih 
vragolijah nosi nekaj zelo lepih sporočil.

Irena, obkrožena s pravljicami, med katerimi je seveda 
tudi njena Jan in njegove vragolije. 
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Besedilo: Ana Šubic 
Foto: Gorazd Kavčič

I
zbira poklicne usmeritve je ena naj-
pomembnejših v življenju. Zato je 
še toliko bolj pomembno, da bodoči 
dijaki in študenti informativne dneve 

na izobraževalnih ustanovah dobro izko-
ristijo in pridobijo čim več informacij o 
programih, ki jih zanimajo. Tako bo tudi 
odločitev, kje nadaljevati šolanje, lažja.
V Mestni občini Kranj po podatkih 
ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport osnovno šolo končuje 497 učen-
cev. Na informativne dneve na srednje 
šole se bodo odpravili v petek in sobo-
to, 15. in 16. februarja. V istem terminu 
bodo informativni dnevi tudi v dijaških 
domovih, na fakultetah, visokih strokov-
nih šolah in akademijah po Sloveniji. 
»Zasebni visokošolski zavodi se načelo-
ma lahko odločijo tudi drugače. Nekate-
ri visokošolski zavodi bodo organizirali 
tudi več informativnih dni in individual-
ne informativne pogovore. Informacije 
o tem bodo kandidati dobili na prvem 
informativnem dnevu oz. na spletnih 
straneh visokošolskega zavoda,« so raz-
ložili na ministrstvu.
ŽE DEVETNAJSTIČ ŠTUDENTI DIJAKOM 
Številne informacije o šolah pa je možno 
dobiti že pred uradnimi informativnimi 
dnevi – in to iz prve roke. Klub študen-
tov Kranj (KŠK) bo v soboto, 19. janu-
arja, pripravil neformalni informativni 
dan Študenti dijakom, ki bo potekal na 
Gimnaziji Franceta Prešerna. Dogodek, 
ki bo potekal že devetnajstič zapored, 

se bo začel s prvimi predstavitvami ob 
9.30 in zaključil okrog 13. ure. Sodeluje 
okoli sedemdeset študentov, ki dijakom 
v okviru tridesetminutnih predstavitev 
predstavijo visokošolske programe.
Na Gospodarskem razstavišču v Ljub-
ljani pa bo naslednja petek in soboto, 
25. in 26. januarja, potekal enajsti vse-
slovenski sejem izobraževanja in pokli-
cev Informativa. Na enem mestu bo 
predstavil celovito paleto izobraževanj 
– od srednješolskih do dodiplomskih 
in podiplomskih programov, številne 
poklice, informacije o štipendijah ... 
»Informativa je edinstven (pred)infor-
mativni dan za učence, dijake in študen-
te, da spoznajo, katere šole oz. fakultete 
jim ponujajo katere programe, jih med 
seboj primerjajo in se odločijo, katero 

izmed njih bodo obiskali na informativ-
ni dan ter kam bodo nato oddali prijav-
nico za vpis. Letos se bo predstavilo tudi 
okoli 17 programov iz tujine,« so razlo-
žili organizatorji.
NA INFORMATIVI TUDI ZAPOSLOVA-
NJE MLADIH Na Informativi bo sicer že 
drugič potekal tudi projekt zaposlova-
nja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi 
bodo lahko stopili v neposreden stik z 
delodajalci, ki nudijo več kot sto zaposli-
tev, štipendije, praktična usposabljanja, 
projektno in študentsko delo ter prvo 
zaposlitev. Zaposlitve bodo med drugi-
mi ponujali Iskraemeco, LTH Castings, 
S&T Slovenija, Hofer trgovina, kadre 
ali potencialne štipendiste bodo iskali 
tudi Slovenska vojska, Belimed, Gen-i, 
Agencija M servis ...

Po informacije o šolah
V izobraževalnih ustanovah bodo 15. in 16. februarja pripravili informativne dneve 
za bodoče dijake in študente. Še pred tem bo Klub študentov Kranj jutri, 19. januarja, 
pripravil neformalni informativni dan Študenti dijakom, zadnji januarski konec tedna 
pa bo izobraževalne programe možno spoznati tudi na sejmu Informativa v Ljubljani. 

Pred vpisi poleg uradnih informativnih dnevov potekajo tudi različni 
neformalni dogodki, na katerih lahko mladi spoznajo izobraževalne programe 
in dobijo različne, s poklici in izobraževanjem povezane informacije. 
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Dijaki Strokovne tehniške gimnazije so že drugo leto vključeni v 
mednarodni projekt iCAP, to je praktično zasnovan projekt, ki sred
nješolce z inovativnimi idejami spodbuja k podjetnemu razmišlja
nju. Projektno delo jih popelje od radovednosti, ustvarjalnosti in 
inovativnih idej do praktičnih rešitev, pri čemer so vse aktivnosti 
povezane z resničnimi vsakodnevnimi življenjskimi izzivi. V sloven
ski ekipi projekta iCAP sodelujejo Aljaž Medič, Miha Meglič, Mati-
ja Demšar in Jošt Eržen iz tretjega letnika ter Ana Triler in Maja 
Bertoncelj iz drugega letnika Strokovne tehniške gimnazije, ki 
se učijo inovativnega razmišljanja in podjetnosti. V projektu sicer 
sodelujejo še ekipe Združenega kraljestva, Romunije, Španije in 
Grčije. Slovenska ekipa mladih inovatorjev si je zaradi vročine, ki se 
je pojavila med poletjem, zamislila avtomatsko zalivanje vrta oziro

ma zelenja. Izdelek so poimenovali »Pametna Rož'ca« in je produkt 
mehanike, računalništva in elektrotehnike. Avtomatski zalivalni 
sistem predstavlja rešitev za težavo pozabljanja ali nezadostnega 
zalivanja rož oziroma vrta. Pri tem sistem sam, s pomočjo tipal v 
zemlji, odmerja zadostno količino vlage oziroma potrebo po njej. 
Dijaki so uspešno naredili prototip in ga tudi predstavili na Robot
kovem dnevu. 
Ravnateljica Strokovne gimnazije mag. Lidija Goljat Prelogar je ob 
tem povedala: »Želimo, da dijaki skozi inovativne metode in obli
ke dela pridobivajo znanja in kompetence, s katerimi bodo lahko 
uspešno nadaljevali izobraževanje na višji ravni in se bodo sposobni 
soočati z izzivi sodobne družbe ter prevzemati odgovornost za la
sten razvoj in napredek. Pri delu z dijaki tako spodbujamo sodelova

nje, timsko delo, samoiniciativnost, ustvarjalnost in 
inovativnost.« Strokovna gimnazija Šolskega centra 
Kranj kot edina tehniška gimnazija na Gorenjskem 
poleg gimnazijskega programa ponuja še nekaj 
več, saj se dijaki lahko odločajo med naborom stro
kovnih predmetov na področjih elektrotehnike, 
računalništva in strojništva, pri tem pa je cilj  ustvar
jati pogoje, v katerih bodo imeli vsi dijaki možnost 
prepoznati in razvijati svoje potenciale in interese.
Dijaki in profesorji Strokovne tehniške gimnazi-
je vas lepo vabijo na zanimiv informativni dan, 
ki bo potekal v petek, 15. februarja (ob 9.00 in 
15.00), in v soboto, 16. februarja 2019 (ob 9.00), 
v Šolskem centru Kranj, Kidričeva cesta 55.

Pametna rož'ca inovativnih dijakov Strokovne tehniške gimnazije

KMALU RAZPIS ZA VPIS Razpis za vpis 
v srednje šole in dijaške domove bo na 
spletni strani ministrstva za izobraževa-
nje objavljen v ponedeljek, 21. januarja. 
Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v 
prvi letnik za šolsko leto 2019/20 je 2. 
april. »Devetošolci, ki pa se bodo prija-
vili za vpis v izobraževalni program, za 
katerega je potrebno poleg osnovnega 
vpisnega pogoja, to je dokončana osnov-
na šola, izpolnjevati še dodatne vpisne 
pogoje, kot je na primer uspešno oprav-
ljen preizkus nadarjenosti (npr. za vpis 
v programe umetniške gimnazije, teh-
nik oblikovanja, fotografski tehnik ipd.), 
pa morajo prijavnico za opravljanje pre-
izkusa posebne nadarjenosti oddati na 
šolo, ki izvaja program, že do 4. marca,« 
so pojasnili na ministrstvu. 

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe za štu-
dijsko leto 2019/20 za javne visokošol-
ske zavode in koncesionirane študijske 
programe bo objavljen 1. februarja na 
spletnih straneh ministrstva, visokošol-

skih prijavno-informacijskih služb in na 
spletnem portalu eVŠ. Na omenjenem 
portalu so zbrane pomembnejše infor-
macije s področja visokega šolstva v Slo-
veniji, poleg tega omogoča iskanje po 
zbranih podatkih o visokošolskih zavo-
dih in študijskih programih. Prvi prijav-
ni rok za vpis v študijske programe bo 
od 12. februarja do 18. marca. V tem 
času bodo prijavitelji na spletnem porta-
lu eVŠ lahko oddali elektronsko vlogo. 
Rezultati izbirnega postopka prvega pri-
javnega roka bodo znani najkasneje do 
25. julija. Drugi prijavni rok za študijske 
programe bo od 22. do 29. avgusta. 

 Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove bo 
objavljen v ponedeljek, 21. januarja. Zadnji rok za oddajo 
prijavnice za vpis v prvi letnik za šolsko leto 2019/20 je 
2. april. Na razpis za vpis v študijske programe bo treba 
počakati do 1. februarja, prvi prijavni rok bo od 12. februarja 
do 18. marca.

Z lanskega neformalnega informativnega dneva Študenti dijakom
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Prvi izdelovalni laboratorij za mlade sedaj tudi v Kranju!! Na 
SREDNJI TEHNIŠKI ŠOLI želimo mladim približati izdelovalne teh-
nologije ter jih nagovoriti h kreativnemu in inovativnemu ustvar-
janju. Kot edina gorenjska srednja šola s področja mehatronike, 
elektrotehnike in računalništva gradimo naš strojni park in 
vsako leto posodabljamo opremo. Poleg nedavno ustanovljene-
ga raziskovalnega centra CNC-tehnologij, ki uspešno izobražuje 
stare in mlade, smo se z novimi nakupi okrepili na področju inova-
tivnih tehnologij. V naš park 3D-tiskalnikov sedaj dodajamo prvi 
industrijski 3D-tiskalnik MARKFORGED ONXY PRO, ki je edini 
takšne vrste v slovenskih šolah. Revolucionaren 3D-tiskalnik je na 
trgu z edinstvenim materialom, ki vsebuje delce karbona ter izde-
luje kose z zavidljivimi mehanskimi lastnostmi in temperaturno 
obstojnostjo. Izdelke, natisnjene iz materiala onyx, 
ki vsebuje delce karbona, ki so dodatno ojačani z 
neprekinjenimi steklenimi vlakni, lahko po mehan-
skih lastnostih primerjamo celo z aluminijem. To 
nam zagotavlja tiskanje kosov, ki so primerni za 
neposredno vgradnjo v mehanske sisteme.
V laboratoriju smo bogatejši tudi za napredni rez-
kalnik LPKF PROTOMAT S63, ki je kos praktično 
vsaki nalogi pri lastni izdelavi prototipov tiskanih 
vezij. ProtoMat S63 obvlada 2,5-dimenzionalno 
obdelavo materiala in dosega hitrost motorja 
60.000 vrtljajev/min. Zahvaljujoč tem lastnostim je 
primeren tudi za izdelavo visokofrekvenčnih vezij 
in stencilov.

Na naši šoli bosta 3D-tiskalnik in rezkalnik nepo-
grešljiva pri uresničitvi podjetniških idej ali pa pri 
prototipiranju zaključnih izdelkov naših dijakov. 

FABLAB– izdelovalni laboratorij za mlade
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Prvi izdelovalni laboratorij za mlade sedaj tudi v Kranju!! Na 
SREDNJI TEHNIŠKI ŠOLI želimo mladim približati izdelovalne tehno-
logije ter jih nagovoriti h kreativnemu in inovativnemu ustvarjanju. 
Kot edina gorenjska srednja šola s področja mehatronike, elek-
trotehnike in računalništva gradimo naš strojni park in vsako leto 
posodabljamo opremo. Poleg nedavno ustanovljenega raziskoval-
nega centra CNC tehnologij, ki uspešno izobražuje stare in mlade, 
smo se z novimi nakupi okrepili na področju inovativnih tehno-
logij. V naš park 3D tiskalnikov sedaj dodajamo prvi industrijski 
3D tiskalnik MARKFORGED ONXY PRO, ki je edini takšne vrste v 
slovenskih šolah. Revolucionaren 3D tiskalnik na trgu z edinstve-
nim materialom, ki vsebuje delce karbona ter izdeluje kose z zavid-
ljivimi mehanskimi lastnostmi in temperaturno obstojnostjo. Izdel-
ke, natisnjene iz materiala onyx, ki vsebuje delce 
karbona, ki so dodatno ojačani z neprekinjenimi 
steklenimi vlakni, lahko po mehanskih lastnostih 
primerjamo celo z aluminijem. To nam zagotavlja 
tiskanje kosov, ki so primerni za neposredno vgra-
dnjo v mehanske sisteme.
V laboratoriju smo bogatejši tudi za napredni rez-
kalnik LPKF PROTOMAT S63, ki je kos praktično 
vsaki nalogi pri lastni izdelavi prototipov tiskanih 
vezij. ProtoMat S63 obvlada 2,5-dimenzionalno 
obdelavo materiala in dosega hitrost motorja 
60.000 vrtljajev/min. Zahvaljujoč tem lastnostim je 
primeren tudi za izdelavo visokofrekvenčnih vezij 
in stencilov.

Na naši šoli bosta 3D tiskalnik in rezkalnik nepo-
grešljiva pri uresničitvi podjetniških idej ali pa pri 
prototipiranju zaključnih izdelkov naših dija-
kov. 
Najboljša priložnost za vse, ki vas zanima teh-
nologija je INFORMATIVNI DAN 15. IN 16. FEB-
RUARJA 2019. Vabljeni.

FABLAB– izdelovalni laboratorij za mlade
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INFORMATIVNI DAN, 15. in 16. februar
Najboljša priložnost za vse OSNOVNOŠOLCE.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

Odločitev, na kateri šoli ali fakul-
teti nadaljevati izobraževanje, ni 
enostavna. Kdaj naj mladi začnejo 
razmišljati o kariernih korakih?

»O tem je dobro razmišljati že zgodaj, 
in ne šele v osmem, devetem razredu. O 
poklicih razmišljajo že majhni otroci: ko 
bom velika, bom zdravnica, bom pilot, 
gasilec … Nato se lahko to le še nadgra-
juje. Pridobi se več izkušenj, več infor-
macij, da je na koncu odločitev lažja.«

Na osnovi česa naj se mladostnik 
odloči o svojih poklicnih ciljih?
»Na svoje karierne možnosti je treba 
pogledati z več različnih vidikov, tako 
z notranjega kot tudi zunanjega vidi-
ka. Predvsem je zelo pomembno, da se 
mladostnik čim bolje pozna in da ima 

Starši naj usmerjajo,  
in ne odločajo
Bliža se čas, ko se bo marsikdo moral odločiti, na kateri srednji šoli ali fakulteti 
nadaljevati izobraževanje. Mladi naj o poklicnih možnostih začnejo razmišljati 
že prej kot v osmem ali devetem razredu, svetuje Helena Piškur, svetovalna 
delavka na Osnovni šoli Matije Čopa Kranj.
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Izberite svoj jezik.
To bo vaše leto učenja tujih jezikov.
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čim več izkušenj iz različnih aktivnosti, ki se navezujejo na 
različna področja, da bi spoznal svoje interese. Če vemo, v 
čem smo dobri in kje so naše šibkosti ali ovire, če lahko real-
no vrednotimo svoje sposobnosti in znanje, če vemo, kaj nas 
zanima, katera so naša interesna področja, to lahko vpliva 

na ustreznejšo odločitev. Eden od načinov za pridobivanje 
izkušenj, preko katerih mladostnik spoznava področja, ki so 
mu blizu, je lahko tudi prostovoljstvo. Mladostnik in njego-
vi starši se morajo tudi realno vprašati, koliko truda bo pri-
pravljen vložiti za dosego kariernih ciljev in koliko je razvil 
učnih navad. Včasih rečejo, da v srednji šoli se bodo pa zače-
li učiti, a če nekdo ni 'delal' že v osnovni šoli, to pomeni, da 
potencialov ni izkoristil, da ima zato lahko premalo znanja 
za višje cilje, kar je škoda. To bi imenovala notranji vidik 
izbire, zunanji vidik pa se nanaša na možnosti, ki jih ponu-
jata izobraževanje in trg. Tudi tu so lahko neke omejitve in 
je potreben razmislek. Učenci naj se dobro pozanimajo, kaj 

Helena Piškur, svetovalna delavka na OŠ Matije Čopa

 Odsvetovala bi le eno: mladi naj se 
izogibajo odločitvi o izbiri srednje šole 
oz. karierne poti na podlagi tega, kam se 
bodo usmerili oz. vpisali njihovi vrstniki 
le zato, ker je menjava socialne sredine 
težka. Pomembno je tudi, naj si ne 
zapravijo možnosti z nedelom v osnovni 
šoli ter nabiranjem slabših ocen in s tem 
pomanjkljivega znanja, kot so sposobni. 
Škoda je, da si s tem zapirajo poti ali 
zapravijo kakšno priložnost.
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Znanje 
jezikov  
odpira  
nova  
vrata.

ANG, NEM, ŠPA, RUŠ …          040 778 875 www.tales-kranj.si 

TA
LE

S 
M

IR
A

N
 B

IZ
JA

K 
S.

 P
., 

BA
ŠE

LJ
 5

0,
 P

RE
D

D
VO

R

Tečaji za podjetja, mladino, skupine, individualni programi …  

TALES

so značilnosti določenih poklicev, da jih dobro spoznajo. To tudi pomeni, da poz-
najo čim več različnih poklicev, da bi lažje izbirali, in ne samo ozek krog, pri 
čemer jim lahko starši veliko pomagajo. Preverijo naj pot: poiščejo naj programe, 
ki za določen poklic usposabljajo, in se pozanimajo na katerih šolah jih izvajajo. 
Iščejo naj v lokalnem okolju, pa tudi širše, če je treba. Ne nazadnje po Sloveniji, v 
zadnjem času pa za koga pride v poštev tudi tujina.«
Verjetno hitre, impulzivne odločitve niso dobre?
»Ne morem reči, da takšne odločitve ne morejo biti prave, lahko so, sem pa prepri-
čana, da mora biti izbira kariernih ciljev in karierne poti vseeno premišljena.«
Koliko vpliva na končno odločitev naj imajo zaposlitvene možnosti?
»Kakšne so potrebe na trgu dela, je seveda zelo pomembno za možnosti zaposli-
tve. Težko pa je napovedati, kakšne bodo te potrebe v prihodnjih nekaj letih, ko 
bodo učenci zaključili izobraževanje in se zaposlovali. Napovedi kažejo, da bodo 
predvsem na začetku svoje kariere zamenjali precej več delovnih mest, kot so bile 
vajene pretekle generacije. Trg dela se nenehno in hitro spreminja. Vemo, da se 
večina zaposluje v storitvenih dejavnostih in precej tudi v industriji. Država tudi 
štipendira nekatere deficitarne poklice, zato se velja pozanimati, kateri so. Sicer pa 
trg išče različne veščine, največ govora je o fleksibilnosti, ustvarjalnosti, reševanju 
problemov, sodelovanju in komunikaciji, vseživljenjskem učenju … To so vešči-
ne, ki so danes iskane, in predvidevamo, da bodo tudi v prihodnje. Pomembno je 
tudi znanje tujih jezikov. Se pa omenja, da bo velika večina poklicev predvidoma 

 Predvsem je zelo pomembno, da se mladostnik čim 
bolje pozna in da ima čim več izkušenj iz različnih aktivnosti, 
ki se navezujejo na različna področja, da bi spoznal svoje 
interese. Če vemo, v čem smo dobri in kje so naše šibkosti 
ali ovire, če lahko realno vrednotimo svoje sposobnosti in 
znanje, če vemo, kaj nas zanima, katera so naša interesna 
področja, to lahko vpliva na ustreznejšo odločitev. 

v prihodnosti poleg omenjenih veš-
čin zahtevala tehnično-informacijska 
znanja. Nastajala naj bi takšna delov-
na mesta in potreba po poklicih, ki jih 
danes sploh še ne poznamo. Svet se 
zelo hitro spreminja in vprašanje je, 
kaj bo čez desetletje ali dve. Tako da 
zgolj slediti trenutnim potrebam trga 
dela in se pri izbiri možnosti zanašati 
le na to, ni dovolj. Upoštevati je tre-
ba cel sklop notranjega in zunanjega 
vidika.«
Kako lahko starši pomagajo otro-
ku, da bo sprejel pravo odločitev 
o poklicni poti?
»Mnenje staršev je zelo dragoceno, 
če ni vsiljivo in če upošteva otroka. 
Starši so tisti, ki poznajo svojega otro-
ka celo njegovo odraščanje, in če so 
skrbni opazovalci, znajo videti tako 
otrokova močna področja kot šibkosti 
ter slediti razvoju njegovih interesov. 
Zato je v takih primerih njihovo mne-
nje lahko veliko vredno. Imajo tudi 
več izkušenj in informacij. Sicer pa se 
je treba veliko pogovarjati in odkrivati 
različne možnosti, da bi prišel mlado-
stnik skupaj s starši do skupne odlo-
čitve. Ne nazadnje se morajo na vlogo 
za vpis v srednjo šolo podpisati oboji 
– tako mladostnik kot tudi starši.«
Je smiselno, da starši otroka pre-
pričujejo v drugačno izbiro pokli-
cne poti, če menijo, da ta ni zanj?
»Najpomembnejša naloga staršev 
je, da svojega otroka na karierni poti 
podpirajo, in ne da namesto njega oz. 
v njegovem imenu odločajo. Seveda 
ga morajo usmerjati, ampak nevsi-
ljivo, z informiranjem, s predstavlja-
njem različnih vidikov, da bi se lažje 
odločil. Težko je v primerih, če mla-
dostnik ne sprejme mnenja staršev, 
kam bi se vpisal, starši pa vztrajajo 
pri tem, nazadnje pa gre na šolo, na 
katero sam ne želi. Pomembno vlogo 
in podporo v procesu odločanja ima 
tudi svetovalni delavec na šoli, ki sku-
paj z učencem odkriva njegove kari-
erne možnosti in ga ustrezno infor-
mira. Pri tem nam je v pomoč delo s 
programom Kam in Kako za mlade, 
ki je nastal v okviru Zavoda RS za 
zaposlovanje. Pomembne informa-
cije iščemo tudi na spletnih straneh 
ministrstva za izobraževanje – pogo-
sto na spletni strani mojaizbira.si., ki 
je zelo uporabna, in spletnih straneh 
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Višja strokovna šola ŠC Kranj je bogatejša za novega robota. Štu-
dentje programa mehatronika se na realni robotski celici lahko 
učijo najsodobnejših avtomatizacijskih pristopov v industriji. 
Skupaj z robotsko celico so prejeli tudi 20 licenc za programski 
paket ROBOGUIDE, tako da lahko 20 študentov istočasno pro-
gramira svoj robotski program, ga kasneje virtualno preizkusi in 
odpravi morebitne napake, nato pa program prenese še na robo-
ta. Kot je povedala ravnateljica VSŠ ŠC Kranj mag. Lidija Grmek 
Zupanc, delodajalci praktično dnevno povprašujejo po študentih 
tehničnih smeri, še posebej se zanimajo za študente in diploman-
te programa mehatronika.
Domen Kepic, univ. dipl. inž., v programu mehatronika predava 
predmete Robotski sistemi 1, Sistemi mehatronike 2 in Programi-
ranje v avtomatiki. Ocenjuje, da se v zadnjih letih 
čuti ogromen porast avtomatizacije v proizvod-
njah, kar se še posebno vidi v Sloveniji, kjer smo 
samo z avtomatizirano proizvodnjo konkurenčni 
na svetovnem trgu. Posledica implementacije veli-
kega števila avtomatiziranih strojev in robotskih 
celic v podjetjih je, da na trgu primanjkuje ustrez-
no izobraženega kadra. Ker so kot višja strokovna 
šola usmerjeni k praktičnemu izobraževanju in 
podajanju znanja, potrebujejo opremo, ki se tre-
nutno uporablja v industriji. Njihov cilj je, da so nji-
hovi študentje po končanem šolanju primerni za 
takojšno zaposlitev, ker že imajo osnovna znanja 
rokovanja z roboti. Ta znanja so vse bolj pogosta 

zahteva pri iskalcih zaposlitve, saj je v proizvodnji 
potrebno znati rokovati z opremo, ki se jo imple-
mentira. Z novim robotom so dobili realno robot-
sko celico, s pripadajočim simulatorjem ter robot-
skim vidom.

Poleg programa mehatronika izvajajo tudi progra-
me informatika, elektroenergetika, ekonomist in 
varovanje (vse naštete programe izvajajo redno in 
izredno). Samo izredno pa izvajajo programa orga-
nizator socialne mreže in poslovni sekretar. 

Študentje in predavatelji vas vabijo na informa-
tivni dan, ki bo potekal v petek, 15. februarja (ob 
10.30 in 16.30), in v soboto, 16. 2. 2019 (ob 10.30). 

Nov robot za učenje zadnjih trendov v industriji  

srednjih šol. Mladostniku lahko svetu-
jejo in mu pomagajo tudi svetovalci na 
zavodu za zaposlovanje.«
Kaj storiti, če učenec koleba med 
dvema ali več različnimi poklici? 
Kako naj si olajša odločitev?
»To so lahko težke dileme. Takrat je 
zelo pomembno, da mladostnik oba 
poklica oz. poklice zelo dobro spozna. 
Če ima možnost, naj si delo konkretno 
ogleda ali se pogovori z odraslim, ki se 
je izšolal za ta poklic in ga tudi oprav-
lja, da si pridobi več informacij za lažjo 
odločitev. V takšnih primerih smo se z 
mladostniki lotili še zapisa prednosti 
in slabosti določenega poklica in je bila 
nato odločitev lažja.«
Katere so po vaših izkušnjah klju-
čne napake, ki jih delajo mladi pri 
izbiri poklicev?
»Težko govorimo o napakah, saj se 
šele kasneje v življenju pokaže, kate-
re odločitve so bile bolj prave od dru-
gih. Odsvetovala bi le eno: mladi naj 
se izogibajo odločitvi o izbiri srednje 
šole oz. karierne poti na podlagi tega, 

kam se bodo usmerili oz. vpisali nji-
hovi vrstniki le zato, ker je menjava 
socialne sredine težka. To ne sme biti 
vodilo, zaupati je treba sebi in poiska-
ti pot zase. Pomembno je tudi, naj si 
ne zapravijo možnosti z nedelom v 
osnovni šoli in nabiranjem slabših 
ocen in s tem pomanjkljivega znanja, 
kot so sposobni. Škoda je, da si s tem 
zapirajo poti ali zapravijo kakšno pri-
ložnost.«
Kakšen nasvet bi dali mladim pred 
informativnim dnevom? Kako naj 
ga kar najbolje izkoristijo?
»Ta dan ni prost, ampak je namenjen 
temu, da obiščejo šole s programi, ki jih 
zanimajo. Takrat imajo možnost začu-
titi šolo, povprašati vse, kar jih zanima. 
Svetujem, da naj se skupaj z bodočimi 
dijaki informativnih dnevov udeležijo 
tudi njihovi starši. Pa ne zato, ker se 
mladostnik ne bi zmogel sam pozani-
mati o programu, pač pa je dobrodošlo, 
da tudi starši slišijo informacije in se 
doma lahko temeljito pogovorijo še tudi 
po informativnem dnevu.« 

Helena Piškur: »Najpomembnejša 
naloga staršev je, da svojega otroka 
na karierni poti podpirajo, in ne da 
namesto njega oz. v njegovem imenu 
odločajo.«
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Umetnost na Gimnaziji Franceta Prešerna

Gimnazija Franceta Prešerna je že vrsto 
let poznana po odličnem delu z dija-
ki športniki, v zadnjih letih pa se vse 
bolj uveljavljajo tudi njihovi glasbeniki. 
Nekateri se tudi vzporedno šolajo, poleg 
GFP obiskujejo še konservatorij, bodisi v 
Ljubljani ali Italiji. Lansko leto sta Gaja in 
Lana Jarc, ki sta se vzporedno šolali na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljub-
ljani, tudi maturo opravili z odliko in bili 
zlati maturantki. Dijak letošnjega prvega 
letnika, harfist Jernej Mišič, poleg Pre-
šernove gimnazije obiskuje še prvi letnik 
akademskega študija v Italiji.
Nekateri njihovi glasbeniki so tudi medij-
sko vse bolj prepoznavni. Lanskoletni 
maturant, študent Akademije za glasbo 
Tilen Lotrič nas je navduševal v letoš-
njem šovu Slovenija ima talent, pred 
leti pa smo v tem šovu lahko navijali za 

Klaro Jazbec, ki se je prav tako odlično 
izkazala, sedaj pa svoje pesmi snema v 
Londonu in New Yorku. Njena avtorska 
pesem Milijon in ena je med najbolj pre-
dvajanimi pesmimi na radijskih postajah 
in ima na YouTubu neverjetnih dva in pol 
milijona ogledov.
Dijaki GFP so močni tudi na likovnem 
področju. Obiskovalec Prešernove gim-
nazije lahko takoj ob vstopu v šolsko 
avlo opazi galerijo dijakov. Seveda v nji-
hovi galeriji ne razstavljajo samo dijaki, 
ampak tudi uveljavljeni slikarji in foto-
grafi. Številne likovne izdelke dijakov 
in fotografije lahko opazujemo tudi po 
hodnikih šole, jedilnici, učilnicah. Člo-
vek, ki hodi po Gimnaziji Franceta Pre-
šerna, ima občutek, da je v galeriji. 
Razstave njihovih dijakov niso omejene 
le na njihovo šolo, ampak dajejo mladim 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna vas v četrtek, 24. januarja 2019, ob 18. uri vabijo na odprtje razstave, 
donacije likovnih del članov Likovnega društva Kranj –  Jake Bonče, Klementine Golija in Cveta Zlateta.

ustvarjalcem možnost, da se predstavlja-
jo tudi drugod. Tako so njihove razstave 
že tradicionalno na ogled v avli Finan-
čnega urada Kranj, razstavljajo pa tudi v 
knjižnicah in osnovnih šolah.
Dijaki se z likovno umetnostjo srečujejo 
tudi neposredneje, v okviru delavnic, ki jih 
na šoli vodijo likovni umetniki. Vsako leto 
na šolo povabijo vsaj enega uveljavljene-
ga ustvarjalca, ki kot mentor sodeluje z 
dijaki. S svojim znanjem so jih tako pleme-
nitili slikarji, kiparji, striparji, fotografi: Dra-
gica Čadež Lapajne, Zoran Smiljanič, Bar-
bara Štembergar Zupan, Zmago Puhar, 
Jelka Reichman, Arne Hodalič, Katja Bido-
vec, Nikolaj Mašukov ...  V zadnjih letih so 
še posebej navdušeni nad sodelovanjem 
s slikarjem Klavdijem Tutto, ki je dijake 
motiviral za večje projekte, med najve-
čjimi je Spoznajmo sodobno umetnost, v 
okviru katerega so dijaki skušali predstavi-
ti svoje videnje sodobne umetnosti.
Njihovo nadarjenost so prepoznali še 
mnogi drugi priznani umetniki, slikarji in 
fotografi. Člani Likovnega društva Kranj so 
jim tako donirali že dve stalni razstavi, 50 
likovnih del, ki so umeščena v zbirko GFP. 
Magister likovnih umetnosti Klavdij Tutta 
pa jim je doniral ob svoji 60-letnici stalno 
izobraževalno razstavo likovnih del, ki je 
prva didaktično opremljena predstavitev 
umetniških del na srednji šoli. V letoš-
njem januarju bodo zbirko GFP obogatili 
z donacijo likovnih del Jake Bonče, Kle-
mentine Golija in Cveta Zlateta.

Zlati maturantki s sošolcema Domnom Prevcem in Tilnom Lotričem Razstavna dejavnost
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

P
ri odločanju o tem, kje nadaljevati 
izobraževalno pot, je treba pomis-
liti tudi na zaposlitvene možnosti. 
A pred pred vpisom na srednjo 

šolo ali fakulteto naj mladostnik upoš-
teva predvsem svoje želje, pravi Uroš 
Kopavnik, koordinator v Kariernem sre-
dišču Kranj pri območni službi zavoda 

za zaposlovanje. »Želje naj bodo realne, 
torej skladne z uspešnostjo in s šolskimi 
ocenami, dosegljive, glede na psihične, 
zdravstvene in ostale sposobnosti. Osno-
va odločitve je torej mladostnikova moti-
vacija in pristna želja, za katero smer, 
poklic in vsebino dela se je pripravljen 
potruditi in maksimalno angažirati, ni 
pa narobe, če pri tem spremlja aktualni 
trg dela. Naj pa to slednje ne bo glavna 
orientacija!« je opozoril Kopavnik.  

Mladim, ki ne vedo, kam bi se usmerili, 
na zavodu nudijo različne oblike testi-
ranj in usmerjenih pogovorov. Pri testi-
ranjih z vprašalnikom Kam in kako?, ki 
je dostopen tudi na spletni strani zavoda, 
skušajo ugotoviti interes posameznika 
ter ga povezati z njegovimi veščinami 
in predstavami o določenem poklicu, je 
pojasnil Kopavnik. V pomoč je lahko tudi 
pripomoček za načrtovanje kariere eSve-
tovanje (https://esvetovanje.ess.gov.si/).

Ključna bo prilagodljivost
Mladi naj pri odločanju o karierni poti upoštevajo tudi zaposlitvene možnosti, a naj te ne 
bo glavni dejavnik, pravijo na zavodu za zaposlovanje. Nemogoče je natanko predvideti 
potrebe na trgu dela čez deset, petnajst let, zato bo ena ključnih spretnosti prilagodljivost.



Jesen 2018 je bila za dijake Srednje ekonomske, storitvene in grad
bene šole izjemno uspešna. Na prestižnem tekmovanju EuroSkills, 
ki se je od 26. 9. do 28. 9. 2018 odvijalo v Budimpešti in na katerem 
se mladi med 18. in 25. letom merijo v prikazu poklicnih veščin, je 
sodeloval tudi dijak naše šole. Po zmagi na SloveniaSkillsu se je tek
movanja v Budimpešti udeležil naš dijak izobraževalnega programa 
slikopleskar-črkoslikar Aljaž Žvokelj in v močni mednarodni kon
kurenci osvojil 15. mesto. Aljaž je povedal: »EuroSkills je res velika 
in zahtevna preizkušnja. Tekmovati sem začel z veliko resnostjo in 
odgovornostjo. Na tekmovališču je bilo vzdušje res zelo napeto in 
tekmovalno. Najbolj sem vesel, da mi je uspelo dokončati prav vse 
naloge. Videl pa sem veliko »fint« drugih tekmovalcev, kar me je fas
ciniralo. Želim si nadaljevati svoj poklic in se še naprej izobraževati.«
V začetku oktobra je na šoli potekal Start up vikend. 
Sodelovali so dijaki programa ekonomski tehnik. 
Spoznavali so osnove podjetništva, značilnosti po
slovnega modela kanvas, preizkušali različne načine 
komuniciranja ter usvajali pomen pravilne komuni
kacije v poslovnem svetu. Dijaki so morali izobliko
vati svojo poslovno idejo in jo predstaviti komisiji. 
Izkušnje Start up vikenda so dijakom omogočale 
pridobiti kakovostne izkušnje, nove veščine sode
lovanja v skupini, karierne usmeritve, odkrivanje 
osebnostnih lastnosti in nastopanja v javnosti, kar 
jim bo zagotovo koristilo na nadaljnji poklicni poti.
Dne 12. 11. 2018 je v Szekesfehervaru na Madžar
skem potekalo mednarodno tekmovanje frizer-

skih šol. Našo šolo je zastopalo pet dijakov programa frizer. Sode
lovali so v petih tekmovalnih kategorijah: nevesta, spuščeni dolgi 
lasje, moško modno striženje, štirje letni časi in britje brade. V kate
goriji britje brade, kjer se zahteva izredna natančnost in umirjenost, 
je naš dijak Dejan Jandrić osvojil 1. mesto (na sliki). S svojimi rezul
tati nas razveseljujejo tudi dijaki športniki. V začetku oktobra so v 
Buenos Airesu potekale Mladinske olimpijske igre, na katerih je 
v košarki 3x3 nastopil dijak Adrian Hirschmann in z ekipo osvojil 3. 
mesto oz. bronasto kolajno. Uspeh je toliko bolj razveseljiv, saj se 
je dogodka udeležilo več kot 4000 športnikov iz 206 držav. V letošnji 
tekmovalni sezoni v smučarskih skokih pa s svojimi rezultati raz
veseljuje naš dijak Timi Zajc, ki s skoki vse bolj opozarja nase in kon
stantno posega po uvrstitvah med prvih deset v svetovnem pokalu.

Jesenski dosežki dijakov Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 059 093 900

e-pošta: info.sesgs@sckr.si

Katere pa so najpogostejše napake, ki 
jih mladi delajo pri načrtovanju kariere? 
»Bolj kot o napakah lahko govorimo o 
neinformiranosti, nespretnosti, povr-
šnosti. Drugo je, da o nekem poklicu ali 
stroki ne vemo dovolj, da je naša pred-
stava samo delna, pomanjkljiva, s televi-

zije, reklam … In tretje, da se precenimo 
ali pa podcenimo. V prvem primeru lah-
ko sledi izpad iz sistema šolanja, v dru-
gem pa se soočimo z nerazvitim poten-
cialom, kar vodi v nezadovoljstvo na 
samem delovnem mestu,« je razložil.      
Ta čas so najbolj iskani poklici, glede 
na panoge, predvsem iz predelovalnih 
dejavnosti (delo v proizvodnji, strojniki, 
kovinarji, varilci), gradbeništva (zidarji, 
tesarji) in drugih storitvenih dejavnosti 
(npr. varnostniki). Sledijo poklici v zdrav-
stvenem in socialnem varstvu (zdravniki, 
medicinske sestre, socialni oskrbovalci in 
negovalci). Veliko je tudi potreb s podro-
čja gostinstva (natakarji, kuharji), pro-
meta (vozniki tovornjakov), skladiščenja, 
vzdrževanja ter popravil in prodaje. So to 
poklici, ki bodo aktualni tudi čez nekaj let 
oz. kateri so poklici prihodnosti? »Bolj 
kot o poklicih lahko z gotovostjo govori-

mo o kompetencah, veščinah, spretno-
stih prihodnosti. Ena poglavitnih je prila-
godljivost. Ker ne vemo natanko, kakšno 
bo na trgu dela povpraševanje čez deset, 
petnajst let, se je treba tudi na to 'neznan-
ko' pripraviti oz. se znati prilagoditi, spo-
pasti, ko do tja pridemo,« je odvrnil Kopa-
vnik. Med kompetencami prihodnosti je 
izpostavil zelo dobro obvladovanje infor-
macijske tehnologije in komunikacijo v 
različnih jezikih, oblikah, ravneh.
In kaj bi kot karierni svetovalec svetoval 
nekomu, ki v službo ne hodi z veseljem? 
»Svetoval bi, naj si vzame čas za zelo 
resen razmislek, kaj si želi in kaj bi ga 
veselilo. In potem še več časa, da ugoto-
vi, kaj je za to pripravljen narediti oz. ali 
je ta motivacija dovolj močna, da se pre-
makne iz t. i. cone udobja. Eno brez 
drugega ni dovolj, oboje pa je lahko 
začetek poti za razvoj lepe kariere.«  

Uroš Kopavnik, koordinator 
Kariernega središča Kranj

 Ta čas so najbolj iskani poklici iz predelovalnih 
dejavnosti, gradbeništva in drugih storitvenih dejavnosti, 
sledijo poklici v zdravstvenem in socialnem varstvu, 
gostinstvu, prometu ...
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KAM V ŠOLO ZA  
USPEŠNO KARIERO?  
Tone Pavček je zapisal takole: »Kakšen poklic imaš, je 
vseeno. Vsi poklici so enako visoko. A važno je, da delaš 
pošteno in ne samo z levo roko.« 

Danes je mladim težko svetovati pri izbiri poklicne poti. V Šol-
skem centru Škofja Loka se zavedamo, da bosta dobra izobraz-
ba in strokovna usposobljenost vedno pomembna elementa 
na trgu delovne sile, zato je naša prva naloga, da damo dija-
kom dobro strokovno-teoretično in praktično-poklicno zna-
nje, druga pa, da jim pomagamo razvijati tudi tiste vrednote, 
veščine, spretnosti in dodatno znanje, ki ga bodo poleg stro-
kovnega potrebovali na trgu dela. Takšno je na primer znanje s 
področja podjetništva in samozaposlovanja. 
Dijake, ki uspešno končajo izobraževanje na naši šoli, zapo-
slitev nemalokrat že čaka, in to kar pri delodajalcih, pri katerih 
so opravljali praktično usposabljanje. V Šolskem centru Škofja 
Loka smo strokovne module prenovili s sodobnim znanjem in 
ga v največji možni meri uskladili s potrebami in željami delo-
dajalcev. Dijaki s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih 
vstopajo neposredno v delovni proces in si tako pridobiva-
jo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, razvijajo pa 
se tudi na osebnostnem in socialnem področju, pridobivajo 
sodelovalne in komunikacijske veščine. V povezavi s podje-
tji dijaki izdelujejo zaključne in raziskovalne naloge. S tem v 
delovno okolje vnašajo sveže ideje, se lotevajo izzivov in si tako 
že v času šolanja ustvarjajo možnosti za nadaljnje sodelovanje 
ali celo zaposlitev. Sodelovanje Šolskega centra Škofja Loka s 
podjetji se je še okrepilo z uvedbo vajeniškega načina izobraže-
vanja pri poklicih oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik in 
mizar. Pri tem načinu izobraževanja več kot polovico celotnega 
izobraževanja poteka neposredno pri delodajalcih. Glavna pre-
dnost tega načina izobraževanja je v tem, da dijaki spoznavajo 
bodoči poklic v realnem delovnem okolju, kjer znanje iz šole 
nadgradijo s praktičnim delom in si pridobijo aktualne poklic-
ne kompetence, s tem pa tudi najboljše možnosti za takojšnjo 
zaposlitev.
V Šolskem centru Škofja Loka dijake vzgajamo in izobražuje-
mo v odgovorne in ustvarjalne ljudi, pripravljene za zaposlitev 
ali nadaljnje izobraževanje v kovinski, lesni ali avtoremontni 
dejavnosti. 
Zavedamo se, da tehnologija oblikuje svet, a vsemogočna le ni. 
Vedno mora biti nekdo, ki ima znanje in razume njeno delova-
nje. Vabimo vas, da postanete naš partner v izobraževanju in 
si zagotovite dobre priložnosti za vašo prihodnost. Ne obljub-
ljamo vam lahkega dela, kajti za uspeh in zadovoljstvo v življe-
nju se je treba potruditi, omogočimo pa lahko vsakomur, da z 
odgovornim učenjem, dobro voljo, zaupanjem vase in v svoje 
sposobnosti uresniči svoje sanje. 
Ponujamo široko paleto poklicev različnih stopenj zahtevnosti, 
to so programi nižjega, srednjega poklicnega, poklicno-tehni-
škega, srednjega strokovnega in višješolskega izobraževanja.

Šolski center Škofja Loka 
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka  

tel. 04/506 23 00,
 info@scsl.si, www.scsl.si

 

STROJNIŠTVO
	  strojni tehnik (SSI)
	  strojni tehnik (PTI)
	   oblikovalec kovin – orodjar (šolska in vajeniška 

oblika izobraževanja)
	   strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika 

izobraževanja)
	  inštalater strojnih inštalacij
	  pomočnik v tehnoloških procesih
	  inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST 
	  avtoserviser
	  avtokaroserist
	  avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
	  lesarski tehnik  (SSI)
	  lesarski tehnik (PTI)
	  mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
	  tapetnik
	  obdelovalec lesa
	  inženir lesarstva

VABIMO VAS NA  
INFORMATIVNE DNEVE  
V PETEK IN SOBOTO,  
15. IN 16. FEBRUARJA 2019:
Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b
petek ob 11. in 17. 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

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na  
parkirišču ŠC Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet. 



V Mestni knjižnici Kranj so se odločili, da bo rdeča nit 
njihovega januarskega dogajanja glasba. Tako so že 
izpeljali nekaj z glasbo povezanih prireditev, nekatere 
zanimive pa se še obetajo. V torek, 22. januarja, ob 19. 
uri bo v dvorani filmski večer, na katerem bodo pred-
vajali film priznanega islandskega režiserja Benedikta 
Erlingssona z naslovom Bojevnica. Gre za zabavno in 
junaško zgodbo o spoštovani, a svojeglavi vaščanki, 
ki se v prostem času iz vodje pevskega zbora prelevi 
v neomajno okoljevarstveno aktivistko. Film je prejel 
glavno nagrado vodomec na letošnjem festivalu LIFFe. 
Dan kasneje ob 18. uri se obeta Jazz med knjigami 
– glasbeni večer zasedbe Tomi Purich Trio, ki v ciklu 
koncertov po knjižnicah predstavlja album #balkanjazz. 
V četrtek, 24. januarja, ob 19. uri se bo možno udeležiti 
literarnega večera Jurski par v izvedbi uveljavljenega 
glasbenika Jureta Torija in radijca Jureta Longyke. 
Omeniti velja tudi novost za otroke – Glasbališče. Z 
Urško Košir in Tremi ptičicami so šolarji dve janu-
arski soboti že odkrivali svet glasbe prek gledališča 
kamišibaj. Jutri in naslednjo soboto ob 10. uri pa na 
delavnice vabijo predšolske otroke. Delavnica obsega 
petje, igranje na orffove instrumente, izdelovanje eno-
stavnih glasbil ter kamišibaj glasbene pravljice. Prijave 
sprejemajo na e-naslovu modripes@mkk.si, telefonski 
številki 04 201 35 577/78 ali osebno na otroškem 
oddelku. A. Š., foto: arhiv Urške Košir

JANUAR V ZNAMENJU GLASBE

Na delavnicah Glasbališče otroci odkrivajo svet glasbe s pomočjo 
gledališča kamišibaj. Slika je simbolična.

V Mestni knjižnici Kranj nadaljujejo informacijsko usposabljanje otrok 
in odraslih. Ta mesec sprejemajo prijave v usposabljanja, ki se bodo 
začela februarja. Med 13. februarjem in 4. aprilom bodo izvedli 60-
urno usposabljanje Računalniška pismenost za odrasle – temeljna 
raven, ki bo potekalo trikrat tedensko v dopoldanskem času. Otroci 
in mladi pa se bodo med naslednjimi šolskimi počitnicami lahko 
udeležili zimske računalniške šole, ki bo potekala med 25. februarjem 
in 1. marcem za mlajše učence iz prve triade in učence višjih razredov. 
Usposabljanja so za člane knjižnice brezplačna. A. Š.

BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA

VPIS V VRTEC
Predšolske otroke in njihove starše 
vabimo v ČAROBNI SVET, zasebni 
vrtec, d. o. o., s koncesijo, na dneve 
odprtih vrat, ki bodo za šolsko 
leto 2019/2020 potekali konec 
februarja in v začetku marca v 
prostorih vrtca od 9. do 18. ure. 

Vpisni list je objavljen na spletni 
strani vrtca oziroma vlogo lahko 
dobite tudi v vrtcu. 

Čarobni svet ponuja: enako višino  
plačila kot v javnem vrtcu, par‑ 
ki ranje v garaži, otroške igrišče 
in pester program za otroke 1. 
starostnega obdobja.

Dvorec Jelen
Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj
Telefon: 0590 24914
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Besedilo: Danica Zavrl Žlebir

V
rtec Dobra Lučka je ena od enot 
zasebnega vrtca Dobra teta, ki ga 
vodi Jana Fleišer. Nanjo so se obr-
nili iz Varstveno delovnega centra 

Kranj, da bi svoji uporabnici Tanji Drak-
sler omogočili izkušnjo dela v vrtcu, in 
takoj doživeli pozitiven odziv, saj tovrstna 
sodelovanja obojestransko bogatijo. Kot 
je znano, se VDC Kranj kot javni social-
no varstveni zavod ukvarja z vodenjem, 
varstvom in zaposlitvami pod posebnimi 
pogoji, ki odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju v varnem okolju omo-
goča aktivno vključevanje v družbeno 
življenje in delovno okolje ter opravljanje 
njihovim zmožnostim primernega dela. 
Izvaja tudi institucionalno varstvo. Kako 

je prišlo do tega, da je njihova uporabnica 
Tanja za en dan postala pomočnica vzgoji-
teljice v vrtcu, pojasni strokovna sodelavka 
iz VDC Pia Buh:
»Prevladujoča vrednota doktrine naše 
socialnovarstvene storitve je partnerstvo 
z uporabnikom – sodelovanje in soustvar-
janje, pri čemer je ključna vzpostavitev 
odnosa, ki zaupa v sposobnosti uporabni-
ka. To ga opremi za uspešno spoprijema-
nje z vsakdanjim življenjem, kjer zmore 
prevzemati tudi odgovornost in se potr-
juje v svoji odraslosti. V svojih potrebah 
se naši odrasli uporabniki ne razlikujejo 
od nas ostalih. Možnosti za samouresni-
čitev pa imajo zaradi svojih različnih ovir 
bistveno manj in jim podporo za samo-

uresničitev zagotavljamo drugi. Zavod v 
zasledovanju svojega poslanstva, z vzpo-
stavljanjem vezi z lokalnim okoljem, 
povezovanjem in različnimi sodelovanji, 
širi možnosti in priložnosti za aktivno 
vključevanje uporabnikov v družbeno 
dogajanje, s tem pa zadovoljevanje šte-
vilnih in različnih potreb uporabnikov. 
Z vsakim uporabnikom izdelamo njegov 
osebni individualiziran načrt, pri obliko-
vanju uporabnik aktivno sodeluje, saj tako 
lahko tudi sam prevzame odgovornost za 
uresničevanje svojih ciljev. Sodeluje tudi 
pri evalvaciji in samoevalvaciji, procesu, 
v katerem se preverja, v kolikšni meri je 
svoje cilje uresničil. Tanja je ob evalvaciji 
svojega načrta razmišljala o potrebah, pri-

Dan je preživela 
kot vzgojiteljica
Otroci, ki obiskujejo vrtec Dobra Lučka v Kranju, so pred kratkim doživeli poseben dan, 
ki ga je pomagala oblikovati njihova gostja, pomočnica vzgojiteljice za en dan Tanja 
Draksler, uporabnica Varstveno delovnega centra Kranj (VDC). 

Pred spanjem je otrokom prebrala pravljico. / Foto: Gorazd Kavčič

Pod Tanjinim mentorstvom so otroci 
izdelali glinene pikapolonice. 
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hodnosti in o želenih ciljih, povezanih z njenim svetom kakovo-
sti, kjer izrazito izstopajo želje po skrbi za otroke.«
KAKO SO POTEKALE PRIPRAVE NA TA ZA TANJO POMEMBEN 
DAN? »Pred obiskom vrtca sva s Tanjo poiskali različno litera-
turo o delu z otroki in zloženke o delovanju vrtca, nato pa sva 
skupaj oblikovali načrt poteka dneva. Najprej se je odločila otro-
kom predstaviti sebe, v nadaljevanju pa jim zaigrati na električne 
klaviature in jim predstaviti postopek izdelave izdelka iz gline – 
pikapolonice. V času obrokov je pomagala pri postrežbi, sprem-
ljala jih je na sprehodu, pri čemer je skrbno spremljala njihovo 
počutje in ves čas preverjala, da jih ne zebe. S svojo pristno razi-
granostjo se jim je pridružila tudi pri igri in veselju ob prvih sne-
žinkah. Pred počitkom je Tanja otrokom prebrala pravljico iz ene 
izmed otroških knjig, ki smo jih izločili iz knjižnice zavoda, saj 
našim odraslim uporabnikom ponujamo njihovi starosti primer-
no literaturo. S to gesto smo podprli tudi projekt vrtca Knjiga – 
moja prijateljica in obogatili njihov knjižni kotiček,« pojasni Pia 
Buh. »S tem projektom smo Tanji omogočili samouresničitev 
skozi praktično izkušnjo dela z otroki v vrtcu. S tem je Tanja lah-
ko okrepila svoj občutek koristnosti in prispevka k oblikovanju 
malce drugačnega dne v vrtcu. Naša skupna ugotovitev je, da je 
bila vključitev Tanje kot pomoč v skupino otrok in vzgojno-izo-
braževalni proces res izjemna dodana vrednost tako za Tanjo kot 
za vrtec in predvsem otroke. Ti so s svojimi odzivi potrdili dej-
stvo, da je sprejemanje drugačnosti in njeno razumevanje odraz 
družbe, v kateri je žal še vedno prisotnih preveč stereotipov in 

Tanja med otroki v skupini Čmrlji 

predsodkov. Skozi ta povezovanja prispevamo k ozaveščanju in 
vzgoji že v najmlajših letih, ko si človek oblikuje pogled na svet 
in svoj sistem vrednot.« 
Tanja je svoje delo v vrtcu vzela nadvse resno in odgovorno. Žele-
la pa bi si še več dni skupaj z otroki, je povedala na koncu in 
izrazila željo, da bi tudi otroci iz vrtca obiskali VDC Kranj, da 
vidijo, kaj tam počnejo v svojem vsakdanjem okolju. V VDC 
Kranj pa se zasebnemu vrtcu Dobra teta v imenu uporabnikov in 
zaposlenih zahvaljujejo za dragoceno izkušnjo in si tudi v pri-
hodnje želijo tovrstnih sodelovanj.  
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse  

letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

Ivan Sivec:  
Karantanski rokopisi

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 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 lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja
Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja  
Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 

se celostno posvečamo svojemu zdravju 

in dobremu počutju. 

V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 

opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 

za mentalno dobro počutje (mentalni 

trening IMT in NLP). Starodavna znanja 

tradicionalne kitajske medicine (TKM) 

nam pomagajo razumeti, kako smo 

povezani z naravo in vesoljem, kako se 

ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 

telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 

hrani odstira pogled na prehranjevanje z 

energijskega vidika. Dodana so še moja 

razmišljanja in osebna dognanja, ki so 

mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 

se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 

k sebi. Se začutiti. R
aziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 

vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Z veseljem vam jih posredujem. 

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

pravi za vas.

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  

je bivališče zdravega duha. Telo in duh  

se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 

listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 

ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 

nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  

je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

in duha. 

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 

bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  

 
Prisrčno vabljeni k branju. 

Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur
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 KRICE KRACE VABIJO:  
PETKOVE PRIREDITVE  
Krice Krace, petek ob 17.30, vstopnina 4 eur  
18.1. SIRKEC, SIRKEC – Teater Cizamo 
25.1. O DVEH KOZAH – LG Tri in skupina Bobek  
  1.2.  RDEČA KAPICA – Lutkovno gledališče Kranj 
  8.2. MAVRIČNI CVET – Uliana Dorofeeva 
15.2. TRNULJČICA – Teater za vse  
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  
19.1. SAME ČRTASTE, PIKASTE IN ŠE KAJ, Urška Furlan 

           26.1. ŠEPETANJE, Jadranka Završnik 
 2.2. ZGODBA O DVEH KOZAH, Bojan Pretnar  
 9.2. FIGARIME, Urška Košir 

          16.2. MEŠANE KRATKE ZIMSKE ZGODBE, Jadranka Završnik  
SOBOTNE MATINEJE 
Prešernovo gledališče, sobota ob 10.uri, vstopnina 4 eur  
19.1. LA FONTAINOVE BASNI, KUD Cona 8 
26.1. BELI MUCEK, KI JE BIL ČISTO ČRN, LG Fru Fru 
  2.2. SOVICA OKA, Lutkovno gledališče Ljubljana  
  9.2. ŽABEC POZIMI, Lutkovno gledališče Fru fru 
16.2. LENA IN LENART, Pionirski dom Ljubljana 
 
                   www.kricekrace.com ali facebook: KRICE KRACE 
                Zveza ustvarjalnih društev Kranj, Tomšičeva ulica 14  

Besedilo: Neža Rozman, foto: Gorazd Kavčič

D
obrodelna multimedijsko-plesna predstava je nastala 
kot zamisel Katje Vidmar, ki se že vrsto let ukvarja s 
profesionalnim plesom, ki ga obenem vključuje v svoje 
humanitarne projekte. Predstava z naslovom Življenje 

je vrednota je tako še ena v vrsti takšnih, zaplesali pa so jo ple-
salci studia Katja Dance Company.
Rotaract klub Kranj je celotna sredstva od prodanih vstopnic 
namenil Ustanovi Mali vitez, ki skrbi za otroke in mladost-
nike, ozdravljene od raka. Tudi dinamična odrska uprizori-

Življenje je vrednota
Rotaract klub Kranj je pred kratkim v Prešernovem gledališču organiziral dobrodelno 
plesno predstavo, s katero so zbirali sredstva za Ustanovo Mali vitez.

Vlasta Nussdorfer, častna pokroviteljica predstave, 
in Neža Kozelj, predsednica Rotaract kluba Kranj, ob 
predaji zbranih sredstev malim vitezom

tev govori o bolezni rak, ki jo spremljamo skozi oči mla-
de zdravnice, ki sicer vse svoje poklicno življenje posveča 
zdravljenju bolnikov z rakom, nato pa za njim zboli tudi 
sama. Spremljamo jo skozi bolečino in željo po življenju, a 
na drugi strani skozi boj z boleznijo in čustvi.
Častna pokroviteljica predstave varuhinja človekovih pravic 
v Sloveniji Vlasta Nussdorfer, ki se je udeležila tudi 25. 
ponovitve v kranjskem gledališču, je opozorila, da bi mora-
la država poskrbeti za normalno življenje otrok po ozdravi-
tvi, ne pa da morajo sami za to zbirati sredstva. 

Gorenjski muzej vabi na muzejski večer Karavanke 
in Kamniško-Savinjske Alpe – nekoč in danes, ki bo v 
četrtek, 31. januarja, ob 18. uri v Vojnomirovi dvorani 
Ullrichove hiše v Kranju (Tomšičeva 42). Muzejski večer 
bo temeljil na bogati zbirki starih razglednic, ki jih hranijo 
v Gorenjskem muzeju; zraven bodo, za primerjavo, še 
aktualne podobe Julijskih Alp. V gore bo obiskovalce z 
besedo in sliko popeljala Jelena Justin. A. Š.

KARAVANKE IN KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE 
– NEKOČ IN DANES



Medijski pokrovitelji:

  
Športna dvorana 

TRATA Škofja Loka 
sobota, 2. februar 2019,

ob 19. uri

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator RAUBARJI 

HOZENTREGARJI 

Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž Hribar
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Besedilo: Igor Kavčič

J
ulija, Prešernova pesniška muza, 
je že drugo leto zapored dobila 
nov pomen. Nagrada julija, Pre-
šernovo gledališče jo podeljuje v 

sodelovanju z Gorenjskim glasom, je 
poklon najboljšemu igralcu ansambla 
Prešernovega gledališča v pretekli sezo-
ni po mnenju gledalcev in strokovne 
žirije, ki je tudi letos delovala v sesta-
vi Alenka Bole Vrabec (predsednica), 
Mare Žvan in Igor Kavčič. V gledališki 
sezoni 2017/2018 je tako gledalce, ki so 
ob ogledu predstav glasovali skozi vso 
preteklo sezono, in bralce Kranjčanke 
ter seveda žirije najbolj prepričal mla-
di igralec Miha Rodman z monodramo 
Judovski pes. 

V sezoni 2017/18 je Prešernovo gle-
dališče ustvarilo šest zelo različnih, 
po kakovosti pa enovitih premier, je v 
obrazložitev k nagradi povedala Alenka 
Bole Vrabec in ob tem poudarila izje-
mno igro Mihe Rodmana v predstavi 
Judovski pes: »Ob izjemnem dramatič-
nem žarčenju kolektiva na eni strani pa 
je na drugi obnebje predstave Judovski 
pes kot komet osvetlil en sam igralec – 
Miha Rodman. Nepredstavljive strahote 
fašizma in holokavsta ter do kraja raz-
človečene žrtve so zaživele skozi oči in 
čutenje psa. V predstavi je Miha pes, je 
oče, je mama ali otrok v judovski dru-
žini. Miha je nemški homoseksualec, 
agent gestapa, pasji vodnik, vodja tabo-
rišča. Miha je tudi ruski vojak, ukrajin-
sko dekle, italijanski carinik in sam Bog 
… Šestindvajset različnih vlog. Vsaka v 
galeriji šestindvajsetih, ki jih Miha odi-
gra v slovenskem in angleškem jeziku, 
je osmišljena z uvodnim in zaključnim 
čustvenim in mimičnim akordom.«  

Miha v Judovskem psu ni prevzel le 
domačega občinstva, navdušeno so mu 
ploskali tudi na Češkem, v Izraelu, na 
indijski podcelini in v New Yorku. 
»Vesel sem nagrade, hvaležen in močno 
počaščen, da so to leto izbrali prav mene. 
Vsaka nagrada je priznanje za neko delo, 
še zlasti dragocena pa se mi zdi julija, saj 
prihaja od našega, domačega občinstva,« 
je povedal Miha Rodman in v nadaljeva-
nju dodal: »Glasovali so ljudje, ki so gle-
dali predstave prejšnje sezone, in izbrali 
igralca, ki jim je bil v njih najbolj všeč. 
Moram pa reči, da gre za skupno delo 
vseh nas, zaposlenih v Prešernovem gle-
dališču, saj smo zelo povezani med 
seboj, skrbimo drug za drugega in sku-
paj lepo rastemo.« Nagrado so Rodmanu 
podelili po premieri drame Ob zori, pri-
redbo zbranih besedil Ivana Cankarja je 
režiral mladi režiser Žiga Divjak, v kateri 
sam ne igra, vidite pa ga lahko v predsta-
vi Prerok, katere vsaka ponovitev je tako 
rekoč razprodana. 

Julija  
za Miha 
Julija je nagrada za najboljšega 
igralca Prešernovega gledališča 
v pretekli sezoni. Za izjemno 
igro v monodrami Judovski pes 
jo je prejel Miha Rodman.

Mihi Rodmanu je kipec julije, ki ga je izdelal kipar David Almajer, izročila 
lanskoletna prejemnica nagrade julija, soigralka Darja Reichman. / Foto: Tina Dokl
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BOJEVNICA filmski večer
Ana Šturm
torek, 22. 1., ob 19.00, dvorana
...............................
JAZZ MED KNJIGAMI glasbeni večer
Tomi Purich Trio
sreda, 23. 1., ob 18.00, I. 
nadstropje
...............................
JURSKI PAR: JURE TORI, JURE 
LONGYKA literarno glasbeni večer
Jure Tori, Jure Longyka
četrtek, 24. 1., ob 19.00, dvorana
...............................
KAKO SEM HČERKI Z ALPINIZMOM 
RAZLOŽIL ŽIVLJENJE predavanje
Bogdan Biščak
četrtek, 31. 1., ob 19.00, dvorana
...............................
KRANJEC, LADJA SE POTAPLJA! 
predavanje
Ivan Smiljanić
torek, 12. 2., ob 19.00, dvorana
...............................
CANKAR SKOZI OČI 
MARCELA ŠTEFANČIČA pogovor
Marcel Štefančič, Darja Groznik
sreda, 13. 2., ob 19.00, dvorana

KVIZ ZNANJA kviz
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 14. 2., ob 19.00, dvorana

CESARJEV SLAVEC predstava za otroke
Družinsko gledališče Kolenc
torek, 29. 1., ob 17.30, dvorana
...............................
PRAVLJIČNA JOGA delavnica
Tanja Holcar, Gašper Okršlar
torek, 22. 1., ob 17.30, dvorana
...............................
GLASBALIŠČE ZA OTROKE 
delavnica za otroke 1 do 6 let
Urška Košir, Tri ptičice
soboti, 19. in 26. 1., ob 10.00, 
pravljična soba
...............................
PRAVLJIČNA SREDICA
vsako sredo

KNJIŽNICA BO 8. 2. 2019 PRAZNIČNO ODPRTA 
OD 10. DO 16. URE.
............................... 
ZGODBA O PESNIKU (pravljična urica)
Bojan Pretnar, ob 10.30 in ob 11.00, otroški oddelek
...............................
SOUNDS OF SLOVENIA (koncert)
Trio Sozvočja Slovenije, ob 11.00, dvorana
...............................
PREŠERNA USTVARJALNICA ZA OTROKE (delavnica) 
Špela Košir, od 10.00 do 14.00, otroški oddelek
...............................
8. 2. 2019, od 10. do 16. ure
PREŠERNI KRIŽEMKRAŽ (delavnica) • TISKARNA 
JOŽEFA BLAZNIKA • FOTO KOTIČEK Z MODRIM PSOM 
• POEZIJE, PESNIŠKI VENEC NEIZTROHNJENEGA SRCA 
(razstava) • SONETNI VENEC FRANCETA PREŠERNA Z 
ILUSTRACIJAMI MIHE MALEŠA (razstava)

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si • prijava na 
e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za otroke: www.modripes.si • spletni 
leksikon: www.gorenjci.si • Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

V Mali galeriji je na ogled že tradicionalna novoletna razstava malega formata, ki se je letos 
udeležuje kar petintrideset avtorjev, članov Likovnega društva Kranj. Galerija se sicer kar šibi 
v raznolikosti likovnih slogov, ampak razstavljena dela imajo vendarle nekaj skupnega, da so 
ustvarjena v malem formatu. Svoja dela so razstavili: Franc Bešter, Jaka Bonča, Brut Carniollus, 
Boni Čeh, Boleslav Čeru, Boge Dimovski, Domen Dimovski, Andreja Eržen, Jože Eržen, Klementi-
na Golija, Irena Gayatri Horvat, Irena Jeras Dimovska, Milena Kafol, Lojze Kalinšek, Sumiko Kiyo-
hara, Biserka Komac, Karol Kuhar, Marko Lukan, Martina Marenčič, Miha Perčič, Tanja Prušnik, 
Janez Ravnik, Nejč Slapar, Jože Stražar Kiyohara, Tomaž Šebrek, Iztok Šmajs Muni, Meta Šolar, 
Lučka Šparovec, Maruša Štibelj, Klavdij Tutta, Kaja Urh, Veronika Vesel Potočnik, Franc Vozelj, 
Ladijana Zavodnik in Cveto Zlate. Gre za izbor kvalitetnih del, ki stilsko in tematsko odražajo 
likovno govorico posameznega avtorja. Razstava bo na ogled vse do prvih dni februarja. I. K.

MALI FORMAT V MALI GALERIJI

Pisana druščina likovnih ustvarjalcev, zbranih na odprtju razstave Mali format 

Galerijski svet Društva 
Pungert Kranj objavlja razpis 
za pridobitev razstavnih 
terminov v Galeriji Pungert 
v Kranju za leto 2019. K 
sodelovanju vabijo likovnike, 
fotografe, kiparje in avtorje 
celovitih likovnih projektov. S 
pisno prošnjo, ki naj vsebuje 
opis del oziroma koncepta, 
fotografijo reprezentativnega 
dela, kratko osebno pred-
stavitev, želeni termin in 
kontaktne podatke, naj se do 
28. januarja 2019 obrnejo na 
naslov Društvo Pungert Kranj 
(za galerijski svet), Trubarjev 
trg 6, 4000 Kranj, prošnje pa 
lahko oddajo na elektronski 
naslov pungert@gmail.com. 
Kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni do 6. februarja 2019.

RAZPIS RAZSTAVNIH 
TERMINOV GALERIJE 
PUNGERT
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

N
a kotalkarski reviji je dvajset 
otrok, ki že nastopajo za kranjski 
klub, in šest tečajnikov predstavi-
lo dan v šoli. Začelo se pred šolo, 

se nadaljevalo na šolskem hodniku ter 
nato pri pouku slovenščine. V programu, 
katerega idejno zasnovo je pripravila Kla-

ra Jagodic, so predstavili delo čistilke in 
hišnika ter se nato preselili k dogajanju 
pri uri športne vzgoje. Sledila je malica, 
nato pa ura glasbe in za konec zaključek 
pouka.
Več kot sto gledalcev je bilo navdušenih 
nad znanjem mladih, ki v zadnjem letu 
nabirajo izkušnje v šoli kotalkanja, 
nekateri pa tudi že tekmujejo. »V priha-
jajočih zimskih mesecih se bomo inten-
zivno posvetil učenju novih elementov. 

Pred pomladjo bodo trenerji sestavili 
vsem otrokom individualne programe, 
s katerimi bodo otroci nastopali. Vabi-
mo vse zainteresirane otroke, da se 
nam pridružijo. Z novim ciklom zače-
njamo 12. februarja,« je povedala pred-
sednica Drsalno kotalkarskega kluba 
Triglav Kranj Ria Jagodic in že povabila 
tudi na novo kotalkarsko revijo, ki jo 
bodo pripravili ob zaključku letošnjega 
leta. 

Prva kotalkarska revija
Drsalno kotalkarski klub Triglav Kranj je v prazničnem času v veliki telovadnici Gimnazije 
Franceta Prešerna Kranj pripravil kotalkarsko revijo.

Na božično-novoletni kotalkarski reviji so mladi predstavili, kaj so se naučili v zadnjih mesecih.

Besedilo: Vilma Stanovnik

P
lavalni klub Triglav Kranj bo jutri, v soboto, pripravili že 
21. mednarodno tekmovanje Dr. Fig, ki je od leta 2018 
posvečeno tudi Boštjanu Pavliču, ki je bil idejni vodja 
tega plavalnega spektakla. Namenjeno je mladim plaval-

kam in plavalcem, starim od osem do petnajst let. 

Organizatorji pričakujejo tako udeležbo domačih kot tujih 
športnikov, znova pa bodo poskrbeli za spektakularno priredi-
tev. »Poleg plavalnega dela tekmovanja pripravljamo vrsto 
vzporednih dogodkov, od nastopa najboljših slovenskih sin-
hronih plavalk do svečanega prihoda dr. Franceta Prešerna in 
Primičeve Julije v spremstvu balerin iz Baletne šole Stevens,« 
je povedala predsednica Plavalnega kluba Triglav Kranj Maša 
Jamnik. 

Plavalci na tekmovanju Dr. Fig
V Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju bo jutri potekalo že 
enaindvajseto tekmovanje za mlade plavalke in plavalce.
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Več informacij na 
www.matejasport.si  
ali telefonu 068 125 275.

Novo leto je čas za 
  aktiven začetek! 
Pri nas si lahko izberete različne oblike vadb: PILATES, AEROBIKA,  
VADBA Z UTEŽMI, FUNKCIONALNI/KONDICIJSKI TRENING.

Termini tudi pred službo ob 5.45.

Za vse, ki že dolgo niste vadili, ste brez kondicije ali s preveč kilogrami 
– VADBA ZA ZAČETNIKE.

Organiziramo tudi TRENINGE ODBOJKE za rekreativno populacijo.

Naša ostala ponudba: MASAŽE, REHABILITACIJA PO POŠKODBAH, 
ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA OTROKE.
 



Vanja Rupnik je bila dolga leta poročena z Dalmatincem. Tako 

se je tudi naučila kuharskih veščin in osvojila ter izpopolnila svoje 

okuse do te mere, da danes s sardelicami kot postrvmi in še kakšno 

ribjo dobroto razveseljuje goste v svoji Zvezdi na Planini. Ljubezen 

do kuhanja je odkrila, ko je bila še osnovnošolka, ribe kot tudi 

gostinstvo pa ji je približal že oče. V Zvezdi pa velikokrat srečamo 

tudi njenega partnerja Milana Pristavnika. A. B. / Foto: A. B.

Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine je v dvorani Doma krajanov Šenčur organiziralo koncert, ki so ga poimenovali Dobronamerni koncert taprave podeželske mladine. Na njem so nastopili znani gorenjski narodno-zabavni ansambli, zaplesali pa so člani Folklorne skupine Iskraemeco Kranj. Na fotografiji: muzikanta Matjaž Kampič in Rok Traven, na sredini podpredsednik skupine in plesalec Luka Kepic.  A. B. / Foto: A. B.

Pa naj še kdo reče, da Gorenjci in Škoti ne pašemo skupaj. Tokrat pripadnikov dveh čudovitih, trmastih in upornih ljudstev ni družila pregovorna 'škrtost', ampak filmska ustvarjalnost. Pred dnevi smo si v do zadnjega sedeža polni dvorani Koloseja De Luxe ogledali film Kako postati pisatelj (How to Be a Writer), ki je nastal v slovensko-škotski koprodukciji. To je celovečerni prvenec režiserja in scenarista, Kranjčana Ireneja Vida Bošnjaka (na levi), v katerem igra glavno vlogo Škot Paul Hernes Barnes, za vizualne učinke je poskrbel mojster tega posla Vid Šimenc, gorenjsko-škotsko navezo pa zaključuje Phillip Kingscott (priimek govori o njegovi pomembnosti), ki je v filmu posodil glas. Že po obleki vemo, kdo kam sodi, mar ne?  I. K. / Foto: Igor Kavčič

Prešernovo gledališče Kranj je decembra gostilo prireditev, na kateri 

so predstavili knjižico Pisano platno, ljubezen in ples v mojih očeh avtorice 

Tatjane Ferengja. Knjižica je posvečena Evi Pirnat, njenim trem talentom: 

slikanju, plesu in poeziji. Na sliki: izjemna Eva na odru s plesnima 

koreografinjama Sašo Lončar in Katjo Vidmar. S. K. / Foto: Tina Dokl
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Konec lanskega leta se je končala sedma sezona televizijskega 

šova Slovenija ima talent. Gorenjci smo skozi šov pokazali kar nekaj 

svojih talentov, v finalni del šova sta se uvrstila dva in oba tudi pristala 

v superfinalu: pevec Tilen Lotrič iz Besnice pri Kranju ter učiteljica 

akrobacij in plesa na drogu iz Bohinjske Češnjice Tjaša Dobravec, ki je na 

koncu tudi zmagala. V studiu pa so med zadnjo oddajo Tilna spremljali 

tudi njegovi najbližji in prijatelji. A. B. / Foto: A. B.

Dijaki in profesorji Gimnazije 

Franceta Prešerna so v lanskem 

decembru pripravili že sedmo 
dobrodelno prireditev Prešerno 
in dobrodelno, katere glavni 
namen je bil tokrat pomoč 
nekdanjemu dijaku Robiju 
Dovžanu in njegovi družini, ki 
je med neurjem v Jelendolu 
izgubila svoj dom. Organizirali 
so dražbo, na kateri so se 
dražili športni rekviziti: dres 
Ilke Štuhec in Jana Oblaka ter 
čelada Miha Hrobata z njihovimi 

podpisi; dražbo pa je vodil 
Klemen Bučan. M. L. / Foto: arhiv 

dogodka (Rada Legat Benedik)

Konec lanskega leta 
so na tradicionalni reviji 

Drsalnega kluba Kranj, ki je 
tokrat nosila naslov Glasba 

skozi čas, mladi drsalci skupaj 
s trenerji v kranjski Ledeni 

dvorani predstavili, kako je na 
ledeni ploskvi videti zgodovina 

popularne glasbe in dokazali, 
da se lahko na prav vsako 

znano melodijo zapleše tudi 
na ledu. Zavrteli so se na 

ritme švedske skupine Abba, 
Michaela Jacksona, skupin 

Pink Floyd, The Pointer Sisters, 
Queen in drugih.  

M. L. / Foto: Tina Dokl
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Nepozaben oddih
v Termah Šmarješke Toplice

Vabljeni na tradicionalen ŠMARJEŠKI TEDEN ZVESTOBE, oddih po ugodni ceni in z nagradami.

• 7 noči s polpenzionom in bogato izbiro doživljajev za samo 345 EUR. 
• Termini od 3. februarja do 3. marca 2019.
• POTREBUJETE PREVOZ? Za brezplačen avtobusni prevoz se prijavite na 08 20 50 300.

08 20 50 300
booking@terme-krka.eu 
www.terme-krka.si

NAGRADE: 

brezplačen teden oddiha 

za srečnega izžrebanca in 

brezplačen prevoz za vse

Cena velja za člane kluba Terme Krka. Včlanitev je brezplačna.

Oglas_Gorenjski_glas_STZ_1_2019.indd   1 8. 01. 2019   14:22:50

Obarvan s prestižem, čisto močjo in popolno natančnostjo. Ni 
manjkalo glamurja, z roko v roki sta šli kulinarika in izbrani kok-
tajli. Prostor se je našel tudi za dobrodelnost. Namreč kranjski 
Avto Aktiv je pred časom gostil zabavo v duhu znanega film-
skega agenta Jamesa Bonda, kjer je premierno predstavil tudi 
dva nova bavarska lepotca. In kjer v glavnih vlogah nastopajo 
avtomobili, seveda ne manjka lepih deklet. Tokrat so še posebej 
izstopala Bondova dekleta, kot so jih poimenovali. Že bele modne 
kreacije, v katere so bila dekleta oblečena, so gledalcu pripove-
dovale svojo zgodbo. Sicer pa je bil to večer, kjer je bilo prisotnih 
kar nekaj slovenskih deklet, ki so v bližnji ali daljni preteklosti 
osvojile kakšen lepotni naziv. Med Bondovimi dekleti pa smo 
opazili tudi dolgonogo gorenjsko lepotico, ki si je nadela krono 
najlepše pred dvema letoma, Majo Zupan. A. B.

BIL JE ZAPELJIV VEČER

»Ugly« športni copati? Zakaj pa ne, pravijo modne 
navdušenke. Dobesedni prevod bi bil lahko grdi športni 
copati, pa vendar njihova priljubljenost ostaja. Trend se 
je iz lanskega prenesel tudi v letošnje leto. Že aktualne 
modele bodo dopolnili prihajajoči. Na prvi pogled morda 
omenjeni športni copati niso nič kaj privlačni; so robustni, 
z debelejšimi podplati. Navdušujejo pa ravno z nenavadno 
okornostjo in retro estetiko. Sicer pa smo za »ugly« poi-
menovanje v preteklosti že slišali. Trendi 
se seveda spreminjajo in četudi je čevelj 
»ugly«, doba socialnih medijev in 
novodobnih vplivnežev vpliva na 
to, da takšno obutev nosimo 
in tako ostajamo v 
trendu. A. B. 

MANJ PRIVLAČNI?
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MEDICINSKA PEDIKURA
Andreja Jenko Dremelj

VRAŠČEN NOHT
Vraščenost nohta je pogosta težava, s katero se soočajo otro-
ci, mladostniki, nosečnice, mlade mamice in starejši. Vraščeni 
nohti se vraščajo v stransko kožno gubo, kar lahko povzroči 
velike bolečine, pride do hudega vnetja, včasih tudi do bak-
terijske okužbe in komplikacij. Vzroki za nastanek vraščenega 
nohta pa so velikokrat posledice napačnega striženja nohtov, 
hormonskih sprememb, krhkih nohtov, ki se zalomijo globoko 
v laterarni rob, pri ženskah visoke pete, glivična obolenja, ode-
beljeni, poškodovani nohti, uživanje nekaterih zdravil, v velikih 
primerih pa je to tudi podedovano. Reševanje vraščenih nohtov 
se lahko začne že z pravilnim striženjem nohtov, rednim čišče-
njem laterarnih robov in tamponažo ter z najnovejšimi tehnika-
mi in metodami, ki so neboleče in učinkovite. 
Najbolj učinkovita terapija je s 3TO-sponko, ki je nadomestilo za 
operativne kirurške posege. Sponka deluje na principu vzmet-
ne moči žice, ki kontinuirano dviguje stranske robove nohta, s 
tem takoj ublaži bolečino ter doseže spontano izboljšanje splo-
šnega počutja stranke. Nepravilna rast nohta se dolgoročno 
korigira v pravilno smer. 

Po namestitvi medicinske 3TO-sponke se občuti hitro olajšanje, 
ker je območje ob nohtu ali koži razbremenjeno. Sponka ne pri-
naša težav pri nošenju obutve – šport, delovno mesto. Namesti-
tev poteka posamično, kjer stranka ne čuti bolečin in ni potrebe 
po lokalni anesteziji. Ta metoda zdravljenja je primerna za vse 
starostne skupine in se lahko uporablja za osebe, ki so alergične 
na nikelj in diabetične bolnike.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

T
udi v kranjskem Oddelku za medicinsko mikrobiologi-
jo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano 
beležijo prijave gripe. Od 1. decembra 2018 do 15. janu-
arja 2019 je bilo na gripo pozitivnih 44 pacientov, v ena-

kem obdobju v lanski sezoni 12. Samo v prvem tednu letoš-
njega leta so potrdili pozitivne vzorce pri desetih pacientih, v 
drugem tednu letošnjega leta že dvajset, v tem tednu se število 
še veča.  
Vnetje žrela so od 1. decembra 2018 do 15. januarja 2019 potr-
dili v vzorcih 36 pacientov, v enakem obdobju v lanski sezoni 
šestdeset. Angina je bila v v aktualni sezoni že potrjena na 340 
vzorcih, v lanski sezoni 264.
»Zboleli z znaki gripe (ta se na začetku kaže z občutkom mra-
za, glavobolom, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, lahko 
visoko vročino do 40 stopinj Celzija, nato pa se pojavijo še 
hripavost, bolečine v žrelu in suh kašelj) naj se najprej posve-
tujejo po telefonu s svojim izbranim zdravnikom. Ta jih naj-
bolje pozna, pozna tudi njihove morebitne kronične bolezni, 
zaradi katerih je potek lahko hujši. Nikakor naj ne hodijo na 
vrat na nos v ambulante, ker se s tem okužba širi na vse ostale, 
pa tudi za bolnike ni prijetno čakanje v natrpanih čakalnicah. 
Posebnih učinkovitih zdravil za gripo namreč ni, zdravljenje je 
simptomatsko: priporočamo počitek, dovolj tekočine, telesno 
temperaturo ali mišične bolečine lahko lajšamo s paracetamo-
lom,« je povedal strokovni direktor OZG  asist. dr. Aleksander 
Stepanović, dr. med.
Klinika Golnik je zaradi povečanega števila respiratornih okužb 
zaprta za obiske. Vstop v kliniko za ambulantne preglede je 
možen le skozi glavni vhod. V Bolnišnici za ginekologijo in 
porodništvo Kranj so obiski omejeni na eno zdravo odraslo ose-
bo na dan brez otrok. Obiski so vsak dan od 15. do 17. ure.  

Pozor, gripa 
na pohodu
Prijave nalezljivih bolezni v kranjski območni enoti 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da 
je letos v enakem obdobju kot lani več kot trikrat 
več prijav gripe in tudi nekoliko več prijav vnetij 
žrela. Nekatere bolnišnice so že omejile obiske, 
nekatere pa zaprle vrata za obiskovalce. 
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

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

SONČENJE, SOLARIJ ALI KREMA  
ZA SAMOPORJAVITEV?
Sonce ima pozitivne vplive na naše zdravje. Omogoča sinte-
zo vitamina D, krepi imunski sistem, ugodno vpliva na krvni 
obtok ter na splošno dobro počutje. Žal ima tudi svojo “tem-
no plat”. Pretirano izpostavljanje in sončenje je lahko zelo 
nevarno. Posledice izpostavljenosti delimo v dve skupini, 
zgodnje in pozne.
ZGODNJE: rdečina kože, opekline, toksični dermatitis oziro-
ma vnetje kože, ki je posledica kombinacije določenih snovi 
z UV-žarki.
POZNE: gube, atrofija (tanjšanje), vidne žilice, suhost kože, 
sončne pege, prekancerozne spremembe ter kožni rak kot 
najhujša pozna posledica sončenja. Približno 90 odstotkov 
karcinomov nastane zaradi škodljivega delovanja sončnih 
žarkov. Najbolj nevaren je maligni melanom. Število ljudi, ki 
zbolijo za malignim melanomom, se vsakih deset let približ-
no podvoji. 
Staranje kože je ena od poznih posledic; najbolj občutljiv je 
obraz. Kolagenska in fibrinska vlakna se počasi razgrajujejo 
in se pojavijo gube. Nastanejo tudi pigmentne nepravilno-
sti, kot so sončne pege.

Ali obstajajo varne alternative sončenju? 
Primerjajmo solarij in kremo za samoporjavitev.
Solarij ni varna zaščita, celo nasprotno! Zlasti ga odsvetu-
jemo mlajšim od 18 let. Trideset minut v solariju je enako-
vredno celodnevnem sončenju. Luči oddajajo 3-krat več 
UVA-žarkov kot sonce in manj UVB-žarkov, zato je tveganje 
za pojav raka povečano. 
Krema za samoporjavitev je varen nadomestek. Krema obar-
va le zgornjo plast kože, barva traja približno od pet do šest 
dni in se nato zlušči z odmrlimi celicami. Pred nanašanjem 
se priporoča piling kože, ki podaljša trajanje barve za kakšen 
dan. Tako kožo je vseeno priporočljivo namazati z zaščitnimi 
kremami, kajti taka krema ne ščiti pred soncem. Seveda se 
moramo zavedati možnosti, da lahko pride do preobčutlji-
vostne reakcije na preparat, zato je treba narediti preizkus in 
namazati majhno količino kreme na manjše, skrito področje 
kože, pokriti z obližem in prekontrolirati reakcijo čez dva dni. 

Besedilo: Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič

O hrani, tako zdravi kot tudi škodljivi, obstaja ogromno 
informacij, ki se skozi leta tudi spreminjajo. Raziskave 
prinašajo nova dognanja, za nekaterimi informacijami pa 
stojijo tudi marketinške poteze. Kaj je torej res in čemu ne 
gre verjeti? Marsikaj zanimivega o zdravi in uravnoteženi 
prehrani pa tudi o tisti, ki naj se ji izogibamo, smo sliša-
li na nedavni, prvi delavnici Zdravo jem!, ki jo je Center 
za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Kranj pripravil v 
kranjski mestni knjižnici.
UREDIMO RITEM PREHRANJEVANJA Eden ključnih prvih 
ukrepov naj bo urejen ritem prehranjevanja z rednimi 
obroki, kar ob natrpanem vsakdanu ni enostavno, je pou-
darila predavateljica Tinka Gasser Gruden, diplomirana 
medicinska sestra in dietetičarka. Opaža, da glavna napaka 
ostaja izpuščanje zajtrka pa tudi da nekateri, ki dan ven-
darle začnejo z obrokom, nato ne jedo do popoldanskih 
ur, ko se vrnejo domov. »Če smo dolgo brez hrane, telo 
začne stradati. Prav zato se tisti, ki imajo zgolj dva obroka 
na dan, redijo. Če pa telesu konstantno dovajamo hrano, 
ne bo varčevalo. Priporočamo pet obrokov dnevno, jemo 
približno na tri ure. Tako se bomo izognili tudi kaloričnim 
prigrizkom. Je pa vse to precej lažje izvedljivo, če si že en 
dan prej načrtujemo zdrave obroke za naslednji dan.«
PREVERIMO PREHRANSKI PROFIL Svetovala je tudi premiš-
ljeno nakupovanje živil. V trgovino pojdimo siti in z naku-
povalnim lističem, da se izognemo kupovanju nepotrebnih 
artiklov. Pomembno je, da ne nasedamo trgovskim zvija-
čam in marsikdaj tudi zavajajočim napisom na embalaži, 
ki potrošnika skušajo prepričati, da je živilo zdravo. Pozor-
ni bodimo na označbe, predvsem skupno energijsko vred-
nost živila, vsebnost sladkorja, soli in nenasičenih maščob. 
Tudi zato so udeležence delavnice opremili s priročnimi 
tabelami, na katerih so navedene (ne)sprejemljive vredno-
sti sestavin, da lahko enostavno preverijo prehranski profil 

Jejmo zdravo
Center za krepitev zdravja pri Zdravstvenem 
domu Kranj vabi 22. januarja v Mestno 
knjižnico Kranj na drugo delavnico Zdravo 
jem. Tako kot na prvi delavnici bodo slušatelji 
izvedeli marsikaj zanimivega o zdravi in 
uravnoteženi prehrani.
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živil. Prehranske tabele nekaterih živil 
so analizirali tudi na delavnici in izka-
zalo se je, da so lahko tudi na policah z 
»zdravo« prehrano ne prav zdravi izdel-
ki. Kosmiči, ki privabljajo z napisom o 
veliki količini vlaknin, lahko po drugi 
strani vsebujejo ogromno sladkorja. Pre-
cej sladkorja zna biti, denimo, v sadnih 
jogurtih. Najdemo ga tudi v navadnem 
jogurtu, a gre za laktozo, naravni slad-
kor, če je količina okoli 4 g na 100 g 
izdelka, je povedala predavateljica. 

VEČ ŽIVIL NAJ BO RASTLINSKEGA IZVO-
RA Priporočljiv je izbor pestre hrane, 
ki naj vsebuje več živil rastlinskega kot 
živalskega izvora. »Polnovredna žita in 
žitni izdelki imajo ogromno vlaknin, 
kar pomeni, da bomo dalj časa siti, 
poleg tega pa dobimo dragocene vitami-
ne in minerale, za katera smo pri živilih 
iz bele moke prikrajšani. Sadje je zdra-
vo, a ima tudi veliko sladkorja. Zele-
njava ima minimalno sladkorja, zato 
jo lahko zaužijemo več. Izberimo raz-

novrstno zelenjavo čim bolj različnih 
barv, da bomo zaužili čim več različnih 
hranilnih snovi. V vsakem primeru 
pa dajmo prednost sezonskima sadju 
in zelenjavi.« Tinka Gasser Gruden je 
svetovala tudi, naj namesto po živalskih 
maščobah, ki dvigujejo holesterol, raje 
posežemo po rastlinski maščobi. Naj-
boljša so kakovostna hladno stiskana 
olja (bučno, olivno, konopljino …), naj-
slabša pa so rafinirana, najpogosteje je 
to sončnično. Predavateljica je opozori-
la, da naj bi kokosova in palmova olja 
ter kakavovo maslo uporabljajo zgolj 
občasno, saj so po sestavi zelo podobni 
živalski maščobi. Slednja naj predstav-
ljajo zgolj tretjino vseh zaužitih maš-
čob, kar pa zlasti z mesninami in mleč-
nimi izdelki hitro prekoračimo.
IZOGNIMO SE MASTNEMU MESU, SOLI, 
SLADKORJU …  Mastno meso in mastne 
mesne izdelke skušamo nadomestiti s 
stročnicami, ribami, perutnino ali pus-
tim mesom. »Prav je, da uživamo tudi 
svinjino in divjačino, vseeno pa naj na 
krožniku prevladuje perutnina. Sicer pa 
ima vsako meso določene hranilne sno-
vi, rdeče meso ima na primer veliko več 

Tinka Gasser Gruden, diplomirana medicinska sestra in dietetičarka
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železa kot belo.« Treba je uživati manj mastno mleko in mle-
čne izdelke. »Izogibajmo se lahkim izdelkom. Res nimajo 
skoraj nič maščobe, so pa to nadomestili s škrobom.« Hitro 
prekoračimo tudi dovoljenih pet gramov soli dnevno. »Pri 
kuhanju lahko uporabimo suhe začimbe, da bo hrana imela 
več okusa in ne bomo pogrešali soli, prav tako ne dosoljujmo 
jedi za mizo. Prav tako zaužijemo preveč dodatnega sladkor-
ja, pa čeprav ga telo sploh ne potrebuje, saj ga že z drugimi 
živili dobi povsem dovolj. Če že, sladico pojejmo po kosilu, 
ne pa samostojno ali zvečer.«
NA DRUGI DELAVNICI O ZDRAVI PORCIJI Na drugi delavnici, 
ki bo v Mestni knjižnici Kranj v torek, 22. januarja, ob 18. 
uri, bo poudarek na zdravi porciji kosila oz. večerje in pravil-
nem razmerju hrane na krožniku. »Servirni krožnik naj bi 
bil premera 23 centimetrov, takšne je danes že težko kupiti, 
običajno so večji. Polovico krožnika bi morala predstavljati 
kuhana, popečena ali dušena zelenjava. Četrtino bi mora-
li nameniti škrobnim živilom, kot so riž, testenine, kaše in 
druge priloge v količini stisnjene pesti, druga četrtina krož-
nika pa je za beljakovinsko živilo, npr. meso, ribo, stročni-
ce …, kar količinsko pomeni dlan brez prstov. Dobro je, da 
so naši krožniki čim boljši približki temu,« je Tinka Gasser 
Gruden razkrila del vsebin druge delavnice, ki jo pripravlja 
skupaj s sodelavko Nežo Smrkolj.
Zdrava prehrana pa je le del zdravega življenjskega sloga. 
Slednjega tudi ni brez zdravega gibanja. »Tedensko to 
pomeni 150 minut gibanja, torej petkrat na teden po pol ure 

gibanja, pri katerem nekoliko pospešimo srčni utrip in se 
tudi malo zadihamo,« je razložila Tinka Gasser Gruden. 
Prav tako je potrebna zadostna količina spanca – vsaj šest ur, 
v posteljo pa naj bi šli pred polnočjo. K zdravemu življenj-
skemu slogu prispevajo tudi uspešno premagovanje stresa, 
nekajenje in varna uporaba alkohola, ki je tudi ogromen vir 
kalorij. »Nobenega od teh elementov ne smemo zanemari-
ti,« je poudarila predavateljica. 

Prehranski profil izdelka je možno zelo enostavno 
preveriti.

Tatjana Rožaj Drobnič, univ.dipl.iur. 
zdravilka, celostna bioresonančna terapevtka 
z licenco Ministrstva za zdravje 

Bioresonančna terapija je celovita alternativna oblika zdravljenja, usmerjena 
k iskanju vzrokov obolenj in spodbujanju lastnih zdravilnih moči telesa.  

bioresonanca 

S pomočjo bioresonančne naprave pri testiranju 
ugotavljamo  različne bremenitve organov, kot so 
alergije, bakterije, virusne bremenitve, paraziti, 
težke kovine, toksini, ki rušijo ravnovesje v telesu… 

Z bioresonančno terapijo 
te negativne vplive 

odpravljamo in vrnemo 
telo v naravno harmonijo. 

bioresonanca 
Britof 312, 4000 Kranj 
bioresonanca@gmx.net 

064 264 505 
delovni čas: po dogovoru 

prvo testiranje & svetovanje* 80 € (2 - 2 ½ uri) 

naslednje terapije 45 € / 1 ura 

po dogovoru možnost popusta 

*Na podlagi ugotovitev testiranja sestavimo terapevtski načrt, katerega cilj je odpravljanje 
vzrokov, ki povzročajo motnje v organizmu in telo vrniti v naravno ravnovesje. 
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Terme Šmarješke Toplice in  
Terme Dolenjske Toplice

Čudežna moč termalnih vrelcev.  
Prvinska narava v okolici in na krožnikih.

www.terme-krka.si
08 20 50 300
booking@terme-krka.eu

Ujemite ugodne cene

Pozimi si narava oddahne.

Oddahnite si tudi vi.

Oglas_Gorenjski_glas_1_2019.indd   1 8. 01. 2019   14:38:52

Besedilo: Suzana P. Kovačič

N
ovost v BGP je vrstomat in je 
namenjen ambulantnim pacien-
tkam. Vrstomat je enostaven za 
uporabo. Pacientka, ki je naroče-

na na ginekološki pregled, ob prihodu 
v čakalnico vstavi zdravstveno kartico v 
napravo in že je samodejno prijavljena v 
čakalno vrsto. »Če pacientka izpolnjuje 

vse pogoje (je naročena in ima urejeno 
zdravstveno zavarovanje), je registracija 
uspešna. Na televizijskem zaslonu pa 
pacientka lahko ves čas spremlja svoje 
mesto v čakalni vrsti,« je pojasnila Špela 
Požun, pomočnica direktorice za področ-
je zdravstvene nege v BGP Kranj. Upora-
ba vrstomata je namenjena optimizaciji 
procesa dela (zdravstvene administracije) 
medicinske sestre, zdravnika v ambulan-
ti in ureja vrstni red čakajočih.

MAGNETOTERAPIJA MIŠIC MEDENIČ-
NEGA DNA Magnetoterapija je naju-
činkovitejši način zdravljenja urinske 
inkontinence pri ženskah in moških. 
»Zaradi vse večjega števila žensk v 
vseh starostnih obdobjih (športnice, 
matere po porodu, starejše ...), ki ima-
jo težave z uhajanjem urina oziroma 
urinsko inkontinenco, smo v bolni-
šnici uvedli sodobno, za ženske pri-
jazno, nebolečo, neinvazivno ter varno 

Novost je vrstomat
V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj za pacientke in bodoče starše izvajajo več 
storitev, predavanj, za kakšno morda še niste vedeli ... Novost v bolnišnici je vrstomat, ki ureja vrstni 
red čakajočih in je namenjen ambulantnim pacientkam. 



38 I ZDRAVJE

Postopek vihanja trepalnic po sistemu Elleebana je 
neboleč in enostaven. Odpade jutranje ličenje z mas-
karo, odpadejo tudi skrbi, ali se bo maskara čez dan 
razmazala. S keratinsko privihanimi trepalnicami se 
brez skrbi lahko ukvarjate z vsemi športi, tudi plava-
njem. Brez skrbi pa obiščete tudi savno.

Postopek keratinskega vihanja 
je primeren za vse oblike tre-
panic: kratke ali dolge, svetle 
ali temne. Trepanice nahranimo 
s keratinom in jih pobarvamo. 
Čudovit izgled trepalnic pa traja 
od 8 do 10 tednov. Izdelki Elle-
ebana ne vsebujejo formaldehi-
da in imajo vse potrebne certifi-
kate, ki jih zahtevajo uredbe EU 
o kozmetičnih izdelkih.

Keratinsko vihanje trepalnic
Keratinsko vihanje trepalnic je več kot samo oblikovanje trepalnic.  
Je tudi nega trepalnic, ki zagotavlja urejen videz več tednov. 

Očem  
privoščimo  
lepši in bolj 
odprt  
pogled.

Petra Kozelj, s. p.
Bavdkova ulica 39, Stražišče
4000 Kranj

Telefon za rezervacijo termina 
031 338 998
http://www.enostavno-naravno.si

KUPON 
za 20-odstotni  
popust 
za keratinsko  
vihanje trepalnic
Popust velja le ob predložitvi kupona.

"

"

BGP Kranj je uspešno izpeljala prvi izobraževalni dan BGP Kranj, gostili so 
137 zdravnikov in medicinskih sester s področja ginekologije in porodništva 
iz cele Slovenije. Izobraževanje bodo vključili v vsakoletni načrt. Od leve 
zaposleni v BGP Kranj: direktorica Polona Podnar, spec. ginekologije 
in porodništva, vodja ginekologije Jernej Bernik, spec. ginekologije in 
porodništva, vodilna babica porodnega bloka Anči Bizjak, prof. zdr. vzgoje, 
Eva Jerše, dipl. babica, Branislav Reljić, spec. ginekologije in porodništva, 
pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege Špela Požun, dipl. 
med. sestra, vodilna med. sestra porodniško-neonatalnega oddelka Diana 
Zadnikar, dipl. med. sestra.  / Foto: Dragana Janković

in strokovno metodo zdravljenja vseh 
vrst urinske inkontinence (stresna, 
urgentna in mešana) z magnetotera-
pijo. Naša prednost je v tem, da poleg 
celostne diagnostične obravnave žensk 
nudimo poleg zdravljenja z magne-
toterapijo tudi individualni pristop 
z vajami za krepitev mišic medenič-
nega dna,« je pojasnila sogovornica. 
Magnetna stimulacija je oblika konzer-
vativnega zdravljenja urinske inkon-
tinence. S pomočjo elektromagnetne-
ga polja pride do močnejšega krčenja 
mišic medeničnega dna, kar pripomore 
k boljši prekrvavljenosti tkiva v mišicah, 
to pa omogoča krepitev mišic in izbolj-
ša njihovo funkcijo. »Na magnetotera-
pijo paciente napoti izbrani ginekolog 
ali osebni zdravnik, zdravnik preko 
ambulante za urodinamiko ali pacienti 
pokličejo sami. Če imajo pacienti izvid 
urodinamskih preiskav, naj ga prinese-
jo s seboj. Priporočeno število terapij je 
šestnajst; zdravljenje z magnetoterapijo 
je samoplačniška storitev (dve terapiji 
sta brezplačni). Med terapijami je mož-
nost posvetovanja s fizioterapevtko. 
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Moja prva izbira

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kranj podarimo 10 % 
popusta na izbran izdelek ob enkratnem nakupu nad 10 evrov. Kuponi, 
boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, 
na zaklenjene cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki 
jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 16. 2. 2019.

KR

KUPON ZA 
POPUST10%Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 

Bela štacunca Kranj:  
Obiščite nas v Beli štacunci, da vam bomo Vivamel podrobno predstavili 
in vam svetovali, kako ga pravilno uporabljati. Spoznali boste, da je 
medicinski kostanjev med nekaj najboljšega za celjenje ran,  zato bo  
zanesljivo postal obvezen sestavni del tudi vaše domače lekarne. 

Vivamel oziroma med v medicini
RANE CELI HITRO IN 
USPEŠNO 
Da ima med za zdravje koristne lastnosti, so 
vedeli že pred več deset tisoč leti, uporabljali 
so ga tako stari Egipčani kot tudi ljudstva 
Srednjega vzhoda in Indijci. V moderni 
znanosti so antiseptične in antibiotične 
lastnosti dokazali v začetku 20. stoletja, prvi 
članek o vplivu medu na zdravljenje ran pa je 
bil objavljen pred 20 leti.
Kostanjev med izstopa
Med je v mediteranski regiji zaradi velike pestrosti 
rastlinskega sveta vrhunski. Še posebej izstopa 
kostanjev med, ki velja za pravo zakladnico. V njem 
najdemo kompleksno mešanico sladkorjev, amino- 
kislin, encimov, vitaminov, mineralov, hormonov, 
kislin in flavonoidov. Vsebuje pa tudi kar 86 odstot- 
kov cvetnega prahu pravega kostanja, v 10-ih 
gramih medu naštejemo tudi do milijon zrnc.  
V Tosami so testirali šest vrst medu
V Tosami so pred desetimi leti razvili obloge za 
celjenje ran, narejene na osnovi medu. Med šestimi 
osnovnimi vrstami slovenskega medu so izbrali 
kostanjevega, ki je pokazal najboljše lastnosti. 
Obloge so testirali na Kliničnem oddelku za kirurške 
infekcije in s študijo dokazali uspešno ter za 
povprečno 21 dni hitrejše celjenje ran. 
Vivamel – obloge za rane iz medicinskega 
kostanjevega medu
Tosama danes izdeluje tri izdelke iz medicinskega 
kostanjevega medu, četrti je v zaključni fazi razvoja. 
Ves uporabljen med je testiran na biokompatibil-
nost, antimikrobno delovanje in vsebnost koristnih 

snovi ter na odsotnost zdravil, težkih kovin in 
pesticidov. Izdelki so proizvedeni v kontroliranih 
pogojih in sterilizirani.
Vivamel alginat je obloga, narejena na osnovi 
kalcijevega alginata, ki je v celoti prepojen z 
medicinskim kostanjevim medom. Najbolj pri- 
merna je za rane z zmernim do obilnim izločkom.
Vivamel contact je kontaktna mrežica, v celoti 
prekrita z medicinskim kostanjevim medom. 
Primerna je za rane s šibkim izločanjem, za zaščito 
plitvih ran ter ran v fazi granulacije in epitelizacije.
Vivamel medicinski med v tubi je naravno pridelan 
medicinski kostanjev med. Uporablja se za rane s 
šibkim izločkom ali brez njega, kot samostojna 
primarna obloga. Lahko pa ga dodajmo ostalim 
oblogam Vivamel za intenzivnejše delovanje.
Za kronične in akutne rane
Obloge Vivamel so učinkovite pri zdravljenju tako 
kroničnih kot akutnih ran. Med kroničnimi ranami 
izredne uspehe dosegajo pri zdravljenju razjed na 
diabetičnem stopalu, razjed zaradi pritiska in 
golenjih razjed. Med akutnimi ranami so izredno 
učinkovite pri odrgninah, opeklinah in ranah po 
obsevanju, pri kirurških ranah in pri ranah, ki 
sekundarno celijo itd.

VIVAMEL OBLOGE Z MEDICINSKIM 
KOSTANJEVIM MEDOM:
•  SPODBUJAJO ČIŠČENJE RANE
•  DELUJEJO PROTIVNETNO
•  DELUJEJO ANTIMIKROBNO 
•  USTVARIJO VLAŽNO OKOLJE V RANI 
•  ZMANJŠUJEJO NEPRIJETEN VONJ 
•  POSPEŠUJE CELJENJE Z MANJ ALI BREZ BRAZGOTIN
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ABC DOJENJA Vsak zadnji torek v mesecu ob 12. uri poteka v 
knjižnici BGP pogovorna ura o dojenju. Vabljene so nosečni-
ce in doječe mame, ki želijo ali potrebujejo dodatne informa-
cije o dojenju. Predhodne prijave niso potrebne. 
VPRAŠAJ BABICO Vse nosečnice, ki želijo o nosečnosti in 
poteku poroda zvedeti še več, vabimo, da se udeležijo srečanja 
Vprašaj babico. Srečanje poteka vsak zadnji torek v mesecu 
(razen ob prazniku) ob 13. uri v knjižnici bolnišnice. Predho-
dne prijave niso potrebne. 
LAJŠANJE PORODNE BOLEČINE Predavanja o možnostih lajša-
nja bolečin med porodom so v BGP Kranj organizirana vsako 
sredo ob 13. uri, v knjižnici bolnišnice. Na predavanju zdrav-
nik anesteziolog predstavi načine lajšanja porodne bolečine 
in seznani nosečnice z najpomembnejšimi metodami. Pred-
hodna prijava ni potrebna. 
HIPNOZA KOT PRIPRAVA NA POROD V BGP Kranj izvajajo tudi 
medicinsko hipnozo. »Osredotočeni smo predvsem na izva-
janje medicinske hipnoze kot pripravo na porod in podporo 
v poporodnem obdobju (dojenje, blažja anksiozna stanja po 
porodu). Za pripravo na porod s hipnozo so zaželeni trije do 
štirje obiski, razporejeni čez celo nosečnost. Dokazano je, 
da priprava na porod s hipnozo vpliva na to, da se bo porod 
pravočasno začel, da bo porod potekal hitreje, da bo porodna 
bolečina manjša in da bo manj resnih porodnih komplika-
cij,« je pojasnila sogovornica in poudarila, da hipnozo izvajajo 
tudi kot pomoč pri tesnobi, zardevanju, pretiranem potenju, 
strahovih, fobijah, krepiti samozavesti, tremi pri nastopanju, 
pred izpiti, pri kajenju, debelosti, močenju postelje, migre-

nah, nespečnosti, večanju učinkovitosti in motivacije za tre-
ning, podpori pri zdravljenju neplodnosti. Terapije izvajata 
diplomirani babici Eva Jerše in Tanja Damijan, zaposleni v 
porodnem bloku. Diplomo za medicinskega terapevta sta pri-
dobili pri priznanem ginekologu prof. dr. Marjanu Pajntarju, 
dr.med., dipl. psih., višjemu zdravstvenemu svetniku, predse-
dniku Društva za medicinsko hipnozo Slovenije. 
HOBOTNICE ZA NEDONOŠENČKE BGP Kranj se je v lanskem 
letu pridružila projektu kvačkanja hobotnic za nedonošenčke. 
Pobudnica tega projekta v Sloveniji je Tjaša Bevc. Projekt se je 
začel leta 2012 na Danskem. Ko so prvo hobotnico položili k 
nedonošenčku, so se kmalu pokazali pozitivni terapevtski 
učinki, zato so s projektom začele tudi ostale evropske države. 
Lovko hobotnice položijo v ročico nedonošenčka, ki ga pomiri 
in mu je v uteho, saj spominja na popkovino v maternici. 
Hobotnice so narejene po navodilih. Izdelane so iz preje sto-
odstotnega bombaža in ne spreminjajo oblike. »Hobotnice 
nam redno pošiljajo prostovoljci iz cele Slovenije, za kar se 
jim najlepše zahvaljujemo, saj je pogosto pošiljatelj neznan,« 
se je ob tej priložnosti zahvalila Špela Požun. 

 Lani so imeli v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj 1358 porodov (leta 
2017 jih je bilo 1415). Lani se je rodilo 1370 
otrok, od teh je bilo dvanajst parov dvojčkov. 
Dečkov je bilo 727, deklic pa 643. 
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Stroški v gospodinjstvih v zimskem času narastejo zaradi ogrevanja, 
a tudi pri tem lahko nekaj prihranimo. Med najpomembnejše dejavni-
ke toplotnih izgub sodi toplotna zaščita stavb. Z izolacijskimi materi-
ali in kakovostnimi okni lahko izgube zmanjšamo za več kot trideset 
odstotkov, pojasnjujejo na Eko skladu, kjer priporočajo tudi povsem 
enostavne ukrepe za varčno ogrevanje. »Temperaturo prostorov je 
treba prilagoditi glede na rabo prostora, če je to mogoče. Prehodnih 
prostorov, ki so v uporabi le del dneva, sploh ni treba ogrevati oz. 
jih ogrevamo bistveno manj kot bivalne,« je navedeno v nasvetih za 
varčno rabo energije na spletni strani Eko sklada. Svetujejo, naj pozi-
mi bivalne prostore ogrevamo na 20–21 stopinj Celzija, medtem ko 
naj bi v spalnicah imeli 17–18 stopinj. Vsaka dodatna stopinja naj bi 
dvignila porabo energije za šest odstotkov. Za uravnavanje tempera-
ture v prostoru je zelo uporaben tudi termostatski ventil na priključku 
radiatorja. Pazimo, da radiatorjev ne prekrivamo (zavese naj segajo 
približno deset centimetrov nad zgornji rob radiatorja) in da niso tik 
nad njimi police. Na steno za radiator lahko namestimo »reflektor« – 
stiroporno ali penasto podlago, obloženo z aluminijasto folijo, s čimer 
zmanjšamo prehajanje toplote skozi zid. Preveriti velja tudi tesnjenje 
oken in vrat. Po potrebi uporabimo tesnila v obliki penastih ali gumi-
jastih trakov, ki so večinoma samolepilni in jih je enostavno namestiti. 
Tesnila lahko prihranijo kar 5–20 odstotkov energije za ogrevanje, 
saj lahko na vsak meter okna, ki ne tesni dobro, izgubimo do 40 kWh 
energije na ogrevalno sezono. Idealna vlažnost v prostoru je 40–60 
odstotkov. Odvečno vlago odstranimo s prezračevanjem, da se ne 
pojavi plesen. V kurilni sezoni je priporočljivo zračiti v najtoplejšem 
delu dneva, in sicer raje krajši čas z na stežaj odprtimi okni kot več 
časa s priprtimi okni. A. Š., foto: Primož Pičulin

ENOSTAVNO DO NIŽJIH POLOŽNIC ZA OGREVANJE

Temperaturo je priporočljivo prilagoditi glede na rabo 
prostora. Vsaka dodatna stopinja naj bi dvignila porabo 
energije za šest odstotkov. Pri Eko skladu priporočajo, 
naj pozimi bivalne prostore ogrevamo na 20–21 stopinj 
Celzija, medtem ko naj bi v spalnicah imeli 17–18 
stopinj. Takšen temperaturni razpon naj bi ustrezal 
veliki večini ljudi. Dodatna plast oblačila je mnogo 
cenejša in okolju prijaznejša kot izdatno ogrevanje, 
opozarjajo na Eko skladu. 



ODVOZ 
KOSOVNIH 
ODPADKOV

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

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

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

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

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

plastenke
pločevinke

steklopapir

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

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

POMOČ PRI RAVNANJU 
Z ODPADKI

ZBIRNI CENTRI

AKCIJA
ZBIRANJA 
NEVARNIH
ODPADKOV

ZBIRANJE UPORABNIH
IZDELKOV

REDNI 
ODVOZ 
ODPADKOV

EKOLOŠKI OTOKI

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

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
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Besedilo: Ines Košec, u. d. i. a.

O
bstoječ hodnik, jedilnico in kuhinjo razmejujejo pre-
delne stene, ki jih lahko odstranimo. Želela bi večjo 
mizo za vsaj šest ljudi, kuhinjski otok, pult z dvema 
barskima stoloma in čim več shranjevalnega prostora, 

tudi za garderobo na hodniku.

Pri funkcionalni razporeditvi vseh pohištvenih elementov je 
seveda najprej treba upoštevati optimalne prehode, kot npr. 
med kuhinjskimi elementi ob steni in kuhinjskim otokom 
mora biti razdalja vsaj osemdeset centimetrov. Tako najhitre-
je ugotovimo, kako velik kuhinjski otok lahko imamo. Nasled-
nja premišljena poteza mora biti postavitev jedilne mize. V 
tem primeru je edina rešitev s klopjo ob steni, saj nudi opti-
malen izkoristek prostora za sedenje večjega števila ljudi. Za 
najboljši učinek odprtega prostora vse visoke elemente kuhi-
nje/omare pozicioniramo ob eni steni. V našem primeru so 
postavljene ob nosilni steni, tako da se oblikovno združijo z 
garderobnimi omarami na hodniku. Ker je ga. Janja ljubitelji-
ca rdeče barve, je izbrana rdeča luč nad jedilno mizo, rdeča 
barska stola in polička, ki poteka po celotni dolžini pod viseči-
mi elementi. Za uravnoteženo barvno shemo poskrbi barvna 
kombinacija bele in bež barve z lesenimi detajli. Stene so 
dekorirane s tapetami ob jedilni mizi in bež barvnim oples-
kom ob kuhinjskih elementih. 

Kuhinja z jedilnico
Za naš nasvet nas je tokrat zaprosila bralka Janja, ki želi iz majhne 
jedilnice in kuhinje ter prevelikega hodnika narediti večji odprt 
prostor, kjer bi lahko imela tudi kuhinjski otok. 

Obstoječe in novo stanje

Če iš če te rešitev za preureditev stanovanja, nam opišite in  
skicirajte svoj problem. Ne pozabite na mere in druge podatke, 
dopišite tudi svoje želje. Pisma pričakujemo na naslov:  
Gorenjski glas, ”ARHI TEKT”, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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12.840 €*

Renault CAPTUR
Izberi drugačno pot.

Paket zimskih 
pnevmatik**
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Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Captur Zen TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 1.800 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 400 €. Ob nakupu prek Renault 
financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih 
pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
 
Poraba pri mešanem ciklu 5,3 – 6,6 l/100 km. Emisije CO2 138 – 151 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0185 – 0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00002 – 0,00026 g/km. Število delcev (x1011): 0,1 – 5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, Telefonske številke: Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, 
Damir 041 789 758 (Prodaja pravnim osebam). Delovni čas: pon – pet: 8:00 – 18:00, sobota: 9:00 – 12:00. 

Č
eprav so bralci in poslušalci v 
finalnem predizboru največ gla-
sov namenili škodi karoq, so 
novinarji sodelujočih medijskih 

hiš v finalnem izboru, ki je potekal 13. 
januarja na Vranskem, dobro preme-
šali glasove in na prvo mesto postavili 
ford focus. Na drugo mesto se je uvrsti-
la kia ceed in šele na tretje škoda karoq. 
Na četrtem mestu je pristal VW T-roc 
in na petem volvo XC40. Tokratni 
izbor je bil že 27 po vrsti in je zajel 26 
novih avtomobilov. Najprej so glasovali 

bralci in s svojimi glasovi določili pet 
finalistov, izmed katerih so novinarji 
izbrali zmagovalca. Organizatorji so 
prejeli kar 23.758 glasov, največ, 16.715, 
po internetu.
Zmaga focusa je bila prepričljiva, saj je 
največ glasov dobil prav v vseh uredniš-
tvih medijev, ki so sodelovali pri izbo-
ru. Ti so: Avto magazin, Delo in Slo-
venske novice, Dnevnik in Nedeljski, 
Evo magazin, Komotar minute, Avto 
magazin AMZS, Siol.net, Večer, VAL 
202 in Avtomobilnost. Letos prvič so se 

finalne vožnje udeležili tudi zainteresi-
rani bralci in se prepričali, da ceneje ni 
vedno tudi slabše. 
Ford focus, ki je naslov prejel od lanske-
ga zmagovalca volkswagna pola, je pre-
pričal z dobrimi voznimi lastnostmi, 
bogato opremo in prostornostjo. Naslov 
slovenski avto leta za tovarno in trgovce 
pomeni veliko priznanje in prodajno 
prednost pred drugimi, hkrati pa tudi 
obveznost, saj bo zaupanje treba upravi-
čiti. Po napovedih se bo focus potegoval 
tudi za evropski avto leta. 

Slovenski avto leta 2019 
je ford focus
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ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0-7,8 l/100 km in 113-177 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0089-0,0515 g/km, trdi delci: 0,00016-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,7 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.

* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 17.200 • lastna udeležba (polog): € 0 • znesek financiranja: € 17.200 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 
250,86 • stroški odobritve: € 344 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 21.416 • letna spremenljiva obrestna mera: 5,95% • efektivna obrestna mera: 6,77% na dan 17.10.2018 • V primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča.

Akcija velja do 31.12.2018. Do prejema Magna kartice v vrednosti 800 EUR in zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ZIMSKE PNEVMATIKE  
NA PLATIŠČIH

MOŽNOST FINANCIRANJA 
BREZ POLOGA

GORIVO V VREDNOSTI  
800 €

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

  Avto za Slovence mora 
biti primeren slovenskemu 
avtomobilskemu trgu. 
Ford focus je prepričal z 
dobro vozno dinamiko, 
bogato varnostno opremo, 
tehnološko opremo in 
prostornostjo.

Novi focus je dobro premešal karte v nižjem srednjem razredu.

  UGODNI REZERVNI DELI  

kakovost enakovredna originalni

Koroška 53a, KRANJ, T: 04 252 15 19
Delovni čas: pon.-pet. 8.00-19.00, sob. 8.00-12.00
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Novi focus je zasnovan med športnim in elegantnim, tovarna se je odločila za tvegano 
temeljito prenovo prodajno uspešnega focusa in uspela. Novi model Ford Focus je eden 
od najbolj aerodinamičnih avtomobilov v svojem razredu. Ob tem je treba poudariti 
varnostno-asistenčne sisteme, ki jih ima focus toliko, kot jih pred njim ni imel noben ford. 
Všečnost avta je subjektivna, vendar odličnost potrjujejo številke. V zadnjih dvajsetih letih 
se je zanj odločilo kar sedem milijonov evropskih kupcev.

NOVI FORD FOCUS 
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FIAT TIPO-Avto Monik-175x110.pdf   1   15/06/18   12:17
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M{ZD{ CX-3

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

0% OBRESTNA MERA  
ŽE ZA 81   /MESEC*

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

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

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

AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 17

FIAT TIPO 5 VRAT ŽE ZA 11.890 EUR IN FIAT TIPO STATION WAGON ŽE ZA 12.890 EUR.
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OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

V tem obdobju se vam bo veli
ko dogajalo okoli denarja. Radi bi 
povečali sam dotok, a vam do sedaj 
to sploh ni uspelo. Pričakujte zelo 
dobro priložnost in s svojim znanjem 
boste pokazali vse in še več. Srečna 
dneva bosta 23. in 29. 1. Misel mese
ca: S tem ko se spreminjamo sami, 
se spreminja naše življenje.

BIK 
22. aprila–20. maja

Večkrat boste odsotni zaradi raz
ličnih razlogov. Spremembe okolja 
bodo na vas dobro delovale. V ljubez
ni ste prišli do določenih zaključkov, 
a zgodba še zdaleč ni končana. Še 
se piše novo besedilo. Srečna dne
va bosta 20. in 24. 1. Misel meseca: 
Modrost ni sreča, ampak je spozna
nje, brez katerega smo bili srečni. 

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Družina vam ogromno pomeni in 
vedno vse naredite tako, da so vsi 
zadovoljni. A obrnili ste nov list in 
prišli do točke, ko boste sebe začeli 
postavljati na prvo mesto. Seveda 
vam sledijo sama presenečenja. Sre
čna dneva bosta 25. in 27. 1. Misel: 
Prepozno spoznanje je današnji 
dogodek, ki ga bomo jutri razumeli.

RAK 
22. junija–22. julija

Pričakujte daljšo odsotnost, ki bo 
posledica poslovne odločitve, ki ste 
jo prejeli že pred časom. Ni vam 
treba skrbeti in se po nepotrebnem 
obremenjevati, saj bo vse potekalo 
tako, kot mora. Tudi kar se tiče finan
čnega stanja. Srečna dneva bosta 
21. in 23. 1. Misel meseca: Naj bo 
vsak vaš dan posebej smisel vašega 
življenja.

LEV 
23. julija–23. avgusta

Na vrsti bo ljubezen in vse, kar je 
povezano z njo. Uživali in predajali se 
boste trenutkom, ko bi najraje videli, 
da se čas ustavi. To je ravno tisto, kar 
potrebujete, saj se od preteklih bre
men še niste odpočili. Srečna dneva 
bosta 24. in 25. 1. Misel meseca: Ne 
hranimo življenja z drobtinicami, 
vihrajmo z njimi skozi čas.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Stremite k temu, da so okoli vas 
vedno vsi zadovoljni. Večinoma vam 
to uspeva, a kadar vam ne, ste potrti, 
žalostni. Nikar tako, tudi vi ste samo 
človek. Nujno si morate vzeti svo
jih pet minut. Srečna dneva bosta 
1. in 2. 2. Misel meseca: Šele ko se 
ti nenadoma zaprejo vsa vrata, se 
zaveš, da so vse možnosti odprte.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Prav kmalu vas čaka prav pose
bno presenečenje, ki je povezano z 
denarjem. Veseli boste takoj skovali 
načrt, kako ga najbolje porabiti. Idej 
bo seveda več, ampak na koncu pre
maga mera modrosti in želje. Srečna 
dneva bosta 5. in 7. 2. Misel mese
ca: Želje so temelji prihodnosti in 
trdnost sedanjosti.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Prišel je čas, da boste končno začeli 
reševati stare zadeve, ki so več kot 
pomembne. Ko vam bo uspelo vse 
dokončati, boste globoko zadihali in 
začeli posvečati pozornost ljudem, ki 
jim pomenite veliko več, kot si misli
te. Srečna dneva bosta 22. in 31. 1. 
Misel meseca: Šola za pogum je, da 
narediš tisto, v kar verjameš.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Na obzorje bodo hotele priti črno
glede misli, saj se vam nič ne odvija 
tako, kot ste pričakovali. A še v pra
vem času dobite dobre informacije 
in temni oblaki se bodo – še preden 
bodo zares prišli – umaknili in dali 
prostor soncu. Srečna dneva bosta 
26. in 30. 1. Življenje je potovanje, le 
da se nekateri ustavijo na prvi posta
ji.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Ker ste sami vedno dosledni in pre
vidni pri samih besedah, ki po navadi 
preidejo do dejanj, ste seveda razo
čarani pri ljudeh, ki niso taki kot vi. 
Vsak dan se kaj naučimo in ne sme
te izgubiti vere v iskrenost. Srečna 
dneva bosta 3. in 6. 2. Misel meseca: 
Spoznati moramo druge, da bi spoz
nali sami sebe.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Ugriznili boste v kislo jabolko, sklo
nili glavo in določeni osebi priznali, 
da ste se motili. Nikoli ni prepozno. 
Pot je vedno samo naprej, včeraj je 
preteklost in jutri je prihodnost. Vse 
pa je vedno odvisno samo od danes. 
Srečna dneva bosta 27. in 29. 1. 
Misel meseca: Iskrenost je plemeni
ta lastnost. Pametni se z njo ne šopi
rijo preveč.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Gledate, a ne vidite. Poslušate, a ne 
slišite. Živite, a ne zaživite. Premalo 
vidite malenkosti, ki se skrivajo za 
vašim zornim kotom. Vse okoli vas 
je lepo in čarobno in tega se boste 
kmalu začeli zavedati. Svet je lep in 
vi z njim. Srečna dneva bosta 7. in 8. 
2. Misel meseca: Samo preživeti je 
premalo za doživeti življenje.



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   

11. 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,...



Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                     
T: 040 418 251, 04 204 27 14
             Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani
napačno navedeni. Popusti se ne seštevajo. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 13.1.2019 do 13.2. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Laminat Haro 
hrast alpski, 8 mm
526676
18,29 €/m2

12,80 €/m2

zaključne letvice in podloge

Les 3 plus ...vse na enem mestu

E: les3plus@gmail.com 
 www.les3plus.si,  www.razrezipomeri.si

Laminat Kaindl 
hrast pleno, 8 mm
K4350RS
14,07 €/m2

11,90 €/m2

Laminat Kaindl 
Lunas, 8 mm
38282TS
20,11 €/m2

17,49 €/m2

Laminat Kaindl 
hrast ev. classic, 8 mm
K4420RI
14,07 €/m2

11,90 €/m2

Laminat Kaindl 
beton, 8 mm
44375TC
20,11 €/m2

17,49 €/m2

Laminat Kaindl 
hrast trevi, 7 mm
37528MO
9,81 €/m2

7,90 €/m2

Vedno moderen laminat. Laminat spada med cenejše možnosti talnih oblog. Primeren je za vse bivalne prostore. Je vzdržljiv,
 čiščenje je enostavno. Lahko je rešitev za prehodno obdobje ali za dalj časa. Pri laminatu je poleg kvalitete laminata zelo 
pomembna kvalitetna podloga, ki jo položimo pod laminat. Le-ta bo poskrbela, da bo hoja po novem laminatu tišja. 


