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Kranjčanka
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Podvojimo vrednost 
vašega recepta

Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

»Carmence« grejo na Švedsko

Bori se za pravice 
športnikov

Odkrivali skrivnosti  
Kresne noči

Pogovor: Aljoša Korenčan



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
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

OGLJE LAIS  
10 kg 6,53 EUR

SIR TOAST REZINE  
1 kg 5,39 EUR

VEGETA
2 kg  9,75 EUR

TUNINA RIO MARE
80 g X 4  4,65 EUR

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO 

PREMOŠA   
1 L 12,49 EUR ZAČINJENA  

ČEBULA , PRAŽENA  
1 kg  VREČKA  2,99 EUR
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Podvojimo vrednost 
vašega recepta

Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

»Carmence« grejo na Švedsko

Bori se za pravice 
športnikov

Odkrivali skrivnosti  
Kresne noči

Pogovor: Aljoša Korenčan

Na naslovnici: Maruša Štibelj in  
Maja Jenko na festivalu Kaos
Foto: Tina Dokl

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

Oblikovanje  
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 53. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 5. julija 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.
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4 I EN TAK DRUGAČEN 
ALJOŠA 
Aljoša Korenčan je mojster fotografi-
je, snemalec. Obvlada tako imenovan 
steadycam in veliko sodeluje v filmskih 
produkcijah doma in v tujini. Kadar ne 
snema, ga pogosto vidimo v lokalu Kavka – 
z razlogom. Rad ima vodo in Kokra je blizu, 
poleti še toliko bolj.

17 I SREBRO  
Z EVROPSKIH IGER
Osvojila ga je karateistka Tjaša Ristić.

24 I POLETNI KRANJ
V Kranju se vrstijo številni poletni dogodki. 
Že čez dva tedna se obeta Kranfest, osred-
nji gorenjski poletni festival.

12 I K je kolaž

14 I Tekmovanje in druženje rokometašic

18 I Po svetu je nabiral izkušnje za življenje

26 I Rokenrol gre skozi želodec

34 I Menjave plinskih kurilnih naprav



4 I POGOVOR

Besedilo: Igor Kavčič

S
pustila sva se torej dol h Kokri. 
»Če bi intervju delala v lokalu, 
ne bi imela miru,« je bil prepri-
čljiv ob izbiri lokacije, in ko sem 

ga pred tem nagovarjal za intervju: »Ne 
vem, koliko ti bom lahko povedal. Sem 
bolj redkobeseden.« Pa sva sedla, vsak 
na svoje naplavljeno deblo na produ ob 
prijetnem hladu reke Kokre. Z Aljošo 
Korenčanom se poznava že dolgo. In bil 
je zgovoren.
Greš pogosto sem dol h Kokri?
»Grem. Včasih sam, včasih gremo vsi 
trije, še Manca in štiriletni sin Nac. Po 
navadi se ustavimo malo višje ob reki. 
Ja, to je naša, kranjska Kokra.«
Ravnokar si se vrnil iz Češke. Ni bil 
turizem, mar ne?
»Tokrat res ni bil turizem. Skupaj z 
Mojco Gorogranc Petrushevsko, film-
sko maskerko, ki ima za seboj že več kot 
petdeset celovečernih filmov, sva v okvi-
ru slovenske koprodukcije sodelovala 
pri snemanju filma Modelar znanega 
češkega režiserja Petra Zelenke. Ponu-
dili so mi delo t. i. steadycam operater-
ja in snemalca prve kamere. Doživel 
sem pravi kulturni šok, sicer drugačne 
vrste, kot je bil tisti, ko sem pred leti 
prvič snemal v tujini, takrat v Nigeriji. 
Na Češkem sem sicer že bil pred kaki-
mi dvajsetimi leti za novo leto, ampak 
sem jo zdaj doživljal povsem drugače 
kot takrat, ko so me zanimale le praške 
pivnice in 'knedlički'. Sedaj je tu polno 
vietnamskih restavracij.«

En tak drugačen Aljoša 
Aljoša Korenčan je mojster fotografije, snemalec. Obvlada tako imenovan steadycam in veliko 
sodeluje v filmskih produkcijah doma in v tujini. Kadar ne snema, ga pogosto vidimo v lokalu Kavka – z 
razlogom. Rad ima vodo in Kokra je blizu, poleti še toliko bolj.

Na začetku tega tedna nekje pod Mangartom / Foto: arhiv Aljoše Korenčana
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En tak drugačen Aljoša 
Aljoša Korenčan je mojster fotografije, snemalec. Obvlada tako imenovan steadycam in veliko 
sodeluje v filmskih produkcijah doma in v tujini. Kadar ne snema, ga pogosto vidimo v lokalu Kavka – z 
razlogom. Rad ima vodo in Kokra je blizu, poleti še toliko bolj.

Kaj te je šokiralo?
»Na vsak filmski projekt, h kateremu sem 
povabljen, se že predhodno poskušam čim 
bolje pripraviti – pozanimam se, v kakšno 
državo grem, kakšni kulturni vzorci so zna-
čilni za tamkajšnje ljudi, s katerim režiser-
jem in kakšno ekipo bom delal … Šokiralo 
me je dejstvo, da so Čehi, kar se filmske 
produkcije tiče, vsaj trideset let pred nami. 
Ne čudim se, da jih pogosto najemajo veli-
ke ameriške produkcijske hiše, in to ne 
samo zaradi cenejše delovne sile.«
Govoriš o visoko profesionalnem 
pristopu? 
»Ja. Držijo se nekega reda, imajo razde-
lan sistem dela, znajo se filmsko obna-
šati, veliko je sodelovanja, spoštujejo in 
sprejemajo tvojo kreativnost pri delu. 
Zaradi vsega tega kot snemalec lahko 
tudi sam zelo napredujem.«
Kakšna je filmska zgodba? 
»Na Češkem v Pragi in Brnu ter okolici 
sem bival skoraj dva meseca. Režiser fil-
ma Petr Zelenka je uveljavljen režiser, 
pri nas mogoče znan po filmu Izgubljen 
v Münchnu. Je velik nasprotnik avtori-
tarnih sistemov in aktualnega ameriške-
ga predsednika Trumpa.
Filmska zgodba predstavlja dva fanta, ki 
v komercialne namene letita z droni in si 
z njimi služita vsakdanji kruh. Vse sku-
paj se mogoče sliši zelo banalno, vendar 
imata kup idej, kaj vse bi bilo mogoče 
početi z droni, recimo risati grafite na 
stavbo, da ne razkrijem še česa ...«
Grafiti so …
»... v redu, če imajo neko sporočilno vre-
dnost. So javna oznanila, art, in jih ne 
vidim le kot porisan zid.«

Na kakšen način je Aljoša sploh 
vstopil v svet filma? Predvidevam, 
da je bila najprej fotografija?
»Sploh ne. Sicer sem se osnov fotogra-
firanja naučil sam, ampak prevelike 
afinitete do fotografije nisem imel. Na 
Srednjo šolo za oblikovanje in fotogra-
fijo sem se ob delu vpisal šele potem, 
ko sem zamenjal dve gimnaziji. Sicer 
sem želel študirati igro ali pa režijo na 
AGRFT, saj me je vedno privlačil oder, a 
nikoli ni prišlo do tega.
Kamero sem sicer prvič v rokah držal 
na sorodnikovi poroki. Stric je imel 
kamero in mi je rekel: 'Ti znaš fotogra-
firati, zagotovo boš znal tudi kaj posneti 
s kamero.' Ko me je potem na takratni 
lokalni televiziji, današnji GTV, Rafko 
Bešić vprašal, če znam snemati, sem 
seveda rekel, da znam. Če nisi pogu-
men, tako ali tako nikamor ne prideš. V 
nekem trenutku sem presedlal na takra-
tno TV Pika v Ljubljani, kot šele sedem-
najstletni mulec pa sem tudi že asistiral 
znanim slovenskim snemalcem (Valen-
tin Perko, Rado Likon, pokojni Vilko 
Filač, vsi diplomanti praške FAMU). 
Angažirali so me v Studiu Arkadena, ki 
je bil na neki način moja fakulteta. Spo-
znal sem vse sektorje filmske produkci-
je od kamere, luči, zvoka … in delal tako 
rekoč na vseh področjih. Predvsem pa 
sem spoznal številne slovenske in tuje 
režiserje. Od tretjega asistenta filmske 
kamere sem kar hitro prišel do prvega 

asistenta (ostrilca slike), kar mi je dopu-
ščalo nekaj več kreativnosti, da sem tudi 
sam kaj posnel.« 
Predvsem si se specializiral za 
tako imenovani steadycam. V Slo-
veniji vas ni veliko med snemalci, 
ki obvladate to orodje?
»Ta čas na profesionalnem nivoju steady-
cam obvladava dva. Prvi je bil Aleš Belak, 
ki je takrat delal na RTV. Ko sem videl, 
kako to deluje, sem se takoj navdušil, a 
že v drugi sekundi podvomil, kako bom 
nosil jopič s stabilizatorjem in pred seboj 
v rokah kamero, kar je danes skupaj tež-
ko kakih trideset kilogramov, v časih, ko 
smo snemali na filmski trak, pa dobrih 
štirideset kilogramov. Bistvo steadycama 
je, da ni treba postavljati tračnic, pa se 
kljub temu lahko s kamero gibamo za ali 
pred igralcem po stopnicah, med hojo, 
tekom ... Pri tem stabilizator poskrbi, da 
je slika stabilna, in ne raztresena, hkrati 
pa je gibanje kamere zelo organsko. Prvi 
je tako kamero leta 1972 uporabil Garrett 
Brown, prva tako snemana filma pa sta 
bila Rocky in Shining (Izžarevanje). Leta 
2008 sem šel na posebno izobraževanje 
v ZDA v Maine Media School in o pri-
dobljenem znanju prejel tudi certifikat, 
ki pa ne zagotavlja zaposlitve, ampak 
znanje za nabiranje dejanske kilometri-
ne v prehojenih korakih s steadycamom 
in potem dober t. i. show reel. Pri nas se 
steadycam največ uporablja pri televizij-
skih oglasih za tuje produkcije.«

»Še vedno kar precej delam, a se včasih raje odločim za prosti čas kot za 
denar.« / Foto: Tina Dokl
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Nekaj kratkih filmov si podpisal 
tudi kot direktor fotografije, nakar 
se je pojavil režiser, prav tako 
Kranj čan Miha Knific ...
»Če dobro pomislim, se je res kar poja-
vil. Spoznala sva se na Pungertu, kjer 
sem razstavljal svoje fotografije. Skupni 
prijatelj se je čudil, kako to, da se še ne 
poznava, pa oba delava pri filmu. Miha 
je takrat zaključeval študij na Švedskem, 
kjer je snemal magistrski film, pa me je 
povabil zraven. Posneli smo film Noč 
in to je bil začetek čudovitega prijatelj-
stva. Posnela sva cel kup videospotov, 
reklam, naših lastnih produkcij ...«
… iz katerih je pred dvema letoma 
nastal film Vztrajanje, še prej pa 
prav tako celovečerec Štiri stvari, 
ki sem jih želel početi s tabo.
»Na začetku res nismo mislili, da bo iz 
našega lastnega materiala nastal film. 
Ko smo snemali prizor v Vietnamu, je ta 
res dobro uspel. Miha je začel dotedanje 
posnetke razčlenjevati, jih zlagati skupaj 
in začel je nastajati film Vztrajanje. Pravi 
fenomen je, da smo pet let kasneje sne-
mali film z istimi igralci in istimi kostu-
mi. Film smo tako snemali osem let.« 
(Aljoši zazvoni telefon, že drugič. Ah, 
signal nese tudi tja, kjer sredi dopoldne-
va ni ljudi.)
»Vietnam« ste posneli nekje na 
Goriškem, mar ne?
»Tako je. Scenografijo nam je dal moč-
virnat teren, drugo snemanje pa smo 
zaradi spremenjenih razmer morali 
posneti v drugem koncu Slovenije, pot-

rebovali smo namreč visoko travo, da je 
bilo videti bolj azijsko. Paziti je bilo tre-
ba, da nam niso kakšne smreke uhajale 
v kader. Od dobri scenografiji in kostu-
mih ter nekaj slovenskimi Vietnamci 
oziroma Kitajci res dobiš občutek, da 
smo bili v Aziji.
Treba je vedeti, da je film fikcija in si v 
njem zato lahko marsikaj privoščiš. Lah-
ko bi bilo vse posneto v studiu, ampak je 
lažje, bolj pristno in ceneje iti na lokacijo. 
Tudi del filma, ki se dogaja v Himalaji, 
je bil posnet 'samo' na 3500 metrih nad-
morske višine nekje v Dolomitih. Obr-
neš kamero nekoliko vertikalno, da vse 
skupaj deluje malo bolj strmo.« (Tudi 
midva za nekaj metrov spremeniva loka-
cijo, saj sonce vse bolj leze nad kanjon.)
Take ekstremne razmere so daleč 
od domačega kavča, spodbujajo pa 
adrenalin ...
»Ko se alpinist v filmu ponesreči, smo 
to posneli v pravi ledeniški razpoki. Ko 
smo se pripravljali na snemanje, smo 
načrtovali, da gremo v razpoko igralec, 
Miha, jaz in asistent. Nazadnje se dol 
spusti samo snemalec, saj ni bilo pro-
stora za še koga. Na eni strani razpoke 
sem bil tako jaz s kamero navezan in 
zapičen v led, na drugi alpinist.«
Če bi se v tistem trenutku utr-
gal plaz ali bi prišlo do kakšnega  
drugega premikanja snega v raz-
poki ...
»... potem se zdajle ne bi pogovarjala. 
Scenarij za to zgodbo je bil eden redkih, 
napisan po resničnem dogodku.«

Podobno adrenalinska je scena sne-
manja pod vodo v filmu Štiri stvari, 
ki sem jih želel početi s tabo ...
»Tu sva z Miho zamenjala vlogi. On je 
bil ekstremni snemalec, s podvodnim 
snemanjem je že imel izkušnje iz video-
spota za skupino The Tide, jaz pa sem v 
vlogi direktorja fotografije nadziral sliko 
in svetlobo nad vodo preko monitorja. 
Tokrat je bil on delavec. (ha, ha) Sicer so 
nam takrat gasilci celo popoldne delali 
umeten dež, nakar je proti koncu sne-
manja v ozadju horizonta nastalo čudo-
vito modro nebo s strelami, kar smo 
seveda izkoristili.«
Ko film enkrat pride pred gledalce, 
so prve zvezde vedno igralci in reži-
ser, morebiti skladatelj, snemalcev 
običajno nihče ne omenja. Se je tež-
ko navaditi take obravnave?
»Vemo, da brez snemalca ni filma. Če 
ni kamere, ni slike. Drži tudi, da če se 
pri filmih že omenja naš prispevek, je to 
običajno v ozkih strokovnih krogih. Vsi, 
ki sodelujemo pri filmu, smo del filmske 
umetnosti. In tudi dobre filmske slike ni 
brez dobre kostumografije, scenografije 
in maske. Mene je kamera v nekem tre-
nutku potegnila, saj se vedno dogaja več, 
kot pa kadar samo fotografiraš. Ko sem 
fotografiral, kot reportažni fotograf tudi 
za Gorenjski glas, sem bil običajno sam, 
bolj pa me je zanimalo ekipno delo. To 
film vsekakor je, skupek različnih sek-
torjev, in vsak izmed nas na svoj način 
prispevamo v skupno celoto filma.« 
Za kakšen denar?
»Za sproti za življenje in za prihodnja 
snemanja. Delo snemalca je fizično pre-
cej naporno. Še vedno kar precej delam, 
a se včasih raje odločim za prosti čas 
kot za denar. Všeč mi je, če lahko komu 
rečem ne in grem raje kam z družino. 
Je pa res, da pri nas to ni dobro nare-
diti prevečkrat, ker te potem enostavno 
pozabijo. Zdi se mi, da se tudi trg obrača 
in se bo Slovenija v smislu dobre lokaci-
je za snemanje reklam počasi izžela.«
Zdi se mi, da si bil precej živahen 
najstnik, kot da si vse želel posku-
siti. Se motim? 
»Gor sem rasel v Naklem in najprej sem 
hotel biti glasbenik. Ogromno instru-
mentov sem poskusil, od frajtonarice, 
orglic in bobnov do kitare.«
Jo še igraš?
»Za razliko od prijatelja Tomaža (ta čas 
nastopa pod imenom Bordo), ki ne igra 

Na setu filma Modelar češkega režiserja Petra Zelenke, pred nekaj tedni  
v Pragi / Foto: arhiv Aljoše Korenčana
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na zabavah, jaz kot neprofesionalni glas
benik igram samo na piknikih in žurih.«
Še znaš tisto od Queenov – »ja oču 
pomfri, ja oču pomfri s majone-
zom i keeečaaaapom, ja oču pomfri 
...« (jaz hočem pomfri, jaz hočem 
pomfri z majonezo in kečapom, jaz 
hočem pomfri ...)?
»… Bog zna, Bog zna, ja oču pomfri (bog 
ve, bog ve, jaz hočem pomfri). Gre za 
parodijo na njihovo pesem I want to bre
ak free. Seveda jo znam. Pred mnogo leti 
sem se je naučil nekje na hrvaški obali.«  
Besedilo deluje precej kalorično. 
Pred letom si vstopil v štirideset 
plus in krompirček, majoneza in 
kečap niso ravno najbolj primerni ...
»Ah, še vedno jem vse v nekih zmernih 
količinah. Zelo rad imam azijsko hrano. 
V zadnjih letih smo precej tudi potovali 
po Aziji, Nac je bil star šest mesecev, ko 
smo šli prvič skupaj na letalo. Potujemo 
pozimi, v januarju, februarju, in to tja, 
kjer je toplo, dobra hrana in blizu voda. 
Ostale mesece veliko snemam.«
Včasih si potoval tudi s spačkom ...
»Pred leti sem se spačkarjem pridružil s 
prijateljem Davidom. Sam sem imel tri 
spačke, zdaj, ko potrebujemo malo večji 
avto, imam Volkswagnov kombi letnik 
1985. Kar se avtomobilov tiče, sem za 
klasiko. 
Ampak ja – v mladih letih je čas pote
kal od žura na žur. Sam nisem zrasel ob 
računalniku in na treningih nogometa, 
ampak zvečer ob igrišču in tabornem 
ognju. Tudi bend smo imeli.«
Vmes je bilo treba delati – si res 
pozimi očetu pomagal plužiti po 
Naklem in okolici?
»Oče me sicer v to ni silil, tako kot v nobe
no stvar ne. Ampak treba je bilo tudi kaj 
zaslužiti in pozimi sem si s posipanjem 
cest pri očetu, ki je to opravljal po občini 
Naklo, v žep pospravil nekaj denarja, še 
preden se je začel dan. V mojem zdaj
šnjem poklicu je podobno – še preden 
se začne dan, so pogoji za delo najlepši. 
Sonce je nizko, estetika kadrov visoka. 
Pri našem delu se torej dan išče zjutraj.« 
(Sonce je neusmiljeno in spet premakne
va debli bližje k reki.) 
Tetovaža na tvoji desni roki je nepo-
učenemu precejšnja neznanka?
»To je v bistvu ta steadycam roka – bil je 
trenutek, ko sem si zamislil tako tetovažo. 
No, trenutkov, ko mi je kaj šinilo v glavo, 
je bilo kar nekaj, a ta je ostal za zmeraj.«

Imaš občutek, da si se v zadnjih 
letih vendarle nekoliko ustalil? 
»Seveda so prišle na vrsto razne obvez
nosti, ki jih prej nisem imel. Otrok zah
teva veliko pozornosti. Sicer pa živimo 
naprej, ustalil se še nisem – pravzaprav 
sem zdaj šele na začetku. Odpirajo se 
novi projekti, večji in naporni, pa tudi 
'luštni' majhni. Z družino živim na 
Maistrovem trgu nad Kavko, a to še ne 
pomeni, da smo se za vedno ustalili v 
Kranju. Vedno znova raziskujemo po 
bližnji in daljni okolici. Po delu v tuji
ni pa je vedno lepo priti domov v Kranj, 
kjer so družina in prijatelji.«
Menda ne slišiš rad, če te ima kdo 
za gostinca?
»Saj nisem gostinec. Lokal vodi Manca, 
jaz sem se priženil. Sem pa programski 
vodja dogodkov, ki potekajo ob četrtkih v 
okviru Poletja na Maistrovem trgu, zad
nja leta pa je v maju tu še Kavka Maja. 
Ker je to družinski lokal, seveda poma
gam, kolikor morem, čeprav nisem 
rojen natakar, ker mi vse leti iz rok, pa 
tudi glava mi ne dela tako dobro, da bi si 
zapomnil sedemnajst različnih kav, ki bi 
jih naročili gostje. Sedemnajst različnih 
piv bi še šlo ... 
Skrbim, da je na dvorišču lokala živahno, 
da se tu igra dobra glasba. Poznam in 
spoznavam veliko različnih izvajalcev, 
in ti pridejo k nam igrat. S tem z Manco 
tudi dodajava kamenček v mozaik oživ
ljanja starega mestnega jedra.«

Včasih je treba tudi na led. / Foto: arhiv Aljoše Korenčana

Kje se vidiš v prihodnje? 
»Težko vprašanje – kot tisto prej, če sem 
se ustalil. Čeprav nisem ravno gostinec, 
pa vendarle razmiš ljam, da bi imel bistro, 
vinoteko z biodinamičnimi vini – ne zase, 
zaradi Kranjčanov. Zaradi ponudbe dobre 
hrane in vin – kar sodi k temu, da se v Kra
nju toliko dogaja. Tistega, ki pravi, da se nič 
ne dogaja, bi najraje nekam na ... ha, ha.«
Kaj bi rad še naredil, in čeprav nisi 
prepričan, da ti bo uspelo, vendarle 
delaš na tem?
»Če bi mislil, da mi projekti ne bi uspeli, 
o njih sploh ne bi razmišljal. Ko sem bil 
star trideset let, sem si rekel, da bom pos
nel celovečerni film. Kot direktor fotogra
fije sem posnel tri, dva v Sloveniji, enega 
v Nigeriji. 
Zdaj pri štiridesetih – ne vem, kaj bi še rad 
naredil. Bom videl jutri. Zagotovo bodo 
prišli še novi in novi filmi. Včeraj me je 
klical hrvaški producent, ki mi ponuja ko
produkcijo v Indoneziji z Estonci. Božična 
zgodba. Ampak po dveh mesecih snema
nja na Češkem mi je lepo spet biti doma. V 
Azijo gremo po navadi skupaj. A sva zak
ljučila? Moram po otroka v vrtec, potem pa 
v Bohinj. Ja – spet nekam k vodi.« 
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Od kdaj vas zanima tehnika?
Že v zgodnji mladosti me je začelo zanimati, kako kaj deluje. Po kon-
čani OŠ sem se odločil za Srednjo šolo tehniških strok Šiška. 
Ali se je vaša želja po znanju s področja tehnike uresničila?
Šola je imela zame zares veliko razumevanja. Po prvem letu mojega 
šolanja so na mojo željo kupili večrotorski letalnik (dron). Vodil sem 
skupino dijakov, ki je delala s tem letalnikom. Predstavljali smo ga na 
različnih dogodkih. Takrat sem spoznal, da so zrakoplovi zame, začel 
sem se ukvarjati z modelarstvom. Eden izmed profesorjev za stro-
kovni predmet me je povabil k sodelovanju pri raziskovalni nalogi, 
v kateri sem združil modelarstvo in elektroniko. Letalo sem naredil 
sam in zmagal na regionalnem tekmovanju mladih raziskovalcev 
Ljubljana 2015 (zaupajmo v lastno ustvarjalnost), isto leto pa prejel 
tudi bronasto priznanje na državnem tekmovanja v Murski soboti   
http://ssts.si/49-srecanje-mladih-raziskovalcev-zakljucno-srecanje/  
(večrotorski letalnik s prvo 3-osno stabilizacijo kamere). 
Pravite, da na teh prireditvah srečate vedno koga, prek kate-
rega se vam odpirajo nove priložnosti. Tako se vam je odprla 
priložnost za sodelovanje na mednarodnem tekmovanju na 
Češkem. 
Res je, ponudila se mi je priložnost, da grem na mednarodno tek-
movanje na Češko. Izdelal sem model letečega letala s stabiliziranim 
nosilcem za kamero in dodatnim avtopilotom za popolno avtonom-
no letenje. S tem sem dosegel drugo mesto na mednarodni tehnični 
olimpijadi v Plznu na Češkem leta 2016 (brezpilotno letalo s 3-osno 
stabilizacijo kamere in avtopilotom za popolnoma avtonomno lete-
nje, http://olympiadatechniky.cz/). Istega leta sem sodeloval tudi na 
mednarodnem simpoziju v Portorožu, kjer sem prejel plaketo za naj-
boljšega mladega inovatorja.
Uspešni ste bili tudi naslednje leto. S čim ste se ukvarjali leta 
2017 in kaj ste dosegli?
Izdelal sem radijsko vodeno solarno letalo in dosegel prvo mesto 
na tekmovanju mladih raziskovalcev v Ljubljani (http://siska.splet.
arnes.si/files/2017/09/30-let-1052-nalog-Zaupajmo-v-lastno-us-
tvarjalnost.pdf) in drugo mesto na državnem tekmovanju v Murski 
Soboti  s solarnim letalom (https://www.zotks.si/sites/default/files/
Rezultati%202%20krog-%20zlata%20in%20srebrna%20priznanja.
pdf).
Lansko leto je bilo za vas več kot učinkovito. Kaj je »maker fair« 
in zakaj se jih udeležujete?
»Maker fair« je festival, ki se dogaja v vseh večjih tehnično podprtih 
mestih po celem svetu. Udeležil sem se festivalov v Trstu, na Dunaju, 
Berlinu in v Ljubljani. Po slovensko je to festival inovacij in iznajdlji-
vosti. Teh festivalov se udeležujem predvsem zato, da spo znavam 
nove ljudi s tehničnega področja oziroma da me 
spoznajo drugi, da se kaj novega naučim ali kaj 
novega vidim, da izkusim novo tehnologijo ter da 
vidim drugo tehnično kulturo. S tega vidika te sejme 
priporočam prav vsakemu. Če je Berlin predaleč, je 
lahko to tudi Ljubljana (https://ljubljana.makerfaire.
com/sl/  ali mogoče Trst  https://trieste.makerfaire.
com/, kjer se sejem pripravi vsako leto).
Leta 2018 sem se udeležil več festivalov inovacij in 
iznajdljivosti in sicer na Dunaju, v Ljubljani ter Trstu  
.Predstavil sem solarno letalo, letalo na vodikov reaktor, 
hibridno letalo in letalo, ki je narejeno na 3D-tiskalnik. 
V letu 2018 sem se z Lukom Žnidaršičem, ki je 
direktor podjetja LZ Design (http://www.front-elec-
tric-sustainer.com/), udeležil jadralnega tekmovanja 

Euroglide 2018 (tekma pravih jadralnih letal).  Več o tem piše v član-
ku na povezavi http://www.opensoaring.com/euroglide-2018/. 
Zelo aktivni ste bili tudi letos. Kje vse ste že sodelovali in kakšni 
so vaši načrti za prihodnost?
Letos sem sodeloval že na Dunaju, v Ljubljani, Trstu in prvič v Berlinu. 
Na festival inovacij in iznajdljivosti v Berlin (https://en.maker-faire.de/
berlin/) sem bil posebej povabljen, saj so organizatorji v meni videli 
velik potencial. Tam sem predstavil nekaj svojih »pogruntavščin«, kar 
je pritegnilo ogromno obiskovalcev k moji stojnici. Predstavil sem 
namreč radijsko voden model letala na solarni pogon, ki leti izključno 
in samo na energijo, ki jo dobi od sonca, in leti toliko časa, dokler sveti 
sonce. Imel sem tudi tri enake modele letala, pri čemer sem prikazal 
različne tehnike konstruiranja; lesena konstrukcija, konstrukcija iz 
kompozitnih materialov in 3D natisnjeno letalo ter 3D-tiskalnik. 
Izmed več kot 500 razstavljalcev so me izbrali za najboljšega »maker-
ja« v Berlinu, kar je še en dokaz, kako dobri smo Slovenci. Dogodek 
v Berlinu mi je ostal v zelo lepem spominu in se ga bom prihodnje 
leto ponovno udeležil.
V Ljubljani pa sem prikazal virtualni simulator. Na informativnih 
dnevih v šoli februarja letos sem predstavil prvi virtualni simulator 
letenja (simulator letenja bo predstavljen letos jeseni na letalskem 
dogodku AEROS 2019 https://aeros.si/).
Festivali inovacij in iznajdljivosti so zanimivi, potencialno se lahko 
dobi poslovne partnerje, ki poskrbijo za izdelek do prodaje. Za letos 
imam še nekaj načrtov, in sicer udeležbo v Hanovru v avgustu 2019, 
kjer želim predstaviti solarno letalo in seveda še kaj novega. Pred 
menoj je tudi zaključek študija in diploma. Po diplomi na višji šoli 

nameravam iti študirat na strojno fakulteto v Ljub-
ljano.
Vašo ljubezen do letal pa je na svoj način usmer-
jal in poglabljal tudi vaš oče. Kakšne za sluge ima 
on pri tem?
Z očetom hodiva že dlje časa na letalske mitinge, 
sejme in prireditve po Evropi. Tam tudi fotografiram 
letala in leta 2018 sem imel fotografsko letalsko raz-
stavo v Šolskem centru Kranj. 
Vse, ki jih zanima več, vabimo na Lukovo spletno 
stran https://www.luka2.com/ 
in pa tudi facebook stran  https://www.facebook.
com/LUKA2-1424473171147890/ 
in instagram profil  https://www.instagram.com/
luka2_fly/

Študent Višje strokovne šole ŠC Kranj Luka Artelj, program Elektroenergetika 

ŠTUDENT LUKA NA POTI OD IDEJE DO INOVACIJE

Z letalom s popolnoma avtonomnim letenjem na simpoziju  
v Portorožu
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K
ot veleva tradicija zadnjih nekaj let, 
so v Glasbeni šoli Kranj tudi letos 
sredi junija šolsko leto zaključili v 
dvorani Kongresnega centra Brdo 

s Slavnostnim koncertom in podelitvijo 
pohval in nagrad najboljšim učencem za 
njihove izjemne dosežke v času šolanja. 
Na koncertu je simfonični orkester 
kranjske glasbene šole pod dirigentskim 
vodstvom Tomaža Kukoviča odigral tri 
skladbe, vse krstne izvedbe, v katerih so 
se kot solisti izkazali letošnji nagrajenci. 
Gašper Jereb je posebej za Manco Kuko-
vič napisal skladbo Mančine sanje, kar 

štirje solisti so se izkazali v skladbi Leona 
Firšta Najljubši trenutki, skladbo Emila 
Kronkeja Deux Papilons pa je za solistki 
na flavtah priredil Tomaž Kukovič. »Sku-
paj z letošnjim letom je v zadnjih desetih 
letih šolanje na naši šoli z vsaj osmimi 
leti zaključilo 120 učencev, z vsaj šesti-
mi pa 436 učencev, poleg tega je šolanje 
s šestimi leti zaključilo tudi 17 učencev 
baleta, katerega oddelek smo odprli šele v 
šolskem letu 2010/11. V zadnjih desetih 
letih je bilo v tekmovanja vključenih 516 
učencev (nekateri izmed njih so šteti več 
let zapored), ki so izvedli 708 tekmoval-
nih nastopov. Učencem smo podelili 37 
malih in dvajset velikih nagrad. Šolanje 
na konservatoriju ali višji stopnji je nada-

ljevalo najmanj 43 učencev, nekateri so 
se za to odločili kasneje in teh podatkov 
nimamo,« je v slavnostnem nagovoru 
ponosno povedala ravnateljica Petra 
Mohorčič.
Za izjemne dosežke v času šolanja so 
tudi letos podelili nagrade. Veliko nagra-
do so prejeli Jakob Grašič, pozavna 
(mentor David Kajič), Manca Kukovič, 
violončelo (Katarina Jericijo), Selena 
Podgoršek, flavta (Katja Stare) in Simon 
Vene, rog (mentor Erik Košak). Mali 
nagradi pa sta prejeli Maša Markun, 
flavta (Bogomila Mrdjenović) in Domen 
Osterman, diatonična harmonika 
(Tomaž Grajzar). Ob čestitkah je ravna-
teljica učencem dejala: »Kamorkoli že 
vas bodo vodile vaše poti, sledite svoje-
mu srcu in sanjam ter verjemite vase – 
da zmorete, ste dokazali že večkrat!« 

Odlični mladi glasbeniki 
Na Slavnostnem koncertu ob zaključku šolskega leta se je predstavil simfonični orkester Glasbene 
šole Kranj s solisti. Podelili so nagrade za izjemne dosežke.

Trije izmed prejemnikov velike nagrade – Simon Vene (rog), Selena 
Podgoršek (flavta) in Manca Kukovič (violončelo) – bodo šolanje nadaljevali 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. / Foto: arhiv GŠ Kranj

Prejemnik velike nagrade Jakob Grašič 
(pozavna), na fotografiji z mentorjem 
Davidom Kajičem, se bo v prihodnjem 
letu izobraževal v pevskem oddelku.  
/ Foto: arhiv GŠ Kranj
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P
red 14 dnevi je Ženski pevski zbor 
Carmen manet pred polno dvora-
no Radovljiške graščine, ki še ved-
no velja za najbolj zvočno dvorano 

na Gorenjskem, predstavil pesmi, s kate-
rimi bo med 3. in 7. avgustom nastopil na 
četrtih zborovskih igrah v Göteborgu na 
Švedskem. »Koncert je bil naše ogreva-
nje, neke vrste generalka pred tekmova-
njem na Švedskem, kjer bomo nanizali 
še nekaj netekmovalnih nastopov,« je 
povedala moja sogovornica prva altistka 
Eva Kern, ki v zboru skrbi za družabna 
omrežja in odnose z javnostmi.
Tekmovanje je razdeljeno na dva dela, 
na odprto tekmovanje, kjer lahko tek-
mujejo vsi zbori, ne glede na reference, 
in t. i. champions tekmovanje, kamor 
so povabljeni zbori z referencami, ki 
so visoko na lestvicah organizatorja 
Interkultur oziroma so jih nominirale 
nacionalne zborovske zveze. V sled-
njem bodo kot edine Slovenke nastopi-
le Carmen manet. V obeh tekmovanjih 
bo sicer nastopilo kar 129 zborov iz 36 
držav. Najboljši zbori iz obeh delov, ki 
jim bodo strokovne žirije podelile več 
kot 85 točk, se bodo v nadaljevanju uvr-
stili še na tekmovanje za veliko nagrado 
narodov (grand prix).
»Zahtevani program je bil vsaj ena kom-
pozicija iz države, od koder je zbor, in 
ena tuja, skupaj pa štiri pesmi. Dirigent 
Primož Kerštanj je pri sestavi progra-
ma gledal predvsem na to, da nam bo 
predstavljal izziv in da bo zanimiv, raz-
nolik. Eva Vovk, naša pevka iz drugega 
alta, je celotni program opremila tudi s 

koreografskimi elementi in različnimi 
odrskimi postavitvami,« pojasnjuje Ker-
nova. Program tako sestavljajo: Cantate 
domino … omnis terra (Ambrož Čopi), 
sakralna skladba za zbor, ki se deli v 
dva zbora (skupno šest glasov), Seikilos 
(Joanne Metcalf), moderna skladba za 
zbor in tri solistke, Indodana (Traditio-
nal isiXhosa, aranžma M. Barrett in R. 
Schmitt), znana afriška ljudska pesem, 
ki ima na afriškem kontinentu nešte-
to priredb. Kerštanj je izbral moderno 
verzijo, napisano za solistični »small 
choir« in zbor, tu pa je še Ta na Solbici 
(Samo Vovk, Barbara Grahor), iz zma-
govalnega evrovizijskega repertoarja za 
piko na i.
V Göteborgu se bo istočasno odvijalo 
tudi drugo tekmovanje za evrovizijski 
zbor leta. »Nanj smo povabljene kot 
gostje, prve zmagovalke izpred dveh let. 

Zapele bomo slovensko ljudsko Pastir-
če mlado, ki jo je Samo Vovk priredil za 
zbor, za orkester pa Lojze Krajnčan, saj 
bomo nastopili skupaj s tamkajšnjim 
big bandom,« o dodatnem nastopu pri-
poveduje Eva Kern in dodaja, da bodo 
sodelovali tudi na tako imenovanem 
Prijateljskem koncertu na eni od lokacij 
izven mesta. Tako za veselje, kot to jem-
ljejo »carmence«.
»Ne, nobenih konkretnih pričakovanj 
nimamo. Gremo se pokazat in nastopiti 
tako, kot najbolje znamo. Če bo s tem 
prišel uspeh, še toliko bolje. V zboru 
vedno največ damo na to, da smo zado-
voljne same s sabo in svojim petjem. 
Popolnoma zaupamo Primožu, ki ve, 
kaj želi z nami pokazati, in temu prila-
godi tudi program.« Tokratni program 
je zelo zahteven. Carmen manet torej 
želijo pokazati veliko. 

»Carmence« grejo na Švedsko
Carmen manet na začetku avgusta odhajajo na Švedsko – dokazat, da so najboljše. V Göteborgu  
se bodo udeležile četrtih zborovskih iger, na drugem tekmovanju za evrovizijski zbor leta pa bodo 
nastopile kot gostje in še aktualne zmagovalke izpred dveh let.

Na »generalki« v Radovljiški graščini so Carmen manet navdušile polno 
dvorano. / Foto: Dragan Blagojević
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O
srednji del festivala z odprtji, vode-
nji po razstavah, delavnicami in 
še čim se je sicer strnjen odvijal v 
preteklem tednu, a bodo raznolike 

izvedbe kolažev v razstaviščih na ogled vse 
tja v avgust, dva murala pa še mnogo dlje.    
Ustvarjalna ekipa Layerjeve hiše po lan-

ski uspešni premieri festival Kaos letos 
gosti drugič in s tem kolaž še enkrat 
znova postavlja za vidnega in ob bok 
siceršnji likovni umetnosti.  
Na trinajstih prizoriščih po ožjem in neko-
liko širšem delu mesta so na ogled različne 
izvedbe kolažev tako domačih umetnikov, 
v še večji meri pa avtorjev iz mednarodnega 
prostora. Nekatera razstavljena dela so 
rezultat izbora kuratorke Petre Čeh oziro-

ma drugih sodelujočih selektorjev, spet 
druga povabljenih umetnikov s strani idej-
ne pobudnice festivala Maruše Štibelj. 
Galerija in drugi prostori Layerjeve hiše, 
Stolpa Škrlovec, hiša, imenovana Medpro-
stor, ulična galerija pred Mestno knjižnico 
Kranj bodo v znamenju festivala Kaos še tja 
v avgust, oba murala – zidni umetnini – na 
steni Trainstationa in hiše na Poštni ulici 
3a pa bosta na ogled še dolgo potem. 

K je kolaž 
In K je tudi Kaos, kot se v skrajšani različici imenuje 2. Festival sodobnega kolaža, ki je na obisku v Kranju.

Kolaž v Mergentalerjevi ulični galeriji so skupaj  
ustvarili umetniki na rezidenci: Andrej Štular, Eugenia 
Conde, Marta Živičnjak, Tinca Veerman in Bill Noir.  
/ Foto: Tina Dokl

Kolaži se v spomin vtisnejo tudi s pomočjo posnetka na 
pametnem telefonu. / Foto: Igor Kavčič

Skupinska slika pred muralom na Poštni ulici 3a. Lastnik 
zidu Gazi Pajaziti in avtorica Susana Blasco (drugi in 
tretja z leve) ter sodelavci in sorodniki igralke Angelce 
Hlebce, katere portreta je uporabila avtorica. / Foto: Igor Kavčič

Kolaž z naslovom Spomin, avtorstvo pa podpisuje  
Lo Super iz Španije. / Foto: Igor Kavčič
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S
reda ni samo dan v tednu, ki ga raz-
deli na pol, v obeh poletnih mesecih 
v Kranju je tudi dan za Glasbene 
večere pod grajsko lipo. Vsako sredo 

v juliju in v avgustu bo kvalitetna glasba na 
voljo na vrtu gradu Khislstein, natančneje 

po tamkajšnjo grajsko lipo. Prvi koncert bo 
na sporedu prihodnjo sredo, 10. julija, ob 
20.30, ko bo na oder pod lipo stopil Vokal-
ni band Kreativo. Kar nekaj članov uspe-
šnega in atraktivnega pevskega seksteta 
izhaja iz svetovno znane skupine Perpe-
tuum Jazzile. Teden dni kasneje bo sledil 

legendarni Aleksander Mežek s sprem-
ljevalno skupino Akademiki. Zanimiv 
sestav bo nastopil 24. julija, saj The Pocket 
Ensemble združuje naše najboljše multi-
inštrumentaliste, kot so Boštjan Gombač, 
Lojze Krajnčan, Kristijan Krajnčan, Petra 
Vidmar in Robert Jukič.
Dolgo zgodovino ima tudi etno skupina 
Terrafolk, ki je posnela nekaj odličnih 
albumov, vedno znova pa navdušuje s 
svojimi nastopi v živo. Avgust bo prvo sre-
do v mesecu odprla priznana pevka Darja 
Švajger, ki se bo predstavila z zimzeleni-
mi uspešnicami, koncertni cikel pa bo 
teden dni kasneje zaključila odlična Ana 
Bezjak, sicer profesorica petja v Mariboru 
in na Dunaju ter članica skupine Papir, ki 
bo z vrhunskima glasbenikoma nastopila 
z Jazzy poletno nočjo. Kot je povedala 
pobudnica in umetniška vodja Glasbenih 
večerov pod grajsko lipo Romana Krajn-
čan, bo poleg glasbenih užitkov tudi letos 
poskrbljeno za razvajanje brbončic. 

Muzika pod lipo 
Glasbeni večeri pod grajsko lipo bodo letos že tretje leto razvajali ušesa, duha in brbončice.

Letošnje Glasbene večere pod grajsko lipo bo v sredo odprl Vokalni band 
Kreativo. / Foto: arhiv organizatorja

Z namenom krepitve prijateljskih 
vezi in utrjevanjem umetniške foto-
grafije so v Fotografskem društvu 
(FD) Janez Puhar Kranj lani pripravili 
prvo Srečanje gorenjskih fotogra-
fov, na katerem so sodelovala štiri 
fotografska društva, ki delujejo na 
Gorenjskem. Razstavo so postavili v 
Kranju, Tržiču, na Bledu in na Jese-
nicah. Letos sodelujeta še dva kluba 
več, ob domačem društvu še foto-
grafi iz FD Jesenice, FK Jesenice, FK 
Radovljica, FK TNP Bled in FK Tržič.
Za letošnjo temo so izbrali portret v 
črno-beli tehniki, kar je bil za fotogra-
fe poseben izziv. Vsak klub posebej je 
razpisal interni natečaj in na osnovi 
vseh prispelih fotografij izbral pet 
najboljših del, ki bodo na razstavi. 
»Tako smo skupaj pripravili trideset 
fotografij formata 45 x 30 ali pa 40 
x 30 centimetrov, ki bodo najprej na 
ogled v Kranju, v kasnejših terminih 
pa bodo razstave še v Radovljici, na 
Bledu, v Tržiču in na Jesenicah,« je 
povedal pobudnik akcije fotograf 
Simon Krejan. Skupinsko razstavo 
gorenjskih fotografov bodo prvič 
predstavili v sredo, 10. julija, ob 19. 
uri v Galeriji Kranjske hiše v Kranju.

SREČANJE GORENJSKIH 
FOTOGRAFOV

Darja Švajger prihaja v avgustu.
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Besedilo: Vilma Stanovnik, 
Foto: Primož Pičulin

V  
Rokometnem klubu Sava, ki je po 
umiku glavnega sponzorja ekipe 
izstopil iz vseh lig, so delo postavili 
povsem na novo. V klubu imajo že 

štiri ekipe, in sicer od najmlajših deklic 
do kadetinj. Predsednik Janek Rauter si 
je s klubskimi prijatelji zadal cilj, da bodo 
spet imeli tudi člansko ekipo. 
V klubu trenira okoli sedemdeset kate-
goriziranih deklet, poleg tega imajo po 
osnovnih šolah tudi mini rokomet. Naj-
več težav imajo s prostorom za treninge, 
žal je tudi nova dvorana v Stražišču za 
rokomet precej premajhna.
»Kljub hudemu pomanjkanju ustreznih 
pogojev za treninge je bilo vodstvo klu-
ba izjemno zadovoljno s pravkar kon-
čano tekmovalno sezono,« je v imenu 
vodstva kluba povedal Slavko Stržinar, 
temu primerno pa je bilo tudi druženje 
ob zaključku sezone, ki so ga pripravili 
v Športnem parku v Stražišču.
Seveda ni šlo brez igranja rokometa, 
poleg domačih igralk iz Rokometnega 
kluba Sava Kranj pa so se na igrišču 
v Stražišču predstavile tudi rokometa-
šice iz Ženskega rokometnega kluba 

Tržič in Rokometnega kluba Olimpi-
ja. 
Najprej je ekipa mlajših deklic B Roko-
metnega kluba Sava Kranj igrala z eki-
po Ženskega rokometnega kluba Tržič, 
zanimiva tekma pa se je na koncu kon-
čala z rezultatom 12 : 11. Na tekmi med 
starejšimi deklicami A ekipe Rokomet-
nega kluba Sava Kranj ter kombinira-
no ekipo deklet Ženskega rokometne-
ga kluba Tržič in Rokometnega kluba 
Olimpija so z 18 : 24 slavile gostje, tre-
tjo zmago pa si je z rezultatom 24 : 17 
priborila združena ekipa Gorenjske in 
Rokometnega kluba Olimpija, ki se je 
pomerila z mladinkami. 
Tekme so sodili mladi sodniki iz Druš-
tva sodnikov Kranj. Po končanih tek-
mah je ob splošnem zadovoljstvu vseh 

sledilo družabno srečanje udeležencev.
»Namen organizacije našega zaključka 
sezone je bilo igranje rokometa, poleg 
tega pa tudi druženje mladih deklet, nji-
hovih trenerjev in staršev. Ob tem smo 
se soglasno dogovorili, da se klubi na 
Gorenjskem (RK Sava Kranj, ŽRD Ško-
fja Loka, RK Naklo in ŽRK Tržič) še bolj 
povežemo med sabo tako v strokovnem 
delu, izmenjavi igralk za posamezne 
kategorije, z odstopom športnih objek-
tov za treninge in prvenstvene tekme in 
enotnim nastopanjem navzven tako do 
Rokometne zveze Slovenije in njenih 
združenj kot tudi do občinskih struktur 
v vseh štirih občinah. Še naprej pa bomo 
krepili dobre odnose in stike z gosti iz 
Ljubljane, Rokometnim klubom Olim-
pija,« je pojasnil Slavko Stržinar. 

Tekmovanje in druženje 
rokometašic
Rokometni klub Sava Kranj je ob zaključku sezone pripravil prijateljske tekme in družabno srečanje. 

Za zaključek uspešne sezone je Rokometni klub Sava pripravil prijetno 
druženje, seveda pa ni šlo brez rokometa.

 Namen organizacije 
našega zaključka sezone je 
bilo igranje rokometa, poleg 
tega pa tudi druženje mladih 
deklet, njihovih trenerjev in 
staršev.
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HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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Naslednji konec tedna se za nogometne prvoligaše začenja nova 
sezona, nogometaši kranjskega Triglava pa se bodo na domači 
zelenici predstavili šele v tretjem kolu. Pred kratkim je namreč 
v Kongresnem centru Brdo potekal žreb parov za novo sezono v 
Prvi ligi Telekom Slovenije. Nogometaši Triglava, ki se že nekaj 
časa pripravljajo na začetek tekmovanja in so odigrali tudi že več 
prijateljskih tekem, so za prvi krog dobili atraktivne nasprotnike. 
V Mariboru se bodo namreč pomerili z državnimi prvaki. Nato 
bodo gostovali še pri Aluminiju, v tretjem krogu 27. junija pa se 
bodo prvič predstavili domačim navijačem, ko se bodo pomerili z 
Rudarjem iz Velenja. »Priprave smo začeli 10. junija, jedro ekipe 
pa ostaja podobno kot lani, saj imamo podpisane profesionalne 
pogodbe. Tudi trener ostaja Dejan Dončić. Se pa še pogovarjamo 
z novimi okrepitvami, tako da gremo v novo sezono zelo optimi-
stično s ciljem doseči vsaj sedmo mesto,« je povedal predsednik 
Nogometnega kluba Triglav Beno Fekonja. V pokalnem tekmova-
nju, ki se bo začelo v sredo, 14. avgusta, bo Triglav gostoval pri 
Brežicah Termah Čatež. V. S.

V BOJ ZA VSAJ SEDMO MESTO

Državno prvenstvo v odbojki na mivki je eden 
najatraktivnejših poletnih športnih dogodkov v mestu. 
/ Foto: Primož Pičulin

Pri Odbojkarskem klubu Triglav Kranj se že pripravljajo na 
letošnje državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki zadnja leta 
poteka v okviru festivala Kranfest. Na prvenstvu se bodo pomerile 
najboljše ženske in moške dvojice v državi, letos pa bo tekmo-
vanje potekalo na parkirišču Stara Sava. Kvalifikacijski obračuni 
se bodo začeli že v četrtek, prvenstvo pa se bo z izločilnimi boji 
nadaljevalo v petek in zaključilo v soboto, ko bodo na sporedu še 
polfinalni in finalni obračuni. Letos organizatorji znova pripravlja-
jo spremljevalni program pa tudi rekreativni turnir in tekmovanja 
v mlajših kategorijah. V. S.

ODBOJKARJI LETOS PRVIČ NA STARI SAVI

Naši smučarski skakalci se že od 
aprila pripravljajo na novo sezono, 
ki jo bodo z mednarodnim tekmo-
vanjem začeli ta konec tedna. Po 
tradiciji se bodo najprej pomerili na 
tekmi celinskega pokala, ki bo tudi 
tokrat potekala v nordijskem centru v 
Kranju. Prva tekma je na sporedu že 
danes, druga pa jutri. Organizatorji iz 
Smučarskega kluba Kranj oba dneva 
pričakujejo močno konkurenco naj-
boljših slovenskih orlov, poleg njih pa 
tudi smučarske skakalce iz petnajstih 
tujih držav. Po današnjem finalnem 
skoku se bo od tekmovalne kariere 
poslovil 26-letni kranjski smučarski 
skakalec in član slovenske repre-
zentance Nejc Dežman. Leta 2012 je 
postal prvi Slovenec, ki mu je uspelo 
osvojiti naslov mladinskega svetov-
nega prvaka. To je bilo na prvenstvu 
v Erzurumu v Turčiji. Dežman je pred 
šestimi leti zmagal tudi na domači 
poletni tekmi kontinentalnega pokala 
v Kranju. V. S. 

ZAČETEK SEZONE NA 
KRANJSKI SKAKALNICI



16 I ŠPORT

Besedilo in foto: Vilma Stanovnik

K
ranjčan Rožle Prezelj bo letos jeseni dopolnil štirideset let. 
Po zaključeni športni karieri skakalca v višino (še vedno je 
slovenski rekorder), je najprej dokončal študij prava, nato 
pa se je posvetil tudi pravicam športnikov. Najprej je bilo 

to v okviru Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez, od 
lanskega aprila pa je v okviru Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport začel delovati inštitut Varuha športnikovih pravic, 
vlada pa je vlogo varuha zaupala Rožletu Prezlju.
Dejstvo je, da je vsak športnik in strokovni delavec v športu 
upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki jih oprede-
ljujejo Splošna konvencija o človekovih pravicah, Konvencija 
o otrokovih pravicah in tudi Zakon o športu. Naloga varuha 
športnikovih pravic pa je, da skrbi za pravice športnikov in 
strokovnih delavcev v športu, obravnava pritožbe, pripombe, 
predloge in pobude deležnikov v športu, objavlja primere 
dobrih in slabih praks v športu na spletni strani varuha špor-
tnikovih pravic in o tem obvešča javnost. 
»Ko sem bil vrhunski športnik, sem se soočal z različnimi 
vprašanji, ki sicer ne pomenijo nujno kršitve kakršnekoli pra-
vice, ampak so zgolj terjala odgovore na nejasnosti. Ko se je 
začel razvijati inštitut Varuha športnikovih pravic, pa se mi je 
to zdela izredna priložnost za razrešitev teh vprašanj,« pravi 
Rožle Prezelj, ki se je kot pravnik dela lotil zelo zagnano in 
tudi strokovno. 
»V devetih mesecih lanskega leta sem obravnaval 42 različnih 
primerov, največ jih je bilo na področju nastale situacije med 
športnikom in športno organizacijo. Športniki so se name 
obračali tako po telefonu kot elektronski pošti, precej pa jih je 

v času uradnih ur prišlo po nasvet tudi v prostore na ministrs-
tvo. Nekateri so želeli posredovanje v že nastalem sporu, dru-
gi so želeli zgolj informacijo, da se na primer ne bi zataknilo 
pri nadomestilu ob prestopu v drug klub,« je povedal Rožle 
Prezelj in pojasnil, da je pripravil tudi uspešne mediacije.
Rožle Prezelj je po prvem letu dela izdal tudi nekaj priporočil 
in smernic. Te se nanašajo predvsem na izvajanje načela pro-
stega prestopa, na načelo prednostne uporabe javnih športnih 
objektov, upravljanje športnih organizacij, javno sofinancira-
nje programov športa in ustanovitev neodvisnega arbitražne-
ga organa za šport v Sloveniji.
»Tudi v prihodnje si bom prizadeval za razvoj športnega okolja, 
ki bo omogočalo razvoj športa, s čimer bom pripomogel k ohra-
njanju in promociji pozitivnih vrednot, ki jih šport predstavlja 
v slovenski družbi,« je tudi zagotovil Rožle Prezelj. 

Bori se za pravice športnikov
Nekdanji kranjski atlet in olimpijec Rožle Prezelj, ki je po poklicu pravnik, je lani postal prvi varuh 
športnikovih pravic, ki ga je imenovala slovenska vlada. 

Rožle Prezelj je predstavil delo varuha športnikovih 
pravic.

 Varuh športnikovih pravic deluje v 
prostorih Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v Ljubljani, kjer se je z njim 
moč pogovoriti v času uradnih ur vsak torek  
med 10. in 14. uro. Prav tako je  
dosegljiv po telefonu (051 388 361) ali preko 
elektronske pošte na naslovu  
rozle.prezelj@gov.si.
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LUKA KOPER IN KOPANJE

Cena izleta je 28 EUR.
Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55,  
 z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25 
 Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Cena vključuje: ogled Luke Koper, telovadbo, kopanje v morju, kosilo, vodenje na poti, prevoz in DDV. 

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si. 
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Vabimo vas na izlet na Primorsko. Najprej bomo obiskali Luko Koper. Predstavniki nam bodo 
pokazali vse njene kotičke. Izvedeli bomo, kako velike ladje lahko tam pristanejo in koliko tovora 
pretovorijo v našem največjem pristanišču. Nato se bomo odpravili v Ankaran na kopanje. Najprej 
se bomo razgibali, sledilo bo kopanje v morju. Vmes bo organizirano kosilo.

TELOVADBALUKA KOPERKOPANJE
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Besedilo: Maja Bertoncelj 
Foto: Olimpijski komite Slovenije

Š
tiri zlate medalje in po ena srebr-
na ter bronasta je bera slovenskih 
športnikov na drugih evropskih 
igrah, ki so potekale v Minsku. Sre-

bro je v zbirko dodala karateistka Tjaša 
Ristić. Kranjčanka je bila druga v borbah 
do 61 kilogramov. V finalu je z 1 : 3 izgu-
bila proti Rusinji Aniti Serogini.
Ristićeva je pred tem v polfinalu premaga-
la Francozinjo, v predtekmovalni skupini 

pa je bila po porazu, neodločenem izidu 
in zmagi druga. Dobitnica medalj na zad-
njih dveh evropskih prvenstvih, sredo-
zemska prvakinja in četrta s prejšnjih 
evropskih iger, je tako v svojo statistiko 
dodala nov velik uspeh. »Načeloma sem 
zadovoljna. Borba v finalu je bila precej 
taktična, čakali sva ena drugo. Če bi kaj 
drugače storila, ali če bi se drugače obrni-
la, če bi sodniki drugače videli kakšen 
udarec, bi lahko tudi zmagala,« je po zad-
nji borbi povedala Tjaša Ristić, ki jo je 
doletela čast, da je ob slavnostnem zaprtju 
evropskih iger nosila slovensko zastavo. 

Srebro z evropskih iger
Osvojila ga je karateistka Tjaša Ristić.

Tjaša Ristić si je priborila prvo 
medaljo na evropskih igrah.
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

Ste Kranjčan, ki se v javnosti ne 
pojavljate veliko, kljub temu pa 
vas mnogi poznamo kot prijetnega 
sogovornika, ki mu ni vseeno, kaj 
se v občini dogaja. Kako bi se opi-
sal sami?
»Lahko rečem, da raje kot veliko govo-
rim, veliko delam. Menim, da je v Kra-
nju vse preveč tistih, ki so močni ali celo 
premočni pri govorjenju, v praksi pa je 
bore malo od njih. Rodil sem se v Kran-
ju in celo življenje tukaj tudi živim. Pred 
desetimi leti smo se z družino iz Hrastja 
preselili na Zlato polje. Z ženo vzgajava 
dva krasna sinova, ki obiskujeta Osnovo 
šolo Franceta Prešerna. Zlato polje mi 
je od nekdaj všeč, smo blizu centra in le 
lučaj stran od narave.«
Ste velik ljubitelj športa in narave. 
Vam to veliko pomeni?
»Od otroštva sem se ukvarjal s športom 
in ta je še danes del mojega življenja. V 
mlajših letih sem treniral alpsko smu-
čanje in nato tudi akrobatsko smučanje. 
Kasneje me je prevzelo gorsko kolesar-
jenje in to je danes moj najljubši šport. 
Poleti so potapljanje in športni podvo-
dni ribolov tisti, zaradi katerih bi bil rad 
na morju več, kot sem lahko. Zdi se mi, 
da sta šport in aktivno preživljanje pro-
stega časa vrednoti, ki se ju splača gojiti. 

Mislim, da smo v Kranju na tem podro-
čju zelo uspešni in tudi dobri.«
Očitno vas zanima tudi tehnika, saj 
ste po poklicu diplomirani inženir 
strojništva ...
»Po končanem študiju sem se zaposlil v 
takratnem koncernu Sava, kjer sem prvih 
sedem let službovanja nabiral dragocene 
delovne izkušnje. Najprej kot samostojni 
projektant, nato sem se ob raznih specia-
lizacijah preusmeril v komercialne vode. 
Že kmalu sem prevzel vodenje prodaje 
za eno od savskih tovarn in vodil ekipo, 
ki je delovala na tujih trgih. Na poslov-

nih potovanjih po Evropi, Aziji in severni 
Afriki sem nabiral izkušnje – ne le kot 
vodja prodaje, ampak tudi kot človek. 
Spoznavanje različnih kultur, mnenj in 
pogledov na življenje in delo prinese dra-
goceno izkušnjo in da širino, ki je za delo 
z ljudmi še kako potrebna. Karierno pot 
sem nadaljeval v svetovalnem podjetju v 
Ljubljani, danes sem v vlogi direktorja 
podjetja Belmont inženiring, ki ga vodim 
in katerega lastnik sem. Ukvarjamo se z 
distribucijo geosintetičnih materialov na 
območju Slovenije in na trgih Balkana. V 
zadnjih 17 letih smo se razvili v eno od 

Po svetu je nabiral izkušnje 
za življenje
Gorazda Copka sem poznala predvsem kot kolesarskega navdušenca, ki ga je vedno zanimalo 
marsikaj – samo politika ne. Kot pravi sam, se do pred petimi leti s politiko ni ukvarjal, nekdanji 
kranjski župan Boštjan Trilar pa ga je prepričal, da so njegove izkušnje za občino dragocene. Tako je bil 
v prejšnjem mandatu mestni svetnik, lani je postal predsednik Krajevne skupnosti Zlato polje in letos 
pomladi še predsednik stranke Več za Kranj.

Gorazd Copek je novi predsednik stranke Več za Kranj in predsednik  
Krajevne skupnosti Zlato polje. 
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                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

vodilnih podjetij na področju geosintetičnih materialov v grad-
beništvu, predvsem v nizkogradnji na teh trgih. Smo zastopniki 
številnih priznanih evropskih proizvajalcev, poleg distribucije 
njihovih proizvodov pa opravljamo tudi dejavnost tehničnega 
svetovanja in implementacije novih rešitev. Vse to smo dosegli 
z domačim znanjem in delom.«
Kaj vas je prepričalo, da ste se začeli ukvarjati tudi s 
politiko?
»Do volitev leta 2014 se s politiko nisem ukvarjal, čeprav sem 
bil s strani določenih političnih opcij večkrat pozvan, da se jim 
pridružim. Strankarski način razmišljanja in delovanja mi 
nista bila blizu in to je bil tudi eden večjih razlogov za mojo 
neudeležbo. Potem pa se je name obrnil Boštjan Trilar, s kate-
rim sva se poznala že iz otroških let. Povabil me je v ekipo, ki 
se je formirala na novo, in to ne na osnovi starih političnih 
opcij, ampak z novimi pogledi. Rekel mi je: Gorazd, kdaj, če 
ne zdaj, in kdo, če ne mi? Po nekajdnevnem razmisleku sem 
se odločil, da se pridružim. Verjel sem, da je res napočil trenu-
tek, da tudi mi svojemu okolju nekaj damo. Kot veste, je takrat 
Več za Kranj s svojo neobremenjeno ekipo pri volivcih naletel 
na izreden odziv. V tistem mandatu sem bil izvoljen v mestni 
svet, kjer sem aktivno sodeloval pri kreiranju novih pogledov 
in nove politike v Kranju. Lahko tudi rečem, da vedno, kjer je 
to mogoče, iščem pri odločitvah širok konsenz, in ko do njega 
pride, so cilji lahko zelo visoki, predvsem pa jasni.«
Ko se dobre pol leta potem, ko župan ni več Boštjan 
Trilar, saj se ni več odločil kandidirati, ozirate nazaj, je 
bila izkušnja mestnega svetnika za vas gotovo še ena 
od pomembnih. Kako ocenjujete svoje delo?
»Prepričan sem, da je bil naš mandat zelo uspešen. V Kranju 
so se dejansko začele dogajati spremembe in Kranj je krenil 
po novih, modernih, danes v svetu aktualnih poteh, tematikah, 
usmeritvah … Kot član komisije za pametno mesto sem bil med 
snovalci projektov Kovačnice, pametne aplikacije iKranj, pamet-
ne kartice, ki se nam je do nedavnega obetala, pobudnik povezo-
vanja šolstva in gospodarstva, vpeljevanja dodatnih izobraževanj 
učiteljev tehničnega pouka v cilju povečanja interesa mladih za 
tehnična področja, izgradnje zavetišča za živali, katerega idejni 
projekti so bili proti koncu prejšnjega mandata že v zaključni 
fazi, in še mnogih drugih, ki so v Kranju že ali še bodo povečali 
kakovost bivanja in zadovoljstva občanov. Precej energije sem 
namenil tudi uveljavljanju želja in potreb prebivalcev Zlatega 
polja in vesel sem, da nam je s skupnimi močmi uspelo na Zlato 
polje pripeljati kar nekaj investicij in izboljšav.«
Oživljanje starega mestnega jedra je izziv, ki ste se ga 
lotili. Kje še vidite priložnosti?
»Roko na srce, kranjsko mestno jedro je zadnjih nekaj let spet 
bolj živahno. S subvencioniranjem najemnin nam je uspelo 
zapolniti več kot trideset praznih lokalov, vsak četrtek se odvija 
tržnica domačih in lokalnih izdelkov, s povečanjem financiranja 
kulture smo napolnili objekte v kulturni četrti, kjer se v Gradu 
Khislstein, letnem gledališču, Stolpu Škrlovec, v Layerjevi hiši, 
na Pungertu pa tudi drugod odvijajo kakovostni, umetniški, 
kreativni in zabavni dogodki. Na področju kulture smo napre-
dovali do te mere, da danes s samozavestjo kandidiramo za 
evropsko prestolnico kulture 2025. Seveda je dovolj priložnosti 
za nadgradnjo živahnosti mestnega jedra, treba pa se je zaveda-
ti, da lahko le skupaj ustvarimo pozitivno zgodbo mesta, ki ga 

bomo radi obiskovali in vanj vabili prijatelje od blizu in daleč. 
Prisluhniti bomo morali drug drugemu in ustvariti pozitivno 
energijo. Potencial vsekakor obstaja, ampak potreben bo širok 
konsenz in veliko, veliko zrelosti. Ko pridemo do tja, se bodo 
stvari zagotovo dodobra spremenile in takrat bodo po večini vsi 
zadovoljni.«
Od letos pomladi ste tudi predsednik stranke Več za 
Kranj. Znano je vodilo stranke, da je Kranj mesto pri-
ložnosti. Katere je po vašem mnenju treba najprej 
izkoristiti?
»Kranj je vsekakor lahko mesto priložnosti, že zaradi tega, ker 
je bila preteklost izrazito konservativna in se je ukvarjala le z 
vprašanjem, povezanim z infrastrukturo. Lahko rečem, da je 
Kranj zaspal, da ni izkoriščal potencialov, ki jih je imel, čep-
rav je imel za razvoj vse predispozicije. V našem mandatu 
smo se tega vprašanja lotili zelo resno in na tem področju je 
bilo storjeno res veliko. Pravzaprav nam je uspel pravcati pre-
porod. Pa če začnemo s trajnostno mobilnostjo, ki je danes 
najmočnejša perspektiva v Evropi in svetu, z delom na izobra-
ževanju mladih, ustvarjanju priložnosti, tako učnih kot pokli-
cnih. Modernizacija komuniciranja, pametne aplikacije, eno-
stavno plačevanje javnih storitev in podobno. Več za Kranj 
smo skupina ljudi, ki imamo v ospredju predvsem ideje in 
projekte, od katerih imajo lahko korist občani, Kranjčanke in 
Kranjčani. Politike ne potrebujemo za urejanje materialnega 
statusa, ampak za pomoč pri zagonu in izvedbi zastavljenih 
ciljev. V zadnjih letih smo premaknili Kranj z mrtve točke in 
v tem mandatu bomo storili vse, da se ne bi vrnili v nekdanje 
stanje. Zato smo veseli tudi vsake podpore.« 



20 I ZANIMIVOSTI

Besedilo: Maša Likosar

O
d prvega do petega junija je v Hamburgu potekalo sreča-
nje svetovnega združenja rotarijcev, ki se ga je udeležilo 
več kot 26 tisoč rotarijcev s celega sveta, med njimi tudi 
člana Rotary kluba Kranj Iztok Kraševec in Janez Štros. 

Spremljal ju je guverner Rotary distrikta 1912 Janez Lipec, ki 
je pomagal pri predstavitvi projekta Tudi ti si angel. »Gre za 
dobrodelni projekt, ki v okviru našega društva poteka že dve 
leti, njegov idejni vodja pa je Janez Štros. Zbiramo sredstva, s 
katerimi pomagamo otrokom s posebnimi potrebami, nameni-

mo jih tudi Osnovni šoli Helene Puhar in Osnovni šoli Janeza 
Levca. Naša dobrodelnost pa seže tudi zunaj meja Gorenjske, v 
Ljubljano, kjer smo zgradili dve multisenzorski sobi in poma-
gali pri nakupu športne opreme,« je pojasnil zakladnik Rotary 
kluba Kraj Iztok Kraševec. 
V Hamburgu so slovenski rotarijci obiskovalcem na zanimiv 
in privlačen način predstavili projekt Tudi ti si angel in poželi 
veliko navdušenje in uspehe. »Zbirali smo donacije in zbrali 
več kot dvesto donaciji v vrednosti deset tisoč evrov. Vsak, ki 
je prispeval za otroke s posebnimi potrebami, pa je prejel knji-
go s podpisom avtorja Janeza Štrosa. Poleg projekta pa smo 
ponosno predstavljali tudi Slovenijo in naš klub,« je pojasnil 
Kraševec in dodal: »Zbrali smo tudi 25 podpisnikov iz petih 
različnih držav, ki so nujen pogoj, da lahko ustanovimo med-
narodno rotarijsko združenje za pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami, ki bo delovalo po celem svetu pod angleško različi-
co imena našega projekta Tudi ti si angel.« 

Projekt požel navdušenje
Prvič v zgodovini slovenskega rotarijstva se je eden izmed slovenskih klubov udeležil in predstavil na 
mednarodni konvenciji klubov s celega sveta, ki je letos potekala v nemškem Hamburgu. Kranjčani so 
ponosni, da je to ravno Rotary klub Kranj. 

Janez Lipec, Janez Štros in Iztok Kraševec v družbi 
hostes Anite Kopač in Petre Cunder, ki sta na  
mednarodni konvenciji v Hamburgu pomagali pri 
predstavitvi projekta Tudi ti si angel.  
/ Foto: arhiv Rotary kluba Kranj
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Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Besedilo: Ana Šubic

Č
etrtošolci z Osnovne šole Stražišče 
so v minulem šolskem letu predelo-
vali tudi učno snov o domačem kra-
ju. V pomoč so jim bile številne zgo-

dovinske znamenitosti v Stražišču, 
posebno pozornost pa so namenili sitar-
ski hiški, ki je zrasla pod Šempetrsko gra-
ščino. »Del hiške je šoli v uporabo prijaz-
no odstopil Aleš Vest. Učenci so bili 
presenečeni nad njeno notranjostjo. Takoj 
so se kresale ideje, kaj bi v hiški lahko bilo 
– da bi v njej prespali, imeli učne ure, pik-
nik … Na koncu smo hiško počistili, pos-
tavili razstavo likovnih izdelkov otrok, jo 
opremili z nekaj starinami ter povabili 
ljudi iz šole in okolice,« je razložila Alen-
ka Liebhart, ki je poleg Simone Vučko in 
Irene Galjot poučevala četrte razrede, pri 
pripravi dejavnosti s krajani pa je sodelo-
vala tudi učiteljica angleščine Urška 
Napokoj. V sitarski hiši so organizirali 

tudi roditeljske sestanke. »Vsi obiskovalci 
so pohvalili začetke obujanja kraja. Seveda 
pa hiša ponuja številne možnosti za nara-
voslovne in ustvarjalne dneve,« je pristavi-

la Liebhartova. Projekt so sklenili junija z 
zaključnim nastopom četrtošolcev v 
Šmartinskem domu. Nastopili so prav vsi 
in poželi velik aplavz. 

Spoznavali domači kraj

Stražiški učenci pred sitarsko hišo / Foto: arhiv OŠ Stražišče



Na Pop TV so že predstavili novo sezono šova Ljubezen po domače. Med osmimi kandidati in dvema kandidatkama, ki iščejo ljubezen in bodo čez poletje čakali na pisma snubcev in snubk, je tudi 52-letni Kranjčan Janez Križnar. V šov ga je prijavila prijateljeva hči, po dolgem prigovarjanju pa je pristal na sodelovanje. A. Š. / Foto: arhiv Pop TV

Junija so v priljubljeni Panorami Stara pošta 

kar nekaj dni praznovali rojstni dan, nedavno 

pa smo lahko prisluhnili tudi mladi pevki Ani 

Skumvač, v solo izvedbi. Flora Ema Lotrič (na 

fotografiji) pa je bila pred časom glasbena 

gostja dobrodelnega dneva v Panorami. Uroš 

in Barbara Gorjanc sta se namreč odločila, da 

izkupiček celodnevne prodaje izbranih pijač in 

dobrodelne prispevke namenita Centru Sonček 

Kranj.   V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Alan Ford je legendaren strip, ki letos praznuje petdeset let. Ne, pri 
fantih na fotografiji ne bomo iskali podobnosti z liki v stripu, saj smo ju 
prepoznali – kot Roka Glavana in Zorana Smiljanića. Prvi je Ljubljančan, ki 
si rad ogleda kakšno predstavo v Prešernovem gledališču in je pobudnik 
ter ob Samu Purebru soavtor razstave o Alanu Fordu, ki je na ogled v 
Narodni galeriji, drugi pa je Kranjčan in eden najboljših stripovskih 
avtorjev pri nas. Zoran je v Grupo TNT iz omenjenega stripa dorisal tudi 
Roka in Sama ter jima ob odprtju razstave sliki izročil v spomin. I. K.  
/ Foto: Igor Kavčič

Na Primskovem so 
odprli nov frizerski salon, 
ki se imenuje Kutikula. 
Odprtje je pospremila 
tudi glasba simpatičnega 
dua 2B, na vprašanja 
vseh radovednih pa 
je odgovarjala vodja 
Kutikule Urška Mavsar, 
tridesetletnica, ki ima 
v frizerskih vodah že 
lepo dobo izkušenj. Na 
fotografiji je s ponosnim 
očetom Vilijem Lovšinom. 
A. B. / Foto: A. B.

Kapetan naše 
nogometne 
reprezentance, Kranjčan 
Bojan Jokić je ob 
letošnjem žrebu parov 
za novo sezono na Brdu 
pri Kranju povedal, 
da se veliko bolje kot 
na odru znajde na 
nogometni zelenici. 
Kljub temu je delo ob 
žrebu opravil odlično, 
domačemu prvoligašu 
Triglavu pa je žreb za 
začetek namenil dvoboj 
v Mariboru z ekipo 
državnih prvakov. V. S.  
/ Foto: Tina Dokl



Sliko bi lahko naslovili Trije odrasli in otrok. Priljubljena lokacija kranjskih 

kreativcev je vsekakor Layerjeva hiša v vseh podobah – od galerije prek stolpa 

do lokala. Na levi prvi v Zavodu Carnica Selman Čorović, ob njem oblikovalec 

Aljaž Primožič in nad njima oblikovalka unikatnih oblačil Tina Pavlin. Oni dan so 

dokazovali, da se tudi ob Kaosu (festivalu kolaža), ki poteka v Layerjevi hiši, ne 

pustijo motiti. »Kdaj bo pa sladoled?« vpraša Lovrenc. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Peter Šalamon je kranjski radijski 
prvokategornik in velik ljubitelj gledališča 

(je tudi član Sveta zavoda Prešernovo 
gledališče), obožuje pa tudi slovensko 

popevko in izbore Pesem Evrovizije. 
Pogosto ga srečamo v vlogi voditelja 

prireditev in tako je bilo tudi v Slovenski 
filharmoniji, ko je abrahama praznoval APZ 

France Prešeren. Ravno na večer finala 
letošnje Pesmi Evrovizije v Izraelu. Da nič 
zato, je dejal v zaodrju, današnji pametni 

telefoni namreč zmorejo marsikaj. I. K.  
/ Foto: Primož Pičulin

Bled je gostil 
t. i. ProAm ples, 
kjer svoje plesne 
veščine združijo 
profesionalni in 
amaterski plesalci. 
Prav zaradi 
priljubljenosti te 
zvrsti plesa po 
svetu sta se dve 
nekdanji plesalki 
in udeleženki 
svetovnih prvenstev, 
Maja Geršak in 
Eva Osolnik (na 
fotografiji), odločili, 
da ga predstavita 
slovenski javnosti. 
Plesni spektakel 
z imenom Zeleni 
dotik je imel tudi 
plemeniti namen, 
zgodil pa se je v 
Grand Hotelu Toplice. 
A. B. / Foto: A. B.

Vabilu k sodelovanju na dobrodelnem koncertu Klik za Mozambik, ki 
so ga sredi junija priredili v Stražišču, sta se z veseljem odzvala tudi 
brata Grašič: priznani kitarist Primož in prav tako odličen trobentač 
Gregor. Poznamo ju tudi kot organizatorja kranjskega Jazz kampa. 
Letošnji bo potekal od 16. do 25. avgusta. A. Š. / Foto: Ana Šubic

Pred časom se je v galeriji Mahlerca v sklopu modnega eksperimenta, 
s svojimi – tokrat artističnimi – frizurami predstavila tudi Klavdija 
Urbanec Šlibar (Frizerski salon Myth). Spremljali smo jo lahko med 
delom, prikazala je postopek modnega oblikovanja pričeske. Na fotografiji 
Klavdija (druga z leve) v družbi svojih najdražjih, soproga in hčerk. A. B.  
/ Foto: A. B
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Besedilo: Ana Šubic

V 
Kranju je že nekaj časa možno začutiti poletni utrip. V 
kompleksu Khislsteina se je že odvilo nekaj odmevnih 
glasbenih in drugih dogodkov, sicer pa se jih bo to pole-
tje zvrstilo več kot štirideset, napoveduje Srečko Šta-

gar s kranjskega zavoda za turizem in kulturo. Grajski vrt je 
nedavno gostil Karavano domačih pivovarn s Kransko kuhno, 
ki je naletela na velik odziv obiskovalcev. Po 13. juliju bodo 
Kranjsko kuhno prirejali vsako soboto. V letnem gledališču bo 
nocoj, 5. julija, nastopila priljubljena Nina Pušlar, naslednjo 
soboto, 13. julija, Rudi Bučar in Istrabend, piko na i pa bo na 
zadnji dan avgusta dal Dubioza kolektiv ... Štagar se nadeja 
dobrega obiska, saj je to eden sila redkih koncertov te sarajev-
ske skupine pri nas.
Srede bodo znova namenjene Glasbenim večerom pod grajsko 
lipo. Desetega julija bo možno prisluhniti Vokalnemu bandu 
Kreativo, teden dni kasneje Aleksandru Mežku in akademikom 
… Sinoči, na prvi julijski četrtek, so vstopili v novo sezono Kina 
pod zvezdami. Filmom na Vovkovem vrtu so tudi to poletje 
namenjeni četrtkovi večeri. Začeli so in tudi končali bodo s fil-
mom Franceta Štiglica, Kranjčana, ki bi letos praznoval stoti 
rojstni dan. Za uvod v novo sezono so tako predvajali Dolino 
miru, za konec bo na sporedu film Tistega lepega dne, vmes 
pa se obetajo druge, novejše nagrajene zgodbe domače in tuje 

produkcije. Zadnje tri petke v avgustu bodo filmsko dogajanje 
preselili tudi na Planino. Bliža se tudi tradicionalni Kranfest, ki 
med 18. do 20. julijem prinaša kulturne dogodke, kulinarična 
doživetja, umetniške tržnice in športne igre. Uvodni četrtkov 
večer bo operno obarvan, saj na Glavni trg prihaja Trio Vive-
re. Petek bo v znamenju Praznika kranjske klobase, ki ga bo 
spremljalo tudi glasbeno dogajanje. Sobotni program znova 
uvaja koncertno prizorišče na Slovenskem trgu, kamor prihaja-
jo Bajaga & Instruktori ter Kingston, živahno pa bo tudi na dru-
gih prizoriščih. Obogaten bo program Otroškega Kranfesta, ki 
prinaša pestro dogajanje na Pungertu, vrtu gradu Khislstein in 
koncert z Romano Kranjčan v letnem gledališču. Tekmovanja v 
odbojki na mivki se selijo na Staro Savo, tam bo tudi lunapark.
Prav te dni poteka 11. Subart festival s široko paleto glasbe-
nih dogodkov različnih zvrsti. Danes, v petek, 5. julija, bo na 
odru pred Trainstationom možno prisluhniti glasbi panker-
jev Paraf ter lokalnih Sereš in Wasted Time, večer bo sklenila 
zasedba Brkovi. Jutri bodo podprli močno lokalno sceno (Rag-
galution, Nature, Didge, Neuromancer …), festival pa bodo 8. 
julija sklenili kalifornijski hardcore pankrokerji Total Chaos 
in sibirski metalci Siberian Meat Grinder.
Z dobro glasbo bodo tople poletne večere popestrili tudi na 
drugih lokacijah: na Maistrovem trgu, na Pungertu, v Kluba-
ru, Panorami Stara pošta … Začela se je tudi že sezona veselic; 
jutri, v soboto, 6. julija, jo denimo prirejajo v Stražišču, kjer 
bodo gostili Peklenske muzikante. 

Poletni Kranj
V Kranju se vrstijo številni poletni dogodki. Že čez dva tedna se obeta Kranfest,  
osrednji gorenjski poletni festival.

Kransko kuhno, združeno s karavano pivovarjev, je 
popestril tudi v Kranju živeči Indijec Mehtab Singh.

Pivo je teklo tudi iz kranjskega Tankrja, »craftmobila« 
oz. potujoče pivovarne, v katero je predelan legendarni 
kombi IMV. 



Četrtek, 18. julij
16.00 - 23.00 RekReativni tuRniR mešanih tRojk, 

Parkirišče Stara Sava

21.00 - 23.00 konceRt: Trio ViVere, Glavni trg

Petek, 19. julij
9.30 - 23.00 Sberbank Državno PrvenStvo v oDbojki 

na mivki, Parkirišče Stara Sava

17.00 - 18.00 koncert PihalneGa orkeStra, Glavni trg

17.00 - 24.00 Praznik kranjSke klobaSe, Glavni trg

17.00 - 24.00 zabaviščni Park, Parkirišče Stara Sava

20.00 - 21.00 Gajevci, če bi se srečali Puhar, Prešeren in 
jenko, Prešernov gaj

20.00 - 24.00 konceRt: Veseli sVaTje, Helena 
Blagne, Glavni trg

20.00 - 24.00 DiSco večer z moDno revijo in oGnjenim 
SPektaklom, vrt gradu khislstein

21.00 - 21.20 oGnjeni Ulični naStoP, maistrov trg

Sobota, 20. julij
10.00 - 11.00 koncert PihalneGa orkeStra mok,

Glavni trg

10.00 - 11.00 voDen oGleD rovov PoD Starim kranjem
(3 eUr/oSebo), kranjska hiša, Glavni trg

14.30 - 23.00 Sberbank Državno PrvenStvo v oDbojki 
na mivki, Parkirišče Stara Sava

16.00 - 19.00 otroški kranfeSt, otroške voDne iGre 
brez meja (vodna drča, vodne štafete, vodni 
med dvema ognjema, mehurčki velikani, 
slikarije z ledenimi akvareli) grad khislstein

17.00 - 18.00 voDen oGleD rovov PoD Starim kranjem
(3 eUr/oSebo), kranjska hiša, Glavni trg

17.00 - 24.00 kranSka kUhna, trg pred Prešernovim 
gledališčem

18.00 - 19.00 voDen oGleD kanjona reke kokre
(3 eUr/oSebo), kranjska hiša, Glavni trg

18.00 - 24.00 art tržnica, Prešernova ulica

18.00 - 24.00 Sejem Domače in UmetnoStne obrti,
Poštna ulica, maistrov trg

19.00 - 20.00 otRoški konceRt z Romano KRajnčan, 
letno gledališče khislstein

20.00 - 2.00 konceRt: Bajaga & insTrukTori, 
kingsTon, Gino in banD, Slovenski trg

20.00 - 24.00 konceRt: klapa Bonaca, GlaSbeni GoSt 
tilen lotrič, Glavni trg

21.00 - 22.00 StanD UP, Plečnikovo stopnišče

21.00 - 21.20
23.00 - 23.20

oGnjeni Ulični naStoP, maistrov trg

22.00 - 24.00 konceRt: adi smolar, trg pred 
Prešernovim gledališčem
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Poletna noč na Soriški planini

Slovenska popevka
v objemu  
gora
Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler
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Na Soriški planini se tretjo soboto v juliju obeta prav pose-
ben večer. Na odru pod zvezdami v objemu gora bodo priz-
nani slovenski pevci obudili zimzelene skladbe, ki so nastale 
v zlatem obdobju slovenske popevke. V okviru Poletne noči 
na Soriški planini bodo Nuša Derenda, Maja Berce in Andraž 
Gartner ob spremljavi revijskega orkestra Amadeo pod vod-
stvom dirigenta Tilna Drakslerja oživili stihe slovenskih pesni-
kov in napeve skladateljev, kot so Jure Robežnik, Gregor Str-
niša, Elza Budau, Mojmir Sepe in drugi.
Največjo priljubljenost je festival Slovenska popevka doži-
vel v šestdesetih in sedemdesetih prejšnjega stoletja, ki 
velja za zlato obdobje slovenske popevke. Prav to obdobje 
bodo omenjeni izvajalci poskušali pričarati na Soriški plani-
ni, kjer bo mogoče prisluhniti zimzelenim melodijam, kot 
so Orion, Med iskrenimi ljudmi, Poletna noč, Maček v žaklju, 
Dan ljubezni, Pegasto dekle, Ti si moja ljubezen in vrsta 
drugih. »Stihi slovenskih pesnikov in napevi skladateljev 
poosebljajo čas drugačne družbene stvarnosti in pristnej-
ših, bolj človeških odnosov med ljudmi. Morda spomin na 
preteklost v svoji nostalgičnosti podreza in obudi v vas vse 
tisto, kar je najlepše in najboljše,« na Soriško planino vabijo 
organizatorji.

Slovenska popevka  
pod zvezdami
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Besedilo: Igor Kavčič

P
arafraziram znano frazo, da gre 
ljubezen skozi želodec. Ta velja 
za vse, ki ob vsem veselju, ki ga 
ponuja življenje, radi tudi kaj do

brega pojemo. Če to ljubezen združimo 
z rokenrolom, se bomo v KluBaru, po 
novem tudi gastropubu, zagotovo poču
tili dobro. Prebiram jedilnik  Kranster
dam, Utrganc, Zapohanc, Kranjski teglc, 
Pujsk – in se počutim rokersko. Kot bi 
bral „set listo“ komadov, ki jih bo nocoj 
igral band. No, ker noben roker pred 
koncertom ne stoji „pokonc“ brez dob
rega burgerja, je želja v nekaj ugrizniti 
seveda zelo močna. Ponudbe je dovolj, 
zato si lahko naše poskuševalske obiske 
razdelimo po sistemu „tega še nisem“. 
Ko jedilniku pridemo do konca, svoj naj
ljubši burger konzumiramo pogosteje 
kot ostale – tako je tudi z bendi, mar ne. 

Seveda si lahko privoščimo tudi marsikaj 
za zraven, pa kakšno solatko ali sladico ...
KluBar, lokal z najbolj bogato vsakote
densko glasbeno ponudbo v Kranju, ki ga 
vodita Klemen Malovrh in Grega Dolžan 
ima po novem na voljo tudi prehranjeval

ne užitke tipa „na hitr', ampak dobr'“. Za 
to je glavni krivec priznani mojster kuhi
nje Kranjčan Bine Volčič, ki se po enain
dvajsetletni kuharski karieri prvič pred
stavlja tudi v domačem mestu v rokenrol 
gastropubu. Na uživanje. 

Rokenrol gre skozi želodec

Rokenrol so s hrano povezali: Bine Volčič, Grega Dolžan in Klemen Malovrh. 

 F
ot

o:
 P

ri
m

ož
 P

ič
ul

in



  POLETNI UTRIP I 27  

KAVARNA VISOKOKAVARNA VISOKO
Odprta vsak dan v tednu!

Visoko pri Poljanah 1, Škofja Loka

Obiščite najatraktivnejše znamenitosti v Poljanski dolini:
-  Dvorec Visoko z muzejsko zbirko 'Visoška domačija pripoveduje'. 
-  Utrdbe Rupnikove linije, Šubičevo hišo, številne pohodne in          
    kolesarske poti ter številne dogodke.
 
 Za skupine je potrebna predhodna najava na:

zavod@poljanskadolina.com,  031 720 573
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Besedilo: Ana Šubic

V 
številnih župnijah v poletnih dneh 
prirejajo oratorije za otroke. V žup-
niji Kranj Šmartin so ga že skoraj v 
celoti uspešno spravili pod streho, 

saj so si za izvedbo izbrali prvi julijski 
teden. Oratorija se je udeležilo kar 140 
otrok oz. dvajset več kot lani, zanje pa je 
skrbelo štirideset animatorjev in deset 
pomočnikov. Tema letošnjih oratorijev 
je Peter Klepec, literarni junak, ki je na 
videz majhen in slaboten, a v sebi skriva 
neizmerno moč.
Petra Klepca so otrokom skušali približa-
ti predvsem skozi igro, je razložila vodja 
stražiškega oratorija Ajda Šifrer. Življe-
nje in preizkušnje legendarnega junaka 
so spoznavali tudi skozi kateheze. Kot je 
dejala Šifrerjeva, si želijo, da bi se otroci 
tudi kasneje v življenju spomnili Klepče-
vih vrednot, kot so odpuščanje, zaupanje, 
ljubezen, ponižnost, pomoč bližnjemu ..., 
ter se znali bolje soočiti s preizkušnjami.
Otroci so uživali v predstavah o Petru 
Klepcu, ki so jih animatorji pripravljali 
kar pol leta. Ustvarjalnost so sproščali 

na različnih delavnicah, ob robinzon-
skih igrah so se ob pomoči zemljevida 
in kompasa podali po Stražišču, ob igri 
belih in črnih angelov so se lovili ... V 

programu so bile tudi vodne igre in igre 
Petra Klepca, za zadnji dan pa so predvi-
deli mašo in zaključek celotedenskih 
aktivnosti. 

Navdihuje jih Peter Klepec
Na oratoriju v Stražišču se ta teden druži kar sto štirideset otrok.

Otroci in animatorji med prepevanjem oratorijske himne 
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Besedilo: Mateja Rant, foto: Primož Pičulin

O 
kresi se dan obesi, pravi star ljudski pregovor, ustvarjalci 
programa iz Stolpa Pungert pa dodajajo: »Kaj je lepšega, 
kot če najdaljši dan v letu pospremimo z glasbo in zgod-
bami.« Čarobnost tega večera so obiskovalcem pričara-

li Godalkarji z Bojanom Cvetrežnikom in godalkarji iz Stolpa 
Pungert skupaj s pripovedovalci zgodb. 

Odkrivali skrivnosti 
kresne noči
V času šentjanževega se je na Pungertu prvič odvijal Festival otrok –  
Kresna noč. Najdaljši dan v letu so praznovali z glasbo in zgodbami.

Na najdaljši dan v letu se je na Pungertu odvijal festival 
Kresna noč. 
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Prižig kresa in obred kresovanja je bil vrhunec festivala, v 
okviru katerega so v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj, 
Gorenjskim muzejem, Zvezo tabornikov občine Kranj, 
Zvezo ustvarjalnih društev Kranj, Zavodom za turizem in 
kulturo Kranj, Cafe Galerijo Pungert ter Kajžico ob podpori 
Mestne občine Kranj pripravili pester program za druži-
ne, otroke in posameznike, ki imajo radi umetnost in igro. 
Cele družine so se lahko zabavale ob igrah brez meja ali 
prisluhnile koncertom in pravljicam. Čarobnost kresne 
noči naj bi spodbudila tudi marsikatero novo romanco, kar 
so obudili s Ptičjo ohcetjo, pri kateri so si prstane lahko 
izmenjali tako že poročeni pari kot zgolj prijatelji ali reci-
mo starši in otroci. Obljube, ki so jih izrekli v tej noči, bodo 
veljale eno leto, nato pa jih bodo lahko spet ponovili, je raz-
ložila vodja programa Stolpa Pungert Urška Košir. Otroci 
so lahko v Stolpu tudi prespali, starši pa so tako v miru 
prisluhnili koncertu skupine Flat Hats. Naslednji dan so se 
v okviru Krančkove transverzale odpravili še na pohod na 
Šmarjetno goro.
Dogodek so združili z dobrodelnostjo, saj so zbirali denar 
za Rožleta Valjavca, ki ga čaka operacija v Franciji. Zbrali 
so več kot tisoč evrov, je zadovoljna Urška Košir. 
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POWERED BY

J
ulija in avgusta je vsak konec tedna, 
predvsem ob petkih in sobotah, 
pričakovati povečanje prometa od 
Avstrije proti Hrvaški oziroma proti 

slovenskemu in hrvaškemu primorju. V 
obratni smeri je največ zgostitev ob sobo-
tah in nedeljah popoldne. Zastoje je pri-
čakovati na mejnih prehodih in tudi pred 
predorom Karavanke. 
Preden se odpravite na daljšo pot, zaradi 
lastne varnosti in varnosti drugih udele-
žencev v prometu preverite brezhibnost 
vozila. Vozite spočiti in zdravi, bodite str-
pni, pripravljeni na veliko možnost zas-

tojev. V avtu imejte vedno na zalogi ste-
kleničko vode in osvežilno hrano. Pazite, 
kako natovarjate prtljago, pravilo je težje 
predmete na dno, lažje na vrh. Seveda pa 
pri vsem tem pred odhodom ne pozabite 
zavarovati sebe in svojega vozila. Počitni-
ce vam kaj hitro lahko pokvari okvara 
avtomobila ali nezgoda. Mnogi potujejo z 
motorji, ti navadno iščejo avanture po 
neznanih cestah, ubirajo daljše in bolj 
slikovite poti. Na motorju smo bolj izpo-
stavljeni, zato je ustrezno zavarovanje še 
toliko bolj pomembno. In ne nazadnje, 
preverite veljavnost svojih dokumentov. 

AMZS je že pred leti z anketo ugotovil, 
da je imel vsak šesti voznik težave z 
dokumenti. Z osebno izkaznico lahko 
kot državljani Slovenije potujete le v 
določene države. Vstopite in prebivate 
lahko do devetdeset dni v vseh državah 
Evropske unije in evropskega gospodar-
skega prostora. Na podlagi dvostranskih 
sporazumov pa lahko potujete tudi v 
Albanijo in Švico. Prav tako lahko s slo-
vensko osebno izkaznico potujete v Bos-
no in Hercegovino, Črno goro, Makedo-
nijo in Srbijo. Za obisk drugih držav pa 
morate imeti veljaven potni list.  

Brezskrbno na pot
Preverite svoje vozilo, razmere na cestah in veljavnost dokumentov.
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•	080	22	10

www.terme-dobrna.si

Poletne počitnice
v srcu narave

Kraj sprostitve in odličnega počutja, s 
tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.

Bližina neokrnjene narave nudi obilo 
priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.

Poletne počitnice
         28. 6. - 1. 9. 2019

1	x	polpenzion	že	od	41,90	€
na osebo na noč (min. 2 noči)

Do	2	otroka	bivata	brezplačno,	počitniški	klub.

Senior oddih
         28. 6. - 29. 12. 2019

5	x	polpenzion	že	od	205,00	€
na osebo za 5 noči

Brezplačen	prevoz	do	Term	Dobrna	in	nazaj.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

N
acionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil 
priporočila za varnost varnost otrok v vodi in ob njej. 
Utopitve so namreč drugi najpogostejši vzrok za smrtne 
poškodbe predšolskih otrok, najbolj ogroženi so otroci 

od prvega do tretjega leta starosti. Najlažje jih preprečimo z 
aktivnim nadzorom otroka v vodi in njeni bližini.
NAPIHLJIVI PRIPOMOČKI NE ZAGOTAVLJAJO VARNOSTI. »Maj
hnega otroka imamo ves čas na dosegu roke, saj se lahko uto
pi že v nekaj centimetrih vode, ne da bi zaklical na pomoč.« 
Svetujejo tudi, naj otrok v bazenu, jezeru ali morju plava le 
skupaj z odraslo osebo, ne glede na otrokovo znanje plavanja. 

Napihljivi obroč, rokavčki ali jopič ne zagotavljajo varnosti. 
Otrok se lahko začne učiti plavanja pri štirih letih starosti. 
A pozor: čeprav zna otrok plavati, to še ne pomeni, da se ne 
more utopiti. Otroku lahko tudi spodrsne in pade v bazen, 
ob tem z glavo udari ob rob bazena, izgubi zavest in se utopi.
DOMAČI BAZEN OGRADIMO. Če imamo domači bazen, ga z 
vseh štirih strani obdamo z vsaj 130 centimetrov visoko ograjo 
tako, da bo popolnoma ločen od hiše in dvorišča, vrata ograje 
pa naj bodo zaklenjena. Prekrivanje bazena z zaščitno prevle
ko ni učinkovito pri preprečevanju utopitev najmlajših otrok, 
saj ti lahko poskusijo hoditi po njej in lahko ostanejo ujeti 
pod njo. »Če uporabljamo nadzemni sestavljiv bazen, dosle
dno upoštevamo navodila proizvajalca za varno uporabo. Po 
koncu uporabe pospravimo stopnice za vstopanje v bazen 

Kopanje naj bo varno
V vročih poletnih dneh se radi osvežimo v vodi, pri tem pa je treba poskrbeti, da je kopanje varno. 



Letno kopališče bo obratovalo do 1. 9. 2019, vsak dan 
od 9.00 do 22.00.
Popoldanska vstopnica velja od 14.00 do 22.00.
Večerno plavanje je možno od 20.00 do 22.00.

V petek, 30. 8. 2019, bo ob 19.30 na kopališču slovenski  
finale Mestnih iger. Vabljeni na ogled prireditve. 
Kopališče bo ta dan za plavanje zaprto.

Dnevne vstopnice/popoldanske vstopnice    
- za odrasle: 5 EUR 4 EUR 
- za otroke: 3 EUR 2,5 EUR
- za družine : 9 EUR 8 EUR 

Večerne vstopnice za vse obiskovalce: 2,5 EUR.

Voda v bazenu ima prijetnih 27 stopinj Celzija in 
vas v sončnem vremenu prijetno ohladi in  
omogoča rekreativno plavanje.

Obiskovalci bazena lahko sodelujete na vodenih  
animacijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so 
primerne za otroke in mladino. Za varnost in red med 
potekom animacij bodo skrbeli strokovno usposob-
ljeni animatorji. Pod nadzorom se lahko igrate na veli-
kih bazenskih igralih. Izbira iger in postavitev igral je 
prilagojena starosti sodelujočih. Sodelovanje je za 
obiskovalce bazena brezplačno.

Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo vas 
razvajajo v dveh gostinskih lokalih. Prisrčno vabljeni.

Informacije na recepciji bazena, tel.: 04 20 14 440 
in www.zsport-kranj.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 

v poletni sezoni 2019 vabi na 
LETNO KOPALIŠČE  KRANJ
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Tiste, ki bi radi bolje spoznali naše mesto, kranjski zavod za turi-
zem in kulturo (ZTK) vabi jutri, v soboto, 6. julija, na klasičen ogled 
Kranja. Vodenje bo brezplačno, zbor bo ob 11. uri pred Mestno hišo. 
ZTK v sodelovanju s Planinskim društvom Kranj in KS Podblica 
prireja še Nočni pohod na Jamnik ob polni uri, ki bo v torek, 16. 
julija. Pohodniki se bodo zbrali ob 20.30 pri gostilni Na Razpokah v 
Nemiljah. A. Š.

PO KRANJU IN NA JAMNIK

zunaj dosega otrok. Iz bazena odstranimo vse igrače takoj, ko 
jih ne uporabljamo več. Plavajoče igrače lahko pritegnejo otro-
ka, da sega za njimi in pri tem pade v vodo. Otroke poučimo, 
da se okoli bazena ne smejo prerivati, loviti in skakati v vodo.« 
Odsvetujejo potapljanje v delih bazena, ki niso posebej name-
njeni temu. Opozarjajo, naj imajo otrok v bazenu dolge lase 
vedno spete, da jih ne bi vodna črpalka potegnila v odtok, zaradi 
česar ne bi mogel splavati na površje.
NEVARNOSTI TUDI V JEZERIH IN REKAH. Aktiven nadzor otrok 
je potreben tudi ob kopanju v jezerih in rekah. Voda ob obrežju 
je namreč običajno plitva, nakar se dno strmo spusti, zato lahko 
otrok hitro izgubi tla pod nogami. »Voda v jezerih in ribnikih 
je tudi motnejša in pod gladino se lahko skrivajo posamezne 
skale, veje, razbito steklo in različni odvrženi premeti, v katere 
se lahko zaplete noga ali roka ali pa povzročijo poškodbe. Otroci 
naj bodo obuti v primerno obutev za vodo.«
PRED SKAKANJEM PREVERIMO GLOBINO. Pred skakanjem v 
vodo skupaj z otrokom preverimo globino vode in kakšno je 
dno. Po priporočilih naj bi bila voda za skakanje globoka vsaj 
270 centimetrov. Zaradi varnosti naj bo prvi skok v vodo na 
noge. V motni vodi se lahko ob skoku na glavo udarimo ob 
dno in si poškodujemo hrbtenico in živčno tkivo hrbtenjače, 
kar lahko vodi v hromost.
Na morju je priporočljivo plavati znotraj območij, označenih z 
bojami. Otroku razložimo, da ni varno plavati v bližini pomolov 
in strmih skal, saj jih nenadni val lahko vrže obnje in poškodu-
je. Tudi v morju naj bo otrok obut v primerno obutev, da ne 
stopi bos npr. na bodice strupene ribe. 

Previdnost je potrebna tudi pri kopanju v jezerih in rekah.
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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/

POLETI
Ko je zunaj bolj ali manj (ne)znosno vroče, je treba poleg dovolj 
pitja in počitka v senci letnemu času prilagoditi tudi prehrano. 

Energijsko je poletje čas ognja, to je energija, ki vlada srcu. 
Poleti, ko se naše telo zaradi zunanje vročine kaj lahko pregre-
je, je pomembno, da se dovolj potimo ter s tem ohlajamo telo 
in uravnavamo temperaturo. 

Poleti se izogibajmo pretiranemu uživanju hrane grenkega 
okusa. Hrana, ki pospešuje potenje, je pekoča hrana. Sem spa-
dajo: česen, čili, kari, spomladanska mlada čebula, por, bazilika, 
kumina, koper, pehtran, origano, rožmarin, drobnjak, timijan, 
piščanec, puran, redkvica, črna redkev, koleraba, beluši, bela 
redkev, žajbelj, kreša, meta. 

Fizična aktivnost v največji vročini povzroča pretirano potenje, 
kar lahko oslabi srčno energijo. Postanemo razdražljivi, nemir-
ni, pojavita se nespečnost in slabša koncentracija pri umskih 
aktivnostih. Ravnovesje v tem primeru vzpostavljamo z uživa-
njem kisle in slane hrane. Sem sodijo: raca, ribe, kumare, para-
dižnik, fižol, lubenica, jagode, poletne buče in melone. 

Poleti uživajmo zelenjavo in sadje, ki vsebujeta veliko tekoči-
ne. Izogibati se moramo mastni, zamrznjeni hrani, ki upočas-
njujeta prebavni ogenj v telesu. Izogibajmo se temperaturnim 
šokom, saj ti najbolj oslabijo našo energijo. Če pregreti od vro-
čine ali fizične aktivnosti popijemo ledeno ali mrzlo pijačo, je to 
za naše telo energijski šok. Za nevtralizacijo šoka in ponovno 
vzpostavitev ravnovesja porabi ogromno energije, občutimo 
pa izčrpanost in nelagodje. 

Za svoje zdravje in dobro počutje bomo veliko več storili, če 
se tudi poleti navadimo piti tople pijače. Če in ko začutite, da 
prav morate popiti hladno pivo, pa vsaj poskrbite, da ste tudi 
vi prej že primerno ohlajeni, ne pregreti od tekanja po vročem 
opoldanskem soncu. Telo nam bo neskončno hvaležno, če tudi 
poleti kdaj pa kdaj pojemo toplo zelenjavno juho. Topli obroki 
poleti telesu pomagajo odstraniti poletno vlago in vročino.

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
Nena Veber, IMT & NLP trenerka, 
NLP master coach, 
direktorica Althea centra

Besedilo: Suzana P. Kovačič

P
očitnice bodo bolj brezskrbne, če bomo nanje dobro 
pripravljeni. Vedno preverimo, ali imamo veljavno 
kartico zdravstvenega zavarovanja ali zdravstve-
no zavarovanje za tujino. Tudi počitniška lekarna 

naj bo pri roki, in kot svetuje Janja Markič, mag. farm. 
iz Gorenjskih lekarn, je ta posebej pomembna, ko gredo 
na počitnice ali potovanje tudi otroci, nosečnice ali doječe 
matere. »Treba je tudi vedeti, kakšna je razvitost zdrav-
stvene službe in dostopnost medicinske oskrbe, kamor 
potujemo.« Markičeva poudarja, da med dopustovanjem 
nikakor ne smemo pozabiti na » .... zdravila, ki jih ima-
mo predpisana in jih moramo redno jemati. Prepričati 
se moramo, da jih imamo zadostno količino za celoten 
dopust. Ne pozabimo niti na zdravila za samozdravljenje 
manjših zdravstvenih težav. To so zdravila za zniževanje 
povišane telesne temperature, odpravo bolečin v mišicah 
in sklepih, odpravo glavobolov ali zobobolov, zdravila za 
lajšanje želodčnih težav, odvajala za primer zaprtja, zdra-
vila, ki jih uporabljamo v primeru zastrupitve s hrano ali 
pri driski, rehidracijska sol za nadomeščanje izgubljenih 
soli pri bruhanju, zdravila za ublažitev alergijskih težav 
pri ljudeh, ki so nagnjeni k preobčutljivosti na sonce, pike 
insektov, ožigalkarjev ali hrano, zdravila za vneto grlo.« 
Med osnovna sredstva za prvo pomoč sodijo razkužilo za 
rane, mazilo za rane, sterilna gaza, povoji, vodoodporni 
obliži, škarje, pinceta, varnostne zaponke, trikotna ruta, 
pinceta za klope, termometer. Nepogrešljivi so tudi varo-
valni pripravki za sončenje. 
PRAVILNO SHRANJEVANJE ZDRAVIL. »Zdravila naj bodo 
shranjena na ustrezni temperaturi, ki običajno ne sme 
biti višja od 25 stopinj Celzija. Posebno pozornost je treba 
posvetiti shranjevanju tistih zdravil, ki se morajo hraniti 

Počitniška 
lekarna 
Pri tem, kaj bomo že doma dali v počitniško 
(potovalno) lekarno, moramo upoštevati 
starost in zdravstveno stanje dopustnikov, 
pa tudi način in trajanje potovanja ter kraj 
potovanja. 
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Odpravite težave s kožo.

Promocijsko pakiranje 
+15 gratis

cholesterol

Belinal® skin formula je razvita na podlagi dermo kozmetične 
študije, ki dokazuje vpliv na zaščito in regeneracijo kože. 
Koža je največji in najlepši organ telesa, je ogledalo vašega 
počutja in zdravja. Zaščitite kožo pred UV žarki in jo nahranite 
od znotraj, preko krvnega obtoka.
Belinal® skin vsebuje antioksidativno zmes naravnih polifenolov iz vej 
bele jelke in naravne vitamine B2, B3, B5, A, C, biotin in cink.  

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. 8. 2019.

KR

KUPON ZA 
POPUST10%

Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
Med 11. in 16. uro se izogibajte soncu ali nosite pokrivala, očala in UV 
zaščitne majice. Uporabljajte zaščitne kreme z visokim faktorjem med 
SPF 30 do 50 in oznako UVA in UVB zaščita. Belinal® skin uživajte preko 
celega poletja, ker UV žarki dokazano največ prispevajo k neželenim 
spremembam kože. Naj bo Belinal® skin vaša obvezna oprema, ko se 
odpravite na počitnice. Priporočamo redno, trimesečno uživanje.

Škodljivi vplivi sončnih UV žarkov
PREPREČITE NEŽELENE 
SPREMEMBE NA KOŽI
Sonce je za našo kožo dobrodejno, saj 
pod vplivom sončnih žarkov v njej nasta-
ja vitamin D3, a za to je dovolj že 
nekajminutna dnevna izpostavljenost. 
Pretiravanje pri sončenju je lahko zelo 
nevarno. Ste vedeli, da ponavljajoče se 
sončne opekline vodijo v pospešeno 
staranje kože in povečajo tveganje za 
nastanek kožnega raka (malignega 
melanoma) v odrasli dobi?  Poglejmo si 
nekaj posledic pretiranega izpostavljanja 
sončnim žarkom.
Staranje kože
Staranje kože je posledica staranja organizma. 
Po najsodobnejših spoznanjih pa dokazano 
močno pospešijo proces stranja še UV sončni 
žarki. Na izpostavljenih mestih prihaja z leti do 
stanjšanja kože, gubanja in premikov pigmenta, 
ki se kažejo kot svetlejše ali temnejše lise. 
Izogibajmo se sončenju med 11. in 16. uro!

Sončne opekline 
Pred opeklinami se ščitimo z oblačili in 
kremami z visokim zaščitnim faktorjem SPF 30 
ali višjim. V primeru, da se pojavi močnejša 
rdečina, jo hladimo z obkladki ali hladnim 
tušem. Pomagamo si lahko tudi z blago 

protivnetno kremo in uživanjem pripravkov 
in živil, ki delujejo protivnetno in antioksida-
tivno. Zelo pomembno je, da opečen del 
pokrijemo in ga ne izpostavljamo več soncu! 

Alergije 
Do alergijske reakcije pride, ko ultravijolično 
sevanje povzroči spremembe kožnih celic. 
Imunski sistem nato sprosti protitelesa, ki 
napadejo celice in povzročijo nastanek 
alergijskih simptomov. Pri večini ljudi se 
pojavi srbečica in izpuščaji na predelu kože, ki 
je bil preveč izpostavljen. Pri resnejših oblikah 
lahko pride tudi do koprivnice, hujših izpušča-
jev in drugih težav.

Zaščitimo kožo pred škodljivimi vplivi UV 
žarkov z naravnim pripravkom Belinal® skin
Koža dnevno potrebuje najboljša, 
uravnotežena mikrohranila za regeneracijo in 
zaščito pred UV žarki. 

Mikrohranila v izdelku Belinal® skin preko 
krvnega obtoka pospešujejo regeneracijo 
kolagena in elastina, povrnejo koži trdnost, 
elastičnost in mladostni videz. Naravni antiok-
sidanti zmanjšujejo škodljive vplive UV žarkov 
na kožo. Belinal® skin vsebuje patentiran 
izvleček vej bele jelke ter vitamine B2, B3, B5, 
A, C, biotin in cink.
Najboljše sinergijske učinke za regeneracijo in 
zaščito kože dosežemo s kombinacijo 
mikrohranil, ki jih vsebuje Belinal® skin, ter 
zaščitne kreme z visokim UV faktorjem.
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na hladnem. V takšnih primerih moramo nujno imeti pravo 
transportno opremo (hladilne torbe s hladilnimi telesi). Če 
potujemo z letalom, pa pazimo predvsem na inzuline – le ti 
ne smejo zamrzniti, zato jih vedno prenašamo v osebni prtlja-
gi,« je opozorila Janja Markič.
PIKI KOMARJEV ALI ŽUŽELK SO LAHKO PRAVA NADLOGA »Stik 
s strupom žuželke povzroči sproščanje histamina, zaradi 
česar nastane oteklina in intenziven srbež. Najboljšo zaščito 
sicer predstavljajo oblačila – dolgi rokavi in dolge hlače, ven-
dar tega včasih temperature ne dopuščajo. Prostor, v katerem 
spimo, lahko zaščitimo s komarniki, na voljo so obliži z eterič-
nimi olji, elektronske naprave za odganjanje žuželk, ki deluje-
jo na osnovi ultrazvočne tehnologije in so moteče za komarje, 
nimajo pa negativnih neželenih učinkov na ljudi. Repelenti, 
ki so primerni tudi za otroke, vsebujejo eterično olje limonske 
trave, krvomočnice, verbene in sivke. Pri starejših otrocih in 
odraslih pa lahko posežemo po repelentih, ki vsebujejo kemi-
čne zaščitne spojine (DEET, IR3535), so močnejši in učinko-
vitejši, delujejo dlje časa, vendar lahko povzročijo draženje 
kože,« je pojasnila sogovornica.
In kakšna je prva pomoč po piku? »Mesto pika hladimo na 
primer z ledom (ki ga nikoli ne damo neposredno na kožo) 
ali posebno blazinico, napolnjeno z gelom. Če je treba, lahko 
na mesto pika nanesemo gel čajevca, ki deluje protivnetno, 
ali kak drug gel, lahko tudi z antihistaminikom. Primerni so 
tudi geli z aloe vero, ki kožo hladi in vlaži, geli s kamilico, ki 
kožo pomirja. Novejši pripravki vsebujejo amonijak, ki nev-

tralizira strup in tako prepreči alergijsko reakcijo. V prime-
ru, ko gel ne zadostuje ali ob znani blažji preobčutljivosti, 
posežemo po antihistaminiku, ki je v obliki sirupa primeren 
za otroke ali v obliki tablet za odrasle. Ob hujših težavah, 
ko se po piku simptomi pojavijo po celem telesu (npr. moč-
no otekanje, oteženo dihanje), je treba poiskati zdravniško 
pomoč.«
ZAŠČITA PRED UGRIZI KLOPA Ko gremo v naravo, bodimo pri-
merno oblečeni. Telo naj bo čim bolj pokrito, čez glavo povez-
nimo pokrivalo, oblačila pa naj bodo svetle barve, saj na njih 
lažje opazimo klope. Zaščitimo se lahko tudi z odvračali ali 
repelenti. »Nekatere popršimo ali namažemo po obleki, dru-
ge po nezaščitenih delih telesa, namen vseh pa je, da s svojim 
vonjem odganjajo klope. Z uporabo moramo biti previdni pri 
majhnih otrocih. Poznamo pa tudi elektronske odganjalce 
klopov, ki delujejo na principu visoke frekvence, ki je za člove-
ka neslišna, za klope pa moteča. Vendar pa zaščita s sredstvi 
za odganjanje mrčesa ni povsem zanesljiva, zato po vrnitvi iz 
gozda opravimo natančen pregled telesa in lasišča, se oprha-
mo in umijemo lase, oblačila pa operemo. Če klopu vseeno 
uspe, da se prisesa, ga čim hitreje in pravilno odstranimo 
sami. S pinceto ga primemo čisto pri koži in previdno, a odlo-
čno potegnemo iz kože. Kožo nato umijemo z milom in toplo 
vodo. Mesto ugriza spremljamo nato še nekaj tednov in če se 
pojavi značilna rdečina, ki se širi navzven, v sredini bledi in 
dobi obliko obroča, je potreben takojšen obisk pri zdravniku,« 
svetuje Janja Markič. 
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

L
etos tudi v Kranju beležimo prve 
bolj resne celovite menjave plin-
skih kurilnih naprav in prenove 
skupnih dimovodnih naprav v več-

stanovanjskih stavbah. Trenutne zasta-
rele peči (te so stare tudi od petnajst do 

dvajset let) so svojo življenjsko dobo že 
močno presegle, na kar je opozoril tudi 
požar plinske peči v kopalnici stanova-
nja v januarju 2019,« opozarja Simon 
Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveni-
je. Ker so menjave peči v teku, zato želi 
opozoriti na nekatere izzive, s katerimi 
se soočajo stanovalci, monterji, projek-

tanti, dimnikarske družbe in upravni-
ki stavb: »Plinske kurilne naprave so v 
večstanovanjskih stavbah pogosto pri-
ključene na skupne dimovodne napra-
ve. Zaradi tega je treba menjavo peči 
po posamezni vertikali med stanovalci 
časovno uskladiti. Za takšen poseg pre-
dlagamo, da se najprej izdela kvaliteten 
načrt strojnih inštalacij, s katerim se 

Menjave plinskih  
kurilnih naprav
Ste se stanovalci večstanovanjskih stavb že dogovorili za menjavo plinskih kurilnih naprav?  
Vsaka kurilna naprava tudi ni primerna za vsako dimovodno napravo.

http://www.dimnikarstvo.si

DIMNIKARSKE STORITVE IZVAJAMO NA GORENJSKEM  
IN V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI.

Dimnikarska družba, ki upošteva pravila stroke, nudi strokovno podporo ter strokovno 
in pravno zaščito uporabnikom dimnikarskih storitev.

Hvala za zaupanje!
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 svetovanje@veto.si I veto.si

OGREVANJE, VODOVOD 
HLAJENJE, PREZRAČEVANJE 

KOPALNICE, KERAMIKA

Življenje 

je lepo
A+

Plinska peč Naneo

MINI FORMAT PEČI
NAPREDNA TEHNOLOGIJA

IZREDNO PRIVLAČNA CENA
DO 2.000 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA

080 16 18 I eltron.si
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preprečijo potencialni zapleti pri montaži. Pred tem je kori-
stno pridobiti tudi predhodno mnenje dimnikarske družbe.«
LE ŠE VGRADNJA KONDENZACIJSKIH PLINSKIH PEČI Tehnologi-
ja in zahteve za vgradnjo so se v zadnjih dveh desetletjih precej 
posodobile, ugotavlja Dovrtel: »Načini vgradenj so bili revidirani 
in deloma tudi na novo standardizirani v pomoč načrtovalcem, 
monterjem, upravnikom in dimnikarjem. Sprejeta je bila tudi 
evropska Uredba za plinske naprave, ki zaradi varnosti zaostruje 
pravila in v vseh državah članicah EU velja neposredno (Slove-
nija na predpis torej nima vpliva). Po drugi strani je v Sloveniji, 
tako kot v drugih razvitih državah, zaradi okoljskih zahtev dovo-
ljena le še vgradnja kondenzacijskih plinskih peči, ki morajo biti 
zaradi varnosti v bivalnih prostorih vgrajene neodvisno od zraka 
v prostoru. V ta namen morajo projektanti, monterji in dimni-
karji upoštevati tehnične predpise ter tehnične lastnosti kurilnih 
naprav, ki so obvezno razvidne že iz napisnih tablic, certifikatov 
in navodil za vgradnjo, upoštevati pa morajo tudi tehnične last-
nosti dimovodnih naprav.«
Stanovalci se tako v okviru usklajevanja odločite, katero plin-
sko kurilno napravo bi želeli kupiti (proizvajalec, namen upo-
rabe, moč) in po kakšnem postopku se bo vgradnja peči in 
skupnih dimovodnih naprav generalno izvedla. Izvajalci del 
pa so dolžni naprave pravilno vgraditi, zaradi česar imajo 
predpisano tudi obrtno dovoljenje (potrošnik pa se šteje za 
laika in nima odgovornosti).
RAZLIČNI SO NAČINI ODVODA DIMNIH PLINOV Proizvajalci 
za vsako plinsko kurilno napravo obvezno vnaprej določijo 
in že na napisno tablico navedejo, kako se sme urediti odvod 

NAŠE 
STORITVE 
SPREMINJAJO 
SVET NA 
BOLJE

PRIDRUŽITE SE 
KOLEKTIVU UREJENE 
IN STABILNE SKUPINE 
VAROVANJA, 
ČIŠČENJA IN 
UPRAVLJANJA.

zaposlitev@aktiva.si
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           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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.
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dimnih plinov in dovod zraka za zgorevanje in kako se sme-
jo peči z vidika varnosti vgraditi. S tem proizvajalci plinskih 
peči vnaprej določijo in dolžno izjavijo, pod kakšnimi pogoji 
prevzemajo odgovornost za varno in učinkovito obratovanje. 
Pomembno pri tem je, kot poudarja sogovornik, da nihče 
v verigi načrtovanja, vgradnje in nadzora nima dovoljenja 
spreminjati zahtev proizvajalcev. Pri menjavah plinskih peči 
pa je treba upoštevati, da je obstoječe dimnike v večini pri-
merov treba prilagoditi kondenzacijski tehniki.
KAJ JE ŠE TREBA PREMISLITI »Posamezni proizvajalci plin-
skih peči v tehnični dokumentaciji določajo, da se smejo nji-
hove plinske peči priključiti samo na dimovodne naprave, ki 
so preskušene skupaj s plinsko kurilno napravo. To pomeni, 
da je dimovodna naprava skupaj z vsemi priključenimi plin-
skimi pečmi ena celota. Proizvajalci tovrstnih kurilnih naprav 
so odgovornost za varno obratovanje plinskih peči v takih pri-
merih pripravljeni prevzeti samo v kombinaciji z dimovodno 
napravo. Zato ne dovolijo, da bi bile na to isto dimovodno 
napravo priključene še peči drugih proizvajalcev in obratno. 
Odgovornost namreč proizvajalci v takih primerih prevzame-
jo samo v celoti za vse priključene kurilne naprave, skupaj 

z dimovodno napravo in dovodom zraka. Če pa se v večsta-
novanjski stavbi stanovalci nasprotno od opisane opcije odlo-
čite vgraditi najprej samostojne skupne dimovodne naprave, 
ločeno od kurilnih naprav, potem je mogoče na te dimnike 
priključiti istovrstne plinske peči različnih proizvajalcev. V 
tem primeru je dimovodna naprava tehnično ločen element 
od kurilnih naprav. Takšna opcija po eni strani nudi več mož-
nosti in več svobode pri izbiri proizvajalcev in tipov kurilnih 
naprav. Po drugi strani pa ta opcija zahteva nekaj več dokazil, 
za katera pa so dolžni poskrbeti projektanti oziroma monter-
ji,« je pojasnil Dovrtel.
PRIMER DOBRE PRAKSE V KRANJU V Kranju so celovito 
menjavo plinskih peči in sanacijo skupnih dimovodnih nap-
rav pravkar izvedli na Gradnikovi ulici 5. »Stanovalci so si 
pridobili predhodno strokovno mnenje dimnikarske druž-
be, načrt strojnih inštalacij, vgradili samostojne sistemske 
dimovodne naprave, nanje priključili nove plinske peči in 
izvedli prve preglede preko izbrane dimnikarske družbe.  
Stanovalci so si s tem pristopom omogočili več svobode pri 
izbiri plinskih peči,« je navedel Dovrtel in opozoril še na 
novi gradbeni zakon, ki jasno razmejuje odgovornost med 
monterja, proizvajalca ter projektanta, kar mora dimnikar 
po vgradnji s prvim pregledom ustrezno evidentirati in opo-
zoriti na pomanjkljivosti pri vgradnji, da pozneje ni težav. 
Prvi pregled po vgradnji vsake plinske kurilne ali dimovod-
ne naprave v večstanovanjskih stavbah skladno z zakonom 
vedno izvede dimnikarska družba, izbrana za skupne napra-
ve v stavbi. S tem je preprečeno, da bi se pridobivala ločena, 
neenotna mnenja, saj v takem primeru noben dimnikar ne 
bi imel pregleda nad celotno stavbo niti ne bi prevzel odgo-
vornosti v celoti. Za vgradnjo plinskih kurilnih naprav je 
Mestna občina Kranj s svojimi aktivnostmi omogočila tudi 
ugodnejše subvencije Eko Sklada, je še poudaril Simon 
Dovrtel. 

 V grobem obstajata dve možnosti: prva 
je, da morajo vse plinske peči na skupni 
dimovodni napravi biti od enega samega 
proizvajalca in se dimovodna naprava šteje 
za sestavni del priključenih kurilnih naprav. 
V tem primeru tudi ni možnih poznejših 
sprememb s strani proizvajalca, možno 
je spreminjati le tipe peči, vendar samo v 
kombinacijah, ki jih je proizvajalec vnaprej 
opredelil za svoje peči. Druga možnost pa 
je, da na skupno dimovodno napravo, ki ni 
sestavni del plinskih peči, lahko priključimo 
istovrstne plinske peči več različnih 
proizvajalcev in tipov. Prednost te variante 
je, da dimovodno napravo lahko pozneje 
uporabimo za priključitev novih plinskih 
peči, če je dimovodna naprava tehnično še 
ustrezna.
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www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRČ-3025/19

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane
Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupi-
mo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se 
nepotrebni embalaži in izberimo povratno 
embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno foli-
jo ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo 
lahko vedno znova uporabimo. Izogibajmo se 
izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se 
odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro.  
Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevar-

ne snovi. Predvsem bodimo pozorni pri izbiri 
čistil in kozmetike. Odločajmo se za okolju pri-
jazne izdelke.
V skladu s prizadevanji za zmanjšanje in 
preprečevanje vpliva odpadne embalaže na 
okolje ter ob upoštevanju zakonodaje, ima 
Komunala Kranj v načrtu postopen umik 
zabojnikov/zvonov za plastično in kovin-
sko odpadno embalažo z ekoloških otokov. 
Odločitev je plod natančne preučitve stanja na 
terenu naših strokovnjakov in sledenja ciljev 
strateškega načrta urejanja področja ravnanja 
z odpadki.  Za postopen umik smo se odločili 
zaradi podvajanja sistema zbiranja odpadne 
embalaže, saj imajo gospodinjstva na voljo 
rumene zabojnike v okviru rednega odvoza 
odpadkov. Poleg tega pa so razlogi za umik 
tudi v tem, da želimo jasno razmejiti, kateri 
odpadek sodi v kateri zabojnik. Uporabniki so 
bili namreč pri podvajanju zabojnikov in zvo-
nov rumene barve nemalokrat v dvomih, kam 
sodijo različni odpadki. Opažamo tudi nepra-
vilnosti pri odlaganju odpadne embalaže 

poleg zvonov/zabojnikov na ekoloških otokih, 
saj se večji kosi odpadne embalaže, ki bi jih 
uporabniki lahko odložili v rumeni zabojnik v 
okviru rednega odvoza odpadkov, nepravilno 
odlagajo poleg zabojnikov na ekoloških otokih.
Zamenjava manjšega za večji zabojnik za 
embalažo dodatno ne bremeni položnice za 
odvoz odpadkov.

Gospodinjstva lahko po potrebi zamenjajo manjši 
za večji zabojnik za embalažo brez dodatnega 
bremena položnice za odvoz odpadkov.

V načrtu je postopen umik zabojnikov/zvonov  
za plastično in kovinsko odpadno embalažo  
z ekoloških otokov (rumeni zabojnik).

Ogrevanje na zemeljski plin predstav-
lja enega najbolj gospodarnih načinov 
ogrevanja objektov. Je vsestransko 

uporaben za ogrevanje ali hlajenje pro-
storov, pripravo sanitarne tople vode, 
kuhanje in pogon avtomobilov (metan 
oz. stisnjen zemeljski plin – CNG). 
Zemeljski plin je z vidika emisij najčis-
tejše fosilno gorivo in ne povzroča emi-
sij trdih delcev. 
V stavbe vstopa prek instalacij in ne 
zavzema prostora za skladiščenje kot 
druga goriva. Prostor, ki je potreben za 
namestitev peči na plin, je precej manjši 
kot prostor za instalacijo peči na druga 
goriva, preprosta pa je tudi integracija 
pripadajočih naprav plinske peči v pro-
store stanovanja. Poleg tega razvoj teh-
nologije na področju toplotne tehnike 
danes zagotavlja naprave – kondenza-
cijske kotle, ki poleg čistega energenta 
izkoriščajo tudi odpadek, ki nastaja pri 
segrevanju.

Kakšen je sistem ogrevanja  
z zemeljskim plinom?

Ogrevanje na zemeljski plin predstavlja 
enega izmed najbolj gospodarnih načinov 
ogrevanja objektov. PR
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Salon Prevc ŽABNICA, 
Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

 

25% 
popust 
na 4 sestave 

otroških sob

Brezplačen prevoz in montaža velja ob nakupu otroške sobe nad 1000 € do 31.7. -25% popust velja na določene sestave otroških sob, več na info@prevc.si.

Brezplačen prevoz     Brezplačna montaža

Besedilo: Ana Šubic

Č
e se pozimi marsikdo pritožuje 
zaradi visokih stroškov ogreva-
nja, pa znajo v vročih poletnih 
dneh ob pogosti uporabi klimat-

ske naprave narasti položnice za elek-
triko. Da bo potreba po vključitvi kli-
matske naprave redkejša oz. da bodo 
temperature v stanovanju čim bolj zno-

sne, če možnosti hlajenja nimamo, lah-
ko pripomoremo z različnimi, povsem 
enostavnimi ukrepi.
UPORABIMO ZUNANJA SENČILA. Zelo 
koristno je, če preprečimo žgočemu 
soncu, da bi svetilo neposredno na 
okna, kar dosežemo z uporabo zunanjih 
senčil, kot so rolete in žaluzije. »Posre-
dno lahko segrevanje stanovanja in pre-
tirano uporabo klime preprečimo tudi 
z odpiranjem oken v jutranjem in noč-

nem času. Okna in vrata tedaj odpremo 
na stežaj, da ustvarimo prepih. Ko zju-
traj odidemo od doma, vsa okna zapre-
mo in spustimo rolete. Na severni strani 
rolete niso nujno potrebne, ker tja sonce 
posveti le zjutraj in zvečer, kar ni tako 
problematično, okna na zahodnih, juž-
nih in vzhodnih stenah pa je treba obve-
zno zastreti,« je poudaril Matjaž Eržen, 
energetski svetovalec mreže Ensvet v 
Kranju. Okna odpremo, ko so zunanje 

Da ne bo prevroče
Dosledno zastiranje oken pred žgočim soncem, zračenje v jutranjem in nočnem času, priprava toplih 
obrokov zunaj, pranje perila ponoči ob odprtih oknih ... Že preprosti ukrepi pripomorejo,  
da je v stanovanjih v vročih poletnih dneh bolj znosno oz. da je uporaba klimatske naprave redkejša.  
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temperature nižje od tistih v stanovanju, sicer pa se v hladnih 
nočeh da prostore lepo ohladiti.
Stanovanja segrevajo tudi notranji viri, npr. kuhanje. V vročih 
dneh zato izbirajmo obroke, ki zahtevajo čim manj kuhanja 
oz. tople obroke pripravimo zunaj, na primer v električni pon-
vi ali na žaru. Tudi uporaba pečice naj bo premišljena, saj 
lahko prostor kaj hitro ogreje za kakšno stopinjo. Podobno 
velja za pomivalne in sušilne stroje, saj nekateri ob sušenju 
v prostor pihajo topel zrak. Dodatno segrevanje predstavlja 
tudi pranje perila, zlasti pri višjih temperaturah, zato je pri-
poročljivo prati ponoči, ko lahko odpremo okna. Tisti z dvo-
tarifnim merjenjem električne energije tako izkoristijo še 
nižjo tarifo in tako obenem prihranijo še električno energijo, 
svetuje Eržen. Pazimo tudi, da nimamo prižganih luči, ki jih 
ne potrebujemo, saj lahko žarnice po nepotrebnem segrevajo 
prostor in porabljajo električno energijo.
KLIMATSKE NAPRAVE SO VELIKI PORABNIKI. »Strokovno mne-
nje je, da je energijsko učinkovito stavbo na podeželju, v kateri 
ni dodatnih notranjih virov toplote, kot je npr. ves čas delujoča 
kuhinja, praviloma možno hladiti samo z naravnimi hladilnimi 
sredstvi, in ne prisilno s klimatsko napravo,« je dejal Eržen.
Tudi pri Eko skladu opozarjajo, da so klimatske naprave s 
stališča smotrne rabe energije izredno neekonomične. »Rela-
tivno visoka cena, velika električna moč in precej zapletena 
vgradnja klimatskih naprav pomenijo visoke stroške za za 
nekaj stopinj Celzija ohlajeno srednjo veliko sobo. Preden se 
odločite za vgradnjo take naprave, natančno pretehtajte dejan-
ske potrebe in razmislite, če je taka investicija potrebna.«

Dodajajo tudi, da se varčevanje z energijo začne že v naših 
glavah. Mišljenje, da lahko v gospodinjstvu privarčujemo 
zgolj malo energije, je zmotno. Kot navajajo, lahko pri ogreva-
nju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi že z enostavnimi spre-
membami zmanjšamo porabo energije kar za tretjino. Ven-
dar so potrebne spremembe nekaterih življenjskih navad, ki 
pa ne posegajo bistveno v način življenje in postanejo del 
vsakdanjih rutin, ki se odrazijo tudi na nižjih položnicah. 

Okna odpiramo v nočnem in jutranjem času – na stežaj, 
da ustvarimo prepih. Ko zjutraj odidemo od doma, okna 
zapremo in jih zastremo z zunanjimi senčili.
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V KRANJU – STRAŽIŠČE, Delavska c. 8 
OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 23 15 800 / e-naslov: info@aro.si / SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si
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Pri nas dobite tudi:

- male živali
-  akvarijske in  

ribniške ribe
-  izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ...

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO – Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
N&D 12 KG –10 %
12 kg 59,95 € = 53,95 €

S POLENOVKO 60 %, SADJEM  
20 % (POMARANČA) IN ZELENJAVO 
Z BUČO 20 %

PRESTIGE HRANA 
ZA VELIKE PAPIGE Z 
ARAŠIDI (NA VAGO)  
1 KG  = SAMO  3,82 €
ODLIČNA SEMENSKA MEŠNICA  
ZA VELIKE PAPIGE

TOKRATNI NASVET:
KAKO PRAVILNO POSKRBETI ZA AKVARIJSKE RIBICE  MED DOPUSTOM?                                                                   
RAZPADAJOČE ORGANSKE SNOVI V AKVARIJU (OSTANKI HRANE, URIN, IZTREBKI, 
RIBJA SLUZ IN ODMRLE RASTLINE) SO GLAVNI VZROK TEŽAV Z AKVARIJEM IN POGINA 
AKVARIJSKIH RIB!  PREOBILNO HRANJENJE MED DOPUSTOM (STARŠI) TO MOŽNOST 
ŠE POVEČA!!   
NASVET: ZA ČAS DOPUSTA UPORABITE TEDENSKO ALI 14-DNEVNO PRIPRAVLJENO 
HRANO, KI NE POVZROČA ORGANSKEGA ONESNAŽEVANJA AKVARIJSKE VODE. TEŽAV 
NE BO!!!   

HLADILNE 
IGRAČE 
ZELO UGODNO
 OD 5,95 € DALJE -10 %
IGRAČE SO PRIJAZNE  
IN PRIMERNE ZA VSE 
VELIKOSTI PSOV

KUPON -10 % 
VELJA ZA CELOTNI 
NAKUP V JULIJU.   

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

HLADILNA  
BLAZINA ZA PSE 
(različnih velikosti)  

ZELO UGODNO
OD 17,65 € DALJE -10 %
PRIVOŠČITE PSU HLAJENO 
LEŽIŠČE

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     

FLAMINGO PESEK  
ZA MAČJI WC 

                                   15 kg  Cena 15,60 €  
                                    - 10 % = 14,04 €



42 I NA KOLESIH

Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, možnostmi za individualizacijo in 
svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti. Skratka, pripravljen 

je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično oranžni in bambusovo zeleni barvi, 

ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme T-Cross, Life in Style. Kakorkoli se 

boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontani tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno poklopnim naslonjalom sovoznikovega 
sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. Vaš digitalni kombinirani 
instrument: inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče naročiti opcijsko. Prikazuje vam podatke o vožnji 

in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim situacijam ali pa 
do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste 

vedeli, da vam stalno stojijo ob strani.

Novi T-Cross.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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S
lovenske železnice so lani aprila s 
podjetjem Stadler podpisale pogo-
dbo za nakup 26 novih vlakov. 
Po načrtih naj bi prvi vlaki začeli 

voziti že letos jeseni. 
Pred dobrim mesecem (maj 2019) pa 
so Slovenske železnice s švicarskim 
podjetjem Stadler podpisale pogodbo še 
za dodatnih 26 potniških vlakov, sku-
pno torej za 52 novih vlakov. Skupna 
vrednost naročila zdaj znaša že več kot 
320 milijonov evrov brez DDV. Kot so 
povedali iz Slovenskih železnic, sta pre-
nova potniških vlakov in železniškega 
omrežja izjemno pomembna za zagota-
vljanje sodobnega železniškega javnega 
prevoza v Sloveniji. Z njimi bodo lahko 
zagotovili storitve, primerljive s tisti-
mi v najbolj razvitih državah. Stadler 
bo dobavil različne vlakovne garniture, 
električne dvonadstropne in enonads-
tropne ter dizelske. Stadlerjeve potniške 
garniture sicer vozijo v 28 državah, med 
drugim tudi v sosednjih Avstriji, Italiji 
in na Madžarskem. Po svetu trenutno 
vozi okoli sedem tisoč njihovih vlakov 
in lokomotiv. 
Električni enonadstropni vlaki imajo pro-
stora za 462 potnikov, imajo 235 sedežev 
in 227 stojišč, dva prostora za gibalno 
ovirane osebe, ter prostor za deset koles. 
Prihajajo tudi dvonadstropni vlaki, ki so 
za naše razmere s kratkimi peroni še 
posebej primerni. Skupaj sprejmejo 556 
potnikov, imajo 292 sedežev in 264 sto-
jišč, dva prostora za gibalno ovirane ose-
be ter prostor za deset koles. Vendar, kot 
pravijo na Železnicah, se da prostor hitro 
v vlaku hitro prerazporediti po name-
nu (število sedežev, velikost prostora za 
kolesa ter drugi elementi v notranjosti 
vlakov). 
Na zunaj se vlaki razlikujejo po spred-
njem in zadnjem delu, ta je bolj aerodi-

namičen, luči so postavljene navpično, 
stranska okna so na pogled lepša. Pri 
dvonadstropnih vlakih je nos obarvan z 
modro barvo in modro linijo, ki se nada-
ljuje po celi dolžini vlaka. Notranjost 
je bolj razkošna, vsi sedeži bodo imeli 
električni priključek in v prvem razredu 
dodatne LED-luči za branje. Notranjost 
potniških oddelkov bo opremljena z 
video nadzorom in klimatskim siste-
mom. Vlaki bodo imeli tudi Wi-Fi in 
informacijske zaslone, ki bodo prika-
zovali postaje, datum, uro, številko vla-
ka in smer. Vlaki bodo pri nas vozili z 
najvišjo hitrostjo do 160 kilometrov na 
uro. Novi vlaki bodo gotovo pomembno 
izboljšali udobnost prevozov, saj je voz-
ni park železniškega potniškega prome-
ta v Sloveniji resnično zelo star in kliče 
po temeljiti obnovi. Po podatkih Sloven-
skih železnic je električnih in dizelskih 
lokomotiv 12, v povprečju so stare kar 
48 let. Električnih vlakov, starih pov-
prečno med 16 in 17 let, je 41, 69 pa je 

dizelskih vlakov, ki so poprečno stari več 
kot štirideset let. Z novo pridobitvijo se 
bo starost voznega parka »pomladila« za 
polovico. 
Bodo novi vlaki privabili več potnikov? 
Nakup novih vlakov je gotovo pomem-
bna pridobitev za Slovenske železnice 
in Slovenijo, vendar glavni problem 
ostaja slaba infrastruktura in upadanje 

Dobrodošli na novih vlakih 
Se železnici obetajo boljši časi?

Sodobna notranja podoba vlakov 

  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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števila potnikov. Proge še naprej ostaja-
jo nepretočne, vozni redi (za zdaj) neu-
sklajeni, da o neuglednih železniških 
postajah ne govorimo. Po statističnih 
podatkih je povprečna potovalna hit-
rost med 50 in 55 kilometri na uro. V 
prenovo železniškega sistema vlagamo 
šele zadnja leta, prej se je vlagalo v 
avtoceste. Pa še to se je vlagalo predv-
sem v prenovo tovornega prometa, 
manj v prenovo potniškega, zato tudi 
ni naključje, da je število potnikov v 
zadnjih letih močno padlo, od 16,4 mio 
potnikov leta 2013 na 13,5 mio leta 
2018. Glavnino, kar 73 odstotkov vseh 
potnikov, predstavljajo ljudje na poti v 
službo, zlasti pa šolarji in študentje. 
Kot je pokazala lanskoletna raziskava 
Statističnega urada, je v Sloveniji glav-
no prevozno sredstvo še vedno avto, 
kar 67,5 odstotka vseh poti opravimo z 
avtom. To lepo kaže na nekonkurenč-
nost železniškega prometa in na to, da 
v Sloveniji premalo naredimo za pos-
peševanje in uporabo okolju prijaznih 
načinov premikov. Na preveliko odvis-

nost od cestnega prometa nas opozar-
jajo tudi iz Bruslja, kjer vidijo rešitve 
prav v večjih naložbah v železniško 
infrastrukturo in v investicijah v javni 
potniški promet. Investicije so praktič-
no potrebne na vseh pomembnejših 
smereh iz Ljubljane, prav tako pa tudi 

prenova železniškega vozlišča v Ljub-
ljani. Po ocenah Slovenskih železnic bi 
za investicije potrebovali pet milijard 
evrov, tako bi lažje dosegli zastavljen 
cilj – leta 2030 prepeljati 22 mio potni-
kov, vprašanje pa je, če bo zato dovolj 
politične volje. 

Nova generacija vlakov prihaja na naše tire.
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Poraba pri mešanem ciklu: 4,338–6,699  l/100 km. Emisija CO2: 114–151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C, EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209–0,0364  g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00018–0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,1–0,4. 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.Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

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

Dacia Sandero

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si
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AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 20

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.

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

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
21. marca–21. aprila

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

BIK 
22. aprila–20. maja

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

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

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

RAK 
22. junija–22. julija

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

LEV
23. julija–23. avgusta

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

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

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

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

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

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

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

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

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

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

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

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

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

RIBI 
20. februarja–20. marca

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

OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: Čustveno boste precej 
ranljivi, zato se vam lahko zgodi, da 
okusite razočaranje, pa čeprav zara
di čisto malenkostnih izjav ali dejanj. 
O marsičem boste razmišljali. Finan
ce: Sicer bo vsak nasvet dobrodošel, 
a nikar ne pozabite na tisto, kar si 
sami želite. Zdravje: Preveč ste izčr
pani, vzemite si čas samo zase.

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Navadno je tako, da ko se 
nekje vrata odprejo, se nekje zapre
jo. Bodite pripravljeni na posledice 
svojih nepremišljenih potez iz pre
teklosti. Finance: Veliko zadev, ki so 
visele v zraku, se bo uredilo in kon
čno boste imeli možnost izbiranja. 
Zdravje: Kadar ste v redu, pozabite, 
da vedno niste, naredite kaj.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Vse težave boste reševali 
z veliko mero dobre volje in z vami 
se bo nemogoče prepirati. To, da 
boste izbrali novo taktiko, je za vas 
samo dobrodošlo. Finance: Dobro se 
boste znašli tudi v takih situacijah, 
ki so vas ponavadi omejile. Marsikaj 
vam bo uspelo ugodno rešiti. Zdra
vje: Vse pod kontrolo.

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: Cel mesec boste imeli 
več dobrih dni in nobena dobra pri
ložnost ne bo šla mimo vas. Finance: 
Lahko se boste izkazali in bili nadvse 
ponosni nad svojim znanjem. Zdra
vje: Večkrat boste izčrpani in reševa
le vas bodo lepe misli. Pred vami je 
sicer dober mesec, a le v primeru, da 
se ne boste pustili preveč izkoriščati.

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Predajali se boste raz
ličnim užitkom in pozabili na slabo 
vest, ki vam je pogosto preprečila, 
da bi se tudi vi lahko imeli enostavno 
čudovito. Finance: Ker se radi skriva
te v ozadju, čeprav ste zelo aktivni, 
se vam zopet lahko zgodi, da boste 
veliko naredili, a nagrado bodo pre
jeli drugi. Zdravje: Ne bo težav.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Sami s seboj boste zelo 
zadovoljni in veselili se boste, da vas 
prav vsi podpirajo. Občutek sreče 
je bil res težko pričakovan, zato bo 
zmaga toliko slajša. Finance: Obe
tajo se vam dobri časi. Po eni strani 
veliko dela in raznih odgovornosti, 
po drugi strani pa dobre finance in 
uspeh. Zdravje: Nič kaj posebnega.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: Ne smete preveč razmiš
ljati, kaj vse lahko izgubite, ampak 
bolj o tem, kaj vse lahko pridobite. 
Možnost bo, a vse je odvisno samo od 
vas. Finance: Za pravo rešitev se bo 
treba polno zavzeti in z izidom boste 
zelo zadovoljni. Zdravje: Še dobro, da 
vas še čaka dopust, saj drugače ne bi 
vsega zmogli.

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Ker boste hoteli imeti 
prevelik nadzor nad situacijami, se 
lahko zgodi, da se vam podre ritem. 
Spremenili boste tok svojih misli. 
Finance: Polni boste energije in 
nobena stvar vam ne bo odveč. Tudi 
če bodo okoliščine še tako zaplete
ne, boste vedno imeli pri roki rešitev. 
Zdravje: Počitek!

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Polni novih načrtov se 
boste podali v prihodnost in vaša 
ustvarjalnost bo brez meja. Pribli
žuje se vam dopust, ki ga že komaj 
čakate. Finance: Že v sredini meseca 
se vam bodo stvari obrnile na bolje. 
Končali boste stare zadeve in zače
li nove. Zdravje: Nikar ne pozabite 
nase!

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Živeli boste v prepričanju, 
da imate odgovore na vsa vprašanja. 
Vendar to ne bo res. Vprašali boste 
za nasvet in ga k sreči tudi upošte
vali. Finance: Naložili si boste veliko 
dela, a boste kljub vsemu uspešni. 
Približuje se vam nekaj, kar vam v 
celoti spremeni življenje. Zdravje: 
Pričakujte dober preobrat.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Veliko boste premišljeva
li, ali ima tisto, kar počnete, sploh 
kakšen smisel. V iskanju pravega 
odgovora vas nepričakovano usoda 
poišče sama. Finance: Pri nekem 
projektu ne smete prehitro obupati, 
premislite in se šele potem odločaj
te. Zdravje: Vse bo potekalo v pravem 
ritmu in v pravi smeri, vse bo v redu.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: V ljubezni pričakujte spre
membe, na katere niti slučajno ne 
računate. Finance: Za cilj, ki ste si 
ga postavili, bo potrebnega veliko 
več truda in tudi prave taktike. Pred 
odločitvami se spomnite, da ni vse 
zlato, kar se sveti. Zdravje: Vse vam 
je jasno, na vse se spoznate, nikakor 
pa vam ne uspe spremeniti načina …



  OGLAS I 47  

Izhaja vsak  
torek in petek.

»Moja mami, ati, babi,  
dedi, teta, stric ... vsi berejo  

Gorenjski glas ...

... jaz pa rešim križanko  
in preberem šale.«

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si www.gorenjskiglas.si  



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 1.7.2019 do 31.8. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Les 3 plus

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

...od vinila, parketa in laminata,
notranja vrata...

LAMINAT KAINDL
hrast petrona 37195AV
1383*193*8 mm

€8,80/m2
Redna cena: €11,77/m2

VSE NA ENEM MESTU

LAMINAT KAINDL
classic T. bor kodiak 34308AT
1383*159*8 mm

€9,25/m2
Redna cena: €10,90/m2

PARKET HARO
hrast alabama, olje - vosek
dim. 1095x180x11 mm

€38,90/m2
Redna cena: €51,90/m2

PVC POD KLIK
TIBUR
dim. 609x304x4 mm

€33,90/m2

PVC POD KLIK
Liberal pasadena oak

dim. 1220x229x4,5 mm

€33,90/m2
Liberal klik je vinilna talna obloga, osnovana na osnovi mineralnega jedra HD
 Mineral core, ki je mešanica mineralov in naprednih polimerov na bazi karbona. 
To jedro daje tem ploščam stabilnost. So vodoodporne, tihe in primerne za talno
 gretje.  Plošče imajo pobrane mikro robove in močan kl ik  2G.

-10%

-10%


