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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Optika Aleksandra
04 234 234 204 29 27 999

Savski otok
04 29 27 999NOVO

*

*akcija dioptrijskih očal. Pogoji na www.optika-aleksandra.si

Očala 50€ ceneje
Odpiralni čas:
pon. - pet. 8-19 
sobota 9-13
Veterina Kranj d.o.o., Šuceva ulica 25, Kranj

Hipermarket Kranj Savski otok

PRENOVILI SMO

Poslovni sistem Mercator, d.d., 
Dunajska 107, Ljubljana.

Pozorni do okolja in ljudi

V čast Simonu Jenku

Dve uri resnice

Nostalgična jesen
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PRIČAKUJEMO VAS PRI OTOČKU NA PLANINI ZRAVEN  TRGOVINE DANI

ŠIVILJSKA POPRAVILA    DOLGOLETNE IZKUŠNJE    STROKOVNO SVETOVANJE

Trgovi na
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,

t: 030 278 658t: 030 278 658
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Z VIDOM SE NE SMEMO IGRATI
Ne le da vam v Art optiki Kranj po res kratki čakalni dobi vid 
pregledajo odlični zdravniki-specialisti ter vam pri nakupu 
očal in kakovostnih stekel svetujejo prijazne in strokovne sve-
tovalke, pri njih lahko opravite tudi pregled na aparaturi OCT. 
Z aparaturo OCT vam bodo natančno pregledali mrežnico in 
očesno ozadje ter s tem še pravočasno odkrili vsakršno nepra-
vilnost in vaš vid ohranili v največji možni meri.
Če imate občutek, da slabše vidite ali da se z vašim vidom 
dogaja nekaj nenavadnega, ne odlašajte z naročilom na pre-
gled OCT. Pred tem se lahko posvetujete še z zdravnikom, 
vendar vam bo najbrž predlagal prav ta pregled, saj z zapleti 
lahko tvegate slepoto. Pregled s to napravo dobesedno rešuje 
vid, saj se že v zgodnji fazi dajo odkriti morebitne okvare na 
rumeni pegi, ki bi se sicer diagnosticirale prepozno. Pregled 
svetujejo tudi vsem bolnikom z glavkomom, sladkorno bolez-
nijo ali revmatoidnim artritisom (na terapiji z rezohinom).
Pregled traja le nekaj minut, je neboleč, vendar je samoplačni-
ški. Cena pregleda je 60 evrov.
Za običajen okulistični pregled ali pregled z aparaturo OCT se 
naročite po tel. št.: 059 070 250 ali na art.kr@artoptika.si. Delo-
vni čas je vsak dan od 8. do 18.30, ob sobotah od 9. do 12. ure. 

Sebastijan Žuraj, dr. med., specialist oftalmologije, 
med pregledom na napravi OCT

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

Obiščite nas, 
ne bo vam žal!
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Na naslovnici: Maja Sušnik
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:
Vilma Stanovnik

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

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik 

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

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

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

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 87. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 30. septembra 2015,  
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.

Na sled nja številka bo izšla v petek,  
20. novembra 2015.

Kranjčanka 10

8 I Novo v Kranju: Kovačnica

26 I Večni zimski vzorec

41 I Varčujem! Pa naj stane, kar hoče!

48 I Ekošola za najmlajše

20 I TOPLINA  
ZA PREMAGOVANJE 
ČUSTVENIH RAN 
Septembra sta terapevta Alenka Lanz in 
Janez Logar v Kranju odprla zakonski in 
družinski center Toplina.

22 I KOŠARKARJI ODLIČNO 
ZAČELI SEZONO
Ekipa ECE Triglava, ki tudi letos nastopa v 
2. SKL, je v uvodnih dveh krogih prvenstva 
slavila tako v gosteh kot doma.

30 I IN NA VRSTI JE  
TOMBOLA ...
»V Medgeneracijskem centru želimo 
ustvariti prijeten prostor za širšo skupnost 
s pestro ponudbo dejavnosti, ki bodo 
povezovale vse generacije v aktivnostih, 
učenju, medsebojni pomoči in druženju,« 
je povedala Mateja Šmid.
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

V pripravi je Trajnostna urbana 
strategija, ki bo narekovala podobo 
razvoja občine. Pred kratkim ste jo 
predstavili tudi javnosti. Kakšen je 
bil odziv in kaj se vam ob predlogu 
strategije zdi najbolj pomembno?
»Priprava strategije je sedaj v zaključ-
ni fazi in v začetku novembra jo bomo 
poslali Ministrstvu za okolje in prostor. 
Čeprav govorimo o novelaciji strategije, 
gre za povsem nov dokument, v katere-
ga smo vključili vsebine, ki smo jih dobi-
li prek fokusnih skupin. Pred kratkim 
smo dokument predstavili tudi javnosti, 
kjer smo dobili še zadnje pripombe. Te 
so se nanašale predvsem na to, kako in 
kdaj bo poskrbljeno za izvedbo določe-
nih načrtov, kako se lotiti aktiviranja 
degradiranih območij, ki so pretežno v 
zasebni lasti, pa tudi, kako lahko posa-
mezniki sodelujejo pri izvedbi. Sam bi 
ob tem rad izpostavil, da je bil Kranj ena 
prvih občin, ki je pripravila trajnostno 
urbano strategijo, tako da smo že več 
občinam predstavili, kako smo se dela 

Čeprav je te dni veliko pozornosti v kranjski občini namenjene zaključku projektov  
vodovoda Bašelj–Kranj in Gorki, pa so načrti odgovornih že usmerjeni v prihodnost  
in Trajnostno urbano strategijo do leta 2030. 

POGOVOR: BOŠTJAN TRILAR, ŽUPAN MESTNE OBČINE KRANJ

Strategija tudi za nova 
evropska sredstva

Župan mestne občine Kranj Boštjan Trilar



Čeprav je te dni veliko pozornosti v kranjski občini namenjene zaključku projektov  
vodovoda Bašelj–Kranj in Gorki, pa so načrti odgovornih že usmerjeni v prihodnost  
in Trajnostno urbano strategijo do leta 2030. 

POGOVOR: BOŠTJAN TRILAR, ŽUPAN MESTNE OBČINE KRANJ

Strategija tudi za nova 
evropska sredstva

  OBČINSKE NOVICE I 5  

lotili in kako delamo. Ključno je, da je stra-
tegija pripravljena tako, da bo lahko zago-
tovila pridobivanje evropskih sredstev. V 
naslednji perspektivi se evropska sredstva 
namreč ne bodo več namenjala za različ-
ne gradnje, kanalizacije ali ceste, temveč 
bo šlo za popolnoma druge vsebine, kot 
so socialno podjetništvo, trajnostna mobil-
nost, izobraževanje mladih in podobno. 
Tisto, kar se mi še zdi izredno pomem-
bno, in to je kranjska občina naredila prva 
in edina v Sloveniji, pa je tako imenovana 
participativna demokracija. To pomeni, da 
smo v pripravo strategije vključili res širo-
ko množico ljudi. V tako imenovanih foku-
snih skupinah je sodelovalo okrog tristo 
petdeset ljudi. Tako so vsi, od politike do 
stroke in seveda vsa zainteresirana javnost, 
prispevali k nastajanju strategije. Hkrati to 
tudi pomeni, da so projekti zelo konkret-
ni, da so finančno vrednoteni in da smo 
na podlagi tega dobili smer, kam je do leta 
2030 treba peljati občino. Poleg tega se mi 
zdi pomembno, da ima naša strategija prav 
zato, ker se je vključilo veliko različnih lju-
di, tudi veliko podporo.«
Zaključujeta se projekta vodovod 
Bašelj–Kranj in Gorki. Kakšne so tre-
nutne aktivnosti?
»Odlična novica je, da je čistilna naprava 
uspešno opravila tehnični pregled. Če ga 
ne bi, bi se stvari lahko zavlekle. Tako se 
bo te dni začelo poskusno obratovanje. 
Sedaj lahko rečem, ko sem prevzel fun-
kcijo župana, je bilo verjetnosti, da bo 
čistilna naprava pravočasno končana, okoli 
petdeset odstotkov, sedaj pa je je že zelo 
blizu sto odstotkov. Tudi vsa ostala dela se 
zaključujejo. Glede vodovoda Bašelj–Kranj 
lahko povem, da so dela potekala brez več-
jih težav in zaostankov ter so bila zaklju-
čena v skladu z zastavljenim terminskim 
načrtom. Za vse objekte je že pridobljeno 
tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. 
Zgrajen je bil dobrih 10 kilometrov dolg 
vodovod na trasi Bašelj–Kranj, ki bo pre-
bivalcem, ki dobivajo pitno vodo iz siste-
ma Kranj, zagotovil večjo zanesljivost in 
varnost oskrbe s pitno vodo, hkrati pa pri-
naša učinkovitejše upravljanje vodovodnih 
sistemov ter zagotavlja nemoteno oskrbo 
s pitno vodo. Eden izmed dveh na novo 
zgrajenih objektov na trasi vodovodnega 
sistema Bašelj–Kranj je vodohran Zeleni 

hrib kapacitete 1500 kubičnih metrov, ki je 
zgrajen ob obstoječem, manjšem vodohra-
nu. Gre za poseben zbiralnik vode, iz kate-
rega voda po vodovodnem omrežju prite-
ka do hiš in drugih objektov, povezanih 
v vodovodno omrežje. Voda vanj doteka 
gravitacijsko in brez dodatnih črpanj. Tako 
je dosežena najnižja možna cena vode in 
s tem kar največja ekonomičnost delova-
nja sistema. Drugi novozgrajeni objekt je 
ultrafiltracija Bašelj, ki je lokacijsko sicer 
na območju občine Preddvor. Poleg pros-
tora za tehnologijo vključuje še 200 kubič-
nih metrov velik vodohran za vodo in 100 
kubičnih metrov velik bazen za nevtrali-
zacijo odpadnih vod z manjšim bazenom 
za prejem pralnih vod in razbremenitev 
pretoka na laguno. Postopek ultrafiltraci-
je, ki se odvija v njej, brez dodanih kemi-
kalij poskrbi za kakovostno prečiščeno in 
primarno dezinficirano vodo, ki ustreza 
vsem zahtevam, določenim s predpisi za 
pitno vodo. Potekajo tudi še zadnja dela na 
kanalizacijskem omrežju. V sklopu 1, kar 
pomeni Bitnje–Šutna–Žabnica, je gradnja 
kanalov zaključena, izvajajo pa se še dela 
na odpravi pomanjkljivosti in poškodb, ki 
so bile povzročene med gradnjo. Upora-
bna dovoljenja pa so že pridobljena. Prav 
tako so pridobljena uporabna dovoljenja za 
sklop 2, to pomeni Kokrica sever in Kokri-
ca jug, kjer so dela prav tako zaključena in 
se odpravljajo še zadnje pomanjkljivosti 
in poškodbe. Dela so zaključena tudi na 
Hujah, Kokrškem bregu, Skalici, Zlatem 
polju sever in Kokrškem logu, zaključujejo 
pa se tudi na Partizanski cesti. Uporabno 
dovoljenje je pridobljeno za Zlato polje 
sever, za ostala območja pa jih pričakuje-
mo v kratkem.«
Most čez Kokro na Hujah je podrt že 
od marca in prebivalci s tega konca 
Kranja se sprašujejo, kdaj se bo zače-
la obnova in kdaj bo most spet upo-
raben?
»Tudi sam moram priznati, da nisem 
zadovoljen s tem, koliko časa vse skupaj 
traja. Toda sedaj, ko poznam postopek, 
ugotavljam, da hitreje pač ni mogoče. Ker 
je podobnih primerov, kot je naš, da se 
zruši most, v Sloveniji res zelo malo, je bila 
zavarovalnica pri oceni škode zelo previd-
na. Naročili so mnenje inštituta za kovin-
ske konstrukcije, kar je trajalo tri mesece. 

 Tisto, kar se 
mi še zdi izredno 
pomembno, in to 
je kranjska občina 
naredila prva in 
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Nato so nam ponudili znesek, ki se nam 
je zdel prenizek, in začela so se pogaja-
nja. Tako smo se na koncu poravnali za 
nekaj več kot 70 tisoč evrov, kar mislim, 
da je dobro, saj je dejstvo, da zavaro-
valnica upošteva tudi amortizacijo, mi 
pa bomo dobili nov most. Odškodnino 
smo sedaj dobili nakazano, v proračun 
za naslednje leto smo zapisali, da naj bi 
za most namenili 80 tisoč evrov, vendar 
pa je sedaj prezgodaj ugibati, kolikšen 
natančno bo znesek obnove. Je pa treba 
najprej naročiti projektno dokumentaci-
jo in izpeljati postopek javnega naročila 
z izbiro izvajalca. Tako ocenjujem, da se 

bo gradnja začela in končala naslednje 
leto, in verjamem, da je most možno 
zgraditi v okviru zneska zavarovalnine.«
Vroča tema pogovorov te dni je tudi 
višja cena odvoza odpadkov. Svet-
niki se z občutnim povišanjem na 
oktobrski seji mestnega sveta niso 
strinjali, čeprav pri Komunali Kranj 
tudi z elaborati dokazujejo, da cena 
že nekaj časa ne pokriva stroškov.
»Cene bi bilo treba uskladiti z zakono-
dajo oziroma kot to določa Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Uredba o cenah je stopila 

v veljavo 1. januarja 2013, občine pa bi 
morale cene po novi metodologiji spre-
jeti najpozneje v petnajstih mesecih, to 
je do 1. aprila 2014. Ker MO Kranj tega v 
tem roku ni naredila, smo letos 3. julija 
od Ministrstva za okolje in prostor pre-
jeli dopis, v katerem nas pozivajo, naj 
to naredimo čim prej. Cene posamezne 
storitve javne službe ravnanja z odpadki 
morajo biti namreč sestavljene iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja 
storitve. Ker Komunala Kranj ni nepo-
sredni izvajalec obdelave in odlaganja 
komunalnih odpadkov, so za oblikova-
nje cen teh dveh storitev prevzeti stro-

Čistilna naprava na Zarici je uspešno opravila tehnični pregled in te dni se bo začelo poskusno obratovanje. / Foto: Gorazd Kavčič

 Odlična novica je, da je čistilna naprava uspešno opravila tehnični pregled. Če ga  
ne bi, bi se stvari lahko zavlekle. Tako se bo te dni začelo poskusno obratovanje. Sedaj  
lahko rečem, ko sem prevzel funkcijo župana, je bilo verjetnosti, da bo čistilna naprava 
pravočasno končana, okoli petdeset odstotkov, sedaj pa je je že zelo blizu sto odstotkov.
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ški podizvajalca. Komunala Kranj je tako 
pripravila tri elaborate, in sicer Elaborat 
o oblikovanju cene storitve zbiranja dolo-
čenih vrst komunalnih odpadkov v MO 
Kranj, Elaborat o oblikovanju cene stori-
tve zbiranja biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov in zelenega vrtnega odreza 
v MO Kranj in Elaborat o oblikovanju cen 
storitev odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja odpadkov v MO Kranj ter 
občinah Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor 
in Jezersko. Na podlagi rezultatov elabo-
ratov se je oblikoval predlog zvišanja cen. 
Že v preteklosti cena storitve zbiranja 
odpadkov ni pokrivala vseh stroškov. Ven-
dar se je izguba na tem področju pokriva-
la iz dobička drugih dejavnosti Komuna-
le Kranj. Z novo zakonodajo pa to ni več 
možno. V prihodnje bo Komunala Kranj 
morebitne presežke morala vrniti uporab-
nikom ob poračunu na koncu leta. Svetni-
ki so tako ob predlogu nove cene govorili 
o mnogih vzrokih zanjo, njihovo obsežno 
razpravo pa lahko strnem v ugotovitev, da 
bi z glasovanjem morali odločati o vsoti 
napak iz preteklosti. Ena teh je, zakaj ni 
bila cena korigirana že aprila leta 2014, ko 
je bil za to rok. Drugo vprašanje je, zakaj 
je bil ukinjen nadzorni svet na Komunali 
Kranj, ki bi nadziral učinkovitost dela in 
stroške. Prav tako ni razumljiva ignoranca 
sedanje uprave, ki smo ji že v začetku tega 
leta naročili, naj pripravi vse potrebno, da 
se ponovno imenuje nadzorni svet. Dej-
stvo je tudi, da je bilo prodano zemljišče 
v poslovni coni na Polici, ki bi ga lahko 
uporabili za sortirnico odpadkov, ki je 
sedaj nimamo, in to največ vpliva na večje 
stroške. Ob vsem tem so imeli svetnice 
in svetniki nalogo, da bi odločali o vsoti 
napak preteklih let, zato sem se odločil, 
da to točko dnevnega reda prekinem. V 
vmesnem času bom povabil vse vodje 
svetniških skupin in novega direktorja 
Komunale Kranj Marka Kocjančiča, da se 
sestanemo. Želim, da predstavi svojo vizi-
jo, saj je že v svojem programu napovedal, 
da ima načrt v enem letu vzpostaviti sor-
tirno ploščad ter racionalizirati poslovanje 
in optimizirati stroške. Moja vizija je, da 
se mora na dolgi rok cena na položnici 
znižati, kakovost storitev pa zvišati.«
Kaj vam pomeni priznanje za naj-
aktivnejšo občino v letošnjem ted-
nu mobilnosti, ki ste jo prejeli pred 
kratkim?
»Ministrstvo za infrastrukturo je ob 
zaključku letošnjega evropskega tedna 

mobilnosti odločilo, da je bila izmed 58 
sodelujočih občin prav naša najbolj aktiv-
na, kar pomeni tudi priložnost, da bomo 
organizator zaključka evropskega tedna 
mobilnosti prihodnje leto. Program je 
pripravila Komisija Varno kolesarim na 
čelu s predsednikom Andrejem Zalo-
karjem in podpredsednikom Marjanom 
Bajtom. Pomembno se mi zdi, da se je 
med 16. in 22. septembrom zvrstilo kar 
14 različnih dogodkov, od akcije za osveš-
čanje, skupnega kolesarjenja, predavanja, 
posvetov, vključevanje upokojencev, štu-
dentov, otrok do vključevanja posebnih 
skupin, kot so slepi in slabovidni in ljudje 
s posledicami po poškodbi glave. Poleg 
tega smo bogatejši za začrtano kolesarsko 
pot na Ulici 1. maja v Kranju, za stojala 
za kolesa na parkirišču nasproti občin-
ske stavbe, uredili smo kolesarnico ob 
stranskem vhodu ob občinski stavbi ter 
Medobčinskemu društvu slepih in sla-
bovidnih podarili kolo tandem. Pri tem 
se mi zdi pomembno tudi to, kar vedno 
poudarjajo člani komisije, da je moč tudi 
z majhnimi koraki in malo denarja nare-
diti precej, če je le volja in če nekdo bdi 
nad tem, kaj je moč spremeniti.«
Kranj je dobil tudi priznanje za lepo 
urejenost in gostoljubje. To je goto-
vo tudi spodbuda za nove aktivno-
sti pri oživljanju starega mestnega 
jedra?
»Zavedam se, da bo potrebno še nekaj časa, 
da bo mestno jedro zaživelo, kot si želimo, 
priznanje pa je pomembno zato, ker nam 
pravi, da je trend razvoja pravi. Prav tako 
pomeni, da imamo urejeno infrastruktu-
ro, pa tudi, da smo Kranjčani gostoljubni. 
Vidi se tudi napredek pri oživljanju mesta, 
dober primer pa je tudi razpis za subven-
cioniranje praznih lokalov v starem Kra-
nju. Spremenili smo pogoje, tako da se je 
prijavilo devet kandidatov, sedem pa jih je 
izpolnjevalo pogoje. To pomeni, da je ali 
bo po novem v Kranju polnih še sedem 
različnih zanimivih lokalov.«
Kako je kranjska občina pripravlje-
na na morebiten sprejem beguncev?
»Nameščanje beguncev se vodi na držav-
ni ravni in Kranj ni v državnem načrtu 
sprejemanja beguncev. Na območju obči-
ne tudi ni primernih namestitvenih kapa-
citet, je pa naša Služba za zaščito in reše-
vanje ves čas v navezi z Upravo RS za 
zaščito in reševanje in tudi pristojnimi 
ministrstvi, da bomo lahko ukrepali, če 
bo to potrebno.« 

 Zavedam se, da 
bo potrebno še nekaj 
časa, da bo mestno 
jedro zaživelo, kot si 
želimo, priznanje pa je 
pomembno zato, ker 
nam pravi, da je trend 
razvoja pravi. Prav tako 
pomeni, da imamo 
urejeno infrastrukturo, 
pa tudi, da smo 
Kranjčani gostoljubni. 
Vidi se tudi napredek pri 
oživljanju mesta, dober 
primer pa je tudi razpis 
za subvencioniranje 
praznih lokalov v starem 
Kranju. Spremenili 
smo pogoje, tako da 
se je prijavilo devet 
kandidatov, sedem pa jih 
je izpolnjevalo pogoje.M
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Kovačnico se v Kranju vzpostavlja novo podporno oko-
lje za dinamično podjetništvo, kjer se z ustvarjanjem 
coworking skupnosti, skupnostnih oblik dela, omogoča 
sodelovanje med različnimi strokovnjaki v ustvarjalnem 

sodelovnem okolju.
Na podlagi potreb in trendov, ki se kažejo pri zaposlovanju mla-
dih, je dozorela ideja za vzpostavitev Kovačnice, t. i. coworking 
centra, kot prostora za podporo ustvarjalnosti in inovacijam za 
podjetniški razvoj. Mestna občina Kranj in RRA – Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, skupaj s partnerji in 
zainteresiranimi mladimi vzpostavljata pogoje za začetek delo-
vanja Kovačnice. Otvoritveni dogodek je predviden 19. novem-
bra 2015 ob 18. uri na Župančičevi 22 v Kranju, v nekdanji 
Trgovski šoli. Prostori Kovačnice bodo namenjeni za mreženje 
posameznikov različnih profilov, ki se glede na želje in potrebe 
povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si med seboj 
pomagajo in skupaj ustvarjajo. 
Kovačnica bo sodelovni prostor, kjer bodo uporabnikom na 
voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za 
sestanke ter druženje in izvedbo najrazličnejših dogodkov 
z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslov-

na sodelovanja. Organizirane bodo podjetniške delavnice in 
svetovanja, ki so namenjena posameznikom in podjetniškim 
timom. Predvideni so različni izobraževalni, družbeni, kul-
turni dogodki, razstave, druženja in drugi skupnostni dogod-
ki. Kovačnica bo tudi okolje za podjetniške izzive in organiza-
cijo praks v dogovoru s šolami in podjetji. Predviden je Klub 
podpornikov kovačnice, v okviru katerega bi omogočali mre-
ženje in izmenjavo informacij med člani skupnosti Kovačnice 
in uspešnimi podjetniki prek mentorstva, predstavitev dobrih 
praks, pogovornih večerov, organizacij različnih druženj, obi-
skov podjetij ¼ Prav tako bodo možnosti za povezovanje in 
mreženje znotraj Kovačnice in z drugimi coworking skupnos-
tmi iz Slovenije in tujine. 
Koga pričakujemo v Kovačnici: ustvarjalne posameznike, 
samozaposlene, potencialne podjetnike, podzaposlene, »startu-
pe« (začetnike v poslu), »freelancerje« (samostojne ustvarjalce 
in podjetnike), mala in srednja podjetja, posameznike s poslov-
nimi idejami in željo po samostojni podjetniški poti. Sodelovali 
bomo s podjetji, izobraževalnimi ter podpornimi institucijami. 
Dodatne informacije: ana.vizovisek@kranj.si, franja.gabrov-
sek.schmidt@bsc-kranj.si, domen@openlab.si. 

Novo v Kranju: Kovačnica 

Dijakinje in dijaki Gimnazije Kranj so 20. oktobra na Glavnem 
trgu v Kranju pripravili protivojni recital ter akcijo zbiranja 
oblačil in potrebščin pod geslom Odprimo omare, odprimo 
srce. Več kot 700 dijakov ter mimoidočih je nagovori tudi župan 

Boštjan Trilar z besedami: »Drage gimnazijke, dragi gimna-
zijci, hvala in čestitke za vašo akcijo, ki ste jo pripravili. To so 
trenutki, kjer moramo pokazati sočutje, trenutki, kjer moramo 
prestopiti meje vere, nacionalnosti, rase ter pomagati. Mnenja 
so deljena. Tako je žal bilo in vedno bo. Z velikim veseljem se 
pridružujem vaši današnji akciji in svoj del pristavljam z bese-
dami: Pomagajmo, bodimo ljudje, bodimo boljši!« Na begunsko 
krizo ni enostavnega in ni samo enega odgovora. Prav tako ne 
na revščino, ki smo ji priča že skoraj na vsakem koraku, tako 
doma kot v svetu. Polemika o begunstvu tare celotno Evropo, 
zato so se dijaki 3. letnika mednarodne mature na Gimnaziji 
Kranj odločili, da odstrejo zastor s te tabu teme in jo predsta-
vijo v obliki recitala. Do vprašanj begunstva ter revščine niso 
ostali ravnodušni. Predvsem so izpostavili, da begunci niso 
problem, so pa posledica pravega problema, ki bi ga bilo potre-
bno reševati. Pogumno sporočilo kranjskih gimnazijcev je bilo, 
da ne bodo tiho sprejemali trpljenja nedolžnih ljudi v njihovem 
boju za boljše življenje. Njihov boj je boj nas vseh, so poudarili. 
Pobudnik zbiralne akcije Odprimo omare, odprimo srce za ljudi 
v stiski, za vse, ki jih pesti revščina, tudi za begunce, je bil dijak 
3. c  Matevž Miljavec s svojimi sošolci. Ob koncu recitalov se je 
v imenu celotnega razreda zahvalil za vso pomoč in zadovoljno 
dejal, da so z zbiralno akcijo presegli njihova pričakovanja. 

PROTIVOJNI RECITAL  
DIJAKOV GIMNAZIJE KRANJ
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Mestna občina Kranj vabi vse občane 
in občanke Kranja na brezplačno 
drsanje v Ledeno dvorano na Zlato 
polje v času jesenskih šolskih 
počitnic. Drsanje bo možno še danes, 
v petek, 30. oktobra, med 10. in 12. 
uro in jutri, v soboto, 31. oktobra, od 
16.30 do 18. ure. V nedeljo, 1. novem-
bra, bo dvorana zaprta.

BREZPLAČNO DRSANJE V 
ČASU JESENSKIH POČITNIC

Akcija Manj svečk za manj grobov se 
bo letos izvajala tudi v kranjski občini. 
Pred dnevom spomina na mrtve bodo 
stojnice postavljene na pokopališčih 
v Kranju, na Kokrici ter v Stražišču 
(pokopališče v Bitnjah). Kot sporočajo 
pobudniki akcije iz društva Fundacija 
Svečka, si želijo zmanjšati pretirano 
okraševanje grobov ob 1. novembru, 
hkrati pa zbirajo sredstva za nakup 
opreme, ki rešuje življenja. Tokrat je 
projekt zasnovan tako, da se tretjina 
vseh zbranih sredstev nameni pro-
jektu nacionalnega pomena. Podprli 
bodo projekt Gorske reševalne zveze 
Slovenije, da se reševalna skupina 
opremi s profesionalnimi nosili. Dve 
tretjini sredstev bosta namenjeni 
projektom v občini zbiranja. Prispevki 
iz MO Kranj bodo šli za nakup grelnih 
posteljic v kranjski porodnišnici. 
Več podrobnosti si lahko prebe-
rete na spletni strani http://manj-
sveck-manjgrobov.si/. 

MANJ SVEČK ZA MANJ  
GROBOV

V okviru projekta Javno-zasebni dialog 
in partnerstvo se je 21. oktobra 2015 v 
Kranju mudila delegacija, ki je bila 
sestavljena iz predstavnikov občin, 
podjetnikov in razvojne agencije iz 
Banjaluke. Na slovenski strani je bilo 
koordinator dogodka Združenje delo-
dajalcev obrtnikov in podjetnikov Slo-
venije, na strani delegacije pa je obisk 
organizirala Republiška agencija za 
razvoj MSP iz Banjaluke (pobrateno 
mesto Mestne občine Kranj). Gostom 
je bilo predstavljeno delovanje razvoj-
ne agencije BSC s poudarkom na pro-
jektih, ki jih agencija opravlja za razvoj 
podjetništva. Predstavljeno je bilo tudi 
delovanje MOK in Pisarne za podjetja 
ter njena vloga pri podpori podjetniš-
tvu v Kranju in regiji. Območna obrt-
no-podjetniška zbornica je predstavila 
svoje delovanje v lokalnem prostoru 
ter tudi storitve, ki jih ponujajo za čla-

ne. V razpravi je goste predvsem zani-
malo, kakšne spodbude za podjetnike 
ponujajo vse tri institucije ter kakšen 
je v lokalnem okolju interes mladih za 
podjetništvo. V nadaljevanju so si člani 
delegacije ogledali tudi proizvodne 
prostore podjetja Precisium iz Stražiš-
ča (vodita Ludvik in Tanja Kavčič), kjer 
jih je pozdravil tudi župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar. V nagovo-
ru je poudaril, da je gospodarsko sode-
lovanje in povezovanje med državami 
zelo pomembno, še posebej med drža-
vami nekdanje Jugoslavije, saj nas 
povezuje nekdanji skupni trg. Župan 
vidi tudi veliko možnosti sodelovanja 
pri pridobivanju evropskih sredstev. 
Svetovalec župana Srebrenice je kranj-
skemu županu prenesel željo Srebre-
nice za konkretno povezovanje na 
področju podjetništva in investicij med 
Kranjem in Srebrenico. 

Čezmejno podjetniško 
sodelovanje

Obisk podjetja Precisium v Stražišču M
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Naša strokovna ekipa veterinarjev  
že 20 let v Kranju skrbi  

za zdravje vaših ljubljenčkov,  
na Primskovem pri gostilni Arvaj.

VETERINARSKA AMBULANTA
MEDICOVET, d.o.o. 

KAJUHOVA 23, 4000 KRANJ 
T: 04 235 82 60

www.medicovet.si

Besedilo: Mateja Rant

V 
okviru omenjene kampanje se 
dijaki že drugo leto trudijo pred
vsem zmanjševati ogljični odtis. 
»Glavna aktivnost slovenskih 

dijakov bo letos izdelava kratkih filmov, 
s katerimi bodo tudi dijaki Gimnazi
je Franceta Prešerna (GFP) predstavili 
okoljevarstvena prizadevanja naše šole,« 
je pojasnila mentorica projekta Pozor(!)
ni za okolje na GFP Vesna Arh. Na šoli 
opažajo vsako leto večji delež dijakov, ki 
odpadke pravilno ločujejo in se zavedajo 
problematike odgovornega ravnanja z 
okoljem, je dodala.
S svojimi aktivnostmi pa dijaki dokazu
jejo, da jim ni mar le za okolje, ampak 
tudi sočloveka. Že šest let namreč loče
no zbirajo tudi elektronsko opremo, 
odpadne baterije, kartuše in tonerje ter 
zamaške. Z zbranimi zamaški, pravi 
Vesna Arh, so z veseljem pomagali šte
vilnim ljudem v stiski. »Pretekli teden 
smo na šoli zbirali tudi odpadni papir 
in tekstil. Izkupiček od zbranega papirja 
smo namenili socialno ogroženim dija
kom, tekstil pa podarili Društvu UP z 
Jesenic,« je pojasnila Vesna Arh in se 
ob tej priložnosti zahvalila vsem, ki so 
se pridružili akciji.
Največji izziv jim bo letos predstavljalo 
osveščanje dijakov glede trajnostne mo

bilnosti. »Prepričani smo, da bomo 
dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali v 
EKOnačrtu, saj se zavedamo, da mora
mo čisto okolje ohraniti tudi za mlajše 
generacije,« je odločna Vesna Arh. Ob 
tem je opozorila tudi na raziskavo, ki jo 
je pobudnik kampanje Pozor(!)ni za 
okolje, družba Goodyear Dunlop Sava 
Tires, med slovenskimi dijaki opravila v 
sodelovanju s kranjsko fakulteto za 

organizacijske vede. Ta je pokazala, da 
kar 75 odstotkov dijakov med ščetkan
jem zob zapira vodo, več kot polovica 
vprašanih pa ugaša luči in izklaplja elek
trične naprave, ko zapusti prostor. »Na 
Gimnaziji Franceta Prešerna smo prob
lem ugašanja luči in zapiranja vode že 
pred leti rešili z nakupom senzorskih 
luči in pip. Ta investicija se nam je že 
povrnila,« je končala Vesna Arh. 

Pozorni do okolja in ljudi
V okoljevarstveno kampanjo Pozorn(!)ni za okolje, ki poteka že šesto leto, je Gimnazija Franceta 
Prešerna aktivno vključena že od vsega začetka.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna vse večji delež dijakov pravilno ločuje 
odpadke in se zaveda problematike odgovornega ravnanja z okoljem.



Bližamo se 1. novembru, ali dnevu vseh 
svetih, ko se bomo ponovno spomnili 
vseh pokojnih. Pri pokopu mrtvih gre za 
civilizacijsko normo, ki je izraz človekove 
humanosti ter spoštovanja enkratnosti in 
neponovljivosti njihovega življenja. Žal 
po vseh vojnah in revolucijah ostanejo 
mrtvi, ki jih je potrebno pokopati, njihove 
grobove pa dostojno obeležiti, ne glede 
na to, na čigavi strani so se vojskovali, in 
ne glede na njihovo narodno, politično ali 
versko pripadnost.
Zakon o prikritih vojnih grobiščih in poko-
pu žrtev, ki ga je v parlamentarno pro-
ceduro vložila Poslanska skupina Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov, je bil 
sprejet in je začel veljati z 8. avgustom 
2015. Cilj omenjenega zakona je celovita 
ureditev tega področja, s čimer bo vsem 
padlim in umorjenim zagotovljena pravi-
ca do dostojnega pokopa, obeležitve gro-
ba oziroma grobišča in spomina nanje. 
Do sedaj smo bili namreč priča nevzdrž-
nim situacijam, kot na primer v Hudi jami, 
kjer so posmrtni ostanki žrtev zaradi neja-
snosti zakonodaje že več let v plastičnih 
zabojih in čakajo na (dostojen) pokop. Gre 

predvsem za tehnični zakon, ki odpravlja 
vse pomanjkljivosti Zakona o vojnih gro-
biščih, ki sicer ostaja v veljavi in ureja zlasti 
varovanje že odkritih vojnih grobišč (naj-
več partizanskih). S takšno zakonodajo se 
tako približujemo ureditvam, kot jo imajo 
druge države članice EU. Ob tem je treba 
poudariti, da uveljavitev tega zakona ne 
pomeni abolicije odgovornih za dejanja 
usmrtitev – pristojnost za preiskovanje 
teh dejanj in odgovornosti tako ostaja na 
strani organov preiskovanja, kazenskega 
pregona in sodstva. 
Po podatkih Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti je bilo 
v Sloveniji do sedaj evidentiranih okrog 
600 prikritih grobišč, številna prikrita gro-
bišča pa še vedno čakajo na postopek 
odkrivanja in evidentiranja. Dejstvo je, 
da je po več kot 70 letih od konca naj-
večje svetovne morije vedno teže prido-
biti podatke o teh žrtvah (ustni viri, priče 
...). Vsako zamujeno leto tako pomeni 
manjšo možnost, da vladna Komisija za 
reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki z 
delom nadaljuje tudi po sprejemu Zako-
na o prikritih vojnih grobiščih in pokopu 

žrtev, pridobi potrebne podatke in izvede 
postopke, ki vodijo do dostojnega poko-
pa žrtev. Ravno ta prva faza odkrivanja 
prikritih grobišč je za nadaljnje delo naj-
bolj pomembna, zato je vsaka informaci-
ja državljanov, ki morda vedo za mesto, 
kjer so se ti poboji zgodili, ali za katerikoli 
podatek, ki bi lahko pripomogel k hitrej-
šemu delu omenjene komisije, izredno 
pomembna.

Narod brez razčiščene preteklosti ne 
more imeti jasne vizije prihodnosti

NSi je zakon pripravila tudi zato, da bi v 
odkrivanju in razumevanju naše polpre-
tekle zgodovine naredili korak naprej k 
narodni spravi. Zavedamo se, da narod 
brez razčiščene in pomirjene preteklosti 
zagotovo ne more imeti jasne vizije pri-
hodnosti. Zato mora biti zaprtje enega 
izmed najbolj tragičnih in bolečih pogla-
vij naše zgodovine skupna zaveza in dol-
žnost vseh nas, ki oblikujemo prihodnost 
slovenskega naroda.

Svetniška skupina NSi Kranj

V Velikih Laščah so postavili skupni spomenik vsem žrtvam vojne.M
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Korak k narodni spravi

Dostojen pokop mrtvih je 
civilizacijska norma 



Skozi šolski sistem sem prehajala 
z lahkoto, vedno mi je ostajal čas 
za spoznavanje sveta okrog sebe. 
Zgodaj sem se zavedela, kaj je 
prav in kaj je krivica. Od drugih 
sem se razlikovala po tem, da se 
nisem bala izpostaviti se, jasno 
sem zagovarjala svoja stališča, 
branila sem nemočne. In kar na
prej sem hotela komu pomagati. 
To me je notranje osrečevalo že 
kot otroka. Čeprav sem veliko 
brala, sem bila tudi neprestano 
med ljudmi. Zanimalo me je vse. 
In vse to me je postopoma pripe
ljalo v politične vode.
Ne le v okviru družine, domače 
župnije, prostovoljstva pri kari
tas, članstva v KS Bitnje, želela 
sem postavljati temelje pravič
nejšega sveta vsaj  v naši občini. 
Vključila sem se v delo Komisije 
za finance, ki podrobno prerešeta 
vse premoženjske zadeve v MO 
Kranj. Z aktivnim vključevanjem 
s predlogi in pripombami želim, 
da bi bil občinski proračun vzdr
žen. Potrebno je poskrbeti, da se 
vsi prihodki občine res stečejo v 
občinsko blagajno. Z odgovorno 
in pravočasno pripravljenimi pro
jekti pa moramo črpati evropska 
sredstva, ki so na voljo Republiki 
Sloveniji in se zanje potegujejo 
vse občine. 
Pomembna je korenita spre
memba na strani odhodkov. Ne 
sme biti samoumevno, da vsi 
proračunski porabniki, tako javni 
zavodi kot tudi najmanjša kultur
na ali druga društva, vsako leto 
želijo za kakšen odstotek višji 
delež kolača. V javnih zavodih so 
zakonsko določene višine plač in 
normativi za zaposlovanje, zato 
je ta del težko spremenljiv, a stal

no poviševanje ostalih tekočih 
stroškov lahko popolnoma one
mogoči investicije.
Družina pri odločanju za nakup 
stanovanja obenem ne kupuje še 
novega avtomobila, odpovedo 
se novim oblačilom, celo otroci 
občutijo varčevanje pri drobnih 
željah, ki jih starši omejijo. Težko 
prodam besedo varčevanje, nih
če je ne sliši rad. A le z odpovedjo 
povsod po malo se lahko poveča 
kupček sredstev, ki je na voljo za 
želeno investicijo. Zadolževanje 
je obenem odpoved investicijam 
v prihodnosti, zato je to rešilna 
bilka v skrajni sili. 
Imamo čudovito knjižnico, gleda
lišče, športne objekte, kulturne in 
druge ustanove, ki so javno dob
ro tudi za ostale občine, a breme 
financiranja nosimo Kranj čani 
sami. Participacija ostalih občin 
ali priznanje vloge regijskega 
pomena bi tudi razbremenilo 
našo odhodkovno stran.
Člani Komisije za kulturo in šport 
iščemo ustrezno razmerje med 
vrhunsko in ljubiteljsko kulturo in 
športom. Oboje človeka napolni 
z energijo, da lažje prenaša vsa
kodnevne napore, oboje bogati 
vsakdan.
Zanima me socialno podjetniš
tvo. Rada delam na humanitar
nem področju. Ni mi vseeno za 
ekologijo. Spodbujam ločevanje 
odpadkov in ponovno rabo. Vse 
to se skriva pod imenom Funda
cija Vincenca Drakslerja, kjer po 
svojih močeh delujem kot pod
predsednica uprave. 
Velika opora pri delu so mi člani 
mestnega odbora NSi krščanski 
demokrati, moja družina in pri
jatelji.

 Irena Dolenc, mestna svetnica NSi

Moje prvo leto v mestnem svetu
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»Zgodaj sem se zavedela, 
kaj je prav in kaj je krivica. »

»Težko prodam besedo varčevanje, 
nihče je ne sliši rad.«
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Učenci Podružnične šole Goriče so v tednu Dnevov evropske  
kulturne dediščine spoznavali življenje svojih dedkov in babic.  
»Naučili so se nekaj ljudskih pesmi in plesov. Starejši učenci so 
uprizorili ličkanje na vasi, iz ličkanja so izdelali košarice, ptičke 
in sončnice. S koruznimi semeni so oblikovali likovne umetnine, 
iz krpic blaga so nastale punčke. Drugošolci so ob pomoči babice 
spekli kruh v krušni peči. Učenci so spoznali tudi praznovanja 
po končanem delu oz. ob pomembnih življenjskih dogodkih,« je 
povzela vodja projekta Vilma Švab. Za zaključek so pripravili pri-
reditev Včasih je luštno b'lo, na kateri so starše, dedke in babice s 
pesmijo, plesom in besedo popeljali v čas njihove mladosti. S. K. 

VČASIH JE LUŠTNO B'LO

Izdelke so razstavili v šolskih prostorih.

Sredi oktobra je praznovala Krajevna skupnost (KS) Primskovo. 
Dogodki ob prazniku so bili raznovrstni in obiskani. »Ponosni pa 
smo tudi na vse, kar se je letos zgodilo prvič: prvi slikarski ex 
tempore in prvi pohod Po poteh žitnih polj. Gostili smo sedem-
najst slikarjev, ki so slikali na temo Primskovega, pohoda pa se 
je udeležilo okrog 150 pohodnikov, kar je za prvič odlično. Tudi 
pevski večer kot osrednja slovesnost z naslovom Vsak po svoje 
nam poje je uspel,« je povzela Andreja Stare v imenu Sveta KS 
Primskovo in se obenem zahvalila društvom, ki so pomagala pri 
oblikovanju praznika, Pihalnemu orkestru Mestne občine Kranj, 
Mažoretnemu in twirling klubu Kranj in obiskovalcem. S. K. 

PRAZNOVALI NA PRIMSKOVEM

Kranjski furmani na pevskem večeru / Foto: Primož Pičulin

Hipermarket Kranj Savski otok

PRENOVILI SMO
NOVA
VINOTEKA

VEČ SADJA IN 
ZELENJAVE

ODLIČNE 
PICE

PRENOVLJENA
PEKARNICA
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V veliki dvorani Doma krajanov Primskovo bodo sredi novembra pred-
vajali zanimiv dokumentarni film z naslovom Fenomen Bruno Gröning. 
Film, ki nosi podnaslov Po sledeh »čudodelnega izcelitelja«, govori o 
življenju Bruna Gröninga, ki je znan zlasti po predavanjih o ozdravitvah 
po duhovni poti. Tudi film je nekaj posebnega, saj so uporabljeni izvorni 
filmski in zvočni posnetki, arhivsko gradivo in zahtevno posneti filmski 
prizori. Obiskovalci poročajo, da so ob gledanju filma občutili moč, 
mravljince in pretok energije, nekateri pa celo o izginotju bolečin. Bruno 
Gröning je postal svetovno znan v petdesetih letih prejšnjega stoletja, 
po njegovi smrti pa so ustanovili tudi tako imenovani Krog prijateljev 
Bruna Gröninga. Film si bo moč ogledati tri nedelje zapored, 15., 22. in 
29. novembra, vsakič se bo začel ob 14. uri. Vstop bo prost, zbirali bodo 
le prostovoljne prispevke. V. S.

FILM O BRUNU GRÖNINGU
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Besedilo: Igor Kavčič

K
ot že tradicionalno v preteklih treh 
izvedbah festivala je bil tudi letos 
osrednji dogodek sprehod po raz-
staviščih v starem mestnem jedru 

in ob zaključku le-tega tudi podelitev 
nagrad izbranim avtorjem, ki svoja dela 
predstavljajo na letošnjem festivalu. Na 
triindvajsetih razstaviščih lahko občudu-
jemo dela več kot sto šestdeset avtorjev 
iz sedemnajstih držav. Vse tri galerije 
Gorenjskega muzeja, Galerija Prešerno-

Festival tudi  
v Bitnjah, Besnici ...
V prvih novembrskih dneh se bodo v večini razstavišč zaprla vrata  
4. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2015.

Galerija Kolodvor v Besnici postaja festivalska stalnica. Ob treh razstavljavcih Tomažu Šebreku na levi in Zmagu 
Puharju in Karolu Kuharju na desni še umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj in organizator festivala  
Klavdij Tutta. / Foto: Melita Ažman

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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Mešana kranjsko-škofjeloška zasedba (Cveto Zlate, 
Agata Pavlovec, Klavdij Tutta in Barbara Demšar) 
pred enim najbolj izstopajočih del letošnjega 
festivala, mojstrovino Lojzeta Kalinška 
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Osrednji razstavni projekt Gorenjskega muzeja v letošnjem 
letu, razstava Gospodje in tovariši, s podnaslovom Kapitali-
stični in socialistični razcvet Kranja 1920–1980, je od maja 
letos do februarja prihodnje leto na ogled v gradu Khislstein. 
Razstava je te dni dobila podporo v vsebinsko razširjenem 
katalogu, edinem doslej, ki na enem mestu opisuje razvoj 
kranjske industrije v 20. stoletju. Pred dnevi so ga avtorji raz-
stave, sodelavci muzeja Monika Rogelj, Tatjana Dolžan Eržen 
in dr. Jože Dežman (na fotografiji) predstavili na muzejskem 
večeru. Za katalog pa sta besedili prispevala še Marija Kos in 
Matjaž Budkovič. I. K.

PO RAZSTAVI GOSPODJE IN TOVARIŠI  
ŠE KATALOG
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vih nagrajencev, Hiša Layer, stolp Škrlovec, Cafe Galerija 
Pungert, Galerija v Kranjski hiši ¼  ter druga razstavišča, 
nekatera med njimi tudi izven starega mestnega jedra, bodo 
v znamenju festivala še prve novembrske dni. Med slednji-
mi so zagotovo vsako leto nepogrešljivi Makedonski kulturni 
center, v katerem razstavljata Bogdan Čobal in Stojan Grauf, 
ter Razstavni paviljon Jugovic v Bitnjah in Galerija kolodvor 
v Besnici. Razstaviščem smo se tudi letos pridružili z galerijo 
v naši časopisni hiši Gorenjski glas. 
Na vseh razstaviščih so se avtorji različnih umetniških slo-
gov v različnih tehnikah in z raznoterimi materiali pred-
stavljali s široko paleto del. Osnovna tema festivala je bila 
Sodobna pokrajina. Za avtorje bi lahko potrdili, da so bile 
njihove ustvarjalne krajine prav tako na neki način ¹s vo-
bodne“ krajine, saj so svoj pogled na krajino podajali skozi 
lastno prepoznavno likovno govorico, pogosto tudi abstra-
hirano. Kot običajno, je tudi letos strokovna žirija izposta-
vila najboljša dela na letošnjem festivalu, podeljene pa so 
bile tudi nagrade. Osrednjo stanovsko nagrado ZDSLU za 
življenjsko delo je prejel slikar Nikolaj Beer, ki razstavlja v 
galeriji dr. Ceneta Avguština. Med letošnjimi festivalski-
mi nagrajenci pa so po mnenju strokovne žirije: Joni 
Zakonjšek, Karl Vouk (Avstrija), Žarko Vrezec, Valentina 
Angeli (Italija), Nataša Segulin, Herman Gvardjančič, 
Nika Oblak & Primož Novak in Nikolaj Dielemans (Nizo-
zemska), odkupno nagrado Gorenjskega muzeja pa je za 
delo Aeternitas prejela Andreja Eržen. 

V Paviljonu Jugovic v Bitnjah se predstavlja tudi 
fotograf. Avstrijski avtor Fritz Rathke v družbi s 
slikarjem Jožetom Erženom. / Foto: Melita Ažman

prvih 100 v predprodaji 5€ | od 101. in na dan koncerta 8€

prvih 70 v predprodaji 5€ | od 71. in na dan koncerta 8€

prvih 50 po 5€ | od 51 do 100 po 7€ | od 101. na koncertu 9€

sedišča

prvih 100 v predprodaji 7€ | od 101. in na dan koncerta 9€
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V rojstni vasi Simona Jenka so ob 180. 
obletnici pesnikovega rojstva domačini 
pripravili več kot imenitno slovesnost, 
ki so jo ob poeziji in glasbi nastopajočih 
oplemenitili tudi s podelitvijo Jenkove 
nagrade, najvišjega stanovskega priz-
nanja pesniški govorici na Slovenskem. 
Letos jo je za pesniško zbirko Noč je 
abstraktnejša kot n prejel umetnostni 
zgodovinar in pesnik dr. Miklavž Komelj. 
(na sliki). I. K. / Foto: Primož Pičulin

V ČAST SIMONU JENKU

Besedilo: Igor Kavčič

G
alerija Prešernovih nagrajencev za 
Likovno umetnost letos praznuje 
dvajset let obstoja in neprekinje-
nega delovanja. Po letih ne veliko, 

po dogodkih, razstavah in ob ideji, ki 
galerijo vodi, pa za tak čas izjemno veli-
ko. O tem govori tudi obsežna monogra-
fija z naslovom Stalna zbirka slovenske 
umetnosti 20. in 21. stoletja, predstavlje-
na sredi oktobra v prostorih Gorenjske-
ga muzeja. V Vojnomirovi dvorani so se 
zbrali številni vrhunski slovenski likovni 
ustvarjalci in kranjski ljubitelji umetno-
sti, osrednji gostje pa so bili ministrica 

za kulturo Julijana Bizjak Mlakar, pred-
sednik Upravnega odbora Prešernovega 
sklada dr. Janez Bogataj, ob aktualnem 
županu Boštjanu Trilarju pa še kranjska 
župana iz preteklih let Vitomir Gros in 
Damijan Perne. 
Z monografijo je prvič predstavljena 
celotna zbirka umetniških del, ki so bila 
v dvajsetih letih pridobljena za stalno 
zbirko galerije. V zbirki je trenutno 560 
del šestinosemdesetih avtorjev, ki so 
na pregleden način tudi predstavljeni v 
monografiji. Ta je nastajala zadnji dve 
leti pod budnim očesom vodje galerije 
Marka Arneža, oblikoval pa jo je Marko 
Tušek. Ob več sodelavcih so osrednja 
strokovna besedila napisali dr. Nadja 

Zgonik, dr. Milček Komelj in dr. Lev 
Menaše.
 ¹ Monografija je veličastno delo, ki hkrati 
predstavlja celoto zbirke, katere obsežen 
korpus nam nudi tudi v pogled v zgodo-
vino slovenske umetnosti v drugi polovi-
ci 20. stoletja in v prvem desetletju 21. 
stoletja,“ je povedala Zgonikova. Sama 
zbirka je načrtovana strokovno in celost-
no in kot taka vedno bolj postaja center 
moderne in zlasti sodobne likovne umet-
nosti na slovenskem. Ob izdaji monogra-
fije so pripravili tudi prenovljeno spletno 
stran in virtualni sprehod po galeriji ..., 
na spletu pa si bo mogoče ogledati tudi 
trideset filmov o umetnikih, ki so med 
drugim razstavljali v galeriji.  

Monografija za dvajset let
Dvajsetletnico Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj so obeležili z izidom monografije.

Izid monografije so 
v polni Vojnomirovi 
dvorani poleg številnih 
doslej že nagrajenih 
umetnikov pozdravili 
tudi ministrica za 
kulturo Julijana Bizjak 
Mlakar, predsednik UO 
Prešernovega sklada 
dr. Janez Bogataj in 
ob aktualnem županu 
Boštjanu Trilarju še 
kranjska župana iz 
preteklih let Vitomir 
Gros in Damijan  
Perne. / Foto: Tina Dokl

Jenkov  
lavreat  
dr. Miklavž  
Komelj  
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Besedilo: Igor Kavčič

P
rofesorica slovenščine in novinarka Dunja Jezeršek 
poučuje na OŠ Franceta Prešerna v Kranju, ena njenih 
ljubezni pa je tudi fotografija. Na razstavi na Gimnaziji 
Franceta Prešerna odstira pogled na potepanje po Mjan-

maru/Burmi. Jezerškova ni običajna fotografinja, ki bi ustvar-
jala le spomine na svoje poti. Pogled skozi njen objektiv nam 
širi meje razumevanja in dojemanja drugačnih dežel, ljudi in 
navad. Postaja zapis nekega prostora in časa, vpogleda v tuje 
dežele, ljudi in dogodke. 
Tako kot fotografija so tudi potovanja njena strast. Da kar 
naprej »škljoca«, pravi, saj se ji tako podobe s poti veliko bolj 
vtisnejo v spomin; rada lovi utrip ulic, obraze ljudi, naravo 
v različnih svetlobnih odtenkih ¼ Na potovanjih pa ni le 
popotnica, opazovalka, ampak se je življenje ljudi tudi globlje 
dotakne. Tako je kot prostovoljka že večkrat delala v Ugandi 
in Nepalu, kjer se je ukvarjala predvsem z otroki, ki živijo v 
zelo slabih razmerah, nekajkrat pa je organizirala delavnice za 
tamkajšnje učitelje, saj tudi sama opravlja ta poklic.  
Razstavljene fotografije pripovedujejo o tradiciji, igri, molit-
vah, ritualih, delu. Za vsako fotografijo vidimo zgodbe velikih 
in malih ljudi, skozi njene fotografije pa lahko podoživljamo 
tudi pokrajine in mesta. Ima izjemen občutek za detajle, kom-
pozicijo in predvsem za barve, ki so žive in našemu evropske-

mu svetu skoraj tuje. Kot je povedala prof. Irena Koncut Marolt, 
se bodo na Gimnaziji Franceta Prešerna s poglobljenim razu-
mevanjem življenja popotniških destinacij v naslednjih letih 
ukvarjali tudi dijaki. Kot alternativo masovnemu turizmu bodo 
raziskovali načine potovanj, ki spoštujejo naravno in kulturno 
dediščino in povečujejo blagostanje lokalne skupnosti. Skupaj s 
tremi gimnazijami iz Litve, Bolgarije in Češke bodo sami prip-
ravili in izvedli popotniške programe po principih odgovornega 
turizma. »Za izvedbo tega projekta so pridobili sredstva Eras-
mus+, Partnerstva med šolami, kar je glede na veliko prijavlje-
nih konkurenčnih projektov prav gotovo velik uspeh. Projekt se 
imenuje Odgovorni turist varuje raznolikost kultur, ljudi in 
okolja,« še dodaja Koncut Maroltova. 

Zgodbe od drugod
V galeriji Gimnazije Franceta Prešerna je v teh dneh še na ogled 
razstava popotnih fotografij Dunje Jezeršek.

Fotografije Dunje Jezeršek so med dijaki vzbudile  
precej zanimanja. / Foto: Irena Koncut Marolt w
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

Z
akonska in družinska terapevta 
Alenka Lanz in Janez Logar sta 
oba Kranjčana in tudi zato sta se 
letos odločila, da svojo terapevtsko 

pomoč ponudita prav v Kranju, kjer so 
seveda dobrodošli prav vsi. 
»Oba sva doštudirala zakonsko in dru-
žinsko terapijo pri profesorju Chri-
stianu Gostečniku in ko sva eno leto 
delala v Ljubljani na njegovem inštitu-
tu, je prihajalo veliko Gorenjcev. Tako 
sva se odločila, da odpreva zakonski in 
družinski center v središču Kranja, na 
Cankarjevi cesti. Iskala sva namreč pro-
stor, kjer je mir, ki ga pri svojem delu 
potrebujeva. Tu imava vsak svoj prostor, 
imava tudi vsak svoj način dela, skupna 
pa je najina blagovna znamka, zakon-
ski in družinski center Toplina. Najina 
prednost je, da imava moški in ženski 
princip, saj se nekateri raje pogovarjajo 
z moškimi, drugi izključno z ženska-
mi,« pravi Janez Logar, ki je po poklicu 
sicer univ. dipl. ekonomist in oče petih 
otrok in ga je vedno zanimalo področje 
čustev, odnosov in duhovnosti. Zato se 
je odločil za študij zakonske in družin-
ske terapije ter na Univerzi v Ljubljani 
tudi magistriral. Piše tako poljudne kot 
strokovne članke, predava in pripravlja 
delavnice ter seveda izvaja različne tera-
pije. ¹O pravljam približno polovico indi-
vidualnih terapij, polovico zakonskih, 
nekaj pa tudi družinskih terapij,« pravi 
Janez Logar. 

Svoje delo oba terapevta opravljata z veli-
kim veseljem in vse bolj postajata pre-
poznavna. »Ko sva odprla prostore tukaj, 
v starem Kranju, sva začela navezovati 
stike z osnovnimi šolami, s centri za 
socialno delo in vsemi drugimi, ki se na 
Gorenjskem zanimajo za najino ponud-
bo terapij. V dobrem mesecu sva, poleg 
prejšnjih klientov, ki sva jih imela v Fran-
čiškanskem družinskem inštitutu, kjer 
sva stažirala, dobila že tudi nekaj novih 
klientov,« pravi Alenka Lanz, ki je tudi 
kandidatka za doktorski naslov zakonske 
in družinske terapije. »Ukvarjam se prav 
z vsemi starostnimi skupinami. Pose-
bnost mojega dela je tudi terapija z naj-
mlajšimi. Ta poteka s pomočjo kreativnih 
medijev, kot so lutke, peskovnik, glina in 
risanje. Poleg tega se veliko ukvarjam z 

ločitvami in vsemi vrstami nasilja,“ pravi 
Alenka Lanz.
¹P red obiskovanjem terapevtov in psihi-
atrov je še vedno nekaj stigmatizacije, 
čeprav to počasi vendarle popušča. Ko 
pa ljudje vidijo, da to ni nič posebnega, 
jih vedno več poišče pomoč. Dejstvo je 
namreč, da je težav na tem področju 
veliko, precej več, kot si upamo priznati. 
O tem se zelo malo govori. Zato se mno-
gi bistveno prepozno odločajo za pomoč. 
Če bi probleme začeli reševati ob prvih 
težavah, ne šele takrat, ko postanejo  
skoraj nepremagljive, bi bil učinek še 
večji,“ tudi pravi Janez Logar in dodaja, 
da še več informacij o novem zakon-
skem in družinskem centru v Kranju 
lahko izveste na spletni strani na www.
toplina.net. 

Toplina za premagovanje 
čustvenih ran
Septembra sta terapevta Alenka Lanz in Janez Logar v Kranju odprla  
zakonski in družinski center Toplina.

Alenka Lanz in Janez Logar v prijetnih prostorih Topline v starem Kranju.
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500
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Zadnikar 
Vencelj – 
Vencelj 
Preddvor,  
d. o. o.

N
arava se počasi pogreza v zimsko 
spanje, da se odpočije in pripravi 
na novo žetev; podjetniki in raču-
novodski servisi pa se z mislimi 

mudimo že pri letnih obračunih in dav-
čnih napovedih. Najbolj pridni so že pri-
pravili poslovne načrte za nekaj let nap-
rej, tako da bodo sproti svoje poslovanje 
lahko usmerjali k postavljenim ciljem. 
Te dni so pred težko odločitvijo kme-
tje, ki so morali lani oziroma letos vsto-
piti v obvezno knjigovodstvo, saj jim 
sprememba dohodninske zakonodaje 
omogoča, da se lahko spet odločijo za 
obdavčitev po katastrskem dohodku, saj 
si lahko z izstopom iz sistema vodenja 
knjig nehote zaprejo vrata pred državni-
mi pomočmi oziroma ped nižjimi daja-
tvami.
Ker želimo, da so poslovne knjige in 
računovodski izkazi resnična in poštena 
slika podjetja, bomo pred izdelavo letne-
ga poročila in davčne napovedi skrbno 
pregledali vse postavke v poslovnih knji-
gah. 
Že v mojih mladih letih smo po stanju na 
dan 31. 10. s svojimi poslovnimi partnerji 
usklajevali svoje terjatve in obveznosti; 
z razcvetom zasebnih podjetij pa je ta 
navada počasi postala odveč, še posebej, 
če smo za optimiziranje davčne osnove 
uporabili kreativno računovodstvo. Če 
pa ob tem še pomislimo, da so nam vzeli 
strogo SDK, potem pa si kar lahko zami-

slimo, kaj vse lahko najdemo v nekaterih 
bilancah.  
Neposredno z usklajevanjem terjatev in 
obveznosti pa so povezani tudi popisi 
ostalih sredstev in obveznosti, saj mora 
biti knjigovodsko stanje usklajeno z dejan-
skim stanjem. Še vedno v osnovnih sred-
stvih najdemo opremo, ki ni namenjena 
poslovanju podjetja, ampak se uporablja 
v zasebne namene; zaloge pa so pogosto 
ventil za kreiranje davčne osnove.
Fizične osebe bodo v začetku leta najbolj 
preračunavale, kako bi najbolj optimalno 
izkoristile davčne olajšave za vzdrževane 
člane. Prekarni delavci bodo lahko po 
koncu poslovnega leta uveljavili omejeno 
delovnopravno varstvo – če bodo dovolj 
pogumni.
Manjši podjetniki pa bodo spet prera-
čunavali, kaj bi pomenila obdavčitev z 
normiranimi odhodki – ali prihranek pri 
računovodji in nizki davki odtehtajo pre-
glednost poslovanja, še posebej, če je pot-
rebno nekatere evidence še vedno vodit, 
na primer osnovna sredstva ter DDV. 
Prve mesece novega leta se bomo raču-
novodje trudili, da bi bilance izkazovale 
resnično in pošteno stanje; kar pa ni nuj-
no, da bi bilo vedno z navdušenjem spre-
jeto pri naših naročnikih. Še vedno nam-
reč velja, da davki davijo, zato bo prisotno 
takšno ali drugačno optimiranje davčne 
osnove – trudili se bomo, da bo v mejah 
dovoljenega. 

Pred 
bilancami
Medtem ko se zunaj 
temperature spuščajo, pa se pri 
podjetnikih in v računovodskih 
servisih počasi dvigajo.



Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

Z
a košarkarje se je letos domače 
prvenstvo začelo šele v drugi polo-
vici tega meseca, varovanci trener-
ja Toma Orešnika pa so pred tem 

odigrali kar precej pripravljalnih tekem 
in nastopili na močnem domačem tur-
nirju. 
Košarkarski klub Triglav je namreč v 
začetku tega meseca pripravil Pokal 
Karavank, ki je prinesel zanimive obra-
čune med ekipami Helios Suns, Zadar 
Sonik Puntamiko, Spars Sarajevo in 
domačim ECE Triglavom.
Kranjčani so sicer v prvi tekmi morali 
priznati premoč prvakov Bosne in Her-
cegovine, ekipe Spars Sarajevo, v tekmi 
za tretje mesto pa so nato ugnali ekipo 
Sunik Puntamika iz Zadra in na tur-
nirju osvojili tretje mesto. Zmagovalci 
turirja so postali Domžalčani, ki so naj-

prej premagali Zadrčane, v finalu pa so 
bili boljši tudi od Sarajevčanov. 
Domači trener Tomo Orešnik je bil s 
turnirjem zadovoljen, še bolj zadovoljen 
pa je z začetkom prvenstva, saj je ekipa 
ECE Triglava v prvem krogu gostovala 
pri moštvu Plama Pur in zmagala 62:71, 
minulo soboto pa so bili boljši tudi v 
domači dvorani, ko so gostili moštvo 
Parkljev in slavili s 77:62. tako po prvih 
dveh kolih tudi vodijo na lestvici 2. SKL, 
nova tekma pa jih čaka naslednjo soboto, 

ko bodo v 3. krogu gostovali pri Slovanu. 
»Na sezono smo se dobo pripravili, eki-
pa pa je podobna kot lani. Pridružila sta 
se nam Boris Bošnjak in Arijan Radan. 
Tudi v letošnji sezoni si želimo igra-
ti dinamično košarko, prav tako pa si 
želimo podporo s tribun,« je ob začetku 
sezone povedal trener Tomo Orešnik.
Navijači ste v dvorano na Planino znova 
vabljeni 14. novembra, ko se bo ekipa 
ECE Triglav ob 18. uri pomerila z ekipo 
ECE Celje. 

Košarkarji odlično  
začeli sezono
Ekipa ECE Triglav, ki tudi letos nastopa v 2. SKL, je v uvodnih dveh krogih  
prvenstva slavila tako v gosteh kot doma.

Košarkarji ekipe ECE Triglav so dobro pripravljeni začeli novo sezono. 

Teniška dvorana na kranjskem stadionu bo od danes do nedelje prizorišče srečanja 
za Davisov pokal med Slovenijo in Litvo. Naše barve bosta branila Triglavana Grega 
Žemlja in Blaž Kavčič. Slovenija si bo skušala po dveh porazih s Slovaško in Izrae-
lom zagotoviti obstanek v prvi evro-afriški skupini, selektor Blaž Trupej in njegov 
pomočnik Žiga Janškovec pa lahko računata na najmočnejšo zasedbo, saj bosta 
nastopila tudi Blaž Rola in Tom Hočevar Dešman. Današnje tekme posameznikov  
se bodo začele ob 16. uri, jutrišnje dvojice in nedeljske tekme posameznikov pa ob 
15. uri. V. S.

V KRANJU TENIŠKA POSLASTICA
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Mensud Julević, Boris Jeršin, Jaka Hladnik in Jure 
Eržen so junaki letošnjega finalnega tekmovanja v 
ulični košarki FIBA 3X3, saj so v prestolnici Združe-
nih arabskih emiratov Abu Dabiju sredi tega meseca 
osvojili naslov svetovnih podprvakov. Kranjska ekipa 
Prošport Škorci je tako s predlanskega četrtega in 
lanskega tretjega mesta napredovala na drugo, fantje 
pa pravijo, da še niso čisto zadovoljni in da je prvo 
mesto na svetu še vedno njihov izziv. V. S.

PROŠPORT ŠKORCI SO SVETOVNI  
PODPRVAKI

Ta mesec je svojo igralsko kariero 
končal Marko Milič. 38-letni Kranj-
čan, ki je svojo športno pot začel pri 
domačem Triglavu, bo ljubiteljem 
košarke v spominu vselej ostal zaradi 
predanosti košarki, atraktivnosti na 
parketu in večni dobri volji. Bil je prvi 
Slovenec, ki se je preizkusil v Ligi 
NBA, ter prvi, ki je 'zabil' koš s sko-
kom prek avtomobila. Nikoli ni zavrnil 
povabila slovenske reprezentance, 
nekaj časa pa je bil tudi njen kapetan. 
V. S., foto: Gorazd Kavčič

MARKO MILIČ ZAKLJUČIL 
TEKMOVALNO KARIERO

Besedilo: Vilma Stanovnik

K
ranjčan Franc Hvasti je zagotovo 
eden najpomembnejših sous-
tvarjalcev slovenske zgodovine 
cestnega kolesarstva in mož, ki iz 

rokava stresa stotine anekdot iz obdobja 
kolesarstva, kakršnega si danes najmlaj-
ši niti ne morejo več predstavljati.
Na predstavitvi v ljubljanski knjigarni, 
ki jo je vodil športni komentator Tele-
vizije Slovenija Tomaž Kovšca, so za 
začetek obrazložili naslov knjige. Kot 
pravi nekdanji kolesar in avtor knjige 
Miroslav Braco Cvjetičanin, pravi poz-
navalci kolesarstva vedo, da so se z dve-
ma urama resnice soočili kolesarji, ki 
so nastopali na 100-kilometrski ekipni 

vožnji na čas, nekoč izjemno cenjeni 
disciplini, ki pa so jo sredi devetdesetih 
let prejšnjega stoletja ukinili. 
Zgodba razkriva spremembe v kole-
sarstvu od časa amaterskega pristopa 
k treningu do obdobja, ko je Hvasti, 
ob pomoči strokovnega tima z različ-
nih področij uvedel multidisciplinar-
ni pristop k treningu in s tem najprej 
požel začudenje, potem pa tudi odlične 
rezultate. Knjiga Franc Hvasti – Dve 
uri resnice je tako rekoč obvezno bra-
nje za vsakega ljubitelja kolesarstva. Ni 
enciklopedija, a o razvoju slovenskega 
kolesarstva boste na kratkočasen način 
redkokje izvedeli več. 
Knjigo so založili in izdali v Aktivni 
mediji, d. o. o., kupiti pa jo je moč tudi 
na Gorenjskem glasu. 

Dve uri resnice
V knjigarni MK Konzorcij so ta mesec predstavili knjigo  
Dve uri resnice avtorja Miroslava Braca Cvjetičanina,  
ki govori o Francu Hvastiju.

Ob predstavitvi knjige Dve uri resnice



Biatlonka Teja Gregorin je nekaj prostih trenutkov pred začetkom nove 
tekmovalne sezone preživela tudi v pekarni v Britofu pri Kranju, ki jo je 
pred kratkim prevezlo Pekarstvo Orehek. Kot je povedal direktor Dušan 
Dermota, so dolgoletni sponzorji biatlonske reprezentance, s svojimi 
pekovskimi izdelki pa so popestrili ponudbo v Britofu, kjer so jih domačini 
že vzeli za svoje. V. S.

Vrhunec je praznovanje Pol tisočletja Gradu Brdo doseglo z dobrodelnim in 
zgodovinsko obarvanim koncertom v Kongresnem centru Brdo. Koncert je v živo 
prenašala Televizija Slovenija, med obiskovalci glasbenega dogodka pa so bili tudi 
Mirjam in Branko Božnik, Tanja Krpič, Mateja Krvina ter Alenka Kotar. A. B. / Foto: Tina Dokl

Rekreativno turistično društvo Rokovnači je na koncu Zgornje Besnice, pri naselju Nova vas, dve oktobrski nedelji pripravilo Kostanov piknik. Med drugim so se obiskovalci pomerili na tekmovanju v ličkanju koruze. Prvo nedeljo je bila najboljša ekipa z Jamnika, drugo pa je zmagala ekipa KS Podblica. Tekmovala je tudi ekipa MO Kranj, ki je osvojila 3. mesto, tik za domačini, ekipo KS Besnica V. S. / Foto: Janez Rakar

Po večini predpremier oziroma premier, ki jih lahko spremljamo 

v kranjskem Cineplexxu, se gledalci lahko prestavijo v spodnje 

prostore Tuša, kjer domuje Luxury bar. Tudi Janez Perhavec je 

eden tistih, ki poskrbi, da se vzdušje po filmu nadaljuje s kakšnim 

zanimivim koktajlom. A. B. / Foto: arhiv Cineplexx (Mediaspeed)

V začetku oktobra je Telekomov center v Kranju dobil novo podobo. Kot smo 

hitro ugotovili, so prostori bolj zračni in svetli. Vodja centra Urban Škrjanc je ob 

odprtju poudaril, da bodo pri izbiri najoptimalnejših komunikacijskih storitev in 

izdelkov uporabnikom za nasvet na razpolago prijazni strokovni svetovalci, že 

prvi dan pa je za obilico dobre volje poskrbel Tin Vodopivec. V. S. / Foto: Tina Dokl
prvi dan pa je za obilico dobre volje poskrbel Tin Vodopivec. V. S.

V biljardnici in športnem baru Break na Savski cesti v Kranju so gostili 

dobrodelni biljardni turnir in svetovno znanega igralca biljarda Paula 

Rodneyja Turnerja, že pred časom pa glasbeni dogodek Mega večer. Na njem 

so nastopile skupine Unimogs, Narisani in Las Cuerdas, ki združuje ljubitelje 

roka, latina, reggae glasbe in skaja. Med domačimi glasbeniki sta bila tudi 

brata Vitali, originalno iz Argentine, družbo pa jima na fotografiji dela Darko 

Đurić. A. B. / Foto: Primož Pičulin
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Besedilo: Vilma Stanovnik

K
ranjski strelci in delegacija kranj-
ske občine so zadnji septembrski 
konec tedna odpotovali na tradi-
cionalno srečanje v Amberg. V 

Nemčiji se niso srečali le s tamkajšnji-
mi strelci, ampak tudi s predstavniki 
lokalnih oblasti. Delegacijo MO Kranj 
so sestavljali podžupan Boris Vehovec, 
predsednica komisije za medobčin-
sko in mednarodno sodelovanje Sonja 
Mašič in Igor Kalabič iz kabineta župa-
na. Ekipo petnajstih strelcev pa je vodil 
predsednik Občinske strelske zveze 
Kranj, Franci Strniša, ob pomoči sekre-
tarja Rajka Rozmana in vodje strelcev 
Toneta Markiča. 
»Srečanja strelcev dveh mest je že 
dolgoletno in je preraslo v tradicijo. 
Prihodnje leto bo poteklo že 50 let od 
prve vzpostavitve kontaktov mestnih 
in strelskih struktur, mest Amberga 
in Kranja. Razume se, da je bil strelski 
šport povezovalna nit dveh športnih 
društev, dveh mest in veliko posamez-
nikov, in da so v tem času nastala tudi 
pristna osebna prijateljstva,« je povedal 
Franci Strniša. 
Ob letošnjem druženju so se strelci in 
predstavniki kranjske občine najprej 
zbrali pred strelskim domom v Amber-
gu, kjer so jih sprejeli amberški strelci, 
nagovoril pa jih je njihov vodja Werner 
Koller. Ob vhodu v mesto, na Wingerrs-
hoferskih vratih jih je pričakala amber-
ška mestna straža, ki jih je v sprevodu 
z glasbo pospremila do mestne hiše. 

Tam jih je pozdravil nadžupan mesta 
Amberg Mihael Cerny.
Druženje je bilo seveda namenjeno pred-
vsem strelskemu tekmovanju obeh ekip. 
Tekmovalo se je v dveh disciplinah, in 
sicer po deset strelcev z zračno puško in 
pet strelcev z zračno pištolo iz vsake eki-
pe. V disciplini zračna pištola so zmagali 
Kranjčani s 1424 krogi proti 1402 pristre-
ljana kroga Amberžanov. Najboljši trije 
posamezniki so bili Jure Frelih, Franci 
Peternel in Andrej Kne, vsi iz Kranja. 
Z zračno puško so bili boljši domačini, 
saj so pristreljali 2936, kranjska ekipa pa 
2883 krogov. Med posamezniki je zma-
gal domačin Engelbert Sperber s 383 kro-

gi, drugi pa je bil Kranjčan Luka Podjet s 
381 krogi. Kranjski strelci so imeli v svo-
jih vrstah nekaj mladih strelcev, ki so se 
šele kalili na takem tekmovanju. 
Glavni poudarek večerne slovesnosti ob 
zaključku srečanja je bil, da bi se dolgo-
letno sodelovanje ohranilo in se še okre-
pilo, tudi na drugih področjih, kot so kul-
tura, sociala, gospodarstvo in seveda tudi 
na športnem področju. Predstavnikoma 
kranjskih strelcev Franciju Strniši in Raj-
ku Rozmanu je bila na slovesnosti pode-
ljena srebrna značka, visoko priznanje 
strelskega društva Kleinraigering, za 
posebne zasluge povezovanja dveh strel-
skih kolektivov. 

Ohranjajo tradicijo 
druženja
Kranjski strelci in strelci Amberga se srečujejo in tekmujejo  
že skoraj pol stoletja, letos pa so Kranjčani gostovali v Nemčiji.

Ob druženju strelcev je vedno najpomembnejše tekmovanje.
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Besedilo: Alenka Brun

N
a cestah opažamo vse več takih – 
predvsem žensk, ki so to jesen 
zelo naklonjenje modnim volne-
nim kosom oblačil. Kot kaže, je 

letos njihovo jesensko jakno nadome-
stil ohlapen pulover oziroma še večkrat 
opažena debela, volnena in ravno tako 
ohlapna jopica, ki sega lahko celo do 
kolen. 
Uporabljena debelina volne je tako 
različna, barve pestre – vse od živa-
hnih jesenskih do bolj umirjenih 
tonov. Tako puloverji kot jopice se 
nagibajo v smeri ©š irše je, bolj je zani-
mivo©. Ne manjka pa tudi klasičnih, 
teliranih, takih s kapuco, brez, eno-
barvnih ali z zanimivimi, enostav-
nimi ali zapletenimi vzorci. Mestni 

slog se tako lahko prefinjeno odraža v 
elegantnem in rahlo eleganco lahko 

začutimo pri urbanih kombina-
cijah, kjer vidno vlogo odigrajo 
torej volneni puloverji in jopice.
Ponovno se srečujemo tudi z že 
videnimi zimski vzorci. Že 
samo pogled na pleten rdeč 
pulover z belimi snežinkami 
nas takoj spomni na sneg, 
smučišče, vroč grog in razpo-
sajeno družbo v smučarskih 
čevljih ob topli krušni peči 
kakšne brunarice. Starejši 
generaciji pa zimski vzorec 
obudi spomin na čase, ko je iz 
domačih naslonjačev sprem-
ljala zimsko karavano in sta 
se po belih tekmovalnih str-
minah še ©l ovila© Ingemar 
Stenmark in Bojan Križaj. 

Večni zimski vzorec
Zadnje čase se v ospredje ponovno prebija volna. Dobimo celo občutek, da so v nekaterih garderobah 
volneni puloverji in jopice zamenjali prehodne jesenske jakne. V barvah jesenskega listja, z vzorci ali 
brez, kot da ohlapnost ne pozna meja; a zimski vzorec ostaja, le interpretacija snežink je skozi čas 
prepuščena modnim ustvarjalcem.

a cestah opažamo vse več takih – 
predvsem žensk, ki so to jesen 
zelo naklonjenje modnim volne-
nim kosom oblačil. Kot kaže, je 

letos njihovo jesensko jakno nadome-
stil ohlapen pulover oziroma še večkrat 
opažena debela, volnena in ravno tako 
ohlapna jopica, ki sega lahko celo do 

Uporabljena debelina volne je tako 
različna, barve pestre – vse od živa-
hnih jesenskih do bolj umirjenih 
tonov. Tako puloverji kot jopice se 
nagibajo v smeri ©š irše je, bolj je zani-
mivo©. Ne manjka pa tudi klasičnih, 
teliranih, takih s kapuco, brez, eno-
barvnih ali z zanimivimi, enostav-
nimi ali zapletenimi vzorci. Mestni 

slog se tako lahko prefinjeno odraža v 
elegantnem in rahlo eleganco lahko 

začutimo pri urbanih kombina
cijah, kjer vidno vlogo odigrajo 
torej volneni puloverji in jopice.
Ponovno se srečujemo tudi z že 
videnimi zimski vzorci. Že 
samo pogled na pleten rdeč 
pulover z belimi snežinkami 
nas takoj spomni na sneg, 
smučišče, vroč grog in razpo
sajeno družbo v smučarskih 
čevljih ob topli krušni peči 
kakšne brunarice. Starejši 
generaciji pa zimski vzorec 
obudi spomin na čase, ko je iz 
domačih naslonjačev sprem
ljala zimsko karavano in sta 
se po belih tekmovalnih str
minah še ©l ovila© Ingemar 
Stenmark in Bojan Križaj. 

Foto: New Yorker
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Besedilo: Alenka Brun

E
den največjih prodajalcev obutve v Evropi, 
Deichmann, je pred kratkim poskrbel za 
nekaj čudovitih trenutkov in predstavil del 
kolekcije jesen/zima 2015. Ugotovili smo, 

da je nostalgija sestavljena iz trenutkov, ujetih v 
nepozabne spomine.
Manekenke Karin Škufca, Eva Ahačevčič in 
Zlata Okugić so ob spremljavi pianista Urbana 
Grabenška in mlade pevke Neže Kirn predstavi-
le modno zgodbo letošnje jeseni in prihajajoče 
zime, ki kljub trenutni sivini ne bosta prav nič 
dolgočasni. 
Na modnem dogodku sta se oglasili tudi aktualna 
miss športa Kaja Bajda in Nataša Mernik, ki sku-
paj z modno kolegico Ajdo Sitar svoje veselje nad 
čevlji in torbicami delita na blogu.

Večna klasika: glež-
njarji brez pete so 
se tudi letos pri 
dinamičnih mod-
nih navdušenkah 
ponovno znašli 
na seznamu pod 

©o bvezno©. V kolek-
ciji pa je tudi pester nabor salo-
narjev, gležnjarjev in škornjev s peto, 

pozabili pa niso niti na modno in barvito 
obutev za prosti čas, ki bo razgibala še 
tako temačne deževne dni. Ženska obutev 
ima moški pridih, tako elegantni modeli 
črpajo navdih iz moške obutve, natan-
čneje sloga ©d andy©, v katerem zdaj kra-
ljujejo ženske. Športni modeli se nam 
predstavljajo v novi luči. Poleg krpic 
in kombinacije materialov jih krasijo 
tudi posebnosti, kot je na primer videz 
holograma. Med barvami prevladu-

jejo črna, rjava, temno modra in vsi 
odtenki sive – barve, ki jih lahko 

kombiniramo s številnimi vrhnji-
mi deli oblačil.
Zanimiv pa je bil še en element 
nedavnega modnega dogodka. 
Domače modne novinarke in 

blogerke, ki so se odzvale in se ga 
udeležile, so, sodeč po njihovih 

ocenah, med čevlji najbolj navdušili 
črni gležnjarji z zanimivim zlatim 

detajlom zadrge in klasični salonarji v 
neklasični barvni kombinaciji. Med 

torbicami pa je postala nedvomno zma-
govalka črna poslovna torba z živo mod-
ro obrobo. 

Nostalgična jesen
Z novo obutvijo je jesen vedno lepša. Za tokratne modne smernice 
so značilni markantni podplati, močni in debeli profili pa dodajo 
pridih mladosti in očarljivosti. V sezoni jesen/zima je izjemno aktualna 
ženska obutev, ki je svoj navdih dobila v moški obutvi. 
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Besedilo: Alenka Brun

E
den največjih prodajalcev obutve v Evropi, 
Deichmann, je pred kratkim poskrbel za 
nekaj čudovitih trenutkov in predstavil del 
kolekcije jesen/zima 2015. Ugotovili smo, 

da je nostalgija sestavljena iz trenutkov, ujetih v 
nepozabne spomine.
Manekenke Karin Škufca, Eva Ahačevčič in 
Zlata Okugić so ob spremljavi pianista Urbana 
Grabenška in mlade pevke Neže Kirn predstavi-
le modno zgodbo letošnje jeseni in prihajajoče 
zime, ki kljub trenutni sivini ne bosta prav nič 
dolgočasni. 
Na modnem dogodku sta se oglasili tudi aktualna 
miss športa Kaja Bajda in Nataša Mernik, ki sku-
paj z modno kolegico Ajdo Sitar svoje veselje nad 
čevlji in torbicami delita na blogu.

Večna klasika: glež
njarji brez pete so 
se tudi letos pri 
dinamičnih mod-
nih navdušenkah 
ponovno znašli 
na seznamu pod 

©o bvezno©. V kolek
ciji pa je tudi pester nabor salo-
narjev, gležnjarjev in škornjev s peto, 

pozabili pa niso niti na modno in barvito 
obutev za prosti čas, ki bo razgibala še 
tako temačne deževne dni. Ženska obutev 
ima moški pridih, tako elegantni modeli 
črpajo navdih iz moške obutve, natan-
čneje sloga ©d andy©, v katerem zdaj kra-
ljujejo ženske. Športni modeli se nam 
predstavljajo v novi luči. Poleg krpic 
in kombinacije materialov jih krasijo 
tudi posebnosti, kot je na primer videz 
holograma. Med barvami prevladu-

jejo črna, rjava, temno modra in vsi 
odtenki sive – barve, ki jih lahko 

kombiniramo s številnimi vrhnji-
mi deli oblačil.
Zanimiv pa je bil še en element 
nedavnega modnega dogodka. 
Domače modne novinarke in 

blogerke, ki so se odzvale in se ga 
udeležile, so, sodeč po njihovih 

ocenah, med čevlji najbolj navdušili 
črni gležnjarji z zanimivim zlatim 

detajlom zadrge in klasični salonarji v 
neklasični barvni kombinaciji. Med 

torbicami pa je postala nedvomno zma-
govalka črna poslovna torba z živo mod-
ro obrobo. 

Z novo obutvijo je jesen vedno lepša. Za tokratne modne smernice 
so značilni markantni podplati, močni in debeli profili pa dodajo 
pridih mladosti in očarljivosti. V sezoni jesen/zima je izjemno aktualna 
ženska obutev, ki je svoj navdih dobila v moški obutvi. 
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Foto: Deichmann
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Napredovanje periferne arterijske bolezni 
(PAOB, ateroskleroza) in sladkorne bolez-
ni pri bolnikih pogosto vodi do zapletov v 
nogah, pogosto celo v nastanek ran, ki se 
ne celijo oziroma se celijo izjemno počasi. 
Kronične rane, razkroj podkožnega in mišič-
nega tkiva, predstavljajo resno grožnjo za 
globoke infekcije kostnega tkiva, kar v večini 
primerov vodi do amputacij. Pravočasno in 
vzročno zdravljenje to prepreči.

Kdo je ogrožen? 
Med bolniki so še posebej ogroženi tisti, 
pri katerih so prizadeta senzorična živčna 
vlakna v stopalih, posledično zaradi oslab-
ljenega ali povsem odsotnega občutka za 
bolečino, temperaturo, vibracijo in pritisk 
ne čutijo bolečin niti takrat, ko že imajo raz-
jedo na stopalu. Zaradi tega, ker jih ne boli, 
mislijo, da rana ni nevarna in jo oskrbijo le 
s prevezo. Toda brez zdravljenja, ki odstrani 
vzroke slabe prekrvitve, bo čakanje dolgo, 
s tem pa se poveča možnost okužbe, kar 
pogosto vodi do amputacije. Prav tako so 
močno ogroženi bolniki z motorično nev-
ropatijo, ki povzroči atrofijo mišic stopala 
in goleni, zmanjša občutek za stabilnost, 
kar se očitno opazi v krčenju prstov, ki 
kasneje postanejo kladivasti, spremenjeno 
mehaniko hoje in posledično deformacijo 
stopala. Prav to pa določen del stopala pre-

obremeni in na teh mestih se tvorijo poro-
ženele zadebelitve (trda koža), ki pogosto 
preidejo v razjede. Ateroskleroza in slad-
korna bolezen pogosto hitreje prizadeneta 
manjše arterije in arterijske kapilare v sto-
palu in nožnih prstih, medtem ko je pretok 
krvi v večjih stegenskih in golenskih arte-
rijah zadovoljiv. V teh primerih ljudje sicer 
opisujejo hladna, ledena stopala, lahko 
tudi pikanje ali mravljinčenje v nožnih prs-
tih, vendar običajne meritve pretoka krvi v 
spodnjih okončinah zajemajo le stegna in 
goleni, kjer je pretok v mejah normale. Ob 
opisanih znakih je potrebno začeti rehabi-
litacijske terapije za intenzivno povečanje 
prekrvitve. V primerih ran na stopalih je 
izboljšanje prekrvitve bistveno, seveda ob 
ustrezni oskrbi in razbremenitvi rane.
 
Periferna vaskularna rehabilitacija
Periferna vaskularna rehabilitacija (PVR) je 
neinvazivna in neboleča aplikativna tera-
pija, ki zdravi, zmanjša ali odstrani zaplete 
diabetičnega stopala. Zdravljenje vzrokov 
diabetičnega stopala zahteva celovit pri-
stop in interdisciplinarno obrav navo pri 
diabetologu, fiziatru, infektologu, radiolo-
gu in kirurgu z edinim ciljem —izboljšati 
prekrvitev v območju stopala. PVR-terapija 
lajša in zdravi simptome, ki so posledica 
nezadostne arterijske prekrvitve, kot so na 

primer hladne noge, krči v nogah, pekoče 
bolečine v stopalih, spremembe na koži, 
spremenjen občutek na dotik in diabetične 
razjede. Med posamezno PVR-terapijo se 
v mirovanju oziroma ležečem položaju od 
tri- do sedemkrat povečajo arterijski pretok 
krvi v nogah, oskrba tkiv s hranili, potrebni-
mi za obnovo, ter tvorba novih arterijskih 
kapilar in mikroožilja. Izboljšana cirkulaci-
ja krvi v stopalih omogoča obnovo vseh 
tkiv, živčnih vlaken in izboljša obrambne,  
t. i. protivnetne mehanizme, kar izjemno pri-
pomore k celjenju diabetičnih razjed, napre-
dovanje ateroskleroze in posledic sladkorne 
bolezni pa ne samo upočasni, ampak obrne 
v pozitivno smer.  V okviru periferne vasku-
larne rehabilitacije so bolnikom z volumen-
sko globokimi ranami v PVR centru v Ljublja-
ni na voljo sodobni kirurški pristopi, t. i. skin 
grafting oz. kirurško prekrivanje obsežnejših 
ran s kožnimi presadki (avtogeni transplan-
tat, amniotske membrane, topikalna aplika-
cija rastnih faktorjev ...). PVR-rehabilitacija je 
učinkovita in priporočljiva pri zdravljenju že 
nastalih razjed pri sladkornih bolnikih, bolni-
kih z diagnosticirano aterosklerozo, diabe-
tični nevropatiji in klavdikacijsko bolečino, 
hkrati pa tudi kot preventivni ukrep za izbo-
ljšanje prekrvitve, še zlasti pri tistih, ki imajo z 
meritvijo gleženjskega indeksa že dokazano 
okvaro ožilja.    

PVR CENTER

Če imate katero izmed spodaj naštetih težav, simptomov ali že 
postavljenih diagnoz,  jih ozančite in s kuponom pridite na brezplačno 
meritev gleženjskega indeksa in posvet. Označite:

KUPON ZA BREZPLAČNO MERITEV 
GLEŽENJSKEGA INDEKSA V PVR CENTRU

Pokličite nas na številko 031 681 401 in rezervirajte termin za meritev 
gleženjskega indeksa. 

Koprska 94a, 
1000 Ljubljana Vič

Pokličite nas na številko 031 681 401 in rezervirajte termin za meritev 

periferna arterijska okluzivna bolezen PAOB 
diabetična razjeda
diabetična polinevropatija
diabetično stopalo
spremenjen  občutek za dotik v stopalu
otrplost ali gluhost nožnih prstov in stopalnih 
blazinic
mravljinčenje ali pikanje v stopalu

PVR rehabilitacijski center specializiran 
za diabetične razjede, diabetično 
polinevropatijo in PAOB.

T: 031 681 401
www.pvrcenter.com 
info@pvrcenter.com

Hitro in učinkovito celjenje diabetičnih  
razjed prepreči amputacijo

Pred PVR-rehabilitacijo
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Sklenite krog varnosti  
in prihranite! 
Dom AS zavarovanju lahko priključite 
še Zavarovanje oprostitve plačila 
premije in z majhnim doplačilom 
poskrbite za finančno varnost v 
primeru izgube zaposlitve ali daljše 
bolniške odsotnosti.AV

30 %
prihranek  
na novo
Dom AS  

zavarovanje*

* Ponudba velja za Dom AS zavarovanja z Optimalnim in Nadstandardnim paketom, ki so sklenjena za 5 let ali več in imajo način plačila »trajnik« (direktna obremenitev). Popust se obračuna le za 
prvo zavarovalno leto. Ponudba velja za sklenitve med 1. 10. in 31. 12. 2015. Več o ponudbi na www.as.si.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko  
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, kot 
tudi z dostopnostjo na terenu po celi Gorenjski. 
Zavarovalni zastopnik in eden od predstavnikov 
zavarovalne družbe Adriatic Slovenica  
Gregor Grašič je zastopnik zavarovalnice na 
območju Kranja in okolice, svetuje strankam 
glede na njihove potrebe in jim stoji ob strani,  
ko se zgodi škoda. 
“Vsem zavarovancem in našim bodočim 
strankam sporočam, da smo preuredili 
avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se 
približali željam in potrebam zavarovancev, 
ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši 
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za 
primerno ceno in se izognili nezadovoljstvu ob 
morebitni škodi. Sam delam na širšem območju 
Kranja z okolico, kjer sem doma, in bom z 
veseljem prisluhnil željam stranke in svetoval, 
kar se najbolje da. 
Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete zavarovanje 
DOM AS, s katerim zavarujemo vaš dom na 
eni polici. To zavarovanje je zelo kvalitetno 
in ponuja ogromno izbiro različnih kritij 

(zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) 
in zavarovanj za izjemno ceno. Naj poudarim 
tudi, da smo zavarovalnica, ki sklepa vse vrste 
zavarovanj, tudi vas, ne samo premoženja, 
saj ste vi tisti najpomembnejši. Imamo veliko 
zavarovancev z dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem, poskrbimo za zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini, z veseljem 
pa se posvetimo vsakemu posamezniku glede 
na njegove želje in potrebe tudi ob sklenitvi 
življenjskega zavarovanja. V začetku tega leta 
smo pričeli s prodajo novega in odličnega 
produkta za podjetnike, ki smo ga poimenovali 
Podjetnik AS. Ponuja vam več zavarovanj na eni 
polici in je ta trenutek najboljši na trgu. Tudi o tem 
produktu vam bom z veseljem svetoval,” pravi 
Gregor Grašič.
V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da moramo 
biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če hočemo 
ugoditi njihovim željam in potrebam, zato imamo 
sodelavce zavarovalne zastopnike in sklepalna 
mesta s pooblaščenimi agencijami in pisarnami 
na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalni zastopnik Gregor Grašič vam 
bo z veseljem svetoval in si vzel čas za kratek 
klepet, če ga boste poklicali in se dogovorili za 
srečanje. 

Gregor Grašič
Zavarovalni zastopnik
T: 070 517 776
E: gregor.grasic@as.si
  
Adriatic Slovenica, d. d.
PE Kranj, Kidričeva 2, Kranj,  
T: 04 28 170 00
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Imate dolgotrajne težave z lasiščem in lasmi? Skupaj odkrijmo, zakaj, in si 
pomagajmo s tem, kar nam nudi narava.
Predstavljamo vam podroben pregled lasišča in las s pomočjo elektronskega 
mikroskopa in programske aplikacije Trico App, ki določi optimalno uporabo 
kozmetike iz naravnih izvlečkov kolekcije Actyva. Pregled je enostaven, 
saj se izvrši s pomočjo posebne kamere in tabličnega računalnika. Ob 
uporabi bele in UV-svetlobe napravimo mikroskopske posnetke, kar nam 
omogoči natančno diagnozo. V aplikacijo s pomočjo posebnega vprašalnika 
vnesemo tudi vsa dosedanja ravnanja stranke pri negi las in izpostavljenost 
obremenitvam. Sledi določitev ustrezne terapije, ki je povsem prilagojena 
posamezniku in obsega vrhunske preparate ter njen časovni okvir. Stanje se 
arhivira v računalniku tako, da med izvajanjem kure lahko stalno spremljamo 
tudi vidni napredek in izboljšave. Tehnologijo lahko uporabljamo pri vseh 
vrstah poškodovanih las in težavah lasišča, kot tudi pri izvajanju preventive. 
Ne samo urejeni, ampak tudi zdravi lasje naj bodo ključ do vaše dodatne 
samozavesti, osebnega zadovoljstva in popolne celostne podobe.

 VAŠ FRIZER VE,
KAJ JE DOBRO ZA  

VAŠE LASE.

Frizerski atelje, Šuceva 23, Kranj
T: 04 234 30 70 I M: 051 636 777
E: jt.frizerski.atelje@gmail.com

www.literam.net
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KUPON
S prinesenim kuponom  
vam nudimo brezplačen  

pregled lasišča.

S pomočjo  
najsodobnejše 
tehnologije  
in vrhunske  
lasne kozmetike  
konec težav  
z lasiščem
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

P
omoč, učenje, prenašanje znanja, izmenjava 
izkušenj, sodelovanje in druženje. To je bis-
tvo medgeneracijskega centra na Hujah, je 
poudarila Mateja Šmid, direktorica Ljudske 

univerze Kranj, ki center upravlja. Pred nedavnim 
so pripravili Dan odprtih vrat, saj želijo, da širša 
skupnost izve in vidi, da je v tamkajšnjih prostorih 
veliko možnosti za neformalno druženje. Programe 
pripravlja Ljudska univerza Kranj, pri tem sodeluje-
jo z vsemi, ki so zainteresirani za različne vsebine. 
V centru delujejo tudi Fundacija Vincenca Draksler-
ja, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in 
medgeneracijsko društvo Z roko v roki. Pred krat-
kim se je tej že kar veliki družini pridružil še Svet-
lin, društvo za osveščanje o zdravem življenju in 
sožitju z naravo. Članice društva so obiskovalce na 
Dnevu odprtih vrat pogostile z okusnimi kroglicami 
iz prosene kaše, zraven pa ponudile čajno mešanico 
(moračnik, črna meta, sladki koren, grško seno ali 
triplat, sivka, hmelj), ki ohranja vlago v telesu. 
Osnovnih gibov orientalskega plesa je navdušene 
udeleženke učila Iris Šober, umetniška vodja KUD 
Leyli Tržič. V drugi sobi so ustvarjali jesensko okra-
sje, tega se je lotila tudi Marija Habjan z vnučko 
Meto. »Kar se le da, sva skupaj,« sta povedali babi in 
vnučka. Izdelovali so ptičje hranilnice, prikazali tka-
nje na ročnih statvah, se udeležili glasbene terapije 
Inštituta Knoll, igrali brezčasno tombolo, uživali v 
plesu Folklorne skupine Sava ... V medgeneracij-
skem centru so odprli kavarno Potička, v najemu jo 
ima Janez Kalan, v kavarni pa naj bi prav tako pote-
kali različni dogodki. Sicer je center odprtega tipa, v 
njem sta dopoldne in popoldne po en informator, v 
njem lahko že zdaj čez dan igrate namizni tenis. 
Termine organiziranih in strokovno podprtih pro-
gramov, povezovalna dogajanja ... so objavljeni na 
spletni strani Ljudske univerze Kranj, informacije 
so na voljo tudi v medgeneracijskem centru. 

In na vrsti je tombola ...
»V Medgeneracijskem centru želimo ustvariti prijeten prostor za širšo skupnost  
s pestro ponudbo dejavnosti, ki bodo povezovale vse generacije v aktivnostih,  
učenju, medsebojni pomoči in druženju,« je povedala Mateja Šmid.

Na ustvarjalnici ptičjih hranilnic

Glasbena terapija v kavarni Potička



31. oktobra 2015 
od 16.00 do 22.00 ure 
na Glavnem trgu
V primeru slabega vremena odpade!

Vinska pot

petek, 6.11., od 16. do 19. ure, 
sobota, 7.11., od 14. do 19. ure, 
petek, 13.11., od 16. do 19. ure, 
sobota, 14.11., od 14. do 19. ure, 

Vstopnice so že na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih.

www.tourism-kranj.si

Okusite vinorodno
in kulinarično
Slovenijo

več kot 30 degustacijskih točk

v Rovih pod starim Kranjem

6., 7. in 13., 14. novembra

Besedilo: Alenka Brun

S
eveda, ko pomislimo na štruklje, 
je prva asociacija večine: na štru-
klje gremo k Ančki v Šenčur. Pa 
vendar tisti, ki so jih tam že jedli, 

vedo, kakšne so porcije, a namenoma 
pozabijo na to, saj je želja po okušanju 
močnejša, in so vedno znova 'presene-
čeni' nad obilnim krožnikom, medtem 
ko novinci pač nihajo med idejo, bi si 
privoščili štruklje za glavno jed ali le 
kot sladico ...

Saj poznate pregovor: kamor je še bik, 
naj gre še 'štrik' in tako sva si s prija-
teljico privoščili pošteno, nič kaj shujše-
valno 'kosilce'. Ona je izbrala govedino 
v pikantni omaki z drobnjakovimi štru-
klji, jaz pa sesekljan zrezek v smetanovi 
omaki s širokimi rezanci, ki so mi takoj 

Štruklji za sladico 
Na eni strani tiha mestna okrepčevalnica z dimljenim maslom za 
uvod, krasno predstavljeno figo na morskem krožniku in okusnimi 
svinjskimi ličnicami; na drugi strašna želja po okušanju štrukljev. 
Na koncu se odločiš za oboje. Na vrata pa že trka s svojimi mlinci, 
rdečim zeljem, kostanjevim pirejem, gosjo ali raco priljubljen 
jesenski praznik, martinovo.
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NOVO
možnost plačila s kartico 

vzbudili spomin na otroška leta. Babi-
ca je široke rezance redno pripravljala. 
S krompirjem. Vedno je rekla, da jih 
je 'povaljala' v drobtinah, potem jim je 
dodala krompir. Tega je prej skuhala s 
kožo vred, ga nato olupila in narezala 
med rezance. Seveda je svoj okus jedi 
dodala tudi mast, na kateri je okusna 

mešanica dobivala končni videz. Jed 
je postregla kot samostojno, zraven pa 
sem dobila še kozarec domačega bez-
govega soka. A tudi v smetanovi oma-
ki so bili rezanci odlični. 
Nekaj časa sva še razmišljali, ali bi si 
privoščili sladico ali ne, nato pa sva se 
vdali v usodo. Naročili sva le eno por-

 Štruklji so zagotovo 
ena najbolj značilnih in 
tudi priljubljenih starih 
slovenskih jedi. Ponekod so 
še vedno praznična jed. 

DELOVNI ČAS: 
ponedeljek–petek: od 10. do 22. ure

sobota: od 11.30 do 22. ure
nedelja: od 11.30 do 17. ure

ZASEBNA PRAZNOVANJA 
DO 2. URE ZJUTRAJ

Rezervacije in naročila: 0590 333 88
E: restavracijagrillcenter@gmail.com

Stritarjeva 5, Kranj, za kinom Center
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poskrbimo tudi 
za naše najmlajše 

obiskovalce

   SILVESTROVANJE Z GLASBO V ŽIVO (sprejemamo rezervacije)
   Novoletne zabave za skupine
   V decembru glasba v živo vsak petek in soboto
   Raznovrstni meniji
   Prostor za 150 oseb

NOVO 
otroški 
kotiček
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   Jedi s pravega 
roštilja

   Malice z juho, 
solatni bar

   Študentski boni – 
ugodne cene

   Prostor 
primeren za 
poroke, Abrahame, 
birme, krste, 
pogrebščine…

NOVO  
prostor za  
50 oseb

NOVO
vsak petek jedi  

pod peko

ZNANI MOJSTRI LESKOVAČKEGA ŽARA 
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KITAJSKA RESTAVRACIJA
AZIJA

Gosposvetska 1, 4000 Kranj 
tel.: 04/202 7261
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Ob praznovanju ROJSTNIH  
DNEVOV ali DRUŽINSKIH PRAZNIKOV  
vas čaka presenečenje v obliki DARILA.

DELOVNI ČAS 
od pon. do čet., ned. od 11. do 22.30 

pet., sob. od 11. do 23. ure

NAJBOLJŠA KITAJSKA RESTAVRACIJA 

KOSILO  

od 4,90  naprej 
vam nudimo vsak dan  

od ponedeljka do petka  
do 17. ure, razen  

med prazniki. 

Za kosilo vam  
postrežemo  

kislo-pekočo juho ali  
mešano solato ter glavno  

jed. V ponudbi imamo  
18 različnih menijev  

za kosilo.

JEDI LAHKO  
ODNESETE S SEBOJ.

NA MENIJU IMAMO  
VELIKO OKUSNIH JEDI

SPREJEMAMO  
ŠTUDENTSKE  

BONE

KOSILO
od 4,90 
vam nudimo vsak dan 

od ponedeljka do petka 

mešano solato ter glavno 
jed. V ponudbi imamo 

cijo, a s tremi različnimi kombinacijami: 
čokoladnim, ajdovim in tokrat kostanje-
vim štrukljem. Ko so ti v vsej svoji veličini 
prispeli na mizo, sem poskušala prepri-
čati prijazno natakarico, da sva naročili le 
eno porcijo, tako da mi je komaj razložila, 
da sva dobili eno porcijo, a na dveh krož-
nikih ... 
Navdušil me je ajdov, čokoladni je bil 
resnično čokoladnega okusa, medtem 
ko sem pri kostanjevem štruklju pogre-
šala več okusa po kostanju. A po pravici 
povedano: vsakega sem samo poskusila, 
potem pa prosila, če mi jih lahko zavijejo 
za domov. Ni šlo več, bera je bila polna.
Zanimivo gostinsko nasprotje pa sem 
odkrila v eni izmed ljubljanskih ulic. Sicer 
za tuja velemesta majceni lokali z izjem-
no dobro hrano zadnja leta niso novost, 
pri nas jih prestolnica premore bolj malo. 
Okrepčevalnico Luda z lahkoto zgrešiš, 
ker je njen vhod skoraj neopazen, kar pa 
kasneje popravijo z okusi. Luda je v očeh 
gurmanov ena novih, izredno zaželenih 
kulinaričnih izkušenj, če le dobiš rezer-
vacijo. Okrepčevalnica ima namreč nekaj 
mizic, pa tudi delajo le tri dni na teden, če 

smo si pravilno razložili njihov delovni čas. Kuhajo sodobno lokalno hrano, 
točijo ekološka vina in redno spreminjajo jedilnik, kot so zapisali na spletnih 
straneh, in tega se tudi držijo. Želijo namreč ponujati jedi, ki odražajo sezo-
no, prostor in njihov pogled na gastronomijo. In ta mi je zelo ustrezal, bi pa 
kakšno sestavino na krožnikih lahko pogrešila. Se pač zgodi, da v ustvarjanju 
krožnika in v vsej svoji zagnanosti včasih njegov ustvarjalec pozabi, da je manj 
lahko več. Drugače pa je bila prav vsaka sestavina na krožniku zase in v kom-
binaciji z drugimi izredno okusna. 
Luda je posebno kulinarično doživetje za naše brbončice in tudi cenovno čisto 
sprejemljiva, tako da komaj čakam naslednjega podobnega doživetja. Pa tudi 
na štruklje bom kmalu še šla: ta trenutek sem stoodstotna, da bodo naslednjič 
glavna jed in bo med njimi tudi skutin, a ko bom sedela za mizo in naročala, 
vprašanje, če me ne bodo ponovno premamili tudi široki rezanci. 
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Glavni kuhar Sahu se je jezil, ker so na 
letališču zadržali vse 'njegove' začimbe. 
Njegov pomočnik Subnan se ni kaj veliko 
obremenjeval s šefovim godrnjanjem, 
temveč je v velikem loncu pridno mešal 
piščančjo masalo, ki so jo čez slabe 
pol ure odpeljali na prizorišče snema-
nja novega indijskega filma v Bohinju. 
Namreč ne gre za kakšno novo restavra-
cijo, kot bi morda mislili glede na naslov, 
temveč je bilo treba nahraniti filmsko 
ekipo in Indijci vedno s seboj pripeljejo 
kuharje in začimbe.  Namreč pred sla-
bim mesecem dni smo ob Bohinjskem 
jezeru naleteli na snemalno ekipo iz 
Mumbaja, ki je snemala prizore za film 
Rubikova kocka. In kot večina bollywood-
skih filmskih ekip – kar smo že omenili, 
so tudi tokrat imeli filmarji s seboj vse 
potrebno za pripravo svojih obrokov. No, 
razen začimb, ki so ostale pač na letali-
šču, kar je strašno jezilo Sahuja. Glavna 
kulinarična slovensko-indijska vez pa je 
bil Kumar, gostinec iz Maribora, ki v Slo-
veniji živi že devet let. Poleg piščančje 
masale sta Sahu in Subnan pripravila za 
kosilo še juho iz leče, pa tako imenovani 
jajčni bhurji, v katerega sta dala tudi čili 
in čebulo. Na prvi pogled je izgledal kot 
neke vrste sataraš. Seveda ne smemo 
pozabiti na glavnega spremljevalca 
indijske kuhinje: riž. Zanimiva je bila tudi 
solata, ki je v velikih in nizkih ponvah za 
peko čakala, da jo postrežejo. Filmska 
ekipa na terenu šteje precej ljudi in 
kuharja se z iskanjem solatnih skled 
nista kaj preveč ukvarjala. Postregla sta 
jo brez olja in kisa, le oprano, narezano 
in s priloženimi rezinami limone. A. B.

INDIJSKA KUHINJA V BOHINJU

Besedilo: Alenka Brun

Ž
e čez osemdeset restavracij je letos 
sodelovalo na jesenskem priljub-
ljenem Tednu restavracij, kakor 
so poimenovali kulinarično doga-

janje po vsej Sloveniji, ko lahko izbira-
te mizo tudi v najboljših kuhinjah in 

je ponudba posebnih menijev po pose-
bni ceni, le petnajst evrov. Kulinarična 
dogodivščina se je odvijala med 16. in 
25. oktobrom, a določeni sodelujoči so 
zaradi povpraševanja že prvi dan zapol-
nili vse razpoložljive kapacitete za vse 
dni dogajanja. Lahko bi rekli, da so bili 
razprodani, še preden se je vse začelo. 
Sta pa Bled in Radovljica pred kratkim 
napovedala dodatno ponudbo okušanja 
– tokrat oba v novembru. Izbrane blej-
ske restavracije bodo razveseljevale z 
meniji, katerih vodilo bo domača, letne-
mu času prilagojena ponudba po dosto-
pnih cenah. Podobno razmišljajo orga-
nizatorji Okusov Radol©ce, pa še pester 
spremljevalni program se obeta. 

Z Okusi Kamnika pa so vas ponovno 
razvajali pred kratkim, na zadnjem od 
štirih Vikendov odprtih vrat. Med pestro 
ponudbo ste lahko brezplačno degusti-
rali tuhinjsko filo – eno tipičnih jedi 
Okusov Kamnika, ki so jo pripravljali 
samo ob največjih praznikih. »Osnovne 
sestavine te tipične jedi so šunka oziro-
ma prekajeno meso, bel kruh, jajca, 
čebula, smetana in različne začimbe,« 
pove Primož Repnik, šef kuhinje v gos-
tilni Repnik. V gostilnici in kavarni Pri 
podkvi so vam na primer ob malici ali 
kosilu podarili tradicionalno kamniško 
sladico kloštrsko kremšnito, v pubu Pod 
skalo pa ste lahko brezplačno pokušali 
kamniško pivo Mali grad. 

Domači 
okusi
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V
eseli smo, da je gospa Jelovčan ugoto-
vila pomen sterilizacije in kastracije, 
konkretno pri mačkih, o katerih piše 
v svojem članku. Žal nam je, da se je 

kljub vsem široko dostopnim informacijam 
do tega dejstva dokopala tako pozno, a bolje 
pozno kot nikoli.
V članku je zapisanih nekaj dejstev, ki jih 
moramo pojasniti še z drugega vidika z 
namenom, da ne bi dobili napačnih infor-
macij tisti, ki mogoče še niso povsem prepri-
čani o tem, kaj je (edino) pravilno.
Avtorica članka navaja, da »[¼] je osnovno 
poslanstvo vsakega živega bitja nadaljeva-
nje vrste [¼]«. Če se glede na vsebino član-
ka osredotočimo na mačke: zanje to nika-
kor ne drži. Mačke se ne razmnožujejo z 
namenom izpolnjevanja svojega »poslan-
stva« – mačke se razmnožujejo prepro-
sto zato, ker jih k temu žene neustavljiv 
nagon. V nasprotju z npr. človekom, ki se 
za nadaljevanje svoje vrste odloči razum-
sko in (povečini) odgovorno, za mačke to 
ne velja. Edini način, da svojo mačko obra-
nite pred številnimi posilstvi mačkov iz 
sosedstva, svojega mačka pred napornimi 

boji za samico s tekmeci, oba pred možnos-
tjo okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi 
ter tragično smrtjo, ko slepo sledijo svojemu 
nagonu čez prometne ceste, je, da pravo-
časno poskrbite za sterilizacijo/kastracijo. 
Pri tem ne poslušajte nasvetov nekaterih 
veterinarjev, da se poseg opravi šele po šest-
ih mesecih starosti ali celo po prvem leglu. 
Veterinar, ki si upa izjaviti kaj takega, je 
nestrokoven in prav nič seznanjen s pro-
blematiko preštevilnih mačjih mladičev, 
ki jih, kot domneva tudi avtorica članka, 
večinoma doleti ne ravno rožnata usoda.
Napačna je tudi navedba avtorice, da 
»kranjska občina to brezplačno možnost 
(sterilizacij in kastracij, op. DZZŽ Kranj) 
zagotavlja samo dvakrat letno«. Naj na tem 
mestu omenimo, da smo z avtorico vzposta-
vili tudi oseben kontakt v povezavi z mačko 
Mijavko, o kateri piše. 
Najprej moramo poudariti, da gre pri tem 
za sterilizacije in kastracije prostoživečih, 
brezdomnih in zapuščenih mačk, seveda 
nikakor ne lastniških. Za lastniške mačke 
je odgovoren vsak lastnik sam, za osnovno 
veterinarsko oskrbo, na čelu s sterilizacijo 

in kastracijo prostoživečih, brezdomnih 
in zapuščenih mačk pa občina, na obmo-
čju katere se taka mačka nahaja oz. najde. 
To po Zakonu o zaščiti živali velja (oz. bi 
moralo veljati – nekatere občine je treba na 
to njihovo zakonsko dolžnost spomniti, tudi 
s pomočjo veterinarske inšpekcije, če ne gre 
drugače) za vse občine, ne le MO Kranj, s 
katero imamo glede oskrbe prostoživečih 
mačk dobre izkušnje. Na tem mestu pou-
darjamo: takoj ko v svoji okolici opazite 
mačko, ki vam ni znana, pa ne glede na 
to, v kakšnem stanju je (zdrava, bolna, 
lepo negovana, zanemarjena, prijazna, 
plašna  ¼ ), poskusite ugotoviti, če komu 
pripada, in če ne, se nemudoma obrnite na 
občino z namenom, da se jo čim prej vete-
rinarsko oskrbi. Če se boste ponudili, da po 
veterinarski oskrbi prevzamete skrb za hra-
njenje in osnovni nadzor nad mačko, bo za 
mačko še dodatno dobro.
Sicer pa se v primeru najdbe mačke oz. živali 
nasploh lahko obrnete tudi na naš elektron-
ski naslov info@dzzz-kranj.si in vam bomo 
pomagali z nasveti in informacijami.
In ne bojte se, da bi vaši vnuki poznali mač-
ke samo še z razglednic, ker se tako strastno 
angažiramo za sterilizacijo in kastracijo 
mačk. Vsak trenutek bo obstajalo (pre)
veliko število tistih, ki jim je sterilizacija/
kastracija zadnja skrb na tem svetu, in če 
vam povemo, da en sam par mačk skupaj s 
svojimi potomci v petih letih »sproducira« 
20.000 mačk, vam je, upamo, vse jasno.
Sterilizirajte – kastrirajte – posvajajte! Mačk 
je preveč, dobrih in odgovornih domov zanje 
pa premalo. Bodite del rešitve, ne problema.

Ekipa Društva za zaščito  
živali Kranj

Odziv Društva za zaščito živali Kranj na članek »Mucki iščejo dom«

Sterilizacija  
in kastracija mačk

 Na tem mestu poudarjamo: takoj ko v svoji okolici  
opazite mačko, ki vam ni znana, pa ne glede na to,  
v kakšnem stanju je (zdrava, bolna, lepo negovana, 
zanemarjena, prijazna, plašna …), poskusite ugotoviti,  
če komu pripada, in če ne, se nemudoma obrnite na občino  
z namenom, da se jo čim prej veterinarsko oskrbi.  
Če se boste ponudili, da po veterinarski oskrbi prevzamete 
skrb za hranjenje in osnovni nadzor nad mačko, bo za  
mačko še dodatno dobro.



Helena  
Jelovčan

S
adje lahko sušimo na zraku, na 
soncu, topli krušni peči, če jo 
imamo, sicer pa pri nizkih tem-
peraturah in priprtih vratcih kar 

v pečici, vse bolj uveljavljeni so v sodo-
bnih gospodinjstvih tudi posebni apara-
ti – sušilniki za sadje in zelenjavo. Tega 
za sušenje sadja najraje uporabljam 
tudi sama, saj je postopek hitrejši kot 
pri sušenju na lončenem kaminu. 
Jabolka v domačem sadovnjaku so tudi 
letos dokaj dobro obrodila, bilo jih je 
precej več, kot se jih da sproti pojesti. 
Shranjevanje v premalo hladni in vlaž-
ni kleti po izkušnjah ne pride v poštev, 
razen morda gajbice ali dveh za hitro 
uporabo. Tako sem večino jabolk tudi 
to jesen predelala v sok. Nekaj sem jih 
naribala in shranila v zamrzovalnik, ta 
bodo prišla prav pri zimski peki peciv. 
Nekaj jabolk pa sem tudi tokrat posuši-
la. Raje kot jabolčne krhlje imam jabol-
čni čips, ki prijetno hrustlja med zobmi 
in je odlična zamenjava za krompirjev 
čips, ki se mu izogibam. Po jabolčnem 
čipsu radi sežejo tudi moji gosti, prav 
pride tudi kot zdravo darilce. 
Za pripravo jabolčnega čipsa je časa 
še dovolj. Če hočemo, da bo čips oku-
sen, morajo biti okusna, zdrava in 
zrela tudi jabolka. Sama jih le operem 
in osušim, lupim pa ne več. S pose-
bnim (žal) kovinskim »vrtalnikom« 
izdolbem peščišče od peclja do muhe. 

Sadež nato narežem na približno tri-
milimetrske rezine. Uporabljam kera-
mični nož, da meso čim manj potemni 
(oksidira). Iz istega razloga rezine za 
minuto ali dve namočim v skodelici 
vode, ki ji dodam limonin sok. Osušim 
jih na papirnati brisači in zložim na 
pladnje sušilnika. 
Moj sušilnik potrebuje za sušenje 
rezin približno šest ur. Po dveh urah 
pladnje zavrtim za 180 stopinj, po šti-
rih urah pa zamenjam še njihov vrstni 
red po vertikali: spodnji pride na vrh 
in tako naprej. Rezine tudi obrnem. Le 
tako se mi enakomerno posušijo, saj 
aparat ni bog ve kakšen dosežek tehni-
ke. Ohlajeni čips shranim v velike ste-
klene kozarce, zaprem s pokrovčki in 
odnesem v klet (nekaj ga seveda zma-
njka že med potjo). 
Na podoben način lahko sušimo tudi 
druge vrste sadja. Sama sem že sušila 
slive. Letos jih je bilo doma le za vzo-
rec, sušenje pa traja, če se prav spom-
nim, dva dni, tako da se mi po njem 
niti ne toži. Od kupljenega sadja sem 
poskusila edino s kakijem, ki mi je 
odličen svež, posušen pa je še slajši. 
Gotovo bi se splačalo doma sušiti tudi 
drugo kupljeno sadje preverjene kako-
vosti; ne zaradi denarja, zlasti zaradi 
zdravja, saj industrija posušenemu 
sadju praviloma dodaja škodljive doda-
tke za lepši videz in daljše trajanje. 

Jabolčni 
čips
Podobno kot zdravilna zelišča, 
začimbe in dišavnice je mogoče 
lepo posušiti tudi večino 
vrst sadja. Bistveno je, da s 
sušenjem sadju odvzamemo 
vodo in tako onemogočimo 
razvoj mikroorganizmov, ki mu 
sicer skrajšujejo uporabnost. 
Vendar pa sušenje vpliva tudi 
na strukturo in vsebnost hranil; 
precej se povečata količina 
sladkorja in vlaknin, medtem  
ko se zmanjša količina 
nekaterih vitaminov. 



Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

T
udi sami uporabniki moramo s pravilnim ravnanjem 
zagotavljati požarno, okoljsko in zdravstveno varnost. 
Sekcija dimnikarjev pri Obrtno podjetniški zbornici Slo-
venija nas v zloženki najprej šokira s številom dimniških 

požarov v zadnjih nekaj letih. Leta 2010 je bilo kar 1168 poža-
rov v objektih, od tega 449 nastalih zaradi vžiga saj, iskrenja in 

neustreznega tehničnega stanja dimniških naprav. Leto kasne-
je je bilo še več požarov, in sicer 1715, od tega 383 iz istega raz-
loga, leta 2012 je bilo 1850 požarov, leta 2013 jih je bilo 1704 in 
lansko leto 1600. 
Po podatkih inštituta za varovanje zdravja Republike Slove-
nije je zastrupitev z ogljikovim oksidom (CO) v naši državi 
najpogostejša smrtna nenamerna zastrupitev, saj umre pov-
prečno pet ljudi letno, kar je dve smrtni zastrupitvi in pol na 
milijon prebivalcev.

Ravnajmo preventivno  
in samozaščitno
Varno v novo kurilno sezono – izvleček skrbnega ravnanja uporabnikov 
in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Storitve dimnikarske službe primarno izvajamo na območju občin  
Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Tržič, Naklo, MO Kranj, Preddvor, Šenčur,  
Cerklje, Komenda in Mengeš.

Podjetje je specialist na področju oskrbe in nadzora malih kurilnih, dimovodnih in 
prezračevalnih naprav. Svoje znanje in izkušnje pridobiva v slovenskih in mednarodnih  
strokovnih združenjih.

Hvala za zaupanje!

http://www.dimnikarstvo.si
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POGOSTOST IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV. Zakonodaja predpisuje 4-krat 
v kurilni sezoni (za primorsko regijo 3-krat) čiščenje kurilnih in dimovodnih nap-
rav na trdna goriva. Vsi, ki kurijo na biomaso, morajo čiščenje opraviti 2-krat na 
kurilno sezono. Tisti uporabniki, ki se grejejo na tekoče ali plinasto gorivo, pa 
1-krat v sezoni. Vse kurilne in dimovodne naprave je treba 1-krat letno pregleda-
ti. Prav tako se 1-krat v sezoni opravi meritev emisije dimnih plinov. Enkrat na 
sezono se pregledajo in po potrebi čistijo tudi zračniki za prezračevanje prostorov 
– zaradi požarne varnosti, preprečevanja posegov in higiene.
Lastnik oziroma uporabnik je dolžan pristojni dimnikarski službi prijaviti vsako 
novo ali rekonstruirano kurilno in dimovodno napravo ali spremembo energenta. 
Prav tako je dolžan odjaviti kurilno napravo, ki ni več v uporabi. Prvi pregled se 
opravi tudi na obstoječih napravah, ki že dlje časa niso obratovale, pa jih upora-
bnik želi na novo zagnati. Z dimnikarsko službo se je dobro posvetovati še pred 
vgradnjo, sanacijo in še pred nakupom kurilne naprave.
PRVI PREGLED – PO VGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, SANACIJI. Prvi pregled se opravi 
z namenom, da se preveri, ali so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumen-
tacijo, predpisi in pravili stroke. Da se prepreči, da bi bile na novo vgrajene naprave 
napačno vgrajene ali da bi bile naprave, ki kot tipski proizvod presegajo mejne vre-
dnosti emisij. Zagotoviti je treba potrebne evidence o napravah in ugotoviti odgo-
vorne osebe, zagotoviti pogoje za varno, pravilno in učinkovito obratovanje in poslu-
ževanje naprav, zagotoviti nadaljnjo redno oskrbo in nadzor naprav ter uporabniku 
podati neodvisno povratno informacijo o napravah.
LETNO PREGLEDOVANJE. Namen rednega pregledovanja kurilnih, dimovodnih 
in prezračevalnih naprav je ugotovitev, ali so naprave še v uporabnem stanju in 
ali so varne za uporabo, prisotnost vnetljivih snovi in materialov v bližini kuril-
nih in dimovodnih naprav. Pri pregledu se ugotovi tudi sprememba pogojev za 
obratovanje naprav (dovod zraka, kuhinjske nape, več naprav na skupni dimnik). 
Pregledajo se priključitve novih naprav, stanje rezervnih dimovodnih naprav, 

Toploti dajemo obliko že 60 let!

Hrovat Jurij s.p. 
Grobeljska cesta 2
1234 Mengeš 
www.pecarstvo-hrovat.si
info@pecarstvo-hrovat.si
01 729 11 96
031 706 009 

PEČARSTVO
HROVAT

MENGEŠ

Štedilniki 
Masivne lončene peči 
kaMinske in peletne peči
kaMini

Ugodno do vrhunske ogrevalne naprave - Jesenska akcija Masivnih lončenih peči Hrovat
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prehodnost in ustreznost zračnikov za prezračevanje bivalnih 
prostorov.
NADZORNE MERITVE EMISIJE DIMNIH PLINOV. Lastniki 
oziroma uporabniki so dolžni omogočiti in zagotoviti redno 
letno neodvisno meritev emisije dimnih plinov, da se preve-
rijo vplivi kurilne naprave na okolje, učinkovito rabo energije 
(poraba goriva), tlačne razmere in prisotnost nevarnih kon-
centracij CO v dimnih plinih.
REDNO ČIŠČENJE. Lastnik oziroma uporabnik je dolžan omo-
gočiti in zagotoviti nemoteno in redno čiščenje vseh kurilnih,  
dimovodnih in prezračevalnih naprav. 
Z rednim čiščenjem se zagotovi požarno varno obratovanje, 
zmanjša poraba goriva in onesnaževanje okolja, zmanjša se 
možnost za nastanek dimniškega požara, če pa že nastane, je 
škoda na samem objektu ali dimniku minimalna ali je sploh 
ni. Z rednim čiščenjem se tudi zagotovita nemoten dovod sve-
žega zgorevalnega zraka do kurilnih naprav in odvod dimnih 
plinov skozi dimnik, bistveno se zmanjša možnost za zastru-
pitev ljudi z ogljikovim monoksidom.
VGRADNJA, SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA KURILNIH IN DIMO-
VODNIH NAPRAV. Dimnikarska služba še vedno beleži vgradnje, 
sanacije in rekonstrukcije naprav v lastni režiji uporabnikov. 
V kolikor tovrstnih del ne izvede pooblaščeno in usposobljeno 
izvajalsko podjetje, je verjetnost za napake in nevarne posledice 
veliko večja. To potrjujejo tudi opravljeni prvi pregledi. V pri-
meru samogradnje ni strokovnjaka, ki pozna tehnična pravila 
in ki z izdajo podpisane dokumentacije prevzema odgovornost 
za pravilno vgradnjo. Ko dimnikarska služba s prvim pregledom 
preveri pogoje za varno obratovanje, odgovornost za odpravo 

morebitnih napak v primeru samogradnje nosi uporabnik sam. 
Napake so lahko usodne, še posebno če govorimo o zastrupitvah 
z monoksidom ali požaru. Zato velja ponovno poudariti: vgrad-
nje, sanacije in rekonstrukcije naj izvede le pooblaščeno in uspo-
sobljeno podjetje.
SPLOŠNE DOLŽNOSTI LASTNIKOV, UPORABNIKOV KURILNIH 
NAPRAV. Vsi lastniki oziroma uporabniki kurilnih, dimovo-
dnih in prezračevalnih naprav so dolžni ravnati samozaščitno 
in preventivno. 
Na podstrešja, v okolico dimnikov ne smejo odlagati nepotrebne 
krame ter zagotoviti prost dostop do dimovodnih naprav, s čimer 
zagotovijo nemoteno vzdrževanje in omogočijo intervencijo v 
primeru požara. Poskrbeti morajo, da čistilne odprtine na dimni-
ku niso založene s pohištvom, gorljivimi materiali ali so nakna-
dno zazidane, da uporabljajo samo dovoljene energente, ne kuri-
jo plastične embalaže, kemijsko obdelanega lesa in lesnih 
odpadkov ipd. Za čiščenje se ne smejo uporabljati razni dodatki 
gorivom, ker ti dodatki delujejo na principu povečanja tempera-
ture plamena. Nestrokovna uporaba teh dodatkov je nemalokrat 
vzrok za dimniški požar. Vsakršen poseg v kurilno ali dimovod-
no napravo je treba sporočiti pristojni dimnikarski službi, prav 
tako morajo javiti vsakršne spremembe na stavbi, ki lahko vpliva-
jo na obratovanje naprav. Prav tako je treba prijaviti vsako novo 
vgrajeno, rekonstruirano ali na novo zagnano kurilno napravo. 
Zagotoviti morajo, da dimnikarske storitve v rednih in predpisa-
nih rokih opravi pooblaščeni izvajalec dimnikarskih storitev. 
Običajno dimnikar storitve najavi, sicer uporabnik dimnikarja 
sam naroči. Dolžni so redno vzdrževati, obnavljati in izboljševati 
kurilne naprave. 
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Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

J
e kaj narobe z velikimi okni? Seve-
da ni, kajti več naravne svetlobe, 
kot jo imamo v stanovanju, bolje je, 
udobneje je, bolj zdravo, celo pame-

tneje in precej dražje. Mimoidoči, ki pri-

de na Gorenjsko, lahko po tipu hiše kaj 
kmalu pomisli, da je za naslednjim ovin-
kom že morje. Vendar ni za naslednjim 
ovinkom, ampak sto trideset kilometrov 
preč. V naši ulici se gradijo tri nove hiše z 
ogromnimi panoramskimi okni, ki pa ne 
ponujajo pogleda na Storžič, Triglav ali 
Krvavec, temveč na sosedovo hišo. Vse tri 

so tipične »primorke«, hiše, ki ne pozna-
jo snega, ogromnih količin dežja, redne 
toče, vetra, nizkih temperatur in zadnje 
čase zelo visokih temperatur, torej never-
jetnih temperaturnih razlik.
Ste vedeli, da večino toplote pozimi 
izgubimo skozi neizolirane okenske 
površine? Ta problem lahko rešimo 

Varčujem!  
Pa naj stane, kar hoče!
Vse hiše, ki se danes gradijo, so prepoznavne po izredno velikih steklenih površinah.   
Da, govorili bomo o novih hišah na Gorenjskem, ne na Primorskem.
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tako, da na okna vgradimo rolete, ki nudijo dodatno izolaci-
jo. S spuščenimi roletami lahko zmanjšamo toplotne izgube 
za do 30 odstotkov in tako privarčujemo pri stroških ogre-
vanja. Večja, kot so okna, večje rolete potrebujemo, a ker je 
panoramska steklena stena namenjena za uživanje v razgle-
dih, rolete niso ravno najboljša izbira. 
IN POTEM PRIDE POMLAD Ko nas skozi steklene površine 
greje pomladno sonce, je v prostorih zelo prijetno, a kmalu 
bo sonce pridobilo moč in postalo bo prevroče. Rolete nam 
poleti pomagajo pri zagotavljanju ugodne klime v prostoru. 
Z roletami lahko zaustavimo do 80 odstotkov vročine, ki bi 
sicer segrevala prostor, in s tem privarčujemo pri stroških 
hlajenja s klimatskimi napravami. Adijo razgledi v polet-
nem času.
Strokovnjaki pravijo, če pred stekleno površino ni zunanje-
ga senčila, nastane ob sončnem sevanju efekt tople grede, ki 
zelo segreva prostor do višjih temperatur, kot so primerne 
za normalno bivanje. Pametno je razmišljati vnaprej in se 
pravočasno odločiti za zaščito z roletami. Lahko se odločimo 
tudi za zunanje žaluzije, ki bodo poleti dobro ščitile pred 
vročino, vendar je pametno misliti tudi na zimo, ko žaluzije 
nimajo nobene izolacijske vrednosti. In smo spet pred vpra-
šanjem, koliko nas bo to stalo.
Za pravilno uporabo zunanjih senčil je v zimskem času pri-
poročljivo, da so rolete ponoči zaprte, podnevi pa jih ponov-
no odpremo. Med steklom in roletnim plaščem tako ponoči 
nastane dodatna plast zraka, ki deluje kot izolator. Pri zuna-
njih žaluzijah to ni mogoče, zaradi česar so manj primerne 

za energetsko učinkovito gradnjo. V poletnem času se pripo-
roča, da je roleta čez dan dvignjena približno 15 cm, da pride 
do izmenjave zraka med roleto in steklom. Tako preprečimo 
kopičenje vročega zraka in odvajamo vročino stran od stekla. 
Pri izbiri senčil moramo razmišljati dolgoročno, saj lahko le 
tako privarčujemo. Senčila kupujemo za dolgi rok, tako da se 
nam začetna investicija v rolete hitreje povrne. Za prihranek 
je treba paziti tudi na pravilno vgradnjo stavbnega pohištva, 
saj morajo biti toplotni mostovi in toplotne izgube minimal-
ne. In tu največkrat naredimo napako, ki jo potem vsa leta do 
prve adaptacije hiše močno obžalujemo.
PREZRAČEVANJE, SKRB ZA BOLJŠI ZRAK Za naravno prez-
račevanje prostorov je najbolj priporočljivo, da enostavno 
odpremo okna. Poleti tako notri spustimo ves mrčes s komar-
ji na čelu. Pozimi pa shladimo pol hiše. Če vgradna situa-
cija to dopušča, strokovnjaki priporočajo vgradnjo senčila 
z integriranim komarnikom. Najboljša rešitev so rolete. V 
poletnem času se fasada objekta segreva. Toplota, ki jo fasada 
prevzame, z nekajurnim zamikom preide v notranje prosto-
re. V nočnem času si želimo hladnejših prostorov, ki jih je 
poleti treba ohlajevati s klimatskimi napravami, če si v pro-
storih ne želimo komarjev in ostalih insektov. V primeru, da 
imate na oknih komarnike, se prostor enostavno hladi tako, 

Tudi če ni funkcionalno in še manj varčno, 
pomembno je, da je lepo.
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Nikotrans & Begrad, d. o. o.

Razvoz betona v najkrajšem 
možnem času z najsodobnejšim 
avtomešalcem z že vgrajeno roko  
s črpalko na kamionu (doseg roke  
25 m), popolna izraba materiala, 
zelo primeren za težko dostopne 
kraje, kjer je dostop več kamionom  
otežen, za manjše betonaže, 
greznice, škarpe, brez razsipavanja 
betona v okolico.

Savska loka 23
4000 Kranj
Tel.: 04/236 40 30
Faks: 04/236 40 32

Skandinavska  
kakovostna zaščita  
vseh lesnih površin

Odslej tudi
TRGOVINA Z GRADBENIM 
MATERIALOM
  opečni izdelki,
  betonski in modularni bloki,
  poroterm,
  betonske cevi, jaški, pokrovi,
  cement, apno, malta, mivka,
  tlakovci, robniki,
  betonsko železo, armaturne mreže,
  PVC program.

1. kombinacija: 
bukve (70 %) in smreke (30 %)

 
2. kombinacija: 

bukve (30 %) in smreke (70 %) 

051/306 000 
04/236 40 30
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da odpremo okna, zaradi česar vklop kli-
matske naprave ni potreben. S tem se 
izognemo tudi nadležnemu hrupu ob 
delovanju agregata klimatske naprave 
in stroškom hlajenja. Ko boste izkusili 
mirne noči brez nadležnih komarjev in 
poletne večere ob odprtem oknu, si bos-
te želeli, da bi se za komarnike odločili 
že mnogo prej. 
Vse to ni opisano kot oglas za senčila, 
rolete in žaluzije ter komarnike, temveč 
»antireklama« za velika okna. Ki so sicer 
zelo modna pri novogradnjah, vendar 
ne za gorenjski konec dežele. Zakaj? 
Zato, ker bodo stroški ogrevanja nenor-
malno višji, pa že tako so visoki. Na 
Gorenjskem pa živimo varčni ljudje. Se 
spomnite, kakšna okna so včasih imele 
gorenjske hiše? Danes bi verjetno od 
same klavstrofobije »umrli« v prostorih 
s takimi malimi okenci s polkni, kajne? Velika okna na Gorenjskem so »zelo modna«.

Ste vedeli, da večino toplote pozimi izgubimo skozi steklene površine? Ta problem lahko 
rešimo tako, da na okna vgradimo rolete. S spuščenimi roletami zmanjšamo toplotne 
izgube za do 30 odstotkov in tako privarčujemo pri stroških ogrevanja. A ker je panoramska 
steklena stena namenjena za uživanje v razgledih, rolete niso ravno najboljša izbira. 

V FEBRUARJU

Salon Prevc Žabnica, Dorfarje 17, Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC, BTC hala 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: alples.studio@prevc.si www.prevc.si

 dnevne sobe
 sedežne garniture
 pohištvo po meri

DNEVNA SOBA PRIZMA

Ali je dnevna soba tudi vaš najljubši prostor? 
Dnevna soba je lahko prostor za počitek in sproščanje, gledanje najljubšega filma, prostor za 
druženje z družino in prijatelji … Lahko pa je tudi prostor za hiter prigrizek ali enostavno večerjo. 
Manjši otroci se večino časa v dnevnem prostoru igrajo, zato dodaten predal za shranjevanje igrač 
ne bo odveč. Dnevno sobo nekateri uporabljamo kot delovni kotiček, še posebej če nimamo na voljo 
drugega primernega prostora. Zagotovo lahko rečemo, da v nobenem drugem prostoru v stanovanju 
ne počnemo tako raznolikih stvari, kot ravno tukaj. Oprema mora našim aktivnostim v dnevni sobi 
kar najbolj ustrezati.

Priporoča Peter Prevc!
Izberimo kakovostno pohištvo, ki je sestavljivo po elementih. Za vsak prostor se najde primerna 
rešitev. V naših salonih pohištva vam svetujemo pri opremi dnevne sobe in izbiri sedežne garniture. 
V mesecu novembru lahko naročite dnevno sobo Prizma po posebni akcijski ceni. Pokličite nas ali pa 
nas obiščite v Alples studiu Ljubljana BTC, hala 10 ali v salonu Žabnica, Dorfarje 17, Žabnica. Več o 
akcijski ponudbi pohištva na www.prevc.si.
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

Če smo točnejši, potem lahko krivimo 
tudi napredno tehnologijo, ki se vse-
skozi draži, a ponuja manjšo porabo 
energije. Bolj kot je pralni stroj, sušilni 
stroj, pečica, hladilnik, zamrzovalnik ... 
varčen, dražji je. In če hočemo privar-
čevati, si kupimo tistega cenejšega, ki je 
povsem dober, a ni varčen.
Stroški za energijo, ki jih gospodinjstvo 
nameni za kuhanje, niso zanemarljivi. 
Spreminjanje načina kuhanja in upora-
ba energetsko učinkovitih pečic lahko 
zmanjša strošek energije, ki je name-
njen za toplotno obdelavo hrane. Ener-
getsko je najbolj učinkovita naprava za 
pripravo hrane mikrovalovna pečica, 
sledi ji kuhalna plošča in na zadnjem 
mestu je pečica. Je kdo kaj slišal o tem, 
da mikrovalovna pečica ni zdrava? Ver-

jetno to pravijo proizvajalci običajnih 
pečic, kajne? 
Če med uporabo električne pečice pogle-
date na števec električne energije, boste 
hitro opazili, da se števec bistveno hitreje 
vrti kot običajno, kar pomeni, da je tudi 
raba električne energije veliko večja.
JE UČINKOVITEJŠA KLASIČNA ALI VEČ-
SISTEMSKA PEČICA? Pri klasični peči-
ci, naj bo električna ali plinska, se toplota 
širi z naravno konvekcijo in s sevanjem 
toplote od grelca proti hrani, zato hra-
no pečemo le na eni višini. Električna 
pečica ima vgrajene spodnje in zgornje 
grelce moči od 2 do 3 kW (kilovatov), 
plinska pa ima gorilnik le na dnu pečice, 
običajno z močjo 3,5 kW. Klasično elek-
trično pečico moramo v večini primerov 
predgreti, kar poveča rabo energije. Pri 
plinski pečici to ni potrebno.
Večsistemske pečice so običajno ener-
getsko učinkovitejše od klasičnih pečic, 

Varčevanje  
v gospodinjstvu
Zgodbice, podkrepljene z nasveti, kako varčevati v samem 
gospodinjstvu, poslušamo vseskozi, ukrepamo pa redko.

Zgornje Bitnje 1
4209 Žabnica (Kranj)

Tel. 04 23 15 700
www.gitas.si

PRODAJA        
SERVIS       

MONTAŽA

Zgornje Bitnje 1
4209 Žabnica, Kranj
Tel.: 04 23 15 700
www.gitas.si

PRODAJA – SERVIS – MONTAŽA

Električni 
grelniki

Plinski grelniki Oljni grelniki Stacionarni grelniki
Izsuševalniki vlage Ventilatorji

Zgornje Bitnje 1
4209 Žabnica, Kranj
Tel.: 04 23 15 700
www.gitas.si

PRODAJA – SERVIS – MONTAŽA

Električni 
grelniki

Plinski grelniki Oljni grelniki Stacionarni grelniki
Izsuševalniki vlage Ventilatorji

saj ogrevan zrak neprekinjeno kroži 
okrog hrane, ki se peče. Združujejo 
različne sisteme delovanja, ki omo-
gočajo optimalno izrabo pečice in 
na ta način manjšo rabo energije. 
Poleg klasičnih grelcev ima pečica 
tudi infra grelec ali ventilator, lahko 
tudi oba hkrati. Različne sisteme lah-
ko poljubno izbiramo in po potrebi 
med seboj kombiniramo. Predgre-
tje v večini primerov ni potrebno. V 
povprečju se z uporabo večsistemske 
pečice zmanjša raba energije za pri-
bližno 20 odstotkov. In koliko so več-
sistemske dražje od klasičnih pečic? 
Malce več kot 20 odstotkov.
Ventilator na zadnji steni vsesava 
zrak iz notranjosti pečice in ga poti-
ska preko grelca nazaj v pečico. Pri-
silno kroženje zraka omogoča ena-
komernejšo in hitrejšo porazdelitev 
toplote. Zato predgrevanje ni potre-

Ko kupujete hladilnik, 
bodite pozorni na 
energijski razred. Z 
nakupom hladilnika 
razreda A+++ lahko 
še dodatno prihranite. 
Vsekakor se pri nakupu 
novega hladilnika  
cenovno ne izplača 
posegati po modelih,  
ki so označeni z energijsko 
oznako, nižjo od A+. 



  MOJ DOM I 45  

član:

ogrevanje  vodovod  prezračevanje  kopalnice  keramika
Eltron, d.o.o. | Šuceva ulica 56, 4000 Kranj | e. info@eltron.si | www.eltron.si | ODPRTO: PON - PET: 7.00 - 19.00 , SOB: 7.00 - 13.00

24 LET IZKUŠENJ, KAKOVOST, 
BREZPLAČNO STROKOVNO SVETOVANJE IN IZRIS KOPALNIC, 

POMOČ PRI IZBIRI IZVAJALCA, GARANCIJA IN ZANESLJIV SERVIS.

R
R

®

eltron 179x120.indd   1 16/02/15   14:53

bno. Zahtevana temperatura za pečenje se v primerjavi s klasično pečico zniža za 
20 do 40 °C. Hkrati lahko pečemo v več nivojih, kar pomeni pomemben prihranek 
energije.
HLADILNIK Ni gospodinjstva brez hladilnika. Za televizijo drugi najpomembnejši 
artikel v vsakem domu. Hladilnik tako predstavlja skoraj najpomembnejši element 
gospodinjstva, a obenem tudi enega najbolj energijsko potratnih.
Glede na njegovo funkcijo mora biti hladilnik – za razliko od pečice, pralnega stro-
ja, kuhinjskih pripomočkov – stalno priključen na elektriko. Ali lahko kaj storimo, 
da mesečni strošek elektrike, ki jo porabi hladilnik, zmanjšamo?

NOV HLADILNIK JE NUJEN Pora-
ba električne energije hladilnikov 
je odvisna predvsem od modela in 
starosti aparata. Starejši hladilniki 
(kombinirane hladilno-zamrzoval-
ne enote) s prostornino 150 litrov 
letno porabijo povprečno 600 kWh 
elektrike, kar ni zanemarljiv poda-
tek. Sodobni hladilniki imajo napre-
dnejšo in varčnejšo tehnologijo ter 
porabijo letno okoli 220 kWh. To je 
skoraj trikrat manj kot starejši hladil-
niki. Največ lahko torej prihranite, če 
star in potraten hladilnik zamenjate 
z novim, energijsko varčnim. Pri-
hranek bo tako za povprečno gospo-
dinjstvo okoli 30 evrov letno! Koliko 
stane nov, varčen hladilni? Precej več 
kot 30 evrov. Torej večina nas ima 
star hladilnik toliko časa, dokler dela, 
ko ne bo več delal, bomo kupili nove-
ga, vendar bo cena izredno pomem-
ben dejavnik. Dražji je hladilnik, 
varčnejši je, razlika med varčnim in 
manj varčnim pa je ogromna, tudi 
stoodstotna.
Ko kupujete hladilnik, bodite pozor-
ni na energijski razred. Z nakupom 

Z dobro pečico privarčujemo več.
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Brezplačno vam pripravimo vso ustrezno dokumentacijo  
za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.

NOVO!
MODERNO 

OKNO, 
RAVNE LINIJE 

ZUNAJ IN  
ZNOTRAJ

NAGRAJENO 
OKNO  
NA SEJMU 
DOM 2014

Vabljeni v naš razstavni salon vsak delavnik 
med 7. in 16. uro, ob četrtkih do 18. ure.

m: 051 644 334
e: info@nagode.si
w: www.nagode.si

Nagode, d. o. o.,
Tržaška cesta 64,
1370 Logatec

hladilnika razreda A+++ lahko še 
dodatno prihranite. Vsekakor se pri 
nakupu novega hladilnika cenovno 
ne izplača posegati po modelih, ki so 
označeni z energijsko oznako, nižjo 
od A+. Upoštevajte, da boste kvali-
tetni hladilnik lahko imeli tudi 10 let 
ali več, zato se ne splača posegati po 
bistveno slabšem modelu, da bi pri-
hranili nekaj evrov. Tako pravijo pro-
dajalci, kaj pa naša denarnica?
Pri nakupu je v veliko pomoč ravno 
energijska nalepka, s katere lahko 
razberemo letno porabo električne 
energije naprave. Poleg tega pa nam 
sporoči še razred energijske učinko-
vitosti aparata, grafični simbol zna-
ka za okolje Evropske unije, če je bil 
dodeljen v skladu s predpisom, pora-
bo energije v skladu s standardi, izra-
ženo v kWh na leto (to je na 24 ur x 
365 dni), vsoto uporabnih prostornin 
vseh prostorov, ki ne ustrezajo klasifi-
kaciji z zvezdicami (to je delovna tem-
peratura > –6 °C), vsoto uporabnih 
prostornin prostorov zamrzovalnika, 
ki ustrezajo klasifikaciji z zvezdicami 
(to je delovna temperatura ≤ –6 °C), 

 Upoštevajte, da boste kvalitetni hladilnik lahko imeli tudi 10 
let ali več, zato se ne splača posegati po bistveno slabšem 
modelu, da bi prihranili nekaj evrov. 

SAMO ŠE NEKAJ VOZIL RENAULT CAPTUR PO ZNIŽANI CENI!
ZIMSKE GUME PODARIMO!
V Remontu Kranj imamo na zalogi samo še 7 vozil Renault Captur, ki smo jim zaradi odprodaje zaloge znižali cene. 
Izkoristite tudi BREZPLAČEN PAKET 4-IH ZIMSKIH PNEVMATIK, ki vam jih podarimo ob nakupu. Zakaj izbrati prav 
Capturja? Poleg zajamčeno najboljše cene za vozila iz zaloge boste z njim v svoje življenje vnesli spremembo in novo 
vznemirjenje.  

  Personalizirajte si vozilo v svojih najljubših barvnih kombinacijah. 
  Tudi z bencinskimi motorji boste porabili zelo malo goriva (4,9l/100 km).
  Zaradi višjega sedišča boste vstopali in izstopali enostavno in udobno. 
  S »pomočnikom« pri parkiranju in speljevanju v klanec bo vožnja čisti užitek.
    Ostanite na tekočem z vsemi infomacijami tudi v avtomobilu – s pomočjo R-Linka in  
velikega zaslona spremljajte vreme, stanje na cestah, družbeno-socialna omrežja, elektronsko pošto …

To so le najbolj osnovne prednosti, ki jih boste pridobili z novim Renault Capturjem. Kot del aktivnega vključevanja v 
zmanjševanje toplogrednih plinov se Captur ponosno lahko pohvali z izjemno VARČNO PORABO (3,7–3,8 l/100 km pri 
dizelskih ter 5,1–5,5 l/100 km pri bencinskih motorjih) in zares nizkimi izpusti v okolje. S tem boste hkrati ZNIŽALI  tudi 
STROŠKE OB REGISTRACIJI in zavarovanju.

Pokličite nas čimprej, saj ponudba velja le do odprodaje zaloge. Rezervirajte si brezplačno testno vožnjo in se sami 
prepričajte o vsem, kar ste ravnokar prebrali. 

Boštjan 041 740 878 Mark 030 697 285

0% OBRESTNA MERA*

Poraba pri mešanem ciklu 3,5 - 6,8 l/100 km. Emisije CO
2
 90 - 155 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
, ter dušikovih oksidov.

*Velja ob nakupu preko Renault financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejene vrednosti financiranja, odvisno od modela. Več informacij pri komercialistu v Avtohiši Real. / **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 in velja ob nakupu z Renault financiranjem. / ***Do pomladnega paketa dodatne opreme v vrednosti do 250 € ste upravičeni ob nakupu novega vozila Renault v Avtohiši Real. Akcija velja od 1.3.-31.3.2015 / Slike so simbolne. Možnost napak v tisku.

www.avtohisa-real.si

Avtohiša REAL, d.o.o., PE REMONT KRANJ
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, tel: 04/ 2015 223,
info@REMONT-KRANJ.SI, www.remont-kranj.si
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+ 5 LET JAMSTVA**

PorAbA Pri MEšAnEM cikLu 3,5 - 6,8 l/100 km. EMiSiJE co2 90 - 155 g/km.

+ PoMLADni PAkET
DoDATnE oPrEME GrATiS!***
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klasifikacijo prostora zamrzovalnika z zvezdica-
mi in jakost hrupa. Podatki, ki zanimajo največje 
varčevalce, ki imajo nekaj prihranjenega denarja 
za nakup novega hladilnika.
NASVETI, KAKO ZMANJŠATI PORABO ELEKTRI-
ČNE ENERGIJE Kvalitetnejši in dražji hladilniki 
imajo že sami vgrajene napredne funkcije, ki 
pomagajo pri varčevanju z energijo. Take funkci-
je so na primer samodejno odstranjevanje ledu 
z uparjalnika, zvočni ali svetlobni signal, ki nas 
opozori, da so vrata hladilnika predolgo odprta, 
ipd. Največ pa seveda lahko storimo sami.
POZOR PREDVSEM ZA GOSPODINJE Prepoln hla-
dilnik dodatno obremenjuje njegovo delovanje. 
Za hladilnik je bistvenega pomena, da je tako 
velik, kot ga potrebujemo. Za dve osebi v gospo-
dinjstvu zadostuje 100- do 150-litrski hladilnik, 
medtem ko bo štiričlanska družina potrebovala 
od 200- do 250-litrskega. Tu moramo upoštevati, 
da je za hladilnik idealno, da je ravno prav poln. 
Torej ne prenapolnjen in ne preveč prazen. Živi-
la v hladilniku namreč v svoji masi akumulirajo 
hlad in tako pomagajo pri vzdrževanju ustrezno 
nizke temperature. Če je hladilnik prenatrpan, 
se s tem onemogoči ustrezno kroženje zraka, ki 
vzdržuje temperaturo, kar ravno tako ni dobro. 
Vaš hladilnik naj torej ne bo preveč prazen in 
nikoli prenapolnjen – le tako boste lahko zagoto-
vili, da ta deluje optimalno.
STRAN OD TOPLOTE! Hladilnik naj bo postav-
ljen tako, da je primerno oddaljen od virov toplo-
te, kot so npr.: pečica, pomivalni stroj ali radiator. 
Prav tako naj na hladilnik ne sije sonce. Za zamr-
zovalnik je najbolj primerna namestitev v kleti ali 
garaži.
ČIŠČENJE HLADILNIKA Pogosto se na zadnji 
strani hladilnika nahaja kondenzator, ki skrbi 
za oddajo toplote iz hladilnika. Običajno je ta del 
obrnjen proti steni in tako nedostopen pri vsako-
dnevnem čiščenju. Sčasoma se začne na zadnjo 
cev kondenzatorja nalagati prah, ki zmanjšuje 
učinkovitost kondenzatorja. Ta dodatno povečuje 
rabo energije. Modro je zato kondenzator s sesal-
cem in mokro krpo očistiti vsaj enkrat letno.
Z dobro in pravilno razporeditvijo živil (meso 
in ribe bliže izparilniku, mlečne izdelke v sredi-
no, sadje in zelenjavo na dno) lahko prihranite 
mesečno kakšen evro, saj lahko potem hladilnik 
nastavite na višjo temperaturo in prihranite do 10 
odstotkov električne energije. Pri delovanju hla-
dilnika pazimo tudi na temperaturo obratovanja. 
Optimalni temperaturni razpon, v katerem naj 
obratuje hladilnik, se giblje med 2,5 in 4,5 °C. Če 
vam živila, ki jih shranjujete, to dovoljujejo, naj 
bo temperatura še višja. Pri zamrzovalniku obi-
čajno temperatura obratovanja znaša –17 °C, pri 
tem velja opozoriti, da je treba pri nastavljanju 
termostata upoštevati navodila proizvajalca. Zni-

Hladilnik je stalni porabnik energije.

žanje temperature pod priporočljivo ne bo pripomoglo k daljši dobi hra-
njenja živila, z obratovanjem naprave v optimalnem območju pa lahko 
prihranite tudi do 25 odstotkov pri energiji.
POMIVALCI NISO POTUHA V priročniku, ki nosi naslov Za varčen dom 
– Obnova in gradnja, ki je izšel lani, najdemo tudi nasvet, kako var-
čevati na primer s pomivalnim strojem. Zanimivo je, da je priročnik 
sofinanciran s strani Elektro Gorenjske Prodaja, torej tistega, ki dobi 
veliko več, če nismo varčni.
Pomivalni stroj načeloma deluje po treh stopnjah pranja: prva faza je 
spiranje, sledi faza predpranja in tretja, glavna faza je pranje. Med-
tem ko je glavna faza nujna in seveda bistvena za pranje posode, sta 
drugi dve fazi optimalni. Dejansko lahko s tem, ko preskočite drugo 
fazo (fazo predpranja), povečate učinkovitost delovanja svojega pomi-
valnega stroja. Najboljša rešitev je torej, da takoj, ko daste posodo v 
stroj, vključite fazo spiranja, nato pa nemudoma nastavite glavno fazo 
pranja, fazo predpranja pa spustite. Da se izognete slabemu pranju 
brez faze predpranja, lahko daste pri fazi spiranja malenkost tekočega 
detergenta. S tem dosežete, da se posoda bolje spere, je manj mastnih 
delcev ter ostanki hrane se hitreje sperejo. 
Fazo spiranja lahko ponovite še enkrat kakšno uro pred glavno fazo 
pranja, to lahko naredite zvečer, ko je cenejši električni tok. 
Morda se to zdi zamudno početje in marsikomu, ki nima dovolj časa, 
se s tem ne bo dalo ukvarjati, vendar lahko na ta način vedno prihranite 
kakšno kilovatno uro energije. In če pomivate posodo v stroju vsak dan 
ali večkrat tedensko, potem lahko to na leto nanese kar nekaj evrov. Tak 
način pomivanja vam bo hitro prišel v navado. 
Tokrat smo obdelali temo varčevanja malce drugače. Dotaknili smo se 
treh aparatov, ki jih uporabljamo stalno ali zelo pogosto, in dotaknili smo 
se osnovne napake pri novogradnjah. Torej, ozaveščenost velja in če ste 
si ob koncu branja rekli, da vse to že veste, naj vam služi kot opomin in 
kot vprašanje: Zakaj se potem tega ne držim? Je zamudno, prezamudno, 
nimate časa, ker morate služiti denar, da boste vse to lahko plačali? 
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SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.
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 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

S
trokovna konferenca mednarodnega programa Ekošola 
je konec septembra že tradicionalno potekala na Brdu pri 
Kranju. Srečanja, katerega glavno sporočilo je, da mora 
naša skupna skrb za okolje in naravo postati tudi del živ-

ljenja odraščajočih generacij, se je poleg predstavnikov sodelu-
jočih podjetij udeležilo kar 450 koordinatorjev, mentorjev in 
ravnateljev iz vse Slovenije. Konference programa Ekošola se je 
poleg uglednih tujih in domačih gostov udeležil tudi minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki je 
sodeloval tudi na podelitvi štirih novih zelenih zastav ustano-
vam, ki so po metodologiji sedmih korakov prvič uspešno zak-
ljučile aktivnosti programa Ekošola. Ta danes vključuje več kot 

700 slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanov, med njimi 
vrtce, osnovne in srednje šole, centre šolskih in obšolskih deja-
vnosti ter domove, v katerih poteka vzgoja otrok in mladostni-
kov v sodelovanju z vzgojitelji, vodstvi šol in starši. Na konfe-
renci je prvič potekala tudi okrogla miza, ki je prikazala primere 
dobrih praks v povezovanju in sodelovanju z družbeno odgo-
vornimi podjetji, med katere sodi tudi družba JUB. JUB nam-
reč svoj letošnji jubilej ob praznovanju 140-letnice obstoja obe-
ležuje tudi preko programa Ekošola, in sicer z barvami Jupol 
Junior, ki že od leta 2011 nosijo znak Okoljska marjetica. Z njo 
dokazujejo, da te visoko pokrivne barve, namenjene predvsem 
dekorativni obdelavi sten v otroških sobah, igralnicah in učilni-
cah, izpolnjujejo najzahtevnejša merila glede standardov kako-
vosti, uporabnosti in varovanja okolja. 

Ekošola za najmlajše
Ta danes vključuje več kot 700 slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanov.
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Besedilo: Jernej Červek, u. d. i. a.

Z
a prizidavo (dozidavo) bo potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, v katerem se poleg nove gradnje predvidijo še nove inštalacije 
(elektrika, vodovod, kanalizacija), ter ureditev okolice objekta. 
Na južni strani se v celotni širini objekta in v dolžini 4 metrov prizida bival-

ni del s kopalnico. Višina prostora je enaka kot pri sobah, 2,80 metra. Vhod je na 
južni strani, kjer je veliko dvorišče s sadovnjakom. Prizidek ima velika okna, ki 
spuščajo čim več dnevne svetlobe v bivalni del.
Ob vstopu v nov prostorni del je na levi strani kuhinja, na desni pa jedilnica in 
kotiček za počitek. Kuhinjo sestavlja niz elementov, postavljenih v eno vrsto ob 
steni, kjer so poleg omar za shranjevanje še pečica, pomivalno korito, kuhalna 
plošča in hladilnik. Majhna kuhinja vsebuje vse, kar je potrebno za kratek oddih 
na podeželju. 

Apartma v  
gospodarskem poslopju
Bralec Aleš iz okolice Kranja želi na svoji kmetiji v nekdanjem 
gospodarskem poslopju urediti apartma za turiste. V prejšnji 
številki je bil predstavljen nasvet za opremo spalnic, v tej številki 
pa je predstavljen nasvet za prizidek. Bralec želi s prizidkom 
pridobiti bivalni prostor in majhno kopalnico. V bivalnem delu 
želi imeti kuhinjo, jedilni kot in kotiček za počitek, v kopalnici pa 
umivalnik, WC in kabino za tuš oziroma kad. 

V drugem delu bivalnega prostora se 
je jedilni kot z veliko jedilno mizo, ob 
kateri so postavljeni stoli in klop. Miza 
je postavljena ob veliko okno, ki nudi 
tudi razgled na pokrajino. 
V zadnjem delu sobe je manjši prostor 
za počitek. Ob steni stoji nizek pre-
dalnik za shranjevanje stvari (dodatne 
odeje, knjige in podobno), na katerem 
je prostor za televizijo. Nasproti je pos-
tavljen nizek dvosed, ki služi počitku, 
omogoča pa tudi gledanje televizije.
V desnem delu prizidanega prostora 
je manjša kopalnica. Nasproti vhoda 
v kopalnico je postavljena omarica, na 
kateri sta dva umivalnika. V desnem 
kotu je postavljen WC, v levem kotu pa 
prostorna kabina za tuširanje. 
Pohištvo je izbrano v slovenskih in 
tujih trgovinah. Cena pohištva za kuhi-
njo s kuhinjskimi aparati, jedilno mizo 
s stoli in klopjo, dvosedom in predalni-
kom je 3500 evrov.  

Če iš če te re ši tev za pre u re di tev sta no va nja, 
nam opi ši te in ski ci raj te svoj pro blem. Ne 
po za bi te na mere in dru ge po da tke, do pi ši te 
tudi svoje že lje. V čim več ji meri jih bomo 
sku ša li upoš te va ti. Pis ma pri ča ku je mo 
na na slov: Go renj ski glas, ”AR HI TEKT”, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.
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Besedilo: Miroslav Cvjetičanin

K
o so me poklicali, da je na voljo za testno vožnjo novi 
juke, sem, moram priznati, kar malce z odporom stopil 
do Avtohiše Malgaj v Ljubljani. Namreč, nerad se vozim 
v avtu, za katerim se vsi obračajo. Ampak, služba je slu-

žba in včasih je treba tudi potrpeti. Prijazna prodajalka in sve-
tovalka mi je pred prvo vožnjo razložila vse, kar bi moral vede-
ti, da bi v vožnji z jukom kar se da užival. Na koncu je rekla, 
da njo najbolj navdušuje ozvočenje. Poslušati muziko v nissan 
juku 1,2 DIG-T acenta je res doživetje. Pač ženske prioritete, 
moški v mojih letih bolj gleda na porabo goriva in seveda na 
emisije, ki jih avto izloča, kajne? Spet moram biti pošten in 
odkrit, užival sem takoj, ko sem zapustil Malgajevo dvorišče. 
Proti Kranju sem se napotil skozi center Ljubljane, namesto 
po avtocesti, ve se, zakaj. Da bi me vsi videli! In juke acenta je 

Si drznete  
biti drugačni?
Najcenejši avto, za katerim  
se vsi obračajo.

Če ste pripravljeni biti drugačni na cesti, 
je juke prava izbira.
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res kričeč. Ni ga bilo voznika ali pešca, 
ki bi ne namenil pogleda na mišičasto 
vozilo, za katero se ne ve, ali je že eksplo-
diralo od svoje energije ali pa je ravno 
pred detonacijo. In ko sem se po polžje 
premikal čez Celovško ter vpijal poglede 
starih in mladih kot tudi deklet, sem še 
pojačal radio, da preverim besede proda-
jalke. No, zdaj sem bil videti kot džuboks 
na kolesih. In ni mi bilo nerodno, kajti 
kdo ve, kdaj bom spet imel priložnost 
voziti ta avto. Tisto, kar najbolj začudi, je 
preverjeno dejstvo, da juka najbolj kupu-
jejo starejši vozniki! In zdaj so v Nissanu 
pripravili ofenzivo na mlade ter so zato 
naredili obširen plan personalizacije vsa-
kega vozila. Zdaj si lahko sami izmišlju-
jete, kakšnega juka boste vozili. To naj 
bi namreč pritegnilo mladino. Roko na 
volan, res sem presenečen, da v takem 
vozilu uživajo starejši. No, mogoče bom 
zdaj bolje razumel Predinovo popevko 
z naslovom Bolj star, bolj nor. Armatu-
ra je predčasna, vse je športno okroglo, 
razen ekrana na dotik z vzvratno kamero, 
ki pokaže avto tudi s ptičje perspektive. 
Zdaj pa vi ugotovite, kje je skrita kame-
ra, ki kaže avto od zgoraj. Kamera zazna 

celo premikajoče predmete, tako da sem 
pravočasno zaznal nakupovalni voziček, 
ki mi je drvel nasproti potem, ko je ušel 
iz rok nespretni mamki. Nissanov »con-
nect« je najuporabnejši, če imate pamet-
ni telefon ter če ste precej tehnični tip. 
Nissana juka acenta lahko vozite šport-
no, ekonomično in normalno. Odvisno, 
na katero tipko pritisnete, tako si lahko 
zagotovite navor, moč ali učinkovito 
porabo goriva v trenutkih, ko to potrebu-
jete. Običajni način oziroma © normal©  
zagotavlja popolno kombinacijo zmoglji-
vosti in učinkovitosti. Ko preklopite na 
© sport© , se takoj občuti, da se krmiljenje, 
menjavanje prestav in odzivnost plina 
prilagodijo za odzivnejšo vožnjo. Ko je 
čas, da umirite tempo, pritisnete gumb 
© eco© , da vsak rezervoar goriva kar najbo-
lje izkoristite. Torej zdaj vemo, če boste 
svojem otroku posodila juka, bo ta stalno 
na © sport© , če ga bo vozila žena, bo verjet-
no na © normalu© , zato boste vi morali biti 
na © ecu© . Še to, 1,2 DIG-T je točno toliko, 
kot rabimo za avto, kakršen je juke. Pač 
spada med urbane avtomobile, namenje-
ne predvsem mestni vožnji, in tistim, ki 
hočejo biti precej drugačni od ostalih. 

Hvala:
+ zunanjost
+ motor
+ oprema
+ prtljažni prostor
+ notranjost (zložljivi zadnji sedeži)
+ cena

Graja:
- prostor na zadnjih sedežih

Cena novega (ne testnega)  
juka acenta 1,2 DIG-T je 17.990 
evrov (s popustom).

Originalni 
nad
Originalni Originalni 
nadnadOmestni deli 
35% POPUSTADO

* Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 29. 2. 2016. Slika je simbolična.

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

mestni deli mestni deli mestni deli 

* Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 29. 2. 2016. Slika je simbolična.

www.peugeot.si
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V svoji četrti generaciji novi model Kia Sportage ponuja 
inovativen in sodoben paket v zelo konkurenčnem razredu 
kompaktnih športnih terencev. Svoje mesto bo gradil na 
izjemnem prodajnem uspehu predhodnika, predstavlja se z 
atraktivnim, povsem novim videzom, s številnimi naprednimi 
tehnologijami in z za stopničko višjo kakovostjo. Zahvaljujoč 
novim in dodelanim motorjem in menjalnikom, se bo ponašal 
s še večjo varčnostjo in boljšimi zmogljivostmi ter z izbolj-
šano vodljivostjo. Prvič bo pri sportagu na voljo tudi športna 
linija ‘GT Line’, ki bo ljubiteljem športnih vozniških izkušenj 
zagotavljala vsestranskost običajnega sportaga in lepšo 
zunanjo, dinamično podobo. Novi sportage, ki ga na cestah 
pričakujemo v začetku naslednjega leta, še naprej ostaja 
Kiin najbolje prodajan model v Evropi in predstavlja več kot 
četrtino Kiine evropske prodaje.
Evropska premiera nove optime bo oznanila njen nov začetek 
in vidnejšo vlogo, ki jo bo odslej igrala v Kiini evropski modelni 
paleti, saj imajo z njo pri najstarejšem korejskem avtomobil-
skem proizvajalcu precej bolj ambiciozne načrte kot doslej. 
Optima v razredu srednje velikih limuzin s svojo moderno 
zunanjostjo, drzno notranjostjo ter številnimi novimi tehnolo-
gijami in motorji ponuja nekaj drugačnega, svojo samozavest 
pa črpa iz uspeha predhodnice. Na evropske ceste zapelje 
še to jesen, v naslednjem letu pa jo lahko pričakujemo še v 
karavanski različnici, ki sliši na konceptno ime SPORTSPACE, 
ter prvič tudi v visokozmogljivi ‘GT’ različici. M. B. C.

NOVA OPTIMA IN SPORTAGE

Nova optima

Končno nov sportage

www.suzuki.si

* Reprezentativni primer izračuna za Suzuki SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.800,00 • lastna udeležba (polog): € 5.266,77 • znesek financiranja: € 10.533,00 • število obrokov: 2 • letni obrok: € 
5.266,67 • stroški odobritve: € 0 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.533,00 • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 23.09.2015.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2-5,9 l/100 km in 110-135 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0064-0,1616 g/km, trdi delci: 0,00017-0,00027 g/km, število delcev: 0,01-0,05 E11/km. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem 
partnerju SUZUKI in na spletni strani www.suzuki.si. Akcija velja do 31. 12. 2015 oz. do razprodaje zalog. Slike so simbolične.

SUZUPER JESEN!

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

SUZUPER JESEN!
POPUST DO 
3.600 €

2-LETNO FINANCIRANJE 
EOM=0 % + KASKO* 800 €

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

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000



MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

* Navedena cena že vključuje 22 % DDV in velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot, vendar cena za vaše vozilo lahko odstopa od navedenega primera.  
Ponudba velja do 31. 12. 2015. Slika je simbolična.
* Navedena cena že vključuje 22 % DDV in velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot, vendar cena za vaše vozilo lahko odstopa od navedenega primera. * Navedena cena že vključuje 22 % DDV in velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot, vendar cena za vaše vozilo lahko odstopa od navedenega primera. 

menJaVa
PneVmatiK

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

EVROV*ŽE OD

www.peugeot.si

**Dilerski_jesen_osnova.indd   4 10/6/15   2:08 PM
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Ekipa Challenge4 je v sodelovanju z Goodyearom 
19.000 kilometrov dolgo pot iz Južne Afrike do Norve-
ške prevozila v zgolj devetih dneh in s tem postavila 
nov svetovni rekord. Pri tem so Goodyearove pnevma-
tike Wrangler HP All Weather kljub ekstremnim cest-
nim razmeram cilj dosegle povsem nepoškodovane.  
Nemškemu rekorderju Rainerju Zietlowu in njego-
vi ekipi je uspel neverjeten podvig. Več kot 19.000 
kilometrov dolgo pot od Južne Afrike do Norveške jim 
je uspelo prevoziti v devetih dneh, štirih urah in osmih 
minutah ter s tem postaviti nov svetovni rekord. Pri 
tem so vozili avtomobil Volkswagen Touareg V6 TDI, ki 
je bil opremljen s pnevmatikami Goodyear Wrangler 
HP All Weather. Ekipa se je z Rta Agulhas v Južni 
Afriki odpravila v petek, 11. septembra 2015, ob 10. 
uri in Severni rt na Norveškem uspešno dosegla v 
nedeljo, 20. septembra 2015, ob 14. uri. Pri tem so 
prečkali 21 držav na treh celinah in doživeli praktično 
vse; saharsko puščavo, poplavljena območja, blato ter 
kenijsko ‘pot v pekel’. Na poti epskih razsežnosti, ki je 
vodila skozi najzahtevnejše terene in jih izpostavila 
najbolj ekstremnim vremenskim razmeram, je Rainer 
s svojo ekipo uporabil en sam komplet Goodyearovih 
celoletnih pnevmatik. M. B. C.

V DEVETIH DNEH IZ JUŽNE AFRIKE  
DO NORVEŠKE

Afrika je za Goodyearove pnevmatike predstavljala mnogo 
izzivov.

54 I AVTO
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Novi Oplovi astri so zahvaljujoč prilagodljivim matričnim lučem 
podelili laskavi naziv »Safetybest 2015«. Nagrado dodeljuje 
žirija specializiranih, neodvisnih novinarjev iz 26 evropskih držav 
Autobest, med njimi tudi iz Slovenije. Svojo odločitev je obrazloži
la: »Tehnologija matričnih luči je najsodobnejša in najbolj inova
tivna tehnologija avtomobilskih luči. Po vseobsežnem testiranju 
večine članov žirije se je sistem izkazal za tako učinkovitega, 
da smo ga poimenovali »magičen sistem.« Z novim priznanjem 
astra nadaljuje uspeh corse, ki ji je lani pripadel laskavi naziv 
»Best Buy Car Of Europe for 2015«. Najnovejše IntelliLux LED 
matrične luči omogočajo vožnjo z nenehno delujočimi nezasen
čenimi lučmi, brez zaslepitve ostalih udeležencev prometa. Luči 
so v kompaktnem razredu premierno vgrajene prav v novi astri. 
Kupci si jih bodo lahko omislili z zmernim doplačilom. M. B. C.

NAGRADA Z RAZLOGOM

Na trg prihaja nova visokozmogljiva zimska pnevmatika Good
year UltraGrip Performance, ki se odlično obnese v vseh zimskih 
razmerah: tako na snegu kot tudi na snežni brozgi in ledu. Nova 
pridobitev nadaljuje zgodbo uspešnih pnevmatik UltraGrip, ki so 
jih v preteklih letih prodali že približno 60 milijonov. Pnevmatika 
se lahko pohvali z odličnim oprijemom vozišča in je vodljiva v 
vseh zimskih razmerah, za kar so zaslužne izboljšane lamele s 
sistemom prepletanja, izpopolnjen dezen tekalne plasti in števil
ni aktivatorji blokov. V primerjavi s konkurenčnimi pnevmatikami 
Goodyear UltraGrip Performance zagotavlja kar za tri odstotke 
krajšo zavorno pot na snegu, izpostaviti pa velja še povečano 
odpornost proti akvaplaningu na mokrih in s snežno brozgo 
pokritih cestah ter večjo zmogljivost na suhih in poledenelih 
cestah skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike. M. B. C.

NAJBOLJŠA POZIMI

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
04/2015 223, www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si
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Besedilo: Damijan Janežič

L
judski rezbar, podobar in jasličar Janez Vovk se je rodil 
14. decembra 1912 na Češnjici nad Podnartom, umrl pa 
20. februarja 2005 na Polici. Kljub temu da se je izučil 
za puškarja, je ves prosti čas porabil za rezljanje lesenih 

kipcev. Ni se menil za uro in dan, tudi ne za plačilo. V trideset-
ih letih je ustvaril številna dela, za izdelavo katerih bi mnogi 
potrebovali celo življenje. Motivni svet njegovega kiparjenja je 
obsegal predvsem idealizirana realistična rezbarska dela in je 

izredno raznolik. V ospredju je bil človek pri raznih opravilih 
(kolarji, čevljarji, žanjice, mlatiči, kosci, klepači, sejalci, pastir-
ji …), sledile so upodobitve iz naše literarne dediščine (Deseti 
brat, Krjavelj, Martin Krpan …), športniki (bloški smučar, plani-
nec, lovec …), upodobil je tudi nekaj partizanskih motivov. Med 
svetniškimi osebami se je večkrat lotil upodobitve Križanega, 
sv. Florjana, Matere božje, sv. Jožefa, sv. Petra … Najzahtevnej-
ši del njegovega ustvarjanja predstavljajo jaslice. Izdelal jih je 
za cerkve Na Primskovem pri Kranju, v Šmartnem pri Litiji, 
v Šmartnem pri Kranju, v Mengšu, na Ovsišah, v Grobljah, 
v Naklem, na Brdu pri Lukovici, na Zlatem polju v Kranju in 

Živela bosta, dokler 
bodo živela njuna dela
Letos se spominjamo desete obletnice smrti Janeza Vovka  
in Valentina Zelnika. 

Janez Vovk pri delu. Arhiv družine Vovk. Tine Zelnik. Fotografiral Drago Papler, 2005.
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Vabljeni na dan 
za podjetne!

Prisluhnite strokovnjakom in uspešnim 
podjetnikom o različnih vidikih 

poslovanja.

Ne zamudite enkratne priložnosti, 

da pridobite vse odgovore na enem 
mestu, v enem dnevu.

Več informacij ter prijave na osebna svetovanja 

in predavanja: www.evem.gov.si/10let. 

Število mest je omejeno!

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

veš.
vem.
vemo!

3. 11. 2015 med 13:00 in 17:00
Točka VEM, Upravna enota Radovljica

Portal za podjetja in podjetnike. Že 10 let.
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pri šolskih sestrah v Repnjah. V velikonočnem tridnevju 
po župnijskih in mnogih podružničnih cerkvah postavijo 
Božje grobove. Janez Vovk jih je izdelal za cerkve v Men-
gšu, v Tržiču, v Lescah, v Grobljah in na Zlatem polju v 
Kranju.
Pevec, organist, pevovodja in skladatelj Valentin Zel-
nik, po domače Jakčev s Pivke, se je rodil 13. februarja 
1930, umrl pa 13. avgusta 2005. Tine, rojen v glasbeni 
družini, je talent v mladosti izpopolnjeval s študijem 
pri profesorju Izidorju Mirku Kohu, organistu Fran-
cu Plevelu v Šmartnem pri Kranju, na srednji glasbe-
ni šoli v Ljubljani, kjer ga je poučeval profesor Stanko 
Premrl, in pri profesorju Francu Kimovcu. Leta 1947 
je postal organist v župnijski cerkvi sv. Petra v Naklem 
in pevovodja domačega cerkvenega mešanega pev-

skega zbora. Leta 1954 je začel komponirati (skladati) 
sakralno glasbo in pisati priredbe za zbore. Njegova 
najbolj znana pesem je Od kod si potnik ti doma. Pisal 
je zakramentalne in bogoslužne pesmi, mašne spe-
ve, psalme, Marijine pesmi, pesmi cerkvenega leta in 
nagrobnice. Napisal je šest slovenskih maš. Čez sedem-
deset kompozicij, ki jih je napisal za cerkveno uporabo, 
izvajajo številni slovenski pevski zbori po vsem svetu. 
Leta 1964 je bil med ustanovnimi člani Vokalnega kvin-
teta Gorenjci. Pel je drugi bas in oblikoval glasbeno 
podobo kvinteta, kot umetniški vodja. S skupino se je v 
začetku šestdesetih let pridružil Triu Mihe Dovžana in 
nastal je Ansambel Mihe Dovžana z Gorenjci iz Naklega. 
Leta 1985 je njegov glas za vedno utihnil. Zaradi bolezni 
grla je ostal brez glasilk. Toda še naprej je ostal umetni-
ški in duhovni vodja kvinteta. Dejal je: »Fantje, srce še 
bije, delajmo naprej, jaz vas bom učil, vi boste pa peli!« 
Za kvintet in za Ansambel Mihe Dovžana z Gorenjci iz 
Naklega je napisal številne priredbe štiriglasnega petja 
ljudskih in narodno-zabavnih melodij.
Oba mojstra sta nam zapustila vsak svoj opus. Lepo bi 
bilo, ko bi nekaj tipično Vovkovih del ostalo javno dosto-
pnih – kot muzealij v Naklem – in nas, naše zanamce in 
obiskovalce spominjalo nanj. Prav tako si zasluži izvirna 
Zelnikova glasbena zapuščina hrambo v javnem arhivu, 
kjer bo dostopna obiskovalcem v študijske namene. Tako 
bosta ©ži vela© na prej. 

  Oba mojstra sta nam zapustila vsak 
svoj opus. Lepo bi bilo, ko bi nekaj tipično 
Vovkovih del ostalo javno dostopnih – 
kot muzealij v Naklem – in nas, naše 
zanamce in obiskovalce spominjalo nanj. 



Besedilo: Simon Ručigaj,  
foto: izdelovalci

L
e malokdo ne pozna navigacijske 
aplikacije za pametne telefone, 
ki sliši na ime Google Maps. Ta 
aplikacija vam služi kot učinkovit 

interaktivni zemljevid. Vpišete naslov, pa 

vam pokaže – ne le, kje je neka lokacija, 
pač pa tudi, kako najhitreje pripeljete do 
tja. Izjemno priročno za dopustovanje, 
pa tudi, ko greste na obisk k teti, pa ste 
pozabili, kako točno se pride do nje, ker 
greste tako poredko. Ali pa za iskanje 
tega ali onega podjetja.  
A pametni telefoni za promet omogo-
čajo še marsikaj drugega. Petrolova 

mobilna aplikacija denimo vam olajša, 
da hitro vidite, kje je najbližja črpalka, 
pa tudi, do kdaj je odprta, kaj vse ponuja 
in še kaj. 
NAŠ PA VELIKO PIJE! Če se vam zdi, da 
imate z gorivom težave, lahko porabo 
svojega avtomobila primerjate s pora-
bami drugih voznikov, ki imajo enak 
model! Portal poraba.com omogoča prav 

Digitalna vožnja
Če ste doslej v avtomobilu imeli le digitalne merilnike hitrosti in 
morda predvajalnik MP3-jev, bo že kmalu morda vse drugače. 
Tesla je namreč v ZDA na ceste že dala avtomobile, ki vozijo tudi 
sami – seveda za zdaj pod budnim očesom »voznika«. Kaj pa 
si lahko od takšne sodobne digitalizacije vožnje privoščimo, če 
vozila, tega lepega dodatnega družinskega člana, kot ga vidijo 
nekateri, še dolgo ne bomo menjali? Marsikaj! 

Tesla X je najnovejši električni avto, ki zna voziti tudi sam. Za zdaj sicer pod nadzorom »voznika«, a v nekaj letih se 
lahko tudi to spremeni. 
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Pravna posvetovalnica in mediacija
Nina Ana Jäger, s.p.
LL.M., mag. prav. in mediatorka

Koroška cesta 19, 4000 Kranj, tel. 051 305 998
E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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PRAVNI NASVET
Nina Ana Jäger 
LL.M., mag. prav. in  
mediatorka

Žena se želi ločiti. Imava dva še mladoletna sinova, ki jih na 
vsak način hoče odpeljati s seboj. Že sedaj mi grozi, da otrok 
ne bom več videl, kar me hudo obremenjuje, saj smo bili vedno 
zelo povezani. Skrbi me tudi, da bo za otroka zahtevala nereal-
no visoko preživnino (kar je že večkrat omenjala). Naj povem, 
da sem sicer zaposlen, a le za določen čas in z nizkimi dohodki.  

Spoštovani. Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se 
morata sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok. Sporazume
ta se lahko, da imata oziroma obdržita oba varstvo in vzgojo otrok 
ali da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so 
eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Nadalje se morata 
sporazumeti o preživljanju skupnih otrok in o obsegu stikov s tistim 
od staršev, ki ne živi z otroki. Če se o vseh teh vprašanjih ne spora
zumeta, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. 
Pravo zastopa stališče, da ima otrok pravico do stikov z obema star
šema, oba starša pa imata tudi pravico do stikov z otrokom. Sodišče 
staršu lahko odvzame ali omeji pravico do stikov z otrokom, lahko 
pa tudi odloči, da se stiki izvajajo pod nadzorom, vendar pa to stori 
zgolj v primeru, ko oceni, da je korist otroka ogrožena (npr. zaradi 
nasilja v družini, zlorab drog in alkohola, ogrožanja zdravja otro
ka itd.). Če starš ne ogroža koristi otroka, sodišče določi primeren 
obseg stikov, ki pa ga prilagodi posameznim družinskim razme
ram. Zakon pa obema staršema nalaga tudi dolžnost preživljanja 
svojih otrok – vsak od obeh staršev krije del stroškov preživljanja 
skupnih otrok. Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca 
(otroka) in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca (starša), 
kar v praksi pomeni, da mora mesečni znesek preživnine zajema
ti stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, 
oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in 
drugih posebnih potreb otroka, pri čemer pa se upošteva tudi pre
moženjsko stanje staršev. Sodišče, ki v svojih postopkih vedno za
sleduje korist otroka, po končani pravdi izda sodbo, v kateri odloči, 
pri kom bodo otroci v varstvu in vzgoji, določi pa tudi obseg stikov 
in višino preživnine. Oba starša sta se (pod grožnjo izvršbe) dolžna 
držati vsebine sodbe. Svetujem vam, da situacijo najprej poskušate 
urediti po mirni poti, sodišče pa naj bo izhod v sili, saj tovrstni sodni 
postopki praviloma povzročijo hud razdor v družini. Če dogovor 
med vama z ženo ne bo mogoč, vam priporočam postopek medi
acije. Srečno!

Z Drajvom si lahko mlajši vozniki in voznice pridobijo 
tudi popuste pri zavarovanju.

to. Vpišete znamko in model avtomobila in že vidite, ali je 
vaš preveč požrešen ali pa dovolj skromen, da ga nagradite 
s kakšno pohvalo, morda avtopralnico ali čim podobnim.
ZASEBNI DIGITALNI INŠTRUKTOR. Ker pri avtomobilu ni 
vse v porabi, pač pa tudi v varnosti, je ena največjih sloven-
skih zavarovalnic pred kratkim ponudila aplikacijo Drajv. 
Drajv, kar pomeni »Vozi« oziroma »Vožnja«, je pomoč-
nik, ki sledi vožnji in to vožnjo tudi snema – pa ne video, 
pač pa beleži hitrosti, sile pri zaviranju, pospeševanju in 
vožnji v ovinek, poleg snemanja pa omogoča tudi natanč-
no določitev lokacije vozila v primeru nezgode ali drugega 
dogodka, zaradi katerega je potrebna asistenca. Drajv pa 
poleg tega meri tudi hitrosti in sile ter čas vožnje in to tudi 
točkuje. Uporabnik lahko po koncu vožnje preveri oceno 
vožnje, prevoženo pot pa si lahko ogleda tudi na zemlje-
vidu. Aplikacija pri tem nazorno označi tiste odseke, kjer 
bi lahko vaša vožnja bila boljša. Seveda pa pri vsem skupaj 
velja še opozorilo – ne šarite po telefonu med vožnjo! 
STALNI SVETOVALEC. Druga zavarovalniška aplikacija, ki 
sliši na ime ASfalt in jo je ponudila prav tako ena največjih 
slovenskih zavarovalnic, pa omogoča povsem druge fun-
kcionalnosti. Vozniki lahko v vsakem trenutku preverijo 
razmere na cestah in se tako izognejo zastojem zaradi pro-
metnih nesreč, okvarjenih vozil, del na cesti ali neugodnih 
razmer. Označijo si lahko pot od doma do službe, šole ali 
druge izbrane poti in določijo točen čas (dan in uro), ko 
želijo, da jih aplikacija obvesti o razmerah na izbrani rela-
ciji slovenskih cest. Z aplikacijo si lahko celo pomagamo 
ob iskanju svojega parkiranega vozila, kar velja tudi v tujini, 
pod pogojem, da imate vklopljen prenos podatkov, potreben 
za shranitev in izris zemljevidov. Seveda lahko iz aplikacije 
tudi hitro pokličete svojo zavarovalnico v primeru nezgode 
ali drugih težav na cesti. 
PROMET. Ne moremo spregledati še aplikacije s samo-
umevnim imenom – Promet. Omogoča pregled, kakšno 
je stanje na cestah, in tudi, kakšna je gostota prometa na 
posameznih odsekih. Tako le nekajkrat tapnete po zaslonu 
in že boste videli, ali je bolje iti v Prekmurje čez Ljubljano 
ali pa kar čez Avstrijo. 
Sedaj pa lahko čakamo le še korak, ko bodo vse te aplikaci-
je delovale kar neposredno v avtomobilih. Zakaj bi morali 
opletati s telefonom, če pa lahko tudi avto postane prav 
tako inteligenten – ali pa še bolj. 
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Obvestilo uporabnikom o priključitvi na javno  
kanalizacijsko omrežje

Po prejemu odločbe o odmeri komunalnega prispevka s strani Občine in soglasja s strani Komunale Kranj lahko uredite 

priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. 

Priključitev lahko izvede katerikoli usposobljeni izvajalec gradbenih del. Stroški izdelave priključka bremenijo lastnika 

objekta. Hišni priključek mora biti izveden preko revizijskega jaška, kot je navedeno v izdanih soglasjih.

Prosimo, da nas o datumu nameravane priključitve obvestite na eno izmed spodaj navedenih številk. Lahko nam tudi 

pišete na pkrzisnik@komunala-kranj.si.

Kontakti za informacije v zvezi s priklopom, naročilom ogleda in sporočanje datuma priklopa:

    Zoran Arnež: 041 343 135

    Mojca Košir Štojs: 041 518 192

    Polona Kržišnik: 030 605 343

Med oz. po priključitvi bomo izvedli pregled vseh kanalizacijskih priključkov. Skladno z občinskim odlokom o odvajanju 

in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj nadzor nad deli pri gradnji pri-

ključkov na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe na stroške uporabnika. Cena pregleda znaša 13 EUR z DDV.

Če bo priključna cev potekala skozi obstoječo greznico, je praznjenje greznice obvezno pred priklopom. Če bo cev pote-

kala mimo greznice, praznjenje naročite kadarkoli po izvedenem priklopu.  Naročila za praznjenje sprejemamo na 

mobilni številki 040 572 320. Za uporabnike, ki plačujete prevzem grezničnih gošč in omrežnino za greznice, je storitev 

praznjenja brezplačna. 

Novi urniki rednega odvoza odpadkov
Kot vsako leto tudi letos z novembrom prehajamo za zimski urnik rednega odvoza bioloških odpadkov, kar pomeni, da 

bomo biološke odpadke odvažali vsak drugi teden (z izjemo mestnega jedra). Na dom ste prejeli nove urnike. Bodite 

pozorni na morebitne spremembe dneva odvoza odpadkov na vašem območju. Urniki so objavljeni tudi na naši spletni 

strani o odpadkih,  www.krlocuj.me.

Prehod na zimski delovni čas zbirnega centra Tenetiše
S prehodom na zimski delovni čas, ki je določen s premikom ure, se je prilagodil tudi delovni čas zbirnega centra Tene-

tiše, in sicer odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka od 12. do 18. ure  ter ob sobotah med 8. in 12. uro. 

Delovni čas zbirnega centra Zarica ostaja med letom nespremenjen. Odpadke lahko oddate od ponedeljka do petka med  

7. in 19. uro ter ob sobotah med 8. in 16. uro. 
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Izžreban posameznik mora 
biti v trenutku žrebanja 
prisoten na prizorišču.

Petek,  27.11.  od 16. do 20. ure

PLANET TUŠ KRANJ
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Z nakupom v trgovinah 
v Planetu Tuš Kranj v 
času od 2. do 27.11. 
in oddanim računom 
v boben sodelujete v 
žrebu za letno vinjeto 
2015

Z nakupom v trgovinah 
v Planetu Tuš Kranj v 
času od 2. do 27.11. 

OSVOJI 
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Pri financah boste občutili tako var-
nost, kot že dolgo ne. Zopet boste na 
višku razmišljanja in domišljija vas 
popelje do popolne rešitve. V krogu 
prijateljev se boste ugriznili v jezik, 
saj ne bo potrebe, da slišijo vaše 
misli. Srečna dneva bosta 6., 21. 11. 
Misel: Jutrišnji dan je lahko velika 
skrivnost.

BIK 
22. aprila–20. maja

Izkoristili boste čisto vse ugodno-
sti, ki se vam bodo ponujale. Ker ste 
navajeni, da v takem primeru dajete 
prednost drugim, se zna zgoditi, da 
se boste komu zamerili. Zaradi tega 
se ne boste kaj preveč obremenje-
vali. Srečna dneva bosta 13., 28. 11. 
Misel: Vsi imamo sanje, a le redki si 
jih upajo uresničiti.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Pred vami so veliki načrti. Postavili 
boste merilo, kakšna bo vaša prihod-
nost vnaprej. Naveličali se boste biti 
stranski igralec in le opazovalec sre-
če drugih. Novice, ki jih boste prejeli, 
vas postavijo pred težko odločitev. 
Srečna dneva bosta 3., 16. 11. Misel: 
Ostankov ni in kdor to ve, je priprav-
ljen na jutrišnji dan.

RAK 
22. junija–22. julija

Malce bolj morate biti vztrajni in str-
pni. Na cilj se ne pride vedno po ravni 
poti. Pomembno je, da je želja dovolj 
goreča in da imamo cilj. Pri financah 
se boste malo preveč zapletli, česar 
pa ne morete preprečiti. Ne bo pani-
ke. Srečna dneva bosta 5., 17. 11. 
Misel: Nikoli ni tako dobro, da ne bi 
moglo biti še bolje.

LEV
23. julija–23. avgusta

Dokončno se boste odločili in kon-
čno potegnili poteze, ki so še bolj 
pomembne od pričakovanega. Pre-
vzeli boste odgovornost za neko 
zadevo. Čeprav ne boste čisto pre-
pričani o izidu, se vam vseeno zelo 
obrestuje. Srečna dneva bosta 2., 19. 
11. Misel: Domišljija je pomembnej-
ša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Začele se vam bodo dogajati prijetne 
stvari in kar zadovoljni boste z živ-
ljenjem. V družbi boste s pravimi 
prijatelji, kar ste že prav pogrešali. 
Tudi za nekaj dni dopusta boste ime-
li možnost. Ne oklevajte! Prepustite 
se mirnemu toku življenja. Srečna 
dneva bosta 20., 29. 11. Misel: Bodite 
bolj potrpežljivi in prišli boste dlje.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Dobre novice se vam odpirajo v poš-
ti, ki jo že kar nekaj časa pričakuje-
te. Samo premišljevanje vam ne bo 
rešilo problemov, ampak morate 
zato tudi nekaj narediti. Seveda. V 
poslovnem krogu se raje izogni-
te prepirom, saj zato ni primeren 
čas. Srečna dneva bosta 17., 30. 11. 
Misel: Ne posekajte drevesa, ker ste 
našli črva v jabolku.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Res, da bo po večini vse odvisno od 
vašega razpoloženja, a kljub raz-
nim preprekam se boste imeli lepo, 
kjerkoli pač že boste. Prijetna zmeda 
se vam obeta v ljubezni, a ker ste v 
obdobju sreče, ste lahko brez skrbi. 
Srečna dneva bosta 8., 10. 11. Misel: 
Zaupanje vase je najpomembnejše 
za pot do zmage.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Vedno znova si boste nalagali nove 
obveznosti. Ne znate drugače. Ker 
vedno držite obljubo tudi sami do 
sebe, boste imeli ogromno dela in 
se temu tudi maksimalno posvetili. 
Hkrati pa ne smete pozabiti na bliž-
nje ljudi, ki od vas veliko pričakujejo. 
Srečna dneva bosta 5., 6. 11. Misel: 
Dve življenji ima, kdor zna eno živeti.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Brez kakšne večje muke boste prišli 
do zelo dobre ideje. Sem in tja se bo 
pojavila kakšna mala težavica pri 
sami realizaciji. Uspeh je zagotov-
ljen. Kmalu boste povabljeni na dalj-
šo pot, ki se ji ne boste mogli izogni-
ti, kar pa je tudi prav. Srečna dneva 
bosta 11., 12. 11. Misel: Lepa beseda 
lepo mesto najde.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Nikar se z vsemi štirimi ne borite 
proti spremembami. Sprejmite nov 
način razmišljanja, s tem pa bodo 
tudi odločitve drugačne, kot so bile 
do sedaj. Zaupali boste zunanjim 
vplivom, vodili vas bodo na pravo 
mesto. Srečna dneva bosta 4., 11. 
11. Misel: Za spoznanje, da v življe-
nju malo potrebujemo, moramo veli-
ko žrtvovati.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Porajali se bodo novi projekti. Čeprav 
še nekaj časa ne boste videli cilja 
pred seboj, se zato ne boste obre-
menjevali. Zaposleni boste z drugimi 
stvarmi, saj se vam približuje ljube-
zen, kar je že zadnji čas, saj ste že 
skoraj obupali. Srečna dneva bosta 
2., 24. 11. Misel: Ne hranimo življe-
nja z drobtinicami, če imamo celo 
pogačo.



Specialisti za vaš dom

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

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

www.les3plus.si

PREVZAMEMO KOMPLETNO PRENOVO VAŠEGA DOMA NA KLJUÈ

 že od 6,90 eur/m2
Velik izbor laminatov 

Pvc podi in vinil plošèe

Notranja vrata LESNA in izdelava vrat po vaših željah

Pvc in lesena okna 

Velik izbor zakljuènih letvic

Izdelava pohištva po meri

 Keramiène plošèice

Material za mizarske mojstre

HOBI RAZREZ 

Kmeèki in troslojni podi EDELHOLZ 
(primerni tudi za talno gretje)

... in še veè...     

 15% u pop st

e o  9,90 e r m2ž  d 3 u /

Vse cene so v eur, z vkljuèenim 22% ddv. Popusti se ne seštevajo. Akcijske cene veljajo do 31.12.2015 oziroma do razprodaje zalog.
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