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očala

S Piko lahko:
• plačujete in pridobite bonitetne pike,
• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.
Henry Cavill
#SharpenYourFocus

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd 3

13/09/2018 15:06

NOVI VGRADNI
APARATI 2021
Liebherr je izdelal nove aparate
z inovativnimi rešitvami,
ki ne bodo le izpolnili vaših
pričakovanj, temveč vas bodo
tudi navdušili. Naj bo to glede
kakovosti, tehnologije za
ohranjanje svežine, udobja,
dizajna, učinkovitosti in razmerja
med kakovostjo in ceno.
Najboljša ponudba Liebherr
aparatov na Gorenjskem.
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE.
Koncept OpenStage* je črpal navdih iz vitrin v izbranih delikatesnih
trgovinah, kjer lahko takoj vidite, kaj ponujajo.
*
steklene izvlečne police

Etis_Oglas_LIEBHERER_VgradniAparati_176x120_Kranjcanjka.indd 1

PE Kranj,
Ljubljanska c. 30 | www.etis.si

09/03/2021 14:15

KAZALO I 3

MAREC 2021

LETO XXIV / ISSN 1408-7103

03

Ko fotografirajo ženske

PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Dijaki spet v šoli

Kranjčanka

Pomoči potrebnih vse več
Pogovor: Maja Vunšek

4 I KNJIŽNIČARKA TUDI V
PROSTEM ČASU
Pregled očala

in
hitreje in ceneje kot na napotnico

VABI K VPISU OTROK

do 111.- eur ceneje

Optika Aleksandra Qlandia

tel: 04 234 234 2

Odprto
vsak dan

BAR AGOV VRTEC

za šolsko leto 2021/2022
do konca meseca marca

Zasebni
vrtec
Zasebni katoliški
katoliški vrtec
iz Stražišča pri Kranju
Baragov trg 1
Kranj

www.baragovvrtec.si

Na naslovnici: Maja Vunšek
Foto: Primož Pičulin

Kranjčanka

03

je mesečna priloga
Gorenjskega glasa
Izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Odgovorna urednica:
Marija Volčjak
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Knjižničarka tudi v pros
Kranjčanka Maja Vunšek je nova direktorica Mestne knjižnice Kranj. Strokovnjakinja na področju
bibliotekarstva, dejavna tudi na mednarodni ravni, je izjemna poznavalka vloge in pomena splošnih
knjižnic v prihodnosti – v širšem smislu, predvsem pa v lokalnem okolju. Njena misel in pogled sta vselej
usmerjena naprej v novo in vsako leto trajata prav do zadnjega koledarskega dne.

Besedilo: Igor Kavčič

In deklica, ki je rojena zadnji dan v
letu, na silvestrovo, dobi pomladno
ime Maja?
No, moram reči, da sem z Majo kar
zadovoljna. Se pa mojega rojstva drži
ena simpatična zgodbica. Na svet naj bi
prišla že za božič, a sem malo zamujala
in porodničarji so 31. decembra – menda so že nekoliko praznovali – prišli do
moje mame in jo vprašali: »Poslušajte
gospa, bi vi še danes rodili, ali bi raje
jutri?« Mami pa je rekla, da do jutri ne
bova zdržali, zato naj bo kar po redu, ko
bo, pač bo. Tako sem se rodila na silvestrovo dvajset minut čez poldne.
Moram pa reči, da mi to v življenju ni
nikoli prineslo ničesar finega. Vse zabave so šle mimo, ker je vedno takrat novo
leto, in vsi so me spraševali, ali zato, ker
imam rojstni dan, dobim kaj več daril.
Takrat še dobro, da so darila sploh bila.
Ne, rojstnega dneva nimam preveč rada.
Ko se začnejo božično-novoletni prazniki, bi se pravzaprav najraje odpeljala
nekam, kjer bi ta čas šel čim prej mimo.

V otroških letih sem hotela postati Pika Nogavička, Kekca pa sem si
želela imeti za prijatelja. Drži?
Če bi morala izbrati med Piko Nogavičko in Kekcem, bi bila vsakega malo,
navihana in pogumna kot Pika Nogavička in posebna, kot je bil Kekec. V vsakem se najde tudi nekaj mene.
Sicer pa sem hotela postati pilotka. Vedno me je fasciniralo nebo, posebno pa
vesolje. Še danes spremljam vsa znans-

Maja Vunšek prisega na tiskane knjige. / Foto: Primož Pičulin
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ostem času
tvena odkritja, povezana z njim. V časih
mojega odraščanja, ko smo na televiziji imeli le tri ali štiri programe, sem
večkrat legla na tla na travniku za našo
hišo na Orehku in gledala letala, kako
nas preletavajo. Seveda preleti niso bili
tako pogosti kot danes, zato sem si vsakič znova sestavila celo zgodbo o tem,
kdo je v letalu, kam ti ljudje letijo, kaj
bodo tam počeli ... Vedno so me navduševale malo drugačne stvari. Nikoli
nisem rekla, da bi bila recimo učiteljica
ali zdravnica, kot so si želele prijateljice,
s katerimi sem odraščala.

Skrivnosten je bil tudi gozd nad
železniško progo od Delavskega
mostu do prvih hiš ob Pot za krajem ...
Pa še kako je bil skrivnosten. Naša hiša
je bila tik nad železnico. Za hišo je bil
vse do roba in skalnega prepada velik
vrt, spodaj pa železnica. Od hiše do
današnjega delavskega mosta pa se je
raztezal gozd, ki je bil čudovit prostor
za raziskovanje. S prijateljico, sosedovo
Petro, sva pogosto plezali po skalnem
robu. V steni tik nad progo sva v manjšem skalnem zavetju imeli tudi skrivališče. Še dobro, da ni katera padla pod
vlak. Najina vsakoletna mantra je bila
nabiranje divjih irisov, ki so rasli povsem na robu in si zanje moral zlesti na
pečino. Spominjam se strme poti, po
kateri so Orehovčani hodili na delo v
tovarno Planika. Pozimi pa smo se hodili sankat malo nižje proti Drulovki ...

Na Kokolov klanec.
Tako je, na Kokolov klanec.

Je čas, ko se človek bliža prvi polovici let, pravi za take spomine?
V bistvu o tem sploh nikoli ne razmišljaš, razen ko te kdo spodbudi, da obudiš slike iz preteklosti.

Ko te o tem recimo nekdo sprašuje
v intervjuju ...

Recimo ko gre za takle intervju in se ti
začne odvijati film iz mladosti. Lahko
rečem, da so to lepi spomini, zelo lepi
spomini. Ogromno časa smo preživeli zunaj, v gozdu, na travniku za hišo,
na ulici, in raziskovali. Nihče nas ni kaj
dosti nadzoroval in res smo imeli pravo otroško svobodo. Znali smo se igrati,
tudi brez nekih posebnih orodij. Iz vsega smo znali narediti zgodbo in si zamisliti celoten scenarij o tem, kaj bomo
počeli. Otroška domišljija res ni imela
meja. Spomin na vse to mi je zelo ljub
in zato so mi tudi ljudje iz tega obdobja
še vedno zelo blizu.

Omenili ste mladostno željo postati pilotka. Ko tudi sicer otroke sprašujejo, kaj bi želeli postati v življenju, kdo še reče direktor, bolj redki
pa si želijo postati bibliotekarji. Vi
ste zdaj oboje.
Moja pot v bibliotekarstvo je bila malo
drugačna. Kot sem rekla, sem res želela postati pilotka ali pa astronavtka, in z
veseljem bi se zaposlila pri Nasi. Seveda
so bili to cilji, ki realno niso bili izvedljivi.

Najprej ste se šolali na škofjeloški
gimnaziji, ki je v obdobju usmerjenega izobraževanja veljala za
družboslovno – za razliko od naravoslovne kranjske. Vas je takratni
šolski sistem poslal v Škofjo Loko?
V Škofjo Loko me je poslala prijateljica
Meta. (smeh) Zdaj sva tudi sodelavki
v knjižnici. V drugi polovici osnovne
šole sva bili najboljši prijateljici in sama
nisem kaj dosti razmišljala, kam bom
šla. Rekla sem: »Če greš ti, grem pa še
jaz.« Včasih starši niso namenjali toliko
pozornosti našim izbiram. Niso nam
razlagali, kaj pomeni iti na gimnazijo, po
kateri se je treba lotiti še študija, če hočeš
potem v življenju kaj pametnega početi.
Tako smo bili tisti, ki se nismo pustili

vplivati staršem, prepuščeni svoji lastni
intuiciji. Pri meni je posredno odločila najboljša prijateljica. Potihem me je
zanimal turizem, a je bila srednja šola v
Ljubljani, za kar pa nisem imela dovolj
korajže. Po gimnaziji me je zanimalo tudi
naravoslovje pa mi tovrstni predmeti niso
bili ravno pisani na kožo. Preden sem šla
študirat, sem odšla za leto dni v tujino.

Za varuško v London. Da bi se še
bolje naučili angleško? Hmmm ...
Ste bili pridno dekle s samimi peticami?
Oh, kje pa, kakšne petice neki. V tistem
obdobju svojega življenja nisem bila ravno v najboljši koži. Z bratom in mamo
sem se preselila na Kokrico, bila sem
iztrgana iz prejšnjega socialnega okolja. Kar naenkrat sem se morala sama
znajti, se postaviti zase in svoje odloči-

Sicer pa sem hotela
postati pilotka. Vedno me
je fasciniralo nebo, posebno
pa vesolje. Še danes
spremljam vsa znanstvena
odkritja, povezana z njim.
V časih mojega odraščanja,
ko smo na televiziji imeli le
tri ali štiri programe, sem
večkrat legla na tla
na travniku za našo hišo
na Orehku in gledala letala,
kako nas preletavajo.
Seveda preleti niso bili tako
pogosti kot danes, zato sem
si vsakič znova sestavila
celo zgodbo o tem, kdo je
v letalu, kam ti ljudje letijo,
kaj bodo tam počeli ...
Vedno so me navduševale
malo drugačne stvari.
tve sprejemati odgovorno. Slednje mi še
danes veliko pomeni in zato sem takrat
tudi zmogla. Vedela sem, da se moram
zanesti predvsem nase. Odšla sem za
leto dni v London. Bila sem varuška in
zraven hodila v šolo, da sem izpopolnila angleščino. Ko sem se vrnila, sem na
gimnaziji opravila še izpit iz angleščine
in dokazala, da znam.
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In da se ne pustite kar tako.
Tako je. Po horoskopu sem kozorog in plezam tudi po zadnjih
krempeljčkih, da dosežem, kar se mi zdi, da je prav. To so
vrednote, ki se jih držim že vse življenje.

Ste se zato odločili tudi kandidirati za direktorico
knjižnice?
Direktorsko mesto – to sem povedala tudi svojim sodelavcem
v knjižnici – ni bila nikoli moja sanjska izbira. Razlika je med
ljudmi, ki hočejo ta položaj, in menoj, ki se mi je vse to na
neki način zgodilo zaradi mojega prepričanja, da mi je ta hiša
– kranjska knjižnica, res veliko dala, zdaj pa sem jaz dolžna
nekaj tega vrniti. Seveda sem ob tem čutila, da sem sposobna,
da hišo obdržim v zdajšnji kondiciji oziroma jo v prihodnosti spravim v še boljšo. S knjižnico sem začela rasti že kot
gimnazijka in nadaljevala kasneje v svoji delovni dobi in do
potankosti poznam njeno drobovje. Skoraj ni stvari, ki je tu ne
bi počela. In v tem sem se razlikovala od drugih kandidatov, ki
so se potegovali za to mesto.
Nisem pa človek, ki bi se zaradi direktorske pozicije spremenil ali se s tem postavljal. Za zdaj, dokler me ne potrdijo tudi v drugih pogodbenih občinah, sem sicer še vršilka
dolžnosti direktorice, ker pa je Mestna občina Kranj že dala
soglasje k mojemu imenovanju, bom kmalu nastopila petletni mandat.

Zadnje leto in pol ste bili tudi pomočnica svoje predhodnice Brede Karun ...
Pravzaprav me je Breda tudi izbrala in na neki način spodbudila, naj kandidiram. Očitno je v meni videla potencial in pravega
človeka. Saj sem se nekaj časa branila, a ni popustila. (smeh)
Je pa res, da zelo dobro poznam strukturo knjižnice, poznam
ljudi, ki v njej delajo, in vem, v čem je vsak izmed njih najboljši.
Pravzaprav je to moja naloga, da od sodelavcev dobim najboljše, kar bo dobro za njihov razvoj, hkrati pa bodo zares začutili
našo hišo in to, kar v njej delamo za ljudi in lokalno skupnost.
Brez sodelavcev ne bom zmogla.

Pred desetimi leti ste se preselili v takrat zagotovo
najbolj sodobno knjižnico v Sloveniji. Se vam zdi, da
ste se knjižničarji novi hiši razgledov, kot pravite, že
povsem privadili?
Mislim, da takrat zaposleni nismo bili povsem pripravljeni na
tak preskok. V eno stavbo smo združili tri popolnoma različne
oddelke, Študijski, Splošni in Pionirski, pri čemer smo sicer
uspeli, zagotovo pa nismo bili pripravljeni na to, kar naj bi
bila vizija nove Mestne knjižnice Kranj.
Sama sem zelo vpeta v Evropo, saj sodelujem v delovni skupini, kjer se dobivamo poklicni kolegi iz največjih, najsodobnejših evropskih splošnih knjižnic in se pogovarjamo o
prihodnosti – kaj bomo knjižnice počele v prihodnosti, kak-

Leta 2016 se je udeležila mednarodnega knjižničarskega kongresa v Ohiu v ZDA. Ob tem je obiskala Splošno
knjižnico v Clevelandu, kjer je močna slovenska priseljenska manjšina, in direktorici podarila knjigi o Kranju in
Gorenjski. / Foto: osebni arhiv
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Ob tem poudarjate tudi nova znanja, ki jih bodo v prihodnosti morali
obvladovati zaposleni. Na kaj ste s
tem mislili?
V prihodnjih letih bo v kolektivu prišlo do nekaj upokojitev. Moja velika
odgovornost pri tem je, kakšne nove
ljudi bomo sprejeli v knjižnico. Vedeti moram, kakšne so naše prihodnje
potrebe, kateri so poklici in veščine, ki
jih bomo potrebovali v naši stroki. To
moraš prepoznati pri novih kandidatih
in stremeti k temu, da je kljub opisu del
in nalog, navedenih v razpisu, človek
informacijsko pismen, na pravi način
komunikativen, hitro odziven na spremembe, prilagodljiv, željan novih znanj
in radoveden.
Nisem navdušena, ko na primer ugotovim, da študentje bibliotekarstva na praksi nimajo prave predstave o dinamiki
dela v splošni knjižnici niti ne poznajo
novih trendov razvoja, predvsem novih
storitev, ki jih knjižnice že ponujajo po

Evropi in svetu. Ko sem prej govorila o
naših knjižničarjih, bo pri zaposlovanju
potrebno tudi njihovo medgeneracijsko
sodelovanje. Pri novih sodelavcih torej
ne bo dovolj zgolj to, da radi berejo.
Danes je pomembno biti večplastno
pismen, vseskozi učljiv in razmišljati
zunaj okvirjev.

Naj se še nekoliko vrnem k selitvi
v novo knjižnico, na knjižno verigo,
veliki dogodek odprtja, ki je sledil.
Kako se dogodka spominjate vi?
Pravzaprav se ga ne spominjam, ker
sem takrat manjkala. Seveda sem bila
udeležena v procesu priprave na selitev – imenovali smo se retro skupina.

Vse to, kar delam,
delam z velikim veseljem.
Mogoče pa to kdo razume
kot ambicioznost. Ne vem.
Saj pravim, če ambicioznost
povezujem s tem, da bi
si želela biti direktorica –
potem absolutno nisem, ker
to v mojem bitu ni bil moj
cilj. Če pa je ambicioznost
to, da tudi svoj prosti čas
namenjam vsebinam, ki jih
opravljam v službi, potem pa
sem še kako ambiciozna.
Več let smo pripravljali gradivo, da se je
iz treh stopilo v eno zbirko. Dokončni
datum preselitve je bil znan dva meseca
pred dogodkom, ko sem že imela vplačan dopust in tistega junija žal nisem
bila v verigi.
Zagotovo pa bom letos to napako popravila. Sama sicer nisem navdušena nad
posebnimi proslavami in govori, bomo
pa ob desetletnici knjižnice v Globusu,
najbrž kar ves junij intenzivno nagovarjali lokalno skupnost in jo spominjali,
da smo že deset let tukaj zanje. Načrtujemo tudi dokumentarno slikovno razstavo na plakatnih mestih pred knjižnico.

V zadnjih dvajsetih letih ste se
vključevali v različna društva in
združenja na področju knjižničarstva, mislim na Društvo bibliotekarjev Gorenjske, ki ste mu tudi
predsedovali, pa Združenje bibli-

otekarskih društev Slovenije, kjer
predsedujete Sekciji za splošne
knjižnice, povezovali ste se tudi s
sorodnimi institucijami v mednarodnem prostoru, kot na primer
Public Libraries 2030, sodelovali
ste na izobraževanjih in seminarjih v tujini … Ne dvomim, da vam to
prinaša širino in številne prednosti
pri razumevanju splošnih knjižnic
v prihodnje ...
Zagotovo. Ne le jaz osebno, s tem pridobiva tudi naša knjižnica. Povezala sem se z institucijo, ki se imenuje
Public Libraries 2030, ki skrbi za zagovorništvo splošnih knjižnic na nivoju
politike in stroke v Evropskem parlamentu in povezuje splošne knjižnice
na evropskem strokovnem podiumu.
Na primer – izbrani smo bili v projekt
Evropski izziv 2021 (Europe Challenge
2021). Dobili bomo finance od Evropske
kulturne fundacije in od organizacije
Amsterdam Public Libraries, projekt pa
bomo izvajali s še petimi knjižnicami iz
Berlina, Aarhusa, Barcelone, Ghenta in
Valmiere. Tem velikim knjižnicam sem
pridružila še Kranj. Projekt, ki bo zelo
lokalno usmerjen, bomo začeli 9. maja,
na dan Evrope, in bo trajal do konca leta.
Kaj bo izziv tem sedmim knjižnicam
prinesel? S sodelovanjem prinašamo
evropske perspektive v lokalni in mednarodni kontekst. Spodbujamo zavedanje, da smo Evropejci, spodbujamo knjižnico kot javni, varni prostor, namenjen
vsem – gre za tak evropski demokratični
pristop. Organizacija Democratic Society nas izobražuje in usmerja, da bomo
identificirali ciljno skupino, vsebino in
način izvajanja izziva. Zelo pomembno
je, da bo pri tem sodelovala lokalna skupnost.
Kar se tiče delovanja v strokovnih delovnih združenjih na slovenskem nivoju,
lahko rečem, da si z delovanjem in prisotnostjo v strokovnih delovnih skupinah, društvih, sekcijah in zvezi zagotoviš najprej mrežo dragocenih ljudi, ki jih
potrebuješ na svoji strokovni poti, saj so
dragocen vir informacij in znanj, ko se

URARSTVO 
GERINGER

PRODAJA IN SERVIS
P O P R AV I L A S TA R I N S K I H U R

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

Dejan Geringer s.p.

šna znanja potrebujemo za to, kakšne
veščine bodo morali obvladati zaposleni. Rada bi poiskala tiste točke pri
sodelavcih, ki bi v njih sprožile željo po
spremembah, le tako bomo vsi skupaj
naredili korak naprej.
Sicer pa najbolj pogrešam interakcijo z lokalno skupnostjo – v knjižnici
smo financirani tudi zato, da servisiramo lokalno skupnost. Zdi pa se mi, da
nikoli ne vprašamo, kaj si ta lokalna
skupnost sploh želi. Največkrat sami
sklepamo, kaj je dobro zanjo. To je
ena bistvenih sprememb, ki bi jih rada
dosegla. Vsebine o ljudeh moraš delati z
ljudmi, saj le tako nastane nekaj za vse
ljudi, ki jih nagovarjaš. Najprej povejmo, da smo tukaj in zakaj smo tukaj,
povabimo ljudi, da nam povedo, kaj jih
zanima, in skupaj pripravimo vsebine
zanje. Moj namen je vzpostaviti stalno
tovrstno interakcijo. Imamo prireditve,
pogovore, predavanja s super vsebinami
na visokem nivoju. Spodbujamo aktivno
državljanstvo, skrbimo za bralno, informacijsko, zdravstveno, medijsko in družinsko pismenost. Imamo 22 bralnih
klubov, ki delujejo že več kot deset let.
Pripravljamo vsebine za otroke in družine. Naša naloga je, da nagovarjamo vse
starostne skupine, kdaj tudi s kakšno
manj prodorno vsebino, s katero bi šli
naproti publiki, na katero smo morda
doslej pozabljali.

8 I POGOVOR
Sama sem zelo vpeta v Evropo, saj sodelujem v delovni skupini, kjer se dobivamo
poklicni kolegi iz največjih, najsodobnejših evropskih splošnih knjižnic in se pogovarjamo
o prihodnosti – kaj bomo knjižnice počele v prihodnosti, kakšna znanja potrebujemo za to,
kakšne veščine bodo morali obvladati zaposleni. Rada bi poiskala tiste točke pri sodelavcih,
ki bi v njih sprožile željo po spremembah, le tako bomo vsi skupaj naredili
korak naprej.
znajdeš v zagati. Točno veš, na katerem
področju je kdo najmočnejši in kje so
doma kakšne dobre prakse. Seveda velja
tudi obratno, mnogi se obrnejo tudi na
nas. Ena izmed glavnih nalog Sekcije za
splošne knjižnice, ki jo vodim, je prav
ta, predstavljanje dobrih praks. V glavi
imam celotno Slovenijo in vem, kaj kdo
dobro dela. To je res dodana vrednost –
tako moja kot sodelavcev, ki se vključujejo in so pripravljeni sodelovati.

V društva ostajate vpeti tudi v prihodnje?

ambicioznost. Ne vem. Saj pravim, če
ambicioznost povezujem s tem, da bi si
želela biti direktorica – potem absolutno
nisem, ker to v mojem bitu ni bil moj
cilj. Če pa je ambicioznost to, da tudi
svoj prosti čas namenjam vsebinam, ki
jih opravljam v službi, potem pa sem še
kako ambiciozna.

Tristo strani knjige oziroma – kot
se sliši manj – sto petdeset listov,
potiskanih na obeh straneh ali
e-knjiga na tablici z eno doooolgo
stranjo?

V Društvu bibliotekarjev Gorenjske sem
podpredsednica, pri sekciji Splošnih
knjižnic sem še predsednica. Letos maja
bodo volitve in imamo novo kandidatko,
tako da bom vodenje predala, ker bi bilo
to zame vendarle preveč obremenjujoče. Bom pa najbrž ostala v izvršnem
odboru, kar pomeni, da bom še vedno
blizu ljudem in strokovnim vsebinam.
Kar se tiče evropskih institucij, sem se
vanje enostavno vključila sama. Predstavila sem se, kdo sem in kaj delam, pa
so me sprejeli medse. Vse sem naredila
sama, brez kogarkoli, ki bi me za karkoli predlagal. To je bilo nekaj, kar sem
potrebovala. Zame v tem poklicu nikoli
ni bilo dovolj, da sem prišla zjutraj v službo, na izposojo in šla domov. Zame je
bilo to vedno premalo – jaz sem knjižničarka tudi v prostem času.
Me pa v tem podpira tudi moja družina.
Včasih se na ta račun hecamo, dokler ni
več hecno, saj si vedno želim ogledovati
knjižnice tudi na naših družinskih potovanjih. Dojemam jih kot turistične atrakcije, kar v metropolah tudi so. In to si
želim tudi za našo knjižnico, predvsem
zato, ker je v atraktivni stavbi, ponuja
zanimive vsebine, ima odlično izhodiščno točko v staro mestno jedro, ima prostor, kjer je vsak dobrodošel in za vstop
ni treba plačati vstopnine.

Pri meni e-knjiga nima nobenih možnosti. Sicer sem prebrala eno v elektronski obliki, ampak mi tak način
branja enostavno ne gre. S čtivom, ki
ga berem, imam namreč vedno en tak
oseben odnos. Vedno se zelo vživim v
like, v samo vsebino. Če mi knjiga po
prvih desetih straneh ne začne dajati
tistega nekaj, jo brez zadržkov odložim.
Običajno berem po več knjig hkrati in
nekatere izmed njih me res povsem
»prestavijo«. In tu elektronska oblika
odpade. Sem strašna ljubiteljica raznoraznih elektronskih naprav, od pametnih telefonov do tablic, ni pa mi blizu
knjiga na bralniku ali v kakšni drugi
elektronski obliki. Seveda imamo srečo, da imamo možnost izbire, kar zelo
podpiram, hkrati pa sem prepričana, da
elektronski medij ne bo izpodrinil tiskane knjige.

Se imate sicer za ambiciozno? Vas
tako vidijo sodelavci?

Ste tudi navdušena popotnica, blizu vam je način potovanja z avtodomom. Se bomo letos sploh lahko
kam odpravili?

Vse to, kar delam, delam z velikim veseljem. Mogoče pa to kdo razume kot

Kaj berete ta trenutek?
Trenutno imam »odprte« tri knjige. V
prvi vrsti je to roman V koži drugega
pisatelja Neila Jordana. Zanimiva zgodba dveh fantov, ki sta si bila, čeprav nič v
sorodu, tako zelo podobna, da sta dejansko menjala svoji življenji. Všeč mi je
stil pisanja, kar je pri moji izbiri zelo
pomembno. Nekateri avtorji so mi zelo
blizu, recimo pisateljica turškega rodu
Elif Shafak.

Avtodom je zame najljubši način preživljanja prostega časa. Avtodom je svoboda. Sicer smo ga prodali, ker je sin začel
študirati in ne hodi več z nama okrog.
Zadeva preprosto ni bila več rentabilna.
Zdaj, ko je prišla še epidemija, pa sploh
ne. Lani sva s partnerjem komaj ujela
nekaj dni v Bohinju in na Hrvaškem,
kar je bilo pravo razkošje. Zdi se mi, da
tudi letos slabo kaže s potovanji. Predvsem je težko načrtovati za naprej, če ne
veš, kaj se bo še zgodilo in kakšne bodo
razmere v prihodnjih mesecih. Imava
pa s partnerjem željo, da si enkrat v prihodnjih letih urediva v bivalnik predelan kombi in se spet vrneva k čisti svobodi potovanja.

Ste direktorica institucije, v kateri je ves svet – v knjigah, filmih,
glasbi, na spletu, veliko potujete,
tako rekoč celo življenje pa živite
v Kranju. Vas nikoli ni vleklo kam
drugam?
Zame je bil največji kulturni šok, ko sem
se po gimnaziji za leto dni preselila v
London. To je bilo tik po osamosvojitveni vojni. Priznam, takrat se mi je bilo res
hudo vrniti v Slovenijo. Ampak kot sem
povedala, sem se s to svojo odgovornostjo in zavedanjem, da je treba določene
stvari v življenju urediti, vrnila.
Kljub vsemu se mi danes zdi, da se ljudje
v Sloveniji premalo zavedamo, da je naša
država v svoji biti zelo dober prostor za
življenje, ne glede na stanje, ki ga trenutno preživljamo. Zadovoljna sem, da
živim v Sloveniji in zadovoljna sem, da
živim v Kranju, kjer mi ničesar ne manjka. Predvsem imam svobodo, kar je
zame zelo pomembno. Če pozabimo na
trenutno epidemijo, mi veliko pomeni,
da me okolica ne omejuje, da diham z
njo. Mogoče bi kje v tujini imela še boljše
življenje, več kulture, več umetnosti, vsebin, ki so mi blizu, a obstaja nekaj, kar
noče sprostiti »okov« ki me vežejo na
domače okolje. Poiščem stvari in dogodke v tujini, grem in si jih ogledam in pridem nazaj. V svoj rodni Kranj.
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V Sodelavnico tudi z avtobusom
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Sodelavnica v Merkurjevi poslovni stavbi v Naklem je v pričakovanju novih uporabnikov s svežimi
podjetniškimi idejami. Z marcem je nakelska poslovna cona dobila medkrajevno avtobusno
povezavo.
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Merkurjeva poslovna stavba in njena Sodelavnica, ki je namenjena uresničevanju svežih podjetniških idej v t.
i. coworking oz. skupnih delovnih pron etjaritkatnok san adelgo rovogod ni jicamrofni čev aZ
storih, poslujeta kljub stanju,:apovezanim
087 57 095 683+ :T
z epidemijo, seveda pa morajo uporais.tsevni-s@tsevni :E
is.tsevni-s.www :W
bniki dosledno upoštevati predvidene
preventivne ukrepe za preprečevanje
širjenja koronavirusa. V družbi Merkur
RUKREM
olkaN 2024 ,7 olgorkO an atseC ,.d.d ,eninčimerIzmenjava
pen RUKREM mnenj in izkušenj v sproščenem vzdušju
nepremičnine, ki upravlja stavbo, upajo
na nadaljnje umirjanje epidemioloških Marsikdo se zaradi poslovanja v doma- Omeniti velja še eno pomembno prirazmer in da se bo življenje v prihodnjih čem okolju ne more povsem osredotoči- dobitev: od 1. marca je v medkrajevni
mesecih vrnilo v ustaljene tirnice. Poskr- ti na delo in takrat velja razmisliti o selitvi javni potniški promet vključeno novo
beli so, da tudi Sodelavnica zagotavlja v skupne delovne prostore. Sodelavnica avtobusno postajališče ob Poslovni
varno delovno okolje, in se nadejajo pri- strokovnjakom z različnih področij omo- coni Naklo, kar omogoča boljšo dostogoča sodelovanje ter izmenjavo izkušenj pnost javnega avtobusnega prometa
hoda novih uporabnikov.
Sodelavnica se nahaja v osrednjem in mnenj v ustvarjalnem delovnem oko- tako prebivalcem naselja Okroglo kot
delu Merkurjeve poslovne stavbe na lju, kar lahko bistveno prispeva k pove- tudi zaposlenim v poslovni coni. Vozni
red prinaša številne postanke avtobudvesto kvadratnih metrih površin, kjer čanju njihove produktivnosti.
so v prvi fazi uredili v šestih pisarnah Za prezentacije potencialnim strankam sa na novem postajališču v času jutradvajset delovnih mest. Sodelavnica ima lahko v poslovni stavbi najamejo sejne njih in popoldanskih konic. Dostopen je
tudi lastno čajno kuhinjo in sejno sobo. sobe, možen je tudi najem konferenčne tudi spletni strani www.arriva.si.
Predvidena je širitev na dodatnih sto dvorane, ki sprejme do 160 oseb. Tako
imajo najemniki manjših pisarn ali celo
kvadratnih metrov.
Uporabniki si lahko prostore delijo stal- samo delovnega mesta pri uresničevano ali občasno, saj so glede na njihove nju podjetniških idej možnost delovati
po principu na:
velikih podjetij. V kletnih
potrebeinvrste
najemaogleda
različne. nas
Poleg
a več informacij
dogovor
kontaktirajte
najema celotne pisarne za lastne potre- prostorih je kuhinja z restavracijo, pred MERKUR nepremičnine, d. d.
: +386 590 75 780
be je možen tudi najem delovnega mes- stavbo je veliko brezplačno parkirišče, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
: invest@s-invest.si
ta (mize in omare za shranjevanje) v sku- na voljo je e-polnilnica. Lokacija je od https://www.merkurnepremicnine.si/
W: www.s-invest.si
pni pisarni. Gre za sodobno obliko dela, uvoza na avtocesto oddaljena zgolj dva E-pošta: info@merkurnepremicnine.si
ki je prilagojena mladim podjetnikom. kilometra.
Tel: 04/258 7000

Najem pisarn,
Coworking prostori
v Poslovni stavbi
Merkur Naklo
enincimerpen

10 I NAPOVEDUJEMO
PRIPRAVLJAJO SE NA ČISTILNO AKCIJO

ALTIUS D.O.O., ČUČKOVA ULICA 5, PTUJ

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo čistilna akcija
v soboto, 27. marca. Prijave zbirajo do jutri, 17. marca.

Zveza tabornikov občine Kranj se v sodelovanju z Mestno
občino (MO) Kranj pripravlja na 20. tradicionalno čistilno akcijo
Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, ki jo želijo izpeljati v
soboto, 27. marca. Prijave skupin za sodelovanje v akciji zbirajo
na e-naslovu ocistimokranj@gmail.com še do jutri, 17. marca,
ko bodo že natančneje vedeli, ali bodo epidemiološke razmere
dopuščale izvedbo. »Posameznike vabimo, da se pridružite
čiščenju v sklopu svoje krajevne skupnosti. Vsakemu prijavljenemu napišemo, da nadaljnja navodila še sledijo. Prilagodili se
bomo stanju in se za varnost udeležencev ravnali po navodilih Civilne zaščite MO Kranj,« so sporočili kranjski taborniki.
Namen akcije je na celotnem območju MO Kranj očistiti drobno
nesnago, ki se je nabrala v zadnjem obdobju. Kot opozarjajo
organizatorji, je zdravje narave ogroženo; pojavljajo se namreč
večje količine odpadkov, kar je zagotovo povezano s tem, da več
časa preživimo v naravi. »Tam tudi malicamo, odvrženih je veliko pločevink, embalaže od dostavljene hrane ... Nekateri pozabljajo, da moramo smeti iz narave tudi odnesti ali pa bodo tam
ostale in škodile okolju. O točkah, kjer so zasledili večje količine
smeti, nam je pisalo kar nekaj Kranjčanov in dodali smo jih na
zemljevid čiščenja letošnje, dvajsete akcije,« so pojasnili. Ob
obletnici načrtujejo zanimiv spremljevalni program na Glavnem trgu od 9. do 12. ure. »V mestu imamo novost – Knjižnico
stvari, ki je taborniški projekt, in želimo si, da bi jo spoznalo in
se vanjo včlanilo čim več Kranjčanov. Projekt se lepo dopolnjuje
z zavezo 'zero waste' MO Kranj,« so dodali kranjski taborniki.
Če izvedba akcije ne bo možna, jo bodo prestavili na soboto, 8.
maja. A. Š.

Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana

KAKO DO SPECIALISTA
V NEKAJ DNEH
Matjaž Fajfar,
direktor PE Kranj, Vzajemna
Ko pride do poškodbe ali zdravstvene težave, se je treba
takoj odzvati, a kaj, ko nas na poti do specialista prepogosto
zaustavijo čakalne dobe. Zato so pri Varuhu zdravja, Vzajemni,
poskrbeli za posebno Zdravstveno polico, ki vam pomaga do
hitrega pregleda pri specialistu.
V vaši ponudb najdemo širok nabor različnih zdravstvenih
zavarovanj. Ali bi katero še prav posebej izpostavili?
V zadnjih letih je opazen porast zavarovanj, ki omogočajo
pacientom, da v primeru bolezni ali poškodbe takoj pridejo do
zdravstvenih storitev, saj so v javnem zdravstvu čakalne dobe
zelo dolge. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, to ponujamo v okviru
zavarovanja Zdravstvena polica, ki omogoča hitrejši dostop do
specialističnih storitev, operacij, drugega mnenja itd.
Ali lahko na kratko obrazložite prednosti tega
zavarovanja?
Zavarovanje Zdravstvena polica ponuja veliko več kot zgolj
hitro obravnavo brez čakalnih dob. Pri Varuhu zdravja za
zavarovanca v celoti pripravimo individualni načrt zdravljenja
in mu pomagamo od začetka do zaključka zdravljenja.
Organiziramo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbimo
za hitro organizacijo operativnega posega. V naši mreži
izvajalcev so vrhunski strokovnjaki in mednarodno priznane
zdravstvene ustanove v Sloveniji in tujini (preko 50 domačih
in okoli 30 tujih partnerjev).

Ali lahko v zavarovanje vključimo tudi otroke?
Otrokove zdravstvene težave so za starše pogosto hujše in
napornejše od lastnih. Tako smo oblikovali prav posebno
Zdravstveno polico za otroke, ki našim najmlajšim omogoča
hiter dostop do specialistov in operativnih posegov. Zdravstveno
polico za otroke je mogoče skleniti za otroke od dopolnjenega
prvega do vključno petindvajsetega leta starosti.
V vaši zavarovalnici omogočate sklepanje zavarovanj
na daljavo, pohvalite pa se lahko tudi z novo
poslovalnico. Kje vas najdemo?
Osebni stik s strankami je naša prva izbira. Od 1. marca ob
upoštevanju vseh ukrepov za varovanje zdravja poslujemo v
novi poslovalnici v nakupovalnem središču Supernova Qlandia
v Kranju. Naši svetovalci se vam bodo posvetili in vam svetovali
od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure. Vsi, ki boste
v poslovalnicah Varuha zdravja, Vzajemne, PE Kranj, do
30. aprila 2021 sklenili eno izmed naslednjih zavarovanj –
Zdravstvena polica, Zavarovanje za težje bolezni ali Družinsko
celoletno zavarovanje za tujino Multitrip – pa boste lahko
izkoristili še 20-odstotni popust na novo kolekcijo v trgovini
Mass v nakupovalnem središču Supernova Qlandia Kranj.

Kako poteka zdravljenje z vašim produktom
Zdravstvena polica?
V primeru poškodbe ali bolezni zavarovanec kontaktira
Vzajemnin asistenčni center, kjer uredimo vse potrebno za
hiter dostop do potrebne storitve. Za zavarovanca v celoti
pripravimo načrt zdravljenja in mu pomagamo ter ga vodimo
vse od začetka do zaključka zdravljenja. Organiziramo
obisk pri zdravniku specialistu in poskrbimo za morebitno
organizacijo operativnega posega.
PE KRANJ
Elvira Jusufagić
051 349 214
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Dijaki spet v šoli
Od preteklega ponedeljka je živahnejše vzdušje zavladalo tudi v srednjih šolah, saj se je dijakom
zadnjega letnika v šolskih klopeh pridružila še približno polovica preostalih dijakov nižjih letnikov.

Besedilo: Mateja Rant

P

edagoški proces je v šolah ponovno stekel tudi za vse srednješolce. Šolanje poteka po modelu C,
kar pomeni, da se dijaki polovice
oddelkov prvih treh letnikov en teden izobražujejo doma, druge polovice pa v šoli,

potem pa se zamenjajo. Dijaki četrtih
letnikov, ki so se v šole vrnili pred nekaj
tedni, se še naprej vsi izobražujejo v
šoli. Začelo se je tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah.
V kranjskih srednjih šolah so nam zagotovili, da so se na vrnitev dijakov dobro
pripravili in je zato ta potekala brez

težav. Po besedah ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna Mirjam Bizjak so se
minuli teden v šolo vrnili vsi prvi letniki
in polovica drugih, ta teden pa je v šoli
preostanek drugih letnikov in vsi tretji
letniki. »Za zdaj nimamo prav nobenih
težav, dijaki upoštevajo vse dogovore in
navodila za preprečevanje širjenja covida-19.« Pouk pa kljub vrnitvi dijakov v

Si mogoče zamudil INFORMATIVNI DAN? Nič hudega! Posnetke informativnega dne boš našel na naši
spletni strani in si ogledal zamujene predstavitve posameznih smeri: mehatronike, elektrotehnike in
računalništva. Povezava do naše spletne strani: https://sckr.si/sts/informativni-dan

šolo prenašajo tudi v živo za vse tiste, ki iz upravičenih razlogov ne morejo sodelovati pri pouku, s čimer imajo bogate
izkušnje že iz športnih oddelkov. »Imamo pa tudi srečo, da
je naša šola v mirnem okolju, kjer je na voljo veliko zunanjih
površin, tako da pouk poteka tudi na prostem v okolici šole
in v šolskem atriju.« Za cepljenje se je po podatkih Mirjam
Bizjak odločilo okrog šestdeset odstotkov njihovih zaposlenih.
Tudi direktor Šolskega centra Kranj Jože Drenovec je zatrdil,
da so bili na vrnitev dijakov dobro pripravljeni. »Poskrbeli
smo za ločene vhode in označili smeri gibanja po šoli, razkužilniki pa so bili tako ali tako nameščeni že prej.« Pouk izvajajo v »mehurčkih« in tudi šolsko malico strežejo v matičnih
učilnicah, in ne v skupni jedilnici. Zadovoljen je z odzivom
zaposlenih na cepljenje, saj se je prijavilo 123 od okrog dvesto
zaposlenih. »Kar nekaj jih je namreč covid-19 že tudi prebolelo, tako da je takih, ki se niso odločili za cepljenje, le okrog
deset, dvajset odstotkov,« je ocenil Drenovec. Upa, da bo tudi
to v šolsko življenje prineslo več normalnosti. »Seveda smo se
in se še bomo, če bo treba, prilagodili, a pri nas imajo dijaki
veliko praktičnega dela, kar je težko opraviti na daljavo.«
Vrnitve dijakov v šolo so veseli tudi v Gimnaziji Kranj. »Pri
tem smo pazili, da se jezikovne skupine ne delijo in da je v šoli
tudi tretji letnik mednarodne mature, v katerem že izvajajo
določene aktivnosti, ki so del njihove mature,« je pojasnil ravnatelj Aljoša Brlogar. Malce so morali prilagoditi urnike, da se

V šole so se minuli ponedeljek vrnili tudi dijaki prvih
treh letnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

profesorji čim manj selijo po učilnicah, saj imajo nekatere
učilnice rezervirane tudi za pouk na daljavo. Tudi med njihovimi zaposlenimi je precej velik interes za cepljenje, saj se jih
je za cepljenje, ki se začne danes, prijavila več kot polovica.
»Mogoče bo pa to pripomoglo, da bomo pouk do konca šolskega leta speljali v šoli, morebiti tudi po modelu B ali celo A,«
se nadeja Brlogar in ob tem opozarja na organizacijske težave
pri pouku na daljavo zlasti zaradi vaj pri naravoslovnih predmetih.

STROKOVNA TEHNIŠKA GIMNAZIJA – PRAVA IZBIRA
Strokovna tehniška gimnazija svojim dijakom nudi nekaj več, poleg gimnazijskega programa tudi
znanje elektrotehnike, računalništva in strojništva. Kot tehniški gimnaziji so jim digitalizacija in
moderne tehnologije zelo blizu, zato so se kot šola hitro prilagodili nastalim razmeram in po mnenju
njihove ravnateljice je ravno pandemija pokazala, kako pomembna je tehniška gimnazija in tehniška
stroka, digitalizacija in inženirsko znanje, ki nas bo dejansko pripeljalo nazaj v normalno življenje.
Ker želijo svojim dijakom ponuditi več
kot samo možnost formalnega izobraževanja, so v tem šolskem letu inovativne, radovedne dijake povezali v

klub Glave skupaj, kjer dijaki, ki želijo
in zmorejo več, skupaj generirajo ideje
za različne izdelke, akcije ter organizirajo dogodke. Eden izmed teh dijakov

Urban Klemenčič, dijak tehniške gimnazije
Zaradi dobrih ocen sem lahko izbiral med veliko šolami, za tehniško gimnazijo pa sem se odločil zato, ker
mi ta šola ponuja možnost poglobljenega izobraževanja na področju tehnike (mehanike, elektrotehnike ali
računalništva), poleg tega pa še gimnazijski program
s poudarkom na matematiki, fiziki, kot tudi angleščini.
Tako imam po končanem šolanju veliko možnosti za
nadaljnji študij na vseh področjih, čeprav se trenutno
navdušujem za Fakulteto za strojništvo. Za vpis na
Strokovno tehniško gimnazijo sem se odločil tudi zaradi dobrega vtisa na informativnem dnevu, korektnih
medosebnih odnosov med profesorji in dijaki, pozitivnega vzdušja na šoli in možnosti dodatnih aktivnosti, ki me sicer zanimajo v prostem času.

je tudi Urban Klemenčič, dijak prvega
letnika, ki se rad loteva novih izzivov
in projektov in ga zanimajo različna
področja, povezana s tehniko.

Pestro na GFP, devetošolci postali tudi »zoom« dijaki
Osmi marec je bil letos še prav posebno prazničen. Dijaki prvih treh letnikov so se lahko po dolgih
mesecih ponovno vrnili v šolske klopi, čeprav se bodo delno še vedno šolali na daljavo.

Dijaki v šolskem laboratoriju, oktober 2020, arhiv GFP
času po uradnem informativnem dnevu in so bile zelo raznolike: Just do it.
Our way. (slogans in advertising), Po
poti transsibirske železnice, Naj ti
zapojem sliko?, Preglednice – računanje z datumi, Ljubezen rodijo besede,
Zgradba celic in izolacija DNA, Fun
facts about France Prešeren (angleščina z naravnim govorcem), Od karbidovke do plastičnega žvepla, Ko nas
zapusti matematična intuicija, Berlin
proti Parizu – bitka dveh mest, Prešerno v svet podjetništva, Gravitacijski
pospešek na površju Zemlje.
Pozornosti v februarju nismo namenili samo našim bodočim GFP-jevcem,
ampak tudi našim nekdanjim dijakom.
Spomnili smo se prav vsakega njihovega uspeha in jim izkazali pozornost

tako s čestitko kot s steno slavnih, ki jo
pripravljamo v šoli. Pravkar končano svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah
je bilo do sedaj najuspešnejše v slovenski
zgodovini. Slovenija je osvojila kar šest
odličij in pet medalj so si okoli vratu nadeli naši nekdanji dijaki Nika Križnar, Anže
Lanišek in Anamarija Lampič. Za nekdanje GFP-jevce je bilo uspešno tudi mladinsko svetovno prvenstvo. Alex Cisar, zlati
maturant, je postal svetovni podprvak v
biatlonu. Dvema zlatima odličjema in srebrni medalji na ekipni tekmi iz leta 2019
je tako dodal v letu 2021 še srebrno odličje.
Ni veliko šol v Sloveniji, ki bi jo obiskovalo toliko izvrstnih športnikov. Naši
dijaki osvajajo medalje na svetovnih
prvenstvih in olimpijskih igrah in so v
ponos celi Sloveniji. Niso pa GFP-jevci le
uspešni športniki, ampak so uveljavljeni
podjetniki, raziskovalci, glasbeniki, likovni umetniki … Februarja smo praznovali desetletnico, odkar sta naša nekdanja dijaka, Vladimir Balukčić in Mihael
Mirt, ustanovila podjetje eŠola, d. o. o.,
in razvila eAsistenta ter ustvarila enega
uspešnejših “startupov” v Sloveniji.
Poslanstvo GFP je, da si prizadevamo, da
dijaki razvijajo svoja močna področja in
uspešno dokončajo gimnazijo. Le na ta
način se bodo razvili v uspešne mlade
ljudi in se znali prilagajati neprestano
spreminjajoči se družbi prihodnosti.

OGLASNO SPOROČILO

V letošnjem šolskem letu, ko nas je prizadel že drugi val pandemije, je bilo treba
vse dejavnosti organizirati na daljavo, od
obveznih in prostih izbirnih vsebin do
predstavitve šole in našega dela osnovnošolcem. V preteklem šolskem letu nas
je covid-19 prizadel šele marca, ko smo
po šolah opravili že veliko dejavnosti.
Devetošolci, kot tudi dijaki četrtih letnikov, potrebujejo informacije, da se bodo
lažje odločili, na kateri srednji šoli oziroma fakulteti nadaljevati šolanje. Osnovne šole so imele virtualne dogodke
karierne orientacije, na katerih smo radi
sodelovali s predstavitvijo programov
in dejavnosti. Imeli smo informativne
dneve, informacije smo devetošolcem
objavljali na spletnih straneh šole, Facebooku, Instagramu in različnih portalih,
vendar smo se dijaki na GFP odločili, da
bodočim GFP-jevcem pripravimo tudi
neformalni informativni dan »Postani
naš 'zoom' dijak za en dan«. Tako kot
so se študentje potrudili in ga pripravili
našim četrtošolcem, smo ga dijaki GFP
devetošolcem. Dogodek »Postani naš
dijak za en dan« je na naši gimnaziji že
tradicionalen, tokrat je bil žal organiziran virtualno.
Zadnji dve šolski leti sta bili drugačni,
zahtevni, asocialni in prav se nam je
zdelo, da se za učence devetih razredov
potrudimo tudi dijaki na malo drugačen način, kot so ga bile vajene pretekle
generacije. Delavnice in predstavitve
so potekale virtualno v popoldanskem

KO ŠOLA ŽIVI, ČEPRAV DIJAKOV V NJEJ NI
Tihi koraki ali glasen tek, pritajeno šepetanje ali glasno smejanje – zdaj eno, zdaj drugo, pomešano
s hrupom z bližnje ceste, je zamrlo sredi oktobra lanskega leta. Čas se je ustavil in ravno na novo
sanirana šola je osamela.
A šolsko življenje se ni ustavilo – preselilo se je
v domače okolje. Dijaki SESGŠ so z navdušenjem sprejeli delo na daljavo. Sami so si prilagajali delo, čas ni bil več omejen na 45 minut
dela v razredu, šolsko okolje se je razširilo tudi
na njihovo bližnjo okolico. Profesorji smo bili z
dijaki na vezi preko videokonferenc, nekateri
smo predavanja posneli, da so jih lahko večkrat
pogledali in predelali snov, spet drugi smo z
njimi izvajali vaje ali pa smo jim ponudili raziskovalno delo. Nastajali so izdelki, ki so marsikaterega profesorja osupnili.
Je za poklice prihodnosti pomembno biti
ustvarjalen? Seveda, saj lastna ustvarjalnost
odpira edinstveno pot posameznika. Ustvarjanje likovnih izdelkov, seminarskih in praktičnih
nalog je priložnost, da dijaki izražajo svoje ideje.
Tudi delo frizerjev se ni ustavilo. Res da so sedaj
frizerske delavnice samevale, a bodoči frizerji so
opravljali frizerske storitve v domačem okolju.
Nič več omejeni s časom so nekateri dijaki poleteli na krilih fantazij umetnosti ličenja, pedikure
in oblikovanja las.
Dopoldne pri pouku na daljavo, popoldne na
delu v trgovini. To je zgodba marsikaterega
dijaka trgovske smeri. Našo šolsko trgovino
Minimax, trgovino v malem v trgovski učilnici,
so zamenjali za prave trgovine v svojem okolju.
Kaj pa gradbena stroka?
Pod našo streho se izobražujejo gradbeni tehnik, pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar, tesar, zidar in pomočnik pri
tehnologiji gradnje.
Prvi se ukvarjajo s strukturno analizo zgradb in
sodobnimi tehnikami prikazovanja objektov.
Sedaj pri delu na daljavo so ure in ure presedeli
za računalniškimi programi in risali objekte ter
dele stavb. Analizirali so starejše, kulturno zaščitene stavbe, ki so v njihovi bližnji okolici.

Drugi naši dijaki so bolj vešči v praktičnem
pouku, saj izvajajo slikopleskarska in zidarska
dela. Udeležili so se marsikatere humanitarne
akcije in pomoči potrebnim so radi priskočili na
pomoč tudi med izolacijo. Svoja slikarska znanja
so preizkušali kar na stenah svoje sobe ali kleti.
Naši dijaki ekonomske smeri znajo z denarjem,
saj se lahko pohvalimo z državnim prvakom in
podprvakom v finančni pismenosti na zadnjem
državnem tekmovanju.
Dijaki so zelo dejavni tudi pri predmetu učno
podjetje. Tu uporabijo vse svoje teoretično znanje in ustvarijo pravo podjetniško idejo, s katero
se potem v varnem šolskem okolju preizkušajo
kot podjetniki z drugimi učnimi podjetji po Sloveniji.
Nekateri dijaki delujejo v projektu Ekošole. Že
pred zaprtjem šole so osvežili šolski ekovrtiček,
kjer lepo uspeva več vrst zeliščnih trajnic. Prav
tako se lahko pohvalimo s kompostnikom, ki so
ga dijaki oblikovali in sestavili sami.
Ker je letošnja zima natrosila nekaj snega, smo
izkoristili možnosti za zimske radosti in izvedli športni dan na daljavo. Vsak dijak si je sam
izbral športno disciplino – hojo, sankanje ali
obisk bližnjega hriba – in dan preživel v krogu
družine.
V tem času je pesnica Neža Maurer praznovala
90 let in njej v posvetitev smo izpeljali na daljavo
tudi kulturni dan. Interpretacije njenih pesmi so
v očeh dijakov dobile nove, mlade razsežnosti.
Učitelji naše šole se vedno bolj zavedamo, da je
podajanje le frontalne razlage v razredu preteklost. Učiteljevo znanje, pa naj bo še tako globoko, žal ni več dovolj. Dijakom je treba dopustiti,
da razmišljajo s svojo glavo, da pri reševanju
problemov delajo napake in se na njih tudi učijo. Z uvedbo formativnega spremljanja dijake
spodbujamo k samostojnemu raziskovanju,

jim nudimo različne poti, ki na koncu vodijo do
želenega cilja. Prav zato je moral učitelj stopiti iz
cone udobja za katedrom in zakorakati z njimi,
predvsem sedaj, ko nam je manjkal socialni stik
in takojšna povratna informacija. Ponuditi smo
jim morali več vrst bralno-učnih strategij, s katerimi so si dijaki skušali zapomniti šolsko snov in
jo tudi razumeti. Vse opisano smo podrobneje
prakticirali profesorji šolskega razvojnega tima
OBJEM. V spletni aplikaciji Teams smo tudi na
daljavo ustvarjali inovativna učna okolja. Pri
tem smo uporabljali različno sodobno interaktivno tehnologijo, vse to z namenom in ciljem,
da so bili dijaki čim bolj aktivni, ustvarjalni in
sodelovalni.
Delo na daljavo ni enostavno, zahteva veliko
discipline in potrpljenja z obeh strani.
Zahteva tudi veliko tolerance, saj lahko dijakom
ravno v času ocenjevanja izpade internet ali se
onesposobi kamera. In kdaj veš, da si nekaj delal
prav? Ko te dijaki na videokonferenci vprašajo:
»Profesorica, sedaj vas pa res že pogrešamo.
Kdaj gremo v šolo?«
Ta pa živi naprej kot naše čebelice, ki žive v šolskem dvoriščnem čebelnjaku, ki so ga izdelali
naši dijaki. Jeseni so se zabubile v panj, sedaj pa
že veselo pogledujejo okoli šole in iščejo prve
cvetove. Pa ptice kavke in postovke, ki gnezdijo nad vhodom šole. Mladiči so odleteli, sedaj
že obnavljajo staro gnezdo za nov podmladek
podobno kot mi. Zaključni letniki letos počasi
zaključujejo svoje šolanje in kmalu pride nova
generacija z novimi idejami, elanom, energijo
in željami. Na naši šoli izkušeni profesorji skušamo s svojim znanjem voditi, skrbeti in usmerjati
dijake do uspešnega zaključka šolanja, da bodo
pogumno poleteli svojim sanjam naproti.
Metka Hegler, profesorica matematike
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Ko fotografirajo ženske
V Kranju je 8. marec, dan žena, zadnjih osem let bogatejši za razstavo članic Fotografskega društva
Janez Puhar. Tokrat se predstavlja dvanajst avtoric.

Besedilo: Igor Kavčič

K

akšen je Pogled skozi žensko oko
– kot vsa ta leta napoveduje naslov
razstave – si že tradicionalno lahko ogledate v Galeriji Layerjeve
hiše, kjer razstavljajo fotografinje, članice osrednjega kranjskega Fotografskega
društva Janez Puhar. Fotografskemu
pogledu ženskih članic društva smo
tokrat priča že osmo leto po vrsti. Pripravo razstave so kolegice iz društva letos
zaupale po stažu najmlajši članici Klavdiji Žitnik, ki je tako uspešno povezala
organizacijske niti tokratnega Pogleda
skozi žensko oko.
Na letošnji razstavi se predstavlja dvanajst avtoric, vsaka izmed njih je za razstavo prispevala dve fotografiji po lastnem izboru, k fotografijam pa so dodale

tudi zapise o tem, kaj na njih predstavljajo in kako, ob kakšnih priložnostih so
te nastale.
Razstava v prvem nadstropju Layerjeve
hiše je pisan šopek raznolikih fotografskih
del, naj bo po sami motiviki kot v pripovedih, ki iz njih sledijo. S prispodobo šopka
lahko pojasnimo tako širino fotografskega
obzorja, ki ga zajemajo razstavljena dela
kot možnost izbire najljubših »cvetlic«
vsakemu obiskovalcu posebej.
Poglejmo. Kar nekaj fotografinj je svoje
»cvetje« našlo v hladu zadnje zime. Petra Puhar Kejžar je zimsko idilo poiskala
na Bledu. Z naslovom Dobrodošli izven
sezone nam da zgolj namig, fotografiji
povesta vse. Zima je očarala tudi Valerijo
Jenko, ki je lepoto dneva iskala že v mrzlih zimskih jutrih. Ledene kapnike nam
je s slapa Peričnik v galeriji pričarala
Andreja Teran, ki v pokušino ponuja še

Prava razstava na pravem mestu in v skladu s priporočili s polovico prisotnih
avtoric: (od leve) Milena Kuhar, Klavdija Žitnik, Biserka Komac, Andreja
Peklaj, Anuška Vončina in Valerija Jenko / Foto: Igor Kavčič

pogled z gora v dolino. Tudi Mojca Kraljič
je detajl našla v zimskem letu, svojstveno
podobo pa pozimi ponuja tudi posušen
plod volčje jagode z dodatkom. Detajl iz
narave je zanimal tudi Biserko Komac, ki
je motiv našla v jesenskem gozdu, v dvojnem portretu pa je fotografijo združila s
svojo slikarsko ustvarjalnostjo.
Nekatere fotografinje »cvetijo« v povezovanju človeka in narave. Aleksandra
Jereb na svojih fotografijah tako išče
lepoto konj. Andreja Janša je fotografirala domačega ljubljenčka v različnih
okoljih, dokazuje, da je pasja toplina
mogoča tudi v hladnem zimskem dnevu. Z »eksotičnima cvetlicama« se predstavlja Anuška Vončina, ki je s potovanja v naravne parke Tanzanije na ogled
prinesla živali v njihovem naravnem
okolju. A slon in bivol sta skozi njeno
fotografsko oko mnogo več kot le dve
eksotični afriški živali.
Z abstraktnimi, skoraj slikarskimi podobami je tudi tokrat »zacvetela« Andreja
Peklaj, ki je v času pandemije s fotoaparatom in makro objektivom iskala navdih na domačem vrtu. Tokratni razstavni
šopek dopolnjujeta Maja Krejan, ki je
motiva našla na poti do vrta gradu Khislstein in v njem. Milena Kuhar pa nas
popelje na obalo, kjer nas navduši z odlično reportažno fotografijo s Tartinijevega trga ali pa po skrivnih poteh nekdanje
železniške proge Parenzane (Porečanke).
Cvetje v pravem pomenu besede pa vam
v predstavljenih motivih podarja Klavdija Žitnik, ki je razstavljeni fotografiji
pripravila v posebni tehniki cianotipiji
iz mokrokolodijske fotografije na steklo
in jih pri tem kombinirala z akrilno poslikavo. Dan žena članic FD Janez Puhar
bo letos trajal do 25. marca.

Srečanja v slikarstvu
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V galeriji Območnega stičišča kulturnih društev ZKD Kranj se z izborom slik predstavlja Binca Lomšek.

Besedilo: Igor Kavčič

L

jubiteljska slikarka Binca Lomšek, sicer doma iz Radomelj, je ena najbolj dejavnih in vsestranskih članic Likovnega društva Mengeš. Še posebej od upokojite pred 15
leti svojo neizmerno življenjsko energijo posveča ljubiteljskemu slikarstvu, fotografiji, piše pesmi, šiva ...
Likovna razstava z naslovom Srečanja je manjši pregled njenega slikarskega ustvarjalnega delovanja od njenih začetkov
do danes. »Različne tehnike in stili, predvsem pa zanimivi
motivi predstavljajo njeno likovno vsestranskost,« preberemo
v zapisu k razstavi. Na ogled je 17 del različnih tehnik in žanrov. Za svoja dela je prejela številna priznanja in nagrade na
likovnih natečajih v Sloveniji.
Na razstavi se srečamo z motivi Ljubljane, polnimi simbolike,
tu je angažiran asemblaž, ogledujemo si krajine, Lomškova
pa se preizkuša tudi v abstraktnem slikarstvu. V njenih delih
je tako zaznati ustvarjalno širino. Binca Lomšek že deveto leto
deluje v Likovnem društvu Mengeš. Vsakega izziva se loteva z
vso vnemo, privlačijo jo nenavadni pogledi, novi zorni koti za
ustvarjanje – tako v slikarstvu kot tudi v fotografiji. Lomškova
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Binca Lomšek se predstavlja z izborom likovnih del. / Foto:
Igor Kavčič

je tudi prostovoljka, ki dobrodelno šiva punčke iz cunj, s katerimi obdaruje otroke iz socialno šibkih družin. Razstava v
galeriji na Glavnem trgu (pri vodnjaku) bo na ogled do 23.
marca, in sicer vsak dan med 10. in 16. uro oziroma po dogovoru.
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Branje bogati in nagrajuje. Za vsakih 7 prebranih priporočenih del
vam bomo podarili prikupno nagrado, ki jo boste lahko prevzeli od
10. obletnice knjižnice Globus, 29. 6. 2021, dalje.
Več o akciji na www.mkk.si.
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Polnili so črno kroniko
V Mestni hiši je na ogled razstava Gorenjskega muzeja z naslovom Ako ne pridete,
vas privedejo orožniki!

Besedilo: Igor Kavčič
Ne, seveda vas ne bo nihče nikamor privedel, ako ne boste prišli, zagotovo pa
vam bo žal, če si razstave, ki je sicer že
vso zimo – in bo še nekaj časa – na ogled
v Mestni hiši. Precej pisana razstava
polna zanimivih zgodb – resničnih ali
tistih, ki bi to lahko bile – nas popelje na
ono stran zakona.
Avtorici muzejske postavitve kustosinji
Gorenjskega muzeja Barbara Kalan in
Anja Poštrak na razstavi pripovedujeta o tem, kako je bilo v preteklosti na
Gorenjskem s kršenjem zakona, splošno veljavnih družbenih pravil in postav,
ko za spoštovanje teh niso skrbeli niti

zdajšnji policisti niti polpretekla milica,
ampak orožniki. Zato tudi naslov Ako
ne pridete, vas privedejo orožniki!
»Za dobro popotnico po razstavi boste
najprej spoznali orožnike. Mlade moške
lepega vedenja in bistre pameti, ki so
lovili hudodelce in skrbeli za spoštovanje zakonov. Le zapomnite si kakšno
ime … v nadaljevanju vam bo znanstvo z
žandarmerijo prišlo še kako prav!« smo
opozorjeni že takoj na začetku razstave.
V nadaljevanju se namreč srečamo z vse
sorte kršilci zakona, tako malimi prekrškarji kot najhujšimi hudodelci: roparji,
vlomilci, morilci, sleparji in rokovnjači.
Srečamo se se s ponarejevalci denarja,
se spoznamo z ilegalno žganjekuho,
izvemo marsikaj o potepuštvu, divjih

Avtorski tandem razstave: kustosinji Gorenjskega muzeja Barbara Kalan in
Anja Poštrak / Foto: Igor Kavčič

lovcih, pa tudi, kaj je bila največja težava prodajalk ljubezni. Govora je tudi o
detomoru, prometnih nesrečah, poplavah in še čem. Tisti, ki so nekoč polnili
sodne spise in časopisne stolpce črne
kronike, niso v ničemer zaostajali za
današnjimi vsakovrstnimi prestopniki.
Soavtorici sta si za raziskovanje izbrali čas od sredine 19. stoletja, ko so na
Gorenjskem organizirali prvo orožniško
postajo in skoraj sto let njihovega obstoja, vse do konca druge svetovne vojne.
»Da si lahko postal orožnik, si moral
biti polnoleten, a ne prestar. Brez žene.
Brez otrok. Lepega vedenja. In še posebna zahteva: znati si moral brati, pisati
in računati,« med drugim preberemo
na razstavi. Ne, vsakega res niso vzeli za
varuha reda.
Razstave nista postavili kronološko,
ampak sta jo zasnovali po posameznih
temah. Nabralo se jih je kar dvajset in
vsaka izmed njih je zaključena celota.
Da bi bila razstava ob fotografijah, zanimivih zapisih iz člankov in sodnih spisov še zgovornejša, sta pri večini tem,
ki sta jih dodatno dopolnili s provokativnim naslovom, iz konkretnih kriminalnih primerov ali nesreč izpeljali tudi
namišljeno zgodbo. »Tako sva nekoliko
obogatili suhoparen zapis iz sodnega
spisa ali časopisa. Je pa zanimivo, da so
bili z razliko od današnjega varovanja
podatkov včasih omenjeni ljudje s polnimi imeni in celo naslovi,« pojasnita
muzealki.
Zgodbe sta popestrili tudi s predmeti,
saj bi bila razstava samo z arhivskim
gradivom lahko nekoliko dolgočasna.
Bili sta iznajdljivi, saj sta pridobili kup
zanimivih predmetov od »tolovajevega« kolesa, hladnega orožja, pušk, do
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beraške opreme, ukradenih žepnih ur,
lisic za vklenitev, orodja za ponarejanje
kovancev, celo stare priprave za žganjekuho. To seveda niso predmeti neposrednih kriminalnih dejanj, jih je pa moč
povezati s posameznimi temami.
Spoznamo rokovnjače, ki so se sredi 19.
stoletja raje potikali po gozdovih, kot pa
služili cesarsko vojsko. Bili so strah in
trepet v gozdovih Udin boršta, v okolici
Dupelj, Zgornje Besnice in Smlednika
ter v hribih okrog Kamnika. Najnevarnejša med njimi sta bila Janže Košir
- Kljukec z Jame, še bolj znan pa je bil
Franc Ziherl - Dimež z Gorenje Save.
Kljub manj razvitemu prometu, kot je
danes, je tudi nekoč prihajalo do prometnih nesreč. Menda so bile največkrat
krive stare, luknjaste ceste in prehitra
vožnja z vozovi, število nesreč pa se je
še povečalo, ko so se v prometu pojavili
kolesarji, ki so bili pogosti povzročitelji.
Pogoste so bile tudi nesreče v gorah, ko
je kakšen gornik zdrsnil ob neprimerni opremi ali nabiranju prepovedanih
planik. Časopisne strani kronike pa so
polnile tudi vesti o naravnih nesrečah,
kot so vremenske neprilike, snežni in
zemeljski plazovi, poplave. Tudi o požarih se je pisalo.
V delu razstave, ki govori o prostituciji,
izvemo, da so v kasarni v Kranju nekateri vojaki zboleli za sifilisom. Kriva je bila
menda prostitutka Marjana Šivovc, znana kot črna Marjanca. Kranjsko županstvo jo je večkrat obsodilo na izgon v
občino Stražišče, kjer je bila rojena,
kakšen dan ali dva pa je preživela tudi v
zaporu. Grozljivi so opisi detomorov, ki
jih na Gorenjskem prav tako ni manjkalo, in umorov, ki jih je pogosto povzročil

Le kaj se skriva za navideznimi vrati v jetniško celico?

alkohol. Žganjekuha je bila zelo razširjena in pijančevanje je med ljudmi naredilo precej škode.
Seveda so bili vselej na delu tudi »klasični« tatovi, ki so vlamljali v hiše, kradli obleko in denar, njihove tarče pa so
bile tudi gostilne in različne prodajalne.
Najbolj znan je bil zagotovo Tone Hace,
ki so ga ujeli leta 1940 v Kranju in je
bil obsojen na dosmrtno ječo, a je bil
po koncu vojne izpuščen. Pozornost
pritegne fotografija orožnikov Megleta in Kremžarja iz bolnice, saj je Hace
oba ranil, preden sta ga obvladala. Ena
najbolj prefriganih slepark je bila tudi
Ivana Javoršek, imenovana vodiška
Johanca.
Avtorici sta v zgodovini črne kronike
iskali predvsem zanimive zgodbe, ki jih

V razdelku o prostituciji boste marsikaj izvedeli o črni
Marjanci.

je bilo mogoče kot take tudi predstaviti.
Razstava ni raziskava in analiza nesreč,
umorov, kriminala in njih posledic v
določenem času na Gorenjskem. Niso
pomembne letnice, ampak dogodki.
Razstavo je na zanimiv način v dvajset
otočkov oblikovala Tjaša Štempihar, ki
je podpisala tudi oblikovanje izvirnega
kataloga k razstavi, ki nam posamezne
teme še dodatno osvetljuje. Razstava se
zaključuje z zgodbo, ki je še kako aktualna tudi v današnjem času. Tema ima
naslov Dolg jezik in težke besede, gre pa
za tožbe zaradi razžalitve časti in dobrega imena posameznikov. Menda se je
dogajalo na kranjski gimnaziji, v tožarjenje pa je bil vpleten tudi pisatelj in
profesor dr. Ivan Pregelj. Za kaj je šlo,
izveste na razstavi v Mestni hiši.

Žganjekuha in alkohol sta bila nekoč prava poguba za
Gorenjce.
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Najbolj solidaren Snežak
Snežak je naslov zmagovalnega plakata 13. mednarodnega natečaja Plaktivat na temo solidarnosti.
Zimskega dobrotnika v teh dneh lahko srečamo v skoraj vseh delih mesta.

Besedilo: Igor Kavčič

G

ledam motiv na plakatu. Lepo
zaobljen snežak, ki mu je letošnja
zima še kako dobro dela, pol svojega nosu – beri korenčka – ponuja
gozdnemu zajčku, za katerega vemo, da
zima ni najboljši letni čas, saj mu debela
snežna odeja preprečuje dostop do rastlinja, torej hrane. Lepo. Že tako ali tako
nas navdušita oba »puhca«, dodatno pa
nam srce ogreje, ko poskušamo najti
poanto te vizualne zgodbe.
Gre namreč za zmagovalni plakat že 13.
mednarodnega natečaja za oblikovanje
mestnega plakata, ki je tokrat v središče
postavil družbeni pojem solidarnosti.
Namen tokratne Plaktivatove akcije, ki
jo je že po tradiciji pripravil TAM-TAM
Inštitut, je spodbujanje in krepitev solidarnosti v družbi, odpiranje pogovora o
temeljih solidarnostnih vrednot in refleksija o pomenu solidarnosti za oblikovanje
boljše družbe v naši prihodnosti. Plaktivat
je v zadnjih šestih letih sicer izpostavil že
13 različnih družbeno odgovornih tem,
med drugimi tudi spletno zasvojenost,
nasilje nad ženskami, krizo medijev, beg
možganov, alternative potrošništvu …
Vrnimo se k snežaku, zajčku in solidarnosti. Vemo, da je korenček snežaku
zgolj lepotni pripomoček, da je pač bolj
podoben človeku. Zato ta nekaj, česar
nujno ne potrebuje (s polovico nosu je
še vedno snežak), ponudi zajčku, ki pa
korenček kakopak potrebuje za preživetje. Mar ni to višek solidarnosti?
Na tokratnem natečaju je sodelovalo kar
336 del, od tega 176 iz tujine in 160 iz
Slovenije. Dela so prispela iz 28 različnih držav. Zmagovalni plakat je navdu-

Snežak lahko tudi odganja zimo – tisto v srcih. / Foto: Igor Kavčič

šil mednarodno strokovno komisijo v
sestavi Sašo Petek (Agencija 101), Katja
Petrin Dornik (Grey), Vasja Grabner (AV
studio), Domen Husu (Yin Young), Martina Kokovnik Hakl, Luka Bajs (Grey) in
Tomaž Drozg (TAM-TAM). S kreativno
rešitvijo Snežak so žirijo prepričali avtorji Peter Zabret, Rok Flego in Lenart Slabe
iz agencije Pristop. »Zmagovalni plakat
ustreza vsem kriterijem dobrega plakata,
hkrati pa je uspel kompleksno temo solidarnosti predstaviti na izviren, preprost
in topel način. Z otroškostjo nagovarja
vse generacije in nas navdihuje k solidarnosti,« je o izboru povedal Sašo Petek, kreativni direktor iz Agencije 101 in
predsednik strokovne žirije.
Vodja Plaktivata in ustanovitelj TAM-TAM
Inštituta, zavoda za vizualno kulturo,
Tomaž Drozg meni, da plakat lahko
spreminja družbo, zato že išče naslednjo

temo, ki ji je treba nameniti mesto za
izpostavitev. O tokratnem natečaju nam je
povedal: »Veseli me, da so se na natečaj v
velikem številu odzvali domači oblikovalci in oblikovalke, kar slaba polovica vseh
del je prispela iz Slovenije. Hkrati sem na
zadnjih natečajih zaznal izredno zanimanje za oblikovanje družbeno angažiranih
plakatov s strani študentov. Zato je Plaktivat prvič uvedel dodatno kategorijo in
izbrali bomo tudi najboljši plakat med
študentskimi in dijaškimi prijavami.«
Zmagovalne rešitve so vsakič predstavljene na petsto TAM-TAM-ovih plakatnih
mestih po Sloveniji. Tako je tudi tokrat.
Plakati, ki spodbujajo k solidarnosti, nas
razveseljujejo tudi na kranjskih ulicah.
Zmagovalec bo tudi letos prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival (SOF) in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen.
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V odprtem
ateljeju
V akciji Odprti atelje Likovnega
društva Kranj se v marcu
predstavljajo štirje člani društva.

Besedilo: Igor Kavčič

V

Likovnem društvu Kranj so v
marcu pripravili zanimivo akcijo
Odprti atelje, v okviru katere sta se
v društveni Mali galeriji že predstavila slikarja Lojze Kalinšek in Andreja
Eržen. Konec tega tedna bo sledil slikar
Klavdij Tutta in za njim še kiparka Martina Marenčič.
Svoj atelje je v Mali galeriji prvi na začetku marca predstavil slikar in pedagog
Lojze Kalinšek s Spodnjega Brnika. Ob
razstavi svojih del je bil tudi sam tri dni
prisoten v galeriji, kjer je obiskovalcem
razlagal in komentiral svoja dela, hkrati
pa je demonstriral tudi likovne tehnike, ki so v središču njegove ustvarjalne
pozornosti.
V galeriji je predstavil več kot dvajset slik
iz različnih ustvarjalnih obdobij, dodal
pa je tudi šest slikarskih upodobitev na
kamnu. Obiskovalci so ob tem imeli priložnost spoznati tudi različne slikarjeve
ustvarjalne prakse, saj je prostor v manjšem delu spremenil v delavni atelje.
»Menil sem, da bo za obiskovalce galerije
najbolj zanimivo, da predstavim dve
mogoče manj znani likovni tehniki, ki pa
jih sam pogosto uporabljam, in sicer
monotipijo in slikanje na kamen s pozlato,« je povedal Lojze Kalinšek, ki je predstavil predvsem novejša dela iz zadnjih
nekaj let. Med slikami na steni so bile
tudi nekatere še nedokončane, predvsem
zato, da je avtor obiskovalcem lahko
predstavil, kako poteka njegov ustvarjalni

Lojze Kalinšek v Odprtem ateljeju / Foto: Igor Kavčič

proces. Slikar je pohvalil društveno akcijo: »Lahko rečem, da je tak način predstavljanja umetnika javnosti zelo zanimiv. Če je galerija sredi mesta, tako kot

naša društvena Mala galerija, je to odlična priložnost, da se pokažeš širši javnosti, ki sicer mogoče nikoli ne bi zavila v
galerijo.«

Vpis otrok

v Baragov vrtec za šolsko
leto 2021/2022

poteka ves mesec
marec.

BAR AGOV VRTEC
Zasebni
vrtec
Zasebni katoliški
katoliški vrtec
iz Stražišča
pri
Kranju
Baragov trg 1
Kranj

Prijavnica je na spletni strani:

www.baragovvrtec.si
Dodatne informacije:

Tomo Jereb, 041 322 412
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Povabili v Kranj
Na virtualnih turističnih vodenjih, ki so potekala ob dnevu turističnih vodnikov,
so gledalci spoznali tudi Kranj, kjer so pripravili tudi eno redkih vodenj v živo.

Besedilo: Ana Šubic

V

nedeljo, 21. februarja, je bil mednarodni dan turističnih vodikov.
Zaradi epidemioloških razmer je
Združenje turističnih vodnikov
Slovenije (ZTVS) glavnino turističnih
vodenj tokrat izpeljalo virtualno. »Z
izvedbo smo zelo zadovoljni,« je povedal Uroš Ule, Kranjčan, ki je koordiniral
izvedbo virtualnega dogodka, pri katerem je sodelovalo okoli petdeset ljudi.
Pod naslovom Interpretiramo Slovenijo
so se vodniki ves dan v živo javljali iz različnih slovenskih regij, začeli pa so prav
v Kranju, ki ga je gledalcem približala
vodnica Joži Kostanjevac Rant. Sprehodila se je po centru mesta, ki se ponaša z
bogato zgodovino, in predstavila njegove

največje znamenitosti. Opozorila je na
Mestno hišo, Pavšlarjevo hišo z galerijo
Prešernovih nagrajencev, grad Khislstein, stolpa Škrlovec in Pungert, pa tudi
na ugledne Slovence, ki so bivali v Kranju, začenši s Prešernom. Omenila je
novo pridobitev: kabinet Janeza Puharja,
spominsko sobo Simona Jenka, Layerjevo hišo, Plečnikovo stopnišče, kanjon
Kokre, kranjske rove in ne nazadnje
Šmarjetno goro, od koder se odpirajo
čudoviti razgledi ... Od gledalcev se je
poslovila s povabilom na ogled Kranja.
Na Gorenjskem so v virtualno vodenje
vključili še Škofjo Loko in Radovljico.
V nadaljevanju so se vodniki javljali iz
Maribora, Ptuja, Žalca in Radencev, Ljubljane in njene okolice, Novega mesta,
Sevnice, Brežic, Žužemberka in Metlike, dan pa so sklenili na Primorskem

z javljanji iz Pirana, Marezig in Nove
Gorice. »Vse je potekalo po načrtu, brez
večjih zapletov. Seveda se je zgodila kakšna napaka, kar je normalno, saj smo
delali v živo, kot da bi bili gosti z nami
na terenu, kjer se je treba prilagajati trenutni situaciji, prometu in se ozirati na
okolico,« je pojasnil Ule. Če vam virtualnih vodenj ni uspelo spremljati v živo in
morda potrebujete namig za naslednji
potep, so posnetki vodenj še vedno dostopni na Youtube kanalu ZTVS Slovenija vodniki, povezave so tudi na spletni
strani www.slovenija-vodniki.si.
»Zavedamo se, da smo izpustili še ogromno lepih krajev v Sloveniji, a je bil naš
namen prikazati delo turističnih vodnikov, ki nam približajo kraje in povedo,
zakaj so posebni in vredni našega obiska,« je poudaril Ule.

Med tremi slovenskimi mesti, v katerih so pripravili še vodenje na terenu, je bil tudi Kranj. Obiskovalce je po mestu
vodila Cvetka Sarič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Virtualni sprehod po Kranju z vodnico Joži Kostanjevac
Rant / Foto: posnetek zaslona

Ob izboljšanju epidemiološke slike in rahljanju protikoronskih ukrepov je ZTVS ob dnevu turističnih vodnikov
povabil tudi na vodenja v živo na terenu. Izpeljali so jih v
Ljubljani, Mariboru in Kranju, kjer je obiskovalce pričakala
vodnica Cvetka Sarič. Vodenja na terenu so izpeljali ob uporabi avdio sistema, ki omogoča vodenje na varni razdalji.
»V prihodnosti načrtujemo še veliko vodenj po celotni Sloveniji. Številna med njimi bodo brezplačna za obiskovalce.
Zainteresirani naj nam pišejo na rezervacije@slovenija-vodniki.si, in ko nam bo epidemiološka slika omogočala,
bomo začeli z izvajanjem,« je napovedal Ule.

Na Mestni občini Kranj (MOK) so se lotili priprave strategije
razvoja turizma 2021–2026. Ker je turizem močno vpet v
lokalno okolje, želijo, da se v pripravo aktivno vključijo tudi
občani, za katere so pripravili anonimno anketo. Dostopna je
na povezavi https://www.surveymonkey.com/r/MOK_turizem_
prebivalci in na spletni strani občine, izpolniti pa jo je možno do
15. aprila. Z MOK so sporočili, da se bodo letos v sodelovanju z
Zavodom za turizem in kulturo Kranj posvetili izdelavi načrta
za razvoj ponudbe, v kateri bodo lahko uživali tako domačini
kot tudi obiskovalci in turisti. Strategijo razvoja turizma, ki sledi
vstopanju MOK v Zeleno shemo slovenskega turizma in podpisu Zelene politike, bodo zasnovali skupaj s ključnimi deležniki
v turističnem gospodarstvu in lokalnem okolju, torej tistimi, ki
so v MOK s turizmom neposredno ali posredno povezani. Poleg
ponovnega zagona turizma si želijo, da bi Kranj v novem razvojnem obdobju utrdil pozicijo središča Gorenjske, ki uspešno
prepleta prednosti urbanega okolja in bližino narave. »Nova
strategija razvoja turizma bo MOK izpostavila kot trajnostno
in zeleno destinacijo. Skupaj s turističnim gospodarstvom,
kulturnimi institucijami, podpornim okoljem in občani si želimo
zastaviti skupno smer in uresničljiv akcijski plan. Izpostaviti
in razviti želimo izjemen turistični potencial naše občine ter
obiskovalcem in turistom približati številne znamenitosti: zgodovinsko staro mestno jedro Kranja, Prešernov gaj, kompleks
Brdo, kanjona Kokre in Save, Jamnik, Jošt, Šmarjetno goro …«
je pojasnil župan Matjaž Rakovec. A. Š.

Vse enote Mestne knjižnice Kranj so odprte po običajnem obratovalnem času; skrajšan
obratovalni čas do preklica ostaja le v Krajevni knjižnici Stražišče. Omogočen je dostop
do polic in samostojno izbiranje gradiva, ob upoštevanju navodil NIJZ. Zaradi še veljavnih
omejitev je število uporabnikov, ki so lahko naenkrat v prostorih knjižnice, omejeno.
pogovor
FOTOGRAFSKE PRIPOVEDI
MATEJA PELJHANA
Matej Peljhan,
Renata Dacinger
sreda, 17. 3., ob 18.00,
splet
kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 18. 3., ob 19.00,
splet

pogovor
MED IGRO IN ŽIVLJENJEM
Boris Cavazza,
Carmen L. Oven
sreda, 24. 3., ob 19.00,
splet
pogovor
ZNANOST NA CESTI:
KAJ O LJUBEZNI VE
NEVROZNANOST
Dr. Gregor Majdič,
Renata Dacinger
sreda, 31. 3., ob 19.00,
splet

predavanje
NA ZDRAVJE:
ZAČNIMO Z ZDRAVIM
NAČINOM ŽIVLJENJA IN
UREDIMO TELESNO TEŽO
Neža Smrkolj, dipl.m.s.
sreda, 7. 4., ob 19.00,
splet

Vabimo vas, da morebitne
spremembe v poslovanju
knjižnice in programu
prireditev spremljate na
naši prenovljeni spletni
strani www.mkk.si.

Ponovno je mogoča
uporaba individualnih
študijskih sob v
2. nadstropju Knjižnice
Globus.

Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni. • Mestna knjižnica Kranj
prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: obrazislovenskihpokrajin.si •
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Po poškodbi se je
vrnila še boljša
Judoistka Urška Torkar bo aprila prvič nastopila na tekmi najvišjega
nivoja in se tako pridružila klubski kolegici Anki Pogačnik, ki je v
začetku marca dosegla svoj najboljši rezultat na grand slamih.

Besedilo: Maja Bertoncelj

J

udoistka Urška Torkar je uspešno
nastopila na prvenstvu kontinen
tov v Pragi, na katerem je tekmo
valo 270 judoistov in judoistk iz 23
držav. V kategoriji nad 78 kilogramov je
osvojila drugo mesto. V boju za najvi
šjo stopničko se je pomerila s Hrvatico
Heleno Vuković. Najprej si je priborila
prednost wazarija v drugi minuti dvo
boja. Do izenačenja je Hrvatica prišla v
tretji minuti z metom za wazari in nato
nadaljevala v parterju in z vzvodom na
roko Kranjčanko, članico Judo kluba
Triglav Kranj, prisilila k predaji dvoboja.
Srebrna kolajna je njena prva na turnir
jih za svetovni pokal.
»Prve stopničke mi pomenijo zagon za
naprej, vstopnico za tekmovanja najviš
jega ranga. Po poškodbi sem se žele
la vrniti na še višji nivo od tistega, na
katerem sem bila pred tem. Ta nastop
je bil potrditev tega. To mi največ pome
ni, da je napredek,« je povedala Urška
Torkar. Na tekmah najvišjega nivoja
se bo prvič preskusila aprila v Antalyi
v Turčiji. »Tam bodo tudi tekmovalke,
ki so na svetovni lestvici uvrščene najvi
šje in so kvalificirane tudi za olimpijske
igre. Bomo videli, kako uspešna bom v
tej najmočnejši konkurenci. Z njimi se
razen na kakšnih pripravah še nisem
srečala. Potrudila se bom, da mi uspe
dober nastop,« je pogled usmerila v prvo
naslednjo tekmo v začetku aprila. Sledi
lo bo še evropsko člansko prvenstvo v

Urška Torkar je na odprtem prvenstvu Češke osvojila srebrno medaljo, kar je
njena prva medalja na odprtih prvenstvih kontinentov. / Foto: osebni arhiv
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Lizboni na Portugalskem, kjer si prav
tako želi dobre uvrstitve. Vesela je, da na
tekmah najvišjega nivoja nastopa tudi
njena klubska kolegica Anka Pogačnik.
Ta je v začetku marca na grand slamu
v Taškentu v Uzbekistanu v kategoriji
do sedemdeset kilogramov osvojila peto
mesto. »Z današnjim dnem sem dokaj
zadovoljna, saj sem zmagala na treh
borbah od petih. Peto mesto je zelo lep
rezultat, moj najboljši na grand slamih.
Največji izziv mi je danes predstavljala

zmagala. Žal se tudi danes to ni spreme
nilo. Vedela sem, kaj me čaka v tej borbi
za kolajno. Presenetila me je že v začet
ku in sem tako na žalost že zelo hitro
zaključila ta dvoboj,« je svoje nastope
opisala Anka Pogačnik. Njene izkušnje
so zelo dobrodošle tudi za Torkarjevo.
»Seveda je veliko lažje, če imaš zraven
nekoga, ki ima izkušnje, ki ve, kako vse
skupaj poteka. Da ti smernice, te spod
buja, verjame vate. Z Anko skupaj tudi
trenirava,« pojasni Torkarjeva.

Po poškodbi sem se želela vrniti na še višji nivo od
tistega, na katerem sem bila pred tem. Ta nastop je bil
potrditev tega. To mi največ pomeni, da je napredek.
prva borba proti Korejki, saj sem proti
njej pred današnjo zmago že dvakrat
izgubila. Z zmago sem si omogočila
napredovanje v nadaljnje kroge tekmo
vanja. Za mojo zadnjo borbo z domačin
ko Martniyazovo sem vedela, da je zara
di domačega terena v prednosti. Dobro
se poznava, borili sva se že večkrat in do
današnje borbe sem večkrat izgubila kot

Na tekmovanja se je letos vrnila po poš
kodbi. »Do poškodbe je prišlo predlani
decembra. Strgala se mi je križna vez in
pred dobrim letom je sledila operacija,
nato pa rehabilitacija. To me je zaustavilo
za eno leto, po drugi strani pa sem dobila
še večji zagon za uspešno vrnitev. V pro
ces rehabilitacije in priprav sem vključila
več kondicijskih treningov, več treninga

KOVAČIČ ZADOVOLJEN S PRVENSTVOM
Comapedrosa v Andori je v začetku marca gostila letošnje
svetovno prvenstvo v turnem smučanju, na katerem je
uspešno nastopal tudi Kranjčan Luka Kovačič, naš najboljši tekmovalec v tem športu. V posamični članski konkurenci je osvojil 12. in 16. mesto. Po prvenstvu je takole povzel
svoje nastope: »Na prvenstvo sem odšel z željo po dobrem
rezultatu in tudi z željo, da dobim dejansko sliko, kam
trenutno spadam v najvišjem svetovnem merilu, saj so bili
tam vsi najboljši športniki. Turno smučanje naj bi postalo
olimpijski šport, zato je temu primerno vsako leto bolj
zgoščena in na višjem nivoju konkurenca, razlike pa vedno
manjše. Najbolj sem se želel izkazati v disciplini vzpon in
na koncu sem ga zaključil na 12. mestu, s čimer sem zelo
zadovoljen. Sledila je še tekma v disciplini posamezno, ki
velja za kraljevsko disciplino, tukaj mi je uspelo izboriti 16.
mesto. Kar trije tekmovalci smo v cilj prišli v le treh sekundah. Zaostanki za najboljšimi niso bili veliki in verjamem,
da lahko v prihodnje še napredujemo, seveda ob podpori
vseh, ki nam omogočajo, da se sploh udeležujemo tekmovanj na najvišjem nivoju. Še naprej bom vihal rokave in se
trudil, da v prihodnje še nadgradim rezultate.« Kovačič je
bil tudi član štafete, ki je tekmovanje končala na sedmem
mestu. Slovenija je v točkovanju za pokal narodov osvojila
skupno enajsto mesto med 18 državami, kolikor jih je bilo
na tokratnem svetovnem prvenstvu. M. B.

moči, stabilizacije ... Da se priti na višji
nivo, poškodba ni bila nekaj, kar bi bilo
nerešljivo,« pravi. Glede na uspeh, ki ga
je dosegla, gre sklepati, da je najbolje pri
pravljena doslej. To je potrdila tudi sama:
»Res bi lahko rekla, da sem trenutno naj
bolje pripravljena v svoji karieri, kar bi
pripisala prav že omenjenim pripravam.
Ko se je zgodila poškodba, mi je bilo
seveda težko, saj sem vedela, da me bo
ustavila za eno leto, da konkurenca na
preduje, ti pa ne moreš. Potem se je zgo
dila pandemija covida-19 in vse skupaj je
bilo malo lažje. Ostala sem konkurenčna
oziroma prešla na še višji nivo.«
Obe sta bili pretekli teden z reprezen
tanco na pripravah v Avstriji, sledi
nekaj treningov doma in znova odhod
naprej. »Moji cilji so napredovati na
lestvici. Mislim, da letošnje olimpijske
igre niso realne, morda pa naslednje.
Verjamem v napredek, sploh zdaj, ko
sem naredila korak višje. Tudi na
evropskem prvenstvu bi bilo odlično,
če bi dosegla kakšno dobro uvrstitev,«
je o ciljih spregovorila Urška Torkar, ki
uspešno združuje šport in študij. Je
absolventka kineziologije.

Družba BOVIS, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva.
Zaradi povečanega obsega dela iščemo pomočnika tiskarja, ki ima
željo po dodatnem znanju in se je pripravljen naučiti novih metod dela.
Zaželene so delovne izkušnje na tiskarskem stroju, možna pa je tudi
priučitev za delo z namenom dolgoročnega sodelovanja.

DELAVEC V PROIZVODNJI m/ž
Opis nalog:
– priprava plisirnega in vezalnega stroja in pomoč pri vezanju
in plisiranju
– priprava materialov
– druga pomožna dela v proizvodnji
– delo poteka 5 dni na teden v eni in občasno v dveh izmenah
Kaj pričakujemo:
– II., III. ali IV. stopnjo tehnične smeri
– veliko natančnost, samoiniciativnost, smisel za tehniko
– dobre ročne spretnosti
– osnovno poznavanje dela z računalnikom (zaželeno)
– izpit B-kategorije
Ponujamo:
– zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas
– urejeno delovno okolje in delo v izkušenem kolektivu
– možnost napredovanja na DM samostojnega operaterja stroja
– stimulativno nagrajevanje
Drugo:
Kraj dela: Repnje pri Vodicah
ZAPOSLITEV OZIROMA ZAČETEK DELA JE MOŽEN TAKOJ!
Svoj življenjepis pošljite na naslov
BOVIS, d. o. o.,
Repnje 34, 1217 Vodice
ali na elektronski naslov:
anton@bovis.si.
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Za polfinale se ni izšlo
Atlet Lovro Mesec Košir je prvič tekmoval na evropskem dvoranskem prvenstvu.

Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Z

a atleti je zimski vrhunec sezone: evropsko člansko dvoransko
prvenstvo, ki se je v nedeljo končalo v Torunu na Poljskem. V
ekipi je bilo 14 slovenskih atletinj in atletov. Na prvenstvu je
nastopil tudi Lovro Mesec Košir (Mass) iz Mavčič, ki je tekel
na štiristo metrov.
»Zadovoljen sem z letošnjimi rezultati. Mislim, da je še nekaj rezerve, in upam, da bom to lahko pokazal prav na Poljskem. Želim si
v dvorani teči pod 47 sekund, kar bi mi verjetno prineslo nastop v
polfinalu,« je pred odhodom na svoje prvo tovrstno člansko tekmovanje povedal varovanec Matije Šestaka. Na Poljskem mu tek pod
47 sekundami ni uspel. S časom 47,47 je izpadel v kvalifikacijah in
osvojil 26. mesto. »Sem kar zadovoljen z nastopom, čeprav nisem
dosegel osebnega rekorda, sem se mu pa zelo približal. V startne bloke sem šel z mislijo, da bom tekel na polno, četudi me povsem pobere na cilju, da ne bi potem česa obžaloval. Po prvem krogu sta mi
vodilna tekmeca v skupini že ušla, a se nisem bal, da bi bila razdalja
prevelika. V zadnjem zavoju sem imel celo občutek, da lahko zdržim
do konca, a sta bila v zadnjih petdesetih metrih vendarle močnejša.«
Za mladega atleta je bilo tekmovanje pomembna izkušnja tudi za
nadaljevanje sezone in kariere.

Tekel je na 400 m in bil blizu osebnega rekorda.

Na zelenice tudi drugoligaši
Kranjski Triglav bo v nedeljo na tekmi druge slovenske nogometne lige
gostil Nafto 1903, že prej pa v pokalu Celjane.

Besedilo: Maja Bertoncelj

I

zvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je konec februarja potrdil koledar
za nadaljevanje tekmovanja v drugi
SNL, ki se bo zaključilo po prilagojenem sistemu.
Kot pojasnjujejo, je bil koledar tekmovanj deležen precejšnjih sprememb

zaradi epidemije covida-19 in protikoronskih ukrepov, posledica manjšega
števila terminov za dokončanje tekmovanja pa je bila sprememba tekmovalnega sistema. Drugoligaši bodo odigrali še
tri kroge in preloženo tekmo, po 15. krogu pa se bo na podlagi stanja na lestvici
odigrala liga za prvaka in liga za obstanek. Tekme bodo nadaljevali 21. marca.
Kranjski Triglav bo doma igral z Nafto

1903 (začetek ob 15. uri). Tekmovanje
bo zaključeno po 22. krogih, predvidoma 19. maja. Po dvanajstih odigranih
tekmah vrh lestvice zasedajo Radomlje,
Triglav Kranj je na sedmem mestu. V
ligi nastopa 16 ekip.
V četrtek Kranjčane čaka tudi tekma
osmine finala Pokala Pivovarna Union.
V Športnem centru Kranj se bodo pomerili s Celjem.
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Na daljavo tudi tekmovali
Člani Drsalno kotalkarskega kluba Triglav Kranj so trenirali tudi v
preteklih mesecih, čeprav na spletu.

Besedilo: Maja Bertoncelj

T

udi v Drsalno kotalkarskem klubu Triglav Kranj so v preteklih mesecih treninge prilagajali ukrepom, povezanim
s preprečevanjem širjenja covida-19.
»Od druge polovice oktobra smo se kotalkarji in drsalci udeleževali treningov po videokonferenci. Imeli smo jih
petkrat na teden. Trenerji so se ves čas trudili, da motivacija
ne bi padla in da bi vzdrževali tako kondicijo kot gibljivost in
tehniko. Decembra nam ni uspelo izvesti Božično-novoletne
revije na kotalkah. Tema bi bil tokrat Harry Potter. Da pa
bi vseeno čutili malo vzdušja, so trenerji pripravili kviz, kjer
so se kotalkarji in drsalci pomerili v tem, kako dobro so si
ogledali filme ali prebrali knjige o Harryju Potterju. Vsak je
izdelal tudi svojo čarovniško palico. Božiček pa nam je darilca poslal kar po pošti. Dlje ko je trajala epidemija, težje nam
je bilo vzdrževati motivacijo. Da so tekmovalci vztrajali pri
delu na daljavo, so poleg trenerjev zelo veliko prispevali tudi

ALEX CISAR SVETOVNI PODPRVAK
Biatlonec Alex Cisar je član slovenske A-reprezentance
in nastopa tudi na tekmah svetovnega pokala. Je najmlajši v reprezentanci, še mlajši član, tako da je nastopil
tudi na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše
člane v Obertilliachu v Avstriji. Osvojil je novo odličje.
Na 15-kilometrski preizkušnji je v konkurenci mlajših
članov postal svetovni podprvak. Pokril je devetnajst
tarč (0, 0, 0, 1). Za zmagovalcem Nemcem Filipom Lipowitzem, ki je prav tako zgrešil enkrat, je zaostal enajst
sekund. »Zelo sem vesel. Tekma je bila zares težka, saj
je predvsem pritisk na strelišču z zadetimi streli rastel
do zadnjega streljanja. Tako sem na žalost zgrešil prvi
strel na četrtem streljanju. Nimam si česa očitati, ker
je bila to odlična izkušnja za naprej. Ko bom naslednjič
streljal za zlato medaljo, bom vedel, kako odreagirati.
Moj cilj je, da si vse nabrane izkušnje zapomnim in jih
uspešno prenesem med člane,« pravi mladi biatlonec,
član TSK Triglav Kranj. Tik pod stopničkami je bil s štafeto, ki je osvojila četrto mesto. M. B.

starši. Skupaj nam je uspelo. V januarju smo se pomerili celo
v medklubskem tekmovanju na daljavo. Vsak tekmovalec je
pokazal en skok, eno pirueto in eno kombinacijo. Sodniki so
nato vse elemente ocenili. Naši tekmovalci so se odlično odrezali,« pojasnjuje Ria Jagodic iz Drsalno kotalkarskega kluba
Triglav Kranj.
V drugi polovici februarja so se lahko srečali tudi v živo in
komaj že čakajo tudi pravih tekmovanj na prizorišču. »Konec
maja se bomo udeležili mednarodnega tekmovanja v Pulju,
jeseni pa v Italiji. Vmes bo tudi nekaj medklubskih tekmovanj.
Za avgusta načrtujemo priprave v Planici,« je še povedala Ria
Jagodic in dodala, da so v klubu zelo veseli vseh novih članov,
ki jih vpisujejo vse leto.
Družba BOVIS, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva.
Zaradi povečanega obsega dela iščemo pomočnika tiskarja, ki ima
željo po dodatnem znanju in se je pripravljen naučiti novih metod dela.
Zaželene so delovne izkušnje na tiskarskem stroju, možna pa je tudi
priučitev za delo z namenom dolgoročnega sodelovanja.

TISKARSKI POMOČNIK m/ž
Opis nalog:
– priprava tiskarskega stroja in pomoč pri tiskanju (flekso tisk)
– priprava barv, klišejev in materiala
– pomoč pri tiskanju izdelkov
– druga pomožna dela v tiskarni
– delo poteka 5 dni na teden v dveh izmenah
Kaj pričakujemo:
– II., III. ali IV. stopnjo tiskarske ali druge tehnične smeri
– veliko natančnost, samoiniciativnost, smisel za tehniko
– dobre ročne spretnosti
– osnovno poznavanje dela z računalnikom (zaželeno)
– izpit B-kategorije
Ponujamo:
– zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas
– urejeno delovno okolje in delo v izkušenem kolektivu
– možnost napredovanja na DM tiskarja
– stimulativno nagrajevanje
Drugo:
Kraj dela: Repnje pri Vodicah
ZAPOSLITEV OZIROMA ZAČETEK DELA JE MOŽEN TAKOJ!
Svoj življenjepis pošljite na naslov
BOVIS, d. o. o.,
Repnje 34, 1217 Vodice
ali na elektronski naslov:
anton@bovis.si.
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Znova najboljši v športu
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj je drugič
zaporedoma osvojilo priznanje za najboljše športno društvo v Sloveniji.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

N

a podlagi uvrstitev športnikov in
ekip iz slovenskih društev gluhih
in naglušnih na državnih prvenstvih gluhih v letu 2020 v različnih
športnih panogah so največ točk ponovno
osvojili športniki iz Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko
Auris Kranj. Predsednik njihove športne
sekcije Stanko Mur je povedal, da se člani
sestanejo vsak mesec, ko se o vsem dogovorijo, pogovorijo o poteku treningov,
izberejo igralce z najboljšimi rezultati za
tekmovanja na državnih prvenstvih. Njihov član Boris Horvat je ob tem povedal,
da je lani kar nekaj prvenstev odpadlo
zaradi koronarazmer ter da je bila tudi
na tistih, ki so bila organizirana, udeležba okrnjena. »Tudi treninge smo težko
izvajali, upam, da bomo letos premagali
koronakrizo oziroma z vsemi preventivnimi ukrepi lahko izvedli vsa državna
prvenstva. Motivacije imamo dovolj,« je
povedal Horvat. Športi, v katerih tekmujejo, so futsal, košarka, šah, balinanje in
bovling (ekipno, dvojice in posamezno),
orientacijski tek, badminton in odbojka na mivki. Tekmujejo tudi v alpskem
smučanju, ravno minuli konec tedna je
v Kranjski Gori njihova članica Polona
Kopina osvojila srebrno medaljo na državnem prvenstvu invalidov.
Članica športne sekcije Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj Maja Šušteršič je pritrdila, da je največja spodbuda že drugič
osvojeni pokal, ki ga ni bilo enostavno
dobiti in so ga res s ponosom nosili
naokrog. Čestitali so jim tudi nekateri župani gorenjskih občin, kar je bila

Z državnega prvenstva v bovlingu (trojice) v Ljubljani 14. oktobra; od leve
Franci Šušteršič, Boris Nadižar in Boris Horvat ob osvojitvi naslova državnih
prvakov. / Foto: arhiv društva Auris Kranj

odlična motivacija za športnike. »Druga
motivacija je ta, da se člani zares dobro
razumemo. Če tega ne bi bilo, bi se poznalo pri rezultatih. Spodbujamo drug
drugega, si pomagamo.« Po eni strani
uživajo na treningih in tekmovanjih, po
drugi vse jemljejo zelo resno. Upajo, da
jim bo pokal uspelo osvojiti še tretjič.
Tudi v zaostrenih razmerah epidemije
so se zavedali tega, da če hočeš biti zdrav
in v kondiciji, moraš ostati aktiven. Naj
bo to sprehod v naravo, tek, je poudaril

član športne sekcije Franci Šušteršič.
»Trdo je treba delati ves čas,« se je pridružil Stanko Mur.
»Za letos želim, da se čim prej umiri
epidemija in da čim prej sprostijo ukrepe, da odpravijo omejitve, da bomo lahko nadaljevali treninge. Upamo na dobre rezultate kot doslej in da bomo dobro
sodelovali,« je sklenila predsednica
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj Alenka
Dobnikar.
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Ustvarjajo za dober namen
Natečaju za rokodelski izdelek s humanitarno noto, ki so ga pripravili v Zvezi
društev upokojencev Slovenije, se je pridružilo tudi Društvo upokojencev Kranj.

Besedilo: Ana Šubic

R

okodelske izdelke s humanitarno
noto je v okviru natečaja, ki ga je
razpisala Komisija za tehnično
kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS), izdelovalo 58
rokodelk iz več kot štiridesetih društev
upokojencev (DU) iz vse Slovenije. Vsaki so priskrbeli paket s kuhinjsko krpo
in brisačo, ki so ju obogatile z izvezenimi motivi. Vodstva društev in koordinatorji programa Starejši za starejše so
izbrali upokojenke, ki jim bodo v tem
mesecu, ko praznujemo dan žena in
materinski dan, poklonili izdelke.
Natečaju so se z veseljem pridružili
tudi v DU Kranj. Pripravili so dva paketa izdelkov, ki sta jih polepšali članici
sekcije ročnih del Štefka Piskernik in
Radojka Kutnjak. Minuli teden so ob
navzočnosti predsednika komisije za
tehnično kulturo pri ZDUS Branka
Suhadolnika že razveselili prejemnici:
Mijo Pavlin in Slavico Štirn. Izdelke sta
prejeli v zahvalo za dolgoletno aktivno
delovanje v društvu in doprinos h kulturnemu udejstvovanju. Presenečeni
sta bili, da so izbrali prav njiju, obe pa
sta poudarili, da zelo cenita ročna dela.
Rokodelki Štefka Piskernik in Radojka
Kutnjak sta krpi in brisači polepšali s
pomladnimi cvetličnimi motivi. Piskernikova jih je izvezla, še posebej velik
izziv pa je bil ustvariti vezenino na brisači. Pred letom dni se je naučila tudi
klekljati in tako je v paket dodala še
čestitko, ki jo je krasila čipka z motivom
sončnice. Kutnjakova pa je nakvačkala
čipke ter jih prišila na krpo in brisačo.
Obe sicer zelo pogrešata srečanja sekci-

S predaje rokodelskih izdelkov (od leve): Slavica Štirn, Štefka Piskernik,
Branko Suhadolnik, Radojka Kutnjak, Marjan Mihelčič in Mija Pavlin

je ročnih del, ki so jih zaradi epidemije
morali opustiti. »Pogrešam naša druženja, poleg tega na srečanjih dobim tudi
ideje za ustvarjanje,« je povedala Kutnjakova.
Branko Suhadolnik je povedal, da se
podobne želje po rokodelskih aktivnostih pojavljajo tudi v drugih upokojenskih društvih, zato so se odločili za
izvedbo natečaja in mu dodali še humanitarno noto. Tudi on upa, da se bodo
epidemiološke razmere umirile in da se
bodo sekcije ročnih del spet lahko srečevale. Druženje je izrednega pomena,
prav tako pa tudi prenos izvirnega rokodelskega znanja na druge, še zlasti na
mlade, je poudaril Suhadolnik.
Glede delovanja DU Kranj je predsednik
Marjan Mihelčič povedal, da sledijo
sprejetim protikoronskim ukrepom.
Takoj ko je bilo dovoljeno zbiranje do

deset ljudi, so članom omogočili tenis,
kegljanje in nordijsko hojo ter plavanje,
a ne v organizirani skupini, pač pa se
lahko v bazen odpravijo individualno. V
kratkem naj bi začeli še pohode v okolici
Kranja, pri organizaciji planinskih izletov pa čakajo na milejše ukrepe glede
avtobusnih prevozov. »Delamo vse, kar
je možno glede na sprejete ukrepe. Druženje je pri starejših bistveno. Prejemam številne klice, kdaj bomo začeli
aktivnosti,« je pojasnil Mihelčič. Dodal
je, da so bili eno redkih upokojenskih
društev, ki med epidemijo ni zaprlo vrat,
pač pa je bil v času uradnih ur vselej nekdo na razpolago članom. »Društvo mora
delovati, slediti razpisom, pripravljati
poročila, da pridobi sredstva za delovanje. Pretekle mesece smo izkoristili tudi
za druga opravila, npr. za pregledovanje
arhiva,« je še povedal Mihelčič.
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Pomoči potrebnih vse več
Lani je minilo trideset let, odkar se je lionizem razširil v Slovenijo. V Kranju je bil Lions
klub ustanovljen leta 1997 in se vse od tedaj odziva na potrebe lokalnega okolja in
širše. Člani so dejavni tudi v času epidemije, ko je pomoči potrebnih še več.

Besedilo: Ana Šubic

L

ionizem se ponaša z več kot stoletno tradicijo. Prvi Lions klub je nastal 7. junija 1917 v Čikagu, njegovi
ustanovitelji pa si zagotovo niso
mogli predstavljati, da bo ta človekoljubna pobuda prerasla v največjo humanitarno organizacijo na svetu – Lions Clubs
International. »Podobno kot takrat v
Ameriki se je začelo dogajati jeseni 1989
tudi v Sloveniji, v takratni Jugoslaviji. V
Celovcu je v tistem času deloval jugoslovanski generalni konzul Borut Miklavčič.

Celovški Lionsi so ga povabili na sestanek, kjer je predstavil politično situacijo
v Jugoslaviji. V pogovoru je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali bi v Ljubljani lahko ustanovili Lions klub. Vprašanje je g.
Miklavčič kasneje postavil tudi nekaterim
prijateljem v Sloveniji in pobuda je začela
dobivati večje razsežnosti. Tako je Ljubljana še v času skupne države sredi maja
1990 dobila svoj prvi Lions klub, katerega ustanovitelji so bili prav Lionsi iz Celovca,« se začetkov slovenskega lionizma,
ki je lani praznoval trideset let delovanja,
spominja ustanovna članica Lions kluba (LK) Ljubljana Dunja Olga Bohorič.

Članice LK Kranj berejo slepi gospe Marinki Drinovec. Od oktobra se ne
srečujejo več osebno, pač pa branje nadaljujejo na daljavo po Skypu.
/ Foto: Alfred Pajestka

Ljubljanski Lionsi so nato »sejali« dobrodelnost po Sloveniji in pomagali ustanoviti več klubov, leta 1997 tudi LK Kranj. V
njem po skoraj 24 letih še vedno aktivno
delujejo ustanovni člani Blanka Farčnik,
Ilija Bregar, Vanda Pečjak, Aleš Paternoster in Miro Matijaševič. Starejšim
članom je v veliko veselje, da pridobivajo
nove, tudi mlajše člane.
AKTIVNOSTI PRILAGODILI RAZMERAM
LK Kranj se po besedah predsednice Brigite Eling B že več kot dvajset let odziva
na potrebe lokalnega okolja in širše,
delujejo pa tudi v epidemioloških razmerah, saj je pomoči potrebnih vse več.
»Vse aktivnosti so prilagojene razmeram in so v skladu s higienskimi usmeritvami. Če je mogoče, se preusmerimo
v delo na daljavo ali v delo na prostem,
a aktivnosti vseeno izvajamo. Po potrebi
zmanjšamo število aktivnih članov na
posamezno aktivnost oziroma upoštevamo omejitve zbiranja ljudi,« je razložila
Brigita Eling B in dodala, da jim je koronavirus onemogočil tisto, kar Lionsi počnejo najraje: osebna druženja in skupinske akcije pomoči. »A še tako hud virus
ne more premagati velikih src lionsov,
ki so polna dobrote. Niti ne more odgnati srečanj, le prestavlja jih v spletno
okolje. Povezujemo se virtualno, ozaveščamo virtualno, pomagamo na daljavo
– vključujemo se v dobrodelne prireditve brez fizičnega stika,« je pojasnila.
Pred kratkim so v sodelovanju z Rotary
klubom Kranj uspešno končali akcijo zbiranja sredstev za pomoč družini
Mohar, ki ji je požar uničil hišo na Mlaki. Zbrani denar so namenili za nakup
notranje opreme. Mednarodna lionistična organizacija je za temo meseca feb-
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/ Foto: Jana Bogdanovski

ruarja izbrala boj proti otroškemu raku in ob tej priložnosti so
Junakom 3. nadstropja namenili donacijo, s katero bodo člani
društva krili del stroškov glasbene terapije za hospitalizirane
otroke na hematološko-onkološkem oddelku. V januarju, ki je
bil posvečen boju proti lakoti, so zbirali hrano in higienske
pripomočke za tri družine v stiski. Odločili so se pomagati tudi
Timu Vodniku, mladeniču s cerebralno paralizo, ki zbira sredstva za kolo na ročni pogon. »Že pred Timom se je na nas za
pomoč pri nakupu ročnega kolesa obrnil Rok Smolej, tako da
smo se odločili, da bomo obema nakazali enako vsoto denarja
za nakup ročnega kolesa,« je povedala predsednica LK Kranj.
V času epidemije so s priboljški že nekajkrat razveselili zdravstveno osebje, ki se bori proti covidu-19.
OBELEŽUJEJO MEDNARODNE DNEVE Program dela za lionistično leto 2020/2021 med drugim vsebuje obeležitve določenih mednarodnih dnevov, ki se navezujejo na pet glavnih
področij dobrodelnosti Lionsov: slepota in slabovidnost, sladkorna bolezen, okolje, zmanjšanje lakote in rak pri otrocih. V
kratkem nameravajo očistiti brežino kakšnega potoka in tako
obeležiti svetovni dan voda (22. marec), ob svetovnem dnevu
Zemlje (22. april) pa kakšen del kranjske občine. Pridružili se
bodo tudi svetovnemu dnevu čebel (20. maj) in občane ozaveščali o pomenu čebel, delili semena medovitih rastlin, če bodo
epidemiološke razmere dopuščale. Omeniti velja tudi, da sta
ob mednarodnem dnevu bele palice (15. oktober) članici kluba
na Gimnaziji Franceta Prešerna dijakom predstavili pomen
svetovne lionistične organizacije pri širjenju splošne uporabe
bele palice med slepimi in pri uzakonjanju pravic slepih in
slabovidnih. Na predstavitvi se jima je pridružil paraolimpijec
Sandi Novak, ki je dijakom pojasnil, kaj zanj pomeni bela palica. Ob svetovnem dnevu hrane (16. oktober) so z denarnimi
sredstvi pomagali zavodu Pod strehco, ki dnevno zagotavlja
tople obroke za socialno ogrožene. Na svetovni dan diabetesa (14. november) zaradi koronavirusnih omejitev niso mogli
postaviti stojnice in mimoidočih ozaveščati o zdravem načinu

HARJEN D.O.O., ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 165, ŠKOFJA LOKA

LK Kranj je delil priboljške zdravstvenemu osebju, ki se
bori proti covidu-19. Takole sta predsednica Brigita Eling
B (druga z desne) in predsednica Društva kmečkih žena
Kranj Marija Bergant (levo) decembra s kavo in doma
pripravljenim pecivom razveselili osebje na Golniku.

življenja, zato so vsem osnovnim šolam v kranjski občini
podarili knjižico Sladka Ana, s pomočjo katere naj bi učiteljice tretješolce seznanile s sladkorno boleznijo pri otrocih.
Svetovni dan otroka (20. november) so pospremili z nakazilom CSD za obdaritev otrok.
PRIREDITEV POVEŽIMO SE BO ZNOVA ODPADLA Konec
novembra so pripravili dobrodelno virtualno druženje s
kranjskim Rotary klubom, pridružili so se tudi drugim
dobrodelnim predprazničnim druženjem – seveda v spletnem okolju. Določene prireditve pa so kljub vsemu morali
odpovedati. Tradicionalna prireditev Povežimo se, ki jo pripravljajo spomladi skupaj z Rotary klubom Kranj in bi lani
morala biti jubilejna, deseta, bo tudi letos odpadla. »To je
naša največja prireditev. Tudi tradicionalni koncert oziroma
predstava v marcu je odpadla,« je povedala Brigita Eling B.
SKRB ZA STAROSTNIKE V LK Kranj veliko pozornosti
namenjajo skrbi za starostnike. V okviru tega članice celo
leto tudi po več ur na teden berejo slepi gospe Marinki Drinovec. Predsednica je na ta projekt zelo ponosna. »Epidemija je naša osebna srečanja na domu gospe žal prekinila, vendar smo že z letošnjim oktobrom branje nadaljevali na
daljavo po Skypu, ki je tako za nas, bralke, kot tudi za gospo
popolnoma nova izkušnja, ki pa se je izkazala za odlično.
Gospa Marinka je vesela, pozitivna in navdušujoča gospa v
sedemdesetih letih, ki kljub slepoti 'vidi' življenje v barvah
in se veseli virtualnega druženja z ljudmi. Naša bralna srečanja po Skypu ji po njenih besedah bogatijo dneve in krepijo
optimizem. Pravi, da je virtualno branje odlična izkušnja,«
nam je še zaupala predsednica.
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Nagradili osem receptov
Na natečaju za najboljše lokalne jedi iz sezonskih sestavin so nagradili osem od 37
prispelih receptov. Prav vsi so zbrani v e-knjigi zdravih in okusnih jesensko-zimskih jedi.

Besedilo: Ana Šubic

C

enter za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj je izbral
najboljše recepte, ki so prispeli na natečaj Predlagaj najboljše kosilo/večerjo iz lokalnih sestavin … in prejmi
košarico lokalnih dobrot. »Prispelo je 37 receptov, ki jih
je v okviru 18 prijaviteljev poslalo 22 udeležencev,« je pojasnil
pojasnil direktor CTRP Kranj Uroš Brankovič in dodal, da so
bili prav vsi recepti zanimivi in kakovostni, od tistih bolj tradicionalnih in že znanih do povsem novih oziroma izvirnih. Veči-

TARTUFATA ČRNA, 100 g
10,00 EUR

na prijavljenih je dodala tudi zanimive opise o lokalnem izvoru
sestavin, ozadju recepta oziroma zgodbo o nastanku prijavljene
jedi. Organizatorji so vseh 37 receptov zbrali v e-knjigo zdravih in okusnih jesensko-zimskih jedi iz sezonskih sestavin, ki
je dostopna na spletnih straneh CTRP Kranj in občin osrednje
Gorenjske, ki podpirajo program Podeželsko razvojno jedro, v
okviru katerega je potekal natečaj.
Izbor najboljših jedi ni bil enostaven. Najprej so naredili ožji
nabor 12 najboljših jedi, med katerimi so nato izbrali osem
nagrajenih receptov. To so ajdovi mafini s kranjsko klobaso,
ki so jih predlagale dijakinje Biotehniškega centra Naklo Ajda

TARTUFATA ČRNA
PIKANT, 100 g

MLEKO
POMURSKO
3,5%, 1 l

12,00 EUR

0,75 EUR
MASLO SUROVO LJUTOMER
POM. MLEK., 250 g

SIR TRAVNIŠKI
BELI V SLANICI,
800 g

1,89 EUR
PIVO UNION SVETLO
0,5 l, ploč., 6/1
5,49 EUR

OLJE OLJČNO
EKOLOŠKO
EXTRA DEVIŠKO,
TONIN 0,75l

6,49 EUR

14,99 EUR
PIVO LAŠKO ZLATOROG
0,5 l, ploč., 6/1
5,49 EUR

TRAVNIŠKI
KAJMAK, 500 g

4,99 EUR

OLJE BUČNO
NERAF.
PREMOŠA, 1 l
12,49 EUR
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Foto: Anže Rogelj

Avtorica nasveta: Sonja Jerič Štefe, učiteljica na Srednji šoli BC Naklo

Kremna ričota s pečeno bučo Ivana Roglja iz Kranja

Bernard, Marija Zevnik, Špela Zorman in Petra Osolnik
pod mentorstvom profesoric Kristine Frlic in Tine Križnar,
žlinkrofi s skuto Mije Murovec z Jezerskega, kremna ričota
s pečeno bučo Ivana Roglja iz Kranja, kr' tortilje Kranjčanke Špele Ankele, piščančji curry po gorenjsko Nine Mali z
Golnika, veganski zimski štruklji Maje Sajovic iz Kranja,
jetrca ofrigana Barbare Pogačnik iz Podbrezij ter štruklji
z nadevom iz suhih tepk Veronike Aljančič in Erne Mokorel, prav tako iz Podbrezij. Zadnje tri nagrajenke so članice
Interesnega združenja Podbreška potica, ki si je na natečaju prislužilo posebno zahvalo, saj se ga je udeležilo kar pet
mojstric, ki so prispevale dvanajst receptov, poleg že omenjenih še Katarina Pirih in Jana Aljančič ter koordinator
Jernej Jeglič. Ta je po besedah Brankoviča imel pomembno
vlogo, saj je poskrbel, da so bili recepti lepo in sistematično
napisani, da je bilo dodano tudi zgodovinsko-kulinarično
ozadje večine jedi, napisano nekaj o lokalnem izvoru sestavin in da so bile jedi predstavljene z lepimi fotografijami.
V ožji izbor 12 najboljših receptov so se uvrstili še sirova
klobasa Kranjčanke Mire Petrič, matuza Katarine Pirih iz
Podbrezij, ričet z dimljeno postrvjo Kranjčana Anžeta Roglja in pečeno zelje z ječmenovimi žganci (huhanci) Renate
Rogelj, prav tako iz Kranja.

Z GREGORČKI POZDRAVILI POMLAD
Podobno kot v drugih krajih je bilo tudi v Kranju praznovanje gregorjevega (12. marec) zaradi epidemije letos
nekoliko drugačno. V običajnih razmerah bi na predvečer
praznika organizirali spuščanje gregorčkov po reki Kokri
ter tako tradicionalno »vrgli luč v vodo« in pozdravili
pomlad. Namesto na spuščanje barčic sta Zavod za
turizem in kulturo Kranj ter ekipa Stolpa Pungert tokrat
povabila na tri zabavne in domišljijske virtualne delavnice izdelovanja gregorčkov v sodelovanju z mojstrom
Simetom. Namenjene so bile različnim starostnim skupinam in ročnim spretnostim otrok, pri izdelovanju pa so
uporabili naravne materiale. Organizatorji so sodelujoče
tudi povabili, naj jim pošljejo fotografije ali videe svojih
gregorčkov ter se tako potegujejo za nagradne pakete
gregorčkov mojstra Simeta. A. Š.

S CVETJEM POVEMO VEČ
Mesec marec je mesec žena, mamic in seveda tudi moških.
Svojo pozornost smo ženskam in moškim že lahko izkazali
ob dnevu žena in dnevu mučenikov. Pred nami pa je še en
velik praznik, praznik vseh naših mamic, materinski dan. To
je dan, ko se za vso potrpežljivost, toplino in podporo zahvalimo svojim mamam. Lepo je, da ta dan podarimo cvetje. Lep
šopek ali posamezen cvet, ki ga podarite, nekomu nedvomno
polepša dan. A morda njegov namen ni zgolj prijetno presenečenje, lahko namreč prinaša veliko sporočilo zahvale. Vsak
cvet ima svoj pomen, vsak cvet nekaj sporoča.
Vrtnica je simbol ljubezni
in lepote.
Marjetica simbolizira zvestobo, pomlad, odličnost in
neomadeževanost.
Tulipan uporabljamo za
skrivnostno
pomladno
komunikacijo.
Vijolica nosi čudovito sporočilo, ki predstavlja skromnost, iskrenost in ljubezen.
Orhideja rdečega ali rubinastega odtenka bo povedala o čistosti misli in strasti.
Cvet vsebuje vse naravne elemente – zrak, vodo, ogenj, zemljo in eter. A poleg svoje lepote, barve, vonja in teksture v
sebi nosi še nekaj več. V njegovi preprostosti se skriva subtilna, eterična vibracija, zvok čistosti in popolnosti. Lepota
rož je odsev božanskega veselja, kadar smo v stiku z njimi,
postanemo bolj umirjeni, bolj sporočeni in boljši ljudje. Naša
dijakinja Klara Kadunc je izdelala šopek cvetja iz krep papirja
in sporoča: »Ne pozabite na 25. marec.«

PRISRČNO VABLJENI K VPISU V PROGRAME
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO
NOVO v šolskem letu 2021/2022
Srednji poklicni program

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
(mehanik/-čarka kmetijskih in delovnih strojev)
in
Višješolski strokovni program za redni in izredni študij

Živilstvo in prehrana
(inženir/- ka živilstva in prehrane)

Več informacij na spletni strani www.bc-naklo.si

Na Zlatem polju poleg AMD-ja je odprla vrata
nova trgovina in pekarna Hitri kruhek. Ob
odprtju se je lahko vsak obiskovalec brezplačno
posladkal z okusnim krofom, oglasil pa se je
tudi lastnik Mirzet Bajrović (na fotografiji). Prijaz
no
in vsebino ponudbe Hitrega kruhka. A. B. / Foto: je tistim, ki jih je zanimalo, razložil koncept
Alenka Brun

eljica kljunaste flavte
Mojca Zaplotnik je odlična učit sodelovanju zna
K
to.
le
na Glasbeni šoli Kranj. A ne
dobre prijatelje, s
in
ce
elav
sod
ve
pra
i
spodbuditi tud
no Zbirko slovenskih
stve
edin
a
katerimi je skupaj ustvaril
lahko vidite na fotografiji
skladb za kljunasto flavto. Kot proti. I. K. / Foto:
nič
l
ime
tudi njen mačkon Buby ni
Domen Sever

Letošnja zima je poskrbela za
veli
ko so se ukrepi zrahljali in je bilo ke količine snega. Takoj
to mogoče, so se ljubitelji
rekreativnega teka na smučeh
odp
terasi gostilne Ponca, ki ima zad ravili v Rateče. Mi smo na
nji
srečali Kranjčanko Nino Valant, dve leti novega lastnika,
ki
gostilna sicer zaprta, ampak na nam je pojasnila, da je
takšen sončen dan pa lahko
pri njih dobite kavo, čaj, druge
nap
lakote – za s seboj, seveda. A. B. itke in tudi kaj za potešitev
/ Foto: Alenka Brun

Na osmi marec je
svoja vrata odprla tudi
Restavracija in kavarna
Brioni. V družbo je
vabila s svežo sladko
ponudbo za s seboj,
med drugim tudi z
monoporcijskimi
tortami, skreiranimi
posebej za sladke
trenutke ob dnevu
žena. Stranke je ob
upoštevanju vseh
aktualnih ukrepov
smejočih oči
pozdravljal in postregel
David Perhoč. A. B. /
Foto: Alenka Brun

Na Bregu ob Savi smo po dolgem času naleteli na velikega ljubitelja in poznavalca
narodno-zabavne glasbe Aljaža Miklavčiča - Oberkrajnerja. Smeje se pošali, da mu
je »padel cuker«, in ker ne živi daleč, se je odločil, da se odpravi na sprehod do Hiše
sladkih dobrot Lunca. Postregla ga je Nataša Suhadolnik – ne da bi ga sploh vprašala,
po kaj je prišel, saj pozna njegov okus in navdušenje nad čokoladnimi tortami. A. B.
/ Foto: Alenka Brun
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Pod izvirno pustno masko na fotografiji se skriva Igor
Poliščuk, zmagovalec natečaja za najboljšo masko karnevala,
ki ga je razpisal Zavod za turizem in kulturo Kranj. Prejeli
so fotografije skoraj tridesetih mask, fotografiranih v centru
mesta. Komisija ni imela lahkega dela, poleg zmagovalca pa so
nagradili še Tino Balas Keršič, Špelo Strelec, Tejo Močnik, Miha
Unka, Sergejo Krč, Špelo Kuralt, Sašo Torkar, Nino Jurgec in
Jadranko Završnik. A. Š. / Foto: arhiv Igorja Poliščuka

Čeprav otroškega pustovanja in povorke na Prešernem karnevalu v Kranju letos ni bilo, so na pustno soboto staro mestno jedro vseeno obiskale številne
maškare, ki so se lahko nastavljale fotografskemu objektivu v foto kotičku. Izvirno in kreativno našemljene maškare so med drugim dejale, da letos ne odganjajo le
zime, temveč tudi koronavirus. Še zlasti pa so bile vesele, da so si lahko vsaj za en dan nadele masko, ki ne služi le zaščiti pred okužbo, in doživele pristno pustno
rajanje. M. L. / Foto: Primož Pičulin
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Poželjivost kulinaričnih
fotografij
Kristina Smodila je Jeseničanka, ki že vrsto let živi v Kranju. Kot grafična oblikovalka je
zašla v svet stiliranja hrane in v njem ostala. Hobi je spremenila v poklic. V življenju sedaj
uspešno prepleta oba svetova.

Besedilo: Alenka Brun

Z

ačelo se je z revijo Radegunda, začne Kristina Smodila, prvo slovensko življenjskostilsko kulinarično revijo.
Nastala je izpod rok štirih kulinaričnih navdušenk, med
njimi tudi Kristine Smodila in Mateje Delakorda, s katero
ustvarjata skupni blog in sodelujeta pri projektih.
Leta 2016 je Radegunda ugledala luč sveta, vendar je izšlo le
pet številk. Sogovornica razmišlja, da čeprav je bila pri ljudeh
dobro sprejeta, verjetno čas ni bil pravi, saj morebitni oglaševalci še niso prepoznali zgodb, ki so jih želele ustvarjati.
»Mislim, da smo z vsebino malce prehitevale.« Danes bi bilo
verjetno to lažje, ker je čas tudi kulinaričnim in drugim vsebinam, kot so si jih zamislile, precej bolj naklonjen, meni.
Smodilova je ravno v okviru omenjene revije začela spoznavati svet kulinarike – in to v popolnoma drugačni luči, kot je
je bila vajena.
Po končani srednji šoli za modno oblikovanje se je odločila za
študij grafičnega oblikovanja, ga tudi uspešno zaključila in zelo
hitro odprla svoje podjetje. »Že od leta 2007 sem 'na svoje'.«
FOTOGRAFIJA JO JE PRIVLAČILA OD NEKDAJ Najprej se je sicer
zaljubila v stiliranje. Rada je dekorirala, pripravljala mize, omizja
– skratka poskrbela za celostno podobo. »Vedno pa sem želela ustvarjati svoje zgodbe,« pripoveduje. Tako se je decembra
leta 2019 odločila in investirala vase. Udeležila se je spletnega
seminarja. »Fotoaparat sem že imela, potrebovala sem le znanje. Ker danes, če nekaj obvladaš, potrebuješ kanal, medij, da to
sporočaš. In ko potem dobiš sledilce, je fino, če znaš z njimi tudi
komunicirati na pravi način. To pa sem se pač morala naučiti.«
VŠEČ JI JE SPLETNA PLATFORMA INSTAGRAM Tam lahko pripoveduje zgodbe, se lahko vizualno izraža. Doseže širši prostor, opazili so jo tudi že v tujini. Upa, da v prihodnosti izpeljejo kakšen projekt, saj so zaradi trenutnih epidemioloških
razmer morali dva projekta do nadaljnjega prestaviti. Čeprav
pa sogovornica pravi, da se nič ne pritožuje, dela ji ne manjka.
Letos februarja si je omislila tudi majhen, a simpatični studio v

Kristina Smodila / Foto: A. B.

območju krajevne skupnosti Vodovodni stolp. Kljub temu da gre
za delovno okolje, je prostor urejen v stilu, ki ga obožuje. Improvizirane police so polne lepih, starih in tudi novih keramičnih
kosov jedilnih servisov. Določene kose je nabirala leta, včasih je
kakega našla na »bolšjaku«, kakšnega ji podarijo umetniki, ki jih
spozna, pa jih potem vplete tudi v svojo fotografsko zgodbo; se pa
težko upre in si kaj lepega kupi tudi sama. »Tako se je v teh letih

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv
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nabralo kar nekaj 'robe',« se z nasmehom
ozre po policah.
Stene studia so prepleskane temno zeleno, majhna mizica je lično dekorirana.
»Ljub mi je vintage stil, a vseeno rada
raziskujem, kombiniram različne stile,«
pojasni.
PRIVLAČNA TEMAČNOST Na Instagramu njene fotografije pritegnejo. Ima
krepko čez trideset tisoč sledilcev, kar
je za Slovenijo lepo število. Teme, ki na
profilu prevladujejo, se med seboj pre-

pletajo. Narava, dekoriranje, slog življenja, hrana – vsem pa je skupna čarobna
temačnost. Smodilova pravi, da ji je
všeč »patina«, ki jo temačnost ustvarja; po drugi strani pa ji ustvarjanje takšne fotografije vsakič znova predstavlja
poseben draž. »Ja, je kar izziv, da je hrana videti poželjivo,« prizna. »Moraš kar
trenirati. In na koncu se mora poklopiti
več stvari. Biti mora lepo stilirano, prava svetloba, pravo ozadje … Ujeti moraš
razpoloženje, kar je meni sploh doda-

ten izziv. Kajti na mojih fotografijah ni
glavna samo hrana, razen če izpostavim
kakšen detajl, ki me res pritegne,« razlaga Kristina Smodila.
Odločila se je za stil fotografiranja in stiliranja, ki pri nas še ni tako popularen
in ga niti ne zasledimo na objavljenih
fotografijah na spletu. »Ne gre za tipičen 'receptovski' stil, če se tako izrazim.
Čeprav občudujem tudi tiste, ki to počnejo. Pritegnil me je drugačen stil pripovedovanja zgodb, v katere želim zajeti
omizje, ambient in samo vzdušje.«
Zase pravi, da ni perfekcionistka, seveda
ima pa določene kaprice. Če se za nekaj
odloči, potem bo to tudi storila. »Moj
cilj je, da ljudje prepoznajo mojo zgodbo in moj stil; da to tudi kupijo.«
Ker je njen hobi že rahlo prerasel prvotne meje in postaja posel, jo zadnje čase
veliko sprašujejo, ali se z grafičnim oblikovanjem sploh še ukvarja. Seveda se,
odgovarja Smodilova, vendar prepleta
grafiko s stiliranjem, kar smo že omenili. Kam pa jo bo v prihodnosti to peljalo,
bo videla, pravi. Trenutno raje kakšnemu projektu reče ne in tako ohranja kvaliteto na obeh področjih, še razloži.

HITRI KRUHEK, MIRZET BAJROVIČ S.P., STRANIJ 4, NAKLO

Vsak dan sveže
in okusno
Na Koroški cesti na Zlatem polju (poleg AMD) v Kranju je pred kratkim uradno odprla svoja vrata
trgovina in pekarna Hitri kruhek.
V svojo družbo vas vabijo z bogato ponudbo svežih pekovskih izdelkov, med katerimi lahko poiščete
tiste, ki vam najbolj teknejo. Privoščite si lahko z marmelado polnjene slastne krofe, torte, ki vam jih
pripravijo tudi po naročilu, rogljičke z različnimi polnili, kremne rezine, krostate, izbirate lahko med
slanimi in sladkimi pitami, različnimi picami na kos, »tortilja wrapi« ter med kar nekaj vrstami kruha.
V ponudbi imajo med drugim tudi domači jogurt Mlekarstva Podjed z Olševka, zadišala vam bo
kava, ki jo trenutno lahko vzamete za s seboj, niso pa pozabili celo na športnike, ki si lahko privoščijo
napitke in proteinske tablice priljubljene znamke Proteini.si.
V Hitrem kruhku so znani po dobrem bureku, prijazne prodajalke pa vam pripravijo tudi sendviče.
Takoj ko bo to mogoče, pa bodo pred pekarno in trgovino Hitri kruhek postavili teraso, nekaj miz s stoli,
tako da boste kavo lahko popili v miru in si ob njej privoščili kaj sladkega iz njihove bogate ponudbe.
Hitri kruhek je odprt vse dni v tednu od 6. do 20. ure.

KUPON

20% popust

na celoten nakup
Kupon velja do 31. 3.
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Ni vsaka mešana pijača
z džinom džin tonik
Besedilo: Alenka Brun

K

ranjčan Danijel Galjot, ki sicer z družino živi v Voklem,
ni nikoli razmišljal o tem, da bo natakar. Obiskoval je
srednjo gostinsko šolo v Radovljici, zaključil višjo na Bledu, vedno je rad kuhal in od 15. leta naprej tudi ogromno
delal in pomagal po različnih kuhinjah.
Ko je prvič pobliže spoznal delo natakarja, je imel že dvajset
let. Takrat mu je strežba tudi postala všeč.
Najprej so ga pritegnila vina, z džini pa se je prvič srečal leta
2006. Prevzeli so ga in razburkali njegovo domišljijo. Ko je v
njegov svet prodrlo tudi spajanje pijač s hrano, so stvari postale še razburljivejše.
Pred kratkim je luč sveta ugledala njegova knjižica oziroma
priročnik, v katerem Galjot publiki predstavi džin, njegovo
spajanje z jedmi in izbrane recepte za »gin twiste«, kot poimenuje mešane pijače z džinom, ki niso džin toniki. »Mešana
pijača je lep slovenski izraz za moje 'twiste', kjer je ena od
sestavin džin,« nadaljuje razlago Galjot.
»Želel sem znanje predati naprej, ga podariti ljudem,« pove.
»Džin me je res navdušil. Nekaj časa sem iskal dobro razmerje za klasični džin tonik in ga tudi našel, potem počasi vse
skupaj nadgradil.«
Tudi izraz gin twist je njegova »pogruntavščina«, a ker ga
uporablja že toliko časa, se je pri gostincih kar prijel.
V knjižici spoznamo še tipe džina, pet pravil in pripomočke
»twistanja«, avtor se dotakne dekoracij, izvemo pa tudi odgovor na vprašanje, ali je slamica dovoljena ali ne oziroma ali
ni v »gin twistih« celo prepovedana. Vsebino spremljajo tudi
simpatične karikature Marka Kočevarja. Knjižico je izdal
Hotel Triglav Bled, kjer Galjota zadnjih 12 let tudi najdemo

Glede na karakter džina ločimo pet
tipov: sadni, zeliščni, cvetno sladki, začimbni
in zemeljski tip. K srednje intenzivnim
jedem, kot je recimo jagnječja zarebrnica s
spremljavo, gre lepo »twist«, za katerega
potrebujete 2 cl gina, 5 cl temnega lagerja
ali lažjega temnega piva, 5 cl domačega
ribezovega soka in rdeči poper.

Daniel Galjot je spisal priročnik, v katerem ljudem
predstavi džin, njegovo spajanje z jedmi in tudi nekatere
recepte za »gin twiste«.

– zadnji dve leti je zaposlen v hotelu kot vodja gostinstva. Za
spremno besedo pa je v knjižici, ki sliši na ime Gin Twist,
poskrbela Majda Debevc, sommelierka, WSET 3.
Tovrstnih mešanih pijač se je na takšen način Danijel Galjot
verjetno lotil prvi v Sloveniji. Omeni pa še priljubljenost kulture pitja džina pri nas, kjer smo v zadnjih letih ustvarili kar
lepo število lastnih džinov, ki so absolutno primerljivi s svetovnim nivojem. »Če bi nekdo želel poskusiti, pobliže spoznati samo domače džine, ima že tu številne možnosti,« pove
Galjot, ki že glasno razmišlja tudi od drugi knjižici, kjer bodo
stvari razdelane še podrobneje, se nasmehne.
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Slovenska polka in valček
Finale zadnjega festivala narodno-zabavne glasbe Slovenska polka in valček, tokrat
z letnico 2020, se je zgodil sredi letošnjega februarja – seveda v prilagojeni obliki.
Slavili sta skladbi Zakaj si pustil me? in Tako posebna.

Besedilo: Alenka Brun

F

estival bi se moral s finalnim tekmovanjem končati že 23.
oktobra lani, a zaradi epidemiološke situacije to žal ni bilo
mogoče. Tako se je zgodil letos sredi februarja in v obliki,
primerni razmeram, v katerih smo se znašli.
Osrednji del festivala je potekal v Studiu 1 Televizije Slovenija,
gostiteljica večera je bila Darja Gajšek. Nastopilo je sedem že
uveljavljenih ansamblov, ki so se v finalni večer uvrstili neposredno, na povabilo organizatorja, pridružila pa se jim je še
šesterica mladih sestavov, ki so do finala prišli v rubriki Nova
generacija v sklopu oddaje Slovenski pozdrav.

Veseli svatje / Foto: osebni arhiv

Brezplačna dostava v Kranju!

Poglej meni!

DRUŠTVO BAZEN KRANJ, KULTURNI CENTER, STARETOVA ULICA 20, KRANJ

Raubarji / Foto: osebni arhiv

Namesto živih nastopov smo tokrat spremljali tekmovalne
skladbe v obliki videospotov ansamblov, prisluhnili pa smo
petim spevnim novim polkam in osmim novim valčkom.
Zmagovalca sta izbrali le strokovna in medijska žirija. Glavni
nazivi so na koncu šli v gorenjske roke, tudi v Kranj in njegovo okolico.
Nagrado za najboljšo polko je prejela skladba Tako posebna
v izvedbi ansambla Raubarji, kjer se pod besedilo podpisuje
Igor Pirkovič, avtor glasbe in priredbe pa je Blaž Jenkole. Veseli
svatje pa so prepričali z valčkom Zakaj si pustil me?, katerega
avtorja besedila, glasbe in priredbe sta zakonca Vlašič.
Poleg obeh glavnih nagrad je žirija podelila tudi nagrado za
najboljši ansambel t. i. nove generacije, ki jo je prav tako prejel ansambel Raubarji.

www.mel-dent.si

MEL DENT D.O.O., UL. JULETA GABROVŠKA 19, KRANJ

ŽELITE
POBELITI
SVOJE
ZOBE?
Pri nas uporabljamo do
zob najprijaznejše belilo na
zobozdravniškem trgu:

!

Širši javnosti dostopna
nepreverjena belila
poškodujejo vaše zobe in
dlesen. Zato je pomembno,
da belite s preverjenimi belili,
po navodilih in pod nadzorom
zobozdravnika z individualno
izdelanimi opornicami.
Tako beljenje je varno in
neškodljivo.

BEL NASMEH JE NAJLEPŠI MODNI DODATEK.
Glavne prednosti sistema White Dental Beauty so:
je varno, ker ima belilo nevtralen pH, ki ne poškoduje sklenine;
je neboleče/neskeleče, ker belilo vsebuje dovolj vode, ki med
beljenjem hidrira zobno substanco. V belilo sta dodana tudi
fluorid in natrijev nitrat, ki dodatno zaščitita zobe. Belilo ne draži
dlesni, saj je tako gosto, da ostane znotraj individualno izdelane
opornice;
je postopno - beljenje traja več zaporednih dni po 1–2 uri.
Tako nadzorujete želeno belino zob in se vedno lahko ustavite,
da zobje ne postanejo prebeli.

sistem White Dental Beauty,
ki vam ob uporabi individualno
izdelanih belilnih opornicah
omogoča učinkovito in varno
beljenje v krajšem času.

040 505 777

Z našo pomočjo
bodo vaši zobje zablesteli!

info@mel-dent.si
Zobna poliklinika Kranj,
Gosposvetska 10b
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Za zdrave otroške zobe
»Karies oziroma zobna gniloba je najpogostejša bolezen otrok, ki pa jo je možno
zelo enostavno preprečiti,« je poudarila diplomirana medicinska sestra Barbara
Zmerzlikar, ki vodi Enoto za zobozdravstveno vzgojo in preventivo Zdravstvenega
doma Kranj. Zaradi epidemije ta čas otrok v šolah in vrtcih ne obiskujejo, zato je še
toliko bolj pomembno, da starši otrokom pomagajo skrbeti za zdravje ustne votline.

Besedilo: Ana Šubic

Učenci in predšolski otroci so v tem šolskem letu prikrajšani za mesečne kontrole in učenje pravilne tehnike ščetkanja, ki jih izvajate strokovni delavci Enote za
zobozdravstveno vzgojo in preventivo. Kakšne posledice bo imelo to?
Mislim, da ogromne. Karies oziroma zobna gniloba je najpogostejša bolezen otrok, ki pa jo je možno zelo enostavno preprečiti. Za to je potrebnega nekaj znanja, predvsem pa ogromno vaje. In ravno za to so sedaj prikrajšani naši najmlajši. Naši
mesečni obiski učencev od prvega do petega razreda so zelo
aktivno usmerjeni v izvajanje pravilne tehnike ščetkanja. Ker
so se vrata osnovnih šol in vrtcev za nas žal zaprla, se lahko
le vprašamo, kako gre našim otrokom pri tem delu. Najbolj
nas je strah, da bodo ob naši odsotnosti otroci prevzeli navado
napačnega ščetkanja in da si bodo s tem naredili več škode
kot koristi. Ob tem si nevede prepričan, da si delal dobro, na
koncu pa za nagrado pridelaš kakšno obolenje v ustni votlini.
Teh in podobnih primerov je veliko, tudi pri odraslih. Z leti
kar nekako vsak po svoje osvoji svojo lastno tehniko ščetkanja,
ki pa velikokrat lahko privede do neželenih rezultatov. Otroci
so željni novega znanja, novih veščin in mi je žal izgubljenega
časa za naše sodelovanje, ko sedaj mogoče doma iščejo prave
načine, odgovore, pomoč. Ne upam si niti pomisliti, kakšni
bodo rezultati morebitnega merjenja porasta zobne gnilobe
pri otrocih v času epidemije covida-19.

Boste sedaj, ko so šole in vrtci spet odprti, začeli obiskovati otroke?
Žal so vse naše preventivne dejavnosti s strani ministrstva zaustavljene, strokovni kader pa je razporejen na druga
delovišča. Nemogoče je napovedovati, kdaj bomo spet lahko
prestopili prag vrtcev in šol. Imamo pa možnost delovanja na
daljavo – z videoklici. Vsi, ki imajo kakršnekoli težave, vprašanja, nam vedno lahko pišejo ali nas pokličejo. Imamo tudi
profil Center za krepitev zdravja Kranj na Facebooku in kanal
na Youtubu, kjer redno objavljamo različne nasvete, videe in

Barbara Zmerzlikar, vodja Enote za zobozdravstveno
vzgojo in preventivo / Foto: osebni arhiv

podobno za veliko različnih področij v skrbi za naše zdravje.
Posnetek tehnike ščetkanja je na naši spletni strani Zdravstvenega doma Kranj – pod zavihkom našega oddelka.

Verjetno je ta čas še posebno pomembno, da starši
nadzirajo otroke pri ščetkanju zob in jim pomagajo?
Res je, starši so ključni člen pri našem sodelovanju. V običajnih razmerah se z otroki srečamo enkrat mesečno za eno
šolsko uro, ves preostali čas pa je prepuščen aktivni vaji pravilnega ščetkanja v domači kopalnici. Velikokrat opazimo ogromen napredek pri otrocih, ki povedo, da jim starši pomagajo.
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Opazimo pa tudi nazadovanje pri tistih, ki potožijo, da
pomoči staršev nimajo. Otroci največkrat navedejo, da jim
starši pravijo, da so že dovolj stari, da si sami umijejo zobe
ali kaj podobnega. Če starš ni prisoten ob otroku, težko
oceni delo. Ne govorim, da bi morali ščetkanje otrokovih
zob v celoti prevzeti starši. Pomembno je, da so ob ščetkanju prisotni, da opazujejo, kako otrok vihti ščetko, ter
mu za konec oni poščetkajo zobe in odstranijo tiste zobne
obloge, ki jih je otrok nehote zgrešil.

NASVET
Janez Logar, mag.,
terapevt

Sin, šola, računalnik

Kdaj naj bi bil otrok samostojen pri umivanju zob?

Sin je v drugem letniku srednje šole. Od karantene naprej je
še več za računalnikom. Ocene so se mu močno poslabšale.
Odkrila sem celo, da sredi noči igra igrice. Nato »znorim« in
sem nespoštljiva do njega. Strah me je, da bo postal odvisnik
od računalniških igric in da ne bo naredil letnika. Kako mu
lahko pomagam?

Toplina

zakonski in družinski center
www.toplina.net
Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj, T: 040 239 342
janez.logar@toplina.net

Foto: Gorazd Kavčič

Zobe moramo ščetkati, dokler nismo prepričani, da
smo prav vse na vseh ploskvah temeljito očistili.

tudi naši »ocenjevalni kartončki«, kjer smo s simpatičnimi
štampiljkami ocenjevali čistost zob. S kartončki je potekala
tudi najpogostejša komunikacijska pot med nami in starši.
Nekaterim smo potrdili super sodelovanje, spet druge smo
lahko s tem povabili na individualno srečanje.

Kako naj si otrok ščetka zobe in koliko časa?

JANEZ LOGAR S.P., SUHA PRI PREDOSLJAH 57, KRANJ

Spoštovana gospa! Že to, da vas skrbi zanj, je znak, da ste dobra
mama. To vašo dobroto boste le še malo povečali, najprej do sina
in nato še do sebe. Vaš sin je res na dobri poti, da ne bo izdelal letnika in da bo še bolj zabredel v težave. On še ni zrel, njegovi možgani še niso izoblikovani do konca, zato nujno potrebuje vas. Vaše
možgane potrebuje kot zunanjo enoto, da se bo lahko umiril. Če
so mu tako zelo padle ocene in če toliko časa posveti računalniškim igricam, je to samo znak, da trpi. Da, celo najstnikom včasih
ni prijetno. Takrat se zatečejo npr. v igrice in še poslabšajo ocene
– vse to z namenom, da bi ga nekdo opazil, si vzel čas zanj in bi
ga končno nekdo začutil v njegovem razbolelem svetu. Vi boste
lažje pristopili do njega, če boste vedeli, da ni lenuh, ničvrednež
(kar mu dopovedujete v svojih izbruhih). On je preprosto strahotno zbegan, ker ne ve, kaj se mu dogaja. Pristopili boste do njega
in mu povedali, da vas je strah zanj. In ker mu želite samo dobro,
mu boste postavili meje in strukturo dneva. Odredili mu boste
čas za učenje, najbolje kar v kuhinji poleg vas, dodelili mu boste
tudi omejen čas za računalniške igrice. Začeli se boste zanimati
za njegove predmete – vprašajte ga, kaj je naslednji dan na urniku, naj vam pokaže npr. zvezek za kemijo, pozanimajte se, do kod
so prišli v učbeniku, kdaj piše angleščino, kje potrebuje pomoč;
če se uči geografijo Slovenije, ga spomnite, kje ste že bili skupaj,
vprašajte ga, kaj se učijo pri zgodovini … Preživite več časa z njim.
Povejte mu, da je šola njegova odgovornost. On želi vedeti, da je
v vaših očeh tako zelo pomemben, da mu namenjate več časa.
Preverjal vas bo (z upiranjem), ali mislite resno. Vendar je bolj kot
predmeti v šoli in kontrolne naloge pomembna povezava, ki se
ob tem vzpostavlja med vama. Čeprav s svojim obnašanjem ne
kaže, si nadvse želi stika z vami. Želi, da ga vprašate: »Kako si? Kaj
se dogaja s teboj? Kaj ti je prijetno ob meni in kdaj ti ni?« Zagotovo vam bo povedal, da se počuti zelo ponižanega, ko ga zmerjate.
In počasi vam bo začel pripovedovati o strahu, ko vi »norite« po
njegovi sobi. In da ga je pravzaprav sram slabih ocen. Ko ga boste
vi ujeli na čustvenem nivoju, se bo med vama začela graditi drugačna vez – z več odgovornosti, razumevanja in sočutja. Vse to
boste lažje naredili, ko boste obvladovali svojo jezo.

Kdaj je otrok dovolj star za samostojno ščetkanje, ni moč
kar posplošiti na vse. Vsak otrok je drugačen. Eni so super
spretni in ščetko že v prvem razredu vihtijo »kot profesionalci«, spet drugi imajo z njo težave še v petem razredu.
Vsak starš naj bdi nad ščetkanjem svojega otroka do 12.
leta starosti, nato pa po potrebi. Če ščetkanja še ni popolnoma usvojil, naj mu pomagajo še naprej. Doslej so bili
staršem v pomoč pri vpogledu v otrokovo znanje ščetkanja

Obvezno dvakrat na dan in še po potrebi, npr. pred obiskom zobozdravnika. Tehnik je lahko več. Mi v šolah učimo
dve tehniki: eno pri učencih od prvega do četrtega razreda in drugo pri petošolcih. Pri mlajših ohranjamo tehniko drsenja ščetke na posameznem zobu od dlesni proti
zobu, pri starejših pa preidemo na polkrožno tehniko. Vse
obloge je treba poščetkati v smeri stran od dlesni, gib na
vsakem zobu ponovimo vsaj desetkrat. Vseh pet let sodelovanja z otroki nam največ težav povzroča prav čas, ki ga
moramo nameniti ščetkanju. Nekako so očitno zasidrane
že ob rojstvu v našo podzavest tiste tri minute, ki pa so
popolnoma zgrešene. Čas, ki ga namenimo ščetkanju, ne
more biti kazalnik uspeha. Majhen otrok ne zmore sam v
treh minutah vseh svojih zob poščetkati enako učinkovito
kot njegov starš. Ščetkati jih moramo, dokler nismo prepričani, da smo vse zobe na vseh ploskvah temeljito očistili.
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Največ napak opažamo v tehniki
ščetkanja. Nemalokrat pa se žal opazi tudi,
da so otroci doma prehitro prepuščeni
samostojnemu ščetkanju.
Kakšne pripomočke potrebujemo za čiščenje otroških
zob?
Enake kot pri odraslih: super mehko zobno ščetko pravilne
velikosti z največjim možnim številom mehkih ščetin, zobno
pasto s fluoridi in zobno nitko. Medzobne prostore naj otrokom z nitko na držalu čistijo starši, in sicer enkrat na dan.
Otroci si prepogosto ob lastni uporabi poškodujejo dlesen v
medzobnih prostorih. Zobno nitko je treba nežno uvesti v
prostor med zoba, nato jo prisloniti ob en zob ter z njo drseti
dva- do trikrat gor in dol po ploskvi ter isto ponoviti še na
ploskvi drugega zoba. Odraslim pa največkrat svetujemo za
čiščenje medzobnih prostorov medzobne krtačke. Z uporabo
električnih zobnih ščetk naj se pri otrocih kar najdlje počaka.
Medtem ko otrok vihti »navadno« zobno ščetko, s tem trenira
tudi ročne spretnosti. Sicer pa so električne ščetke lahko enako učinkovite kot te »navadne«, če jih pravilno uporabljamo.

Otroci se radi sladkajo. Kako se sladkati, da je škoda
za zobe čim manjša?
Največja škoda se povzroča, ko sladkanje traja kar ves dan. Ko
imamo ves čas na dosegu piškote, bombone ali čokolado. Čas
za sladkanje omejimo; določimo čas v dnevu, najbolje po kosilu, ali dan v tednu, ko se bomo vsi v družini malo posladkali.

Lahko navedete še kak preprost nasvet, ki pripomore
k ustnemu zdravju otroka?
Pitje vode iz pipe je za naše zdravje in zdravje ustne votline
najboljša in najcenejša izbira. Vse drugo, kar pijači doda kakršenkoli okus, ima prisotne razne sladkorje. Že kar nekaj let je
priporočilo, da se po koncu ščetkanja ustne votline ne splakuje več z vodo, pač pa ostanke paste le temeljito izpljunemo.

Kje opažate največ napak glede vzdrževanja ustne
higiene otrok?
Največ napak opažamo v tehniki ščetkanja. Nemalokrat pa se
žal opazi tudi, da so otroci doma prehitro prepuščeni v samostojno ščetkanje. Še enkrat želim sporočiti staršem, kako
enormen pomen ima njihovo sodelovanje pri skrbi za zdravje
otrokove ustne votline. Pri razvoju bolezenskega stanja v otrokovih ustih, ki nastane zaradi neustrezne ustne higiene, se
moramo vedno najprej starši vprašati, ali smo resnično storili
vse, da bi to preprečili? Nikakor ne gre krivde valiti na otroke,
ki so ne nazadnje zrcalo družinskih navad. Še manj lahko
vzroke za omenjene težave iščemo v genetiki, ki s posledicami
neustrezne oz. opuščene ustne higiene tudi nimajo skupnega
imenovalca. Strokovni delavci Zobozdravstvene vzgoje in preventive si močno prizadevamo, da bi bili obiski pri zobozdravniku za vse otroke kar se da prijetni. In to lahko dosežemo le
v sodelovanju s starši, z vsakodnevno pravilno tehniko in pravilnimi pripomočki. Za upoštevanje tega ni potreben noben
napor, še najmanj pa kakšni dragi pripomočki. Za kakršnakoli vprašanja, nasvete, priporočila smo staršem in seveda vsem
drugim vedno z velikim veseljem na voljo.

ZOBOZDRAVNIK SVETUJE

KDAJ Z OTROKOM PRVIČ K ZOBOZDRAVNIKU?

DENTAL MARKET, D.O.O., ŠKOFJA LOKA, KAPUCINSKI TRG 12, ŠKOFJA LOKA

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

Otrokom običajno prvi mlečni zobje izrastejo, ko so stari od 6
do 10 mesecev. Takrat je čas za prvi obisk pri zobozdravniku,
ki običajno ni namenjen zdravljenju in reševanju težav,
temveč svetovanju staršem glede primerne prehrane in
ustrezne ustne higiene mlečnih zob.
Vzpostavitev dobrih navad v otroštvu predstavlja prvi korak
k zdravim zobem za vse življenje. Umivati jih začnemo takoj,
ko izraste prvi mlečni zobek. Ščetkamo jih dvakrat dnevno,
zjutraj in zvečer pred spanjem. Pri umivanju jim pomagamo,
dokler nimajo dovolj razvitih ročnih spretnosti, da bi zobe
primerno očistili sami. To je običajno do 10. leta starosti.
Redni preventivni zobozdravniški pregledi so ključnega
pomena. Otrok bo zagotovo dobil slabo izkušnjo in strah
pred zobozdravnikom, če bo prvič prišel na pregled šele
takrat, ko se pojavijo težave in bolečine. S pravočasnimi in
rednimi obiski pri zobozdravniku se tem nevšečnostim
izognemo. Otrok spozna, da je obisk pri zobozdravniku
prijeten in da je strah odveč, sčasoma pa se vedno bolj
zaveda, kako je ustna higiena pomembna za zdravje
njegovih zob.

Manca Peternelj, dr. dent. med.

tel: 08 330 20 10

www.osovnikar.com

e-mail: info@osovnikar.com

Pomladite

se v dm Studiu

Prvi dm lepotni center nad dm prodajalno
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju.
Vse frizerske in kozmetične storitve
na enem mestu.

dmstudio.si | • 04 517 05 10
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Kako negovati orhidejo
Orhideji moramo zagotoviti dovolj vlage, a ne sme imeti korenin v vodi in biti
izpostavljena neposredni sončni svetlobi, sicer pa je oskrba teh okrasnih sobnih
rastlin precej nezahtevna. Zato so tudi zelo priljubljene.

Besedilo: Ana Šubic

V

marcu, ko praznujemo dan žena in materinski dan, je
poklanjanje rož in okrasnih sobnih rastlin še posebno
aktualno. Med lončnicami so zagotovo zelo priljubljene orhideje, ki se ponašajo s čudovitimi cvetovi in so
pravzaprav aktualne celo leto. »Orhideje sicer niso najpogostejše sobne rastline, so pa zelo atraktivne,« pravi Meta Ogrič,
strokovnjakinja za vrt in sezono v Obiju. K priljubljenosti
orhidej prispeva tudi dejstvo, da so posebne, saj jih pri nas

v naravi ni, in praviloma nezahtevne za vzgojo. »Če stoji na
ustreznem mestu in je pravilno vzgajana, negovana, je zelo
neproblematična.«
Orhideja je bila po besedah Mete Ogrič pred dvema desetletjema sinonim za lončnico, ki si jo želiš imeti doma. »Danes
je na trgu ogromno različnih sort in vrst orhidej različnih
proizvajalcev, zato so nekoliko izgubile vrednost. So tudi
precej cenejše kot nekoč. Včasih so bile naprodaj zgolj v vrtnih centrih, zdaj jih prodajajo v živilskih trgovinah in tudi
drugod,« je razložila in dodala, da so orhideje kljub temu še
vedno zanimive. Izvirajo iz tropskega okolja, obstaja več kot

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:

prenova stanovanjskih in poslovnih
prostorov hitra in kvalitetna prenova kopalnic
tlakovanje dvorišč energetske prenove objektov
Trgovina: vinil plošče, keramika, topli podi,
parketi kopalniška oprema gradbeni material in
orodje lepila, laki in olja za parket
Svetovanje: projektiranje ideje načrti

Meta Ogrič, strokovnjakinja za vrt in sezono v Obiju

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Orhideja je ena najbolj priljubljenih
okrasnih sobnih rastlin.

trideset tisoč različnih vrst in podvrst, v
Sloveniji pa so najbolj razširjene orhideje iz rodu Falenopsis (Phalaenopsis).
ZALIVAMO S POSTANO VODO SOBNE
TEMPERATURE Čeprav orhideja ni posebno občutljiva za prepih, pa gre za ras-

tlino, ki potrebuje višje temperature,
zato jo je še zlasti v hladnejših mesecih
treba zaščititi, ko jo po nakupu odnesemo do avta. In tudi tam ne sme stati na
prepihu, je opozorila sogovornica. »Ko
orhidejo prinesemo domov, počakamo
od 10 do 15 minut, preden jo odvijemo
iz celofana, da se navadi na prostor in
temperaturo.« Preveriti velja izsušenost
in jo po potrebi zaliti. Priporočljivo je
zalivanje s postano vodo sobne temperature. Meta Ogrič orhideje namaka, in
sicer enkrat tedensko. V posodo z vodo
jih potopi za pol ure ali eno uro, po koncu namakanja pa je treba poskrbeti, da
odteče prav vsa odvečna voda. »Če bo
orhideja stala v vodi, bodo začele korenine v lončku odmirati in posledično še
rastlina,« je opozorila.
Orhideje postavimo na svetlo mesto
brez neposrednega sonca. »Morda je
direktno sonce sprejemljivo v zimskih
mesecih, potem pa je sončna svetloba
skozi steklo tako močna, da orhideja
lahko dobi opekline na listih. Prav tako
je priporočljivo, da ni ravno nad radiatorjem, ker se hitreje suši. Vendarle gre
za tropsko rastlino, ki potrebuje vlažnejše okolje. Če je možnost, jo vlažimo in

pršimo z vodo, da ima malo večjo zračno vlago,« je pojasnila.
DOGNOJEVANJE NA DVA TEDNA Substrat, v katerega je posajena orhideja,
je nekakšno lubje, ki pa nima hranilnih
snovi. »Orhideja je v naravi rastlina, ki
se oprijemlje, živi brez substrata in dobi
vse, kar potrebuje, iz vlage v okolju. Funkcija substrata je, da orhidejo zadržuje v
lončku in korenine oskrbuje z vodo. Ob
zalivanju oziroma namakanju se lubje
napoji z vodo in tako orhideji zagotavlja potrebno vlago. Ne dobi pa nobenih
hranilnih snovi, zato je treba orhidejo še
zlasti v času, ko dela popke in cveti, na
dva tedna dognojevati s posebnim gnojilom za orhideje.«
Ko orhideja odcveti, odrežemo steblo približno dva centimetra nad enim od »spečih« popkov. »Nato orhideja iz spečega
popka na novo nastavlja poganjke, ki
spet cvetijo. Lahko pa tudi iz zalistnikov
požene novo steblo s popki.« Orhideja je
tudi v času mirovanja lahko v istem prostoru, marsikdo pa jo umakne, saj brez
cvetov ni tako zanimiva. »V tem primeru
mora imeti enake pogoje kot takrat, ko
cveti. Prostor mora biti svetel, biti mora
dovolj zračne vlage, orhidejo je treba

tudi zalivati, dognojevati pa ne. Svetloba
je pomembna, da lahko listi opravljajo
fotosintezo in da po nekaj tednih, mesecih rastlina spet začne ustvarjati cvetne
nastavke. Če se dobro počuti, če ima primerno okolje, lahko cveti tudi večkrat v
letu, v vsakem primeru pa zagotovo vsaj
enkrat na leto. Cvetovi se lahko obdržijo tudi več mesecev.« Včasih prihaja do
sušenja in odpadanja cvetnih nastavkov.
Razlogi so po besedah Mete Ogrič lahko
različni: preveč hladnega zraka, premalo
zračne vlage, izsušen substrat, lahko pa
se je zgodilo tudi, da smo kupili nekvalitetno orhidejo.
ZARADI ZRAČNIH KORENIN V PROZORNIH
LONČKIH Glede presajanja je povedala,
da je dovolj, če se tega letimo enkrat na
leto ali celo na dve leti: odvisno od stanja substrata in stanja orhideje. Tako za
orhideje kot tudi za druge lončnice priporoča, da se presajanja lotimo tri mesece ali pol leta po tistem, ko smo jo prinesli domov, saj se mora najprej navaditi
na nov prostor. Rastlin ne smemo presajati v prevelike lončke, saj lahko doživijo
šok. Uporabimo malenkost večji lonček
od obstoječega, lonček s premerom

Orhideje razveseljujejo s čudovitimi raznobarvnimi cvetovi.

deset centimetrov npr. zamenjajmo s
takšnim s premerom 12 centimetrov.
»Posebnost orhidej, sploh falenopsisov,
je, da so posajene v prozorne lončke,
ker imajo zračne korenine. Tudi preko
njih orhideja opravlja fotosintezo, kar v
temnem lončku brez svetlobe ne bi bilo
mogoče in bi korenine začele propadati.
Tudi lonček, v katerega jo presadimo,
naj bo prozoren.«
Kot glavno napako pri vzgoji orhidej je
omenila, da jih številni zalivajo v okrasni lonček, iz katerega potem pozabijo

odliti odvečno vodo. »So rastline, ki jim
ustreza visoka zračna vlaga, nikoli pa ne
smejo stati v vodi. Mi pravimo, da morajo imeti čevlje suhe,« je opozorila Meta
Ogrič. Med pogostimi napakami je
omenila še izpostavljanje orhidej direktnemu soncu in drugo skrajnost: da je v
preveč temnem prostoru, zato ne more
opravljati fotosinteze; težava je tudi, če
ima premalo zračne vlage. »Kot rečeno,
pa so orhideje nezahtevne. Če pa se
držimo vsega omenjenega, bi morale
uspevati,« je prepričana.

Akcija velja za kuhinje Alples ob plačilu z gotovino do 31. 3. 2021.

Kuhinja Alples.
Za zabavne
kuharske podvige.
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www.prevc.si
Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Spomladansko čiščenje vrta
Začenjajo se delo na vrtu, urejanje zelenic, obrezovanje grmovnic in dreves okoli hiš. Ob
tem nastane kar veliko bioloških odpadkov, t. i. zeleni odrez, ki ga je treba pospraviti in
pravilno ločiti od ostalih odpadkov. Kam s količino zelenega odreza? Na Komunali Kranj
so pripravili več koristnih nasvetov, tudi za pravilno odlaganje še drugih odpadkov.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

Z

a čisto in zdravo okolje boste naredili veliko dobrega s pravilnim ločevanjem in pravilnim odlaganjem
odpadkov. »Odpadkov ne odlagajte
izven urejenih mest niti poleg ekoloških
otokov,« pozivajo na Komunali Kranj, kjer

so v nadaljevanju pripravili veliko koristnih nasvetov. Najprej o tem, kako lahko
uporabite zeleni odrez. Debelejši kosi lesa
(ob predhodnem sušenju) so uporabni za
kurjavo, ostanki z vrta se lahko zdrobijo v
mlinu (drobilniku vej). Sekanci so uporabna zastirka za urejanje vrta, saj preprečujejo rast plevela, zagotavljajo vlago rastlinam in so ne nazadnje tudi v okras.

Zeleni odrez se lahko tudi kompostira;
priporočeno razmerje je tretjina kuhinjskih odpadkov in dve tretjini vrtnin, z
njimi se poveča zračnost v kompostniku. »Kompostiranje je okolju prijazno,
zelo enostavno in prinaša vrsto prednosti,« so poudarili na Komunali Kranj in
dodali: »Mlade poganjke in narezane
ostanke obrezovanja ter vrtnega odpada

Že 25 let z vami!
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lahko oddate v rjavi zabojnik. Ob tem pazite, da kosi niso predebeli, da ne poškodujejo nadgradnje v smetarskem vozilu;
oleseneli deli naj bodo debeli največ za palec. Večje količine
pa lahko, skladno z odlokom, oddate v zbirni center; do enega
kubičnega metra mesečno brezplačno, večje količine se zaračunajo po ceniku, ki je objavljen na spletni strani Komunale
Kranj.«
KURJENJE ODPADKOV V NARAVI – NEVARNOST POŽARA V daljšem sušnem obdobju obstaja velika ogroženost za nastanek
in širjenje požarov v naravnem okolju. »Ne bo odveč, da opozorimo na prepoved kurjenja odpadkov v naravi. V skladu z
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki je dovoljeno
sežiganje le manjših količin komunalnih odpadkov, ki nastajajo na hišnih vrtovih (trebež – suha trava, listje, vejevje) v
dnevnem času, ki ne sme trajati dlje kot dve uri. Pri sežiganju suhih odpadkov z vrtov je treba preprečiti nevarnosti in
neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in lete-

Občutljivosti okolja se moramo
zavedati vsak dan. Obstaja mnogo načinov
varovanja okolja in osredotočiti se moramo
na vsakega posebej. Ravno zaradi široke
izbire, kam odložiti neuporabne stvari, se
ne bi smeli pojavljati prizori ob ekoloških
otokih, ko redno beležimo ogromne količine
nagrmadenih odpadkov izven zabojnikov.«

nja isker izven mesta sežiganja. Poskrbeti pa je treba tudi za
urejeno, stalno nadzorovano in zavarovano kurišče. Definicija
republiške uprave za zaščito in reševanje je urejeno kurišče,
obdano z negorljivim materialom (na primer s kamni), okolica (vsaj v razdalji enega metra od zunanjega roba kurišča)
pa mora biti očiščena vseh gorljivih snovi. Poskrbite, da je
v bližini kurišča voda, gasilnik ali drugo priročno orodje za
gašenje. Ob vetrovnem vremenu se nevarnost za nastanek
požara močno poveča, zato takrat ne smete začeti kuriti oziroma morate kurjenje takoj prekiniti. Prepovedano je kurjenje
vsakih odpadkov, ki ne nastajajo v naravi (na primer silažna
folija in ostanki silaže), saj pri tem nastajajo strupeni plini, ki
se širijo v okolico. Kurjenje odpadkov je namreč problematično tudi zaradi sproščanja strupenih snovi, ki ne nastanejo v
naravi, ter trdih delcev v okolje. Te snovi dražijo očesno sluznico in dihala ter poslabšujejo zdravstveno stanje kroničnih
bolnikov,« so pojasnili na Komunali Kranj.
RAZLIČNI ZABOJNIKI ZA RAZLIČNE ODPADKE Občani, uporabniki komunalnih storitev, imate na voljo čedalje več različnih možnosti in priložnosti pravilnega/ločenega odlaganja
odpadkov, ki so dostopni in prijazni naravi ter uporabniku, so
prav tako poudarili na Komunali Kranj.
Za redni odvoz odpadkov lahko naročite zabojnik različnih velikosti: ločeno za mešane komunalne odpadke (zeleni pokrov
zabojnika), za odpadno embalažo (rumeni pokrov) in za biološke
odpadke (rjavi pokrov). V primeru, da je v gospodinjstvu občasno
več odpadkov, so na sedežu Komunale Kranj na voljo vrečko za
mešane komunalne odpadke in za odpadno embalažo, označene

Mlade poganjke in narezane ostanke
obrezovanja ter vrtnega odpada lahko
oddate v rjavi zabojnik. Ob tem pazite, da
kosi niso predebeli, da ne poškodujejo
nadgradnje v smetarskem vozilu; oleseneli
deli naj bodo debeli največ za palec.«

Začenjajo se spomladanska opravila na vrtu.

/ Foto: Gorazd Kavčič

z logotipom Komunale Kranj. Na dan odvoza mešanih komunalnih odpadkov vrečko postavite poleg zabojnika.
PRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV Bioloških odpadkov v za
to namenjen zabojnik ne odložite v navadni plastični vrečki,
uporabite vrečke iz biološko razgradljivih materialov ali biološke odpadke zavijte v časopisni papir oziroma papirnato
vrečko. Večje veje, grmičevje, drevesa lahko pripeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Pred oddajo na zbirnem centru morajo biti odpadki ločeni na izvoru, ob nastanku pri uporabniku. Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali
ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno, lahko odpadne
stvari pripeljete v zbirni center. Odvoz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev uporabniki komunalnih storitev na področju
Mestne občine Kranj lahko naročite s spletnim obrazcem

Komunale Kranj. Vsako leto je organizirana tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Na ekološke otoke lahko odložite odpadni papir in karton, stekleno embalažo, na nekaterih pa tudi biološke odpadke, odpadno jedilno olje, odsluženo elektronsko opremo in baterije
(Zeos) ter odslužena oblačila (Humana). Odlaganje odpadkov
poleg zabojnikov ni dovoljeno.
Kot so še povedali na Komunali Kranj, so na pokopališčih
nameščeni zabojniki za odpadne sveče, odpadno cvetje in za
ostale odpadke.
NE ZAVRZITE ŠE UPORABNIH STVARI Kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben izdelek. Še uporabne
izdelke lahko v sklopu socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja oddate v center ponovne rabe na Zarici. »Sicer
pa velja: kupujmo preudarno. Podarimo stvari, ki jih sami ne
potrebujemo več, koristijo pa lahko drugemu,« so še pozvali
na Komunali Kranj, kajti najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne
nastane.

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE
IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Čistilna naprava
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške
kakovosti, ki poskrbi za družinski
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju
ni električnih komponent. Praznjenje le enkrat na tri leta, nizka poraba
energije in minimalno vzdrževanje.
Rezervoar je povozen.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko prihranite do 50 % pitne vode.
In denarja. Priporočamo vam uporabo brezplačne deževnice za pranje avtomobila, splakovanje WC-ja,
pranje perila in zalivanje vrta.

Ponikalni sistemi

Lovilci olj in maščob

Enostavnejši, učinkovitejši in bolj
kompaktni sistemi, ki nadomeščajo
navrtane betonske cevi in kamnita
nasutja. Sestavite poljubno velikost
ponikalnice. Vse v povozni izvedbi.

Uporaba povsod, kjer se v iztočnih
odpadnih vodah pojavljajo masti ali
olja.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica,
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

DUM604ZX

DUR181RF
DC18RC

(5 položajev)
149,00 €

88,00 €

BL1830

• napajanje:

DUR190LXRT3

LXT tehnologija, Li-ion

514,00 €

290,00 €

• akumulator in polnilnik
nista vključena v ceno

dolžina reza 520 mm
1 hitrost

238,00 €
KOMPLETI

akumulator 18 V (1x)

maks. debelina vej 15 mm

449,00 €

198,00 €

in živo mejo

108,00 €

DUH523Z
291,58 €

rezili za travo

177,00 €

BL1850

153,00 €

najlonska nitka

DUH523Z

DC18RC

DUR181Z

nastavljiva glava

88,00 €

DUH523RT

DLM382CM2
960,14 €

499,00 €

2x BL1840

DC18RC
DC18SH

• kompatibilen
akumulator za 320
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DUR181Z
širina reza 260 mm

BL1850

orodij Makita

DUR190LZX3

Akumulatorski vrtni program Makita

kosa DUR190LZX3

kosilnica DLM382Z

• že presegajo nekatere ekvivalentne bencinske

širina reza 300 mm,

rezilo 380 mm, potisna,

samodejno prilagajanje št. vrtljajev

za površine do 560 m2

stroje
Več o artiklih na spletni strani www.intergozd.si

• garancija do 3 leta za stroje, do 2 leti za
akumulatorje, 1 leto za polnilnike

BREZPLAČNO POŠILJANJE:
za vsa naročila nad 150,00 €

• oznake 18 V akumulatorjev: BL1830 (3 Ah),
BL1840 (4 Ah), BL1850 (5 Ah)

WB455SC

Akcija velja do 15. 4. 2021 oziroma razprodaje zalog.

širina noža 50 cm

1 hitrost

1 hitrost

415,00 €

475,00 €

352,75 €

403,76 €

WB537SCV
širina noža 53 cm
3 hitrosti - kardan

• s pogonom
• 3 v 1:
mulčenje + stranski izmet +
zbirna košara
• prašno barvano ohišje

780,00 €

663,00 €

NAJEM: Prezračevalnik Husqvarna S500 PRO

WB506SC

širina noža 45 cm

• kakovostna dvakrat

profesionalni rahljalnik trate
• robustna izdelava, jekleno ohišje
• delovna širina 50 cm, globina 0.5 cm
• dnevni najem 30 € + kavcija
• vikend najem 45 € + kavcija
•

Inter gozd, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 53
04 234 17 70
info@intergozd.si
www.intergozd.si

uležajena kolesa
Vse cene že vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do
sprememb in napak v cenah. Slike so simbolične.
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Do družbe brez odpadkov
Občina Kranj je skupaj s štirimi okoliškimi občinami stopila na pot do družbe brez odpadkov.
V Sloveniji je sicer devet t. i. zero waste občin.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič

P

redstavniki občin Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor in
Jezersko so se na pobudo Komunale Kranj v začetku
marca udeležili virtualne predstavitvene delavnice Zero
waste (Brez odpadkov), ki so jo pripravili Ekologi brez
meja. Na uvodni delavnici so postavili vsebinske in časovne
okvire za pridružitev mreži občin, ki naziv zero waste občina že
imajo. Spletni predstavitvi so se pridružili tudi člani različnih
društev, javnih zavodov in tabornikov.
Kot so sporočili s Komunale Kranj, so udeleženci poleg informacij o prednostih implementacije strategije Zero waste v
posamezno okolje izvedeli veliko primerov dobrih praks,
kot so: učni bio vrtovi, ekološke delavnice o kompostiranju,
uvedba pralnih plenic, igrala iz recikliranega materiala, izmenjevalnice oblačil, dogodki brez odpadkov, akcija pitje vode iz
pipe, uporaba povratne in biorazgradljive embalaže, zero waste hoteli in kampi, brezembalažni avtomati za mila, čistila, kis,
olje in še veliko primerov, ki so učinkovito zaživeli v našem
prostoru. »Zastavljeni so okvirni cilji o nadaljevanju pristopa
na pot družbe brez odpadkov. Prve delavnice s prilagojeno vsebino določenim ciljnim skupinam so v načrtu že konec marca,

BARBATUS - Tehnologija ogrevanje z biomaso
P-10 Central
peč na pelete

P-8 Klasik
peč na pelete

K zmanjševanju količine odpadkov prispeva tudi ponovna
uporaba rabljenih in obnovljenih predmetov.

javna predstavitev zavez zero waste pa je predvidena v jeseni
2021,« so napovedali. Poudarili so še, da cilj vseh zavezanih v
projekte zero waste ni samo zmanjševanje količine odpadkov,
povečevanje deleža ločenih frakcij in skrb za čisto okolje, pač
pa gre za poseg v spremembo kulture, spreminjanja vzorcev,

VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE

C-25 Inox

VELIKA
izbira
štedilnikov

P-7 Klasik
peč na pelete

Premium
C-25 Central

SG-60
Klasični štedilnik

Eco Top 33

SG-90 Premium

P-12 Central
Peč na pelete

SUBVENCIJA

EKO
SKLADA

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
O +386 40 128 035 c +386 08 205 32 65 m darko@barbatus.si
www.senko.si, www.barbatus.eu, www.topling-barbatus.com

SG-50
Klasični štedilnik

Kurišče
kamina
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prilagajanje lokalne zakonodaje in umeščanje novih pravil na
področju trajnostnega razvoja občin.
»V Sloveniji je devet zero waste občin, večina se je pridružila
med letoma 2014 in 2018. Trenutno jih je v postopku vključevanja osem, nekateri postopki so se zavlekli zaradi nepričakovanih razmer v letu 2020,« je pojasnila Žaklina Žnajder iz
društva Ekologi brez meja, ki je preko programa Zero Waste
Slovenija od leta 2014 nacionalna zero waste organizacija. V
Evropi je gibanje zaživelo leta 2013 z ustanovitvijo organizacije Zero Waste Europe, ki danes združuje 31 nacionalnih organizacij in več kot štiristo zero waste lokalnih skupnosti.
Pri Ekologih brez meja so zadovoljni, da so na pot do družbe z
manj odpadki stopile tudi Mestna občina Kranj in štiri okoliške
občine. »Po uvodni predstavitvi sledi pridobivanje podatkov,
kot so posnetek stanja in izbor predstavnikov za oblikovanje
zero waste odbora. Naslednji korak je delavnica o ukrepih, ki jo
bomo izvedli v treh delih, vsaka za določeno ciljno skupino glede na tipe naselij. Na delavnicah bomo s sodelujočimi identificirali težave z ravnanjem z viri in odpadki, skupaj iskali lokalne rešitve za večjo učinkovitost in boljše rezultate ter postavili
cilje. Nato bomo oblikovali strategijo operativnih ukrepov zero
waste za zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov,«
je napovedala Žaklina Žnajder. Javni predstavitvi zaveze zero
waste bo sledil še njen sprejem na občinskih svetih ter potrditev s strani evropske in nacionalne zero waste organizacije.
KLJUČNA JE DOBRA KOMUNIKACIJA. Žaklina Žnajder je posebej
poudarila, da mora biti občina zgled, pobudnik in vzornik pri
udejanjanju koncepta zero waste v praksi. »Preko izobraževanja
zaposlenih, spodbujanja pitja vode iz pipe, zelenih javnih naročil, promocije lokalnih in trajnostnih izdelkov in spodbujanja
zmanjševanja količin zavržene hrane v javnih ustanovah, kaže,
da je pri izvajanju strategije zero waste resna in k temu motivira
tudi druge. Veliko učinkov se da doseči z dobro komunikacijo, ki
je ključna za aktivno vključevanje lokalne skupnosti.« Kot enega
od primerov je navedla komunikacijo pri poudarjanju predno-

sti pralnih plenic. »V vrtcu Vrhnika so dokazali, da je njihova
uporaba tudi ekonomsko smiselna in že v prvih treh mesecih so
prihranili 12.200 plenic za enkratno uporabo. Na Osnovni šoli
Bled so se z različnimi ukrepi (nabave v večjih količinah, ukinitev plastenk, pitniki, uporaba samo kovinskega pribora, ostanke
hrane ponuditi pomoči potrebnim itd.) uspeli v enem šolskem
letu izogniti kar petsto kilogramom plastične embalaže. Mestna občina Ljubljana pa je primer dobre prakse pri zmanjševanju količin nastalih odpadkov in doslednem ločenem zbiranju
na javnih prireditvah v decembru. Leta 2019 so v času trajanja
prireditev ločeno zbrali 19 ton bioloških odpadkov ter tono in
pol embalaže. Hkrati so pozvali ponudnike, da se odrečejo plastičnim nakupovalnim vrečkam, gostinci pa ponujajo embalažo
iz papirja, kartona ali lesa,« je Žaklina Žnajder omenila nekaj
dobrih praks v obstoječih zero waste občinah.
DOBRE PRAKSE IN PRILOŽNOSTI KRANJSKE OBČINE. Pri
kranjski občini je naša sogovornica pohvalila spodbujanje
uporabe pitnikov vode ter ponovno uporabo v sodelovanju s
Fundacijo Vincenca Drakslerja in zbiranjem v Zbirnem centru
Zarica, kjer so v letu 2018 prevzeli 21,9 tone uporabnih predmetov. »Rabljene in obnovljene predmete je možno kupiti v trgovini Kr' Štacuna v središču Kranja. V trgovini Krajček je mogoče
določena živila in čistila kupiti z lastno embalažo. Na pobudo
kranjskih tabornikov bo zaživela knjižnica reči, ki skozi souporabo zmanjšuje količino odpadkov,« je naštela.
Čeprav se je Kranj zavezal turizmu, ki je zasnovan na trajnostnem konceptu, pa Ekologi brez meja pogrešajo več aktivnega ozaveščanja turistov in drugih konkretnih ukrepov, ki bi
zmanjševali količine nastalih komunalnih odpadkov. To bodo
skozi zasnovo strategije zero waste upoštevali in nadgradili, je
povedala Žaklina Žnajder. Druge možnosti za ukrepanje še
vidijo na večji povezanosti in sodelovanju posameznih deležnikov, vključno s podjetji in javnimi ustanovami, ki bi lahko
pripomogli k večji ozaveščenosti občanov ter spremembi kulture k bolj premišljeni proizvodnji in potrošnji.

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 858 € *
Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.275 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.
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Čas menjave pnevmatik
Petnajsti marec označuje konec obdobja, ko je zimska oprema avtomobilov obvezna.

O

bdobje snega, ledu in mraza so
že zamenjali toplejši dnevi, ko je
treba z avtomobilov sneti zimske
pnevmatike in jih zamenjati z letnimi. Menjava je priporočljiva, čeprav
vas nihče ne bo kaznoval, če boste z zimskimi pnevmatikami vozili tudi poleti.
Letne pnevmatike se obnašajo povsem
drugače kot zimske, ki so narejene za
nižje temperature in zimske razmere na
cestah.
Vulkanizerji vedo povedati, da se mnogi vozniki zaradi epidemije manj vozijo

in da so že jeseni opazili mnogo manj
menjav pnevmatik. Pričakujejo, da bo
do tega prihajalo tudi v aktualnem spomladanskem času. To odsvetujejo, in
če se že vozite manj, priporočajo nakup
celoletnih pnevmatik, ki so še vedno
veliko boljša izbira kot vožnja z zimskimi pnevmatikami poleti.
Kako izbrati ustrezne pnevmatike, če se
odločite za nakup novih?
Na prvem mestu je seveda velikost, ki
ustreza vašemu vozilu. Med ključne štejejo: mere, nosilnost in hitrostni razred.

Če slednjega ne upoštevate, pnevmatike
ne ustrezajo homologaciji vozila. Pri
izbiri je treba zato dosledno upoštevati pogoje za vgradnjo, ki morajo slediti
deklaraciji proizvajalca vozila. Izbrane
pnevmatike morajo po velikosti, nosilnosti in hitrostni kategoriji ustrezati
pnevmatikam, ki so navedene v potrdilu
o skladnosti vozila ali v soglasju k registraciji pod rubriko »dovoljene pnevmatike«. Uporaba drugačnih pnevmatik je
mogoča le v primeru dodatne odobritve.
Nič manj pomemben ni datum izdela-

ČLANSTVO V AMD KRANJ

Z VAMI Z ZAUPANJEM ŽE VEČ KOT 70 LET
zato, ker vam članstvo: osnovno, plus in premium v AMZS nudi največ:
 Hitro in strokovno pomoč na cesti tel. 1987, 24 ur na dan
 Informacije na mobilniku: radarje, pretočnost prometa, zastoje, potovalne čase …
 Sklenitev avtomobilskih in turističnih zavarovanj
 Servisne storitve v centrih AMZS s popusti
 Brezplačne informacije in nasveti
 Popusti pri registraciji ali tehničnem pregledu
 Vsak mesec Motorevija
 Brezplačen prevoz pokvarjenega vozila

Vsekakor je dovolj razlogov, da postanete naš član.
Informacije in včlanitev v AMD Kranj lahko opravite v naši
pisarni Koroška 53d, ob ponedeljkih in sredah od 8. ure o
14.30, lahko pa tudi na AMZS, Bleiweisova cesta 36 (poleg
gasilcev). Informacije pa lahko dobite tudi na tel. 04 23 80
240 v času uradnih ur društva in na amd.kranj@siol.net.

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA ZAUPANJE
IN SREČNO VOŽNJO
SPLAČA SE IN KORISTNO JE, DA POSTANETE ČLAN AMD KRANJ IN ČLAN AMZS.
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vremenskih razmerah in na gladkih podlagah. Takrat je možnost izgube oprijema večja, kar se odraža z nižjo dinamično
stabilnostjo vozila in daljšo zavorno potjo.
Vsak nakup pnevmatik je povezan s kompromisi. Zato jih
izbirajte glede na okoliščine, v katerih večinsko uporabljate
vozilo – kar velja v smislu vozne podlage, konfiguracije cest in
podnebnih razmer. Pri mestni rabi so v ospredju dobre zaviralne lastnosti in nizka obraba. Med pogosto avtocestno uporabo igrajo ključno vlogo kratka zavorna pot, majhna obraba
in varčevalni vpliv na porabo goriva. V primeru hitrih voženj
je ključen odličen oprijem. Ob tem ne pozabite, da mora imeti
dobra pnevmatika dober oprijem na mokri in suhi podlagi,
dolgo življenjsko dobo in nizek vpliv na porabo goriva. Pri
nakupu pnevmatik naj ne igra ključne vloge cena. Cena je
žal pogosto povezana z velikimi varnostnimi in dinamičnimi
kompromisi, čeprav ne pomeni, da ni mogoče kupiti dobrih
pnevmatik za »majhen« denar.
Poplava pnevmatik najrazličnejših proizvajalcev,
Pred odločitvijo velja pregledati najnovejše teste pnevmatik in
dimenzij in vrst na trgu kupcem otežuje izbiro.
njihove tehnične značilnosti. AMZS je v sodelovanju z drugive, čeprav starost pnevmatik ne bi smela vplivati na kvaliteto, mi evropskimi avtoklubi februarja letos
testiral pnevmatike
VLEČNE
KLJUKE v
seveda pod pogojem, da so bile te pravilno skladiščene, vsaj dveh dimenzijsko najbolj razširjenih razredih, 205/55/16 in
tako pravijo poznavalci. Skladiščenje namreč najbolj vpliva 225/50/17. Poglejte jih in se posvetujte s svojim vulkanizerna »kondicijo« pnevmatike. Ker se na trgu pogosto pojavljajo jem, s takšnim pristopom boste lažje obuli svojega jeklenega
in
pnevmatike starejših letnikov z nižjo ceno, so vozne lastnosti konjička, s katerim boste nato
brezskrbno in varno nizali
a
tna žbolj
ite onta
l
a
Kv ra m
lahko slabše, zato vseeno kaže biti previden.
kilometre.
hit
Za grobo orientacijo se lahko ravnate po nalepkah na pnev- Če ste avtomobilu namenili nove pnevmatike, ne pomeni,
matikah, ki označujejo izkoristek goriva, oprijem in glasnost. da lahko nato nanje kar pozabite. Tlak v pnevmatikah moraVLEČNE KLJUKE
Nalepke je Evropska unija ravno zaradi preglednosti na trgu te preverjati in po potrebi dopolnjevati vsaj enkrat mesečno.
uvedla že leta 2012. Nalepka pa ni namenjena samo lažjemu Pnevmatike, ki niso dovolj napolnjene z zrakom, podaljšajo
izboru in preglednosti izdelkov, ampak tudi za spodbujanje zavorno pot in povečajo porabo goriva. Ne pozabite preveriti
gospodarske in ekološke učinkovitosti v prometu kot tudi tlaka tudi v rezervni pnevmatiki
a in
povečanje varnosti v cestnem prometu. Pri nalepkah
pa gre Zapomnite si, pnevmatik ne menjamo samo zaradi zakona,
etn ntaža
t
i
l
a
bolj za okvirni podatek in služi zgolj za ponazoritev.
Vredno- temveč predvsem zaradi lastne varnosti in varnosti drugih
Kv ra mo
hit
sti se lahko pri določeni liniji oziroma dimenziji
pnevmatik udeležencev v prometu.
razlikujejo. Nalepka je bila s strani proizvajalcev sicer deležna
številnih kritik, saj prikazuje zelo omejeno število značilnosti.
Pnevmatike imajo namreč veliko več lastnosti, ki so pomembne za varnost v cestnem prometu, kot so akvaplaning, stabilnost vožnje, življenjska doba, lastnosti izdelka na mokrih
in suhih cestah ter lastnosti na snegu. Tega se zavedajo tudi
VLEČNE KLJUKE
vozniki, ki zato združeni v avtoklube vsako leto opravljajo
praktične preizkuse in ocenjujejo pnevmatike z vidika voznih
lastnosti na različnih vrstah podlage. Cilj testov je dobiti čim
a in
bolj vsestransko uravnoteženo pnevmatiko in kupcu svetovati
etn aža
alit mont
v
K ra
izbiro optimalne pnevmatike.
hit
Sicer pa pri izbiri in nakupu pnevmatik enostavnega odgovora ni, saj je obnašanje pnevmatik odvisno od številnih dejavnikov – od vrste vozila, načina njegove uporabe in vremenskih
pogojev, v katerih se vozilo uporablja. Pnevmatike za manjša
www.hernec.si
vozila niso enaka tistim za terenska, težka enoprostorska ali
gospodarska. Vsak tip avtomobila ima drugačne vozne lastnoinfo@hernec.si
sti, zato je pomembno, da vemo, kaj je ključno. Pnevmatike so
Tel: 01 362 10 11
namreč eden izmed najbolj obremenjenih delov vozila. Njihova vloga pri zagotavljanju osebne varnosti in varnosti drugih
Hernec, d. o. o.
udeležencev v prometu je ključna, saj predstavljajo edini stik
Spodnje Pirniče 52c
med vozilom in cesto. Njihov oprijem je odvisen od velikosti
naležne površine z vozno podlago, oblike profila in zasnove
1211 Ljubljana Šmartno
materiala. Omenjeni dejavniki so še bolj ključni v oteženih
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Vroče žemljice letošnjega
avtomobilskega trga
Jeep Compass, Dacia Duster in Peugeot 2008

P

lanskega leta. Sledi Dacia Duster, 2,5-krat
več (234) in Peugeot 2008 (199) dvakrat
več kot v enakem lanskem obdobju. Med
vroče žemljice letošnjega leta vsekakor
lahko uvrstimo še Nisssan Qashqai (241).
Omenjeni avtomobili so tako kot Volkswagnova modela T-Roc in Golf edini
avtomobili, ki na splošnem padcu trga v
prvih dveh mesecih letošnjega leta izkazujejo rast prodaje.

Na prvih treh mestih najbolj prodajanih
avtomobilov so: tradicionalno na prvem
mestu Renault Clio, v prvih dveh mesecih so jih prodali 444, sledi Škoda Octavia
(377) in Volkswagen T-Cross (283). Gledano primerjalno so clia in golfa v prvih
dveh mesecih prodali za tretjino manj kot
v enakem lanskem obdobju.
Jeep Compass je še vedno eden najbolj
prepričljivih cestnih terencev. Navdu-

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

adec avtomobilskega trga se nadaljuje, januarja so trgovci prodali
slabih trideset odstotkov, februarja
pa 13 odstotkov manj avtomobilov
kot v enakem obdobju lani. To pa, kot
kaže, ne zadeva nekaterih priljubljenih
avtomobilov, ki se prodajajo kot vroče
žemljice. Med njimi je na prvem mestu
treba omeniti Jeep Compass. Teh so letos
prodali 3,5-krat več (172) kot v začetku

RENAULT
KADJAR

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

Z UGODNOSTMI DO

6.000 €*

DRUŽINSKI PAKET DODATNE OPREME
*cena velja za model renault kadjar life tce 140 in že vsebuje redni popust v višini 3.200 € ter dodatni popust v
višini 1.000 €, ki velja ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.790 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 478 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli
več na renault.si
se zgodi prej) v vrednosti 800 € in vzdrževanje za motor tce 140 fap po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli
se zgodi prej) v vrednosti 575 €. pogoj akcije je sklenitev finančneOMEJENA
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo
6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem.
pridržujemo si pravico do napak. family
SERIJA
paket velja ob nakupu modela kadjar, razen za nivo opreme life, ne glede na izbrano obliko financiranja. paket
vsebuje tablični računalnik in zložljivo mizico nameščeno na večfunkcijski sistem. family paket ni zamenljiv za
denar. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na*Velja
voljo
na
renault.si.
pri mešanem
ciklu:
ob nakupu
preko
Renault Financiranja inporaba
vključuje 5 let podaljšanega
jamstva, 5 let brezplačnega
rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
emisija nox: 0,0161−0,0366 g/km. emisija
6,2−6,7 l/100 km. emisije co2: 140−152 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull.
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x10 ):
trdnih delcev: 0,00018−0,00222 g/km. število delcev (x1011): 0,01−0,27.
vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunannovemu standardu meritev wltp. ogljikov dioksid (co2) je najpomembnejši
toplogredni
plin, kikoncentracijam
povzroča
globalno
jega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim
prizemnega
ozona, delcev PM in PM ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
segrevanje. emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
Renault priporoča prispevajo k poslabšanju kakovosti
renault.si
zunanjega zraka. prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev pm10 in pm2,5
ter dušikovih oksidov. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o.,
dunajska
22,
1000
ljubljana.
Vaš trgovec v Kranju
2

10

AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Renault priporoča
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Vaš trgovec v KRANJU
AH
REAL,
PE REMONT
avtohišad.o.o.
in njeno
uradnoKranj
ime
Ljubljanska
c. 22,trgovca
tel.: 04 20 15 223
naslov
11

2

2,5

šuje tiste, ki sledijo trendom in si želijo moderen srednje veliki SUV, z njim
lahko brez sramu parkirate pred opero in se že naslednji dan zapeljete po
blatnem brezpotju. Comapss navzven
ostaja klasični Jeep, vendar je jasno,
da je oblikovni navdih našel pri najprestižnejšem modelu Grand Cherokee.
Sprednja maska s sedmimi navpičnimi
režami je prepoznavni znak te ameriške
znamke in tudi novi Compass ni ušel tej
značilnosti. Čeprav je zasnovan na platformi manjšega brata, Renegade, je s
4,4 metra dolžine precej večji od njega.
O dusterju smo že veliko pisali, Dacia
je preprosto zgodba o uspehu. Duster
se prodaja vsem, ki iščejo dober terenski avto za malo denarja in na koncu
tudi ne gledajo na to, kaj o njem poreče
sosed. Glavni moto družbe je ponujanje
najboljšega razmerja med ceno in uporabno vrednostjo. Čeprav držijo imidž
nizkocenovne Renaultove znamke vozil,
svojim vozilom vsako leto dodajajo nove
tehnološke izboljšave. Duster je z drugo generacijo resnično napredoval in se
otresel vsakršnega negativnega slovesa.
Je simpatičen in zanesljiv avtomobil,

Jeep Compass je kompas naravnal v pravo smer.

deluje trdno in robustno, tudi vožnja z
njim je izjemno prijetna.
Novi Peugeot 2008, ki je zapeljal na
ceste v začetku lanskega leta, je pomenil
pravo svežino med križanci. Peugeot
2008 je pomanjšana varianta 3008, je
15 centimetrov krajši kot njegov večji
brat 3008, in kar je posebno pomembno: kar 14 centimetrov večji od starejšega modela 2008. Peugeot 2008 je
imel med križanci zadnja leta na primerjalnih testih ves čas vidno vlogo in

se je tudi vedno dobro uvrstil. Všečna
športna oblika in kakovostna izdelava, z
večkrat nagrajenim bencinskim motorjem PureTech, ter tudi dobro zasnovana
reklamna kampanja Peugeot 2008 ima
res vse, je novi Peugeot 2008 pognala
med uspešne zgodbe, ki se kažejo v prodajnih številkah. Kljub lanskemu katastrofalnemu padcu prodaje je bil padec
prodaje Peugeota 2008 na slovenskem
trgu zanemarljiv, prodali so okoli 1200
avtomobilov.

Servis
zmagovalcev
www.petrol.si/tipstop-vianor

VIANOR KRISTANC, KRANJ
Britof 45
04 234 13 13
VIANOR NUNAR, KRANJ
Na Griču 1
041 712 314

Obiščite nas!
Ob nakupu 4
pnevmatik Nokian

PREJMETE 20€

za premontažo
Vianor
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Kako podaljšati življenjsko
dobo pnevmatik
Za vas smo pripravili enostavne nasvete, s katerimi boste privarčevali ter obenem prispevali
k varovanju okolja.
Vzdrževanje pravilne ravni tlaka v pnevmatikah pomembno vpliva na varnost,
vozne lastnosti, obrabo pnevmatik in
porabo goriva. Prenizek zračni tlak
namreč povzroča pregrevanje pnevmatik in večjo porabo goriva, previsok pa
poveča občutljivost na cestne ovire in
poslabša udobje v vožnji, kar pa v obeh
primerih pripelje do hitrejše in nepravilne obrabe pnevmatik. Tlak v pnevmatikah je tako treba preverjati vsaj enkrat
mesečno in pred vsakim daljšim poto-

vanjem. Čeprav je veliko sodobnih avtomobilov opremljenih z elektronskim
sistemom za nadzor tlaka (TPMS), ga je
kljub temu treba preverjati tudi ročno z
merilnikom tlaka. Priporočene vrednosti polnilnega tlaka pnevmatik za vaše
vozilo so običajno navedene v navodilih
za uporabo vozila.
Strokovnjaki svetujejo, da ob preverjanju tlaka opravite še pregled tekalne plasti pnevmatike zaradi morebitnih znakov
obrabe ali zagozdenih tujkov. Pozorni

bodite tako na globino profila kot stanje
središčnih in zunanjih robov pnevmatike. K podaljšanju življenjske dobe pnevmatik pa pripomore tudi redna rotacija,
torej menjava njihovega položaja med
obema osema. Pnevmatike na sprednjih kolesih se namreč običajno obrabljajo drugače kot na zadnjih, menjava
pa tako prispeva k enakomernejši obrabi in posledično daljši uporabnosti. Če
redno vozite z veliko hitrostjo, prevažate
težke tovore ali vozite na dolge razdalje,
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Pravilno skladiščenje pnevmatik s platišči

je zaradi dodatnih obremenitev morda potrebna pogostejša
rotacija.
Neenakomerna obraba je lahko tudi znak, da sta potrebna
centriranje in optična nastavitev koles. Če med vožnjo opazite, da vozilo vleče na eno stran ali da se volan pri vožnji trese,
je čas za odpravo nepravilnosti, ki lahko v nasprotnem primeru vplivajo na zmogljivost pnevmatik.
Na življenjsko dobo pnevmatik in izkoristek njihove zmogljivosti pa vplivajo tudi vaše vozne navade. S sunkovitim pospeševanjem in zaviranjem ali agresivno vožnjo čez hitrostne ovire
in udarne jame na cesti se bodo pnevmatike hitreje obrabile in
poškodovale, zato stremite k umirjenemu slogu vožnje.
Če strnemo nasvete v šest točk:
1. Redno preverjajte tlak v pnevmatikah. Neenakomerno polnjenje pnevmatik vpliva na vozne lastnosti vašega vozila in
povzroča njihovo neenakomerno obrabo.
2. Menjajte položaje pnevmatik med sprednjo in zadnjo osjo

Pravilno skladiščenje pnevmatik brez platišč

na vsakih pet tisoč do deset tisoč prevoženih kilometrov, saj se
pnevmatike v različnih položajih obrabljajo drugače. Ne pozabite po menjavi preveriti tlaka v pnevmatikah.
3. Preverite, ali so pnevmatike namestili v skladu z oznako
smeri vrtenja na boku pnevmatike. Verjemite, tudi to se lahko zgodi vulkanizerjem. Če pnevmatike niso nameščene v
predpisani smeri kotaljenja, njihove vozne lastnosti ne bodo
optimalne.
4. Vozite gladko. Panično zaviranje in bočni zdrsi skrajšajo
življenjsko dobo pnevmatik.
5. Pri menjavi preverite, ali so pnevmatike neenakomerno
obrabljene. Pravilno nameščene in skrbno gnane pnevmatike
se enakomerno obrabljajo. Če vaše pnevmatike kažejo neenakomerno obrabo, je potrebna optična nastavitev v profesionalni servisni delavnici.
6. Poskrbite za ustrezno skladiščenje (suh temen in hladen
prostor s temperaturo med –5 in 25 °C, bolje nižjo).

MOBILNA IKONA POSTAJA
DIGITALNA IKONA

Novi Golf se predstavlja. In
postavlja nova merila na področju
digitalizacije na cesti. Inteligentni
asistenčni sistemi vsako vožnjo
spremenijo v udobno in sproščeno
izkušnjo.
Novi Golf ponovno zaznamuje
celo generacijo vozil. Z digitalnimi
inovacijami, dinamičnim dizajnom in
občutnim udobjem pri upravljanju.

Novi Golf Variant je sedaj še bolj prostoren in digitalen kot kdajkoli prej!

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 270 I www.avtohisavrtac.si
Novi Golf – eno generacijo bolj udoben,
inteligentnejši in bolj povezan.
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Kako velik je prtljažnik
vašega avtomobila
Merjenje ni tako enostavno, kot bi kdo mislil, in lahko traja cel dan.

P

rtljažnik je pomemben del vsakega avtomobila in razvijalci ničesar ne prepuščajo naključju. Volumen prtljažnika skrbno načrtujejo in merijo tako, da vanj postavljajo
standardizirane litrske zelene bloke velikosti 20 × 10 × 5
centimetrov. Postavitev blokov ureja tehnični standard. Čeprav
se to morda sliši precej preprosto, ima postopek svoje pasti.
Pomembno je, da mora biti podatek, pridobljen z bloki, nato
pa naveden v tehničnih specifikacijah vozila, kadarkoli ponovljiv. Blokov ne smejo potiskati na silo, pravila narekujejo, kako
globoko in visoko lahko gredo v prostor, v višino ne več kot do
roba zadnjih naslonov oziroma do zadnje police, kar pri velikih
modelih lahko povzroči velike razlike.
Merjenje volumna prtljažnika pri spuščenih sedežih pa je še
težje, saj je pri tem treba postaviti prednje sedeže v standardiziran položaj, za prednjimi sedeži pa postaviti fizično pregrado, ki točno determinira prostor za postavitev blokov. Pri tem
je dovoljeno vključiti tudi prostor, ki je namenjen odlaganju
predmetov za prvima sedežema, kot so na primer pregrade na

Merjenje volumna prtljažnika z litrskimi kockami

vratih ipd. Paradoksalno je, da je to razmeroma zahtevno delo
tudi za računalničarje in lahko poteka tudi ves dan. Ugotavljajo, da se da ročno celo hitreje priti do rezultata.

Svetla
stran ceste.

Arona

SEAT

Hola!

Že za 109 € na mesec1
in z letno vinjeto.

Povprečna poraba goriva 5,2 – 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO2 114 - 93 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 DG. Emisije NOx: 0,0431 - 0 g/km.
Emisije trdih delcev: 0,0003 - 0 g/km. Število delcev: 0,00114 x 1011 - 0,0000 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. 1Več na www.seat.si in www.porscheleasing.si.

Avtohiša Vrtač d.o.o, Šuceva ulica 28, 4000 Kranj

seat.si
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ODKRIJTE BOGATO PONUDBO VOZIL S STORITVIJO FIAT 5 PLUS IN Z ODLIČNIM

CENAMIBOGATO
OB NAKUPU
PREKO
ODKRIJTE
PONUDBO
VOZILFINANCIRANJA.
S STORITVIJO FIAT 5 PLUS IN Z ODLIČNIMI
ODKRIJTE
BOGATO
VOZIL S STORITVIJO FIAT 5 PLUS IN Z ODLIČNIMI
CENAMI OB
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PREKO FINANCIRANJA.
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fiat.si

AVTO MOČNIK,
Jezerska
cesta 135,
Kranj,
telefon:
04 281
77 14
AVTO
MOČNIK,
Jezerska
cesta
135,
Kranj,
telefon:
AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon: 04 281 77 14

04 281 77 14

Povprečna poraba goriva: 8,6 – 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 214 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,1952 – 0,0195 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0015 – 0,00005 g/km. 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. Navedena cena 10.990 EUR velja za model Fiat Tipo 1.4 16v 70 kW (95 KM) Pop in že vključuje redni popust v vrednosti 4.800 EUR ter dodatni popust v vrednosti 1.000 EUR in brezplačno storitev Fiat 5 Plus v primeru financiranja. Navedena
Povprečna poraba goriva: 8,6 – 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 214 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,1952 – 0,0195 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0015 – 0,00005 g/km. Emisije onesnaž
cena 12.390poraba
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kW–(70
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in že
vključuje
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62 I HOROSKOP

OVEN
(21. 3.–21. 4.)

LEV
(23. 7.–23. 8.)

STRELEC
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Spoznali boste, da ste
krmarili v pravo smer, saj se bodo
začeli kazati prvi rezultati vaše
uspešnosti. Dneve boste začinili z
romantiko in partnerju pokazali tudi
svojo kreativno plat. Finance: Nepričakovani izdatek vas ne bo preveč
razburil, dal pa vam bo misliti v prihodnosti. Zdravje: Zadovoljivo.

Ljubezen: Še sami boste presenečeni nad drobno novostjo, ki bo vaše
ljubezensko življenje spremenila v
veliki meri. Finance: Ko se vam bo
zdelo, kot da ste obtičali v situaciji,
bodo prijatelji tisti, ki vas bodo znali
pravilno usmeriti. Zdravje: Ne pričakujte izboljšanja, ne da bi sami naredili kaj koristnega zase.

Ljubezen: S svojim sokoljim očesom
boste hitro zaznali znake za alarm
v svojem ljubezenskem razmerju.
Zadeve boste uredili, še preden bi
utegnili biti razočarani. Spremljala
vas bo neznanska sreča. Finance:
Obdobje, ki je pred vami, je nekaj, na
kar ste že dolgo časa čakali. Zdravje:
Čas je, da si uredite misli.

BIK
(22. 4.–20. 5.)

DEVICA
(24. 8.–23. 9.)

KOZOROG
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Ostali boste zvesti svojemu prepričanju in predano boste sledili cilju, ki ste si ga zastavili. Tokrat
ne bo časa za spodrsljaje. Skrite
namige z nasprotne strani boste hitro prepoznali. Finance: S pravim pristopom si boste zagotovili prednost
pred konkurenco. Zdravje: Počitek ob
pravem času.

Ljubezen: Kjer je volja, je tudi pot, in
če uporabimo dobro strategijo, je cilj
bližje, kot si mislimo. Ne zadržujte
predolgo svojih čustev in ne odlašajte z odločitvijo. Finance: S kančkom
pretkanosti se boste elegantno izvili
iz nezavidljive situacije. Pred nakupom pa premislite. Zdravje: Sprostite se in zadihajte.

Ljubezen: Potrebovali boste več bližine in pozornosti. Ne pričakujte pa,
da bo to z nasprotne strani opaženo
samo po sebi. Pokažite, kaj potrebujete. Finance: Pogajanja vam ne
bodo šla dobro od rok, počutili se
boste prikrajšane za stvari, ki naj bi
vam pripadale. Zdravje: Premislite o
strokovnem posvetu.

DVOJČKA
(21. 5.–21. 6.)

TEHTNICA
(24. 9.–23. 10.)

VODNAR
(21. 1.–19. 2.)

Ljubezen: Zanjo bi si želeli vzeti več
časa, pa vendar bodo vaše misli
zapolnjevale druge stvari. Najlepše
dneve v dvoje pričakujete ob koncih tedna. Finance: Nenehno hitenje
bi vas lahko zmedlo, zato le glejte,
da se dobro organizirate. Zdravje:
Iskren pogovor s sočutno osebo je
pravzaprav vse, kar potrebujete.

Ljubezen: Očitan vam bo skop doprinos v ljubezenskem razmerju.
Z izkazovanjem pozitivnih čustev
boste stopili na varno stran, ko bo
že začelo kazati, da ste v škripcih.
Finance: Pričakujte stopnjevanje
v smislu dobička. Pozitiven trend.
Zdravje: Telesna upočasnjenost vam
sporoča, da telo potrebuje regeneracijo.

Ljubezen: Znašli se boste v nekoliko
mlačnem obdobju, ko ne boste mogli
točno reči, pri čem ste. Če se boste v
negotovosti potegnili vase, ne boste
nikoli prišli na želeno raven. Zanesti se boste morali na svojo intuicijo.
Finance: Veliko dela bo. Zdravje: V
dobri telesni formi boste ostali nepremagljivi.

RAK
(22. 6.–22. 7.)

ŠKORPIJON
(24. 10.–22. 11.)

RIBI
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Prepustili se boste pozitivnemu razmišljanju in okoli sebe boste videli polno priložnosti za krepitev
odnosov z ljudmi, ki vas osrečujejo.
Darilo, ki ga boste prejeli, bo ogrelo
vaše srce. Finance: Številke se bodo
gibale nekoliko nižje od pričakovanega. Zdravje: Poskrbite za svoje
zdravje od zunaj.

Ljubezen: V še tako majhnih stvareh boste našli razlog za veselje in
razigranost. Samski imejte na široko
odprte oči, saj bo pred vami nemalo
možnosti za navezovanje novih stikov. Finance: Čeprav ste včasih preveč preračunljivi, se vam bo izplačalo, da ostanete še naprej previdni.
Zdravje: Brez posebnosti.

Ljubezen: Igrali boste na karto odločnosti in ljubljene osebe ne boste
puščali v negotovosti. V svojih bliskovitih potezah boste neustavljivo
privlačni. Finance: Polni novih idej
boste kovali načrte za prihodnost, v
katerih boste pustili prostor tudi za
tveganje. Zdravje: Pozornost boste
namenili sebi.

Izračunajte,
koliko bi prihranili
z lastno sončno
elektrarno.
Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce.

ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje

Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj
kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v
energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo
za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo
vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni
letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in
njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.
Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno je
lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.
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www.obi.si
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2,49

4,,99

Na voljo različne barve cvetlic. Brez okrasnega lončka. Št. artiklov: 1424449 in 1198720.
Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si

Akcija velja do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.

