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je mesečna priloga
Gorenjskega glasa
Izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj

Lili Gantar Žura, dr. med., je nastopila četrti
mandat direktorice Zdravstvenega doma
(ZD) Kranj. Epidemija covida je bila tudi
zanjo in za njene sodelavce težka preizkušnja. Naporna, maratonska. Maratonka
je že bila, le da pred epidemičnim časom
na tekaškem poligonu.

22 I ČAS VRHUNSKE
DRAMATIKE
S podelitvijo festivalskih nagrad se je pred
dnevi zaključil 52. Teden slovenske drame.
Grumova nagrada za besedilo Usedline
dramatičarke Katarine Morano.

Odgovorna urednica:
Marija Volčjak
Urednica:
Ana Šubic
Komercialist:
Janez Čimžar, T: 041/704 857
Oblikovanje
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
Priprava za tisk:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj

28 I MALI KRISTALNI
GLOBUS V BESNICO
Smučarski skakalec Žiga Jelar je najboljši
letalec sezone.

Tisk:
Tiskarsko središče d. o. o.
Raznos:
Pošta Slovenije, PE Kranj
Uredništvo, naročnine,
oglasno trženje:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
Telefon: 04/201 42 00
E-pošta: info@g-glas.si
Mali oglasi: telefon 04/201 42 47
Delovni čas:
Ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure,
nedelje in prazniki zaprto
KRANJČANKA je priloga 31. številke
Gorenjskega glasa, 19. aprila 2022,
izšla je v nakladi 35.000 izvodov,
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela
so jo vsa gospodinjstva v kranjski
občini.
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Maraton je bil, ne športni, a
epidemiološki
Lili Gantar Žura, dr. med., je nastopila četrti mandat direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Kranj.
Epidemija covida je bila tudi zanjo in za njene sodelavce težka preizkušnja. Naporna, maratonska.
Maratonka je že bila, le da pred epidemičnim časom na tekaškem poligonu. Tudi v ZD Kranj se soočajo
s kopico težav, najhujše je pomanjkanje kadrov. »Zelo rada bi videla, da bi vam lahko povedala kaj
spodbudnejšega.«

Besedilo: Suzana P. Kovačič

Ravno se je upokojil en zdravnik
družinske medicine v ZD Kranj.
Kdo bo prevzel njegove paciente?
Njegove paciente bo prevzela zdravnica,
ki je prišla iz tujine in je pri nas dve leti.
Je zelo dobra družinska zdravnica. Ker
so pa standardi in normativi drugačni, kot so bili včasih, bo prevzela samo
določeno število njegovih pacientov.
Naj pojasnim. Standarde in normative
določa zdravstvena zavarovalnica, ki so
zdaj enaki za vse zdravstvene domove.
Preden smo to dosegli, so bili ti v Kranju drugačni kot npr. v Ljubljani. Zdravstvena zavarovalnica je namreč upoštevala povprečje vseh ambulant družinske
medicine v normativu, in ko so v Ljubljani to povprečje dosegli, je vsem dvignila
normativ za deset odstotkov. S tem naši
zdravniki nikoli do konca niso dosegli
normativa, ker se je ta kar naprej dvigoval. V Ljubljani je bil povprečni standard
in normativ toliko manjši in imajo zato
tudi toliko manj problemov ob upokojevanju zdravnikov.

Kakšna je rešitev za tiste paciente,
ki so ostali brez družinskega zdravnika?
Nekateri zdravniki v drugih gorenjskih
zdravstvenih domovih še vpisujejo paci-

Lili Gantar Žura, dr. med. / Foto: Tina Dokl
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, ampak
ente. Mladim, ki prestopijo prag polnoletnosti, podaljšujemo obravnavo v šolskem dispanzerju, kolikor je to mogoče.
Koncesionarka v šolskem dispanzerju
se bo sicer upokojila, sprejeli smo njen
program, zamenjavo zanjo pa z javnim
razpisom še iščemo.
Vsi naši družinski zdravniki, ki imajo
veliko število opredeljenih pacientov, so
zelo obremenjeni, delajo deset in več ur,
da jim sploh uspe vse urediti; od ambulante, pregledovanja izvidov, odgovarjanja na e-pošto in neodgovorjene klice,
hišne obiske. Ne želimo več, da bi bili
tudi mlajši zdravniki tako zgarani. Želimo, da se lahko normalno posvetijo
pacientu in da lahko delajo kakovostno
v korist pacientov.
V ZD Kranj smo imeli 17 specializantov
in razen tistih, ki nadaljujejo specializacijo, smo vse zaposlili. Postali smo zelo
mlad kolektiv, trenutno imamo na porodniškem dopustu sedem zdravnic, kar
je od skupaj 37 družinskih zdravnikov
velik izpad, ki ga moramo nadomeščati. Zgodili sta se nam tudi dve nepredvideni upokojitvi. Trenutno imamo še
šest specializantk družinske medicine,
ki so mlade mamice ali bodo to postale,
in moramo računati tudi na to. Veliko
mlajših zdravnic tudi ne želi več delati
toliko, kot so delale ali še delajo starejše
zdravnice, želijo se več posvetiti družini
in skoraj v večini uveljavljajo pravice iz
starševstva.
V resnici rešitve iz 'rokava' ni, dokler
ne bo zanimanja pri mladih zdravnikih za to specializacijo. Rešitve tudi
niso toliko vezane lokalno, ampak
sistemsko. Dokler bo specializacija
družinske medicine zasedena samo

S sodelavci v ambulanti nujne medicinske pomoči ZD Kranj / Foto: Tina Dokl

20-odstotno za celo državo, izboljšanja
ne bo. V ZD Kranj bi v tem trenutku
odprli šest družinskih ambulant, če bi
le imeli zdravnike.

Občani se znajdejo v stiski. Bolni
in brez družinskega zdravnika. Je
zato večji 'pritisk' na dežurno službo?
Obisk v naši dežurni ambulanti je povečan približno za 20 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. Predvsem so
obremenjeni konci tednov in nočni čas.
Niso vsi urgentni primeri, so tudi taki,
ki bi šli lahko v normalnem sistemu v

zbornica. Poslala sem jim rešitve, da bi
po hitrem postopku za ukrajinske zdravnike na zdravniški zbornici naredili
tečaj slovenskega jezika, državni zbor
pa bi moral še pred volitvami sprejeti,
da bi bila njihova licenca začasna. Odgovor je, da je ukrajinski sistem zdravstva
in izobraževanja drugačen, da to ne gre
po hitrem postopku. Moje mnenje je, da
bi se z ustreznim uvajanjem, pristopom
to dalo urediti. Sicer ne vem, kako je
to urejeno v drugih evropskih državah,
ampak zdravnica, ki me je poklicala, je
rekla, da njena sestra brez težav dela v

Z informacijskim ponudnikom vzpostavljamo
informacijski sistem Gospodar zdravja, v katerega bodo
lahko vstopali pacienti ZD Kranj s svojo številko kartice
obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar bo olajšalo tudi
delo našim zdravnikom. Pacienti se bodo v informacijskem
sistemu lahko naročili na pregled, lahko bodo naročili
recepte, medicinsko-tehnični pripomoček, se dogovorili za
bolniški dopust ...
normalnem času k družinskemu zdravniku. Žal nam primanjkuje tudi urgentnih zdravnikov, čeprav imamo zadaj kar
nekaj mlajših.

Koliko je še zanimanja za prihod
tujih zdravnikov? Bi lahko zaposlili ukrajinske zdravnike, ki so se k
nam zatekli zaradi vojne v Ukrajini?
Ukrajinski zdravniki so z mano kontaktirali, želijo pri nas delati, vendar tu nista šli naproti ne politika ne zdravniška

Nemčiji. Večina zdravnikov, ki so mislili priti, je šlo v druge dežele EU, kjer
imajo, kot kaže, prijaznejši sistem za
sprejem tujih zdravnikov.
Tuje zdravnice (predvsem iz republik
nekdanje Jugoslavije), ki že delajo pri
nas, obupujejo nad podaljševanjem
delovne in bivalne vize, ker je to dolgotrajen postopek. Glede znanja slovenskega jezika na nivoju C1 pa so dogovorjene spremembe na nivoju države, vendar
se premika počasi. To je šele poskusno
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obdobje, sem pa v komisiji za pripravo
izpita iz znanja slovenskega jezika. Največ tujih zdravnic sem sama v ZD Kranj
pridobila na podlagi osebnih kontaktov,
zdaj je to oteženo zaradi koronavirusnih
razmer.
Moram pa povedati, da tudi mladih
zdravnikov, študentov ne zanimajo štipendije ZD Kranj, ker že vnaprej vedo,
da ne bodo družinski zdravniki. Specializacije, ki jih imamo, kot sta rentgenologija in ortopedija, zanje prav tako niso
zanimive. Ne predstavljam si tudi sama
mladega ortopeda, ki bi delal samo
ambulantno. V dogovoru smo zato s SB
Jesenice, da bi ortoped enkrat na teden
v ZD Kranj imel ambulanto, štirikrat na
teden bi operiral, kar bi bilo tudi za paciente veliko boljše.

zano. Za informacijski sistem Gospodar
zdravja pričakujem, da bi ga lahko vzpostavili v mesecu dni. Razmišljamo pa tudi
o elektronski kartoteki.

Katerih kadrov še primanjkuje v ZD
Kranj?

Tudi pri pedopsihiatriji imamo pomanjkanje kadra. Ena pedopsihiatrinja je
v odhajanju, pod njenim mentorstvom
delata dve specializantki. Ko se bo upokojila, jo bosta nadomestili. Še ena je
na specializaciji, ki pa traja štiri, pet

Dovzetni smo za nove programe, če le
imamo kader. Primanjkuje nam diplomiranih medicinskih sester, vendar ne
tako akutno kot družinskih zdravnikov.

Kako bo ta sistem lahko prijazen
starejšim?
Za večino starejših se je že v času epidemije pokazalo, da prav tako znajo
komunicirati po e-pošti, tisti, ki pa ne
znajo, poiščejo pomoč sorodnika, soseda, prijatelja. Tistim pa, ki se ne znajdejo, bomo pomagali po klasičnih poteh.

Nekateri otroci so zaradi posledic
epidemije, tako pogosto slišimo,
v duševnih stiskah. Čakalna doba
za prvi pregled pri pedopsihiatru
v ZD Kranj z napotnico hitro je bila
konec marca 240 dni, pri drugem
pedopsihiatru 390 dni ...

Veliko sem v službi, v pisarni delam polni delovni čas,
poleg tega še polni delovni čas v ambulanti družinske
medicine, ker nam res primanjkuje družinskih zdravnikov
in ne morem drugače. Pred epidemijo sem delala pol
delovnega časa v pisarni, polovico kot zdravnica. Sproščam
se toliko, kot mi čas dopušča. Več hodim v hribe, pozimi sem
turno smučala, poleti upam, da bom šla kaj na kolo.
Predvsem iz družinskih ambulant nam
odhajajo srednje medicinske sestre, pravijo, da niso pripravljene več toliko garati in biti na udaru s tako količino dela.

Epidemija je precej posegla v vaše
delo, veliko več je bilo komunikacije s pacienti po telefonu, e-pošti.
Koliko tega boste ohranili oziroma
nadgradili?
Z informacijskim ponudnikom vzpostavljamo informacijski sistem Gospodar
zdravja, v katerega bodo lahko vstopali
pacienti ZD Kranj s svojo številko kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja,
kar bo olajšalo tudi delo našim zdravnikom. Pacienti se bodo v informacijskem
sistemu lahko naročili na pregled, lahko
bodo naročili recepte, medicinsko-tehnični pripomoček, se dogovorili za bolniški
dopust ... Informacija bo šla direktno do
izbranega zdravnika, odprla se bo obravnava. Skrajšale se bodo poti, vse bo pove-

let. Zelo rada bi videla, da bi vam lahko
povedala kaj spodbudnejšega, tudi za
področje klinične psihologije za odrasle.

Kako je s širitvami koncesij, koliko
ste temu naklonjeni v ZD Kranj?
Zdravstvena oskrba v domovih za starejše je trenutno okrnjena. Do nedavnega
je to področje pokrivala zdravnica, zelo
prijetna, zadovoljna z našim sistemom
dela, ker pa je bila iz Ljubljane, se je
odločila, da si službo poišče blizu doma.
V dogovorih smo, da bi se razpisala koncesija za zdravstveno oskrbo stanovalcev,
ker sami tega ne zmoremo pokrivati; na
območju ZD Kranj so štirje domovi za
starejše. Skrbi pa nas, če bi se za koncesijo prijavil kdo od naših družinskih zdravnikov, ker bi to pomenilo, da bi njegovi
pacienti ostali brez zdravnika.
Ves čas se trudim, da bi bili javni zavodi
izenačeni s koncesionarji. Koncesionar
lahko najame zdravnika, ki ima s. p.,

in se dogovorijo lahko za kakršnokoli
ceno, medtem ko javni zavod zdravnika, ki ima s. p., ne more najeti oziroma
z njim lahko sklene samo pogodbo, ki
pa je manj ugodna za posameznika. Na
pogodbo lahko zagotovimo 35 evrov,
koncesionar tudi do sto evrov na uro.

Še naprej ločeno pregledujete infektivne paciente v zunanjih zabojnikih na dvorišču zdravstvenega
doma, kar povzroča slabo voljo
med pacienti. Kaj jim odgovarjate?
Z epidemijo covida-19 se je pojavil problem, ki pa je v resnici obstajal že prej. Če
bi to že sprostili in bi infektivni pacienti
čakali v čakalnici zdravstvenega doma
skupaj z ostalimi pacienti, bi paciente
izpostavili drugim infektivnim boleznim. Poleg tega imamo še vedno navodilo za ločeno obravnavo s strani strokovne
skupine, NIJZ. Je pa čakanje minimalno,
večinoma naročamo. Včasih se zgodi,
predvsem pri nedisciplini pacientov, da
pridejo kar na vrata zabojnika in pričakujejo, da bodo prednostno obravnavani.
Prednostno obravnavamo naročene paciente, razen seveda urgence.
V ZD Kranj pa smo prisluhnili uporabnikom zdravstvenih storitev. Obravnavo
otrok bomo iz zabojnika pred zdravstvenim domom vrnili v obstoječe čakalnice
predvidoma do 25. aprila. S toplim vremenom pričakujemo tudi manj virusnih obolenj, ki so trenutno v velikem
porastu predvsem pri otrocih. Skupaj z
Mestno občino Kranj ščemo možnost
dograditve znotraj atrija ob otroškem
dispanzerju, če bo le dopuščal prostorski načrt. S tem bi lahko rešili in uredili
prostore, ki bi bili namenjeni ves čas
ločeni obravnavi infektivnih bolnikov.
Stavba ZD Kranj je narejena tako, da nima
posebnih zunanjih vhodov. Z dograditvijo
satelitskega urgentnega centra bomo lahko rešili in ločili infektivni del laboratorija,
infektivno čakalnico v dežurni ambulanti,
to je svetla točka. Ostali del zdravstvenega doma je umeščen na gosto poseljeno
območje, ki je pod strogim nadzorom
upravne enote, in bi za vse posege potrebovali posebno gradbeno dovoljenje, spremembo OPPN ...

Rešitve iščete tudi v zdravstvenih
postajah na periferiji, v sosednjih
občinah. Program fizioterapije je
en tak svetel primer in je v lokalnih okoljih zato bolje dostopen prebivalcem. Je trend, da se širite na
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Maratonskih tekaških preizkušenj
ne bo več?
Ne. Veliko sem v službi, v pisarni delam
polni delovni čas, poleg tega še polni delovni čas v ambulanti družinske medicine,
ker nam res primanjkuje družinskih
zdravnikov in ne morem drugače. Pred
epidemijo sem delala pol delovnega časa
v pisarni, polovico kot zdravnica. Sproščam se toliko, kot mi čas dopušča. Več
hodim v hribe, pozimi sem turno smučala, poleti upam, da bom šla kaj na kolo.
Živim za tiste redke dopuste. Redko sem
prosta, k sreči sta moja otroka že odrasla.

Še sodelujete s člani enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki je stacionirana na Brniku?

Redke proste trenutke je izkoristila za turno smučanje. / Foto: osebni arhiv

V nekdanje prostore Gorenjskih oblačil
v Kranju smo preselili razvojno ambulanto in pa tudi patronažno službo, zato
da je Center za krepitev zdravja dobil
svoje prostore. A tudi na tej lokaciji smo
žal že na tesnem.

Kakšne pa so razmere na zobni
polikliniki?
Poleg zobnih ambulant, ki smo jih lani
prenovili, smo se dolgo časa trudili za
pridobitev novih programov. Trenutno
smo pridobili enega zobozdravnika za
odrasle in pa en dodatni program za
otroke. Z več osnovnimi šolami smo
se pogovarjali o odprtju otroške zobne
ambulante, vendar tudi njim primanjkuje prostora. Upam, da nam bo uspelo
dobiti otroško zobno ambulanto na OŠ
Jakoba Aljaža Kranj.

Koliko je še zanimanja za cepljenje
proti covidu-19?
Še vedno je, res pa je več zanimanja za
poživitveni odmerek.

Odlično ste sodelovali s kranjsko
vojašnico, ko ste tam še organizirali
množično cepljenje proti covidu-19.
Upam si celo trditi, da smo bili najbolje
organiziran cepilni center v državi, pa

ne samo zaradi angažiranosti zdravstvenih delavcev, ampak predvsem zaradi
vojske in Civilne zaščite. Tega sodelovanja ne bi bilo, če nas ne bi poslušal
in resno k temu pristopil minister za

Z dograditvijo
satelitskega urgentnega
centra bomo lahko rešili
in ločili infektivni del
laboratorija, infektivno
čakalnico v dežurni
ambulanti, to je svetla točka.

Epidemija covida je tudi medsebojne odnose marsikje dala na preizkušnjo. Kakšen tim ste v ZD Kranj?
V vodstvenem delu smo še bolj povezani, znamo prisluhniti ljudem, trudimo se za vsakega zaposlenega, seveda
pa vedno vsem ne moreš ugoditi, vseh
želja se ne da uresničiti. Trenutno nas
je v ZD Kranj zaposlenih 465. Ko sem
nastopila prvi mandat direktorice, to je
bilo leta 2006, nas je bilo 285.

Kaj bo naslednja investicija?
obrambo Matej Tonin, na podlagi njegovega ukaza smo sploh začeli sodelovati. Sodelovanje je bilo zares izjemno
s strani vseh deležnikov, tudi Mestne
občine Kranj.

Pred kratkim ste nastopili četrti
mandat direktorice ZD Kranj, še
naprej delate kot zdravnica. Kako
sta bili za vas naporni zadnji dve
leti, kje ste našli ravnovesje? Morda v športu, kot včasih?
Obdobje zadnjih dveh let je bilo zelo
naporno, posledice se kažejo, ker imam
manj energije za druge stvari.

To bo dograditev satelitskega urgentnega centra. Veselimo se in upamo, da
bomo čim prej začeli tudi gradnjo Severnih vrat Kranja skupaj z Mestno občino
Kranj, kar bi ZD Kranj zelo olajšalo prostorsko stisko, kajti prostore iščemo
povsod po Kranju.

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.

druge lokacije z določenimi dejavnostmi?

Še vedno. Najbolj si želimo dobiti namenski helikopter. Odlično sicer sodelujemo
z vojsko in policijo, ampak želimo si helikopter, ki bo prav tako lociran pri vojski
ali policiji na Brniku, vendar pa ne bi šel
na druge naloge. Veliko časa smo porabili, da smo tudi GRS prepričali, da nismo
njihova konkurenca, ampak njihov partner. Takrat, ko ni posebne ekipe za gore,
smo mi toliko usposobljeni, da gremo
lahko tudi v odročne nedostopne kraje (ne
sicer v steno), na lokacije, ki pa so dostopne s helikopterskim vitlom. Veliko lahko
pomagamo in moram reči, da se ob povečevanju števila akcij vidi naša prednost.

ODGOVORNO
UPRAVLJAMO
Z VAŠO LASTNINO.
ŽE VEČ KOT 65 LET.
∆04 2068 700
∆www.domplan.si
∆

druzbadomplan
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NOVOSTI V MEDGENERACIJSKEM CENTRU

DOBRODELNA MODNA REVIJA GIMNAZIJE KRANJ

Aprilski program kranjskega medgeneracijskega centra prinaša
nekaj novosti. V sredo, 20. aprila, ob 17. uri se je, denimo, možno
udeležiti delavnice Zdravo z naravo, na kateri bodo udeleženci
izvedeli marsikaj zanimivega o zeliščih, divjih plevelih in plodovih
ter katere lahko uporabimo v zdravstvene namene in prehrani.
V ponedeljek, 25. aprila, ob 18. uri pa pripravljajo predstavitev
nordijske hoje. Gre za eno najbolj učinkovitih, celovitih in dostopnih telesnih aktivnosti. Na videz zelo preprosta aktivnost z nekaj
znanja o pravilni tehniki hoje nudi eno boljših oblik rekreacije,
pri kateri ohranjamo vzdržljivost in telesno kondicijo. Številne
zanimive aktivnosti prinaša tudi majski program, med drugim
motivacijsko predavanje Kako zadovoljno živeti in v miru umreti?,
ki bo 19. maja ob 17. uri. Potekale bodo tudi številne družabne
aktivnosti, na katere lahko udeleženci pridejo sami: avstralska
igra ravbar remi, tarok, ljudsko petje, družabni plesi, šah ...
Pripravljajo tudi delavnice slovenščine za otroke priseljencev
Jezikam slovensko. Celotni program je dostopen na spletni strani
Ljudske univerze Kranj www.luniverza.si. A. Š.

Na Gimnaziji Kranj bo danes, 19. aprila, ob 18. uri dobrodelna
modna revija DrugaRoka. Za potrebe revije so zadnje tedne zbirali
stara, a še uporabna oblačila dijakov in dijakinj, nato pa so izbrali
kose, ki jih bodo predstavili na modni pisti in bodo na voljo na
dražbi. Za prostovoljni prispevek bo možno poskusiti tudi razne
domače dobrote. Izkupiček bodo namenili Centru Korak. A. Š.

Iščemo
nove sodelavce!

EKO DAN NA OREHKU IN V MAVČIČAH
V petek, 22. aprila, bodo na Osnovni šoli Orehek Kranj in
na podružnični šoli v Mavčičah z Eko dnevom zaznamovali
dan Zemlje. »Ta dan bo šola odprla svoja vrata staršem,
starim staršem, krajanom in vsem drugim zainteresiranim
zunanjim obiskovalcem,« je napovedal ravnatelj Drago Zalar
ter dodal, da se obeta zanimivo dogajanje: na šoli v Mavčičah
med 8.20 in 12.40, na Orehku pa med 9.30 in 12.40. Učenci
bodo na različnih delavnicah postorili številna opravila, da
bosta šoli še prijaznejši do uporabnikov in tudi do okolja.
Komunala Kranj bo v Mavčičah na parkirišču pri gasilskem
domu med 8. uro in 9.30 obiskovalcem prikazala nekatere
svoje dejavnosti in vozila, na Orehku pa med 10. uro in 12.40.
»Na šolskem dvorišču na Orehku se bodo obiskovalcem na
stojnicah predstavili lokalni dobavitelji s kulinaričnimi proizvodi, kot so mlečni izdelki, domači kruh, sok, med ... Našemu
povabilu se je prijazno odzval tudi znani kuharski mojster
Bine Volčič, ki nam bo gotovo pripravil kakšno kulinarično
specialiteto,« je povedal ravnatelj. Na Orehku bo potekala
tudi izmenjevalnica rabljenih oblačil, ob 12. uri pa bodo pri
šoli slavnostno posadili oreh. Na obeh šolah bo potekala tudi
zbiralna akcija odpadnega papirja; kontejner za zbiranje bo
na voljo že dan prej, torej v četrtek, od 14. ure dalje. A. Š.

RAZVOJNI INŽENIR
ELEKTROTEHNIKE (m/ž)
	za izvajanje rešitev oz. aktivnosti v sklopu
načrtovanja namenskih strojev

OBLIKOVALEC KOVIN (m/ž)
	za izdelavo delov na univerzalnem
rezkalnem stroju

VINSKA POT V KRANJSKIH ROVIH

MONTER-FINOMEHANIK (m/ž)
	za sestavo sklopov in podsklopov
namenskih strojev

MATECH D.O.O., BR ITOF 395, KRANJ

Ker izvedba novembrske Vinske poti v rovih pod starim Kranjem
zaradi covidnih ukrepov ni bila možna, je Zavod za turizem in
kulturo Kranj (ZTKK) priljubljeni dogodek prestavil na letošnjo
pomlad. Vinska pot se bo tako v rovih vila 13. in 14. ter 20. in 21.
maja. Zaradi obnove rovov bo prireditev potekala le v prvem delu
rovov, z izhodom na kanjonu Kokre, kljub temu pa se bo s ponudbo vin in drugih domačih dobrot predstavilo več kot štirideset
razstavljavcev. Vstopnice, ki so jih obiskovalci kupili že lani pred
novembrskimi termini, veljajo tudi za majske izvedbe. Še vedno
jih je možno kupiti, se pa termini vztrajno polnijo, je povedala
Petra Žibert z ZTKK, kjer se že pripravljajo tudi na novo sezono v
Letnem gledališču Khislstein. A. Š.

Nudimo zaposlitev za nedoločen delovni čas s
poskusno dobo, uvajanjem na delovno mesto in
možnostjo dodatnega izobraževanja.
Informacije in prijave na
zaposlitev@matech.si.

10 I VOLITVE

V nedeljo bomo volili
Na volitvah v državni zbor, ki bodo 24. aprila, se bo za naklonjenost volivcev v vseh treh kranjskih
okrajih potegovalo po dvajset kandidatk in kandidatov.

Besedila: Simon Šubic

V

Naročnik: NSi

Naročnik oglasa: NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA

nedeljo bodo potekale redne volitve v državni zbor. Volilna komisija 1. volilne enote Kranj je prejela
dvajset kandidatnih list in vse tudi
potrdila. Po dvajset kandidatk in kandidatov se torej v vsakem od volilnih okrajev poteguje za naklonjenost volivcev.
Mestna občina Kranj je razdeljena na tri
okraje. Četrti volilni okraj Kranj 1 obsega
center Kranja in okoliške krajevne skupnosti, 5. volilni okraj Kranj 2 obsega večinoma naselja na desnem bregu Save, 6.
okraj Kranj 3 pa severni del občine.
Opozoriti velja, da se jutri (20. aprila)
opolnoči izteče rok, do katerega lahko
volivci zaprosijo za glasovanje na domu
zaradi bolezni. Državna volilna komisija

(DVK) je sprva sprejela sklep, da morajo
volivci k vlogi priložiti zdravniško potrdilo. Ker zdravniki zavračajo izdajo potrdil, pri čemer se sklicujejo tudi na zakonodajo, ki takih potrdil ne predvideva,
je ministrstvo za zdravje prejšnji teden
zaprosilo izvajalce zdravstvene dejavnosti, naj zdravniki izdajo kakršnokoli
obvestilo, da se volivec zaradi bolezni
ne more udeležiti volišča. Za volivce,
ki bodo med volitvami v izolaciji, tako
zadostuje že, če k vlogi za glasovanje
na domu predložijo SMS-sporočilo ali
sporočilo iz zVem, za druge bolnike, ki
niso okuženi z novim koronavirusom,
a bi vseeno želeli glasovati od doma, pa
zadostuje obvestilo katerega koli zdravnika, ne samo družinskega. Na DVK so
se sicer za dokazovanje bolezni odločili
na podlagi izkušenj z lanskega referen-

Marija
Rogar
RAJ

4. VOLILNI OK

Matej
Tonin

Kranjčani,
vladni program 2022 – 2026 ODLOČNO NAPREJ!
prinaša rešitve in večjo blaginjo za vse državljane:

✓ zeleno socialno tržno gospodarstvo,
✓ vsem dostopno javno zdravstvo,
✓ država v službi človeka,
✓ vsestranski razvoj posameznika,
✓ povezana, enakomerno razvita Slovenija.

RAJ

6. VOLILNI OK

duma o vodi, ko so nekateri volivci zaprosili za glasovanje na domu, ker naj se
ne bi mogli udeležiti glasovanja na volišču, ob prihodu članov volilnega odbora
pa so prostodušno priznali, da se jim le
ni dalo iti na volišče.
Na DVK so sprva razmišljali tudi o rešitvi, pri tem so se zgledovali po Portugalski, da bi volilni upravičenci, ki so v izolaciji zaradi okužbe z novim
koronavirusom, na voliščih glasovali v
določenem časovnem obdobju, na primer med 17. in 18. uro ali med 18. in 19.
uro. Vendar pa so ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje
in strokovna posvetovalna skupina za
covid-19 temu predlogu nasprotovali,
ker da volilna pravica ne sme ogroziti
pravice do zdravja. DVK je zato ta predlog umaknila.

Irena
Dolenc

Vabimo vas, da 24. aprila 2022

na glasovnici oddate
glas za Novo Slovenijo.

RAJ
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Naročnik oglasa: PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE, KAMNIŠKA ULICA 47, LJUBLJANA

Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

Bojan Homan
5. v.o.

prt.si

Nataša Jenkole
4. v.o.
Mag. Branko Grims
6. v.o.

15
Boštjan Tavčar

Naj razvoj služi ljudem!

PIRATI

OGLASNO SPOROČILO

Polona
Šafner
Samostojna podjetnica, mati dveh otrok,
ljubiteljica plavanja, narave in knjig.
Zakaj kandidiram za poslanko DZ:
Pravijo, da v prihodnost ne vstopamo,
ampak jo ustvarjamo. Verjamem, da
kot družba zmoremo ustvariti takšno
prihodnost, da si bodo mladi želeli
ostati in ustvarjati v Sloveniji. In prav
tako verjamem, da zmoremo ustvariti
prihodnost k spoštovanja vrednemu
življenju v starosti.
Glas za NAŠO DEŽELO je glas za kulturni
dialog, spoštovanje, srčnost in sodelovanje.
Hvala za zaupanje in vaš glas,
Polona Šafner, univ. dipl. org.

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR
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VOLITVE I 13
GLASUJETE LAHKO TUDI ZUNAJ KRAJA PREBIVALIŠČA
PREDČASNO GLASOVANJE

Naročnik oglasa: LEVICA, PREŠERNOVA ULICA 3, LJUBLJANA

Tistim, ki bodo zboleli po 20. aprilu,
torej od četrtka naprej, zakonodaja ne
omogoča glasovanja na volitvah. Tej
situaciji se lahko izognete s predčasnim glasovanjem, ki poteka od danes
do četrtka med 7. in 19. uro. Volišči za
predčasno glasovanje sta na sedežu
Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1)
in v Šmartinskem domu v Stražišču.
Na slednjem lahko predčasno glasujejo volivci iz naselij Breg ob Savi,
Čepulje, Jama, Jamnik, Javornik,
Lavtarski Vrh, Mavčiče, Meja, Nemilje,
Njivica, Planica, Podblica, Podreča,
Praše, Pševo, Rakovica, Spodnja
Besnica, Zgornja Besnica, Spodnje
Bitnje, Srednje Bitnje, Zgornje Bitnje,
Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Zabukovje, Žabnica ter del naselja Kranj,
in sicer z območji volišč Struževo,
Huje I (na OŠ Staneta Žagarja) in Huje
II (na OŠ Jakoba Aljaža), Zlato Polje I
in Zlato polje II (obe na OŠ Franceta
Prešerna) ter Planina I in Planina II
(obe na OŠ Staneta Žagarja).

Boste v nedeljo, na dan volitev, v drugem kraju, a vseeno želite glasovati? Danes do
polnoči imate še možnost, da na okrajno volilno komisijo naslovite vlogo za glasovanje
na izbranem volišču omnia, ki bodo organizirana na sedežih vseh okrajnih volilnih enot
oziroma upravnih enot. Vlogo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča je možno
oddati tudi na portalu eUprava (področja Vloge) z e-identiteto ali brez nje.

ANA ČERNE

Cenjene upokojenke in upokojenci!
Več kot 600.000 nas je!
Če bi stranke resnično spoštovale upokojence,
bi bili naši materialni, bivalni in drugi pogoji
bistveno boljši.

Najpomembnejši programski cilji,
ki smo si jih zadali, so:
Za dostojne pokojnine
Za vsem dostopno javno zdravstvo
Za zdravo okolje
DR.

Naročnik oglasa: DESUS, KERSNIKOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

Edino DeSUS je dosegel pozitivne premike,
a še premalo. V naslednjem mandatu bomo
delovali bolje.
Stranka DeSUS je ponovno konsolidirana in so
izpolnjeni vsi pogoji za njeno uspešno delovanje,
tudi in predvsem v parlamentu

Pridite na volitve,
obkrožite
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Stanislav Lončarič
VO 4 KRANJ I

Marko Petrič
VO 5 KRANJ II

BOJAN POTOČNIK

dr. Bojan Potočnik
VO 6 KRANJ III

Naročnik oglasa: STRANKA ALENKE BRATUŠEK, ŠTEFANOVA UL. 5, LJUBLJANA

Sem Janez Černe in v Kranju kandidiram za
vašega poslanca.
Zadovoljen sem, da so se v zadnjih treh letih
na lokalni ravni zadeve v Kranju začele obračati
na bolje. Kranj končno postaja pravo regijsko
središče. A izvedba nekaterih projektov je le v
pristojnosti države, pri čemer izzivi Kranja doslej
v Državnem zboru niso bili dovolj slišani. Zaradi
neaktivnosti poslancev Kranj še ni mogel doseči
vsega razvoja in napredka, ki bi ga lahko. Kot
podžupan Mestne občine Kranj sem opazil, da se
stvari skoraj nikoli ne premaknejo same od sebe.
Čas je, da se stvari končno začnejo premikati na
bolje!
Tretja največja slovenska občina si nedvomno
zasluži več, zato si bom kot poslanec aktivno
prizadeval za konkretne projekte v korist Kranja.
V županski ekipi smo poskrbeli za dobre
temelje nujno potrebnih projektov, zdaj pa je
čas, da se tudi na državni ravni potrudimo in jih
premaknemo v izvedbo.
Pridite na volitve. Glasujte zame in za Socialne
demokrate.
Vaš kandidat za poslanca,
Janez Černe

Glavni cilji, za katere si bom
prizadeval kot poslanec:
■ ZA BOLJŠO POVEZLJIVOST
Izgradnja AC Kranj-sever in delna izgradnja kranjske
severne obvoznice
Za 30-odstotkov lahko s pomočjo države prometno
razbremenimo nevarni AC priključek Kranj Vzhod, glavno
vpadnico v Kranj ter obenem poskrbimo za okolje, prihranek
časa in goriva.

■ ZA MLADE IN STAROSTNIKE
Nova najemniška stanovanja Stanovanjskega sklada RS
ZA aktivno državno stanovanjsko politiko!
Prizadeval si bom za gradnjo novih stanovanj ter hitrejšo
izvedbo že projektov SSRS, predvsem izgradnjo novega
naselja Ob Savi.

■ ZA VARNO STAROST
Nov javni dom upokojencev
Mestna občina Kranj bo projekt podprla z zemljišči in kritjem
stroškov gradbene dokumentacije. Moja naloga pa bo
zagotoviti državna sredstva ter čim hitrejši začetek gradnje.

■ ZA BOLJŠE JAVNO ZDRAVSTVO
Projekt Splošne Gorenjske bolnišnice v Kranju
Moj cilj bo sprejem zakona o financiranju ter začetek gradnje
nove bolnišnice v Kranju. Imamo že podporo 11 gorenjskih
občin, idejno zasnovo in elaborat, v pripravi je prostorski
načrt.
Jani odlično pozna problematiko
Kranja in ve, kaj je na državni
ravni treba narediti. Vem, da bo
obljubljeno tudi izvedel, kar je
doslej že dokazal.
Matjaž Rakovec,
župan Mestne občine Kranj

■ ZA JAVNI PROMET
Centralni potniški terminal in nova avtobusna postaja
Moj cilj bo zagotovitev sredstev in ureditev postopkov za novo
železniško in avtobusno postajo s podzemno garažno hišo ter
umestitev novega tira med Kranjem, letališčem in Ljubljano.

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

JANEZ ČERNE
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Mladi o poklicni prihodnosti
Na zasedanju 32. nacionalnega Otroškega parlamenta sta sodelovala tudi Jon Lampe in Juš Kecelj
z Osnovne šole Matije Čopa Kranj.
Besedilo: Ana Šubic
Foto: Katja Pokorn

V

Naročnik: Gibanje Svoboda, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana, gibanjesvoboda.si

državnem zboru je minuli teden pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije potekalo 32. zasedanje nacionalnega Otroškega parlamenta; že tretje leto zapored na temo
Moja poklicna prihodnost. Med 111 mladimi parlamentarci iz vse Slovenije sta bila tudi devetošolca z Osnovne šole (OŠ)
Matije Čopa Kranj Jon Lampe in Juš Kecelj. Za sodelovanje so ju
skupaj s po dvema učencema iz Preddvora in Cerkelj izbrali na
marčevskem medobčinskem otroškem parlamentu v organizaciji Društva prijateljev mladine Kranj. Na medobčinskem parlamentu sta mlada parlamentarca s Čopove šole uspešno odvodila
delavnico o poteh do poklica. »Vrstnike, ki še ne vedo, kakšen
poklic bi opravljali, sva z različnimi vprašanji, na primer o osebnih lastnostih, hobijih, željah glede načina dela in delovnega
okolja ..., poskušala usmeriti na pravo področje,« je povedal Juš,
Jon pa je dodal, da je bil velik izziv spodbuditi udeležence, da so
se bolj razgovorili. »Bila sta fantastična, oba imata krasne voditeljske spretnosti,« je oba učenca pohvalila mentorica šolskega
parlamenta Klavdija Prosenc ter poudarila, da sta bila odlična
tudi na zasedanju nacionalnega Otroškega parlamenta.

Zaslužimo si boljšo državo.

Andreja Kert VO1
Sandra Gazinkovski VO2
Tomaž Krišelj VO3
Kandidati Gibanja Svoboda VE1

Mlada parlamentarca Juš Kecelj in Jon Lampe z OŠ Matije
Čopa z mentorico Klavdijo Prosenc v državnem zboru

V državnem zboru so mladi parlamentarci iz vse Slovenije o
poklicni prihodnosti naprej razpravljali v petih delovnih skupinah. Juš in Jon sta se pridružila skupini, ki se je posvetila
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podtemi Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo. Kot je razložil
Juš, so se pogovarjali, kakšne možnosti
jim nudi EU glede izobraževanja in s
tem povezanimi izzivi ter glede dela v
tujini. Dotaknili so se prilagajanja na
novo okolje, spoznavanja novih ljudi,
kakšne veščine oz. osebne lastnosti
mora imeti posameznik, da lahko začne delati oz. se šolati v tujini ... »Iskali
smo tudi rešitve, kako zadržati mlade,
da ne bi toliko odhajali na delo v tujino,
vendar nismo prišli do zaključka. Na
plenarnem zasedanju sem predlagal,

da bi povečali proračun za kadrovske
štipendije in štipendije za poklice, ki
jih primanjkuje, ter s tem pametne in
sposobne delavce zadržali v Sloveniji,«
je povedal Jon, ki si sicer želi postati
veleposlanik Slovenije v tuji državi, Juš
pa o svojem prihodnjem poklicu še ni
povsem odločen. Ko so delo po skupinah končali, so o ugotovitvah poročali
ostalim parlamentarcem, nato pa se
je razvila dolga razprava. Na koncu so
izglasovali še temo 33. nacionalnega
Otroškega parlamenta, in sicer Duševno
zdravje otrok in mladih.

Zasedati poslanske sedeže in razpravljati v dvorani državnega zbora je bilo za
učenca OŠ Matije Čopa posebno doživetje. Jon je pristavil: »Navdušen sem bil
nad dejstvom, da sedim v istem prostoru kot ljudje, ki vplivajo na naša življenja.« Nekateri od njih so mlade parlamentarce tudi nagovorili oz. jim
prisluhnili, med drugimi predsednik
republike Borut Pahor in predsednik
državnega zbora Igor Zorčič. Glas mladih bi sicer moral biti bolj upoštevan,
saj bodo prav oni oblikovali prihodnost
naše države, je še poudaril Jon.

VinciSmile – nevidne opornice za poravnavo zob
Vsak človek ima individualno in s tem povezano tudi specifično postavitev zob. Pri tem se pri nekaterih pojavljajo funkcionalne težave, spet pri drugih pa so težave predvsem estetske.
Vedno bolj priljubljena je rešitev težav z nevidnimi zobnimi
opornicami. Nevidne zobne opornice so sinonim za enostavno in napredno ortodontsko zdravljenje, ki je estetsko učinkovito in neboleče. Opornice, izdelane iz biomedicinskega polimernega materiala, so na zobeh skoraj neopazne.
VinciSmile je sistem zobnega aparata, ki ga predstavljajo
snemljive prozorne opornice debeline 0,75 mm. Podjetje VinciSmile ponuja dva različna sistema izdelave zobnih opornic.
VinciSmile Classic je sistem, pri katerem z vsako opornico
debeline 0,75 mm zobe premaknemo za 0,2 mm. Vsakih 14 dni
se opornica zamenja, saj v tem času doseže premik 0,2 mm.
VinciSmile Premium pa je sistem, pri katerem je za posamezen premik zob za 0,3 mm treba uporabiti dve opornici,
s čimer skrajšamo čas za posamezen premik na 12 dni. Prvo
opornico debeline 0,625 mm nosite 5 dni in nato še drugo
opornico debeline 0,75 mm 7 dni.

V štirih korakih do popolnega nasmeha:
1. korak – posvet pri izbranem zobozdravniku ali ortodontu,
sledi 3D-skeniranje ali odtiskovanje vaših zob
2. korak – izdelava načrta: Na podlagi vašega stanja zob in želja
se naredi ortodontski načrt premika zob, s katerim se v 3D-simulaciji prikaže potek premika zob po posameznem koraku,
vse do končnega rezultata. Prejeli boste tudi točen podatek,
koliko korakov je potrebnih za želen rezultat.
3. korak – potrditev načrta: Ko ste z načrtom zadovoljni vi in
vaš zobozdravnik, potrdite načrt in izdelava opornic se bo
začela.
4. korak: namestitev attechmentov in nošenje nevidnih zobnih
opornic: Ob upoštevanju navodil vašega terapevta ne pozabite na ustno nego in čiščenje opornic.
Posamezno opornico nosite vsaj 22 ur na dan.
Nevidne ortodontske opornice ne motijo govora in so pri
merne skoraj za vsakogar, kljub temu omejitev obstaja – v
primeru večjih ortodontskih težav z opornicami ne moremo
doseči želenih rezultatov, s čimer boste najkasneje seznanjeni
v drugem koraku.
Za več informacij smo vam na voljo, prav tako pa vam lahko
pomagamo pri izbiri vašega terapevta za poravnavo zob.

Skenirajte in obiščite spletno stran
za več informacij.

PROMOCIJSKA KODA ZA SPLETNO TRGOVINO,
KJER NAJDETE VSE ZA USTNO NEGO:
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ZOBNA TEHNIKA KRIŽNAR, d. o. o.

www.ztkriznar.eu
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Za digitalizirano prihodnost
Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj in gorenjske občine so sprejele regijski akcijski
načrt za digitalno preobrazbo, ki velja za prvi tovrstni dokument pri nas. O tem, kaj prinaša
digitalizacija in kakšne spremembe si na tem področju lahko obetamo v prihodnje, smo se pogovarjali
z Jeleno Vidovič, vodjo razvojnega področja za pametne skupnosti.

Besedilo: Aleš Senožetnik

Kaj so pametne skupnosti?
Pametne skupnosti so predvsem ljudje, ki razumejo obstoj
novih orodij, zaradi katerih je njihovo vsakdanje življenje
lažje, bolj optimizirano in avtomatizirano. Veliko tehnološko
naprednih orodij je bilo razvitih, pa v realnem življenju niso
nikoli zaživela, zato brez ljudi, ki razumejo orodja in rešitve,
ni pametnih skupnosti.

Kot prva regionalna razvojna agencija pri nas ste pripravili akcijski načrt za digitalno preobrazbo Gorenjske. Kaj je namen dokumenta?
Za vsak razvoj je potrebna strateška osnova, ker pa je to
področje novo, so se občine parcialno odločale za samostojno pripravo teh dokumentov, zato se nam je zdelo smiselno,
da za celotno Gorenjsko naredimo enoten razvojni načrt, saj
digitalizacija ni proces, ki je omejen z mejami občine. Tako
smo začeli odločevalce na lokalni ravni ozaveščati o tem, kaj je
digitalizacija in katere aktivnosti bi bilo smiselno optimizirati.
Skupaj smo tako opredelili konkretne cilje in projekte.

Lahko navedete kakšen konkreten primer?
Mestna občina Kranj velja za pionirja razvoja na tem področju,
ne le na Gorenjskem, temveč na nacionalni ravni. V ta namen
na mestni upravi deluje tudi sektor za razvoj in pametno skupnost, s katerim smo skupaj pripravili prvi regijski projekt na
temo pametnih rešitev. V sodelovanju tudi z drugimi občinami je nastal projekt Pametni prometni sistemi. V okviru tega
smo iskali rešitve za pametno prometno signalizacijo in še
kaj. Namen projekta je bil, da vsak udeleženec v prometu čim
prej in čim bolj optimalno pride od točke A do točke B. Da se
pretočnost prometa rešuje v realnem času, torej da prometna
signalizacija in znaki komunicirajo s sistemom upravljanja in
na ta način zagotovimo čim bolj tekoč promet. Na primer, da
ne stojimo pri rdeči luči, ko je križišče prazno.
Projekt smo prijavili na razpis na temo pametnih skupnosti
ministrstva za javno upravo in po neformalnih informacijah,
ki jih imamo, bi bil tudi financiran, a je ministrstvo razpis razveljavilo. Obljubljeno nam je bilo, da ga bodo ponovili, a se to
še ni zgodilo, tako da iščemo alternativne vire financiranja, saj

Jelena Vidovič / Foto: osebni arhiv
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smo v projekt vložili ogromno sredstev in časa. V vmesnem
času smo ga nadgradili še s pametnimi parkirišči: voznik, ki
išče prosto parkirno mesto, bo prek mobilne aplikacije prejel
informacijo, katero parkirišče je prosto.

Koliko so za takšne tehnološke rešitve dovzetne
lokalne skupnosti?
Zagotovo so, saj tudi akcijskega načrta ne bi mogli pripraviti
na participatoren način, v katerem so sodelovale vse občine.
Vloga regionalne razvojne agencije pa je ne nazadnje prav v
tem, da našim deležnikom predstavimo tehnološke inovacije
in prevzamemo vlogo motorja razvoja Gorenjske.

Kakšne projekte lahko v smeri digitalizacije v prihodnje še pričakujejo Kranjčani?
S sektorjem za razvoj in pametne skupnosti odlično sodelujemo pri različnih, tudi mednarodnih projektih. Med drugim
skupaj z Mestno občino Kranj ustanavljamo nov podjetniški
inkubator, v katerem si želimo nadgradnje vsebin v smeri
digitalizacije. Skupaj denimo tudi pripravljamo projekt privabljanja digitalnih nomadov. Gre za ljudi, ki delajo na daljavo in potujejo. Namen projekta pa je, da jim ponudimo čim
bolj spodbudno okolje, v katerem lahko delujejo, oni pa skupnosti vrnejo s svojimi znanji in veščinami. Prav tako sodelu-

Veliko tehnološko naprednih orodij je
bilo razvitih, pa v realnem življenju niso
nikoli zaživela, zato brez ljudi, ki razumejo
orodja in rešitve, ni pametnih skupnosti.«
jemo pri digitalizaciji turizma, denimo v smeri opremljanja
turističnih znamenitosti z digitalnimi vsebinami, možnostjo
digitalnih vodičev …

Kako visoko pa se umeščamo pri digitalnih kompetencah? So te zadovoljive za vedno bolj digitalizirano
družbo?
Na tem področju Slovenija zaostaja za evropskim povprečjem. Le 55 odstotkov odraslih ima razvite osnovne digitalne
kompetence. V zvezi s tem so nekateri ukrepi že sprejeti, tudi
v okviru zakona o digitalni vključenosti, ki med drugim prinaša t. i. digitalne vrednostne bone. Ko govorimo o digitalni
pismenosti, sicer najprej pomislimo na starejše, a je treba
poudariti, da je deficit opazen tudi pri mladih, ki jim manjka
znanja predvsem pri zapolnitvi nekaterih deficitarnih poklicev. Prav zato se razvijajo šolski programi, ki bodo pripomogli k tovrstnemu opismenjevanju mladih, saj so te veščine
vedno pomembnejše pri iskanju kadrov.

Veliko je govora tudi o kibernetski varnosti. Se uporabniki spleta zavedamo nevarnosti na tem področju?
Kibernetski napadi so globalno med najhitreje rastočimi oblikami kriminala. Ta je po pojavu epidemije zrasel za tristo
odstotkov, vsakih 39 sekund se zgodi hekerski napad, kar 95
odstotkov nepooblaščenih dostopov do informacij pa je posledica človeške napake. Imamo torej sisteme, ki so varni, a se ljudje
na znamo varno obnašati. To so tudi razlogi, da 10. maja na
Brdu pri Kranju organiziramo konferenco, na kateri bodo o tej
problematiki razpravljali tako domači kot tuji strokovnjaki,
namenjena pa je strokovni in tudi laični javnosti, ki jo to področje zanima. Prijave bomo zbirali na spletni strani BSC Kranj.

Želite redno zaposlitev v prijetnem in stimulativnem
okolju v Kranju? Vas zanima možnost strokovnega
in osebnega razvoja? Vas veseli delo na tehničnem
področju?
Skupino ISKRA ISD odlikuje 70-letna tradicija s področja
predelave kovin, plastičnih mas, litja aluminija in galvanske
zaščite. Na eni lokaciji združujemo devet tehnologij, ki
jih povezujemo v hibridne rešitve. Delujemo na področju
avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. V
skupini je šest podjetij z več kot 540 sodelavci.

Zaradi hitre rasti poslovanja k sodelovanju vabimo
nove sodelavce/ke za:

.	DELO V PROIZVODNJI – strugarji, galvanizerji,
delavci za preprosta dela,

.	DELO NA PODROČJU INFORMATIKE –
inženir za digitalizacijo,

.	DELO NA PODROČJU PROJEKTIVE –
.
.

projektante konstrukterje,

VODENJE IZMENE V PROIZVODNJI,
DELO V MERILNICI.

Če želite biti del naše ekipe, nam pošljite prijavo z
življenjepisom na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si.
Razpise za posamezna prosta delovna mesta in več o
podjetjih v skupini ISKRA ISD si lahko ogledate na naši
spletni strani https://www.iskra-isd.si/sl/.

www.iskra-isd.si

Spomladanski koncert Gimnazije Kranj 2022

ZA VSE,
KI SANJAJO
najlepša glasba iz
filmov in risank
Letno gledališče Khislstein
torek, 10. maj, ob 19.30

Nastopajo:

Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj,
dirigent Erik Šmid

Fantovski pevski zbor Gimnazije Kranj,
dirigentka Ana Urh
Orkester Gimnazije Kranj,
dirigent Karim Zajec
Številni gimnazijski solisti

Brezplačne vstopnice bodo na voljo
na informacijski točki TIC Kranj
(Glavni trg 2, Kranj) od 2. maja
dalje vsak dan med 9. in 18. uro.
www.gimkr.si
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Gostili Tadejo Brankovič

Dijakom Gimnazije Franceta Prešerna je položila na srce, da je tudi izobraževanje izredno pomembno.

Besedilo: Ana Šubic

N

a Gimnaziji Franceta Prešerna so marca gostili Tadejo
Brankovič. Nekdanja vrhunska biatlonka in štirikratna
olimpijka je obiskala dijake športnih oddelkov. Brankovičeva v svoji lani izdani avtobiografiji Peta olimpijada
opisuje tudi svoje srednješolske dni, ki jih je podredila športu,
želje in prizadevanja po vrhunskih rezultatih. Dijakom je položila na srce, da je izobraževanje izredno pomembno. Spregovorila je o občutjih z olimpijskih iger, na katerih je nastopala med
letoma 1998 in 2010, o obdobju med letoma 2004 in 2007, ko
je v svetovnem pokalu osvojila dve srebrni in štiri bronaste
medalje, pa tudi o težkih življenjskih preizkušnjah – svoji peti
»olimpijadi«, ki jo opisuje v zadnjem poglavju knjige. V njem
je zajela obdobje po koncu kariere, obdobje težke ločitve in borbe z rakom, ki ga je lažje premagovala tudi zaradi izkušenj v
vrhunskem športu, kot so odrekanje, vztrajnost, premagovanje
same sebe. Po diagnozi rak je spremenila pogled na življenje,
premešala svoje prioritete in vrednote, rekreativni šport pa ostaja njena stalnica. Dijake in profesorje je navdušila s pozitivnim
pogledom na življenje.

Nekdanja biatlonka Tadeja Brankovič je spregovorila o
svojih vzponih in padcih, ki jih opisuje tudi v knjigi Peta
olimpijada. / Foto: arhiv šole

Na Srednji tehniški šoli izobražujemo za poklice prihodnosti, zato smo naše dijake tokrat
odpeljali na strokovno ekskurzijo, kjer so si v okviru Mednarodnega industrijskega sejma
v Celju ogledali najnovejše
tehnologije v povezavi z elektrotehniko, mehaniko in računalništvom. To so namreč tudi
glavni izobraževalni programi
na naši šoli.
Da gre za pomemben regionalni sejem, ki se pojavi samo
enkrat vsaki dve leti, pričata
podatka, da je med razstavljavci več kot 60 odstotkov
tujih podjetij iz več kot 32
držav, med obiskovalci pa jih
več kot 43 odstotkov prihaja
iz 13 tujih držav. Na ta način
lahko naši dijaki spoznajo
podjetja, s katerimi bodo v

svojem poklicnem življenju
sodelovali ali pa se pri njih
zaposlovali. Vidijo lahko tudi
razne stroje, ki zaradi njihove
visoke vrednosti običajno
niso na ogled širši javnosti. Praktični prikaz novosti
pri delovnih procesih, ki jih
podjetja izvajajo, in so običajno skrita za štirimi stenami proizvodnih obratov, so
bila našim dijakom široko
na vpogled, dobili pa so tudi
odgovore na mnoga vprašanja, ki so jih lahko zastavili
najboljšim strokovnjakom
različnih tehničnih področij.
Obisk takšnega sejma je tudi
za dijake ena od najboljših
priložnosti za mreženje in
sklepanje novih poznanstev.
Industrijska podjetja trenutno beležijo veliko pomanjka-

nje tehničnega kadra, zato so
naši dijaki izredno iskani na
trgu delovne sile. Za konec pa
smo tudi izjemno hvaležni, da
so vsi naši dijaki za obisk sejma s strani različnih podjetij,
ki so na sejmu razstavljala,
prejeli brezplačne vstopnice,
saj naša šola odlično sodeluje
z mnogimi izmed njih.

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj

DIJAKI SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE OBISKALI
MEDNARODNI INDUSTRIJSKI SEJEM

22 I KULTURA

Čas vrhunske dramatike
S podelitvijo festivalskih nagrad se je pred dnevi zaključil 52. Teden slovenske drame. Grumova
nagrada za besedilo Usedline dramatičarke Katarine Morano.

Besedilo: Igor Kavčič

V

dvanajstih dneh se je na letošnjem
Tednu slovenske drame zvrstilo
trinajst odličnih uprizoritev, ki so
nastale po slovenskih dramskih
besedilih. Po izboru selektorja dr. Roka
Andresa so si gledalci lahko ogledali osem
predstav v tekmovalnem in pet v spremljevalnem programu. Na sporedu je bila še
predstava, namenjena mlajšemu občinstvu, obiskovalci pa so se lahko udeležili
tudi devetih dogodkov bogatega dodatnega programa: od bralnih uprizoritev,
okroglih miz, problemskih razgovorov,
predstavitve prevodov slovenske dramatike v tujini, novih knjižnih izdaj slovenske
dramatike, tradicionalnega dneva nominirancev do dveh gledališko-koncertnih
dogodkov.
Da je slovenska dramatika spet zasvetila v
polnem sijaju, potrjujeta tako dober obisk,

občinstvo se je po dveh negotovih letih
spet vrnilo v dvorane, in izjemen nabor
uprizoritev, ki razveseljuje in kaže na to,
da tako moč kot kvaliteta slovenskega gledališča kljub mnogim težavam v času epidemije nista usahnila. Nasprotno, letošnji
festival je presegal pričakovano.
Ob zaključku so seveda podelili festivalske
nagrade. Strokovna žirija v sestavi Diana
Koloini (predsednica), Viktorija Rangelova in Tery Žeželj je za najboljšo predstavo
tekmovalnega programa in s tem prejemnico Šeligove nagrade razglasila uprizoritev Solo Nine Rajić Kranjac in ekipe
ustvarjalcev, ki je nastala v koprodukciji
Zavoda Maska in Slovenskega mladinskega gledališča.
Nagrado za najboljšo igralko tekmovalnega programa je prejela Marjuta Slamič
za vlogo Bogdane v uprizoritvi »jerebika,
štrudelj, ples pa še kaj« (Simona Semenič) v režiji Jureta Novaka, ki je nastala v
produkciji SNG Nova Gorica in Sloven-

Dramatičarki leta: prejemnica nagrade za mladega dramatika Ela Božič in
Grumove nagrade Katarina Morano / Foto: Igor Kavčič

skega mladinskega gledališča, nagrado za
najboljšega igralca pa je prejel Benjamin
Krnetić za vlogo v prej omenjeni uprizoritvi Solo.
Posebno nagrado festivala za kreacijo, ki
inventivno povezuje različne gledališke
jezike, je prejela uprizoritev Under construction (Počemučka – Nataša Keser,
Klemen Kovačič, Karolína Kotrbová, Aljoša Lovrić Krapež, Filip Mramor, Domen
Novak, Nejc Potočan, Filip Štepec, Miranda Trnjanin) v režiji Aljoše Lovrića Krapeža in produkciji Gledališča Glej.
Nagrado po izboru občinstva Prešernovo gledališče podeljuje v sodelovanju z
Gorenjskim glasom in Mestno občino
Kranj. Največjo povprečno oceno gledalcev 4,897 (glasovalo se je z ocenami od 1
do 5) je prejela uprizoritev »In stoletje bo
zardelo. Primer Kocbek« (Andrej Inkret) v
režiji Matjaža Bergerja, ki je nastala v produkciji Anton Podbevšek Teatra in SNG
Nova Gorica v sodelovanju s Cankarjevim
domom in Galerijo Božidar Jakac.
Strokovna žirija v sestavi Vesna Jevnikar (predsednica), Jakob Ribič in Tomaž
Toporišič je nagrado za mladega dramatika, za katero se potegujejo avtorji, stari do
trideset let, soglasno podelila Eli Božič za
besedilo Interpretacija Sanje.
Nagrado Slavka Gruma za najboljše novonastalo dramsko besedilo so letos podelili
že triinštiridesetič. Žirija je nagrado soglasno podelila Katarini Morano za besedilo
Usedline.
V uvodu so podelili še stanovski nagradi
Društva gledaliških kritikov in teatrologov
Slovenije – nagrado Vladimirja Kralja za
življenjsko delo je prejela Alja Predan,
priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in
teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih
pa so podelili Petri Vidali.

Lutke dveh prijateljev

KULTURA I 23

Besedilo in foto: Igor Kavčič

V

galeriji Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bila v
prvi polovici aprila na ogled razstava z naslovom Lutke
dveh prijateljev o očetu kranjskega lutkarstva Saši Kumpu (1924–1992) in njegovem sodelavcu in nasledniku
Cvetu Severju (1948–2018). Lahko bi dodali: in o razmahu
lutkarstva v Kranju, ki sta mu oba dala ustvarjalne korenine.
Čudovito razstavo je s številnimi sodelujočimi pripravila Mita
Muljavec - Uršič, ena tistih številnih »malih koreninic«, ki so
sledili tej umetnosti in tudi danes v zrelih letih verjame v moč
živopisnih lutk.
Ročne lutke, marionete, ploske lutke, javanke, take posebne
na dolgem kovinskem »obešalniku« in tiste iz debelih lesenih
kosov na vrvicah, pa take čisto običajne, ki nas znova nagovarjajo … – na razstavi so bile predstavljene raznovrstne lutke
iz več kot dvajsetih lutkovnih prestav, ki jih je ustvaril Saša
Kump, jih skupaj z njim ali za njim uporabljal Cveto Sever in
tudi naslednje generacije kranjskih lutkarjev.
Poleg lutk iz nekdanjih lutkovnih predstav so bili na ogled tudi
nekateri originalni plakati iz predstav iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, skice za lutke, na več kot dvajsetih panojih pa

Mita Muljavec - Uršič in Alja Kump v Zgodbi o vremenu

so razstavili tudi faktografsko gradivo in fotografije o obeh
mojstrih lutkarstva ter o predstavah različnih lutkarskih sestavov, ki so nastajale pod njunim budnim očesom. Razstava je
beležila odličen obisk, v največji meri vseh, ki so kdajkoli v
roke prijeli lutke – no, tokrat so s seboj pripeljali tudi vnuke.

Pomladni meseci so v Glasbeni šoli Kranj že tradicionalno polni
dejavnosti na več področjih in načrtovanja za naslednje šolsko leto.
Marca je v štajersko-pomurski regiji potekalo državno tekmovanje TEMSIG. Iz GŠ Kranj se ga je udeležilo deset solistov in kvartet
trobil. Z rezultati so več kot navdušili! Iza Kafol, saksofon, Katarina Jekovec, flavta, Žiga Leben, klavir, Nejc Urh, petje, Jakob
Zajec, fagot, in kvartet trobil v sestavi Lovro Križnar, trobenta,

Aprila so učenci in učitelji GŠ Kranj pripravili številne nastope s
predstavitvijo glasbil za otroke vrtcev in učence osnovnih šol.
Vsi so bili veseli, da dogodki zopet potekajo v živo!

Primož Pavec, pozavna, ter evfonista Sara Arh in Vid Kejžar so
dosegli zlato plaketo, pevca Bor Brenkuš Porenta in Aljaž Kolenko, učenki kljunaste flavte Ana Šenk in Isabel Jenko ter fagotist
Jurij Komelj pa srebrno plaketo. Učencem, mentorjem in korepetitorjem iskreno čestitamo!
V Glasbeni šoli Kranj se že pripravljajo na novo šolsko leto, saj se
bližajo vpisi. Da se bodo bodoči učenci lažje odločili, kateri inštrument jih najbolj privlači ali pa se morda navdušujejo nad plesom,
bodo pripravili Dan odprtih vrat. V svoje prostore na Trubarjevem
trgu vas vabijo v petek, 6. maja.
V Glasbeni šoli Kranj poučujejo kar 23 različnih inštrumentov, petje
in balet. Med 5. in 19. majem 2022 bodo na spletni strani šole www.
gskranj.si zbirali informativne prijave otrok v programe predšolske
glasbene vzgoje (5 let), glasbene pripravnice (6 let) in plesne pripravnice (od 6 do 8 let), v baletni vrtec, ki bo novost v šolskem letu
2022/23 (4 in 5 let) in na sprejemne preizkuse za inštrumente, petje
in balet, ki bodo nato potekali med 24. in 27. majem 2022. Kandidati bodo o točnem terminu obveščeni po zaključku informativnih
prijav. Za novosprejete učence inštrumentov je priporočljiva starost med 7 in 10 let, za petje 14 let, za 1. razred baleta pa 9 let.
Ne samo učenci tekmovalci, ki so omenjeni na začetku prispevka, temveč večina učencev GŠ Kranj bi potrdila, da je obiskovanje
glasbene šole po njihovem mnenju super: poučno, navdihujoče,
zabavno in družabno. Glasba namreč odpira nove poti, razširja
poglede in ustvarja pristna prijateljstva.

GLASBENA ŠOLA KRANJ, POŠTNA ULICA 3, KRANJ

USPEHI UČENCEV GLASBENE ŠOLE KRANJ
IN VPIS V NOVO ŠOLSKO LETO
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Tisnikarjev likovni svet
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava likovnih del nagrajenca Prešernovega sklada
Jožeta Tisnikarja (1928–1998), ki jih v svoji edinstveni zbirki hrani Kranjčan Alojz Ovsenik.

Besedilo: Igor Kavčič, foto: Tina Dokl

V

Galeriji Prešernovih nagrajencev je še do konca aprila
na ogled razstava likovnih del enega najbolj prepoznavnih slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. stoletja Jožeta
Tisnikarja. Kot je zapisal umetnostni zgodovinar ddr.
Damir Globočnik, je Tisnikar najbolj znan, samosvoj in izviren slovenski samouki slikar. Njegov edinstveni motivni svet in
likovni izraz je sooblikoval niz nenavadnih srečnih naključij, ki
se pozornemu obiskovalcu odražajo tudi v tokrat razstavljenih
delih, medtem ko je obširnejši zapis o slikarjevem življenju in
delu predstavljen v obsežnem katalogu.
Najbrž je bilo eno srečnih naključij tudi srečanje Alojza Ovsenika, znanega kranjskega podjetnika na področju mizarstva
in obdelave lesa – najprej s Tisnikarjevimi slikami, nato pa
tudi s slikarjem samim. Ovsenik je najprej spoznal Tisnikarjevega krokarja, in sicer na enem svojih nedeljskih obiskov
na bolšjem trgu v Ljubljani. Slika mu je bila takoj všeč, zato
jo je kupil. »Tako se je začelo. Jožeta sem kasneje spoznal na
razstavi njegovih del v Kamniku, kjer sva si prvič segla v roke
– in od takrat naprej sva postala prijatelja, od njega pa sem
začel kupovati slike. Danes je v zbirki več kot sto del, žal sem
jih pred leti zaradi poslovnih težav moral nekaj tudi prodati,
sem pa lani od prodajalca iz Avstrije kupil tudi eno njegovih
najzgodnejših del,« je ob odprtju razstave povedal upravičeno
ponosni lastnik zbirke.

Vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež in
lastnik zbirke Tisnikarjevih del Alojz Ovsenik

Tisnikar se v Galerijo Prešernovih nagrajencev vrača po
enajstih letih, so pa tokrat predstavljena izključno dela, ki jih
je za razstavo posodil Alojz Ovsenik. Kot je povedal vodja galerije Marko Arnež, je tokrat predstavljenih 34 slik na platnu in
15 risb. Presenetljivo veliko je njegovih zgodnjih del, 13 slik iz
prvega ustvarjalnega obdobja iz šestdesetih let ter sedem del
iz desetletja kasneje. Po Globočnikovih besedah je vsaka Tisnikarjeva slika nastala na podlagi njegovega osebnega doživetja. Njegov prvi likovni mentor Karel Pečko ga je imenoval za
'virtuoza zeleno-črnega upanja'.
»Zelo sem počaščen, da sem lahko prispeval slike za razstavo,
ki bo na ogled v tej odlični galeriji, hkrati pa sem vesel, da mi
je vendarle uspelo večji del zbirke obdržati v Kranju. Všeč mi
je njegov način slikanja in vedno znova se me dotaknejo motivi in teme, ki se jih je loteval. Samo poglejte oči teh njegovih
ljudi na slikah. Zelo ga cenim, zame je Tisnikar velik kot Van
Gogh,« je ob odprtju razstave povedal Alojz Ovsenik, ki je tudi
sicer za celotno zbirko doma uredil veliko galerijo. V Galeriji
Prešernovih nagrajencev je na ogled tudi kratek film o zbirki,
ki so ga posneli v Studiu Oskar.

Z mojstrom koncertne
fotografije
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Besedilo: Igor Kavčič

V

centru alternativne kulture Trainstation Subart v okviru
akcije Šola odprtih vrat v aprilu poteka Delavnica koncertne fotografije, ki jo vodi mentor, odlični fotograf Janez
Pelko. Koncertna fotografija je ena najzahtevnejših podzvrsti profesionalnega fotografiranja, ki jo Pelko goji že skoraj tri
desetletja. V svojo koncertno fotobiografijo je vpisal tako rekoč
vse pomembnejše koncerte velikih skupin roka in njegovega
širokega glasbenega sorodstva. Delavnica poteka štiri aprilske
popoldneve.
Pelko je na uvodnem predavanju pripravil projekcijo koncertnih fotografij, slušatelje je seznanil s pristopom in odnosom
do glasbenih izvajalcev, spoznaval pa jih je tudi s fotografskimi tehnikami, opremo in osnovnimi nastavitvami. Odrska
razsvetljava na večini koncertov namreč za fotografe predstavlja izredne razmere za delo. Pretekli teden je sledil praktični
del s simulacijo koncerta. »To je bila nekakšna 'suha vaja' z
bandom, ko smo lahko delali počasi v kontroliranih pogojih
dvorane Trainstation,« pove Pelko, ta teden pa bodo fotografi-

Janez Pelko je eden izmed mojstrov koncertne fotografije
pri nas. / Foto: Primož Pičulin

rali pravi koncert skupine Batushka. Zadnji četrtek v aprilu bo
sledilo še komentiranje posnetih fotografij. V prihodnje nedvomno lahko pričakujemo še kakšnega dobrega koncertnega
fotografa več.

60 let
Pionirske knjižnice
razstava
maj 2022

www.mkk.si

V Cafe galeriji Pungert razstavlja fotografinja Maša Kores. / Foto: osebni arhiv

Na poti v nekoč
V Cafe galeriji Pungert je na ogled zanimiva fotografska razstava fotografinje Maše Kores
z naslovom Podobe preteklosti, ki znova daje življenje nečemu, česar ni več.

Besedilo: Igor Kavčič

Predstavljate se s ciklom fotografij
iz zapuščenih stavb in degradiranih območij … tokrat ste vaš nadrealistični opus postili doma?
S fotografijo se ukvarjam že več kot trinajst let, začela pa sem prav s fotografiranjem zapuščenih objektov. To je moja
strast, moj hobi – to sem jaz. Sem edina
slovenska fotografinja, ki se s tem ukvarja, kar me dela tudi prepoznavno. Šele z
začetkom epidemije covida sem začela
fotografirati tudi nadrealistične prizore,
saj so mi bila onemogočena potovanja,
nisem pa želela ostati brez svojega najljubšega hobija. Kljub temu sem se odločila, da v Kranju razstavim cikel zapuščenih zgradb, saj bi rada ljudem pokazala,
da zapuščeno ne pomeni nujno grdo in
brez življenja. Moj nadrealistični cikel
sem prihranila za naslednjič.

Kje ste posneli omenjene fotografije in kako ste pravzaprav našli vse
te opuščene objekte? Kaj v njih vas
privlači?
Že kot otrok sem rada raziskovala neznane poti in kraje in zdaj ni dosti drugače. Rada se sprehodim ali odpotujem v
neznano, grem, kamor večina ne gre.
Blizu so mi neprehodna območja, zapuščene poti, ozke ulice, predori, ki niso
v uporabi, jaški, kanali ... Na potovanjih

se kdaj pa kdaj tudi namerno izgubim.
Fotografije na razstavi so posnete v Belgiji, Angliji, Franciji, Italiji in tudi Sloveniji. Na celinskem severu Evrope je takih
objektov res veliko. Kako jih najdem?
Imam skupino ljudi, s katerimi si izmenjavamo koordinate. Pomembno je zaupanje, saj je dobro, da za te prostore ve čim
manj ljudi, ki bi jih lahko uničili ali vandalizirali. Držim se načela »take nothing
but photos, leave nothing but footprints«
(kar lahko 'vzameš', so le fotografije, ne
pusti ničesar, razen odtisov čevljev).

Fotografije nas spominjajo na minljivost; kaj je tisto, kar vas impresionira v takih prostorih?
Impresionira me neznano in nepoznano ter ob tem tudi sama misel, da
je nekje nevarno, umazano, in da tam
verjetno ne bi smela biti. V Angliji na
primer so zapuščeni objekti zavarovani
z ograjo, varnostnikom s psom, nadzornimi kamerami. Hkrati mi je všeč tudi
vonj zapuščenih zgradb, predvsem pa
me žene radovednost, kaj se skriva v
naslednjem prostoru. Občutek je podoben tistemu na vlakcu smrti – vznemirjenje, adrenalin, pričakovanje.

Kaj je tisto, na kar se posebej osredotočate pri fotografiranju tovrstnih motivov – je to predvsem
kompozicija ali kako zapuščen je
prostor ali razpadajoč neki predmet?

Uf, to je pa težko vprašanje, na katero na splošno težko odgovorim, saj je
odvisno od prostora do prostora. Sem
ljubiteljica simetrije in centralne kompozicije, vendar le, če mi to prostor
dopušča. Drugače pa se seveda rada
osredotočim na stvari, ki so še prisotne
v teh prostorih: v bolnišnicah invalidski vozički, operacijske luči, injekcijske igle, v zapuščenih vilah so to stare
knjige, zarjaveli šivalni stroji, pribor ...
vse, kar je nekoč imelo svoj namen. V
stanovanjskih hišah se velikokrat najde
še koledar ali stari časopisi, kjer lahko
preverim datum in ocenim, koliko časa
je objekt že v takem stanju.

Kaj vas še posebej zanima v fotografiji?
Kdor si je ogledal moje fotografije tako
zapuščenih stavb, ki so na razstavi in
na spletu tudi tiste iz nadrealističnega
cikla, ve, da so tako ene kot tudi druge
vse prej kot vsakdanje. In to je tisto,
kar me privlači in vleče naprej. Raziskovanje neznanega pri razpadajočih
objektih in pa pravljični svet v nadrealističnih fotografijah, kjer se v samo
sceno večkrat kot subjekt vključim
tudi sama. S fotografijo raziskujem
svet, nove tehnike in hkrati tudi samo
sebe, saj se moje fotografije večkrat
metaforično navezujejo prav na moje
življenje, moj lifestyle (način življenja), moj ... Jaz.
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Iskalec urbanih podob
V Galeriji Šolskega centra Kranj je na ogled razstava fotografij Črno belo v barvah priznanega
makedonskega fotografa dr. Cvetana Gavrovskega.
hitenju ne zaznamo, ne občutimo. Tarča njegovih objektivov
so mimoidoči, urbani popotniki, marginalci, ljudje z ulice. Ne
slika le lepot tega sveta, brez olepšavanja nam pokaže podobe
ostarelih rokerjev, ekshibicionistov, prostitutk, umetnikov in
nastopačev, beračev, ljudi z dna, a tudi tistih, ki so se dotaknili
neba.«
Odprtje razstave, ki bo na ogled do sredine maja, je počastila
tudi veleposlanica Republike Severne Makedonije Suzana
Zelenkovska, ki se je za podporo makedonskim kulturnim
društvom zahvalila tako državi Sloveniji kot mestu Kranj in
pozvala, da se v prihodnje tudi naši fotografi in drugi ustvarjalci v kulturi predstavijo v Severni Makedoniji.

Besedilo: Igor Kavčič

O

rganiziranje fotografskih razstav je v Šolskem centru
Kranj že dolgoletna tradicija, ki jo skrbno negujejo učitelji in sodelavci Irena Jerala, Polona Hafner Ferlan in Srečko Simović. Razlogov za to je več, enega od najpomembnejših pa je ob odprtju razstave z naslovom Črno belo v barvah
podal tudi ugledni gost, avtor fotografij dr. Cvetan Gavrovski
iz Severne Makedonije, ko je dejal, da razstavo posveča vsem
učencem kot dokaz, da lahko najdejo čas tudi za hobije izven
šole, ki jih bodo izpolnjevali in jim dali spodbudo in energijo za
njihove osnovne obveznosti.
Cvetan Gavrovski je doktor tehniških ved s področja elektrotehnike, ki si je ob profesorskem delu našel tudi čas za poglede
skozi fotografski objektiv ter se uveljavil kot odličen umetniški fotograf. Na tokratni razstavi se predstavlja z okrog šestdesetimi fotografijami, predvsem pa gre za utrinke z ulic, ki jih
je posnel tako v Makedoniji kot na Nizozemskem v Amsterdamu, pa tudi v Sloveniji. Da gre za fotografa naključij, lovilca
urbanih podob iz življenjskega vsakdana, ki je pripovedovalec
in dokumentarist, je o avtorju povedala Irena Jerala: »S pretanjenim občutkom za svet okoli sebe in veliko mero potrpežljivosti v objektiv ujame delčke sveta, ki ga ljudje v našem

POLTON ANTON HABJAN S.P, CESTA NA BELO 18, KRANJ

Na odprtju razstave: Cvetan Gavrovski v družbi
direktorja Šolskega centra Kranj Jožeta Drenovca in
veleposlanice Republike Severne Makedonije Suzane
Zelenkovske / Foto: Igor Kavčič

Medijski pokrovitelj:
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Mali kristalni globus
v Besnico
Smučarski skakalec Žiga Jelar je najboljši letalec sezone.

Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Ž

iga Jelar je v minuli sezoni prehodil pot od dna do vrha.
Tik pred njenim začetkom je imel težji potek bolezni
covid-19, ki ga je za dlje položila v posteljo in oddaljila od
treningov, težke trenutke je doživljal ob vrnitvi v svetovni
pokal na novoletni turneji, zaključek sezone v domači Planici
pa ga je peljal na sam vrh. V dolini pod Poncami je kar trikrat
stopil na najvišjo stopničko. Najprej je prvič v karieri zmagal na
posamični tekmi, nato se je zmage veselil še z ekipo, po zadnji
tekmi svetovnega pokala sezone pa prejel mali kristalni globus
za najboljšega letalca zime.
»Moja pot od čistega dna do vrha je pot, za katero upam, da
bo marsikomu dala motivacijo, sam pa je tudi ne bom pozabil. Vem, kaj sem prestal. Najtežje se je bilo soočiti z neuspehi po vrnitvi, ko ni šlo, z vsemi komentarji, vso tegobo. Ko
sem po planiški zmagi prišel v studio televizije, mi je prišlo
na misel, kako sem komaj zadrževal solze, ko se mi na novoletni turneji na novega leta dan v Garmischu niti na tekmo
več ni uspelo uvrstiti, sedaj pa sem bil dvakrat v dveh dneh
na najvišji stopnički. Prehojena pot bo zapisana z zlatimi
črkami. Ne da sanjam, živim svoje sanje,« so bile v Planici
besede 24-letnega Besničana. Pred sezono je imel v mislih
olimpijske igre, ki so nato splavale po vodi, prav tako se ni
uvrstil v ekipo za svetovno prvenstvo v poletih. Uspehi ob
koncu sezone so obliž na veliko rano. Mali kristalni globus je
njegov. »Priznam, imel sem solzne oči. Vse skupaj je zame
zelo čustveno. Če veš, kako si prišel do te lovorike, to doživljaš drugače, kot če se zgodi čez noč. Vem za vsak majhen in
velik korak, ki me je pripeljal do sem. Ta konec tedna sem
dočakal tudi prvo zmago v svetovnem pokalu – in to v Planici. Fenomenalno. To je to, kar si kot otrok želiš. Zmagati
pred takšnim občinstvom je noro. To so naši navijači, naše
zastave, srce mi kar igra ...« je dejal. Na vprašanje, ali ga je
kaj presenetilo, da je bil v igri za mali kristalni globus, pa je
odgovoril: »Morda me je na poletih v Oberstdorfu presenetilo, tukaj pa ne. Napadal sem iz skoka v skok. V glavi nisem
imel malega kristalnega globusa, ampak posamezne skoke.«
Za uspehe so mu v živo in na družbenih omrežjih čestitali

Žiga Jelar je po zanj izjemno težki sezoni dobil veliko
nagrado: mali kristalni globus.

tudi številni skakalci, ki vedo, kaj je moral prestati. Še najbolje
pa to ve njegova družina, ki mu je tudi v Planici stala ob strani.
V domači Besnici so bili nanj zelo ponosni in so mu pripravili
sprejem. In kako bo preživel čas do začetka priprav na novo
sezono? »Najprej nekaj dni počitka, nato pa se bo treba posvetiti šoli. Zaključujem tretji letnik menedžmenta v športu. Posneli bomo tudi kakšno novo pesem, grem na dopust na Tenerife ... Bo kar pestro. Navajen sem, da se vedno nekaj dogaja,«
je pojasnil ob koncu sezone, ki je, čeprav so se njegovi uspehi
vrstili, ne bi podaljšal. »Izmučen sem od vseh treningov, ki
sem jih naredil od aprila lani. Po lanski sezoni sem si vzel le
tri, štiri dni premora. Trdo sem delal. Tudi poleti sem si privoščil le teden dni morja. Mislim, da tudi zato lahko danes v
rokah držim mali kristalni globus,« je poudaril.
Žiga Jelar ni samo športnik, že od mladih nog je zapisan tudi
glasbi. Pred poleti v Planici je na radijske valove prišla njegova
nova, peta skladba z naslovom Odpri oči. Govori o izgubi
medsebojnih stikov, topline in živahnosti življenja v tistih
prvih mesecih covida-19.
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Tekači bodo znova
napolnili mesto
V središču Kranja bo prvo junijsko nedeljo potekel slovenski 12-urni tek. Atraktivno tekmovanje, ki
privablja vedno več ultramaratonskih navdušencev z vseh koncev sveta, pa bo štelo tudi za državno
prvenstvo v teku na 12 ur.

Besedilo: Vilma Stanovnik

P

otem ko je prireditev dvakrat potekala v Trbojah, so
se organizatorji leta 2019 odločili, da dogodek prvič
organizirajo v središču Kranja. Slovenski 12-urni tek
je s tem postal prvi ultramaraton, ki poteka v središču
mesta. Tako lani kot letos je dobil tudi srebrno značko Mednarodne ultramaratonske zveze (IAU), že letos pa se znova
obeta kar nekaj novosti.
»Največ pozornosti bomo namenili gledalcem. Teklo bo
kar nekaj zelo znanih ultramaratoncev, zato pričakujemo
pravo malo invazijo na Kranj. Za obiskovalce bomo v startno-ciljnem prostoru postavili veliko tribuno, ob kateri se
bo moč osvežiti z različnimi pijačami. Tudi animacij ne bo
manjkalo. Čez Tavčarjevo ulico, kjer poteka proga, bomo
postavili most za lažji prehod obiskovalcev. Lani fenomenalnemu napovedovalcu Marku Robleku se bo letos pridružil še Niko Rakovec. Prvič bo potekalo državno prvenstvo
Slovenije v teku na 12 ur, hkrati pa bodo tekači iz Bosne in
Hercegovine pri nas imeli državno prvenstvo v teku na 6 in
12 ur. Ob tej priložnosti se zahvaljujem Atletski zvezi Slovenije za podporo, saj pod vodstvom predsednika Romana
Dobnikarja tudi ultramaraton v Sloveniji počasi pridobiva
veljavo. Novost bo tudi sejem športne opreme in športne
prehrane, ki se bo začel v soboto popoldan in zaključil v
nedeljo zvečer. Na prizorišču bo tudi studio z zanimivimi
gosti,« v imenu organizatorjev, Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, pravi direktor tekmovanja in ultramaratonec
Klemen Boštar.
Njegova desna roka pri organizaciji je Maja Rigač, prav tako
ultramaratonka. Kot pravi, so najbolj zveneča imena na seznamu že prijavljenih udeležencev Grk Yiannis Kouros, Poljakinja
Patrycja Bereznowska, lastnica ženskega rekorda na slovitem
Špartatlonu, španski rekorder v teku na 12 ur Ivan Penalba
Lopez ter seveda vsi najboljši slovenski ultramaratonci. »Prijavljenih je več kot 120 tekačev na obeh različicah, nekaj prostih
mest pa še imamo,« dodaja Rigačeva. Tekmovanje pripravljajo

Maja Rigač in Klemen Boštar / Foto: Damjan Končar, Fotostrel

skupaj z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, prijave pa sprejemajo še do 13. maja na https://slo12.run.
Tudi letos bo moč tekmovati na dveh razdaljah. Start teka na
12 ur bo ob 7. uri zjutraj, 6-urnega ob 13. uri.
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Hokej mu veliko pomeni
Hokejski vratar Tomaž Trelc ima že precej izkušenj, letos pa se je izkazal v golu Triglava ter skupaj
s soigralci poskrbel za zgodovinsko sezono kranjskih hokejistov.
Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

L

etošnja sezona se bo za kranjski
hokejski kolektiv zapisala v zgodovino, saj se je članski moški ekipi
prvič uspelo uvrstiti v veliki finale
državnega prvenstva. Zasluge za to ima
tudi 26-letni vratar Tomaž Trelc z Mlake,
ki je s svojimi izkušnjami in včasih prav
neverjetnimi obrambami pripomogel k
velikemu uspehu. Z njim sva se pogovarjala minuli torek, po zadnji tekmi te
sezone v domači dvorani v Kranju.

Kje ste začeli igrati hokej?
Igrati sem začel tukaj, v Kranju, ko sem
bil star komaj tri leta. Najprej sem igral,
nato sva z Miho Logarjem naredila menjavo in sem šel v gol jaz. On se je namreč bal
ploščka, meni pa je bilo v golu zelo všeč.
Pot me je kasneje zanesla na Jesenice,
nato pa še drugam, tudi v tujino.

Na finalni tekmi državnega prvenstva v dvorani v Kranju se je v vratih izkazal
zlasti Tomaž Trelc.

Vam letošnji uspeh, uvrstitev v
finale in igranje z Olimpijo, veliko
pomeni?
Vse, kar smo letos doživeli, je enostavno težko povedati. Lahko rečem le, da
smo tako na treningih kot tekmah zelo
garali, želeli smo si dokazati, kaj zmoremo. Imeli smo srečo z žrebom, odločilno tekmo za veliki finale državnega
prvenstva smo odigrali vrhunsko, res
smo znali stopiti skupaj. Mislim, da to
ni le uspeh za nas, ampak tudi za kranjski šport in zelo dobra reklama za hokej.
Lahko rečem, da se v Kranju glede hokeja zelo dobro dela in vedno bomo stremeli k temu, da bomo še boljši.

Imate za hokej v Kranju dobre
pogoje?

Tomaž Trelc si življenja brez hokeja
ne predstavlja.

Že kar nekaj časa čakamo novo dvorano, saj se o tem že dolgo govori. Sedanji
pogoji pač niso najboljši, kljub temu pa
skušamo izkoristiti vsak milimeter, vse,

kar imamo, in vse, kar dobimo. Ko bo
enkrat nova dvorana, pa bo to še dodaten plus tako za hokej kot Kranj.

Kaj počnete ob hokeju, saj od tega
vsaj v Kranju ni moč živeti?
Hodim v službo, sem vodja logistike v
spletni trgovini in vodja podpore strankam. Pred to sezono sem se vrnil v
Kranj, ker smo s fanti, z ekipo, že vse
življenje skupaj trenirali in igrali. Doma
imam družino in težko bi bilo oditi kam
dlje, morda v tujino, čeprav težko rečem,
kaj bi se zgodilo, če bi dobil novo ponudbo. Dejstvo je, da je igranje hokeja zame
nekaj posebnega, nekaj, čemur se bom
težko odrekel. Rad imam tudi ostale
športe, od tenisa, košarke do nogometa
in in-line hokeja. Seveda pa je hokej na
prvem mestu.

Kdo so vaši največji navijači?
Zagotovo družina: mami, oči, partnerica
... pa še kdo.
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Vaterpolisti na evropsko
prvenstvo
Potem ko je naša vaterpolska reprezentanca kvalifikacijski turnir v Kranju februarja končala na
tretjem mestu in je vse kazalo, da ne bo potovala v Split, bodo varovanci trenerja Krištofa Štromajerja
vendarle nastopili med evropsko elito.

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

E

vropska plavalna zveza (LEN) je
marca s svojih tekmovanj izključila
Rusijo in Belorusijo, zato je, v skladu s pravilnikom, prosto mesto na
evropskem prvenstvu v vaterpolu, ki bo
od 27. avgusta do 10. septembra v Splitu,
pripadlo slovenskim vaterpolistom. Med
vsemi tremi preostalimi reprezentancami, ki so kvalifikacije končale na tretjem
mestu, so imeli namreč naši vaterpolisti
najboljše povprečje osvojenih točk.
Ena od prvih nalog, ki sedaj čaka našo
krovno organizacijo, je, kako reprezentantom zagotoviti čim boljše pogoje za
priprave, saj je večina igralcev amaterjev. »Res je, da je vse skupaj prišlo zelo
na hitro, ob tem imamo še prvenstva za

mlajše kategorije, ampak ko enkrat s
strani LEN dobiš vabilo, da bi igral na
evropskem prvenstvu, nimaš kaj veliko
razmišljati. Igralci so si po tihem želeli nastopa, in če vabila ne bi sprejeli, bi
bili spet na začetku,« je o uvrstitvi na
evropsko prvenstvo povedal selektor slovenske vaterpolske reprezentance, Kranjčan Krištof Štromajer.
»Za vse nas bo to velik zalogaj, igralsko
in organizacijsko. Dejstvo je, da bomo
zamujena leta težko v tako kratkem
obdobju nadomestili, zato bomo morali
biti realni in se zavedati, kam trenutno
slovenski vaterpolo v Evropi sodi,« tudi
pravi Štromajer, ki se zaveda, da bodo
predvsem v prvem delu evropskega
prvenstva njegovi izbranci težko prišli
do zmag.
V Splitu se bo od 27. avgusta do 10. septembra za naslov evropskega prvaka

sicer borilo šestnajst reprezentanc:
Madžarska, ki bo branila predlanski
naslov iz Budimpešte, Španija, Črna
gora, Hrvaška, Srbija, Italija, Grčija,
Francija, Gruzija, Romunija, Nizozemska, Nemčija, Slovaška, Malta, Izrael in
Slovenija. Žreb skupin bo to soboto, 23.
aprila.

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž)
NALOGE
– delo v proizvodnji
PRIČAKUJEMO
– izobrazbo tehnične smeri (strojna, elektro ...)
– zaželene izkušnje v proizvodnji
– samostojnost pri delu
NUDIMO
– z aposlitev za določen čas z možnostjo
podaljšanja v nedoločen čas
– 4-izmensko delo
– redno plačilo, mesečna stimulacija, božičnica
– urejene odnose in delovno okolje
– vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje
– vključitev v kolektivno zdravstveno
zavarovanje »Prva Zdravje Specialisti«
– nezgodno zavarovanje
STE SE PREPOZNALI?
Vabimo vas, da se prijavite.

S tretjim mestom na kvalifikacijskem turnirju v Kranju je našim vaterpolistom
uspelo, da bodo v Splitu četrtič nastopili na evropskem prvenstvu.

Prijava na delovno mesto
Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, va
bimo, da svojo predstavitev pošljite na spodnji na
slov ali na e-pošto petra.hunjadi@goricane.si.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.,
Ladja 10, 1215 Medvode.

Ste že vstopili v bordo-beli
svet ugodnosti?
Nogometni klub Triglav Kranj se lahko v tej sezoni pohvali s številnimi novostmi, ki so jih
v klubu pripravili za obiskovalce domačih tekem in tudi za vse tiste, ki obožujejo šport in zdrav
duh v zdravem telesu. Posebej velja omeniti tudi, da so v času vojne v Ukrajini vsem beguncem,
ki so nogomet trenirali v matični državi, na široko odprli vrata svojega kluba.
Klub aktivnih Gorenjske
postaja središče za športnike
in rekreativce

stveno QR kodo, ko jo skenirate, vas
ta vodi do naročila z mobilnim telefonom.

Nogometni klub Triglav je pred meseci predstavil novost – Klub aktivnih
Gorenjske. Ta združuje ljubitelje športa in rekreacije iz vse regije. Člani kluba že lahko uporabijo številne ugodnosti, ki so jih v Nogometnem klubu
Triglav pripravili zanje. Članstvo v
klubu je brezplačno in brez kakršnih
koli obveznosti. Pogoj za članstvo je
zgolj izpolnjena prijavnica, ki jo prejmete na vseh domačih tekmah ter v
prodajalni Triglav Kranj na Glavnem
trgu v kranjskem mestnem središču.
Po oddani prijavnici boste prejeli kartico, ki bo že omogočala takojšnjo
uporabo ugodnosti.

Cenejše so tudi vstopnice

Obiskovalci tekem Triglava bodo med
prvimi v tem delu Evrope, ki bodo
lahko svojo najljubšo pijačo, prigrizek
ali navijaški artikel naročili kar med
tekmo z dostavo do sedeža. Tako jim
ne bo treba čakati na premor ter stati
v vrsti za naročilo. Tudi pri tej storitvi
bodo člani kluba prejeli tri odstotke
dobroimetja, ki ga bodo lahko porabili že pri naslednjem naročilu. Naročilo je popolnoma preprosto. Vsak
sedež na tribuni je opremljen z edin-

w w w. n k t r i g l a v. s i

Ukrajinski mladostniki
v klubu
Niso pa v tem obdobju pozabili tudi
na tiste, ki potrebujejo našo pomoč.
V času ruske invazije v Ukrajini so
beguncem z vojnega območja omogočili brezplačno vadnino, ki jo pokrivajo iz klubskega socialnega sklada.
Doslej se je klubu pridružilo že kar
nekaj otrok in mladostnikov, ki bodo
do konca vojne nastanjeni v Kranju in
okolici. »Prav otroci so največje žrtve
vojne. Skupaj jih skušajmo ublažiti.
Vključevanje v nogomet, to, kar so
doma najraje počeli, je možnost, ki
jo lahko ponudimo. Seveda so otroci brez potrebne opreme, prav tako
imajo tudi druge potrebe, ki jim jih

Posebni klubski akciji se je pridružil tudi velik kranjski dobrotnik in umetnik Janez Štros, ki bo
vsakemu donatorju nad 1.500
evrov podaril svojo sliko (tehnika: olje na platnu, velikost: 70 ×
70 cm. Vsa sredstva lahko nakažete na transakcijski račun kluba
(št. računa: SI56 0400 1004 6479
091, odprt pri NKBM d.d – Nogometni klub Triglav Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj).

OGLASNO SPOROČILO / NOGOMETNI KLUB TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Dostava odslej kar na tribuno

Da se članstvo v klubu res splača,
dokazuje tudi podatek, da bo le članom na voljo cenejša vstopnica za
domače tekme Triglava. Tudi te bodo
znižane za pet odstotkov z dodatnim
triodstotnim dobroimetjem na račun.
Cenejši nakup vstopnic s klubskim
popustom bo možen tako v predprodaji kot tudi na dan tekme.

lahko pomagamo uresničiti. Socialni
sklad NK Triglav Kranj bo poskrbel, da
ublažimo posledice vojne in jim omogočimo, da vsaj za trenutek skozi igro
skušajo pozabiti na to težko obdobje
življenja,« je dejal predsednik kluba
Franjo Radiković za klubsko spletno
stran.

PROSTA DELOVNA MESTA
V PROIZVODNJI IN PODPORNIH ODDELKIH

Razvoj in fleksibilna proizvodnja
tehnično zahtevnih
elektromotorjev in varilnih
transformatorjev v majhnih
in srednjih serijah.

BOSCH REXROTH d.o.o.
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka

AKTUALNI
RAZPISI:

080 80 16
zaposlitev@bosch.com
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Pravi gorski učenjaki
Na 32. tekmovanju Mladina in gore je ekipa Planinskega društva Kranj osvojila
naslov državnih podprvakov, ekipa Osnovne šole Orehek pa je bila šesta.
Ekipo Neutrudni gorski učenjaki so sestavljali Klara Svetelj, Jaka Lanišek, Miha Kuhar in Urh Markun, vsi osmošolci z OŠ Šenčur, ki planinsko znanje pridobivajo pod
mentorstvom vodje planinskega krožka Maje Sirše. Tekmovanja so se tokrat udeležili prvič, njihov uspeh pa mentorice, ki je tudi njihova učiteljica, ni presenetil. »Že od
prvega dne, ko so sestavili ekipo, sem verjela, da jim lahko
uspe. Učim jih že od šestega razreda in dobro vem, česa so
sposobni,« je poudarila.
Člani ekipe so pripravam posvetili precej časa. Veliko znanja so sicer dobili že ob pripravah na geografsko tekmovanje, ki je tokrat potekalo na temo Gore po svetu, a so za
planinsko tekmovanje morali predelati še številne druge
teme, zato so se odločili, da si jih porazdelijo. »Na tekmovanju smo morali pokazati veščine prve pomoči, izdelovanja vozlov, splošnega gorniškega znanja, rastlinstva in
živalstva v gorah, veliko znanja o gorah po svetu ter načinu
življenja tam in podobno. Največji izziv nam je bila prva
pomoč, saj je treba znati veliko načinov oskrbe ob različnih poškodbah, boleznih … A nam je prišlo prav, da smo

Besedilo: Ana Šubic, foto: Manca Ogrin

N

a nedavnem 32. državnem tekmovanju Mladina in gore
v Litiji sta bili odlični tudi kranjski ekipi. Na planinski
preizkušnji v soorganizaciji Planinske zveze Slovenije
(PZS) so med 43 osnovnošolskimi ekipami Neutrudni
gorski učenjaki iz Planinskega društva (PD) Kranj osvojili naslov državnih podprvakov, njihov uspeh pa je s šestim mestom
dopolnila še ekipa Podzemne veverice z Osnovne šole (OŠ)
Orehek.

     



VSTOPNICE:

EVENT24 D.O.O., VEVŠKA CESTA 52, LJUBLJANA - POLJE

  
  
 

Ekipa Podzemne veverice z OŠ Orehek z mentorico
Lidijo Stenovec

Neutrudni gorski učenjaki PD Kranj z mentorico Majo Sirše in predsednikom
PZS Jožetom Rovanom

tudi šestouvrščena ekipa Podzemne
veverice z OŠ Orehek, ki so jo sestavljali
Svit Nemanič, Urban Kralj in Tevž Kajzer pod mentorstvom učiteljice Lidije
Stenovec. Na njihov dosežek so zelo
ponosni, je poudaril ravnatelj OŠ Orehek Drago Zalar.

Vabljeni
v prenovljeno
trgovino
COKLA
v Kranju!
INTERMEGAL D.O.O., MLAKA 10, TRŽIČ

Ulica Mirka Vadnova 19

Največja izbira otroške, ženske in moške
obutve za vse generacije.

10% popusta.

tem priča tudi zelo veliko število vpisanih otrok v mladinski odsek, ki je zaradi
epidemije nekoliko upadlo, a ponovno
zaznavamo večji vpis,« je zadovoljna
Maja Sirše.
Kot omenjeno, se je na letošnjem tekmovanju Mladina in gore zelo izkazala

Podarjamo vam kupon za

se v šoli učili tehnik prve pomoči,« so
pojasnili.
Mentorica Maja Sirše je pristavila, da so
bili zadnji mesec in pol pred tekmovanjem tekmovalci zelo samoiniciativni.
»Med glavnim odmorom so prihajali
spraševat, ali se lahko po pouku dobimo
in rešujemo naloge. Nekajkrat sem v
šolo prinesla svojo planinsko opremo in
jim praktično pokazala, kako se uporablja; na primer hoja s cepinom in derezami, kako se pravilno napolni nahrbtnik
... Sploh te ure so bile zelo sproščene in
z veliko smeha.« Neutrudni gorski učenjaki pravijo, da jim je ključno, da so
se ob učenju zabavali in jim to ni bilo
v breme. »Ni važno, kdo zmaga, važno
je, kar smo se novega naučili in da nam
bo to znanje koristilo tudi v praksi,« so
poudarili.
Ekipe PD Kranj so bile v preteklosti že
večkrat zelo uspešne na tekmovanju
Mladina in gore pod mentorstvom sedanjega predsednika Primoža Černilca. V
PD Kranj je sicer zelo dobro poskrbljeno
za mladinski odsek, saj izvajajo številne
dejavnosti: planinski izleti, tabori, planinsko orientacijsko tekmovanje ... »O

Popust velja za nakup neznižane
obutve do 14. 5. 2022.

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 30 degustacijskih točk

13. - 14. 5.

20. - 21. 5.

PETEK OD 15. DO 19. URE SOBOTA OD 13. DO 19. URE
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
Na dogodku se vsi ravnamo v skladu z navodili in priporočiki NIJZ.

GRAD KHISLSTEIN

GIBONNI

1.7.

15.7.

29.7.

26.8.

SEZONA 2022

HAMO

22.7.

NINA PUŠLAR

30.7.

& TRIBUTE 2 LOVE

ELEKTRIKA

ELEKTRIČNI

CENEJŠE DO 9.5.
VSTOPNICE

9.7.

PETAR GRAŠO

2.9.

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

Izkoristite BON21 za nakup vstopnic do 30.6. !

www.visitkranj.com
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Pomlad z dobrodelno noto

Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah v pomladnih mesecih na svojem odru ponuja razgibano
komedijo o starševstvu in barviti koncert Vlada Kreslina.

Besedilo: Samo Lesjak

K

omika Uroš Kuzman in Aleš
Novak sta se spoznala že pred dobrim desetletjem in odtlej že večkrat sodelovala – gre za pri občinstvu priljubljena ter aktivna televizijska
in gledališka ustvarjalca ter pomembna
člana slovenske stand up družine.
Ustvarjalne moči sta znova združila pri
komediji Mali otroci, veliki problemi,
ki govori o klasični temi – starševstvu.
Obdelala sta jo na izviren način z obilico
osebnih anekdot. Majhni otroci, majhni
problemi – veliki otroci, veliki problemi!
je pregovor, ki ga je slišal že vsak starš. Pa
je resničen? Je uvertura v starševstvo res
preprosta in težavnost tega poklica zraste
šele z leti? S temi in podobnimi vprašanji

se v komični predstavi ukvarjata mlada
očka, prvi z dvema šoloobveznima pretepačema in drugi s plenicami v rokah.
Mojstra komedije, ki se šalita, da sta si to
predstavo izmislila le zato, da lahko občasno ob večerih pobegneta od doma, žena
in otrok, sta s predstavo obiskala več kulturnih domov in gledališč po vsej državi –
v četrtek, 21. aprila, ju ne zamudite v Cerkljah. Večer bo tudi dobrodelno obarvan,
saj bo del izkupička namenjen marljivim
gasilcem PGD Preddvor, ki so nedavno
ob velikem požaru na Potoški gori znova
izkazali velik pogum in srčnost.
Mesec maj bo ponudil glasbeno pomlad
na odru, in sicer s prav posebno koncertno turnejo: Vlado Kreslin ter skupina
Teo Collori in Momento Cigano bodo
nastopili na devetih ekskluzivnih koncertih – na Gorenjsko jih bo pot zanesla

v četrtek, 12. maja, s koncertom v Borštnikovem hramu.
V sodelovanju enega največjih slovenskih glasbenikov s trenutno najbolj iska-

Večer komedije bo tudi
dobrodelno obarvan, saj
bo del izkupička namenjen
marljivim gasilcem PGD
Preddvor.
no instrumentalno zasedbo pri nas
bodo skladbe iz bogatega opusa Kreslinovih uspešnic preoblečene v edinstven
slog skupine, ki jo sestavljajo akademsko izobraženi glasbeniki. Obeta se nadvse intimen koncert, poln topline akustičnega zvoka, virtuoznosti in z barvito
paleto pomladnih razpoloženj.

Smejmo se v Borštnikovem hr amu Cerklje!
Komedija

Koncert

mali otroci,
veliki problemi

Vlado Kreslin

Uroš Kuzman in Aleš Novak

21. april 2022, ob 2000

&

momento

ciga no

12. maj 2022, ob 2000

vstopnice:
www.mojekarte.si, petrol, omv, logo

www.smejmo.se

Zvesti pokrovitelj dogodkov zavoda Smejmo se

PIJAR, JANJA REHBERGER CERKVENIK S.P., NOVA VAS 26, PREDDVOR

Del izkupička bo namenjen
gasilcem PGD Preddvor
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Od peka do abrahama
Besedilo: Alenka Brun

P

o dveh letih so se v Domu krajanov
na Visokem pri Kranju ponovno
srečale folklorne skupine Območne izpostave Kranj. Otroške skupine so zaplesale pod naslovom Ringaraja
2022, sledilo pa je še Območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin.
Dogodek je povezoval Ajdin Huzejrovič.
Pri otrocih so nastopili Mlajša otroška
folklorna skupina Iskraemeco Kranj
(KD FS Iskraemeco Kranj) z odrsko
postavitvijo Od peka do abrahama, Folklorna skupina Podkuca (KD Dobrava
Naklo in OŠ Naklo) se je predstavila z
Ljudski plesi so še »in«, Starejša otroška folklorna skupina Iskraemeco Kranj
(KD FS Iskraemeco Kranj) pa z odrsko
postavitvijo Spomin na Belo krajino.
Pri odraslih skupinah smo videli odrsko
postavitev U Cerklah je pa toko Folklor-

MLEKO
POMURSKO
3,5 %, 1 l

Mlajša otroška folklorna skupina Iskraemeco Kranj

ne skupine Cerklje (KD Folklora Cerklje
na Gorenjskem), Goriško šagro so na
oder postavili Folklorna skupina Sava
(KD Sava Kranj), zaplesala je tudi Folklorna skupina Ozara (KD Akademska
folklorna skupina Ozara Kranj) – pred-

KAVA ZLATA
DŽEZVA 100 g
0,85 EUR

-popust
20%

stavila je odrsko postavitev Fašenk bal.
Folklorna skupina DU Naklo (Društvo
upokojencev Naklo) je zaplesalo Splet
koroških plesov, Folklorna skupina Ajda
(KD Jožeta Paplerja) pa je publiki predstavila postavitev Rokovnjači.

REZANCI
ŠIROKI VALJANI
ŽITO, 1 kg
2,41 EUR

-popust
20%

0,87 EUR
KETCHUP FELIX
NAPITEK
BLAGI,1000 g VITAMIN WELL

3,33 EUR
SIR JOŠT
LJUBLJANSKE
MLEKARNE,
1 kg
8,80 EUR

-popust
20%

LIMONA/LIMETA

NAPITEK
VITAMIN WELL

500 ml
1,30 EUR

BEZEG/BRESKEV

500 ml
1,30 EUR

-popust
20%

NAPITEK
VITAMIN WELL

LIMONA/KAKTUS

500 ml
1,30 EUR

NAPITEK
VITAMIN WELL

LIMONADA/KIVI

500 ml
1,30 EUR

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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Popust
se obračuna
na blagajni.
Za morebitne
napakeizdelkov,
v tisku sekiopravičujemo.
Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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DESETLETNICA PRIREDITVE POVEŽIMO SE
Lions in Rotary klub Kranj sta v sodelovanju z Mestno občino Kranj prvega aprila zvečer v Kongresnem centru Brdo
praznovala desetletnico prireditve Povežimo se. Znotraj
dogajanja sta se na jubilejni prireditvi prepletali beseda
in glasba, pospremila pa jo je – tako kot vsako leto – tudi
dobrodelnost. Tokrat so se organizatorji odločili, da celoten
izkupiček dobrodelne prireditve razdelijo med uporabnike
Centra Korak, Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike,
Varstveno-delovni center (VDC) Kranj in projekt Tudi ti si
angel. Zbrali so nekaj več kot 11 tisoč evrov. A. B., foto: A. B.

Brez nagrade za najboljše seveda ni šlo.

NAJBOLJŠI RIČET SO IMELI FANTJE S PODREČE
Vasi Breg ob Savi, Jama, Meja, Praše, Mavčiče in Podreča so se znotraj Mavške tržnice pomerile v kuhanju ričeta. Tekmovanje so izpeljali drugič, za vezno besedo med živahnim dogajanjem je poskrbel
Rudi Zevnik, Andrej Sušnik iz Podreče pa je poprijel za harmoniko
in tekmovanje pospremil še z glasbo. Ekipe so se pri kuhi držale
osnov, na koncu pa so odločale malenkosti ali male skrivnosti. Ko
so tekmovanje v ričetu organizirali prvič, je najboljši ričet pripravila
ekipa Brega ob Savi, drugo mesto je zasedla ekipa Podreče, tokrat
se je vrstni red obrnil: Podreča je osvojila prvo mesto, Breg je bil
drugi. Tretji pa so bili letos kuharji z Jame. A.B., foto: A.B.

Predsednica Lions kluba Kranj Mojca Lončarski in
predsednik Rotary kluba Kranj Iztok Kraševec

LOKAL PR’ SODIŠ D.O.O., ZOISOVA ULICA 1, KRANJ

LOKAL Pr' sodiš v Kranju
Kdo ga (še) ne pozna? Lokal v poslovno-nakupovalnem centru Spar
na Zoisovi 1 v Kranju, nasproti sodišča v Kranju, je na tej lokaciji že več
kot 20 let.
Več kot odličen naslov za kratek postanek in sproščen klepet čez dan.
Postregli vam bodo z odlično kavo, koktajli, limonado ali originalnim
hišnim čajem, ki ga sproti pripravljajo iz sveže mete, ingverja, limone
in medu. Za hitro potešitev lakote si lahko privoščite rogljiček ali pico,
ki jo dobavlja lokalni dobavitelj.
Z lepimi dnevi oživijo tri zunanje terase, na katerih si čez poletje lahko
privoščite tudi izbrane sladolede.
Igor Tepina, ki zadnja leta upravlja lokal, pravi, da želijo biti drugačni,
zato ob koncih tedna organizira različne glasbene dogodke, tako so
18. marca letos že gostili kitarski duo Vagabunda, 8. aprila kantavtorja
s Krasa Boštjana Pertinača, ob športnih dogodkih pa na zunanji terasi
postavijo veliko platno, na katerem lahko dogodke spremljate in skupno navijate. Lokal Pr' Sodiš je odprt vsak dan med 7. in 24. uro, ob
petkih, ob dogodkih, pa tudi dlje.

Na dogodek pa vabljeni že ta petek, 22. aprila, ko boste
lahko uživali v glasbi DJ-a in glasbe iz osemdesetih let.
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Na Krvavec se je vrnil Gourmet Cup Ljubljana.
Tokra
druženje, ki so se ga udeležili znani domači kuha t je bilo to šesto smučarsko-kulinarično
rski mojstri in vinarji, gostinci in dobavitelji ter
ljubitelji kulinarike. Za kulinariko na snegu pa
so poskrbeli dijaki in študentje sedmih gostinskih
pod budnim očesom znanih kuharskih mojstrov.
šol,
Na fotografiji: mladi talent Lan Drinovec, Kranj
čan,
je skupaj z Mašo Bencak skrbel za kulinarično
»postajo« Višje strokovne šole za gostinstvo, velne ki
turizem Bled. Stregla sta svinjski file v janeževi
s
omaki z glazirano rdečo peso, krompirjevo espum in
čebulo in kumino ter ocvrt svinjski trebuh. A. B.
os
/ Foto: A. B.

Nuša Ekar in Božo Grlj sta prepoznavna kranjska televizijca.
Nuša je avtorica
številnih zanimivih prispevkov in dokumentarnih filmov na TV
Slovenija ter
urednica oddaje Slovenski magazin, njen življenjski sopotnik odličen
režiser z
dolgoletnim stažem. Sta pogosta obiskovalca predstav v Prešer
novem gledališču,
še posebej v času Tedna slovenske drame. Seveda ne zamudita
tudi
mladega režiserja Luke Marcena, partnerja njune najstarejše hčere premier
Lare, učiteljice
baleta na Glasbeni šoli Kranj. I. K. / Foto: Tina Dokl

kali
Pred Stolpom Pungert ste se v sklopu Eko tedna lahko poslad
pisano
z veganskimi sladicami Nine Bavdek, ki je pripravila posebno
e
ponudbo veganskih dobrot za najmlajše, navdušila pa je tudi starejš
sto okusno
sladokusce. Bavdkova je tudi avtorica knjige Vegansko prepro
– veganske sladice, od decembra 2018 pa objavlja veganske recepte
sko
na blogu Veganchilla. Lani je bila tudi finalistka natečaja Naj sloven
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Špele Parte, koordin

ljučil z nedeljsko
lovom Okusi čemaž, ki se je zak
Preddvor je gostil teden z nas simpatičnim spremljevalnim programom. Tako
in
Čemaževo kuhinjo, tržnico dobrot tudi planinska koča Dom na Čemšeniku. Dobrote
la
ruži
prid
je
se
inji
kuh
kot
okusom
ovi predstavnici
inji obiskovalcem ponujali njeg
s čemažem sta na Čemaževi kuh Iskra Kranj Rozalija Rajgelj in Olga Pavlin),
(predsednica Planinskega društva dobrot poskrbela oskrbnica doma Irena Sitar z
medtem ko je za pripravo okusnih
družino. A. B. / Foto: A. B.

Pa je tu, prva polovička let, preberemo v misli
h Igorja
z ruskimi in ameriškimi izkušnjami, kjer se je šolal Korošca, igralca
počel še marsikaj, kar diši po gledališki in films , igral, poučeval in
ki igri. Okroglo obletnico
pa je seveda praznoval z novo gledališko prem
iero.
igralski formi, namreč v teh dneh dokazuje v igri Da je v odlični
Rock'n roll v zlatih
letih, v kateri navdušujeta z Nadjo Strajnar Zadn
ik. I. K. / Foto: Tina Dokl

DRUŠTVO BAZEN KRANJ, STARETOVA ULICA 20, KRANJ

Metodi Zlatkov,
Branko Kitanov, Milan
Sokolov in Rade Vangelov
so člani Orkestra
izvornih instrumentov
Makedonskega kulturnega
društva Sv. Ciril in Metod
iz Kranja. Ko zaigrajo
na svoje instrumente,
tamburico, gajde (dude),
boben in kavalče
(piščalko), nas v pesmih,
kot so Makedonsko
devojče, Maleševsko
oro in Kostadine mili
sine, kaj hitro popeljejo
v domovino svojih
prednikov. I. K. / Foto:
Igor Kavčič

Uživajte prelepe
spomladanske dni
na našem koščku raja
na Zemlji!
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Nova znanja in spoznanja
Udeleženci, deset jih je bilo, so se z mentorico Mirjano Debelak srečevali približno tri mesece
enkrat tedensko v Predosljah. Študijski krožek Odstiranja je bil zanimiv in koristen,
srečanja bi radi nadaljevali.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

L

judska univerza (LU) Kranj je
bila tudi letos uspešna na javnem
razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja
odraslih, ki ga je razpisalo Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, in je
pridobila sofinanciranje za tri nove študijske krožke. Mentorica prof. Mirjana
Debelak je preko LU Kranj prijavila dva
študijska krožka, enega pod naslovom
Odstiranja. Udeleženci, deset jih je bilo,
so se z mentorico srečevali približno tri
mesece enkrat tedensko v prostorih Kulturnega doma v Predosljah. »Tema je
bilo širjenje socialne mreže, prepoznavanje potencialov, reševanje konflikov
oziroma asertivna komunikacija. Poudarek je bil tudi na ohranjanju spomina
z različnimi vajami,« je povzela Debelakova.
»Marsikaj zanimivega smo delali, novega izvedeli in se tudi marsičesa spomnili. Svoje misli smo zbrali, jih osvežili in
treba se je bilo kar angažirati in razmišljati. Za igro je bilo zame barvanje mandal, po svoje ravno tako zanimivo. Vse
skupaj pa je bilo zelo koristno za nas
udeležence študijskega krožka, kar je bil
tudi namen,« je povedal Mirko Zelnik.
»Krožek Odstiranja obiskujemo, se z
našo čudovito mentorico srečujemo.
Veliko nalog od nje dobimo in možgane zaposlimo ...« je v rime svoje vtise
strnila Jožica Zelnik. Zakonca Ana in
Miro Grmič sta študijski krožek zaobjela v besedo čudovito. »Z veseljem
ga obiskujeva. Po srečanjih se doma
malo hecamo, da hodiva v šolo,« sta

Udeleženci študijskega krožka z mentorico Mirjano Debelak (na sredini)

povedala, prijetno presenečena tudi
nad drobnimi pozornostmi mentorice.
Tudi Ivica Barovnica in Lidija Kobal
sta imeli samo besede pohvale. »Lahko
se sprostimo, iz sebe damo vse tisto,
kar je bilo še skritega. Že včasih sem
rada pisala pesmice, zgodbice, barvanje mandal mi je pa sploh za dušo,« je
dejala Kobalova.
Branka Perne pa je bila tista, ki je
skupino zbrala skupaj, tudi z Mirjano
Debelak je v preteklosti že sodelovala.
»Zadovoljna sem in hkrati vesela, da
mi je uspelo ljudi prepričati, da poleg
fizičnega dela potrebujemo tudi kaj za
svoj um. Da so te stvari narejene prijetno, je vsekakor Mirjanina zasluga, ker
nas zna voditi skozi dejavnosti. Dejansko je z dušo in srcem pri tem in je to
samo potrditev tega, da si še želimo
nadaljevati. Mislim, da je bilo to tudi
terapevtskega značaja, z vsem povezano likovno, da smo se dobro počutili.

Hvaležna sem vsem, da so vztrajali do
konca,« je sklenila Pernetova. Da ga
barvanje mandal pomirja, je povedal
Luka Perne, ki je pridobil nova znanja.
Mentorica je bila prijetno presenečena,
kako udeleženci čudovito pišejo in govorijo. »Vse spominske centre aktiviramo,
z obema rokama istočasno rišemo, slike
zrcalimo, besedam rime iščemo in se
pri nekaterih nalogah tudi zamislimo,«
v rimah nadaljuje Jožica Zelnik.
»Septembra je predvidena okrogla miza
na temo ohranjanja samostojnosti,
zbranosti in spomina ter medgeneracijskega dialoga, že poleti pa načrtujemo
izid foto knjižice s predstavitvijo krožka
z besedo in sliko,« je napovedala Mirjana Debelak, ki bo vodila še en študijski
krožek Zvedavi in vedoželjni v VDC
Šenčur. Septembra bo izšel časopis, ki
ga bo založila LU Kranj in v katerem
bodo združena besedila iz obeh krožkov.

Difa, d. o. o., je hitro razvijajoče se družinsko
proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot
naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. Na trgu
smo prisotni že več kot 50 let. Ukvarjamo se s
tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih
zlitin, brizganjem plastike, preoblikovanjem in
sestavljanjem.
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90
odstotkov naših proizvodov je izdelanih za naj
zahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih EU,
ZDA in Kitajske.

ZAPOSLUJEMO
TALILEC, LIVAR OPERATER 1, STRUGAR 1, SAMOSTOJNI ORODJAR (m/ž)
Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri- ali štiriizmensko)
KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit kategorije B
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje
KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja

PREGLEDOVANJE IN PAKIRANJE (m/ž)

KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje
KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja
Za delovno mesto talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti, ki imajo
opravljeno strokovno usposabljanje za Upravljavca industrijskih peči. Izpit za viličarja se opravi v podjetju.
Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki na e-pošto zaposlitev@difa.si do 8. 5. 2022. Dodatne informacije dobite na
telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba). Vabimo vas, da se pridružite kolektivu podjetja Difa, d. o. o.

DIFA, D.O.O., ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 91, ŠKOFJA LOKA

Zahtevana izobrazba: končana osnovna šola, zaželena je poklicna ali srednja izobrazba
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v dveh izmenah

44 I MOJ DOM

Sprostitev v zeleni oazi doma
Urška Rahonc in Gašper Bergant sta si stanovanje uredila v mansardi družinske hiše Rahončevih v
Stražišču pri Kranju. Oba sta navdušena nad rastlinami, več kot 150 jih imata. Skoraj vse so tropske,
prelivajo se v vseh mogočih zelenih odtenkih.

Besedilo: Suzana P. Kovačič
Foto: Tina Dokl

O

ba sta bila kot otroka ljubitelja
kaktusov. Urška jih je celo zbirala,
imela jih je štirideset. Vsi niso preživeli, nekaj pa jih imata še vedno.
Ko sta se pred nekaj leti preselila v skupno stanovanje, sta od Urškine mami za
darilo dobila potaknjenca Monstere deliciose z enim samim majhnim listom. Ta
monstera, ki ima družbo še nekaj svojih
sorodnic, ima v stanovanju posebno mesto in odlično uspeva, največji listi imajo
premer 60 centimetrov. »Prav monstere
in filodendroni (osnovni) so rastline, ki te
povlečejo, ker so nezahtevne, rastejo zelo

Urška Rahonc in Gašper Bergant

Vrtni stroji

ŽIBERT
www.vrtni-stroji.si

Avtohiša Žibert d.o.o.,
Britof 173, 4000 Kranj
(04) 23 43 100
info@vrtni-stroji.si
Baterijsko orodje

Vrtni in industrijski program

hitro in še listi se z rastjo spreminjajo,«
sta povedala. Kar naprej sta odkrivala
nove vrste. Urška vsako preuči in pozna
tudi latinska imena. Na začetku sta jih
kupovala v trgovinah z vrtnarskim programom, potem sta jih začela naročati na
spletnih straneh, začele so se tudi izmenjave preko Facebook skupin in pred epidemijo tudi v živo. »V Ljubljani so organizirali izmenjevalnice in se je dalo dobiti
prav lepe rastline. To je bil odličen koncept, družili smo se ljudje z istimi zanimanji.« Če se jima zdi, da kakšna rastlina
– te so v vseh kotičkih – zavzema preveč
prostora, jo podarita prijateljem, sorodnikom ... Pahiro na primer sta podarila snemalnemu studiu. Rešila sta lirastolistni
fikus, ki je pri Urškini babici sameval na
podstrešju. Zdaj mu gre dobro.
VEČINOMA IMATA TROPSKE RASTLINE
»Seveda je v naravnem tropskem okolju
to vse drugače, fikus postane ogromno
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drevo, monstere plezajo po deblih dreves. Se pa potrudiva, da jim ustvariva
podobne pogoje za rast z dovolj vlage
in ustrezno zemljo; našla sva zemljo,
ki rastlinam zelo odgovarja, je zračna
in pretočna.« Največ imata poleg že
omenjenih monster in filodendronov še
fikusov, potosov oziroma skindapsusov,
nekaj difenbahij pa singonijev. »Imava
tudi voščenke (latinsko Hoya), teh je več
vrst in so trenutno zelo popularne.« Stanovanje 'diha' v vseh mogočih odtenkih
zelene in ni prav nič monotono. Ne razlikujejo se samo vrste rastlin, raznolike
so tudi po velikosti in po obliki, razporejenosti fenestracij in zarez na listih ...
Skindapsusovi listi se čudovito prelivajo
iz zelene v srebrno.
»Rastline rastejo, se spreminjajo, 'premikajo' po stanovanju, vsak dan opaziva
kaj novega,« je povedala Urška, Gašper
pa dodal: »Rastline prinesejo življenje.
Še posebej poleti v času bujne rasti.«
Življenje življenju dodaja tudi njuna
ljubljenka Soso, leopardji gekon.
Rastline skupaj presajata, iskreno povesta, da čez celo leto, kajti če bi vse presajala samo spomladi v času aktivne rasti,

Alokazija black velvet

ne bi zmogla. Ni pa s tem težav, ker so
rastline ves čas na približno isti sobni
temperaturi. Tudi škodljivci jih napadejo, zato jih skrbno opazujeta in redno

pregledujeta. »Moraš se naučiti ravnati
tudi s tem in škodljivce imeti pod nadzorom, da rastlin ne uničijo. Včasih je
treba v roke vzeti tudi vatko in list za

46 I MOJ DOM

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si
Avtorica nasveta: Nataša Kunstelj, učiteljica strokovnih vsebin na BC Naklo

BALKONSKA ZASADITEV KOT
CVETOČA PREPROGA
Že od nekdaj so bile gospodinje ponosne na cvetoče zasaditve,
ki so krasile okna, gange, korita. Vsako leto se vse več mladih
navdušuje nad različnimi kombinaciji balkonskih zasaditev. Pri
zasaditvah je v prvi vrsti pomembno, da izberemo ustrezna korita. Poleg barve in velikosti korita je pomembna drenaža, saj voda
v koritu ne sme zastajati. Idealen način je zalivanje preko korenin, zato je vse večje povpraševanje po koritih z vodno rezervo.
Pred zasaditvijo se je dobro pozanimati o zahtevah posamezne
rastline po svetlobi in količini vode. Barvne kombinacije zasaditev običajno uskladimo z barvo fasade hiše. Pred presajanjem
rastline dobro zalijemo, najbolje je spodnji del lončka namočiti
v vodo. Ob presajanju rastline previdno izlončimo, pazimo, da ne
poškodujemo korenin. Izberemo kakovosten substrat, primeren
za posamezno vrsto rastline. Substrati vsebujejo že počasi vodotopna gnojila. Rastline posadimo na takšno globino, kot so rasle
v lončku. V sredino namestimo lahko višje, pokončne rastline, kot
so okrasne trave, ob straneh naj bodo nižje pokončne ali prevešajoče rastline. Prvo dognojevanje izvedemo tri tedne po sajenju,
pomembno je, da dodajamo gnojila glede na potrebe posamezne rastline. Pri oskrbi rastlin priporočam zalivanje z raztopino
kvasa, ki bo delovalo hkrati kot gnojilo in preventiva pred pojavom glivičnih bolezni. Rastline se bodo lepo razrasle, prevešajoče rastline bodo krasile naše balkone in okna, dajale bodo izgled
barvite cvetoče preproge. Balkonskih rastlin nikoli ne zalivajmo
po cvetovih in listih, nikoli ob močni sončni pripeki, zalivamo z
mehko vodo, kot je postana voda ali deževnica.

Pogled ob prihodu v stanovanje

listom pobrisati, da vidiš, ali je na njem prah, kakec muhe
ali škodljivec.«
IMELA STA JIH ŽE ČEZ DVESTO, ZDAJ NEKAJ ČEZ STO
PETDESET »Toliko zmoreva.« Zaliva jih Urška. »Gašper pa
vodo naliva v kanglice,« smeje doda. Kot sta povedala, imata
odličen podporni družinski sistem za zalivanje rastlin, ko sta
na dopustu. »Če pa smo vsi družinski člani zdoma, vskoči
moja najboljša prijateljica Maruša, prav tako ljubiteljica rož,«
je pojasnila Urška.
»Ko Urška dobi navdih, lahko eno uro hodi po stanovanju in
jih prestavlja, usklajuje tudi glede na to, koliko svetlobe potrebujejo,« je pojasnil Gašper. Še okrasni lonci so usklajeni
z rastlinami in pohištvom. »Na začetku sva imela večinoma
bele okrasne lonce in nekaj črnih, kar je postalo dolgočasno
in sem začela izbirati bolj zanimive, vzorčaste.«

Trgovina »Pod kozolcem« BC Naklo
Od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.
Spletna trgovina: https://b2c.bc-naklo.si/
V spomladanski ponudbi bo:
balkonsko cvetje,
sadike zelenjave, zelišč in sladkega krompirja …
VABLJENI K NAKUPU.

Rastline v kuhinji
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Največ rastlin naročata iz Nizozemske.
V veselje jima je izbrati tudi bolj posebne, redke rastline. Ena zadnjih, ki krasi
njun dom, je Monstera Thai constellation, vzgojena z naravno mutacijo, njeni
listi so posebni, marmornati. »Nekatere
rastline držijo visoko ceno, ker počasi
rastejo, jih je težko razmnožiti in zato

V veselje jima je izbrati
tudi bolj posebne, redke
rastline. Ena zadnjih, ki krasi
njun dom, je Monstera Thai
constellation, vzgojena z
naravno mutacijo, njeni listi
so posebni, marmornati.
tudi težko dobiti. Oba bi rada enkrat
imela euforbijo, ki spominja na kaktus; ne zeleno, ampak belo, ki se ji reče
ghost (duh).« Posebno mesto ima tudi
rastlinjak, opremljen z lučko in vlažilcem zraka, v katerem 'crkljata' bolj redke in majhne rastline, pa tiste, ki potrebujejo več vlage ...

Poličke z rastlinami

PLANTOZAVRA Gašper je po poklicu
programer, Urška je absolventka turizma. Rastline so jima predvsem v veselje
in sprostitev, njunemu domu dodajo

toplino in čudovito se je sredi zelene
oaze prebuditi v nov dan. Na družabnem omrežju Instagram ju poznajo pod
imenom Plantozavra (Plantosaurs).

Rustikalne
kuhinje Alples,
kjer se kuha z
ljubeznijo.
Kuhinja Trenta

30%
popust

*

prevc.si

Kuhinja Trenta

*Akcija velja za leseni del kuhinje ob plačilu z gotovino do 30. 4..

Odkrijte sortiment
žarov Jamestown!

TAKO ENOSTAVNO

Top cena

119,99
ŽAR NA OGLJE JAMESTOWN „JAXON“

Celotna površina žara: 57 x 41,5
cm. Š 103 x v 104,5 x g 63 cm. Št.
art.: 2307767 in 2472868.

Top cena

279,99
površina žara: 37 x 36 cm

62,99
od

ŽAR NA OGLJE JAMESTOWN „TED“

PLINSKI ŽAR JAMESTOWN
„XANDER“

Z zaščito pred vetrom in višinsko
nastavljivo rešetko. Pribl. š 52 x v
91 x g 39 cm. Št. art.: 4558706

559,99

3 v 1: plin, oglje in les

KOMBINIRAN ŽAR JAMESTOWN „DRAKE“

Kombinacija plinskega žara, žara na
oglje in posodice za dimljenje. Št.
art.: 4558151

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si

Ponudba velja do 30. 04. 2022 oz. do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.

www.obi.si

Površina žara: pribl. 50 x 19
cm, mere žara: pribl. v 115 x
š 54 x g 116.. Št.
art.: 2307783
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Ponudba lesenih izdelkov in razreza po meri

VELIKONOČNA DEKORACIJA

SET DVEH KUHINJSKIH DESK

vezana plošča različnih
debelin, naravna barva
(izdelki niso barvani)

smreka,
različne dimenzije

od 4,00 €

OGRAJNI ELEMENTI
nordijska smreka,
različne dimenzije

•
•
•
•
•

od 2,49 €

48,00 €

MEJNE PALISADE
impregniran bor
različne dimenzije

od 13,99 €

Police in razrez po meri
Kuhinjski pulti
Iverne plošče in iverali
Letve iz masivnega lesa
Lepljene plošče

www.slovenijales.si

SKOBLJANE LETVE
smreka,
različne dimenzije

od 2,58 €

OKROGLI STEBRIČKI, OKROGLICE
impregniran bor
različne dimenzije

•
•
•
•

od 3,99 €

LEPLJENE PLOŠČE
smreka/jelka,
različne dimenzije

od 4,89 €

CVETLIČNA KORITA
impregniran bor
različne dimenzije

od 65,99 €

Pohištvo po meri
Okovje in orodje
Lepila, barve in laki
Notranja vrata

0590 77 188
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Nasveti za zdrav pridelek
Na predavanju Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno-zelenjavnem vrtu, ki ga je na
Kokrici organizirala Gorenjska turistična zveza, je Jan Bizjak, po izobrazbi doktor agronomije,
predstavil pomen izbora tolerantnih sort vrtnin, povedal, kako se izognemo škodljivcem na vrtu, in
podal nasvete za boljšo rast posameznih vrst vrtnin in sadnih dreves.

Besedilo: Maša Likosar
Foto: Tina Dokl

J

an Bizjak je pred petimi leti v Hlebcah začel saditi učni sadovnjak, kjer
zbira stare sorte in sadi nove odporne sorte z namenom, da v naravi
preizkuša, kaj uspeva brez škropiv, in
obenem osnuje vzgled in navdih za ljudi, da bi sami pridelovali sadje. Trenutno
ima na 12 tisoč kvadratnih metrih nasajenih 250 dreves – jablane, hruške, češnje,
višnje, murve, kostanje, orehe, slive in
marelice. »Hrana se bo zaradi razmer v
svetu vse bolj dražila, zato se bodo ljudje,
zlasti mladi, morda začeli zavedati, da se

Vrt je smiselno osnovati čim bolj pestro in raznovrstno.
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splača gojiti domačo zelenjavo in sadje, ki je boljša in bolj zdrava,« je dejal Bizjak, ki z vrtnarsko ekipo že četrto leto skrbi tudi
za hortikulturno urejenost naravnih površin Bleda.
Sonaraven sadno-zelenjavni vrt je po njegovem šola v naravi,
kjer se učimo celo življenje. »Predstavlja najbolj svež in najbližji supermarket, ki nam ga narava podarja, in eno najboljših sprostitev, ki si jih lahko namenimo za svoje zdravje,« je
poudaril. Na predavanju je podelil tudi spoznanja in nasvete, ki mu jih je narava razodela v petnajstih letih ekološkega
vrtnarjenja in sadjarjenja. Med drugim je predstavil, kako se
učinkovito izogniti ušem in nekaterim ostalim škodljivcem,
kako pripraviti odličen kompost, s čim gnojiti oziroma oživljati zemljo.
Kot je poudaril, nam je najboljši zgled pri zasajanju narava.
»V naravi se na določenem območju zasadi tisto, kar bo preživelo in bo najbolje rastlo. Človek žal včasih rastline vsiljuje
v taka območja, kjer se ne počutijo dobro in posledično tudi
niso zdrave,« je dejal in dodal, da izbor rastlin prilagajamo
terenu, in ne obratno. V slabo zemljo damo manj zahtevne
rastline, v dobro rastlino bolj zahtevne. Pri tem je skrb za
zemljo ključnega pomena. »Prst mora biti živa, živo pa jo
ohranja organska masa s čim več ostanki zelenih rastlin, kot
so slama, ostanki vrtnin, konjski gnoj. Priporočam, da gnojite jeseni, saj spomladansko gnojenje najbolj spodbuja škodljivce in bolezni. Najboljša hrana za rastlino je kompost,« je
dodal.
Vrt je smiselno osnovati čim bolj pestro in raznovrstno, saj si s
tem zagotovimo pridelke čez celo leto, razen v zimskem času,
ko se oskrbujemo s pripravljeno ozimnico. Izbrati moramo
čim bolj tolerantne in odporne sorte. »Zasajanje prilagodimo
razpoložljivemu prostoru, če imamo majhen vrt, posadimo
rastline s šibkim koreninskim sistemom, kjer bo na primer
drevje zraslo od dva do tri metre, če imamo prostrano polje,
vzamemo drevesa na sejancih, kjer bodo zrasla do šest do
dvanajst metrov visoko. Pri zasajanju sadnih dreves moramo
biti pozorni predvsem na podlago in koreninski sistem,« je
pojasnil. Ko imamo primerno podlago, moramo izbrati tudi
primerno sadilno razdaljo in primerno lego. »Rastline, zlasti
drevesa, zasadimo raje kašen meter bolj narazen, saj drevesa

Naš ključni prispevek k zdravju rastlin je nega, ki jim jo
namenimo.

tako dobijo več zraka, mi jih lažje obrezujemo in obiramo.
Največja napaka je, da drevesa posadijo preveč skupaj in jih
preveč bujno obrezujejo,« je pojasnil.
Pri vrtninah je po njegovih besedah zelo pomembno kolobarjenje. »Kolobar je ključen pri kapusnicah, saj imajo
ogromno škodljivcev. Zelja, brstičnega ohrovta, brokolija,
cvetače ne gojite na isti površini vsaj tri do pet let, škodljivci
se namreč zadržijo na površini, kjer je rastlina že rastla,« je
povedal in dodal, da mora biti sadika sveža in nikakor ne stara. »Staro sadiko prepoznamo po tem, da ima navite korenine. Taka sadika gre kmalu po tem, ko jo zasadimo v zemljo,
v cvet,« je dejal in še poudaril: »Zalivajte zjutraj, pred sončnim vzhodom, in zalivajte obilno, na kvadratni meter od 20
do 30 litrov vode. Ne smemo zalivati premalo in prevečkrat,
ampak moramo območje dodobra premočiti.«
Bizjak je zagovornik globinskega rahljanja zemlje z vilami,
čez zemljo nasujemo kompost. »Če zemlje ne boste obračali
in boste redno pleli, se boste plevela znebili. Največji problem
plevela je, da njegova semena preživijo od 10 do 15, tudi 20
let,« je povedal in nadaljeval: »Uši so prisotne običajno tedaj,
ko smo preveč gnojili z dušikom. Gnojenje z dušikom povzro-
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ČIŠČENJE NEREDA IN
UREDITEV PROSTOROV

Najboljši zgled pri zasajanju je narava.

ča tudi bolj intenzivno rast in posledično bo rastlina potrebovala več vode. Pri
velikem pridelku zato nimamo več
mineralov in vitaminov, le več vode.
Uporaba dušika ni priporočljiva,« je svetoval. Kot je še poudaril, je naš glavni

prispevek k zdravju rastlin nega, ki jim
jo namenimo. »Z zdravo prstjo, dobro
sorto, primerno lego in nego boste imeli
zdravo rastlino, tolerantno na bolezni in
škodljivce. Pri tem pa naj nam bo zgled
narava,« je še povedal Bizjak.

Dvorana Mestne knjižnice Kranj bo
v sredo, 20. aprila, ob 18. uri gostila
zanimivo predstavitev Čiščenje nereda in ureditev prostorov za boljše
počutje. V stanovanju nakopičene
stvari so moteče, a se marsikdo ne
more posloviti od njih. Obiskovalci
bodo prisluhnili svetovalki za urejanje domov Tini Markun. S šolanjem
pri Marie Kondo, avtorici svetovne
uspešnice z naslovom Umetnost
pospravljanja – urejeno stanovanje
bo spremenilo vaše življenje, je združila svoje 20-letne delovne izkušnje
in zanimanje za urejanje prostorov
v edinstveno svetovanje, s katerim
pomaga posameznikom, parom in
družinam organizirati stanovanje ali
hišo enkrat za vselej ter narediti prostor za tisto, kar jim pomeni največ.
Učinek temeljito urejenega doma
vpliva tudi na način razmišljanja,
razpoloženje in počutje ter spodbuja
preprostost in čuječnost. A. Š.

SALON KOPALNIC
PLOŠČICE
SANITARNA KERAMIKA
SANITARNE ARMATURE
NOTRANJA VRATA
TUŠ KABINE IN KADI

KOPALNIŠKO POHIŠTVO
PRENOVA

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si
04 201 30 14
041 318 439

VE L IKO Z N IŽ A N J E E K S P O N ATOV

w w w.dolnov.si

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

REVOLUCIJA V PREZRAČEVANJU

PRODAJNI HIT i-VENT!
Pametna prezračevalna enota i-Vent kot novost v decentralnem prezračevanju. Izjemno enostavna za vgradnjo, primerna za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja,
kot tudi v novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z
enstavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kompatibilna z sistemoma Android
in iOS. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, kot tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka
pa bosta poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

VEČ KOT 100.000 SLOVENCEV
PRISEGA NA NAŠO SVEŽINO!
Številke dokazujejo, da so naši prezračevalni sistemi res kakovostni.
Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.

www.lunos.si

Vrhunski decentralni prezračevalni
sistemi za novogradnje in sanacije

PE Ljubljana

PE Maribor

080 73 13 080 71 86

Izberite vrhunska.
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Kozjak pri Pesnici (sedež), Ljubljana,
Murska Sobota, Kranj, Dravograd, Celje,
Nova Gorica in Koper.

n

vra

v Slove
no
n
la

Obiščite prodajne salone
AJM in izkoristite
aktualne ugodnosti.
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Proizvajalci pnevmatik v
prizadevanjih za čisto okolje
Pnevmatike iz recikliranih plastenk PET

Pomladne poti
z novimi pnevmatikami.

Akcijska ponudba letnih pnevmatik

205/55R16 91V PremiumContact 6
Mpc: 71,75 EUR z DDV za kos

195/65R15 91V INTENSA HP2
Mpc: 45,38 EUR z DDV za kos

205/55R16 91V SPEED-LIFE 3
Mpc: 55,33 EUR z DDV za kos

205/60R16 96V SPT BLURESPONSE XL
Mpc: 102,85 EUR z DDV za kos

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 27 00 246 ali 04 27 00 225
www.avtohisavrtac.si

O

braba sodi med pomembnejša
merila pri skupnem ocenjevanju
kakovosti pnevmatik. Tega se
zavedajo tudi proizvajalci, ki z
novimi tehnologijami in storitvami razvijajo produkte za trajnostno in povezano
mobilnost in v pnevmatike vgrajujejo
sestavine, ki se manj obrabljajo. Da bi
bile pnevmatike še energijsko varčnejše
in okolju prijaznejše v proizvodnji, uporabi in recikliranju, Continental intenzivno raziskuje alternativne materiale za
proizvodnjo pnevmatik. Šli so korak dlje,
pnevmatike so začeli izdelovati iz poliestra, pridobljenega iz recikliranih plastenk
PET. Septembra 2021 je Continental na
sejmu IAA Mobility predstavil koncept
Conti GreenConcept, pri katerem se v
kordnem ogrodju uporablja poliester iz
recikliranih plastenk. Iz plastike izdelana
poliestrska nit se že dolgo uporablja kot
material v pnevmatikah za osebna in lahka dostavna vozila. Niti iz tekstila absorbirajo sile tlaka v pnevmatiki in ohranjajo
dimenzijsko stabilnost tudi pri velikih
obremenitvah in visokih temperaturah.
Že drugo sezono je za dirkalno serijo
Extreme E na povsem električni pogon,
ki se je začela februarja 2022, Continental razvil pnevmatiko, za katero je prav
tako uporabljena tehnologija ContiRe.
Tex. Spremljajoča vozila letošnje Dirke
po Franciji bodo prav tako opremljena
izključno s pnevmatikami ContiRe.Tex.
Continental za zdaj ponuja po pet dimenzij pnevmatik PremiumContact 6, EcoContact 6 in AllSeasonContact, izdelanih
s tehnologijo ContiRe.Tex. Pnevmatike s
tehnologijo ContiRe.Tex imajo na bočni
steni poseben logotip (Contains Recycled
Material – vsebuje recikliran material).

VLEČNE KLJUKE
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VLEČNE KLJUKE
Hyundai Ioniq 5 – svetovni avto leta 2022

AVTO LETA 2022
Tekmovanja za naj avtomobil se v začetku leta kar vrstijo. Začeli
smo s Slovenskim avtom leta 2022, ki je letos Toyotin model Yaris
Cross. V začetku marca je bila razglasitev evropskega avta, to je
električna KIA EV6. Ženske letos prisegajo na peugeot 208, ki je
tudi najboljši mestni avto po izboru žensk. Pred nekaj dnevi je v
okviru avtomobilskega salona v New Yorku potekal še izbor za
svetovni avto leta 2022. Svetovni naziv gre Hyundajevemu Ioniqu
5, ki je zmagal kar v treh kategorijah, krovno in še v kategorijah
svetovni električni avto ter najbolje oblikovan avto. Hyundai
Ioniq 5 je v kategoriji svetovni avto leta premagal Fordov model
Mustang Mach-E in Kijino EV6, v kategoriji svetovni električni avto
leta pa se je odrezal bolje od Mercedesovega EQS in Audijevega
e-trona GT, ki ga je skupaj s kio EV6 premagal tudi v izboru za
najboljše oblikovanje. Svetovni mestni avto leta je Toyotina Yaris
Cross, ki je tudi v Sloveniji močno priljubljena, v finalnem izboru je
premagala modela Opel Mokka in Volkswagen Taigun.
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno

ZA

99 € / MESEC
5 LET JAMSTVA
KASKO ZA 1 €

PEUGEOT

208

BENCIN, DIZEL IN ELEKTRIKA

peugeot.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75 STT maloprodajna
cena z DDV z vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot - pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 14.324€; mesečno
odplačevanje; mesečni obrok je 99€ pri pologu v višini 49,2%, ročnosti 60 mesecev in zadnjem povečan obrok v višini 25%; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba
financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 03.03.2022 znaša 8,3% in se spremeni, če se spremenijo elementi
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,9% (v primeru dviga referenčne obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora
plačati potrošnik, lahko poveča); financirana vrednost 7.277€; skupni znesek za plačilo 16.294€; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1€ za prvo leto. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih
oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km. Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/
km) pri kombinirani vožnji: 159–183. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00
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Za vas smo
pripravili
praktično
DARILO.

TEHNIČNI PREGLEDI, REGISTRACIJA TRAKTORJEV
TEHNIČNI
PREGLEDI,
REGISTRACIJA
IN TRAKTORSKIH
PRIKLOPNIKOV
V VAŠI SOSESKI.

TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH
PRIKLOPNIKOV V VAŠI SOSESKI.

Kraj in prostor

Datum pregleda

Delovni čas

Cerklje - Ambrož pod Krvavcem

torek, 3. 5. 2022

13.00–16.00

**Cerklje - gasilski dom

sreda, 4. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

C

Cerklje - gasilski dom

četrtek, 5. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

M

Cerklje - gasilski dom

petek, 6. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Podbrezje - pri Slavki - Marinšek

Y

ponedeljek, 9. 5. 2022

11.30–17.00

Sp. Brnik - gasilski dom

torek, 10. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00
8.00–12.00 13.00–16.00

Predoslje - kulturni dom

sreda, 11. 5. 2022

CM

**Velesovo - športni park

četrtek, 12. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

MY

Velesovo - športni park

petek, 13. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

CY

Besnica - za OŠ Besnica

sobota, 14. 5. 2022

7.30–14.00

Goriče - pri cerkvi Goriče

ponedeljek, 16. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Šenčur - gasilski dom

torek, 17. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

**Preddvor - žaga Jelovica

sreda, 18. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

četrtek, 19. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Naklo - kmetijska zadruga

petek, 20. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

CMY

K

Preddvor - žaga Jelovica

Visoko - športni park Rapa

ponedeljek, 23. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Žabnica - športno igrišče

torek, 24. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Križe - kmetijska zadruga

sreda dopoldan, 25. 5. 2022

8.00–11.00

Čirče - kmetija Fajfar (pr Molj)

sreda popoldan, 25. 5. 2022

14.00–16.00

**Voklo - kmetijska zadruga
Voklo - za Trboje - kmetijska zadruga
Lom pod Storžičem - gasilski dom
Zalog - zadružni dom

četrtek, 26. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

petek, 27. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

ponedeljek, 30. 5. 2022

8.00–11.30 13.00–16.00

torek, 31. 5. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Zalog - za Lahovče - zadružni dom

sreda dopoldan, 1. 6. 2022

8.00–10.00

Podblica - OŠ Podblica

sreda popoldan, 1. 6. 2022

13.00–16.00

Mavčiče - gasilski dom

četrtek, 2. 6. 2022

8.00–12.00 13.00–16.00

Jezersko - gasilski dom

petek, 3. 6. 2022

9.00–12.00

E-PREDAVANJE
Za vas smo pripravili brezplačno
e-predavanje: Aktualno o
kmetijskih in gozdarskih vozilih na
cesti. Prijave zbiramo na terenu, ob
opravljeni storitvi registracije
traktorja ali traktorskega
priklopnika.

PE REMONT Labore
Ljubljanska cesta 22
4000 Kranj
T 04 201 52 50

PE Primskovo
Cesta Staneta Žagarja 65a
4000 Kranj
T 04 201 52 70

** Na označenih (štirih) lokacijah smo po urniku
prisotni dva ali več dni. Prosimo, da upoštevate
zgoraj navedeni delovni čas, zaradi zakonsko
priglašenega in dovoljenega obratovalnega časa.
V kolikor bo proti koncu delovnika vrsta za tehnični
pregled, vas vljudno naprošamo, da pripeljete
traktor naslednji dan oz. nas pokličite na telefonsko
številko 041 728 000.

www.regia.si

AVTO I 59

Priljubljeni model Ford
Mondeo odhaja v pokoj

Izdelavo bodo dokončno prekinili marca prihodnje leto. V tridesetih letih so jih prodali več kot pet milijonov

P

odobnega umika limuzin in karavanov srednjega razreda
smo vajeni že pri drugih proizvajalcih, v slovo je že prej
pomahal tudi Renaultov model Talisman. S proizvodnih
trakov španskega proizvodnega obrata v Valencii je 4.
aprila prišel zadnji primerek modela Mondeo, ki je bil v štirih
generacijah del ključne ponudbe avtomobilskega proizvajalca
skoraj trideset let. Ves ta čas je predstavljal enega ključnih in
najbolj tradicionalnih modelov znamke, njegova popularnost
pa je začela upadati zaradi vse večje priljubljenosti segmenta
športnih terencev in napovedane elektrifikacije modelov.
Pred kratkim naj bi bila razkrita peta generacija tega modela,
ki pa jo bodo proizvajali samo na Kitajskem in izključno za
tamkajšnje kupce. Od sredine leta 2026 bodo pri Fordu ponujali le še vozila s povsem električnim ali priključno hibridnim
pogonom, leta 2030 pa nato le še povsem električne avtomobile. Ford bo v Evropi kmalu predstavil tudi prvi namenski
električni VIANOR_2022_
model Mustang
mach-E, čez
leti 13:39:55
pa napovedujekranjcanka_176x120.pdf
1 20.dve
03. 2022
jo tudi že svoj prvi velikoserijski električni avtomobil.

Bo Mondeo dobil naslednika v svetu križancev? Ta naj bi
se zgledoval po coupejevskem modelu Evos.

Čas za premontažo?
Zaupajte strokovnjakom.

GARANCIJA
PNEVMATIK

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.petrol.si/tipstop-vianor

C

Vianor Nunar
Kranj

Na Griču 1, Kranj
041 712 314

Vianor Kristanc
Kranj

Britof 45, Kranj
04 234 13 13

60 I NA KOLESIH

Kolesa za vse
AMZS zbira kolesa za otroke iz socialno ogroženih
družin. Akcija se bo nadaljevala jeseni.
Kolo je eno prvih prevoznih sredstev, s katerim otroci samostojno vstopijo v svet mobilnosti, hkrati pa jim omogoča športno
aktiven način preživljanja prostega časa in druženje. Žal vsi
otroci zaradi najrazličnejših okoliščin nimajo svojega kolesa,
zato se je Avto-moto zveza Slovenije, ki od lani pomoč na cesti
zagotavlja tudi kolesarjem, v sodelovanju s svojimi avto-moto
društvi in klubi odločila, da začne zbirati primerno ohranjena
rabljena kolesa, s čimer je poleg humanitarnega izrazila tudi
okoljsko sporočilo: popravilo in ponovna uporaba kolesa sta do
okolja bistveno prijaznejša kot izdelava in nakup novega.
Odziv je presegel vsa pričakovanja, saj je bilo v manj kot pol
leta zbranih že več kot tristo koles. Vsa kolesa, ki so bila v
takem tehničnem stanju, da jih je bilo mogoče z minimalnim vložkom popraviti – takšna je bila velika večina koles – so
kolesarski serviserji pregledali in pripravili za varno vožnjo,
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje pa je za
kolesa poiskala nove lastnike.
V akciji so sodelovala številna avto-moto društva po Sloveniji,
družba Butan plin pa je vsem prejemnikom koles poklonila
kolesarsko čelado.

AMZS v akciji zbiranja koles

V pomladnih in poletnih mesecih zbiranja koles ne bo, saj so
kapacitete kolesarskih servisov zasedene. Se bo pa projekt
nadaljeval jeseni. »Če boste v tem času ugotovili, da imate
kolo, ki ga vi ali vaši otroci oziroma bližnji ne uporabljajo, ga
nikar ne zavrzite. Vaše kolo, če ga boste podarili za dober
namen, lahko najde in razveseljuje novega lastnika,« pozivajo
v Avto-moto zvezi Slovenije. Kdaj se bodo kolesa spet začela
zbirati, bo AMZS objavila na svoji spletni strani in družbenih
omrežjih.

NOVO, NOVO ZA KOLESARJE

AVTO MOTO DRUŠTVO KRANJ

Ob okvari kolesa ali ob nesreči smo vam na 1987 ali prek brezplačne
AMZS mobilne aplikacije na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.
AMZS mehanik bo, če bo to mogoče, kolo takoj popravil in vi boste
lahko odkolesarili novim izzivom naproti.
Če takojšnje popravilo ne bo mogoče, bomo vas in vaše kolo odpeljali
na želeni naslov v Sloveniji.

4000 KRANJ, KOROŠKA C. 53D, tel: 04/ 23 80 240,
e-pošta: amd.kranj@siol.net

POSTANI ČLAN AMD KRANJ

VABIMO VAS NA LETOVANJE V NAŠIH POČITNIŠKIH HIŠICAH
V MORAVSKIH TOPLICAH ALI TERMAH ČATEŽ
AMD Kranj nudi svojim članom pa tudi drugim možnost izredno ugodnega letovanja v svojih počitniških hišicah v Termah Čatež in v Moravskih Toplicah.
Hišica v Termah Čatež je oddaljena pet minut hoje do bazenov, trgovin in restavracije. Prostori so pritlični z večjo pokrito zunanjo teraso. Notranji prostori in oprema omogočajo prijetno bivanje 4 do 6 osebam.
Hišica v Termah Moravske Toplice se nahaja v novejšem delu naselja v bližini golfskega igrišča.
Prostori so dvoetažni z manjšo teraso. V pritličju so dnevni prostor, kuhinja in sanitarije, v etaži pa sta
dve spalnici s po dvema ležiščema. Hišica omogoča bivanje do 5 osebam. Do bazenskih kompleksov,
restavracij, trgovin in vsega, kar sodi k dobremu počutju, je 10 minut hoje. Obe hišici imata TV-sprejemnika in sta klimatizirani.
Cena najema z vključenimi vstopnicami za kopanje (od 4 do 6 – odvisno od kraja bivanja) je za naše
člane 65 EUR na dan, za ostale 80 EUR na dan. V mesecih junij, julij, avgust in september pa je za naše
člane 75 EUR na dan, za ostale 90 EUR na dan. Doplačilo je še za končno čiščenje.

MORAVSKE TOPLICE

Vljudno vas vabimo, da se za informacije, rezervacijo ali včlanitev v društvo osebno zglasite v
pisarni AMD Kranj, Koroška cesta 53a, vsak ponedeljek in sredo od 8.00 do 14.30 ali pokličete na
GSM: 040 469 834 od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

PRAVOČASNO SI ZAGOTOVITE PRIJETEN DOPUST PO NAJUGODNEJŠIH CENAH.

TERME ČATEŽ
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AVTO MOČNIK D.O.O., KRANJ, BRITOF 162, KRANJ

POZNANO IME.
NOVA VSEBINA*.

62 I HOROSKOP

OVEN
(21. 3.–21. 4.)

LEV
(23. 7.–23. 8.)

STRELEC
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Ljubezen ni isto kot pose
sivnost. Izogibajte se ji, če si želite
dobro. Ljubiti pomeni predvsem zau
pati. Prepustite se čustvom. Finan
ce: Na svoj bančni račun poskusite
pogledati z dolgoročnimi očmi, kar
pomeni, da bolje načrtujte. Zdravje:
Če ste se že lotili fizične kondicije, ne
pozabite še na psihično!

Ljubezen: Mogoče bo pa res potre
bna sprememba? Že nekaj časa
razmišljate o tem, toda žal vam vaše
hlepenje po časti in slavi ne bo rav
no v pomoč. Finance: Čas je za nove
podvige na službenem področju,
denar bo. Zdravje: Zimska otrdelost
vas še ni zapustila, zato se le krepko
pretegnite, ne varčujte z energijo.

Ljubezen: Vse je bolj na prijateljski
bazi. Ali se družite s pravimi ljudmi?
Zanemarjate že nekaj časa koga?
Finance: Lotili se boste prenove, lah
ko doma, garderobe, vozila, in posle
dično se bodo pojavili odlivi. Zdravje:
Obveznosti vas bodo stiskale, spro
stite se malo, da vam ne bo zdravje
povzročalo težave.

BIK
(22. 4.–20. 5.)

DEVICA
(24. 8.–23. 9.)

KOZOROG
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Prijateljstvo je osnova
vse ljubezni, tega nikoli ne pozabite.
Iz prijateljstva se marsikaj rodi in
na novo začne. Presenečeni boste.
Finance: Stagnacija bi bila prava
beseda glede na stanje v vaši denar
nici … Zdravje: Počitek naj vam bo v
tem času glavno vodilo. Niste še pri
pravljeni na nove podvige.

Ljubezen: Ljubezen je v zraku za vas,
pa naj bo to novo ali že z zakonom
potrjeno. Lepo vam bo. Finance:
Počutili se boste prikrajšane in ogo
ljufane, vendar ne dovolj, da bi delali
paniko. Naj bo lekcija za prihodnjič.
Zdravje: Pomlad nam vsem rada
ponagaja s svojo močjo. Upoštevajte
jo pri svojih podvigih.

Ljubezen: Tudi za vas se bo kaj lepe
ga našlo, čeprav vam vedno pravi
jo, da ste togi v ljubezni. Zato pa le
presenetite. Najprej sebe, potem še
ostale. Finance: Sedenje na denar
ju ni še nikoli prineslo nikomur nič
dobrega. Privoščite si kaj. Zdravje:
Kosti vedno rade rožljajo, zato jim le
dodajte kakšen priboljšek.

DVOJČKA
(21. 5.–21. 6.)

TEHTNICA
(24. 9.–23. 10.)

VODNAR
(21. 1.–19. 2.)

Ljubezen: Primanjkovalo vam bo
časa in energije za karkoli lepega.
Tako zelo ste vpeti v kolesje rutine,
da ne vidite več sveta okoli sebe.
Finance: Kdaj pa je vam to še bil
problem. Odmahnite z roko in se
usmerite drugam. Zdravje: Počutili
se boste precej senzitivno. Čuvajte
energijo, da ne boste šli čez rob.

Ljubezen: V tem obdobju boste kon
čno v svojem elementu. Uživajte!
Finance: Eh no, vaš moto je, da je
v denarju treba uživati … in prav je
tako. Nič ne odnesemo na drugi svet.
Zdravje: Malce pa le pomigajte s prs
ti, da boste do poletja v najboljši for
mi. Rezultati bodo odlični, še posebej
na mentalnem področju.

Ljubezen: Tudi za ljubezen si ne
boste vzeli časa, ker morate služiti
denar … Resno? Potrudite se, da bo
bolje. Finance: Poravnajte neke dol
gove, da si ne boste prislužili obre
sti na obresti. Zdravje: Preveč ste
si naložili in lahko zato plačate zelo
veliko ceno. Hitro razmislite in izklo
pite vse, da ne boste pregoreli.

RAK
(22. 6.–22. 7.)

ŠKORPIJON
(24. 10.–22. 11.)

RIBI
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Preteklost vam bo naga
jala, še posebej če čustveno pri sebi
še niste razčistili v celoti. Finance:
Obeta se vam napredovanje in seve
da lepa posledica tega bo tudi finan
čni priliv. Zdravje: Ne bo vam hude
ga, razmislite samo, da bi se malce
obtesali. Raje po malem kot na veli
ko. Telovadba na dolgi rok.

Ljubezen: Čas bo pravi za spozna
vanje novih ljudi in morebitnih par
tnerjev. V družinah se znajo dogajati
manjše drame. Finance: Nekaj prili
va pa bo. Če ne drugega, se bo po
znal vaš magični vpliv na ljudi okoli
vas, predvsem na nadrejene. Zdrav
je: Zaskrbelo vas bo za zdravje, zato
se boste posvetili sami sebi.

Ljubezen: Malce ste se polenili, kaj
ne? Dovolili ste, da je vse postalo
rutina. Nikar, da vam kmalu ne bo
žal. Finance: Kljub vsej nežnosti in
čustvenosti ste se z mislimi tokrat
zataknili v finance. Saj bo vse dobro,
zato ne razmišljajte toliko o njih.
Zdravje: Več časa posvetite zadevi, ki
vas bo razveselila.

Uredimo celotno prenovo vašega doma
..vaša nova tla..

LAMINATI KAINDL
HRAST PETRONA

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 11,90 €/m2
Redna cena: 14,90 €/m2

37195AV

HRAST EVOKE TREND

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 13,90 €/m2
Redna cena: 16,62 €/m2

K4421RI

HRAST EVOKE CLASSIC
1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 13,90 €/m2
Redna cena: 16,62 €/m2

K4420RI
Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

T: 040 418 251, 04 204 27 14

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak
na tej strani napačno navedeni. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah.
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 5. 5. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem.
Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus
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Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000
Telekom Slovenije Qlandia Kranj
TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

