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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
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Vse cene so maloprodajne  
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Prekomerno pitje alkohola  
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OMAKA TABASCO,  
350 ml 

8,99 EUR
OMAKA  
TABASCO  
SRIRACHA,  
256 ml 
4,49 EUR

OMAKA PEKOČA  
FIRELLI, 148 ml 

4,39 EUR

KIS  
BALZAMIČNI  
BELLA ROSA  

6%, 0,5 l 
1,94 EUR

SIR  
PIKANTNI  

V KOCKAH, 
314 ml 

3,90 EUR

SIR V KOCKAH  
Z ZAČIMBAMI, 

314 ml  
3,90 EUR

KIS ZELIŠČNI  
S ČESNOM  

SIMONIČ, 0,5 l 
2,89 EUR 

KIS JABOLČNI  
EKOLOŠKI  

SIMONIČ, 0,75 l 
2,10 EUR

Vsa sončna 
očala

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

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

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

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

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %
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  KAZALO I 3  

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

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

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

Ured ni ca:
Ana Šubic

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

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

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
Te le fon: 04/201 42 00 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201 42 47 

De lo vni čas: 
Ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure,  
ne de lje in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 13. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 15. februarja 2022,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela 
so jo vsa gospodinjstva v kranjski 
občini.

Kranjčanka 2

Na naslovnici: Nadja Gantar
Foto: Tina Dokl
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11 I Lik ženske v poeziji

14 I S harfo osvaja svet

19 I Prevzel mladinsko reprezentanco

24 I Marušini živahni kolaži na vinskih steklenicah

28 I Trg rabljenih avtomobilov v letu 2021

4 I VZDUŠJE DOMA, KJER BI 
SE RADA POSTARALA
Nadja Gantar, direktorica Doma upokojen-
cev Kranj, ima častni naziv prve ambasa-
dorke Socialne zbornice Slovenije, ki ga je 
prejela na podlagi dolgoletnega članstva 
v zbornici in strokovnega dela na podro-
čju socialnega varstva. Njene osebne in 
poklicne izkušnje so jo gradile, izpopolnje-
vale in verjetno pri tem še ni rekla zadnje 
besede.

10 I RAZSTAVE, POEZIJA, 
GLASBA ...
Nova pesniška zbirka, aktualne likovne 
razstave, nastopi glasbenih skupin

18 I ZLATA IN BRONASTA
Olimpijske igre v Pekingu na Kitajskem 
se bodo zaključile v nedeljo, 20. februarja. 
Sredi preteklega tedna pa se je z njih že 
vrnila smučarska skakalka Nika Križnar 
– in to z dvema olimpijskima medaljama, 
svojima prvima.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič
Foto: Tina Dokl

Pred dobrima dvema letoma ste 
prevzeli vodenje Doma upokojen-
cev Kranj in že kmalu ste se spo-
padli z novimi, neznanimi korona-
virusnimi razmerami. Kako je bilo 
takrat in kako je danes?
Prvi epidemični val in vse do okto-
bra 2020 smo dobro preživeli, oktobra 
2020 pa smo imeli vdor okužb, ki so 
nas zaznamovale za deset tednov. Več 
kot polovica zaposlenih in več kot sto 
stanovalcev je zbolelo, v drugem valu 
smo več stanovalcev žal tudi izgubili. 
Lansko leto smo preživeli brez okužbe, 
letos januarja smo jih znova imeli, a v 
zelo majhnem številu. Stanovalci so pre-
cepljeni, pozna se tudi to, da smo uspo-
sobljeni in da imamo za sabo izkušnjo 
covida. Dosti bolj smo okrepljeni, ni nas 
več strah, kaj in kako bo. 
Ob pojavu epidemije smo iz močnega 
socialnega okolja prešli v zelo zdrav-
stvene razmere, šlo je za velik strokov-
ni premik. A vedno poudarjam, da ni 
dovolj, da so stanovalci samo negovani, 
kar je sicer osnova, standard, ampak da 
jim mora dom dati več. Koronarazmere 
so pokazale, da potrebujemo premik v 
razmišljanju. Si lahko predstavljate, da 

Vzdušje doma, kjer bi se 
rada postarala
Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj, ima častni naziv prve ambasadorke Socialne  
zbornice Slovenije, ki ga je prejela na podlagi dolgoletnega članstva v zbornici in strokovnega dela na  
področju socialnega varstva. Njene osebne in poklicne izkušnje so jo gradile, izpopolnjevale in  
verjetno pri tem še ni rekla zadnje besede.

Nadja Gantar s skodelico, ki je lep spomin na njeno delo v VDC Ljubljana. 
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Vzdušje doma, kjer bi se 
rada postarala
Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj, ima častni naziv prve ambasadorke Socialne  
zbornice Slovenije, ki ga je prejela na podlagi dolgoletnega članstva v zbornici in strokovnega dela na  
področju socialnega varstva. Njene osebne in poklicne izkušnje so jo gradile, izpopolnjevale in  
verjetno pri tem še ni rekla zadnje besede.

smo bili zaposleni v času, ko je bil dom 
zaradi epidemioloških razmer zaprt, 
edini stik stanovalcev z zunanjim živ-
ljenjem? Še bolj se je pokazalo, kako 
pomembna je zanje že drobna pozor-
nost, pogovor. Za starost je že tako 
značilna osamljenost, ki pa se je v teh 
okoliščinah še toliko bolj pokazala. Na 
srečo sta se javila tudi dva prostovoljca, 
redovnica in gospod iz Ljubnega, ki sta 
jim nudila duhovno oskrbo. Dnevno sta 
hodila k stanovalcem v sobe in se z nji-
mi pogovarjala. Vključevale so se tudi 
naše socialne delavke, delovni terapevti, 
fizioterapevti, ker v času omejitev ni bilo 
skupinskih aktivnosti. A to še vedno ni 
to. Stik z domačimi, tega so si stanoval-
ci želeli. Imeli smo video klice, kar pa 
ni isto. Najbolj so si želeli, da se spet 
odpremo, in ko smo se (prvič) lahko, 
smo skupaj proslavljali s torto in v nebo 
spustili bele balone. Zelo rada imam 
namreč rituale. Zdaj že pravijo, direkto-
rica, ko bo pa covid res za nami, bomo 
imeli piknik. To cenijo. Pomembno mi 
je, da kar se v domu dogodi, je to skupaj. 
Študirali ste sociologijo, že med 
študijem pa ste delali kot prosto-
voljka ...
Kot prostovoljka na Centru za socialno 
delo (CSD) Kranj sem vodila mladinske 
delavnice na osnovnih šolah, kjer smo 
se pogovarjali o vrednotah, komunika-
ciji ... In takrat me je zapeljalo v to, da 
bi šla v šolstvo. Za polovični delovni čas 
sem na škofjeloški osnovni šoli začela 

učiti etiko, za polovični delovni čas sem 
delala v šolski knjižnici in prevzela tudi 
razne projekte, od organiziranja vale-
te do priprave učencev na tekmovanje 
Male sive celice. Škofja Loka mi je bila 
blizu, ker sem obiskovala tamkajšnjo 
gimnazijo. Potem sem opravljala peda-
goško-andragoške izpite, a zadnjega 
izpita zaradi nosečnosti nisem dokonča-
la in tudi službo v šoli sem imela samo 
za čas nadomeščanja sodelavke. Začela 

sem sodelovati z nevladnimi organiza-
cijami v Kranju, delala sem na Centru 
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Naj-
več sem se ukvarjala s spolnimi zlora-
bami, na podlagi tega sem šla na CSD 
Radovljica, kjer sem delala na področju 
nasilja. Tam sem bila osem let, posta-
vila sem prvi krizni center v Radovljici 
in varno sobo za zaslišanje otrok, prvo 
na Gorenjskem. Delo je bilo stresno, 
bremena sem nosila domov, dežura-
la ob koncih tedna v službi za krizne 
namestitve. Po drugi strani sem se čuti-
la nemočno, ker kakšne zadeve nisem 
mogla izpeljati do konca zaradi zakono-
dajnih ovir. Izčrpala sem se, doma sem 
imela dva majhna otroka. Presekati sem 
morala s tem, zdi se mi pa tudi, da me 
je področje nasilja zelo zaznamovalo in 
še vedno rečem: ne sodimo ljudi, dokler 
ne poznamo cele zgodbe. 
Odločili ste se za nov izziv in kan-
didirali za direktorico VDC Ljublja-
na, kar vas je zdramilo. Zakaj?
Za mandat direktorice Varstveno-delov-
nega centra (VDC) Ljubljana sem lahko-
tno kandidirala brez pričakovanj, spre-
membo sem potrebovala. Prišla sem v 
VDC Ljubljana, kjer so bili odnosi poru-
šeni, zato se je tudi menjalo vodstvo. 
Prepoznala sem, da s svojim močnim 
orodjem, komunikacijo, lahko največ 
naredim. Veliko sem se pogovarjala s 
sodelavci in jim z vodenjem z zgledom 
pokazala, kaj je tisto, kar se da premi-
kati. Postavila sem nove vodje, pri tem 

sem bila drzna in sem postavila same 
mlade, tiste, za katere sem začutila, da 
bomo skupaj lahko vlekli voz naprej. 
Hvaležna sem, da sem lahko spoz-
nala uporabnike VDC, ker dosti bolj 
cenim to, kar imamo zdravi ljudje. Ko 
sem začela prihajati tja, ko sem videla, 
kako so zadovoljni z lastnim življenjem 
kljub manjšim priložnostim v življenju, 
sem se tudi sama veliko naučila. Vese-
la sem, da VDC obstajajo, ker resnično 

 Veliko se posvečam osebni rasti. V zadnjih letih sem 
opravila izobraževanje iz čuječnosti, vključila sem se v 
nevrolingvistično programiranje. Obiskujem vodstveno 
akademijo, želim se izobraziti tudi za mediatorko, nekje 
zadaj tli želja po doktoratu iz gerontologije, si pa želim 
narediti tudi izpit za matičarko. Poroke se mi zdijo lepi 
dogodki, napolnjeni s srečo, ljubeznijo.«
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dajejo priložnost tej populaciji za njihovo udejstvovanje. Tako 
iskreni, čuteči so. Ko jih kdaj še obiščem, so me vedno veseli. 
Pomembno mi je, da sta jih spoznala tudi moja otroka. Že 
ko sem delala na CSD, sem sina in hčerko vključila v poletne 
tabore z rejniškimi otroki, da sta dobila izkušnjo sprejemanja 
drugačnosti. 
Gresta sin in hčerka poklicno po vaši poti?
Sin študira management, hči ekonomijo, oba pa imata izrazit 
socialni čut. Hčerka še vedno razmišlja, da bi delala v podo-
bnem zavodu, kot je VDC. 
Zakaj ste potem odšli iz VDC?
Na začetku je bilo zame vse zelo neznano, po enajstih letih, 
kar sem bila na čelu VDC Ljubljana, pa zelo domače. Sredi 
tretjega mandata sem odšla, ampak sem že takrat vedela, da 
bo tam to moj zadnji mandat. Želela sem delati v lokalnem 
okolju, utrujala me je vožnja v Ljubljano. Razmišljala sem, da 
je bila to pri mojih petdesetih letih mogoče še zadnja prilož-
nost, da bi zamenjala službo. Vedno sem si rekla, da moram 
imeti najmanj tri priložnosti v življenju, ker s tem dobiš širi-
no. Vsaka služba mi je nekaj dala, pa ne bom niti rekla, da je 
v Domu upokojencev Kranj moja zadnja.
Po rodu ste Kranjčanka, odraščali ste v stolpnici ob 
domu upokojencev. Kako okusna je domska kuhinja, v 
kateri je delala že vaša mama?
Poiskala sem knjigo, v katero so še ročno vpisovali prihode in 
odhode zaposlenih, ko je tam delala moja mama. Kot otrok 
sem se v domskem atriju veliko igrala, mama je delala po cele 
dneve in otroci iz blokov smo dobili tudi kakšen priboljšek iz 
kuhinje. Mimo doma upokojencev je vodila tudi moja pot v 
osnovno in srednjo šolo ter na univerzo. Ampak takrat sem to 
malo s strahom opazovala, 'a na starost bom pa tukaj'. 
Hrana je še vedno okusna, včasih jo vzamem tudi domov. Moj 
mož ima rad jedi na žlico, ki jih imamo ob sredah, in pa naše 
hišne sladice (kremno rezino, buhtlje, jabolčni zavitek ...). 

Kdaj boste odprli domsko kavarno?
Upam, da naslednje leto junija. To je cilj, ker bi se radi tudi 
navzven odprli in občane povabili na kavo, hišne sladice. 
Pomembno nam je, da se stanovalci s svojci ob obisku družijo 
v kavarni. Za naše stanovalce je to življenje, stik, mogoče pri-
de tudi kdo iz lokalnega okolja, ki so ga poznali. To je način 
socialnega vključevanja. 
Kaj vam je kljub koronarazmeram uspelo uresničiti od 
nastopa mandata?
Z nekdanjo direktorico sva vzpostavili stik, povedala mi je, kaj 
je tisto, kar si je ona zamislila, in mi pustila tudi prosto pot. 
Dom je v dobri kondiciji, na začetku pa sem seveda morala 
pridobiti zaupanje zaposlenih. Začrtali smo določena izobra-
ževanja na področju komunikacije, ker se mi zdi pomembno, 
od čistilke do direktorja, da imamo to možnost in da je kader, 
ko pride do konflikta, opremljen z znanjem na področju 
komunikacije. Potem je prišel covid in vsa usposabljanja smo 
usmerili v to. Smo se pa skupaj usedli in rekli, da nas zdaj to 
ne sme paralizirati. Življenje gre naprej.
Radi bi pridobili ISO standard kakovosti, certifikat Družini 
prijazno podjetje, vključili smo se v pridobitev novih prosto-
rov dnevnega varstva. Povezali smo se s Fakulteto za socialno 
delo, da bomo z njihovo pomočjo uvedli nov način dela na 
oddelku za demenco, t. i. gospodinjski model. Gre za varova-
ne oddelke in mora gospodinja tamkajšnjim stanovalcem še 
toliko bolj pričarati občutek domačnosti. Da se dopoldne sku-
ha kompot in jih vonjave 'domačega' privabijo. Svet demence 
je namreč svoj svet. Na našem timu zaposlenih pa je, da naši 
stanovalci, osebe z demenco nimajo občutka utesnjenosti. 
Povedali ste že, da imate radi rituale ...
Zelo pomembno nam je, da stanovalci praznujejo tudi rojstne 
dneve. To so ti majhni rituali s fotografiranjem, rožico za dari-
lo in torto za posladek, ki se jih udeležijo tudi svojci.
V kolikšni meri pa institucionalno varstvo lahko daje 
občutek pristnega, sicer drugega doma?
Tudi družina je institucija. Institucija pa so samo zidovi, ki jih 
mi odstranimo z vsebino. Povsod veljajo pravila, ampak mi 
smo za to, da jih nekoliko zmehčamo. Dom starejših je seveda 
dom, ampak drugačen. Ne moremo nadomestiti družine, lah-
ko jo pa na drugačen način prikličemo v okolje, kjer živimo. 
Zame je dom tam, kjer se počutim varno, kjer lahko zaupam 
ljudem. Skupaj gradimo to zgodbo. Mi njih potrebujemo, oni 
pa nas, ker so jim upadle sposobnosti za samostojno življenje. 
S prihodom covida se je poskušalo ustvarjati bolnišnično oko-
lje, vendar temu rečem odločni ne. Smo socialnovarstveni 
zavod in naši stanovalci niso pacienti, ki ozdravijo in gredo 
domov. Naši stanovalci tukaj živijo, to je njihov dom. Vedno 

 Razmišljala sem, da je bila to pri 
mojih petdesetih letih mogoče še zadnja 
priložnost, da bi zamenjala službo. Vedno 
sem si rekla, da moram imeti najmanj tri 
priložnosti v življenju, ker s tem dobiš širino. 
Vsaka služba mi je nekaj dala, pa ne bom 
niti rekla, da je v Domu upokojencev Kranj 
moja zadnja.«

»Povsod veljajo pravila, ampak mi smo za to, da jih 
nekoliko zmehčamo. Dom starejših je seveda dom, ampak 
drugačen.« 
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  POGOVOR I 7  
moramo ohranjati ta socialni model. 
Moj moto je, da želim ustvariti vzdu-
šje doma, kjer bi se jaz rada postarala. 
Vedno pa rečemo svojcem, potem ko 
stanovalca sprejmemo, da je zdaj še toli-
ko bolj pomembno, da jih obiskujejo. 
Ne želimo, da so pozabljeni. 
Katere druge oblike storitev še 
nudite starejšim?
Dom upokojencev Kranj je v zadnjih 15 
letih razvil res dobre storitve v domačem 
okolju. Vsak dan imamo z zunanjim 
pogodbenikom razvoz več kot 160 kosil 
po kranjski občini. Dobro imamo razvito 
pomoč na domu, v katero je vključenih 
35 socialnih oskrbovalcev za MOK in 
občino Šenčur. Zelo pomembno je tudi 
dnevno varstvo, ki je predhodna oblika 
priprave na dom. Za nekoga, ki ne zmo-
re več bivati sam, svojci pa so odsotni 
zaradi službe, lahko je tudi vdovec, in si 
želi vključevanja. In tudi svojce vabimo 
na predavanja. Ko pa uporabnik dnevne-
ga varstva potrebuje nekaj več, ponudi-
mo obliko začasnega varstva. Prehod iz 
domačega okolja je potem zelo naraven. 
Se odzovete na vse potrebe?
Žal samo v dnevnem varstvu nimamo 
čakalne vrste. Čakalne vrste so tudi za 
oskrbovana stanovanja, za katera nudi-
mo storitve.
Kakšna je rešitev?
Da bomo znali spodbujati mlade, da se 
bodo odločali za te poklice. Trenutno 
iščemo dve bolničarki-negovalki, diplo-
mirano medicinsko sestro, najbolj pa 
pogrešamo sodelavce v kuhinji in social-
ne oskrbovalke na terenu v okviru stori-
tve pomoči na domu. Zakon o dolgotraj-
ni oskrbi bo postavil pogoje za razvoj. Z 
deinstitucionalizacijo, o kateri tako radi 
govorimo, bomo lahko ponudili čim več 
storitev v domačem okolju. To je priho-
dnost. Trenutno je zakon samo sprejet, 
čakamo še podzakonske akte, pravilni-
ke, ki nam bodo pomagali, da bomo vse 
to lahko nastavili. Ampak domovi bodo 
vedno potrebni, to je moje stališče.
Potrebujemo pa še vsaj deset let, da bo 
tudi za paliativno oskrbo poskrbljeno v 
domačem okolju in da bo podkrepljena 
z vsemi strokovnjaki. Tudi mi se mora-
mo še izobraževati na tem področju.
Kako prijazna je naša družba do 
staranja?
Naša družba je že naredila strategijo dol-
gožive družbe. Podaljšuje se življenjska 
doba, trenutno imamo v našem domu 

povprečno starost 87 let, letos imamo 
tudi tri stoletnice. 
Zavedanje, da je tretjina populacije 
starejše od 65 let, je na eni strani skrb 
vzbujajoča. Država ima določene meha-
nizme v zvezi s tem, po drugi strani vsak 
od nas osebno doživlja staranje. Osebno 
doživljanje staranja pa začutimo, ko 
pokažemo interes za staranje okoli sebe. 
Najhitreje, ko naši ostareli starši potre-
bujejo pomoč in vidimo, da ne zmorejo 
več vsega, kar so zmogli prej.
Želela sem organizirati izobraževanje 
za neformalne oskrbovalce, pa nas je 
ustavil covid. Vsak od nas bi moral poz-
nati osnovo, če se mu čez noč zgodi, da 
starš pade, da ga je treba skopati ... Tudi 
sama tega še ne znam, priznam. Ampak 
šele takrat nas življenje zdrami. Če pa 
seveda živiš v sožitju generacij, je to že 
nezavedna priprava. 
Vsi si želimo živeti življenje – ne glede 
na fiziološko starost. Ne želimo, da bi 
nas starost ustavila, in imamo ambicije. 
Tudi sama imam zdaj že milijon stvari v 
mislih, kaj bi rada počela v pokoju. 
In kaj bi radi počeli?
Več časa bom imela za umetnostno zgo-
dovino, potovanja, obiskovanje galerij. 
Veliko galerij po svetu sem že videla, 
lani pa ugotovila, da 'svoje' še ne, in 
sem si res podrobno pogledala Narodno 
galerijo v Ljubljani. Želela sem videti 
Kofetarico, Sejalca ...
Koliko je Kranj še vaše mesto – 
glede na to, da zdaj živite v Trbojah 
v sosednji občini?

Po duši ostajam Kranjčanka. Prijatelje 
imam v Kranju. Po selitvi s Planine smo 
živeli pri moževih starših v Stražišču, 
zadnjih deset let smo na svojem v Trbo-
jah in pri teh letih ne iščeš več novih pri-
jateljev. Imam pa nekaj dobrih sosedov 
in bližino gozda, kamor grem vsak dan 
na sprehod s psom, in to mi ogromno 
pomeni. 
Kaj vas še veseli?
Trenutno berem knjigo Aljoše Bagole 
Srečo, prosim, pred tem sem prebrala 
knjigo Ko telo ne zmore več. Veliko se 
posvečam osebni rasti. V zadnjih letih 
sem opravila izobraževanje iz čuječno-
sti, vključila sem se v nevrolingvistič-
no programiranje. Obiskujem vod-
stveno akademijo, želim se izobraziti 
tudi za mediatorko, nekje zadaj tli 
želja po doktoratu iz gerontologije, si 
pa želim narediti tudi izpit za matičar-
ko. Poroke se mi zdijo lepi dogodki, 
napolnjeni s srečo, ljubeznijo. Cilji so 
naravnani, ni pa rečeno, da bom čisto 
vse realizirala. Ne glede na to, da 
delam z ljudmi, se še vedno rada dru-
žim s prijatelji in rada sem doma. Če 
ne doma, pa vsaj z možem nekje v hri-
bih – in ne previsoko.  

Nadja Gantar: »Po duši ostajam Kranjčanka.« 
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Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti

A
S

TA
R

 E
X

P
O

R
T 

IM
P

O
R

T 
d.

o.
o.

, R
E

Š
E

VA
 1

4
, K

R
A

N
J

trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

od leta 1989

	 Sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
	 Volna, pletilke
	 Preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
	 	Metraža z otroškimi motivi, podloge in blago za vezenje
	Šiviljska popravila
		Velika izbira profesionalnih zadrg iz umetnega materiala 

za navtiko, cerade, transportne torbe,  
tende, predprostore, šotore ...

Mentorstvo pri izdelavi  
seminarskih in diplomskih nalog
Inštrukcije MA, FI, KE

REVIUM, DAMJANA ŽUN, S.P. 

Revizijske in ostale poslovne storitve, Spodnje Duplje 1e, 
4203 Duplje, T: 04 257 11 71, E: damjana.zun@gmail.com

051 606 228

041/ 318 - 111

Jezerska cesta 46, 4000 Kranj

delovni čas po predhodnem dogovoru
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V Mestni knjižnici Kranj imajo novi 
dragoceni knjigi: Stati inu obstati ter 
Tisoč in ena noč, ki ju uporabniki lahko 
ob najavi pridejo prelistat v čitalni-
co. Izvirna bibliofilska izdaja Stati 
inu obstati uglednega jezikoslovca 
in literarnega zgodovinarja Kozme 
Ahačiča je izšla v prestižni nakla-
di 300 izvodov. Avtor, ki je izjemen 
poznavalec slovenskih protestant-
skih piscev, na 330 straneh s 400 
fotografijami prinaša vpogled v prvih 
50 slovenskih knjig, napisanih pred 
pol tisočletja, ki so nas postavile in 
oblikovale kot narod. Prestižna izdaja 
integralnega prevoda Tisoč in ene 
noči iz arabskega jezika je unikatna 
knjižna mojstrovina. Od 18. stoletja, 
ko je to delo prišlo do bralcev na 
zahodu, je eno najbolj priljubljenih del 
svetovne književnosti. Slovenci smo v 
svetovnem merilu četrti med narodi, 
ki se ponašajo s popolnim prevodom 
najobširnejše verzije Tisoč in ene noči. 
Izdaja obsega 2400 strani, krasijo pa 
jo reprodukcije slik največjih imen 
orientalizma 18. in 19. stoletja. A. Š.

NOVI DRAGOCENI KNJIGI 

V okviru Prešernovega dneva v Sto-
lpu Pungert, ki ga je ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripravila sto-
lpova ekipa v sodelovanju z Layer-
jevo hišo, se je bilo možno odpraviti 
tudi po poti velikanov, in sicer z 
raziskovalno igro za zvedave otroke 
Kranjskih fantastičnih 5. Interak-
tivna učna pot po starem mestnem 
jedru Kranja obiskovalca popelje po 
poti velikanov, ki so se pred dobrim 
stoletjem in pol še kako radi družili 
v mestu, iz njihovih prijateljstev pa 
so se rojevale nove zamisli, pesmi, 
izumi ... Izziv pa ni potekal samo 
8. februarja, pač pa ga je možno 
opraviti še vse do 22. februarja. 
Zainteresirani lahko navodila in 
razglednice za odgovore najdejo na 
spletu, v Stolpu Pungert ali TIC-u. 
Izziv je primeren za šolarje, družine 
z otroki od 5. leta starosti dalje in 
posameznike. Po opravljenem izzi-
vu si lahko udeleženci z malo sreče 
prislužijo tudi lepo nagrado. A. Š.

PO POTI VELIKANOV

Ob mednarodnem dnevu turističnih 
vodnikov (21. februar) bo Združenje 
turističnih vodnikov Slovenije pripravilo 
brezplačne vodene oglede po različnih 
krajih Gorenjske in tudi drugje po državi. 
Potekali bodo od sobote, 19., do ponede-
ljka, 21. februarja. Vodenje po posestvu 
Brdo pri Kranju, denimo, načrtujejo v 
nedeljo ob 15. uri, sicer pa se obetajo 
tudi ogledi Škofje Loke, Tržiča, spozna-
vanje zgodovine tacenskih brzic, Parka 
Tivoli v Ljubljani ... Vse lokacije in čas 
ogledov je možno videti na spletni strani 
https://www.slovenija-vodniki.si/. Zavod 
za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) pa 
bo v ponedeljek, 21. februarja, pripravil 
brezplačna vodena ogleda Kranja (ob 
11.30 in ob 16. uri), sicer pa bodo med 
17. in 21. februarjem cene vseh vodenih 
ogledov 20 odstotkov nižje. Na voden 
ogled se je obvezno predhodno prijaviti 
vsaj dva dneva pred želenim terminom 
na telefonsko številko 04 238 04 50 oz. 
na e-naslov info@visitkranj.si, so sporo-
čili z ZTKK. A. Š.

BREZPLAČNA VODENJA
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Besedilo: Igor Kavčič

V 
Zavodu za turizem in kulturo so 
bili sicer primorani letošnji Pre-
šernov smenj zaradi epidemije 
pripraviti po prilagojenem pro-

gramu z nekaterimi omejitvami, kar pa 
ni preprečilo lepega obiska te že tradi-
cionalne prireditve ob slovenskem kul-
turnem prazniku. Mestno jedro je spet 
kazalo podobo preteklih let, ko so v Pre-
šernovo mesto prišli številni obiskovalci 
od blizu in daleč.  
V oblikovanju programa je moči združi-
la večina kranjskih kulturnih ustanov od 
Gorenjskega muzeja, Galerije Prešerno-
vih nagrajencev, Mestne knjižnice Kranj 
do Prešernovega gledališča, Layerjeve 
hiše, Likovnega društva Kranj in drugih, 
ki so vabili v kulturne hrame na brez-
plačne dogodke. Ob spoštovanju pogoja 
PCT je po mestnih ulicah potekal sejem 
domače in umetnostne obrti, obiskoval-
ci so v vrsti čakali na vstop v Prešerno-
vo hišo, obiskali so stalne in občasne 
muzejske razstave, na polnih ulicah in 
trgih smo srečevali folklornike, seveda 
ni manjkal niti tradicionalni Prešeren v 
spremstvu Julije, s katerim so se mnogi 
želeli slikati, v lokalih je bilo težko dobi-
ti prosto mizo, po ozvočenju je bilo sli-
šati radijski prenos recitala Prešernove 
poezije v izvedbi Združenja dramskih 
umetnikov Slovenije ... 
Se še spomnimo, kar smo se naučili o 
našemu velikem pesniku? Če ne, nas 
letos na to spominja Prešeren iz 21. sto-
letja, ki ga že dolga leta predstavlja Kra-
njčan Bojan Bešter: »Ljudje, ne se prepi-
rat'. Zadnji čas je, da si zaupamo. In še 
enkrat – žive naj vsi narodi, če smo mi 
najboljši, bomo pomagali tudi vsem 
ostalim.« 

Mesto oživelo s Prešernom
Prešernov smenj je v kranjsko mestno jedro spet privabil veliko ljudi.  

Novodobni Prešeren je z Julijo obogatil prenekateri fotospomin obiskovalcev. 

GOBELINOV, PUZZEL, ČIPK, OGLEDAL...
CC consulting center, d.o.o., Šuceva 25, 4000 Kranj - (POSLOVNA HIŠA RONA - PRIMSKOVO)

tel: 04 28 13 217, WWW.CC-CC.SI
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Besedilo: Igor Kavčič

O
b letošnjem slovenskem kulturnem prazniku se je sicer 
sicer pod določenimi omejitvami zaradi epidemije zvrstilo 
kar nekaj zanimivih dogodkov in ob njih se je dalo zado-
voljiti nekaj želja po raznovrstnih področjih umetnosti.

Še posebej bogat program so pripravili v 'umetniškem koz-
mosu' Layerjeve hiše. Celotno dopoldne so se tam prepletali 
glasba in poezija ter likovna umetnost. V Layerjevi založbi so 
predstavili novo pesniško zbirko Kirka na Jadranu pesnika, 
glasbenika, skladatelja in igralca Andraža Poliča. Njegova štiri-
najsta zbirka je neke vrste pesniški potopis, avtor pa se ustavi 
na štiriinštiridesetih postajah. »Gre za popotovanje od Trsta do 
Dubrovnika na jadrnici z imenom Kirka. Na njej sem v otro-
ških letih obredel vse jadranske otoke in kraje, ki jih opisujem 
v pesmih v tej zbirki,« je povedal Andraž Polič, ki v svoje pesmi 
z besedami tke lepoto pokrajine, njeno toplino in brezmejno 
svobodo. Pesmi je predstavil z igralcem Primožem Pirnatom 
in kasneje nastopil tudi s svojo skupino Hamlet Express.
V prvem nadstropju se z velikimi platni na razstavi z naslovom 
Slučajna odkritja predstavlja slikarka Eva Lucija Kozak, ki se 
v svojem likovnem ustvarjanju veliko posveča demistifikaciji 
tradicionalnih vlog in položaju ženske v družbi. »Za razstavo 
sem izbrala dela, ki sodijo v kontekst povezovanja umetnosti 
in znanosti. Veliko se ukvarjam z identitetnimi spremembami 
ženske in jih postavljam v različne fiktivne kontekste,« je pove-
dala Eva Lucija Kozak. V galerijah Mahlerca in Stolpa Škrlovec 

Razstave, poezija, glasba ...
Nova pesniška zbirka, aktualne likovne razstave, nastopi glasbenih skupin

Andraž Polič je predstavil pesniško zbirko Kirka na 
Jadranu in nastopil z glasbeno skupino Hamlet Express. 

V Galeriji Prešernovih nagrajencev je obiskovalce po 
razstavi svojih slik popeljal slikar Sandi Červek. 

sta na ogled razstavi del Alje Košar in portugalske umetnice 
Ines Matos, v Mergentalerjevi ulični galeriji pa se predstav-
lja kranjski umetnik Domen Dimovski. Gre za nadaljevanje 
videa, ki ga je predstavil na lanskem mednarodnem festi-
valu likovnih umetnosti, le da gre tokrat za podobe na veli-
kem plakatnem formatu. Na treh kompozicijah predstavlja 
postapokaliptično krajino, podkrepljeno z razmišljanji o 
brezizhodni prihodnosti. 
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je v okviru razstave treh 
prekmurskih umetnikov, slikarja in dveh pesnikov, z naslo-
vom Čas pozabe občinstvo prisluhnilo pesmim Ferija Lain-
ščka, pesmi pokojnega Milana Vincetiča je recitiral Franci 
Just, po razstavi pa je zbrane popeljal slikar Sandi Červek. 
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Besedilo: Igor Kavčič

O
b letošnjem slovenskem kulturnem prazniku so v Pre-
šernovi hiši pripravili multimedijsko razstavo, katere 
osrednji del ima značaj stalne, del v več prostorih gale-
rije pa občasne postavitve. Kustos Gorenjskega muzeja 

Gašper Peternel je k sodelovanju povabil vizualno umetnico, 
leta 2001 prejemnico nagrade Prešernovega sklada Natašo 
Prosenc Stearns, ki živi in deluje v ZDA, občasno pa se po 
ustvarjalnih poteh vrača v domovino. 
Ustvarjalka se predstavlja z več umetniškimi intervencijami. 
V vhodnem galerijskem delu nas uvede z videom, ki je inspi-
riran z Lepo Vido. »Njena zgodba je deloma tudi moja zgod-
ba, saj sem odšla v tujino, čez morje v ZDA. Gre tudi za mojo 
lastno izkušnjo dveh domov in prelivanja različnih kultur in 
družbenih miljejev, v katerih se človek znajde,« pove Nataša 
Prosenc Stearns. Na drugi strani galerije je podoba pridigar-
ja, v sosednji sobi avtorica predstavlja digitalne printe – kola-
že, v kletnem prostoru pa vstopimo v ambient vode, ki ga 
avtorica imenuje za vodno nimfo, ki personificira vse ženske 

like v Prešernovi poeziji in idejo romantične poezije nasploh. 
Osrednjo in hkrati stalno video instalacijo si lahko ogledamo 
pred vstopom v Prešernov spominski muzej v prvem nadstro-
pju. Inspiracijo za film je umetnici nudila Prešernova pesni-
tev Krst pri Savici, pri čemer se je osredotočila na preobrazbo 
poganske boginje Žive, saj na njenem mestu skozi zgodbo 
pokristjanjevanja na koncu vidimo podobo device Marije. 
Film je sestavljen iz dvanajstih slik, v katerih se plastijo pos-
netki tako človeških figur kot podob iz narave: od ognja, vode 
do zemlje, peska. Močan naboj v videu ima tudi glasba skla-
datelja Milka Lazarja, s katerim videastka sodeluje že od vse-
ga začetka svoje umetniške poti. Razstava bo na ogled v prve 
dni aprila. 

Lik ženske v poeziji
Videoumetnica in nagrajenka Prešernovega sklada Nataša Prosenc 
Stearns v Prešernovi hiši gosti ženske v Prešernovi poeziji.

Videoumetnica Nataša Prosenc Stearns ob Prešernovi 
Lepi Vidi / Foto: Tina Dokl
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Besedilo: Igor Kavčič

T
retja predstava Prešernovega gleda-
lišča v letošnji sezoni, ki je nastala 
v koprodukciji s Kinom Šiška, je 
avtorski projekt Zadnji naj uga-

sne luč. Takole so igralke in igralci pred 
premiero razmišljali o predstavi, v kateri 
skoraj ni besed. 
Aljoša Ternovšek: »V skoraj tridesetih 
letih, kar igram na profesionalnih odrih, 
sem pri tem projektu imel prvič mož-
nost nekomu nekaj sporočati tako rekoč 
brez besed. Kar je na neki način glede 
na svet, v katerem živimo in v katerem 
besede izgubljajo pomen, samopove-
dno. Veliko stvari je danes laž, zato 
pomislim, da je bolje kot govoriti nekaj 
sporočati z drugimi sredstvi. Trenutno 
živimo v času, v katerem ne smemo biti 
optimisti. Optimizem je fin in žene člo-
veka naprej tudi v najtemnejših trenut-
kih, hkrati pa na neki način vedno opra-
vičuje postopke, ki potekajo – tudi če je 
slabo, rečemo – saj bo ..., saj bo. Zato 
mislim, da zdaj ne smemo biti optimi-
sti, ampak se moramo zbrati in se boriti 
proti ustroju sveta, ki nam vsiljuje to, 
čemur smo priča. Pri tej predstavi smo 
se tudi ukvarjali z usodami ljudi, ki se 
v bistvu izgubljajo – svet, v katerem 
živimo, globalizacija, internet, social-
na omrežja nas niso zbližali, ampak so 
nas oddaljili. In zato smo ljudje vedno 
bolj sami. O tem govori naša predstava. 
Vpeti smo v nekaj večjega – živimo na 
tretjem kamnu od sonca, ki, mislim, ne 
bo več dolgo toleriral naše nadutosti. Če 
pogledamo malo širše, ne le skozi naše 
male oči, pa vidimo, da je v bistvu čisto 
vseeno, kaj se dogaja na svetu, v kakšnih 

odnosih smo ... In če ne bomo poskrbeli 
za dom, v katerem živimo, je vseeno, ker 
nas slejkoprej ne bo več ...«
Vesna Pernarčič: »Študij je bil zelo lep 
proces sodelovanja celotne ekipe. Zahva-
ljujem se vsem sodelavcem, še posebno 
Dorianu, ki nas je povezal – mislim, da 
je pred nami lepa poetična predstava, ki 
bo publiki verjetno pustila grenak prio-
kus, kar je tudi prav. Zato ker je to tudi 
naš cilj, da se ljudje zagledamo vase in 
da vidimo, kam smo prišli. Predstavo je 
treba gledati kot slike v umetniški gale-
riji. To je galerija malih življenj.«
Vesna Slapar: »V naše gledališče se z 
mladimi režiserji vrača neki ekipni duh, 
ki je mogoče z našo generacijo morda 
malo izginil. Sodelavci se skupaj z nji-
mi borimo za dobre predstave, kar se mi 
zdi super. Sama menim, da mora opti-
mizem ostati, moj pogled na svet kljub 
vsemu dopušča svetlo točko, saj v svetu, 
v katerem se človek nima več česa lepe-
ga oprijeti, ne morem bivati. 
Strah pa me je, ker sem prvič začutila, 
da je neka temina vtkana v mlado gene-
racijo, en tak pesimizem. Ne želim glo-
boko kopati v to smer, ker se mi zdi, da 
bi si s tem vzela še tisto malo smisla, ki 
ga imaš. Tega si pa ne pustim vzeti. Vaje 
sem doživljala kot zanimivo izkušnjo in 
lep delovni proces, v katerega teku se 
niti za trenutek nisem počutila izločena 
od samega ustvarjanja.« 
Doroteja Nadrah: »Na začetku vaj sem 
se tako kot Vesna zelo čudila tako pesi-
mističnemu pogledu na svet, skozi pro-
ces vaj pa se mi pa zdi, da sem ga izži-
vela na zelo iskren način. V teh nekih 
ponovitvah občutij in z njimi odnosov 
moramo biti kdaj pesimistični, kar nam 
da moč, da postanemo jezni ali pa odkri-

to nezadovoljni in nas to dejansko lah-
ko nekam premakne. Zahvaljujem se 
ekipi, da je iskreno delila tudi stvari, v 
katerih si mogoče ne želimo obstajati, in 
raje slikamo neke druge slike. Upam, da 
se bodo našemu predanemu početju na 
odru znali prepustiti tudi gledalci.«
Vesna Jevnikar: »Kar je mene gnalo pri 
študiju in me je tudi presenečalo, je 
občutek, da je moja generacija v določe-
nih stvareh nostalgična. To izginevanje 
besed in odnosov, ki smo jih živeli v mla-
dosti, me zelo boli. Presenečalo pa me 
je, da se mladi, režiser in njegova ekipa, 
spoprijemajo z isto težavo. Nezmož-
nost najti rešitev, izstopiti iz tega sveta, 
ki nam sugerira in od nas zahteva, da 
smo na neki način izolirani, osamljeni, 
globalizirani v vseh segmentih življenja, 
je tisto, kar je najbolj grozljivo. Žal nam 
znotraj študija kljub volji ni uspelo najti 
rešitve, neke optimistične perspekti-
ve. Ampak kot vedno rečem, gledališče 
mora biti na neki način zrcalo družbe 
– morda bomo tudi s to predstavo posta-
vili ogledalo, da se vsaj zvemo, da mora-
mo poiskati rešitve.«
Miha Rodman: »Lepa izkušnja. Zdi se 
mi, da smo se zelo veliko ukvarjali z neko 
praznino in ničem, ki nas vsakodnevno 
obdaja, in če smo govorili o pesimizmu 
in optimizmu, sem jaz občutil predstavo 
kot nekaj tretjega. In sicer če imaš opti-
miste in pesimiste, je to neka sredina – 
ravnodušnost. Ko smo že toliko prenasi-
čeni s svetom, ki nas obdaja, da smo 
ravnodušni in do vsega prazni. Take so 
potem tudi naše reakcije in naše življenje 
je prazno. To je velik problem današnje-
ga časa in družbe. Mislim, da nam pri-
manjkuje reakcije na vse to. In življenje 
gre dalje, zadnji pa ugasne luč.« 

Zadnji naj ugasne luč
V Prešernovem gledališču so v četrtek premierno uprizorili 
avtorski projekt Zadnji naj ugasne luč v režiji Doriana Šilca Petka.
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Ime in priimek:

Glasujem
za igralca/igralko:

Ulica:

Pošta in poštna št.:

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj.

Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v sezoni 2021/2022 in nam s svojimi glasovi 
pomagate pri izboru izjemne stvaritve igralke ali igralca Prešernovega gledališča 
Kranj. Veljale bodo le glasovnice, ki bodo v Kranjčanki objavljene ob vsaki premieri 
od oktobra 2021 do junija 2022. Med prispelimi glasovnicami bomo izžrebali 
gledalca/gledalko, ki bo prejel/prejela nagrado. 

Dobitnico oziroma dobitnika julije pa bomo razglasili na slovesnosti 
ob začetku sezone 2022/2023.

nagrada za izjemno 
igralsko stvaritev
v sezoni 2021/2022 
v Prešernovem 
gledališču Kranj

Vesna Jevnikar

Vesna Slapar

Miha Rodman

Aljoša Ternovšek

Vesna Pernarčič

Doroteja Nadrah
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UGASNE LUČ
ZADNJI NAJ
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Besedilo: Maša Likosar

H
arfa Jerneju Mišiču ponuja vse 
možnosti izražanja, podoživlja-
nja in raziskovanja tako tonskih 
in harmonskih slikanj kot tudi 

čustvenih občutij. »Mislim, da občinstvo 
harfo še vedno dojema kot izredno nežen 
in pomirjujoč inštrument, pa ni vedno le 
taka,« je dejal Mišič, ki je v Kranju zak-
ljučil glasbeno šolo. Zadnja leta osnovne 
šole je k uram harfe hodil še v Videm k 
profesorici Patrizii Tassini, ki ga je v 9. 
razredu povabila v svoj razred pod pogo-
jem, da opravi vse obveznosti njihovega 
predakademskega študija, ki je razdeljen 
na tri stopnje. Na Državnem konserva-
toriju Jacopo Tomadini v Vidmu so mu 
ponudili možnost, da opravi izpit zadnje 
stopnje v enem letu in se pripravi na pra-
vi dodiplomski študij na konservatoriju. 
»Tako sem bil istočasno fazan in bruc,« 
je poudaril Mišič, tudi dijak Gimnazi-
je Franceta Prešerna v Kranju, kjer mu 
omogočajo pouk na daljavo, prilagajanje 
obveznosti in pouk italijanščine kot drugi 
tuji jezik, ki ga na šoli sicer ne poučujejo. 
Leto 2022 bo za Jerneja Mišiča izredno 
naporno in pomembno. Že prve dni 
januarja je imel snemanje avdicijskega 
programa za največje harfistično svetov-
no tekmovanje, ki bo letos v Bloomin-
gtonu v Ameriki. Sredi januarja je bil na 
Švedskem, kjer se je udeležil 2. medna-
rodnega harfističnega tekmovanja Prat-
te v Norrköpingu in osvojil drugo mes-
to. Pred kratkim je bil gost italijanske 
nacionalne televizije v okviru predsta-
vitve zmagovalcev lanskega tekmovanja 
Premio delle Arti, kjer lahko tekmujejo 
študentje italijanskih konservatorijev z 

omejitvijo na le enega študenta na kon-
servatorij. Letos ga čaka tudi matura na 
Gimnaziji Franceta Prešerna, jeseni pa 
še diploma na konservatoriju. Študij želi 
nadaljevati na kraljevem konservatoriju 
v Haagu na Nizozemskem.
Beleži nastope v Sloveniji in Italiji, več 
sicer nastopa v okviru tekmovanj. Med 
največje dosežke šteje tiste, ko skuša 
posegati po težji in bolj kompleksni lite-
raturi za harfo. Lani je prejel vseh 100 
možnih točk na tekmovanju TEMSIG, 
v Torinu je bil na tekmovanju Premio 
delle Arti absolutni zmagovalec, pred 
dvema tednoma se je s tekmovanja na 
Švedskem vrnil z drugo nagrado. Nje-
gova velika želja je igranje z orkestrom, 
za kar doslej ni imel veliko priložnosti. 
Igral je sicer s simfoniki iz Göteborga in 
prejšnji mesec iz Norrköpinga. 
Jernej je bil sprejet tudi na Focus on 
Youth, ki je del Svetovnega kongresa 
harfistov WHC. »Za nastop na kongresu 
Focus on Youth oziroma 'poudarek na 
mladih' sem se prijavil in bil eden izmed 
28 izbranih med več kot sto prijavljenih,« 
je povedal Jernej, ki mu je tudi tu epide-
mija prekrižala načrte, saj je bil kongres 
leta 2020 prestavljen za eno leto, lani 
pa se je potekal po spletu. »Nastop je bil 
uspešen, dobil sem izvrstne komentarje 
in pohvale štirih uradnih ocenjevalcev 
ali žirantov,« je dodal Jernej, ki je postal 
tudi mladi up Zavarovalnice Triglav. »Za 
uspehe se lahko zahvalim mami, ki mi 
je dala odlično osnovo, na kateri gradim, 
in me naučila delovnih navad. Pohvala 
je doma redka, in ko je, vem, da je res 
nekaj odigrano dobro. Družina mi pov-
sem stoji ob strani,« je poudaril.
Mladi harfist meni, da sta predvsem nje-
gova odprtost za nova znanja in nadgra-

dnjo ter njegova trma, da vztraja pri pil-
jenju določene skladbe, tista, ki mu 
odpirata vrata na nova tekmovanja in, 
upa, kmalu tudi na koncerte in med 
orkestraše. »Seveda se vidim kot harfist. 
Moja velika želja je igrati v orkestru in 
obenem igrati tudi solistično in komor-
no. Glede na število orkestrov, kjer je le 
eden, največ dva harfista, so želje eno, 
realnost pa nekaj drugega, in zelo bom 
vesel, če bom službo našel v Evropi,« je 
sklenil Jernej Mišič. 

S harfo osvaja svet 
Harfa je instrument, pri katerem lahko zvok ali zven oblikuješ povsem neposredno 
s kožo prstov, pri tem ne potrebuješ prevodnika; in ker jo imaš naslonjeno nase, 
čutiš njene vibracije in odziv, pravi Jernej Mišič, mladi perspektivni harfist iz Kranja. 

Jernej Mišič / Foto: osebni arhiv Jernej Mišič
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Beremo prešerno

Branje bogati in nagrajuje. Za 6 prebranih priporočenih del vam 
bomo podarili prikupno nagrado, 3. decembra pa bo žreb enemu 

od sodelujočih namenil še glavno nagrado.

Več o akciji na www.mkk.si.

Od 

8. februa
rja do 

20. novem
bra 

2022

Prešerni duh v prešernem branju 
s slovenskimi avtorji

Berem
o 

pr
eš
er
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e 
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 projekta

GIMNAZIJCI NAVDUŠILI ŠPANSKEGA VELEPOSLANIKA

Na odkritju doprsnega kipa Joséju de Esproncedi, največjemu španskemu pesniku iz obdobja romantike in 
Prešernovemu sodobniku, so v izvrstni španščini njegove pesmi recitirali dijakinje in dijak, ki se na Gimnaziji 
Kranj učijo špansko. Ob navdušenju španskega veleposlanika Juana Arísteguija jih skupaj s profesorji s ponosom 
predstavljamo na fotografiji: (od leve) Španec David Heredero Zorzo, ki enkrat tedensko uči na Gimnaziji Kranj, 
profesorica Bernarda Kovač, Žiga Kuralt, Lara Cvek, Teja Peterlin, Julija Pevec, Ema Marinković, Lara Lukančič in 
profesorica Katarina Škufca, ki je recitatorje pripravila na nastop. Igor Kavčič / Foto: Tina Dokl



V šolskem letu 2022/23 bomo devetošolce 
vpisali v šest oddelkov: dva oddelka gim-
nazije, dva oddelka ekonomske gimna-
zije, en športni oddelek gimnazije in en 
športni oddelek ekonomske gimnazije. 
V štirih veljavnih splošnoizobraževalnih 
programih bo približno 160 prostih mest 
za novince. Vsi programi se zaključijo s 
splošno maturo. V športni oddelek splo-
šne gimnazije smo dijake v letošnjem šol-
skem letu vpisali prvič, športni oddelek 
ekonomske gimnazije pa imamo že več 
kot desetletje in je edini športni oddelek v 
strokovnih gimnazijah v Sloveniji.
Dijaki so bili na letošnji maturi zelo uspe-
šni. Gimnazijci splošne gimnazije so matu-
ro 2021 opravili 100-odstotno, ekonomski 
gimnazijci pa so bili več kot 90-odstotno 
uspešni, kar močno presega slovensko 
povprečje.
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se nam za 
kakovostno izobraževanje zdi pomembno, 
da sodelujemo tako z osnovnimi šolami 
kot fakultetami, podjetniki, podjetniškimi 

inkubatorji in podobnimi institucijami. Prek 
videokonference smo organizirali dneve 
odprtih vrat, individualne razgovore ali se 
udeležili predstavitve, ki jo je organizirala 
osnovna šola. Nekateri učenci osnovnih šol 
ste nas v popoldanskem času tudi obiskali 
na naši šoli ali nas povabili na vašo. Skupaj 
smo organizirali zanimive naravoslovne 
delavnice (bio., kem., fiz.). Tudi start up 
vikendov Mladim se dogaja, kjer ste osnov-
nošolci razvijali svoje podjetniške ideje, 
ni manjkalo. Skupaj smo bili tudi športno 
aktivni, delali smo z robotki, ustvarjali s 
3D-tiskalnikom, postali kemiki za en dan in 
še marsikaj zanimivega smo delali.
Na Prešernovi gimnaziji smo ponosni na 
naše dijake. Nekdanjim in sedanjim naju-
spešnejšim dijakom smo pripravili trajno 
razstavo, na kateri so predstavljeni dijaki, 
ki so s svojimi dosežki zaznamovali sloven-
ski in svetovni prostor. Najbolj izpostavlje-
no mesto pripada štirim izjemnim sloven-
skim športnikom, dobitnikom olimpijskih 
odličij s preteklih olimpijad: Primožu 

Rogliču, Petru Prevcu, Žanu Koširju in 
Vesni Fabjan. Na olimpijske igre v Peking 
je odšlo kar devet naših nekdanjih dijakov 
športnikov, nekaj pa jih je tudi med trener-
ji in ostalimi udeleženci.
Na steni uspešnih je mesto dobilo tudi 29 
nekdanjih in sedanjih dijakov, ki so vsak 
na svojem področju dosegli nadpovpreč-
ne rezultate tako doma kot v tujini, poleg 
športnikov so to: glasbeniki, slikarji, foto-
grafi, podjetniki, poslovneži, prejemniki 
Michelinovih zvezdic … Najbolj pa nas 
veseli, da se je na šoli izobraževalo toliko 
izjemnih dijakov, ki so uspešno usklajevali 
šolske in obšolske obveznosti, da načrtu-
jemo že novo steno uspešnih.
Za osnovnošolce smo pripravili ogromno 
informacij na spletni strani šole (gfp.si), 
pridobite pa jih tudi na šolskem FB, Insta-
gramu, YouTube kanalu. Vedno smo veseli 
tudi vprašanj, mnenj, idej ... po elektronski 
pošti na vpis@gfp.si
Devetošolci, postanite GFP-jevci! Ponosni, 
uspešni in samozavestni!

INFORMATIVNI DNEVI NA GIMNAZIJI  
FRANCETA PREŠERNA
Letošnji informativni dnevi za osnovnošolce in dijake so v teku, a tudi letos samo na daljavo.  
Na GFP se trudimo, da bodo devetošolci dobili verodostojne informacije in se lažje odločili,  
kje nadaljevati svojo izobraževalno pot. Želimo si, da bi začutili zelo prijetno vzdušje in dobro 
energijo, ki veje na naši gimnaziji.
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Besedilo: Maja Bertoncelj

P
okriti olimpijski bazen v Kra-
nju bo od četrtka, 17. februarja, 
do nedelje, 20. februarja, gostil 
kvalifikacijski turnir skupine A v 

vaterpolu za uvrstitev na letošnje evrop-
sko prvenstvo, ki bo v Splitu.
Pomerilo se bo pet reprezentanc, poleg 
Slovenije še Francija, Nemčija, Švica 
in Belgija. Slovenci so v sklopu priprav 
novembra lani igrali tekmo prav s Švico 
in jo premagali s 15 : 10. Naša vaterpol-
ska reprezentanca se je takrat po osmih 
letih v Kranju spet predstavila na uradni 
tekmi. Pred kratkim so se ponovno zbra-
li prav v Kranju, in sicer na pripravah, ki 
so potekale od 4. do 6. februarja. Nanje 
je selektor Krištof Štromajer povabil 
osemnajst igralcev, večina je vaterpo-
listov kranjskega Triglava. Odigrali so 
tekmo s slovensko mladinsko izbrano 
vrsto in jo po pričakovanju prepričljivo 
premagali. Štromajer je bil zadovoljen 
z igro, ki so jo prikazali: »Rezultat ni 
bil v ospredju, od njih sem zahteval le, 
da dajo vse od sebe. V kvalifikacijah bo 
treba igrati še veliko bolje, ker bo to le 
višja raven.« Spregovoril je tudi o priča-
kovanjih pred kvalifikacijskimi tekma-
mi: »Vedeti je treba, da se v Sloveniji 

z vaterpolom ukvarjamo na amaterski 
ravni in je to še toliko težje. V športu 
veljajo določene zakonitosti in tega se 
zavedamo. Težko je skočiti iz prvega 
v tretje nadstropje. Ne smemo pozabi-
ti, da nas osem let na reprezentančni 
ravni ni bilo nikjer. Od osemnajstih 
igralcev, ki so bili povabljeni na pripra-
ve, imajo le Matej Nastran, Martin Puš 
in delno Jaša Kadivec, Matej Rajšp in 
Aljaž Pevec izkušnje, kaj pomeni igra-
ti za člansko reprezentanco. Vsi drugi 
so novinci. Lahko bi rekli, da gremo 
iz tega šolskega vaterpola na evropsko 
raven. Od igralcev pričakujem, da bodo 
v kvalifikacijah lahko premagali Švico, 
ki so jo v prijateljski tekmi že prema-
gali, tu je še Belgija, ki je sicer ne poz-
namo, potem pa sta dve reprezentanci, 
ki sta redni udeleženki evropskih in 

svetovnih prvenstev, tudi olimpijskih 
iger, njihovi klubi pa leta in leta igrajo 
v ligi prvakov. Če k temu dodamo še, da 
imajo Francozi leta 2024 še olimpijske 
igre v Parizu, bo naša naloga še toliko 
težja. Toda šport prinese tudi kakšne 
drugačne rezultate, kot jih realno lah-
ko pričakujemo.« Favorita turnirja sta 
jasna: Francija in Nemčija.
Slovenski vaterpolisti so v zadnjem 
obdobju tudi na klubski ravni imeli 
manj tekem. Po nepopolnem prvem 
krogu državnega prvenstva je strokovni 
svet Zveze vaterpolskih društev Sloveni-
je v januarja zaradi prevelike okuženosti 
s covidom-19 in karanten igralcev odpo-
vedal vse napovedane tekme in repre-
zentančne zbore v januarju. Ligaško tek-
movanje se je nadaljevalo na začetku 
februarja. 

V boj za evropsko prvenstvo
V Kranju bo od četrtka do nedelje kvalifikacijski turnir v vaterpolu.

Slovenci se bodo pomerili tudi s Švicarji, s katerimi so igrali novembra in jih 
premagali. / Foto: Gorazd Kavčič

 Slovenija se bo v v 
četrtek pomerila z Belgijo 
(ob 20. uri), v petek jo čaka 
tekma s Švico (ob 20. uri), v 
soboto z Nemčijo (ob 20. uri), 
za konec turnirja pa  
v nedeljo še s Francijo  
(ob 12. uri).
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Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00, 051 314 861 

E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20, 051 314 862

E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Kuhinja Trenta

Rustikalne  
kuhinje Alples,  

kjer se kuha z  
ljubeznijo.20%  popust*

+  
dodatni
10%  popust *

*Akcija velja za leseni del kuhinje do 28.2..Kuhinja Trenta

Besedilo: Maja Bertoncelj

O
limpijske igre v Pekingu na Kitajskem se bodo zaklju-
čile v nedeljo, 20. februarja. Sredi preteklega tedna pa 
se je z njih že vrnila smučarska skakalka Nika Križ-
nar – in to z dvema olimpijskima medaljama, svojima 

prvima.
Najprej je na posamični tekmi na srednji skakalnici osvo-
jila bron, nato pa je bila še članica zlate slovenske mešane 
ekipe, skupaj z Uršo Bogataj, Timijem Zajcem in Petrom 
Prevcem. Upravičili so vlogo favoritov in bili prepričljivo 
najboljši. »Vesela sem, da sem bila del te ekipe, vesela sem 
vseh teh uspehov. Upam, da bodo na naslednjih olimpijskih 
igrah še gledalci, ki sem jih tukaj pogrešala. Moje misli so 
sedaj usmerjene na tekme, ki jih imamo še do konca sezone. 
Upam, da bomo osvojili Pokal narodov,« je dejala Križnarje-
va. Olimpijske igre so tako nov velik mejnik v njeni uspešni 
karieri. Je lanska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega 
pokala in tretja s svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Članica 
SSK Norica Žiri, ki prihaja iz Delnic v Poljanski dolini, živi 
na Mlaki pri Kranju, od koder prihaja njen fant Aljaž Vodan.

Veliko časa za proslavljanje uspehov ne bo, saj je pred skakal-
kami do konca sezone še enajst posamičnih in ena ekipna 
tekma. 

Zlata in bronasta

Smučarska skakalka Nika Križnar se je z olimpijskih iger 
vrnila z zlato in bronasto medaljo. / Foto: arhiv OKS
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Haibike Hardnine 5
Bosch Performance Line
Baterija : 500Wh
2.799€
Akcijska cena : 2.499€

a2u.si

Haibike Trekking 4 Trapez
Yamaha PW-TE 
Baterija : 500Wh
2.999€

PE A1U Šenčur 
Poslovna cona A17
4208 Šenčur
t: 031 693 333

A2U d.o.o. Šenčur 
Poslovna cona A53
4208 Šenčur
t: 04 29 27 200

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ghost E-Teru Y Universal
Yamaha PW-ST 
Baterija : 630Wh
3.199€

Besedilo: Maja Bertoncelj

K
ranjčan Nace Korošec je novi tre-
ner slovenske moške mladinske 
kolesarske reprezentance. Prevzel 
jo je konec lanskega leta, potem 

ko je zadnja tri leta v Kolesarskem klubu 
Kranj vodil in treniral ekipo mlajših in 
starejših mladincev. V dresu kranjskega 
kluba je pred odhodom v trenerske vode 
tudi tekmoval.
»Ni bilo kakšnih pomislekov. Prejšnji 
selektor Andrej Cimprič je malce nepri-
čakovano odstopil, zato je bil objavljen 
razpis. V klubu so mi šli zelo na roko, 
Matjaž Zevnik me je podpiral pri tej 
odločitvi. Bil sem izbran in zelo kmalu 
začel delati. S fanti želim biti čim več 

skupaj že čez zimo, pred začetkom tek-
movalnega obdobja. Temu bom sledil 
tudi v prihodnje. Preskok iz kluba na 
reprezentančni nivo seveda je. Pred-
stavlja mi velik izziv in priložnost za 
dokazovanje, za napredek in razvoj,« je 
pojasnil Kranjčan Nace Korošec. Mla-
dinsko reprezentanco v okviru Funda-
cije Mateja Mohoriča podpira tudi naš 
kolesarski as, ki je starejše mladince 
konec januarja obiskal na treningu in 
z njimi prekolesaril dobrih sto kilome-
trov po Krasu. Prisotnosti člana profe-
sionalne ekipe Bahrain Victorious so se 
zelo razveselili in iz prve roke o kole-
sarstvu izvedeli marsikaj zanimivega in 
koristnega. 
Prva reprezentančna dirka starejše mla-
dince čaka 12. marca v Belgiji, glavni 

cilji pa so svetovno prvenstvo v Avstrali-
ji, evropsko prvenstvo in spomladanske 
klasike. 

Prevzel mladinsko 
reprezentanco

Nace Korošec trenersko pot nadaljuje 
na reprezentančni ravni. / Foto: osebni arhiv



Prva novost je Klub aktivnih Go
renjske, ki bo članom ponujal šte 
vilne ugodnosti. Med drugim bo
ste lahko v trgovini Triglav Kranj 
na Glavnem trgu v Kranju prejeli 
takojšnji petodstotni popust na ce
loten nakup, pri tem pa še prejeli tri 
odstotke dobroimetja, ki ga boste 
lahko porabili že pri naslednjem 
nakupu. A ugodnosti se tu ne kon
čajo.

Dostava odslej  
kar na tribuno
Obiskovalci tekem Triglava bodo 
med prvimi v tem delu Evrope, ki 
bodo lahko svojo najljubšo pijačo, 
prigrizek ali navijaški artikel naro
čili kar med tekmo z dostavo do 
sedeža. Tako jim ne bo treba čakati 
na premor ter stati v vrsti za naro
čilo. Tudi pri tej storitvi bodo člani 
kluba prejeli tri odstotke dobro
imetja, ki ga bodo lahko porabili 
že pri naslednjem naročilu. Naro
čilo je popolnoma enostavno. Vsak 
sedež na tribuni je opremljen z 
edinstveno QRkodo, ko jo skenira
te, vas vodi do naročila po mobil
nem telefonu.

Spletna trgovina
Članstvo v klubu bo omogočalo 
tudi cenejše nakupovanje šport
nih oblačil, oblačil za prosti čas ter 
drugih dodatkov za šport in rekre
acijo, tudi v spletni trgovini Triglav 

Kranj. Trgovina na naslovu www.
triglavkranj.si ponuja članom klu
ba petodstotni takojšnji popust na 
celoten nakup ter tri odstotke dob
roimetja na račun. Tudi slednjega 
lahko porabite že pri naslednjem 
nakupu ali počakate, saj je veljav
nost dobroimetja omejena na leto 
dni od nakupa.

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

Članstvo v klubu  
je brezplačno
Iz Nogometnega kluba Triglav Kranj, 
ki upravlja Klub aktivnih Go renjske, 
sporočajo, da je članstvo v klubu 
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 Gla
vnem trgu v kranjskem mestnem 
središču. Po oddani prijavnici boste 
prejeli kartico, ki bo že omogočala 
takojšnjo uporabo ugodnosti.

Spoznajte Klub aktivnih Gorenjske
Tekme v nadaljevanju prvenstva bodo drugačne in posebne. Ne samo zaradi  
okrepljenega moštva NK Triglav Kranj, pač pa tudi zaradi številnih novosti, ki bodo na 
voljo obiskovalcem nogometnih tekem na kranjskem stadionu. 
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Dostava slastnih 
burgerjev z našega 

žara direktno do
 vašega doma!

Tel: 064 225 736

D
R

U
Š

TV
O

 B
AZ

E
N

 K
R

AN
J,

 K
U

LT
U

R
N

I C
E

N
TE

R
, S

TA
R

E
TO

VA
 U

LI
C

A 
2

0
, K

R
AN

J

Ob Prešernovem prazniku se je sprehodil skozi živahen Kranj, na lanskoletni decembrski 

premieri komedije bosansko-hercegovskega režiserja Danisa Tanovića Deset v pol (Deset u pol) 

v kranjskem Cineplexxu pa se je Andrej Šifrer takole postavil pred fotografski objektiv z igralcem 

Brankom Đurićem - Đurom. Deset v pol je že tretji skupni projekt režiserja Tanovića in Branka 

Đurića - Đura. A. B. / Foto: A. B.

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura 
je skupaj z županom Občine Naklo Ivanom Megličem odprla 
nove prostore za fizioterapijo v Zdravstveni postaji Naklo. 
Ob slovesnem dogodku je tudi zaplesala s članom Folklorne 
skupine Društva upokojencev Naklo. S. K. / Foto: Tina Dokl

Zaledenelo jezerce v Stražišču je pred tedni prineslo zimske radosti marsikateremu domačinu pa tudi obiskovalcu od drugod. Na ledu je užival tudi Bine Volčič z družino. Kuharskega mojstra smo v objektiv ujeli s sinom Vanetom. Tudi njega imajo, tako kot njegovega očeta, kamere očitno rade, saj je del ekipe Firbcologi na TV Slovenija.  A. Š. / Foto: Ana Šubic

Na Planet TV kmalu prihaja 
nova zabavna oddaja, v kateri 

bo zelo pomembno, kako 
dobro znate presoditi ljudi, 

in predvsem to, koliko let 
imajo. Oddajo oziroma kviz 

Leta štejejo bo vodil Kranjčan 
Klemen Bučan. Seveda bo 

v igri tudi nagrada, le da 
bo princip tokrat obrnjen: 

zvezdniški tekmovalni pari 
bodo imeli na začetku na 

razpolago 20 tisoč evrov, z 
vsako zgrešeno oceno  

let pa se bo vsota  
denarja zniževala. A. B.  

/ Foto: Planet Tv 
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Dan, ki je namenjen vsem 
dekletom, ženskam, mamicam, 

babicam, ženam, taščam, 
sestram ... Vsem ženskam, ki 

želijo narediti nekaj zase!

www.resnicnojaz.si

Akcijska cena vstopnice 40 eur
Prijave na jazresnicno@gmail.com

Pilates, joga, ples, delavnica 
“Darilo Stresa”, delavnica 

Sprejmi svoje telo, delavnica in 
predavanje Z nego telesa 

do boljšega zravja in počutja, 
druženje in pogostitev, nega 
obraza, urejanje in lakiranje 

nohtov ...

12. marec 2022
ŠPORTNI CENTER 
CHAMP V KRANJU

      www.resnicnojaz.si               resnicnojaz               resnicno_jaz
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Konec januarja so na Jezerskem tradicionalno pripravili 
turnosmučarsko tekmovanje, ki šteje za slovenski pokal, 
obenem pa je to tudi Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča. Tekmovanje je bilo 26., memorial 25. po vrsti. Na fotografiji je družina Bernik iz Nemilj (Zgornja Besnica), mama Manca Bernik pa je bila med rekreativkami na kratki progi glede na povprečni čas tisti dan najboljša. A. B. / Foto: Alenka Brun

Krajčkovi – tako bi z eno besedo lahko opisali »družinico« iz trgovine 
Krajček. Takole so se podružili po zaključeni inventuri preteklega in v 
pričakovanju novega leta. Na levi je nova moč v trgovini, simpatična Urška, 
ki je prišla iz Štajerske in pravi, da se na Gorenjskem odlično počuti, Darja 
je Branetova desna roka v prodajalni, njegova Nataša, ki obvlada sto stvari, 
pa tudi nas navdušuje z dobrotami iz pečice. A da je Brane blažen med 
ženami? Bo že držalo. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Klavdija Urbanec Šlibar iz frizerskega salona Myth je skupaj s fotografinjo in 
oblikovalko Nino Roydo ponovno izpeljala umetniški, fotografski in frizerski projekt, 
tokrat z naslovom Ledena pravljica. Projekt se je zgodil v Mojstrani, dejansko v okolju 
»ledene pravljice«. V vlogi modelke je nastopila svetlolasa Patricija Rozman. Nastale 
fotografije, kjer ne manjka art pridiha, ekstravagantnih oblačil in umetniških frizur, 
pa bodo od 1. junija 2022 razstavljene v Kranjski hiši. A. B. / Foto: osebni arhiv



Na letošnji Emi freš je nastopilo 14 finalistov. 
Na odru Eme 2022 bomo lahko prisluhnili štirim 
najboljšim. Med štirinajsterico pa so nastopili 
tudi predstavniki Gorenjske – eni bolj, drugi manj 
uspešno. Med njimi sta kranjske barve zastopala 
rokerska zasedba Le Serpentine ter Leya Leanne 
(na fotografiji). A. B.  
/ Foto: arhiv RTV SLO (Jan Pintar)

Klemen Malovrh in Srečo 
Štagar z Zavoda za turizem 
in kulturo sta se tokrat 
Prešernovemu smenju primerno 
»ogvantala« v slogu 19. stoletja. 
Ampak iz preteklosti izhaja le 
njuna zunanja podoba, saj sta v 
zadnjih dneh morala misliti precej 
v skladu s časom, da jima je z 
ekipo neumornih sodelavk kljub 
omejitvenim pogojem uspelo 
izpeljati letošnjo prireditev in z 
njo v mesto spet privabiti številne 
obiskovalce. I. K.  
/ Foto: Primož Pičulin

Športniki, 
ki zastopajo 

slovenske barve na 
zimskih olimpijskih 

igrah, so oblečeni 
v posebna oblačila 

kolekcije Peking 
2022, ki jih je tudi 

tokrat oblikoval 
Kranjčan Sandi 
Murovec in jih 

predstavil tudi na 
odprtju Slovenske 

olimpijske vasice v 
Kranjski Gori. S. K. 

/ Foto: Tina Dokl
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

VABLJENI  K VPISU V PROGRAME BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

NOVO v šolskem letu 2022/2023 
Srednji poklicni program

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
(mehanik/-čarka kmetijskih in delovnih strojev)

in
Višješolski strokovni program za redni in izredni študij

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

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

Avtorica nasveta: Kristina Frlic, inž. živ.

PUST SE BLIŽA
Pustnega časa so se kulinarično veselili že naši predniki. Včasih je 
pust veljal za začetek novega leta. Mize so bile obložene z mast-
nimi dobrotami, med katerimi so svoje mesto dobili tudi krofi. 
Gospodinje so krofe cvrle v svinjski masti. Danes krofe cvremo v 
olju. Lahko uporabimo olje za cvrtje ali drugo olje, npr. sončnič-
no. Izogibamo se pregrevanju olja ali večkratni uporabi, saj to 
neugodno vpliva na srce in ožilje.
Vsaka gospodinja ali slaščičarski mojster se rad pohvali z lepimi 
krofi in značilnim paščkom, ki ga morajo imeti. Krancelček ali 
pašček nastane, kadar je testo za krofe v ustreznem razmerju, 
dovolj vzhajano in ocvrto v olju prave temperature. Testo za krofe 
je boljše testo, saj mu poleg moke, soli, kvasa in mleka dodamo 
še večjo količino sladkorja, jajca, maščobo in dišave. Zaradi tega 
je testo težje in mora biti dobro ugneteno, da zadrži obliko med 
cvrtjem. Krofi so vzhajani takrat, ko narastejo na dvakratno količi-
no. Paziti moramo, da se med vzhajanjem ne izsušijo na površini, 
zato jih pokrijemo s folijo. Tako bomo dosegli gladko površino. 
Olje za cvrtje segrejemo na 170 °C, doma si lahko pomagamo s 
kuhalnico ali zobotrebcem. Pomočimo ga v olje in okrog nasta-
jajo majhni mehurčki. Vzhajane krofe obrnemo in jih polagamo z 
zgornjo površino v olje. Cvremo pokrite štiri minute na eni strani, 
nato jih obrnemo in odkrite cvremo še tri minute na drugi strani. 
Še tople napolnimo z nadevom. 
Klasični pustni krofi so še vedno najboljša izbira, zato se jih le 
najejmo, da bomo lažje prebrodili postni čas.

Uroš Ščurek je predstavnik domače moške zasedbe vinske kleti 
Ščurek iz Goriških brd, ki je že nekaj časa razmišljal o tem, da 
bi imel na steklenicah vina malce drugačne etikete. Tako je na 
enem od umetniških dogodkov v njegovih krajih srečal 35-letno 
Kranjčanko, vizualno umetnico, kolažistko Marušo Štibelj. Beseda 
je dala besedo in nastala je posebna serija kolažev oziroma 
etiket za vino, čeprav je bilo na začetku govora le o eni etiketi. 
Nastalo jih je devet z različnimi motivi, od katerih se jih sedaj 
uporablja šest – in to za eno vino. Avtorica etiket je sledila naroč-
nikovi veseli naravi, dobri energiji in že med njunim pogovorom je 
vedela, da bo tokrat uporabila barve. Tudi zato, ker je ustvarjala 
vinsko etiketo za peneče vino. Z naročnikom je pravzaprav imela 
srečo: kljub njegovim predlogom je skozi kolaž lahko izrazila tudi 
sebe. Odločila se je za kombiniranje živalskih likov, spominov 
na otroštvo, nostalgije. Na koncu je celo samo sebe presenetila, 
kako zelo je uživala v delu z barvami, saj se je v svojih delih v 
preteklosti dotikala predvsem družbenokritičnih tem oziroma je 
to področje, ki mu posveča večjo pozornost. Njene vinske etikete 
tako sedaj krasijo steklenico Ščurkovega suhega penečega vina 
pet-nat (okrajšava za francoski izraz petillant naturel, kar pomeni 
naravno peneče), kolekcija živahnih kolažev pa nosi ime Joy (slo-
vensko veselje). O vinu vinar pove, da ne gre za klasično penino, 
temveč naravno, kjer se prva fermentacija zgodi že v steklenici. 
Gre za t. i. najhitrejšo penino in precej modno vino. Letnik je 2021 
pritegne tudi z barvo. Tokrat so napolnili čez dva tisoč steklenic 
in ljudem je načeloma kar všeč, čeprav gre za tiste vrste vino, ko 
je nekomu všečno ali pa mu pač ni. A.B. / Foto: Alenka Brun

MARUŠINI ŽIVAHNI KOLAŽI NA VINSKIH  
STEKLENICAH

Maruša Štibelj



LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

 
  17,00 € / kos  

0590 77 188              

  6,99 € / kos  

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

  15,00 € / kos  

PTIČJA KRMILNICA
borov les, velikost: 24 x 26 x 21 cm

 
  5,99 € / kos    7,99 € / kos  

LESENA PRUČKA
borov les, velikost: 30 x 18 x 18 cm

 
  7,19 € / kos  

LESENA CIZA
borov les, velikost: 52 x 21 x 16 cm

Prodajni center
Ul. Mirka Vadnova 19a

Ponudba lesenega prazničnega programa

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

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

www.slovenijales.si

PTIČJA GNEZDILNICA
borov les, velikost: 17 x 40 x 12 cm

 

Sedaj tudi v Kranju!

Ponudba lesenih izdelkov in razreza po meri

5,49 €119,00 €

6,99 € 9,99 € 10,99 €

masivna bukev lepljena, 
fino brušeno, oljeno

borov les, velikost:
17 x 40 x 12 cm

črna mat, velikost:
30 x 20 cm, do 30 kg/par

borov les, velikost:
24 x 26 x 21 cm

iveral debeline 18, 25 ali 36 mm 
širok izbor dekorjev

ZIDNA KONZOLA GINOSET PETIH KUHINJSKIH DESK

PTIČJA GNEZDILNICA

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

www.slovenijales.si 0590 77 188

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

LESENE POLICE PO MERI

PTIČJA KRMILNICA BARVANA

5,95 €

ZIDNA KONZOLA BELT

LESENA CIZA BARVANALESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

 
  17,00 € / kos  

0590 77 188              

  6,99 € / kos  

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

  15,00 € / kos  

PTIČJA KRMILNICA
borov les, velikost: 24 x 26 x 21 cm

 
  5,99 € / kos    7,99 € / kos  

LESENA PRUČKA
borov les, velikost: 30 x 18 x 18 cm

 
  7,19 € / kos  

LESENA CIZA
borov les, velikost: 52 x 21 x 16 cm

Prodajni center
Ul. Mirka Vadnova 19a

Ponudba lesenega prazničnega programa

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

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

www.slovenijales.si

PTIČJA GNEZDILNICA
borov les, velikost: 17 x 40 x 12 cm

 

7,19 €

LESENA PRUČKA

črna mat, velikost:
23 x 22 cm, do 30 kg/par

borov les, velikost:

52 x 21 x 16 cm

borov les, velikost:
30 x 18 x 18 cm



Zaradi investicije v novo proizvodno linijo iščemo dinamične, natančne in zanesljive
osebe za delo na delovnem mestu:

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

KAJ NUDIMO?
• dobre delovne pogoje v mladem kolektivu, kjer so nam medsebojni odnosi zelo 

pomembni,
• dinamično delo na visokotehnoloških računalniško vodenih linijah,
• konkurenčno plačo in druge nagrade z možnostjo napredovanja,
• dolgoročno in varno zaposlitev, 
• štiriizmensko delo s prostim vsakim četrtim tednom in vsakim drugim vikendom,
• veliko ugodnosti, da se zaposleni v delovnem okolju dobro počutimo.

Več informacij in prijave na spletni strani: 
https://www.filc.si/odprta-delovna-mesta/

Filc d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka, tel: (04) 29 77 456

Zaradi investicije v novo proizvodno linijo iščemo dinamične, natančne in zanesljive
osebe za delo na delovnem mestu:

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

KAJ NUDIMO?
• dobre delovne pogoje v mladem kolektivu, kjer so nam medsebojni odnosi zelo 

pomembni,
• dinamično delo na visokotehnoloških računalniško vodenih linijah,
• konkurenčno plačo in druge nagrade z možnostjo napredovanja,
• dolgoročno in varno zaposlitev, 
• štiriizmensko delo s prostim vsakim četrtim tednom in vsakim drugim vikendom,
• veliko ugodnosti, da se zaposleni v delovnem okolju dobro počutimo.

Več informacij in prijave na spletni strani: 
https://www.filc.si/odprta-delovna-mesta/

Filc d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka, tel: (04) 29 77 456



Up, Polo - od 99 € 
Golf, Touran, Sharan, Octavia - od 119 € 

Passat, Škoda, Superb, A4 - od 139 € 
Menjava olja v DSG menjalniku od 189 € 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk na vozilu in tako  
poskrbimo za Vašo varnost! 
    *Promocija servisa velja samo v mesecu februarju 2022. Število ponudb je omejeno. Servise po tej   
ponudbi izvajamo v naši delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za izvedbo, z 
veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi).  

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI  
SERVIS V VREDNOSTI 20 €.  

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ 
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET 

Tel. št. za naročanje na servis je 04/2700-255. 
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj 

Največja ponudba preverjenih rabljenih 
vozil z jamstvom na Gorenjskem! 

V izboru za slovenski avto leta 2022 je v finalnem izboru 
zmagal yaris cross, za njim so se uvrstili renault megan 
conquest, škoda enyaq, opel mokka in volkswagen ID 4. 
Na letošnjem tridesetem izboru za slovenski avto leta, ki 
je potekal v prvi polovici januarja, je javnost in avtomobil-
ske strokovnjake devetih slovenskih medijev absolutno 
prepričal toyota yaris cross. Ne preseneča, da so bili vsi 
letošnji finalisti križanci (SUV-i), saj so ti v Evropi in tudi 
v Sloveniji še vedno zelo popularni. Na drugo mesto se 
je uvrstil renault megan conquest in na tretje električ-
na škoda enyaq. In zakaj prav toyota yaris cross? V prvi 
vrsti zaradi naprednega hibridnega pogonskega sklopa, 
robustnega terenskega videza ter štirikolesnega pogona. 
Nekaj pametnih odločitev pri razvoju je poskrbelo, da je 
yaris cross v svojem razredu skoraj izjema, vsekakor pa 
odlična izbira danes za povsem električno prihodnost 
jutri. Toyota se je prvič v zgodovini izbora za slovenski 
avto leta zavihtela na prestol, čeprav je seveda v svetu že 
prejemala nagrade. Manjši brat toyota yaris je bil lani pro-
glašen za evropski avto leta. Prav tako predvsem zaradi 
voznih lastnosti in učinkovitega hibridnega sistema, ki ga 
odlikuje nizka poraba in čistost emisij v mestu. Tovarna 
ima z modelom yaris cross velike načrte, želijo, da posta-
ne njihov najbolj prodajan model v Evropi in v Sloveniji. Z 
njim ciljajo na manjše družine in na vse uporabnike, ki so 
usmerjeni v ekološko prihodnost. V Sloveniji letos načr-
tujejo prodati okoli tisoč vozil, s čimer bi se yaris cross 
uvrstil med pet najbolje prodajanih malih križancev.

PREPRIČLJIVA ZMAGA TOYOTE YARIS CROSS

Yaris cross je dolg 4,2 metra, v primerjavi z yarisom je 
daljši kar za 24 centimetrov, približno enako širok in 9,5 
centimetra višji.
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renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault MEGANE CONQUEST Zen 145 E-Tech in začetno ceno 25.790 €, ki že vsebuje redni popust v višini 700 € ter dodatni popust 
v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services kupec prejme obvezno in osnovno 
kasko zavarovanje za 150 € v 1. letu in bon v vrednosti 50€ v 2. letu, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje za motor (4 
leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) po polovični ceni. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo 
(5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. 
Velja preko Renault Financial Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8–5,0 l/100 km. Emisije CO2: 107–114 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 
0,003 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več 
informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

219 €
5 let podaljšanega jamstva*

/mesec*

že za

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

NOVI
RENAULT  
MEGANE  CONQUEST 
E-TECH  HIBRID
hibriden po naravi

S
pletno podatkovno podjetje car-
Vertical vodi evidenco o več kot 
50 milijonih prijavljenih poškodo-
vanih vozil v različnih evropskih 

državah in Severni Ameriki. V zadnji 
raziskavi so s pomočjo zbranih podat-
kov o zgodovini servisiranja, poročilih o 
skritih škodah, manipulacijah s kilome-
tri, podatkih o številu lastnikov, pogostih 
napakah in drugih informacijah, pridob-
ljenih s pomočjo številke šasije avtomobi-
lov, pripravili poročilo o poškodovanosti. 
V lanskem letu je bil najpogosteje poš-
kodovan avtomobil na trgu BMW, kar 
47,77 odstotka vseh rabljenih BMW-jev 
je bilo poškodovanih, in še zanimivost, 

največja verjetnost je, da bo ukradena 
škoda octavia, in sicer kar 3,75-krat večja 
kot pri BMW-ju serije 3. 
Resničnost ali statistika? Analiza tega 
istega podjetja je pred dobrim letom tudi 
pokazala, da so najbolj zanesljivi rablje-
ni avtomobili znamke Kia in Hyundai, 
na repu deseterice najbolj zanesljivih pa 
avtomobili znamk BMW in Audi, čeprav 
so slednji po prodaji med rabljenimi 
vozili daleč na prvem mestu.
Nakup rabljenega avtomobila, zaradi 
pomanjkanja novih, prinaša vse več tve-
ganja, pravijo tudi na AMZS-ju. Nobena 
skrivnost namreč ni, da je med rabljeni-
mi avtomobili na trgu tudi veliko takšnih 

s prevrtenimi kilometri in prikritimi 
napakami. »Če so se na avtomobilu 
dogajale kakršne koli nepravilnosti, laik 
zgolj z ogledom avta to zelo težko ugoto-
vi. Z menjavo volana, prestavne ročice, 
stopalk in z nekaj »kozmetičnimi popra-
vki« se lahko dejansko stanje avtomobila 
zelo dobro prikrije. Ob uporabi digitalnih 
števcev pa je lažno vpisovanje kilometrov 
tudi dandanes hitro, preprosto in zelo 
poceni. Največje tveganje pri tem seveda 
predstavljajo napake oziroma pomanj-
kljivosti na vitalnih delih vozila, saj se 
lahko zgodi, da ravno te pri morebitnem 
trku odločajo med življenjem in smrtjo,« 
še pravijo na AMZS. 

Trg rabljenih avtomobilov  
v letu 2021 
Raziskava podjetja carVertical: Trendi in pogoste prevare prodajalcev avtomobilov ostajajo enake. 
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AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

D R I V E  T O G E T H E R

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice 
X180 niso dokončni. 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.

Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil 
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja 
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko 
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in 
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 

NOVA MAZDA CX-30

AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

D R I V E  T O G E T H E R

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice 
X180 niso dokončni. 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.

Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil 
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja 
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko 
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in 
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 

NOVA MAZDA CX-30

Povprečna poraba goriva: 7,7 – 4,8 l/100 km. Emisije CO2: 170 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0496 – 0,0186 g/km. Vrednost specifične emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00022 – 0,00019 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Navedena cena 
13.990 EUR velja za model Fiat Tipo 1.0 T3 GSE 74 kW (100 KM) Easy in že vključuje redni popust ter popust v višini 1.500 EUR ob nakupu vozila s FIAT Financiranjem. Navedena cena 12.990 EUR velja 
za model Fiat 500 1.0 GSE Hybrid 51 kW (70 KM) Dolcevita in že vsebuje redni popust ter popust v višini 1.500 EUR ob nakupu vozila s FIAT Financiranjem. Navedena cena 14.990 EUR velja za model 
Fiat Panda 0.9 Twinair 62,5 kW (85 KM) Cross 4x4 in že vsebuje redni popust ter popust v višini 1.000 EUR ob nakupu vozila s FIAT Financiranjem. Ob nakupu novega vozila s FIAT financiranjem pri 
Summit Leasing Slovenija prejmete tudi brezplačno Jamstvo 5 Plus (5 let ali 120.000 km, velja pogoj, ki nastopi prej). Akcijska ponudba velja za vozila iz zaloge in preklica oz. do razprodaje zalog. Slike 
so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Podrobnejše informacije in pogoji Jamstva 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana.

fiat.si

PRIDITE IN IZBERITE SVOJEGA!
AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, 04 281 77 14

Fiat 500 Dolcevita  
za 12.990 €
7 varnostnih blazin
Uconnect™ s 7-palčnim zaslonom na dotik
Steklena streha z zaveso

Fiat Panda Cross 4x4  
za 14.990 €
Sistem nadzorovanega spusta po strmini
Samodejna klimatska naprava
Uconnect™ s 7-palčnim zaslonom na dotik

Fiat Tipo  
za 13.990 €
Varnostni sistemi ESP, ASR, MSR, HBA, ABS in EBD
Sistem prepoznavanja utrujenosti voznika
Sistem opozarjanja na nenamerno  
spremembo voznega pasu

Fiat 500 Dolcevita  
za 12.990 €

Fiat Panda Cross 4x4  
za 14.990 €

Fiat Tipo  
za 13.990 €

FIAT PRINASA  
VESELJE IN OPTIMIZEM

›

FIAT_ORANGE_SLO_Mocnik_175x120_b.indd   1 04/02/2022   10:29
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OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: Ne boste se želeli ozirati 
nazaj in uživali boste v vsakem tre-
nutku nežnosti, ki vam bo naklonjen. 
Spoznavali boste tudi svoje lepše 
plati. Finance: Občutili boste nekaj 
slabe volje na račun financ, vendar 
boste hitro našli pravilne rešitve. 
Zdravje: Začeli boste bolj pogloblje-
no razmišljati o sebi. 

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Naučili se boste, da se 
ne izplača biti tiho, kadar nam 
srce narekuje drugačno melodijo. 
Romantično dogajanje boste začini-
li s posebnim dogodkom. Finance: 
Uravnoteženo denarno stanje vas 
bo spravljalo v dobro voljo. Zdravje: 
Proti koncu tedna lahko pričakujete 
manj odpornosti. Poskrbite zase.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Namesto da bi iskali napa-
ke pri partnerju, se boste poglo-
bili v svojo notranjost. Občutki, ki 
vas spremljajo, bodo končno dobili 
smisel. Finance: Stvari, za katere 
menite, da so vam bile prikrite, bodo 
priplavale na površje. Pravica bo na 
vaši strani. Zdravje: Moreče razpolo-
ženje se bo postopoma izboljšalo. 

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: Zapeljevali boste s svo-
jim šarmom, ki ga boste izžarevali, 
kjer koli se boste pojavili. Za samske 
prihaja priložnost za začetek nove 
zveze. Finance: Laskalo vam bo, da 
si lahko veliko privoščite. Glejte le, 
da kakšno stvar rajši zadržite zase. 
Zdravje: Preplavljal vas bo občutek 
sreče, dobro se boste počutili. 

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Iz okolice boste prejema-
li različne signale in občutek boste 
imeli, da nihče ni na vaši strani. 
Pogovor z bližnjimi bo tokrat nei-
zogiben. Finance: Ponudbo na pos-
lovnem področju boste po tehtnem 
premisleku sprejeli. Napočil je čas 
za spremembe. Zdravje: Potrebovali 
boste nekaj dni počitka. 

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Negotovost, ki se vas lote-
va, v nobenem primeru ne bo dobra 
za vaš odnos. Primorani boste, da se 
bolj potrudite in začnete bolj zaupati 
vase. Finance: Sproščenemu obdob-
ju sledijo dnevi, ko boste morali 
pošteno zavihati rokave za dobiček. 
Zdravje: Do konca meseca boste 
imeli vse odgovore na dlani. 

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: Mesec bo minil v odkri-
vanju resnice. Čeprav bo na začetku 
vaša edina ideja ta, da stopite korak 
nazaj, se bo to kasneje izkazalo za 
dobro. Finance: Situacija v denarni-
ci vam bo všeč in privoščili si boste 
težko pričakovani nakup. Zdravje: 
Manj kot se boste obremenjevali, 
bolje se boste počutili. 

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Odločitve z vaše strani ne 
bodo prepričljive. Zato s tistimi bolj 
resnimi še nekaj časa počakajte. 
Za slabo razpoloženje se boste pri-
kupno odkupili. Finance: Finančni 
minus vas bo držal v krču, dokler ne 
sprejmete ponujene pomoči. Zdra-
vje: Vzeli si boste prepotreben čas za 
počitek. Odmor.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Drami, ki jo bo prinesel 
nakopičeni stres, ne boste mogli 
popolnoma ubežati. Deležni boste 
očitanja in nase boste prevzeli del 
odgovornosti. Finance: Na vidiku 
bodo novi projekti, ki vam bodo vlili 
upanje v boljše dneve. Razmišljali 
boste alternativno. Zdravje: Umik v 
naravo vas bo pomiril in vas napolnil 
z energijo.

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Vabilo, ki ga boste prejeli 
v zadnjem hipu, vas bo razveseli-
lo in popestrilo mlačno dogajanje. 
Ohranjali boste iskrenost in pozi-
tivno naravnanost, s tem pa naredi-
li močan vtis na okolico, v kateri se 
boste gibali. Finance: Če razmišljate 
o varčevanju, se tega lotite čim prej. 
Zdravje: Prehladu boste stežka ube-
žali. 

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Poživitev, ki jo potrebuje-
te, bo prišla točno ob pravem času. 
Za ohranjanje ravnovesja v odnosu 
boste nekaj dni preživeli v dvoje, le vi 
in vaša sorodna duša. Finance: Hre-
peneli boste po večjem udobju, a za 
zdaj boste morali na lepše čase še 
malo počakati. Zdravje: Težave, ki so 
vas pestile, se bodo razblinile. 

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Sprehajali se boste po 
spominih in iskali vzporednice s 
sedanjim življenjem. Srečanje s sta-
ro družbo bo v vas vzbudilo prijetne 
občutke. Finance: Dobri rezultati v 
službi bodo vodili do večjega zneska 
na vašem računu. Končno. Zdravje: 
Pri rekreaciji velja upoštevati svoje 
telesne zmožnosti. Ne pretiravati.



Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
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 28.02.2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo.

 

široka izbira notranjih vrat
(cpl, lakirana, furnirana, po vaših željah)

Les 3 plus

VINIL PLOŠČE
za lepljenje od 16,90 eur/m2
klik od  29,90 eur/m2

ZAPOSLIMO
PRODAJALCA / PRODAJALKO

z delovnimi izkušnjami ter poznavanjem lesenih materialov ter talnih oblog.
Prošnje z življenjepisom in delovnimi izkušnjami nam do 20.2.2022 pošljite na 

naš elektronski naslov: les3plus@gmail.com.

GOTOVI PARKET, natur hrast, lakiran
2200x192x14 mm

33,90 eur/m2
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.
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