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Lions klub
Škofja Loka

organizator

               Športna dvorana 
TRATA 

ŠKOFJA LOKA 
sobota, 28.maj 2022, ob 19. uri

dobrodelni
koncert
pomagajmo skupaj

     Slavko
ivančič

maja keuc
Amaya

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
ŠKOFJA LOKA: 
Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg  
KRANJ: Gorenjski Glas  
Eventim: prodajna mesta

Medijski pokrovitelji: 

spremljava:  Big band orekestra Slovenske vojske
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Vsa sončna 
očala

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

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

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

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

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   3 13/09/2018   15:06
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KRANJČANKA 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: Tiskarsko središče, d. o. o. / Raz nos: Poš ta Slo ve ni je, PE Kranj /  
Ured ni š tvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, te le fon: 04/201 42 00, epošta: info@gglas.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 39. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 17. maja 2022, izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov, priložena je 
Gorenjskemu glasu, prejela so jo vsa gospodinjstva v kranjski občini.

Nina Jug
Foto: Tina Dokl

Maj 2022

ŠTEVILKA 5

Na olimpijado tudi
mavški gasilci

STRAN 10

Veliko priložnosti za
nova znanja

STRAN 12

California 
letos bo

STRAN 24

Prvič dirkali za Pokal
Mateja Mohoriča
STRAN 30

Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2

www.optika-aleksandra.si

Pregled in očala  
kot na napotnico

do

ceneje

101 €

Živeti moraš po 
naravi

STRANI 4–7

Sedemdeset let kranjskih tabornikov

STRAN 8

Očarali poln avditorij

STRAN 20

S sproščenimi nastopi do brona

STRAN 26

S tisoč gibi do zdravja in dobrega počutja

STRAN 32

Življenje zajema z veliko žlico

STRAN 36

Vezenje je umetnost

STRAN 38

Temeljito pospravljanje naj bo enkraten dogodek

STRAN 50



4 Pogovor  

Franc Zupančič / Foto: Tina Dokl

Živeti moraš po naravi



Pogovor 5 

Kranjčan Franc Zupančič, ki bo 24. maja dopolnil sto let, je umsko izredno čil, 
razgledan in živa zakladnica podatkov o Kranju v starih časih. Po materini 
strani je iz znane rodbine Šumi, oče, nadgeometer, pa je vodil kranjski kataster, 
kjer mu je že od desetega leta pomagal tudi sin Franc. Po drugi svetovni vojni, v 
kateri je bil hudo ranjen, je postal diplomirani gradbeni inženir, ki je sodeloval 
pri številnih velikih projektih, tudi pri gradnji brniškega letališča, Bloudkove 
skakalnice in popotresni obnovi Skopja, za kar je bil celo odlikovan. Sedaj mu 
čas krajša računalnik, na katerem prebira novice in igra bridž s soigralci s celega 
sveta.

ͰͰ Gospod Franc, kljub stotim le-

tom imate izvrsten spomin. Lahko, 

prosim, delite z nami kakšno zani-

mivost o svojem odraščanju v Kokr-

škem predmestju?

Igrali smo se v Straheči dolini, na 
območju, kjer je kopališče. Zgradili 
so ga že pred drugo svetovno vojno, 
odprli pa so ga Nemci; mislim, da 
leta 1941. Prej je bil tam z gozdom 
zaraščen graben, ki je segal od seda-
njega pokritega bazena do kanjona 
Kokre. Dolino jugovzhodno od ba-
zena so ob gradnji zasuli, da je bilo 
vse na istem nivoju. Pred tem smo 
tam igrali tenis z lesenimi loparji; 
vrv smo napeljali med dve drevesi. 
V gozdu za bazenom smo še vedno 
igrali odbojko, smučali po bregovih 
na koncu … Tam, kjer so sedaj otroški 
bazeni, je bil nekoč letni kino, prej so 
tam tudi drsali.

V kanjonu Kokre je bilo strelišče; 
imel ga je Mušič, ki je tam preizkušal 
puške. V kanjonu je še zdaj betonska 
hišica, v kateri je verjetno imel sp-
ravljeno municijo.

Od Mladinske knjige do Kota 
so bile stavbe, kjer je rodbina Šumi 
imela gostilno in mesarijo. Na vo-
galu Mladinske knjige je še vedno 
'velb' – skozi tisti prehod so hodili 
do kovačije kovača Kompana v kleti 
poleg Šumijeve hiše. To so zgradili 

kasneje, drugače ne bi delali 'velba'. 
S kasnejšo zunanjo preureditvijo so 
'velb' večinoma zasuli; prej je bilo 
vse to nižje. Lončar in Reškovka sta 
tam vsak dan postavljala 'štante' in 
prodajala pomaranče in druge drob-
narije.

ͰͰ Danes ima Kranj precej drugačno 
podobo ...

V teh sto letih se je tako razvil, da 
je čisto drugačen. Takrat je bil Kranj 
do Šumijeve hiše ali pa na drugo 
stran do Jahača, višje gor pa so rekli 
Kokrško predmestje. Spodaj je bila 
savska struga, kjer je bil prostor, 
kamor je nato prišla industrija. Ob 
kokrškem bregu je moj stric Franc 
Šumi začel s tovarno Gumica, ki se 
je kasneje razvila do te oblike, kot sta 
danes Sava in Goodyear. Zaradi po-
manjkanja prostora je nato prišlo do 
selitve na Labore.

V tistem času je vzcvetela tudi 
tekstilna industrija. Nastale so tri 
velike tovarne: Jugobruna, Jugoče-
ška in Inteks, nakar so tudi domači 
tovarnarji postavili razne tovarne, 
na primer Sirc na Laborah. Kranj se 
je z leti razvijal, za industrijo pa je 
bila potrebna tudi delovna sila, zato 
je bilo vse več ljudi. Nastajala so de-
lavska naselja. Kranj ni bil več me-
ščansko mesto, pridružili so mu še 
okoliške kraje. Včasih je imel pet ti-
soč prebivalcev, danes jih ima mno-
go več. Kranj se je širil tudi v gradbe-
nem smislu. Prvi urbanistični načrt 
je izdelal Vurnik, za njim po drugi 

Živeti moraš po naravi
Igrali smo se v »Straheči 
dolini«, na območju, kjer 
je kopališče. Zgradili so 
ga že pred drugo svetovno 
vojno, odprli pa so ga Nemci; 
mislim, da leta 1941. Prej je 
bil tam z gozdom zaraščen 
graben, ki je segal od 
sedanjega pokritega bazena 
do kanjona Kokre. Dolino 
jugovzhodno od bazena so ob 
gradnji zasuli, da je bilo vse 
na istem nivoju.

Ana Šubic
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svetovni vojni Šorli, tretji je bil pa 

Ravnikar. Vsak je pustil svoj pečat.
ͰͰ Delali ste kot gradbeni inženir. 

Kot mi je zaupala vaša hči Jasmina, 
ste diplomirali leta 1952 s projektom 

cestne ureditve Kranja in ste že te-

daj na »Bekselnu« predvideli kroži-
šče. Zakaj ste že takrat razmišljali o 
njem?

V križišču se promet križa. Če je 
krožišče, gre lepo vse v svojem redu.

Diplomo sem sicer zagovarjal v 
ravno v dneh, ko je v Sloveniji zapad-

lo ogromno snega. Niti vlak ni vozil, 
avtobusov pa tako ali tako ni bilo. 

Ceste so plužili počasi, še z lesenimi 

plugi in konji. Popoldne pred zago-

vorom sem jo peš mahnil proti Lju-

bljani. Po celem snegu sem prigazil 
do Medvod in nato naprej proti Lju-

bljani, kamor sem prišel proti jutru. 
Po zagovoru sem moral tam ostati še 
dan ali dva, da so spet odprli železni-
co proti Kranju. Snega je bilo skoraj 
do streh, in ko sem se vrnil domov, 
so organizirali delovne skupine, da 
smo ga kidali z njih. Odvažali so ga 
s konji in vozovi ter ga nato z mostu 
metali v Savo.

ͰͰ Kako ocenjujete sedanjo urbani-

stično ureditev Kranja?
Mislim, da je v redu, še posebno 

ker vidim življenje. Skrb za mesto se 
mi zdi v redu; uredili so ceste, kana-

lizacijo, vodovod. To je gospodarje-

nje ne samo zadnjega župana, am-

pak tudi prejšnjih. Zadovoljen sem 
tudi z aktualnim projektom ureja-

nja Ceste Staneta Žagarja, ki poteka 
mimo našega doma. Bila je obreme-

njena in nevarna zaradi mešanega 
prometa, po novem pa kolesarjem 
ne bo več treba voziti po vozišču. 
Menim pa, da bi bilo treba poskrbeti 
tudi za ustrezno povezavo od Kra-

nja proti Štajerski. Obstoječa cesta 
je kljub krožiščem tako obremenje-

na, da se v Domžale prej pripelješ po 
ljubljanskem obroču. Na tej liniji sta 
dva velika mednarodno pomembna 
objekta – letališče in Brdo, zato bi 
veljalo urediti avtocesto od krožišča 
pri Šenčurju proti Mengšu in Dom-

žalam, da bi razbremenili lokalni 
promet in ljubljanski obroč ter izbolj-
šali tranzitni promet.

(Hči je dodatno pojasnila, da njen 
oče še danes z velikim zanimanjem 
spremlja gradbene projekte in rešit-
ve. Dokler ga pred nekaj leti ni zače-

la mučiti slabost med vožnjo, so ga 
pogosto odpeljali na ogled gradbišč 
oz. novogradenj. Tudi ko je bila npr. 
zgrajena poljanska obvoznica, si jo 
je želel nemudoma ogledati.)

ͰͰ Kot gradbeni inženir v podjetju 
Projekt, kasneje Gradbincu, ste so-

delovali pri mnogih večjih projektih. 
Na katere ste najbolj ponosni? Verje-

tno tudi na obnovo Skopja po hudem 

potresu leta 1963, za kar ste prejeli 
državno odlikovanje in spominsko 
plaketo Makedonije …

Res je. Slovenija je obnavljala 
območje Idadije. Vse je bilo podrto, 
bivali smo v šotoru, jedli iz konzerv, 
ki smo jih imeli s sabo. Načrtov za 
sanacijo ni bilo, moral si se znajti. 
Pri poškodbah je pa velika razlika, 
ali je zid opečnat ali železobetonski. 
Potem so nam iz Ljubljane na list pa-

pirja napisali, kako se kaj sanira, in 

na podlagi tistega smo se odločali, 
kaj in kako bomo naredili. Naše pod-

jetje je tja poslalo dve zelo dobri de-

lovodji, imeli smo dobro ekipo in so 
nas tudi cenili.

Kot drugo zadevo, na katero sem 
ponosen, bi omenil, da sem v podje-

tju razvil učinkovit sistem analitič-

nega sledenja gradbenih del. Do tak-

rat številnih podatkov o stroških in 
izdatkih niso zbirali. Oblikoval sem 
sistem, na podlagi katerega smo 
uredili plačila za tehnični kader. Prej 
so bili le delavci plačani po normah, 
drugi pa ne.Franc Zupančič z ženo Janjo, ki bo poleti dopolnila 93 let, in hčerko Jasmino / Foto: Tina Dokl

To je težko reči: eni imajo 
to srečo, da pridejo do sto 
let, nekdo drug pa do 25. Če 
hočeš dolgo živeti, moraš 
živeti po naravi, tako, kot 
narava zahteva. Za vse, kar 
delaš, moraš imeti mirno 
vest, potem gre pa naprej.



ͰͰ Sodelovali ste tudi pri gradnji br-

niškega letališča ...
Prvi del je bilo čiščenje terena, 

se pravi odstranitev gozda, potem je 
bilo pa treba začeti planirati. Ko smo 
prišli tja, smo imeli le žago, kramp, 
lopato. Počasi smo ugotovili, da se 
večji štori lažje odstranijo z mini-
ranjem kot s kopanjem. Ko so prišla 
velika gradbena dela, naše podjetje 
ni imelo ustrezne opreme, zato jih je 
prepustilo drugemu podjetju. Kasne-
je smo sicer delali tudi z izposojeni-
mi buldožerji. Podobne težave so bile 
na Bloudkovi skakalnici, ves materi-
al je šel gor na roke.

ͰͰ Kako ste preživeli obdobje druge 
svetovne vojne?

V prvem letu vojne sem se za-
poslil na katastru v Kranju, leto 
kasneje pa sem se odpravil na štu-
dij geodezije na Dunaj. Po drugem 
semestru so me mobilizirali v nem-

ško vojsko; bil sem tolmač za hr-

vaški jezik po kasarnah v Nemčiji. 
Kot tolmača so me poslali v Karlo-
vac, Sisak in Petrinjo, od tam sem 
se vrnil na Dunaj. Ko pa so me nato 
pošiljali v Sarajevo, sem v Kranju 
izstopil z vlaka in se pridružil par-
tizanom. Najprej sem bil v inten-
dantski četi XXXI. divizije, potem 
pa v Vojkovi brigadi. Na Žirovskem 
me je zadel šrapnel. Naložili so nas 
na lojtrnik, spodaj mrliče in zgoraj 
ranjence, in nas odpeljali v Bolni-
co Franja, kjer sem bil operiran. Od 
tam sem šel v okrevališče v Davčo, 
nato pa s pokretno bolnico v Sočo, 
kjer sem dočakal konec vojne.

ͰͰ Med vojno si verjetno niste misli-

li, da boste kdaj dočakali sto let?
Ne, v trenutku si lahko izgubil 

življenje. Jaz sem se izlizal, tisti, ki 
se je z mano vozil v Franjo, pa ne.

ͰͰ Kaj je ključ do dolgega življenja?
To je težko reči: eni imajo to sre-

čo, da pridejo do sto let, nekdo drug 
pa do 25. Če hočeš dolgo živeti, mo-
raš živeti po naravi, tako, kot nara-
va zahteva. Za vse, kar delaš, moraš 
imeti mirno vest, potem gre pa nap-
rej.

ͰͰ Bi danes v kakšni situaciji ravna-

li drugače?
Pri kakšnih drobnarijah morda 

že, drugače pa ne. Sem tak, kot sem. 
In tega niti ne moreš dosti spremi-
njati.

ͰͰ Koliko let ste že upokojeni?
Že štirideset, upokojil sem se pri 

60 letih. Lahko bi delal še dlje, a bi 
me verjetno grdo gledali, če bi ostal 
v podjetju in drugim jemal kruh.

ͰͰ S čim ste si in si še vedno kraj-
šate čas?

Pri nas smo vedno imeli pse in 
jih je bilo treba voditi na sprehode. 
Včasih sem hodil vse do Predoselj, 
Ilovke, Rupe in domov. Ko sem se 
postaral, sem ta krog zmanjšal. Zad-
nja leta pa predvsem gledam televi-
zijo ali pa sem za računalnikom, kjer 
prebiram novice in igram bridž.

(Hči Jasmina je pojasnila, da je 
bil oče vse do pred tremi leti zelo fit, 
nakar se mu je ob prenašanju 12-litr-
skega zavoja mleka v hrbtu premak-
nilo rebro in je obležal. Bolečina je 
izzvenela šele po slabem letu. Ostal 
je gibalno oslabljen, po stanovanju 
se premika s hojico. Pred poškodbo 
je izredno užival na potovanjih in iz-
letih, sploh v kraje, kjer je preživljal 
vojna leta. Sedaj je njegov družabnik 
računalnik, ki ga uporablja zadnjih 
dvajset let. Čeprav ne zna angleško, 
igra bridž s soigralci s celega sveta; 
pogosto se jezi, če je kdo prepočasen 
ali slabo igra.)

ͰͰ Morda igrate tudi klavir, glede na 

to, da sta vaša žena Janja in hči Jas-

mina pianistki?

Ne, to mi pa ni šlo. V mladosti 
sem se sicer skušal naučiti, a nisem 
imel učitelja, kasneje pa je bilo pre-
pozno.

ͰͰ Kaj si želite ob stotem rojstnem 
dnevu?

Še naprej mirno življenje in da ne 
bi imel kakšnih bolečin.

Na obisku v Bolnici Franja / Foto: osebni arhiv

Na Žirovskem me je zadel 
šrapnel. Naložili so nas 
na lojtrnik, spodaj mrliče 
in zgoraj ranjence, in nas 
odpeljali v Bolnico Franja, 
kjer sem bil operiran.

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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Sedemdeset let kranjskih tabornikov

Rod stražnih ognjev, ki deluje v okviru Zveze tabornikov občine Kranj, letos 
praznuje sedemdeset let. Ob tej priložnosti so pripravili slovesnost z odprtjem 
razstave v gradu Khislstein.

V 
prostorih kranjske gimnazije 
so se 6. aprila leta 1952 zbra-
li nekdanji kranjski skavti 

in na pobudo Franja Klojčnika usta-
novili Rod stražnih ognjev Kranj. V 
sedmih desetletjih se je rod vseskozi 
razvijal in rasel, danes šteje približ-
no 150 aktivnih članov. Pred dvema 
letoma jih je Mestna občina Kranj 
razveselila z novimi prostori, zadnjih 
devet let je starešina društva Jasmi-
na Tirović - Guma, ki bo nastopila 
tudi kot načelnica Zveze tabornikov 
občine Kranj.

»Taborniki velik poudarek daje-
mo sobivanju z naravo, izkustvene-
mu učenju in medsebojnemu sodelo-
vanju, obenem aktivno raziskujemo 
ter se zavzemamo za blaginjo ožjega 

in globalnega okolja. Učimo veščine 
za življenje, zato se med nami lahko 
vsak najde in se nauči nekaj novega. 
Ne nazadnje pa je taborništvo način 
življenja, in ko si enkrat tabornik, si 
za vedno tabornik,« je dejala Jasmi-
na Tirović, ki je sicer tabornica že 22 
let.

Kranjski taborniki so celotno 
dogajanje letošnjega leta namenili 
praznovanju jubileja, začenši s čis-
tilno akcijo in osrednjim dogodkom 
s koncertom in slovesnostjo, kjer so 
podelili tudi zahvale za večletno pri-
zadevno delo in doprinos k društvu 
v zadnjih tridesetih letih. Pozdra-
vil jih je načelnik Zveze tabornikov 
Slovenije (ZTS) Rok Pandel, ki jim je 
podelil plaketo ob 70-letnem delo-
vanju društva ter posebno zahvalo 
ZTS oziroma nagrado Danijelu Kod-
riču - Fču. Odprli so tudi didaktično 

zasnovano razstavo, ki je nastala v 
sodelovanju z Gorenjskim muzejem 
in prikazuje razvoj taborništva ne-
koč in danes. V gradu Khislstein bo 
brezplačno na ogled do 30. junija.

V letu praznovanja načrtujejo še 
odprtje Pravljične poti na Sveti Jošt. 
Krokodilu in orlu, ki pozdravljata po-
hodnike na poti, se bodo pridružile 
tri nove skulpture – čebela, polž in 
gams. Predvojnemu skavtu in usta-
novitelju taborništva v Kranju Fra-
nju Klojčniku nameravajo postaviti 
kip, leto praznovanja pa bodo skle-
nili v taborniškem centru Marindol 
v Beli krajini. »Taborniki smo ljudje, 
ki bivamo z naravo, jo spoštujemo in 
s svojim ravnanjem ohranjamo za 
prihodnje rodove. To zavest želimo 
prenesti širši družbi in jo privzgojiti 
že najmlajšim,« je sklenila Jasmina 
Tirović.

Maša Likosar

Starešina društva Jasmina Tirović / Foto: 

Primož Pičulin

Prisotni prejemniki zahvale za večletno prizadevno delo in doprinos k društvu / Foto: Primož 
Pičulin
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj

Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

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

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

AKCIJA!

SAMSUNG

SLUŠALKE

9.99 €

zaščitno

steklo!
Vključuje tudi

montažo!

-20%
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Kakšno Jelovico si vsi 

skupaj želimo? 
Ker bi se o tem radi pogovorili z vami in to izvedeli iz prve roke, vas vljudno vabimo na 

predstavitveni sestanek projekta JeloviZA, ki bo potekal v petek, 20. 05. ob 18.00 v 

dvorani Gasilskega doma v Besnici (Na hribu 7). 

Na predstavitvenem sestanku vam želimo predstaviti načrtovane aktivnosti projekta, 

prisluhniti vašim potrebam in odgovoriti na morebitna vprašanja.

Sestanek je namenjen krajanom Jamnika, Podblice, Nemilj, Zgornje in Spodnje 

Besnice ter ostalim zainteresiranim občanom in pristojnim inštitucijam  

v Mestni občini Kranj.

Izhodišča projekta smo oblikovali v marcu 2021, ko smo se različni deležniki strinjali, 

da je Jelovica območje izjemnih naravnih in kulturnih bogastev in da je za to potreben 

celovit in skupen pristop. Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in 

izobraževanjem omogočiti vključujočo pripravo modela upravljanja območja ter s tem 

prispevati k njegovi večji podnebni odpornosti. 

V upanju na srečanje z vami vas lepo pozdravljamo!

Spoštovani prebivalci naselij ob Jelovici,

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

Gašper Kleč,  

direktor Razvojne agencije Sora

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.

Na olimpijado tudi mavški mladinci

Aprila je v Slovenski Bistrici potekalo izbirno tekmovanje za gasilsko olimpijado, 
ki jo bo med 17. in 24. julijem prvič gostilo Celje. Na olimpijadi bo nastopila tudi 
ekipa mladincev Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mavčiče.

N
a Gasilsko olimpijado Celje 2022, ki bo prva tovr-

stna velika gasilska olimpijada v Sloveniji, se je 

v izbirnem tekmovanju med gorenjskimi ekipa-

mi uvrstila ekipa mladincev PGD Mavčiče, ki je v svoji 
kategoriji osvojila drugo mesto. Obenem je prva enota z 

območja Gasilske zveze Mestne občine Kranj, ki se ji je 
v vsej zgodovini prostovoljnega gasilstva uspelo uvrstiti 

na olimpijado.

Za vaje so tekmovalcem PGD Mavčiče bližnji kme-

tovalci odstopili zemljišče, kjer so lahko postavili tek-

movalno stezo. »Štafeto smo trenirali na cesti pri HE 

Mavčiče, v Kranju na stadionu ter v Medvodah na igri-

Maša Likosar

Mladinci PGD Mavčiče bodo letos nastopili na Gasilski olimpijadi 
Celje 2022. / Foto: arhiv PGD Mavčiče

šču. V Mavčičah primernega prostora za usposabljanje 
za gasilska tekmovanja ni. Krajevna skupnost nam sicer 
omogoča treninge na njihovem asfaltiranem parkiri-
šču,« je dejal predsednik PGD Mavčiče Albin Toni in še 
dodal, da bo olimpijada za njihovo društvo velik finančni 
zalogaj, saj bo med drugim treba tekmovalcem priskrbe-

ti primerna oblačila. Na olimpijadi bodo tekmovali Nejc 
Kozjek, Miha Cerar, Val Bizjak, Tian Bizjak, Matija Zlate, 
Manca Jamnik, Ema Burgar, Eva Šifrer in Oskar Slatnar 

Štagar. Rezerve so Žiga Kozjek, Ana Šifrer, Nika Burgar, 
mentorji pa Miha Stenovec, Tomaž Šifrer, Aleks Bogataj, 
Luka Toni, Nika Šušteršič in Matjaž Varl.

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
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ODGOVORNO 
UPRAVLJAMO 
Z VAŠO LASTNINO.

ŽE VEČ KOT 65 LET.

∆    druzbadomplan

∆www.domplan.si
∆04 2068 700
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Veliko priložnosti za nova znanja

V okviru Tednov vseživljenjskega učenja se bo do 12. junija v Kranju in okolici 
zvrstilo več kot sto petdeset brezplačnih dogodkov. V pestrem programu lahko 
vsak najde vsaj pet dogodkov zase, je prepričana direktorica Ljudske univerze 
Kranj Mateja Šmid.

Z 
minulim tednom so se začeli 27. Tedni vseživljenj-
skega učenja (TVU), ki potekajo pod sloganom Uče-
nje je življenje – naj krepi in radosti. Najvidnejšo 

promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji usklajuje Andragoški center Slovenije, 
prirejajo pa jo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin 
in posameznikov po državi pa tudi zunaj njenih meja. Do 
12. junija se bo po vsej Sloveniji zvrstilo okoli osem tisoč 
dogodkov, s katerimi spodbujajo k učenju na različnih 
področjih in v vseh obdobjih življenja.

V Kranju in okolici je tudi letos predvidenih več kot 
150 brezplačnih dogodkov. »Veseli smo, da se je vabilu 
k sodelovanju odzvalo kar 57 izvajalcev,« je zadovoljna 
Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj (LUK), 
ki je območni koordinator TVU. Šmidova upa, da bodo 
občani našli v sebi radovednost ter pregledali pester 
program brezplačnih možnosti za pridobivanje novih 
znanj in veščin ter spoznavanje novih stvari. Želi si, da 
bi si vzeli čas za obisk vsaj enega dogodka na teden. 
»Srčno upam, da bodo občanke in občani po dogodkih 
ugotovili, da je bilo dobro, da so šli, da se bodo počutili 
bogatejši za nova spoznanja ter bodo nadaljevali obi-
skovanje različnih izobraževalnih dogodkov,« je prista-
vila.

Ana Šubic, foto: Tina Dokl

tednov 

BREZPLAČNIH 

dogodkov

tematskih 

področjih

izvajalcev 
dogodkov

 priložnosti 
za nova 

(spo)znanja

dogodkov - 



Tedne vseživljenjskega učenja z različnimi dogodki bogati tudi Center za krepitev zdravja 
Kranj. Na Dnevu za krepitev zdravja so omogočili testiranje telesne pripravljenosti.

igrala

sodelujočih  
organizacij, 
društev …

Dogodki TVU pokrivajo več te-
matskih sklopov: Beremo skupaj – 
za znanje in zabavo!, Digitalna preo-
brazba družbe, Evropsko leto mladih 
2022, Starajoča se družba in medge-
neracijsko povezovanje, Učenje in 
kultura – z roko v roki, Vključenost, 
izzivi večkulturnosti in dejavno dr-
žavljanstvo, Zdrav duh v zdravem 
telesu in Zelena prihodnost – lokal-
no in globalno. »Vsak lahko najde 
vsaj pet dogodkov zase,« je prepriča-
na Šmidova.

V kranjski občini so v preteklih 
dneh že potekali telovadba z otroki 
iz vrtca, prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja, dan za krepitev zdravja, 
prepevanje ljudskih pesmi, štafetne 
igre, spoznavanje EU na zabaven in 
poučen način … V teh dneh se je med 
drugim možno udeležiti joge in me-
ditacije, usvojiti osnove igranja flav-
te in kitare, se sprehoditi okoli Brda, 
spoznati osnove francoskega in ki-
tajskega jezika, si ogledati botanični 

vrt … Celoten program je na voljo na 
spletni strani TVU.

Parada učenja
Osrednji dogodek kampanje, Pa-

rada učenja – dan učečih se skup-
nosti, bo po celotni Sloveniji potekal 
v sredo, 25. maja, od 9. do 14. ure. V 
Kranju jo bodo tako kot lani priredili 
na igrišču med vrtcema na Planini. 
Obetajo se številni odrski nastopi in 

stojnice za pridobivanje novih znanj 
ali informacij, razstava o preteklih 
Paradah učenja v Kranju, zabava z 
igrali … Vodilna tema letošnje para-
de je Zdrav duh v zdravem telesu. 
»Na Paradi bosta z nami tudi am-

basadorja TVU in Parade učenja, 
udeleženca olimpijskih iger, ki ju 
bodo obiskovalci lahko spoznali tudi 
osebno v živi knjižnici,« je napove-
dala Mateja Šmid.
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Za sistematično delo z mladimi špor-

tnimi talenti in za spodbujanje razvoja 

tekmovalcev in tekmovalk na športnem 

in izobraževalnem področju je jabolko 

navdiha prejel Državni panožni nordij-

ski center, ki sta ga ustanovila Gimnazija 

Franceta Prešerna in Smučarska zveza 

Slovenije. Priznanje je v imenu GFP pre-

vzela ravnateljica Mirjam Bizjak. 

Nagrade smo bili veseli, saj predstavlja 

pohvalo mnogim generacijam učiteljev 

in vodstvu šole, da so z dijaki delali – in 

še vedno delajo – dobro. Obenem je to 

tudi zaveza, da bomo morali v prihod-

nje delati še bolje. Na Prešernovi gimna-

ziji smo ponosni na naše dijake. V letoš-

njem letu smo v avli šole nekdanjim 

in sedanjim najuspešnejšim dijakom 

pripravili trajno razstavo. Najbolj izpos-

tavljeno mesto na šolskih stebrih je pri-

padlo štirim izjemnim slovenskim špor-

tnikom, dobitnikom olimpijskih odličij: 

Primožu Rogliču, Petru Prevcu, Žanu 

Koširju in Vesni Fabjan. Nov steber pa 

čaka na nasmeh Nike Križnar, odlične 

slovenske skakalke, ki je na letošnjih 

olimpijskih igrah v Pekingu osvojila bro-

nasto odličje, bila pa je tudi članica zlate 

slovenske mešane ekipe. Naši nekdanji 

dijaki so tako osvojili že 11 olimpijskih 

medalj, šola pa je tudi prejemnica cer-

tifikata Športnikom prijazno izobraže-

vanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite 

Slovenije. 

Pomembno je, da tisto, kar smo se sku-

paj s športniki učili skozi desetletja, 

sedaj nadgrajujemo pri dijakih, ki ima-

jo cilje na drugih življenjskih področjih, 

npr. na glasbenem, likovnem, znanstve-

nem ... Najbolj pa smo se v letošnjem 

šolskem letu razveselili, da se je življenje 

po epidemiji začelo normalizirati. Dijaki 

so bili v preteklih dveh letih prikrajšani 

za mnoge kakovostne socialne stike, 

sedaj pa smo ponovno lahko organi-

zirali izmenjave, obšolske dejavnosti, 

ekskurzije, maturantski ples … Ponov-

no je zaživel projekt Erasmus+ Govori 

z menoj, tukaj sem, pri katerem poleg 

naše gimnazije sodelujejo finska umet-

niška gimnazija Vaskivuoren lukio, 

naša partnerska šola iz Francije gimna-

zija Lycee Cordouan, s katero imamo 

stkane večletne vezi, in španska šola 

IES LA Patacona. Naši dijaki so bili tako 

letos že v Španiji in Franciji, obiskali 

so nas tudi španski mentorji, saj bomo 

kmalu tudi mi gostili španske vrstnike 

in jim razkazali našo prelepo Sloveni-

jo, naši mentorji pa so bili na Finskem. 

Naši dijaki so se tudi ravnokar vrnili iz 

Nizozemske, s srednje šole Van der 

Capellen, s katero že tradicionalno 

sodelujemo, mi pa bomo nizozemske 

prijatelje gostili junija. Začeli smo orga-

nizirati enodnevne ekskurzije po Slove-

niji in tujini, na Dunaj in v Benetke, 

tabore, kot je bil matematični tabor 

v Planici za pripravo četrtošolcev na 

maturo, drugošolci pa bodo izbirali še 

med naravoslovnim taborom v Osilnici 

ter ruskim taborom na slovenski Obali. 

Veliko zanimivega je bilo tudi na delav-

nicah s Centrom za krepitev zdravja 

in na predavanjih v času Tednov vse-

življenjskega učenja.

V prihodnosti bomo morali biti še prila-

godljivejši, za novo šolsko leto pa si naj-

bolj od vsega želimo, da bi pouk potekal 

v šoli in da bi lahko organizirali številne 

dejavnosti, dogodke, izmenjave, ki pou-

ku prinesejo dodano vrednost in dija-

kom znanje za prihodnost.

Na GFP uspešno šolsko leto oplemenitili  
tudi z jabolkom navdiha
Iztekajoče se šolsko leto je bilo za Gimnazijo Franceta Prešerna med uspešnejšimi. Zaradi 
velikega zanimanja za vpis na našo gimnazijo bomo v prihodnjem šolskem letu dijake vpisali 
v dodatni oddelek splošne gimnazije. Naše kakovostno delo je prepoznal tudi predsednik RS 
Borut Pahor in nam podelil državno priznanje jabolko navdiha.
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Za uspešno poslovanje, rast in razvoj podjetja je nujno učinkovito 
vključevanje v procese menjave. Slednje zahteva družbeno odgovorno 
trženjsko naravnanost in ustrezno vodenje procesov prodaje in nabave 
blaga na mednarodnih trgih. Tovrstna uporabna znanja je moč prido-
biti preko rednega oz. izrednega študija v izobraževalnem programu 
Ekonomist, komercialna smer, na Višji strokovni šoli ŠC Kranj. 
Program je praktično naravnan. Študenti vsako leto študija opravijo 
10-tedensko praktično izobraževanje. Študij zaključijo z diplomskim 
delom, v katerem rešujejo problem iz prakse. Tako pridobijo izkušnje, 
ki so dragocena referenca pri iskanju zaposlitve.
Študenti razvijejo kompetence s področja trženja, komerciale, 
podjetništva, organizacije poslovanja in vodenja. Spoznavajo raz-
sežnosti ekonomskega problema in značilnosti trga. Usposabljajo 

se za trženjsko komuniciranje in za učinkovito izvedbo nabavnega 
oz. prodajnega procesa. Proučujejo tržišča v tujini in se spoznavajo z 
izvoznimi in uvoznimi posli. Učijo se o pravnih podlagah poslovanja 
in sklepanju enostavnih gospodarskih pogodb. Seznanijo se z osnova-
mi računovodstva in finančno funkcijo. Srečajo se tudi s poslovnimi in 
finančnimi računi ter statističnimi analizami. Razvijajo kompetence za 
uporabo orodij za vodenje in organizacijo poslovanja. Imajo možnost 
pridobiti certifikat o razumevanju standardov GS1, za upravljanje pro-
cesov zagotavljanja kakovosti. Posebno pozornost namenjamo tudi 
razvoju splošnih kompetenc, ki jih študenti razvijajo v okviru predme-
tov Poslovno komuniciranje, Poslovni tuji jezik 1 oz. 2 in Informatika. 
Uporabljamo sodobne metode poučevanja. Veliko, predvsem k raz-
voju kompetenc globalnega trženja, prodaje, podjetništva in timskega 

dela, pripomore virtualna simulacija poslovanja v 
rast in razvoj usmerjenega, družbeno odgovornega, 
globalnega podjetja. Ne glede na to, kako se izobra-
ževanje oz. simulacija izvaja, v šoli ali na daljavo, je 
vključenost študentov v proces učenja velika. 
Diplomanti programa Ekonomist (komercialna smer) 
se zaposlujejo na področju gospodarstva oz. nego-
spodarstva. Od njih se pričakuje, da so usmerjeni v 
ustvarjanje vrednosti za stranke, preseganje pričako-
vanj kupcev in usposobljeni za grajenje partnerstev 
ter aktivno vključevanje v delovno okolje in družbo. 

Alenka Grmek, univ. dipl. ekon.
Predavateljica na VSŠ ŠC Kranj

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM EKONOMIST, KOMERCIALNA SMER, 
NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ŠOLSKI CENTER KRANJ  

Podelitev diplom / Foto: Bojan Okorn

Dobrodelni modni kosi

Na Gimnaziji Kranj so sredi aprila pripravili dobrodelno modno revijo DrugaRoka, 

na kateri so s stilom in slaščicami, kot so se izrazili, zbrali 
več kot štiristo evrov za Center Korak.

V 
okviru projekta DrugaRoka na Gimnaziji Kranj 

združijo moči pri pripravi modne revije, na kateri 
se v vlogi modelov po modni brvi sprehodijo dija-

ki in profesorji. Ob koncu so se obiskovalci lahko pomu-

dili še pri stojnicah v avli, na katerih so razstavili rabljena 
oblačila, ki so jih podarili dijaki in trgovina z oblačili iz 
druge roke. Dijaki so spekli tudi dobrodelne palačinke in 
druge dobrote. Modno revijo so pripravili dijaki tretjega 
letnika mednarodne mature, celoten izkupiček so name-

nili Centru Korak. Direktorica Mateja Korošec je pojasnila, 
da bodo denar namenili za sofinanciranje nakupa tera-

pevtske mize za delovno terapijo.

Mateja Rant

Dobrodelna modna revija Gimnazije Kranj / Foto: Tina dokl
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S
impatični Žiga Gorjanc je ak-
tiven na mnogih področjih: 
zaključuje študij predšolske 

vzgoje, zaposlen je kot pomočnik 
vzgojitelja v vrtcu pri Osnovni šoli 
Janeza Puharja v Kranju, je dejaven 
športnik in član gasilskega društva, 
poje pri Mešanem pevskem zboru 
Crescendo, samozavest je pridobi-
val v Šolski impro ligi, izkazal se je 
kot animator in voditelj programa na 
oratoriju, sedaj pa je uspešno zaplul 

Barvita 

druščina 
prijateljev

Samo Lesjak

Avtor zgodbe o čarobnem svetu druščine prijateljev Žiga Gorjanc / Foto: osebni arhiv

Triindvajsetletni Žiga 
Gorjanc iz Stražišča je 
izdal svojo prvo knjigo, 
otroško slikanico 
Druščina prijateljev in 
tetin rojstni dan.

tudi v pisateljske vode. Nedavno je 
namreč izšla prva iz zbirke slikanic 
Druščina prijateljev, s katero želi Žiga 
otrokom predati svoja razmišljanja o 
tem, katere so prave vrednote in kaj 
je zares pomembno v življenju.

Svoj pisateljski talent je začutil 
že v srednji šoli in kmalu je nasta-
la vrsta domišljijskih zgodb, ki jih 
je kasneje v vrtcu prebiral otrokom 
med počitkom. Prav pozitiven od-
ziv najmlajših ga je spodbudil k iz-

daji knjige, moči pa je združil z Niko 
Gosar, ki je slikanico opremila z lič-
nimi ilustracijami. Knjigo sedaj us-
pešno predstavlja po vrtcih in šolah. 
Tako je z veseljem sprejel vabilo v 
knjižnico OŠ Stražišče, kjer je o sli-
kanici spregovoril s svojo nekdanjo 
učiteljico Simono Špolad. Prva iz-
med slikanic je tukaj – glede na Ži-
govo marljivost in elan pa ne dvomi-
mo, da se ji bo kmalu pridružila tudi 
druga, nato tretja …

V Stolpu Pungert si lahko do 15. junija ogledate razstavo 

ilustracij Kranjčanke Jadranke Završnik z naslovom Tri po 
mačje in druge zgodbe tete Jadrnice. Jadranko oz. teto 
Jadrnico poznajo mnogi otroci, saj zanje ustvarja kamiši-
baje (japonska oblika pripovedovanja pravljic ob slikah) in 
vodi pravljične projekte. Razstavo je zasnovala trodelno. 
V pritličju stolpa je razstavila ilustracije, ki jih je narisala za 
zgodbice v rimah Nežke Kukec z naslovom Tri po mačje. 
Na zidovih stopnišča so na ogled ilustracije, ustvarjene 
za kamišibaje, na vrhu stolpa pa ilustracije, ki nastajajo 
iz navdiha, v trenutkih, ki jih Jadranka porabi samo zase. 
Razstavo bogatijo še akrili na platnu njenega 11-letnega 
sina Vasje Završnika, ki je v času pouka na daljavo odkril 
veselje do abstraktne umetnosti. A. Š.

Tri po mačje in druge zgodbe tete Jadrnice

V Stolpu Pungert se s svojimi ilustracijami predstavlja Jadranka 
Završnik. / Foto: Primož Pičulin
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Vabimo vas, da nam za razstavo 
ob 50. obletnici Globusa pomagate z gradivom 
iz vaših arhivov in spominov. 

Fotografije bomo preslikali in zapisali vaše zgodbe. Mestna knjižnica Kranj 
Gregorčičeva ulica 1
4000 Kranj
                                                 

osp@mkk.si
 04 201 35 73

GLOBUS – PRVIH 50 LET
r a z s t a v a   
n o v e m b e r ,  d e c e m b e r  2 0 2 2

Sodelujte z vašimi spomini
Se spominjate gradnje Globusa, ste obiskovali 
veleblagovnico? Kakšni so vaši spomini 
na stavbo pred prenovo? Ste bili morda zaposleni 
v katerem od podjetij, ki so v Globusu imela trgovine?

Spomine bomo zbirali od maja do septembra 2022. 
Lahko nas pokličete ali nam pišete:

www.mkk.si Kamra

Ljubezen in sreča

K
ranjčan Janez Štros je nedavno s kranjskimi ro-
tarijci povabil v Prešernovo gledališče k nadalje-
vanju dobrodelne zgodbe Tudi ti si angel. Na odru 

gledališča je predstavil že svojo peto knjigo iz omenjene-
ga cikla Tudi ti si angel, tokrat s podnaslovom Ljubezen 
in sreča. Izšla je v samozaložbi, v nakladi tisoč izvodov. 
Vse, kar je v njej pisane besede, je tako v slovenščini kot 
angleščini – za angleški prevod je poskrbela Sabina Gre-
gorin. Štros nam je zaupal še, da je letos knjiga ugledala 
luč sveta z namenom. Podarja jo namreč pokojni sopro-
gi Aniti ob dvajseti obletnici njene smrti. Knjiga se tako 
začne s tekstom Ljubezen in sreča, kar je pravzaprav av-
torjevo pismo soprogi. Ker nima več njenega naslova, ne 
ve, kam bi ga lahko poslal, pa ga je objavil v knjigi, sicer 
hudomušno, a s pridihom otožnosti pojasni avtor dela. V 
nadaljevanju so v knjigi objavljene fotografije njegovih 
olj na platnu, ravno tako iz cikla Tudi ti si angel. Nekatera 
so nastala že pred leti, spet druga lani.

Tokrat so organizatorji dogodka ocenili vrednost va-
bila na dogodek s tridesetimi evri. Za ta denar so tisti, 
ki so se odzvali, dobili odlično glasbeno vzdušje, saj je 
za glasbo poskrbel Ansambel Saša Avsenika, najnovejši 
izvod Štrosove knjige, večer pa so zaključili ob prijetnem 
druženju. Zbrani denar so namenili otrokom s posebni-
mi potrebami oziroma Osnovni šoli Helene Puhar Kranj 
za igralni park.

Alenka Brun

Janez Štros, predsednik Rotary Cluba Kranj Iztok Kraševec in njegova 

soproga Brigita / Foto: tina Dokl
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Eden najstarejših članov Zbora Slovenske 
filharmonije

Kranjčan Boris Vremšak je eden od petih članov, pravzaprav edini moški v 
družbi štirih žensk, ki je del Zbora Slovenske filharmonije od leta 1991, ko je bil 
kot društvo posebnega družbenega pomena na novo ustanovljen poklicni sestav 
Slovenski komorni zbor, ki od leta 1998 deluje v okviru Slovenske filharmonije.

Zbor Slovenske filharmonije 
je poleg zborov ljubljanske in 
mariborske opere edini poklic-

ni koncertni vokalni sestav v Slove-
niji. Boris Vremšak se mu je pridružil 
takoj po diplomi iz kompozicije na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani, pred 
tem je bil član Komornega zbora RTV 

Slovenija in kamniške Lire, ki velja 
za najstarejši zbor v Sloveniji in ne-
prekinjeno deluje že 140 let. »Delo v 
Zboru Slovenske filharmonije je zelo 
razgibano, kjer se nič ne ponavlja, 
vedno ustvarjamo in študiramo ne-
kaj novega,« je povedal. Z njimi sode-
lujejo vrhunski dirigenti, a kot pravi 
Vremšak, se delo z njimi precej razli-
kuje in sloni na njihovem dojemanju 
glasbe in načinu njenega podajanja 
pevcem. »So dirigenti, ki veliko govo-

rijo, drugi ne, so dirigenti, ki v večji 
meri podajajo znanje z dirigentsko 
gestikulacijo, drugi imajo minimalne 
gibe. Kot pevec se moraš njihovemu 
načinu prilagoditi in mu slediti,« je 
pojasnil.

Slovenska filharmonija v sezoni 
2022/2023 pripravlja šest abonma-
jev, ki so tematsko zasnovani kot sa-
mostojne enote. Zbor nastopa v dveh 
izmed njih, in sicer v abonmaju VIP 
(Vokalno-instrumentalni program), 

Maša Likosar

L9rem Ip5um p95krbite, da 

b95te pri razv9ju re5itev 

up95tevali zahteve. zal mi 

je, da 5em na va5a e-p95tna 

5p9r9cila 9dg9v9ril ze p9 

treh tednih, t9da ali lahk9 

5pletn9 me5t9 v5een9.

BLIŽAJO SE SPREJEMNI PREIZKUSI ZA VPIS  
V GLASBENO ŠOLO KRANJ

Ste že oddali prijavo za vpis v Glasbeno šolo Kranj? Pohitite! Evidenčni vpisi potekajo do 19. maja 2022, sprejemni preizkusi pa med 
24. in 27. majem 2022. Več na: na www.gskranj.si

Glasbena šola Kranj, Poštna ulica 3, Kranj

V Glasbeni šoli Kranj se že pripravljajo na novo šolsko leto. Bližajo se 

vpisi v predšolske programe glasbe in plesa, tudi sprejemni preizku-

si za učenje inštrumentov, petja in baleta so tik pred vrati.

Da bi otrokom olajšali odločitev, katero glasbilo izbrati, so v GŠ Kranj 

v začetku maja spet odprli svoja vrata in v šolo povabili vse, ki so zain-

teresirani za vpis. Obiskovalci so lahko prisluhnili krajšemu nastopu, 

po katerem so otroci lahko še sami preizkusili igranje različnih glasbil. 

Prav tako so si lahko ogledali učne ure plesne pripravnice in baleta. 

Življenje brez glasbe in plesa bi bilo zagotovo prazno. A ne gre le za 

zabavo! Že stari Grki so se zavedali vpliva glasbe na razvoj posamez-

nika in družbe, zato je bila pri njih glasba del obveznega izobraže-

vanja. Mnoge študije dokazujejo, da učenje glasbe pozitivno vpliva 

na razpoloženje, izboljšuje motivacijo, vpliva na razvoj socialnih 

spretnosti, kulturnega zavedanja, estetskega čuta in samodiscipline. 

Dokazano je, da glasbeno izobraževanje spodbuja bralne in jezikov-

ne sposobnosti, splošno inteligentnost, spominske, matematične in 

prostorske sposobnosti, krepi samozavest, čustveno inteligentnost 

ter celo oblikuje značajske lastnosti. Seveda je glasba povezana tudi 

s telesnim gibanjem, zato se učinkovitost metod poučevanja glasbe 

še poveča, če jo združimo z odzivanjem telesa, plesom.

V Glasbeni šoli Kranj poučujejo 23 različnih inštrumentov, petje in balet. 

V predšolske programe sprejemajo otroke od 4. leta starosti za ples in 

od 5. leta za glasbo. Učenci redno nastopajo na različnih nastopih, se 

udeležujejo tekmovanj, znanje, pridobljeno skozi leta, pa jim omogoča 

tudi ustvarjanje lastne glasbe in nadaljnje izobraževanje na višjih sto-

pnjah. Vsi učenci pa se lahko udejstvujejo v raznih ljubiteljskih ansam-

blih, zborih in orkestrih, kar jim omogoča druženje z glasbo in glasbeni-

ki še dolgo po tem, ko so prejeli zadnje spričevalo v glasbeni šoli.



Kultura 19 

Kranjčan Boris Vremšak je član Zbora Slovenske filharmonije od leta 1991. / Foto: Darja 

Stravs tisu

kjer predstavljajo dela, napisana za 

zbor in orkester, in abonmaju PVC 

(Pretežno vokalni cikel), kjer svoje 
mesto najdejo zborovske skladbe. 

»Abonmajski program je tako kot 

vselej tudi tokrat izredno pester in 

raznolik. Poslušalcem bomo po-

nudili nekaj lepega in nekaj, kar bo 

sprejemljivo za vse okuse. Smo v 

času, ko je marsikaj postalo mimo-

bežno in hitro dostopno, nasproti pa 
glasba kot živa stvar zmore obuditi 
občutja, ki se zasidrajo v večnost, 
zlasti če poustvarimo glasbo, s kate-

ro dosežemo presežno vrednost,« je 
poudaril.

Oba abonmaja skupaj ponuja-

ta enajst zborovskih koncertov. V 
okviru abonmaja VIP bosta letos z 

njimi prvič sodelovala dva dirigenta, 

in sicer Lorenzo Donati in Risto Jo-

ost. Vračajo se tudi že zboru znani 
dirigenti: Bart Van Reyn, Tõnu Ka-

ljuste in dirigentka Grete Pedersen. 

Abonmajski program PVC začenjajo 
s slovensko dirigentko Heleno Foj-

kar Zupančič. Sledil bo koncert z 
omenjenim Lorenzem Donatijem in 
dirigentko Anastacio Kildiša, ki bo z 
njimi sodelovala prvič. Četrti v vrsti 
bo koncert s slovensko dirigentko 
Jerico Bukovec, ki je trenutno tudi 
njihova edina stalna dirigentka. Peti 
je solistični koncert povabljenega 
gosta, hrvaškega basbaritonista Kre-

šimirja Stražanaca, in poslednji kon-

cert, kjer bo dirigent Peter Dijkstra, ki 
bo z zborom sodeloval prvič. »Letos 
lahko opazimo zanimivo posebnost: 
v goste pridejo kar štiri dirigentke, 

kar ni običajno, saj z nami na sezono 
sodeluje ena morda dve dirigentki,« 
je dodal Boris Vremšak in sklenil: 

»Mi smo tu zaradi vas in nas izredno 

veseli, ko pridete k nam zaradi nas.«



20 Kultura  

Očarali poln avditorij

Mlade glasbene in pevske moči Gimnazije Kranj so se predstavile na 
Spomladanskem koncertu z naslovom Za vse, ki sanjajo.

P
o epidemijskem zatišju so dija-
kinje in dijaki Gimnazije Kranj 
spet pripravili tradicionalni 

spomladanski koncert. Na tokratni 
pomladni oder so stopili Dekliški 
pevski zbor pod vodstvom dirigenta 
Erika Šmida, Fantovski pevski zbor z 
dirigentko Ano Bec in seveda Orke-
ster Gimnazije Kranj pod vodstvom 
dirigenta Karima Zajca ter s številni-
mi gimnazijskimi solisti.

Avditorij Letnega gledališča 
Khislstein je bil do zadnjega sedeža 
poln že mnogo preden je na oder pri-
šel gimnazijski orkester in z uvod-
no špico hollywoodske filmske hiše 
20th Century Fox napovedal osre-
dnjo rdečo nit koncertnega večera. 
Mlada glasbena moč Gimnazije je 
pod naslov Za vse, ki sanjajo uvrstila 
najlepšo glasbo iz filmov in risank.

V skoraj dve ure dolgem kon-
certnem programu smo v različnih 
izvedbah slišali bolj ali manj znano 

glasbo in melodije, ki smo si jih za-
pomnili iz filmskega sveta. Led je 
z glasbo iz filma Hobit prebil Fan-
tovski pevski zbor z gimnazijskim 
orkestrom, ki je nadaljeval z glasbo 
iz filma Pirati s Karibov. Po čudovi-
ti temi Caresse sur l'ocean iz filma 
Zboristi se je v najlepši luči predsta-
vil dekliški zbor, ki je še posebej nav-
dušil v znani Adiemus iz Gospodar-
ja prstanov, kjer sta se izkazali obe 
solistki Izabela Stare in Anja Sitar. 
Fantje so se s Kekcem in Bratovšči-
no sinjega galeba podali v svet mla-
dinskega filma, zanimivo pa je bilo 
slišati znano temo iz Sreče na vrvici, 
in to s fantovskimi glasovi.

Za mnoge eden vrhov večera je 
bil izjemen solistični nastop Eve Lo-
gar s pesmijo Part of Your World iz ri-
sanke Mala morska deklica. Kakšna 
besedna artikulacija, kakšen glas … 
Orkester se je v nadaljevanju izkazal 
v daljši skladbi, izborom glasbe iz 
Harryja Potterja. Da ima Gimnazija 
res odlične pevke, so v nadaljevanju 
še potrjevale solistke Sara Žnidar v 
skladbi iz filma Nune pojejo, pa Tina 

Nunar s temo iz filma Lepotica in 
zver ter Brina Lukančič v znani The-
se Boots Are Made For Walkin' iz fil-
ma Popolna bojna oprema. Zanimiv 
je bil venček skladb na temo zlobne-

žev iz risank 101 dalmatinec, Levji 
kralj, Knjiga o džungli, mala morska 
deklica ter Lepotica in zver.

V zaključku večera smo še enkrat 
več poslušali dobro izurjeni orkester 
pod vodstvom Karima Zajca, na odru 
pa sta se združila oba zbora, tako De-
kliški kot Fantovski. Vrh večera je 
bila glasba iz filma La la land, ki je 
nekako odražala tudi rdečo nit veče-
ra – glasbo za vse, ki sanjajo.

Igor Kavčič

Združena zbora in orkester Gimnazije Kranj / Foto: Iztok Zupan

Poslušali smo dobro izurjeni 

orkester Gimnazije Kranj, 

na odru pa sta se v različnih 
skladbah pridružila tudi 
oba gimnazijska zbora, tako 

Dekliški kot Fantovski.



Kultura 21 

Vrhunski zborovski večer

Dva zbora, kranjski APZ France Prešeren in Vokalna akademija Ljubljana, sta se 

zadnjo aprilsko nedeljo predstavila na koncertu Musica noster amor.

M
usica noster amor ali v slovenščini Glasba, 
naša ljubezen je pomenljiv naslov, ki je obetal 

čudovit večer zborovske glasbe v večnamenski 
dvorani Gimnazije Kranj. Naslov za skupni nastop dveh 
zborov so izbrali v Akademskem pevskem zboru France 

Prešeren, ki ga vodi dirigent Erik Šmid. V goste so pova-

bili mlade zasedbe Vokalne akademije Ljubljana, ki v treh 
oblikah (ženski, moški in mešani zbor) deluje pod vod-

stvom dirigentov Ane in Tineta Beca.
Vokalni preplet obeh zborov je s koncertnim pro-

gramom navdušil tako občasne ljubiteljske poslušalce 
kot tudi bolj petične glasbene sladokusce. Na koncertu 
so zazveneli renesančni moteti Jacobusa Gallusa, Gio-

vannija Pierluigija de Palestrine, Hieronymusa Praeto-

riusa in Williama Byrda, romantične umetnine Felixa 
Mendelssohna Bartholdyja, Antona Brucknerja in Hra-

broslava Volariča ter vrsta sodobnih del slovenskih in 
tujih skladateljev.

Med njimi so dirigenti posebno pozornost namenili 
slovenskim skladateljem – Tadeji Vulc, Andreju Makor-

ju, Katarini Pustinek Rakar, Hilariju Lavrenčiču, Tinetu 
Becu in Ambrožu Čopiju – ter slovenskim ljudskim pe-

smim v zborovskih priredbah. Združena zbora pa sta 
koncert zaokrožila s slovensko ljudsko Pa se sliš, ki jo je 
za zbor priredil Karol Pahor.

Igor Kavčič
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SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE 
vabi na koncert

MLADOST S PLESOM IN GLASBO
s solisti: Baletni oddelek Glasbene šole Jesenice,

Tina Bučar in Eva Kramar, violina

program: *IPAVEC* MERKU * ZUPANČIČ*  

BEETHOVEN* HESS* MONTI*

dirigentka: Natalija Šimunović

koreografije: Jerneja Omahen Razpotnik,  

Mateja Mlakar in Maja Repe.

JESENICE, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
petek, 3. junija 2022, ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, Arriva – Titova 18)

KRANJSKA GORA, DVORANA VITRANC  
petek, 10. junija 2022, ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, TIC Kranjska Gora)

APZ France Prešeren je v nov zborovski čas vstopil v odlični pevski formi. / Foto: arhiv aPZ France Prešeren
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Aurora s Carmen manet

Trideset pevk, en dirigent, petinštirideset minut in prav toliko poslušalcev. To je 

posebno glasbeno doživetje z zborom Carmen manet z naslovom Aurora.

P
evke iz kranjskega Ženskega 
pevskega zbora Carmen ma-

net, ki letos praznuje enajst let 
obstoja, se vedno znova domislijo ka-

kšnega posebej zanimivega pevske-

ga projekta, ki ga seveda prvi podpre 

njihov legendarni umetniški vodja in 

dirigent Primož Kerštanj. Po dveh le-

tih koncertne suše z živim nastopom 
tokrat pripravljajo posebno glasbeno 

doživetje, ki so ga poimenovale Au-

rora. Gre za 45-minutni intenzivni 
zborovsko-izkustveni koncert oziro-

ma konceptualni glasbeni dogodek 

za 45 poslušalcev in 30 pevk. Aurora 
zato, ker so pevke svojo inspiracijo 
našle v nordijski glasbi.

Avrora ali polarni sij je igra svet-
lobe, vidna ponoči. Naravni pojav so 
poimenovali po rimski boginji jut-

ranje zarje Avrori. Pojav je opisan v 
številnih mitih skandinavskih na-

rodov, kjer ima nadnaraven pomen. 

Eden izmed njih razlaga, da je polar-
ni sij odsev ščitov in oklepov polar-
nih bojevnic, znanih kot valkire, ki 
so v bitki kazale upanje preživelim.

Avrora je simbol mistike, svetlo-

be, lepote v neznanem in prebujenja. 
Carmen manet s 45-minutno glasbe-

no predstavo ponovno prebuja svoje 

glasbene dogodke v središču Kranja. 
Dogodek bo neklasičen zborovski 
koncert, ki bo podprt z vizualnimi 
elementi, zborovskim gibom ter in-

tenzivnim zvočnim izkustvom »iz 
oči v oči«. Potekal bo v Stolpu Škrlo-

vec v intimnem vzdušju z omejenim 
številom sedežev.

Zbor Carmen manet se sicer re-

dno udeležuje slovenskih in med-

narodnih tekmovanj, festivalov pa 

tudi dobro založenih zakusk in kon-

certov. Njihov najodmevnejši nastop 
je zmaga na prvem izboru za Evro-

vizijski zbor leta 2017. »Carmence« 
so ponosne tudi na studijski album 

Apollo 18, samostojni celovečerni 

koncert z naslovom Vidim te v Gal-
lusovi dvorani Cankarjevega doma 
in na številne tematske projekte, ki 

so plod njihove domišljije in veselja 

do glasbe. Posebno rade sodelujejo 

s čudovitimi slovenskimi in tujimi 
ustvarjalci, ki si skupaj s pevkami 

drznejo bogatiti zborovsko dedišči-
no. Tako so leta 2020 priredile tudi 
zborovski »live-stream« na Vovko-

vem vrtu gradu Khislstein, ki si ga je 
ogledalo več kot pet tisoč gledalcev.

Od vsega začetka jih vodi di-
rigent Primož Kerštanj, ki je svoj 
mednarodni ugled in prepoznav-

nost potrdil s članstvom v žirijah na 
zborovskih tekmovanjih po vsem 
svetu. Je umetniški direktor in rav-

natelj Glasbenega centra Do re mi na 

Bledu.

Še termini desetih koncertov. 
Našli jih boste na spletni strani mo-

jekarte.si, kjer si je moč zagotoviti 
vstopnice. Koncerti bodo potekali v 
soboto in nedeljo, 28. in 29. maja, in v 
soboto in nedeljo, 4. in 5. junija.

Igor Kavčič

Carmen manet v projektu Aurora / Foto: arhiv Carmen Manet
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www.visitkranj.com
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PRAZNIK PETJA

Vlado Kreslin
Rade Šerbedžija
Ditka in Feri Lainšček
Maja Keuc Amaya in Uroš Perić
1na1: Predin & Mef
Krajnčan Family: Lojze Krajnčan, 
Romana Krajnčan, Žigan Krajnčan

Nakup vstopnic z BON21 v Kranjski hiši do 30.6. cenješe vstopnice do 20.6.

Pliš
Manouche
Neisha

70 LET FS OZARA

KLAPA ŠUFIT

koncert GLASBENE ŠOLE 
KRANJ

ETNO FOLK FESTIVAL

filmski festival KRAFFT

KLAPA RIŠPET

Opera CARMEN

HELENA BLAGNE

ANDREJ ŠIFRER 
70 LET

MODNA REVIJA

HAMO 
TRIBUTE LOVE

1.7.

GIBONNI9.7.
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California letos bo

Legendarna kranjska glasbena skupina California je stara 33 let. Pravi čas, da se 
po dolgoletnem premoru znova pojavijo pred občinstvom. O junijski vrnitvi so 
spregovorili Matjaž Zupan, Igor Potočnik, France Logar in Andrej Hribar.

ͰͰ Je rekel stari prijatelj, aha, denar-

ja jim je zmanjkal, in takoj nato, da še 

dobro, da ste spet stopili skupaj, da 

komaj čaka na koncert …
Igor: Denar je res sveta vladar, 

ampak obstaja pa tudi ljubezen do 

glasbe.

Matjaž: V bistvu je res, Igor mi je 
rekel, da je kupil majhno, lahko aku-

stično kitaro, in predlagal, da bova 
igrala kot duo na petdesetletnicah, 
ker potrebuje denar … Šala. Zares pa 
se nam je že pred časom zdelo, da se 
spodobi zaznamovati našo tridese-

tletnico. Odnesla jo je epidemija, nato 
pa sem v oddaji V petek zvečer pred 
kamerami za šalo omenil, da bomo 
praznovali 32-letnico in igrali kranj-
skemu županu, pa me je ta prijel za 
besedo. Za 33-letnico mi bo uspelo.

France: Želje ljudi, prijateljev, mo-

goče malo tudi naša radovednost, 
kako bi bilo, če bi bilo …

Andrej: Po moje smo se spet zbra-

li, ker v bistvu ne vemo, kaj bi sami s 
seboj sploh počeli. Torej nam je prav-

zaprav dolgčas. Ko človek pomisli 
na tiste čase pred četrt stoletja, je 
pri srcu takoj bolj toplo in še zarosi 
se oko.

ͰͰ Sicer ste v zadnjih letih s »stare 
barke« že nekajkrat najavljali vrni-
tev, pa nikoli ni prišlo zares do tega. 
No, menda je eno izmed iskric za od-

ločilni korak dal tudi dober »štimu-

ng« na eni prav posebni petdesetki v 
predkoronskem letu ...

Andrej: Pred korono sta bili dve 
dobri petdesetki. Res pa je, da se je 

samo na eni obudilo nekatere koma-

de Californie. Morda je bilo kakšno 

razmišljanje o vrnitvi, vendar nikoli 
ni bil pravi trenutek. Sedaj očitno je. 
A ne gre za klasično vrnitev, ampak 
bolj počastitev 30 in nekaj let benda.

France: Dogovarjali, pregovarjali 
smo se že dostikrat v preteklih letih, 
pa smo vedno naleteli na kakšno 

oviro, stvari so se sedaj nekako pok-

lopile, pa smo si rekli, zakaj pa ne.
Igor: Ja, boljši »power« je bil, kot 

so ga imele Power dancerke.
Matjaž: Saj še nihče ni petdeset.

ͰͰ Matjaž, siliš me v Google. No, časa 
v vseh teh letih sicer niste ustavili, 
pa tudi v nebo niste vpili. Muzike 
vam ni manjkalo, pa naj gre za MZ 
Hektorja že v devetdesetih, do Igorje-

vega studia in raznih priložnostnih 
zasedb – v zadnjih letih se je pojavil 
še Killerface …

France: Vsi smo bili veliko v 
glasbi, eni tako, drugi drugače, 
nabralo se je kilometrov in tudi let. 

Glasba je vedno bila in tudi bo.

Igor: A je šel mizar kdaj za zdrav-

nika?

Matjaž: Človek obrača, življenje 
obrne. Razburkano morje življenja 
te vrže na nepredvidene daljne oba-

le, kjer se moraš znajti in preživeti, 
v bistvu pa si ves čas želiš samo 
domov. Ampak ocean je velik, pre-

velik, in pot nazaj dolga, predolga ...
Andrej: Časa se ne da ustaviti, 

ni pa se dobro ustaviti v času. Za-

torej migamo v več variantah, kar 
se muzike tiče. V zadnjem obdobju 
najbolj intenzivno s skupino Killer-
face. Ampak to je tako kot v življe-

nju. Vsaka opcija ima dobre in slabe 
strani. Pomembno je, da ti je v druž-

bi ljudi, s katerimi deliš oder, fino, 

Igor Kavčič, foto: arhiv California
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da se zabavaš in pri tem neizmer-

no uživaš. Iz glasbe pa bomo stopili 
samo še v grob. Torej imamo na raz-

polago še kar nekaj časa.
ͰͰ Je potem California spet tako 

fajn zadeva, da je nastal kakšen nov 

komad – tak »fantovski v zrelih le-

tih«?

Matjaž: Komadi obstajajo že 
dvajset let, le izdali jih še nismo. So 
politično provokativni, nevarni za 
nas in smo se bali. Mogoče zdaj, ko 
je zavel veter, ki diši po svobodi … Bo 
treba kaj posneti. Imam komad za 
čas epidemije in vojne z naslovom 
Izkoristiva vsak trenutek, pa komad 
za nove čase svobode v prihodnosti 
z naslovom Dobra situacija.

France: Jaz bom raje rekel, da za 
zdaj še ne, prav gotovo pa čaka kak-

šen v nizkem startu.
Igor: Leta pač niso pomembna, 

za zdaj je glava prazna, na obzorju 
pa se vendarle dani in ni hudič, da 
se kak nov komad rodi.

Andrej: Saj smo ja še mladi in še 
ne dovolj zreli, da ne rečem, da smo 
praktično še mulci. Torej tak komad 
še ne more nastati. Ali pač?

ͰͰ Kako sicer vidite junijski koncert 

na Glavnem trgu – imate občutek, da 
bo, kot bi rekel Zup – mesto defini-
tivno gorelo?

Matjaž: Veseli nas, da nam je 
Kranj posvetil pozornost in da sku-

paj naredimo žur. Konec koncev 
res ni bilo veliko kranjskih bandov 
uspešnih v slovenskem merilu in 
kar nekaj naših komadov je ostalo …

France: Upamo na lepo vreme, 
dober zvok, dober žur, zadovoljne lju-

di pred odrom in na njem.
Igor: Igor, pričakujemo vsaj tebe 

pa še kakšne frende.
Andrej: Glede na to, da smo še iz-

redno čedni in šarmantni mladeni-
či, po moje upravičeno pričakujemo 
veliko mladenk v zrelih letih, ki so 
pred dvajsetimi, petindvajsetimi leti 
hodile na naše koncerte, s tem da 

sedaj ne bodo več same, kot so bile 
takrat. To pa lahko pomeni samo 
eno, da zna biti od dva- do trikrat več 
ljudi kot pred toliko leti. Pomembnej-
še bo, da bomo mi zdržali dve ali tri 
ure igranja!

ͰͰ A zdaj končno veste, kako se po-

čutijo sicer malo večji in malo sta-

rejši Rolling Stonesi, ko vedno znova 

skupaj stopijo na oder?

Igor: Ja, vemo. Siti so eden dru-

gega.
France: Dobri so, da vsa dolga leta 

zdržijo sami s sabo in drug z drugim.
Matjaž: Potrebujemo še dve ali tri 

leta, da bi to občutili. Ali morda mis-

liš, da smo že tam?
Andrej: Za razliko od Stonesov se 

mi med sabo še poznamo, kdo je kdo. 
Tako nam je vsaj po tej plati lažje. 
Računamo pa tudi na Kranjčane in 
ostale prebivalce Gorenjske in Slove-

nije, da nas pridejo junija pogledat in 
poslušat, saj takih priložnosti ne bo 
prav veliko več. Leta so tu.

+ LPS

Koncert ob 33. obletnici skupine

Vstop prost.

10.6.
Petek

20.00

Glavni trg

Zmagovalci EMA 2022

OTVORITVENI KONCERT
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S sproščenimi nastopi do brona

Kranjska judoistka Anka Pogačnik je na evropskem prvenstvu v Sofiji osvojila 
bronasto medaljo, z njo pa ni razveselila le sebe, ampak tudi svoje klubske 
trenerje in prijatelje v Judo klubu Triglav, ki so ji ob vrnitvi s prvenstva pripravili 
prisrčen sprejem.

V 
Sofiji je potekalo letošnje 
evropsko prvenstvo v judu, 
za največji uspeh naše re-

prezentance in hkrati tudi za svoj 
največji uspeh pa je v glavnem mes-
tu Bolgarije poskrbela 30-letna Kra-
njčanka Anka Pogačnik, ki je v ka-
tegoriji do sedemdeset kilogramov 
osvojila bronasto odličje. Ob prihodu 
domov so ji pripravili sprejem v pro-

storih Judo kluba Triglav Kranj, kjer 
je bila čestitk vesela tudi Urška Tor-
kar, ki je v kategoriji nad 78 kilogra-
mov osvojila odlično sedmo mesto.

»V klubu smo veseli tako re-
zultata Anke Pogačnik kot Urške 
Torkar. Njuna rezultata sta daleč 
največji uspeh v šestdesetletni zgo-
dovini kluba in tudi njun največ-
ji uspeh, bili pa sta tudi najboljši 
predstavnici slovenske reprezen-
tance na prvenstvu,« je ponosno 
povedal predsednik Judo kluba Tri-
glav Kranj Andrej Frelih, ki je vesel, 

da je za judo v Kranju med mladimi 
veliko zanimanja.

»Vsak tak rezultat prinese klubu 
nov zagon. Anka je tudi trenerka v 
klubu in mladi se od nje lahko veliko 
naučijo. Trenutno jih je v klubu blizu 
sto in sedaj imamo tukaj na bazenu 
tudi dobre pogoje za trening. Pred-
vsem pa imamo dobre trenerje na 
čelu z Branetom Vuzmom,« je tudi 
povedal predsednik Frelih in čestital 
dekletoma.

»Medalja, ki jo imam danes ok-
rog vratu, je bila res težko prigarana, 

Vilma Stanovnik

Pri Judo klubu Triglav Kranj so pripravili prisrčen sprejem za Anko Pogačnik in Urško Torkar. / Foto: tina Dokl
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predvsem pa je malce omilila dejstvo, da se mi lani ni us-

pelo uvrstiti na olimpijske igre. Ta medalja je vseeno do-

kaz, da na največjih tekmovanjih sodim v krog favoritinj. 
Letos sem imela kar nekaj težav zaradi korone, nato sem 
si poškodovala gleženj in na evropsko prvenstvo sem 
šla povsem neobremenjena. Morda je bil tudi to dodaten 

plus, saj sem šla v borbe sproščena,« je povedla Anka Po-

gačnik, ki je zaposlena v Slovenski vojski, letos oktobra 
pa jo čaka še nastop na svetovnem prvenstvu.

»Trenutno o olimpijskih igrah še ne razmišljam, seve-

da pa ostaja želja, da nastopim. Stara sem trideset let in 
hitro lahko pride tudi do poškodbe. Zato raje razmišljam 
o tej sezoni in o bližnjih ciljih, kot je svetovno prvenstvo 
in ostala tekmovanja,« je tudi povedala Anka Pogačnik, 
ki ji je v imenu kranjske občine na sprejemu čestital po-

džupan Robert Nograšek.
Veliko čestitk je dobil tudi Ankin klubski trener Bra-

ne Vuzem, ki Anko spremlja od prvih treningov.
»Anka je v naš klub prišla leta 2002, ko smo trenirali 

še na policiji. Bila je nasmejana in na treningih je ved-

no kazala željo po napredovanju. Bila je tudi tekmoval-
na in veliko sva dodatno trenirala, tudi ob nedeljah. Med 
kadetinjami je imela lepe rezultate, bila je že v državni 
reprezentanci. Na svetovnem mladinskem prvenstvu je 
osvojila peto mesto, nato je bila druga na evropskem pr-

venstvu med mlajšimi članicami. Takrat smo v klubu vi-
deli, da ji finančno ne bomo mogli več slediti. Šla je v naš 
največji klub Sankaku Celje, kjer je bila šest let. Imela je 
nekaj dobrih rezultatov, njen cilj, da bi nastopila na olim-

pijskih igrah, se ni uresničil. Tako je leta 2018 razmišljala 
o zaključku kariere, vendar se je nato odločila, da pride 

nazaj v naš klub. Žal ji lani uvrstitev na olimpijske igre ni 
uspela, zanjo pa je bilo to očitno bolje, saj se je izkazala 
kot prava šampionka. Poraz jo je dvignil in sedaj dosega 
še boljše rezultate. Zmagala je na Grand Prixu v Zagrebu, 
začela je zmagovati na tekmah svetovnega pokala, sedaj 
je bila tretja v Sofiji in njen naslednji cilj je svetovno pr-
venstvo,« je povedal Brane Vuzem.

Čestitk ob sprejemu je bila za sedmo mesto deležna 
tudi Urška Torkar. »Zdaj je vse skupaj bolje, kot je bilo tak-

rat, ko sem prišla z blazin. Vem, da sem izpustila veli-

ko priložnost za še boljši nastop, morda tudi za medaljo. 
Upam, da bo kmalu spet nova priložnost in da razvese-

lim sebe in klub,« je povedala 24-letna Urška Torkar, sicer 
študentka na Fakulteti za šport.

Anka Pogačnik z medaljo ter ponosnima staršema in bratom Jako 

/ Foto: tina Dokl

Rezultata Anke Pogačnik in Urške Torkar 
na evropskem prvenstvu sta daleč največji 
uspeh v šestdesetletni zgodovini kluba in 
njun največji uspeh, bili pa sta tudi najboljši 
predstavnici slovenske reprezentance na 
prvenstvu.
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Za košarkaricami uspešna sezona

Košarkarice Triglava so v iztekajoči se sezoni osvojile drugo mesto v pokalnem 
tekmovanju, po razburljivem finalu v članskem državnem prvenstvu pa so se 
prejšnji teden s srebrnimi medaljami vrnile tudi z zadnje tekme sezone.

Z
a košarkaricami Triglava je 
uspešna sezona, saj so varo-
vanke trenerja Gašperja Sluge 

nastopile tako v finalu pokalnega 
tekmovanja kot v finalu državnega 
prvenstva. Poleg tega so v WABA 
(Women Adriatic Basketball As-
sociation) oziroma Jadranski ligi 
osvojile sedmo mesto. »Prav ta liga 
je bila za nas dobro izhodišče za 
domače preizkušnje, saj smo odi-
grali večje število res kakovostnih 
tekem, kar nam je v zaključku dr-
žavnega prvenstva prišlo še kako 
prav. V domačem prvenstvu je bil 
naš cilj, da se tako v pokalnem tek-
movanju kot v državnem prvenstvu 
uvrstimo v finale. Normalno, da smo 
si želeli naslov prvakinj ali v pokalu 
ali v prvenstvu. Pri igranju v poka-
lu smo imeli v tistem obdobju kar 
nekaj težav z boleznimi, saj so kar 
tri dekleta nastopila bolna, v finalu 
prvenstva pa smo igrali res na vi-
sokem nivoju, se borili po najbolj-
ših močeh, na koncu pa sta odlo-
čili daljša klop Celjank in Brazilka 
Isabela Ramona Lyra Macedo, ki je 
prevesila jeziček na tehtnici na nji-
hovo stran,« je po zaključeni sezoni 
povedal glavni trener košarkaric 
Triglava Gašper Sluga, ki je bil vse-
eno ponosen na ekipo: »Marsikoga 
smo pozitivno presenetili tako z 
igro kot borbenostjo in željo po zma-
gi. Kljub temu da smo znova drugi, 
pa mislim, da ima letošnja srebrna 
medalja večjo težo kot prejšnje,« je 
še dodal Gašper Sluga, ki se je srebr-

nega odličja veselil tudi z ekipo Tri-
glavovih mladink. Trenutno imajo 
članice in mladinke nekaj odmora, 

saj bodo priprave na novo sezono 
predvidoma začele 10. avgusta. Je 
pa med triglavankami tudi nekaj 
deklet, ki jih kmalu čakajo repre-
zentančne priprave. »Gala Kramžar 
bo na pripravah članske reprezen-

tance, Manca Vrečar, Zala Pavlič 
in Anja Dragar bodo na pripravah 
reprezentance do 20 let, pri repre-

zentanci do 18 let pa so na širšem 
spisku Alina Kvrgič, Nina Stavrov 
in Staša Osterman,« je še povedal 
Gašper Sluga, ki je tudi pomočnik 
selektorja pri članicah in selektor 
reprezentance do 20 let.

Vilma Stanovnik

Košarkarice Triglava so tako v pokalnem tekmovanju kot v državnem prvenstvu po borbeni 
igri osvojile drugo mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

V domačem prvenstvu je bil naš cilj, da se tako v pokalnem 
tekmovanju kot v državnem prvenstvu uvrstimo v finale. 
Normalno, da smo si želeli naslov prvakinj ali v pokalu ali  
v prvenstvu.



Boksarji so se 

izkazali

K
onec aprila so člani Boksar-
skega kluba Kranj nastopili 
na državnem prvenstvu v 

boksu, ki je potekalo v Mariboru. V 
štajersko prestolnico je odpotovalo 
enajst predstavnikov kluba, vsi pa so 
se domov vrnili z odličji.

Med pionirji je v kategoriji do 34 
kilogramov Tit Markelj osvojil tretje 

mesto, med pionirji do 36 kilogra-
mov pa je zmagal Arman Varmaz 
Plava. V kategoriji do 40 kilogramov 
je bil najboljši Lan Jerše, zlato meda-
ljo pa je v kategoriji pionirjev do 76 
kilogramov osvojil Filip Dragaš. Med 
dekleti je v kategoriji do 64 kilogra-
mov zmagala Živka Kuk.

Dobro so nastopili tudi kadeti in 
kadetinje ter mladinci in mladinke, 
saj je v kategoriji do 50 kilogramov 

zmagal Aleksandar Bojić, v kate-
goriji do 80 kilogramov pa je slavil 
Aleksandar Dragaš. V kategoriji do 
75 kilogramov je zmagala Julija Ur-
banc, tretje mesto v kategoriji do 71 
kilogramov je osvojil Matej Lah, v 
kategoriji do 92 kilogramov pa je bil 
drugi Anže Dežman. Med članicami 
v kategoriji elite do 70 kilogramov je 
zlato medaljo osvojila Tamara Gro-
šelj.

Vilma Stanovnik

Kranjski boksarji so odlično nastopili v Mariboru. / Foto: arhiv BK Kranj

Grasca d.o.o. 
Kolesarski center Grasca 
Hladnikova ulica 11
4294 Križe
T: 86 4 595 60 10 
E: etrgovina@grasca.si
W: www.grasca.si

Scott SILENCE eRIDE SPEED je električno kolo, ki bo zelo olajšalo vožnjo po mestu in 
okolici. Opremljen z novim Bosch Performance CX sistemom četrte generacije, 625 Wh 
baterijo in maksimalno hitrostjo pomoči do 45 km/h.

SPEED model spada v kategorijo tako imenovanih “Speedpedelec” koles, ki omogočajo 
asistenco pomoči tudi pri vožnji nad 25 km/h. Vsa takšna kolesa je za vožnjo v cestnem 
prometu porebno homologirati in registrirati. Za prvo poskrbimo mi oz. uvoznik, 
strošek registracije in zavarovanja na letni ravni pa v Sloveniji znaša približno 25 EUR.

Člani Boksarskega kluba 
Kranj so z državnega 
prvenstva prinesli kar 
enajst odličij.



30 Šport  

Prvič dirkali za Pokal Mateja Mohoriča

Kolesarski klub Kranj je aprila v sodelovanju s Fundacijo Mateja Mohoriča na 
Trsteniku organiziral kolesarski dan. Kolesarji so se pomerili na kolesarski dirki 

za prvi Pokal Mateja Mohoriča.

N
a kolesarski dirki za prvi 

Pokal Mateja Mohoriča se je 
pomerilo približno 250 tek-

movalcev mlajših kategorij iz vseh 

slovenskih kolesarskih klubov, gos-

tili so tudi kolesarje iz Avstrije in Sr-

bije. Krog je bil dolg tri kilometre in 

je potekal skozi vasi Trstenik, Bašelj, 

Žablje, Čadovlje in nazaj na Trstenik.
Kot je pojasnil vodja dirke Ma-

tjaž Zevnik, direktor Kolesarskega 
kluba Kranj, pokal izhaja iz dirke na 

Trsteniku, ki so jo zadnjič organizi-
rali pred štirimi leti. »Matej Mohorič 
se je dvanajst let kalil v kranjskem 

kolesarskem klubu, zato se je tokrat 

z veseljem odzval pobudi in podprl 

dirko,« je pojasnil Zevnik, ki je bil ne-

koč Mohoričev trener. Dirka se je toč-

kovala tudi za Pokal Slovenije 2022. 
Udeleženci so prejeli majico in spo-

minsko medaljo, ki so jih izdelali va-

rovanci Centra Korak iz Kranja. »Že-

limo si, da bi dirka v tej obliki postala 

tradicionalna, morda prihodnje leto 

vključimo tudi starejše mladince,« je 
še dodal Zevnik.

Kolesarje in obiskovalce je poz-

dravil slovenski kolesar Matej Mo-

horič, se z njimi fotografiral, prejeli 
so lahko tudi njegov avtogram. Mo-

horič je ponosen, da izhaja iz Kole-

sarskega kluba Kranj. »Kolesarski 

dan je namenjen tudi promociji ko-

lesarstva. Kolesarjem, ki že tekmu-

jejo, svetujem, naj bodo vztrajni in 

naj sledijo svojim sanjam. Drugim 
želim prenesti zavedanje, da je kole-

sarjenje zelo kvalitetno preživljanje 

prostega časa, ki obenem nudi zdrav 
način življenja,« je poudaril Mohorič, 
ki je na novi lestvici Mednarodne 

kolesarske zveze peti kolesar sveta.

Najmlajši nadobudni kolesarji se 

so lahko s svojimi kolesi, poganjalci 

in skiroji preizkusili tudi na kolesar-

skem spretnostnem poligonu, igrali 

družabne igre in se spustili po veli-
kem napihljivem toboganu.

Maša Likosar

Kolesarske dirke za prvi Pokal Mateja Mohoriča se je udeležilo približno 250 tekmovalcev 
mlajših kategorij. / Foto: Primož Pičulin

Matej Mohorič se je dvanajst let kalil v 
kranjskem kolesarskem klubu. / Foto: Primož 
Pičulin

Kolesarje in obiskovalce 

je pozdravil slovenski 

kolesar Matej Mohorič, ki 
je ponosen, da izhaja iz 
Kolesarskega kluba Kranj.
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Tokratni nogometni praznik bo v 

soboto, 21. maja 2022, ko bodo obi-

skovalcem na voljo številne športne 

animacije, pester zabavni program 

in nogometni dvoboji med nogo-

metaši pa tudi starši. Poleg odlične 

zabave ob animacijah bodo za vzdu-

šje skrbeli Gino & band. Da bodo 

udarci močni in natančni, pa so v 

sodelovanju z Barillo pripravili Pašta 

party. Dan nogometa, ki se bo začel 

že ob 12. uri, se bo končal z zadnjo 

tekmo rednega dela prvenstva med 

Triglavom in ljubljansko Ilirijo. Kot 

je znano, se bodo orli za vstop med 

elito borili v dodatnih kvalifikacijah. 

Tekma na domačem terenu bo v 

nedeljo, 29. maja 2022. Ura dvoboja 

bo naknadno objavljena na spletni 

strani kluba www.nktriglav.si, kjer 

pridobite tudi več informacij o praz-

niku kranjskega nogometa. 

Nogometni klub Triglav Kranj se lah-

ko v tej sezoni pohvali s številnimi 

novostmi, ki so jih v klubu pripravili 

za obiskovalce domačih tekem.

Prva je Klub aktivnih Gorenjske, ki 

združuje Gorenjke in Gorenjce, ki 

obožujejo šport in zdrav duh v zdra-

vem telesu. Pogoj za članstvo je zgolj 

izpolnjena prijavnica, ki jo prejmete 

na vseh domačih tekmah, v proda-

jalni Triglav Kranj, na Glavnem trgu 

v Kranju ter na spletni strani www.

triglavkranj.si. Po oddani prijavnici 

boste prejeli kartico, ki bo že omogo-

čala takojšnje koriščenje ugodnosti. 

Članstvo v klubu omogoča cenejše 

nakupovanje v trgovini Triglav Kranj, 

na prireditvah v organizaciji kluba, 

cenejše pa so tudi vstopnice in naku-

pi v spletni prodajalni. Poleg popusta 

bodo člani kluba deležni takojšnjega 

dobroimetja v višini treh odstotkov. 

Članstvo v klubu je brezplačno in 

brez obveznosti.

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 sede-

ža. Tako jim ne bo treba čakati na 

premor ter čakati v vrsti za naročilo. 

Tudi pri tej storitvi bodo člani kluba 

prejeli tri odstotke dobroimetja in 

pet odstotkov popusta. Naročilo je 

popolnoma preprosto. Vsak sedež 

na tribuni je opremljen z edinstveno 

QR kodo. Ko jo skenirate, vas ta vodi 

do naročila prek vašega mobilnega 

telefona. »Gre za edinstven sistem 

v slovenskem prostoru. Postali smo 

prvi klub, ki omogoča naročilo na 

tribuno. Obiskovalci tekem tako več 

ne bodo prikrajšani za akcije svojega 

moštva,« je ob predstavitvi storitve 

dejal predsednik kluba Franjo Radi-

kovič.

Ni pa to zadnja novost. Nogometni 

klub Triglav ima nove prostore, ki 

bodo namenjeni športni upravi,ska-

vtingu ter analizam in predavanjem. 

Dodatni klubski prostori bodo name-

njeni tudi analizi tekem. »V letošnji 

sezoni smo se okrepili tudi na stro-

kovnem področju. Za analizo smo 

poleg tega prostora dobili še kamero 

VEO, ki nam omogoča zelo kakovo-

stno analizo tekem in treningov,« je 

na novinarski konferenci dejal vodja 

mladinske nogometne šole Gregor 

Bergant.

V maju praznik kranjskega  
nogometa  
Nogometna sezona se počasi končuje tudi v največjem gorenjskem nogometnem klubu.  

Tako kot vsako leto bodo tudi letos v Nogometnem klubu Triglav Kranj organizirali prireditev 

Dan nogometa, s katero se želijo zahvaliti vsem nogometašem za trud in uspehe, navijačem za 

glasno navijanje ter podpornikom in poslovnim partnerjem za neizmerno podporo. 
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S tisoč gibi do zdravja in dobrega počutja

V kranjski občini se na jutranji telovadbi po metodi tisoč gibov redno zbira osem 
skupin. Društvo Šola zdravja je tudi letos nagradilo nekaj aktivnih članic in 
članov, med drugim Sonjo Gregorič, vaditeljico v skupini na Planini.

S
onja Gregorič je nagrado 
društva Šola zdravja prejela za 
izjemen prostovoljni doprinos 

društvu in skupini vadečih v Kranju. 
Skoraj 70-letna upokojenka je vadi-
teljica skupine na Planini. Sonja se 
je Šoli zdravja, pod okriljem katere 
se na vsakodnevni jutranji vadbi po 
metodi tisoč gibov srečujejo številne 
skupine po vsej Sloveniji, pridružila 
pred šestimi leti. Vadbo na prostem 
je sprva obiskovala v Prešernovem 
gaju, a je bilo veliko udeleženk s Pla-
nine, zato so tam ustanovile svojo 
skupino. Šola zdravja je Sonji v živ-
ljenje prinesla nekakšen red oz. skrb, 

Ana Šubic

Nagrajenka Sonja Gregorič s skupino na Planini / Foto: arhiv društva Šola zdravja

R
A

Z
V

O
JN

A
 A

G
EN

C
IJ

A
 S

O
RA

 D
.O

.O
., 

PO
LJ

A
N

SK
A

 C
ES

TA
 2

, Š
KO

FJ
A

 L
O

KA



Zdravje 33 

 

ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se  

v prostorih Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo  

vse konservativne in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri  

protetičnih rešitvah na zobnih vsadkih sodelujemo s specialistom oralne 

in maksilofacialne kirurgije. V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate  

(alignerje). Za dolgoročno ohranjanje zdravja zob, dlesni in trajnosti  

protetičnih izdelkov skrbi diplomirana ustna higieničarka. Poudarek dajemo  

ohranitvi lastnih zob, individualnemu pristopu in prisluhnemo željam  

pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo z izkušenimi zobotehniki, ki 

imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje protetične oskrbe. Med 

najbolj estetske protetične izdelke štejemo brezkovinske polnokeramične 

krone in zobne luske.

Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR
T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si
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da zjutraj vstane, se uredi in odpravi 

od doma. Na vadbi jo pričaka veliko 
nasmejanih obrazov, kar ji polepša 
dan. V skupini se jim občasno prid-

ruži tudi Ukrajinka, ki je zaradi vojne 
v domovini prišla v Slovenijo. Sonja 
je priljubljena vaditeljica z veliko po-

zitivne energije, zato ne preseneča, 
da so jo vadeče v skupini predlagale 
za prejemnico nagrade Društva Šola 
zdravja.

Sonja je tudi v. d. podpredsedni-
ce Društva upokojencev Kranj, kjer 
je dejavna na različnih področjih, 
tudi pri rekreaciji. Z upokojenci hodi 
na sprehode s Planine do Hrastja, ki 
jih že nekaj mesecev popestri še z 
vadbo tisoč gibov, redno tudi keglja 
in s planinsko sekcijo hodi v hribe. 
Svoj dan vselej, tudi ob nedeljah, 
začne s tibetanskimi vajami, v lo-

kalnem športnem centru obiskuje t. 
i. spinning, skupinsko kolesarjenje 
na sobnih kolesih. Zelo rada se tudi 
povzpne na Sv. Jošt; lani se je 104-
krat, letos pa že okoli 60-krat.

K vadbi želijo spodbuditi čim več 
generacij

V kranjski občini se sicer na vsa-

kodnevni jutranji telovadbi, pri ka-

teri s preprostimi vajami razgibajo 

vse dele telesa, zbira osem skupin 
z okoli 130 članicami in člani. Med 
vadečimi prevladujejo ženske. Kot 
prva je leta 2014 začela delovati sku-

pina v Prešernovem gaju. Poleg nje 
redno telovadijo še na Planini, v Šor-
lijevem naselju, Čirčah, Stražišču, 
Žabnici, na Mlaki, kamor prihajajo 
tudi s Kokrice, in v Predosljah. Kot 
je pojasnila koordinatorica skupin 
Šole zdravja v kranjski občini Metka 
Štok, se vadb udeležujejo občani iz 
14 od 26 krajevnih skupnosti. Kljub 
temu si želi, da bi bil odziv še večji in 
da bi lahko oblikovali skupine tudi v 
drugih krajih, še zlasti v Mavčičah, 
na Orehku in Drulovki pa tudi na 
Golniku, kjer so se krajani pred ča-

som že srečavali na jutranji vadbi, 
ki pa je nato zamrla. Vadbe so sicer 

brezplačne, udeleženci poravnajo le društveno članarino. Po metodi tisoč 
gibov že od leta 2015 telovadijo tudi zaposleni na kranjski občini. »Tega ni v 
nobeni drugi slovenski občini, lahko smo zelo ponosni. Skupina se srečuje 
dvakrat tedensko,« je pojasnila Metka Štok in spomnila, da so vadbo nekaj let 
izvajali tudi v Varstveno-delovnem centru Kranj. Še vedno občasno telovadi-
jo z otroki v šolah in vrtcih. Štokova si želi, da bi k redni vadbi spodbudili čim 
več generacij ter da bi jo razširili še v ustanove in podjetja. Vadba pred službo 
ne bi pripomogla le k zdravju in dobremu počutju zaposlenih, pač pa tudi k 
boljši učinkovitosti na delovnem mestu, je poudarila.
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Vabljeni 
 v prenovljeno  

trgovino  
COKLA  

v Kranju!
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Največja izbira otroške, ženske in moške 
o b u t v e  z a  v s e  g e n e r a c i j e .

Ulica Mirka Vadnova 19

Popust velja za nakup neznižane 

obutve do 15. 6. 2022.
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V petek, 20. maja, bodo na Osnov-

ni šoli Orehek in podružnični šoli 
v Mavčičah z Eko dnevom zaz-

namovali dan Zemlje. Dogajanje, 

ki bo namenjeno širši javnosti, bo 

v Mavčičah potekalo med 8.00 in 
12.40, na Orehku pa med 9.30 in 

12.40. Učenci bodo na delavnicah 
postorili številna opravila. Komu-

nala Kranj bo na obeh lokacijah 
obiskovalcem prikazala nekatere 
svoje dejavnosti in vozila. Na šol-
skem dvorišču na Orehku se bodo 
na stojnicah predstavili lokalni 
dobavitelji s kulinaričnimi proi-
zvodi, sodeloval bo tudi kuharski 
mojster Bine Volčič, ki bo imel de-

lavnico, ob 12. uri pa bodo pri šoli 
slavnostno posadili oreh. Na obeh 
šolah bo potekala tudi zbiralna ak-

cija odpadnega papirja.

Eko dan na Orehku in v 

Mavčičah V soboto, 4. junija, bo v Besnici že 
trideseto tekmovanje harmonikarjev 

Zlata voščenka, ki ga prireja turistično 
društvo (TD) v sodelovanju s krajevno 

skupnostjo in Kulturnim društvom Jo-

žeta Paplerja Besnica. Tekmovanje se 
bo začelo ob 10. uri v dvorani gasilske-

ga doma v Besnici in ga bo mogoče 
spremljati tudi v prenosu na spletnem 

profilu KIC TV na portalu YouTube. 
Tekmovalci se bodo v igranju na diato-

nično harmoniko pomerili v šestih sta-

rostnih skupinah in se potegovali za 
številna priznanja. Omeniti velja še, da 
se v Besnico letos ponovno vrača Veli-
ka otroška zabava, ki bo v soboto, 28. 
maja, od 9. do 12. ure pred osnovno 

šolo. Otroci se bodo lahko preizkusili 
v športnih aktivnostih, na ustvarjalnih 

delavnicah, v gasilskih igrah, si ogleda-

li otroško predstavo, sodelovali v sre-

čelovu, obiskal pa jih bo tudi poseben 
gost, so napovedali v TD Besnica.

Že trideseta Zlata voščenka

Društvo za zaščito živali Kranj bo 
tudi letos izvedlo spomladansko 
akcijo zbiranja odpadnega papir-
ja. Zbirali ga bodo v soboto, 21. 

maja, med 8. in 19. uro pred trgo-

vskim centrom Merkur na Prim-

skovem. Izkupiček bodo namenili 
oskrbi brezdomnih in zapuščenih 
živali. V društvu so najbolj aktivni 
na področju reševanja mačk in 
psov. Lani je z njihovo pomočjo 
nove domove dobilo kar 74 živali. 
Zbiralna akcija bo potekala v vsa-

kem vremenu. Organizatorji upa-

jo na čim boljši odziv; kot pou-

darjajo, šteje prav vsak kilogram 

papirja. Kot so pojasnili, ga lahko 

občani v času uradnih ur pripe-

ljejo tudi v zbirni center Dinos in 
ob tem povedo, da je namenjen 

Društvu za zaščito živali Kranj.

Zbiranje starega papirja za 
pomoč živalim
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Pasji salon Smrček

V Smrčku so dobrodošli kužki vseh 

pasem in velikosti, zato lepo vabljeni 

na spomladansko preobrazbo.

V Pasjem salonu Smrček se z nego psov ukvarjamo  

že 17 let. Poskrbimo za dobro počutje kužka med 

nego dlake. Celotna nega zajema: kopanje, česanje,  

striženje dlake po pasemskih standardih oz.  

po željah lastnika psa. Kužku se tudi počistijo  

ušesa in skrajšajo kremplji. V salonu uporabljamo  

profesio nalno kozmetiko Botaniqa.

Britof 27, Kranj 

tel.: 040 435 224, instagram: pasji salon Smrček

delovni čas: naročanje na tel.: 040 435 224
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Spoznavali kužke

Otroci iz vrtca Najdihojca so ob 

projektu “Kdo si, kuža?” dodobra 
spoznali štirinožne prijatelje in dobili 
zelo bogate izkušnje.

O
troci iz skupine vzgojiteljice Lidije Stenovec Ma-

karič v Kranjskih vrtcih, enoti Najdihojca, se lah-

ko pohvalijo z veliko znanja o kužkih. Pridobili so 
ga v okviru enomesečnega projekta Kdo si, kuža?, ki ga 
je vzgojiteljica izvajala skupaj s somentorjema Urbanom 

Kapušinom in Anito Zaletel. Otroci so spoznali mnoge 

pravljice o psih, znanje so pridobivali tudi s pomočjo 
različnih iger, ob katerih so spoznavali pasme psov, po 
čem se razlikujejo, kako skrbimo zanje ... Na igrišču pred 
vrtcem so gostili kinologe s psi; prikazali so jim iskanje 

pogrešanih oseb, različne trike, otroci pa so kužke tudi 
sprehajali ... »Ob osebnem stiku s psom so dobili zelo bo-

gate izkušnje,« je poudarila Lidija Stenovec Makarič.
Projekt so sklenili z razstavo otroških izdelkov na 

otroškem oddelku Mestne knjižnice Kranj. V vitrinah si 
je do konca maja možno ogledati kužke iz lesa, papirja, 
odpadnega materiala, v obliki knjižnih kazalk ... Odprtja 
razstave sta se udeležila tudi ugledna kinologa Miroslav 
Zidar in Željka Fon Zidar s Kinološke zveze Slovenije, ki 
sta bila nad znanjem otrok in projektom navdušena.

Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

Projekt Kdo si, kuža? so sklenili z razstavo otroških izdelkov, ki bodo 
na otroškem oddelku Mestne knjižnice Kranj na ogled do konca maja.
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Življenje zajema z veliko žlico

Februarja so na Planet TV začeli predvajati slovensko različico priljubljenega 
avstralskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. V oddaji lahko spremljamo 
kar lepo število Gorenjcev, med njimi tudi Kranjčanko Nino Jug.

D
anes 33-letna Nina Jug je 
bila v preteklosti že poroče-
na. Po končani gimnaziji je 

študirala dizajn in krojaštvo oblačil 
v Herningu na Danskem. V zadnjem 
letniku študija se je zaljubila. Stara je 
bila 23 let, ko je dahnila usodni da, a 
zakon ni trajal dolgo. »Menim, da sva 
bila oba premlada in nezrela za tako 
velik korak. Imela sva se rada, a kot 
vemo, samo ljubezen ni dovolj,« po-
jasni.

V oddajo brez pričakovanj
V okolje zakona se je tako vrnila s 

pomočjo oddaje Poroka na prvi pog-
led. Prvotno se je v televizijski eks-
periment prijavila predvsem za šalo, 
ko sta s sestro opazili reklamo za od-
dajo, ki se je takrat imenovala Prava 
ljubezen, v kateri naj bi strokovnjaki 
posameznikom pomagali najti ide-
alnega partnerja. Pa je Kranjčanka v 
oddaji dobila moža, kakršnega si je 
zamislila? Odgovarja: »V oddajo sem 
šla povsem brez pričakovanj. Bodo-

čemu partnerju nisem hotela s svo-
jimi pričakovanji že vnaprej delati 
krivice. Želela sem si samo, da bi bil 
moj mož višji od mene, ta želja pa se 
mi je tudi izpolnila.«

Strokovnjaki so se odločili, da 
bi bila dober par z dve leti mlajšim 
Domnom Javornikom iz Domžal. 
Kdor spremlja oddajo, ve, da kot za-
konca Nina in Domen v javnosti ni-

koli ne pereta umazanega perila in 
tudi na večerjah vedno krijeta hrbet 
eden drugemu. »Že na začetku sva 
se tako dogovorila in se tega drživa 
še danes. Vsak par bije svoje bitke 
in ima nesoglasja. Moje prepričanje 
je, da to ni za javnost. Tega se že od 
nekdaj držim in se bom tudi v pri-
hodnje.« Nadaljuje, da se je v samem 
eksperimentu in tudi po njem og-

Alenka Brun

Nina Jug / Foto: Tina Dokl

20. - 21. 05. PETEK OD 15. DO 19. URE, 
SOBOTA OD 13. DO 19. URE

www.visitkranj.com

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

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 30 degustacijskih točk
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romno naučila o sebi. Spoznala je, kako deluje pod pri-
tiskom, se odzove v določenih situacijah in kako rešuje 
konflikte. »Naučila sem se predvsem aktivno poslušati 
sogovorca, sem bolj razumevajoča in veliko bolj potrpež-
ljiva. Predvsem pa mirneje reagiram na različne situa-
cije, tako da lahko rečem, da me danes skoraj nič več ne 
more vreči s tira.«

Zelo odprta in neposredna Nina

Gledalci smo kmalu spoznali tudi zelo odprto in ne-
posredno Nino, ki je brez predsodkov in ji ni težko v jav-
nosti spregovoriti tudi o tabu temah, kot so spolnost, že-
lje in fetiši. Pravi, da se rada loteva pikantnejših tem, saj 
verjame, da več ko bomo govorili o njih, bolj bodo posta-
jale sprejemljive in manj bomo obsojali ljudi, ki si upajo 
spregovoriti o tem, kaj jim je v spolnosti všeč ali kaj si 
želijo poskusiti.

Sprejema se takšno, kot je

V življenju se je borila tudi s kilogrami. »Že od male-
ga sem bila debeluška, a me to ni nikoli oviralo. Vedno 
sem bila samozavestna – no, vsaj na zunaj. Tudi ko mi je 
bilo hudo, sem vse potlačila in nikoli nisem igrala žrtve, 
pa čeprav me je v notranjosti razžiralo. V zadnjih letih 
sem se povsem spremenila. Kar mi pred leti ni bilo po-

membno, mi je danes izredno; in ni mi žal, da je tako, saj 
sem srečna. Sem to, kar sem – in zajemam življenje z 
veliko žlico.«

Našla se je v športu, zlasti obožuje pohodništvo. Tako 
skoraj vsak konec tedna preživi nekje v hribih, med ted-
nom pa pridno obiskuje skupinske vadbe. »Če mi ostane 
še kaj časa, ga pa rada izkoristim za druženje s prijate-
lji, samoizobraževanje, pridobivanje novih znanj ter iz-
kušenj,« našteje. Obožuje tudi živali in si ne predstavlja 
doma brez psa. In čeprav v preteklosti o otrocih ni razmi-
šljala, pravi, da se v prihodnosti vidi tudi v vlogi mame.

»Življenje je polno izzivov in vsi imamo večje ter 
manjše cilje za prihodnost,« sklene. »Moj glavni je, da 
dam svetu nekaj dobrega. Še naprej bom razbijala mite 
in tabuje o spolnosti, pomagala vsem, ki si želijo spre-
meniti način življenja, jih spodbujala in predvsem bom 
še naprej to, kar sem.«

Nina skoraj vsak konec tedna preživi nekje 
v hribih. Kar ji ostane prostega časa, je rada 
v družbi najbližjih, ne predstavlja pa si 
življenja brez psa.

MORAVSKE TOPLICE

TERME 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.

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.

VABIMO VAS NA LETOVANJE V NAŠIH POČITNIŠKIH HIŠICAH   
V MORAVSKIH TOPLICAH ALI TERMAH ČATEŽ

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

NOVO, NOVO ZA KOLESARJE
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. 

                 POSTANI ČLAN AMD KRANJ

SPLAČA SE IN KORISTNO JE, DA POSTANETE ČLAN AMD KRANJ IN ČLAN AMZS.
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Vezenje je umetnost

Da to še kako drži, se lahko prepričate na razstavi Umetnost vezenja, ki je na 
ogled v Galeriji Mestne hiše.

P
retekli četrtek so v Galeriji 
mestne hiše odprli razstavo z 
naslovom Umetnost vezenja, 

na kateri so predstavljeni vezeni iz-
delki Marije Šolar iz Zgornje Besnice. 
Mojstrica vezenja veze v različnih 
tehnikah, ki izhajajo iz bogate zak-
ladnice svetovne dediščine. Iz zbir-
ke Gorenjskega muzeja so dodali še 
vajenice, ki pričajo o učenju vezenja 
pred sto in več leti.

Marija Šolar je sicer znanje veze-
nja poglabljala kot mentorica krožka 
za ročna dela pri domačem Kulturno 
umetniškem društvu Sejalec, to po-
mlad pa je predstavila tudi priročnik 
za spoznavanje in učenje vezenja 
v knjigi Umetnost vezenja. Ko so v 
času epidemije druženja vezilj ne-
koliko izostala, si je namreč vzela 
čas za pripravo knjige. »Rada razi-
skujem,« skromno pove in doda, da 
je zadnji dve leti imela več kot dovolj 
časa za take stvari ter ob tem spo-
znala tudi vso lepoto in obsežnost 
te umetnosti. Raziskovala je po tujih 
revijah in po spletu ter tako izbrala in 
s pomočjo računalniških orodij nari-
sala okrog 640 risb vbodov za knjigo, 
hkrati pa je izvezla tudi 36 vzorčkov 
v različnih tehnikah vezenja.

Ob vsaki tehniki vezenja je opi-
sala njeno zgodovino, od kod le-ta 
prihaja, kdaj je prišla v Evropo, Slo-
venijo … Hkrati pa je ob vsakem na 
fotografiji predstavljenem izveze-
nem vzorčku dodala tudi nekaj navo-
dil o načinu vezenja in o potrebnem 
materialu. V knjigi je za nekatere 
tehnike, kot so: ažur, perzijski ažur, 
hardanger, rišelje, sfilato siciliano ali 

toledo, myreschka, še natančnejši 
opis dela z dodatnimi risbami vbo-
dov. Številni vezeni izdelki so pred-
stavljeni tudi na tokratni razstavi.

Po končani razstavi v Kranju 
bodo v okviru KUD Sejalec, pod po-
kroviteljstvom KD Jožeta Paplerja 
Besnica in KS Besnica, v tamkajšnji 

osnovni šoli pripravili še tridnevno 
razstavo ročnih del in vezenin, ki sta 
jih v tretjem življenjskem obdobju 
ustvarili Marija Šolar in Ivanka Le-
ben, prav tako pa bodo na razstavi s 
svojimi vezeninami sodelovale vezi-
lje KUD Sejalec Besnica. Razstava bo 
odprta od 17. do 19. junija.

Igor Kavčič

Pri razstavi sta sodelovali Tatjana Dolžan Eržen iz Gorenjskega muzeja in avtorica velikega 
dela razstavljenih vezenin Marija Šolar. / Foto: tina Dokl

Letošnji Teden ljubiteljske kulture bo v organizaciji Zveze kulturnih društev 

Slovenije in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti potekal od 20. do 29. 

maja. Območno odprtje Tedna ljubiteljske kulture bo v Kranju ta četrtek, 19. 
maja, ob 18. uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj. Na odprtju bo nastopil Ko-

morni pevski zbor Mysterium z dirigentom in pianistom Lovrom Frelihom, 
sledila bo kranjska premiera filma Za Pavla Knobla skovano. Gre za doku-

mentarno-igrani film o pesniku, prevajalcu, skladatelju, orglarju-cerkovniku 
in učitelju Pavlu Knoblu (1765–1830), ki je leta 1801, pet let pred Vodnikom, 
v Kranju objavil samostojno tiskano pesniško zbirko Štiri pare kratkočasnih 
Novih pesmi. Sledil bo pogovor z zgodovinarsko dr. Tanjo Žigon in Dragano 
Čolić, scenaristko in režiserko filma. Z njima se bo pogovarjala Mija Aleš.

Teden ljubiteljske kulture



Lutke očarale Kranj

V 
Kranju je potekalo regijsko srečanje lutkovnih 
skupin Saše Kumpa, ki ga v spomin na legendar-
nega lutkarja že tradicionalno prireja kranjska 

območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavno-
sti. Srečanje je potekalo v Otroškem kulturnem centru 
Krice krace ter v Stolpu Škrlovec ter postreglo s predsta-
vo Robomat (Laboratorij Lutkovnega gledališča Nebo), 
Maruša Pesrl je blestela v mono miniaturi o Deklici z vž-
igalicami v režiji Ajdina Huzejrovića (Gledališka skupina 
Dramatikon), na ogled je bila predstava Gravža zname-
nitega avtorja Roalda Dahla (Tamala lutkovna skupina 
in Lutkovno gledališče Tri), predstava Jazbečar Tobija 
je nastala pod mentorstvom Natalije Herlec (Lutkovna 
skupina JSKD OI Kranj), Lutkovna skupina KUD Ampus 
pa je navdušila z Zakleto grajsko gospodično, kakor tudi 
tudi Lutkovna skupina Ringoraja DPD Svoboda France 
Mencinger Javornik - Koroška Bela s predstavo Darilo za 
mlečne zobke.

Občinstvo, še posebej najmlajši, so bili nad lutkov-
nimi predstavami navdušeni, strokovni spremljevalec 
Anže Virant pa bo na podlagi izvirnosti, likovne celovi-
tosti ter kakovosti interpretacije odločil, ali se bo katera 
od njih uvrstila na junijsko državno srečanje na Ptuju. 
Na srečanju so prijetno presenetili mlado ustvarjalko 
Ano Štular s podelitvijo bronaste Linhartove značke in 
priznanja JSKD RS, ki jo prejmejo posamezniki za aktiv-
no udejstvovanje na področju ljubiteljske gledališke in 
lutkovne dejavnosti.

Samo Lesjak

Najmlajši so uživali v predstavah, tudi v Zakleti grajski gospodični.  
/ Foto: arhiv JSKD OI Kranj (Alex Štokelj)

V Cafe Galeriji Pungert je ta čas na ogled razstava slik 
Sare Stanković, ki je o sebi in svojem delu zapisala: 
»Sem diplomirana slikarka, trenutno končujem magi-
sterij. Moje delo se nahaja med nadrealizmom in fan-
tazijo. Slikam figure in se zanašam na svoje spomine, 
da bi lahko opisala sebe pa tudi svet okoli mene. Pri 
mojem delu lahko vidite tudi vpliv filma. Rada pripo-
vedujem zgodbe na platnu in v kadru. Delam tudi digi-
talne risbe in animacije.« Likovna dela Sare Stanković 
bodo na ogled do 24. maja.

Fantazija nadrealnega
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Ideja o kavi mu je bila vedno blizu

L
uka Jakupak ni barist niti go-

stinec ni po izobrazbi, se zas-

meje navihano. Ko je zaključil 
gimnazijo, se je sicer vpisal na izbra-

ni študij, a hitro spoznal, da odločitev 
ni bila prava. Kot natakar je delal že 
kot srednješolec v KluBaru, kasneje 

celo poskusil gostinsko srečo v Lon-

donu. Po vrnitvi domov iz tujine se je 

odločil, da se še enkrat vpiše na fa-

kulteto. Tokrat na študij notranjega 

dizajna, zaključil letnik in pol, a pri-
šel do končnega sklepa, da želi poče-

ti nekaj v zvezi z gostinstvom.

Nekaj časa je delal pri Andreju 
Misu (Moj sufle), ki ga je navdušil 
nad idejo, da bi šel na svoje. Jakupak 

je hitro ugotovil, da si napremičnine 
oziroma lokala, kjer bi mu še kaj os-

talo zase, ko bi plačal najemnino, ne 

more privoščiti. Na borzi podjetni-
kov je zasledil, da se prodaja »cofee 
car« – za prodajo kave predelana 

konjska prikolica oziroma prikolica 

za transport živali. Tudi imenovala 
se je tako: Coffee Car. »Pa me je pre-

šinilo, da bi poskusil. Ideja o kavici 

mi je bila vedno blizu.«

Odprl, pa skoraj zaprl

Sicer je Jakupak odraščal na 
Planini, a je veliko časa preživel pri 
stari mami na Griču in že takrat se 
je zaljubil v prostor, kjer danes stoji 

njegov Coffee Car. Tako je razisko-

val, kdo so lastniki zemlje, kjer bi 

postavil prikolico, in ugotovil, da jih 

je kar nekaj. Naproti sta mu prišla 

brat in sestra njegovih let, podpisali 

so soglasje. Prodajo kave bi začel tik 
Alenka Brun

Ob vsakem nakupu prejmet

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

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.  
Ponudba velja do razprodaje zalog! Popust se obračuna na blagajni. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

NAPITEK  
VITAMIN WELL  

500 ml 

1,30 EUR

MASLO, SUROVO,  
250 g, LJUTOMERSKO,   

POM. MLEK. 

2,62 EUR

NAPITEK OVSENI 
VALSOIA,1 l  

1,58 EUR

POSODA CHAFING 
GN 9 l ALPEKSHOME 

49,39 EUR

ZAČ. MEŠ. ZA  
PEČENI PIŠČANEC 
1140 g 

3,71 EUR

ZAČ. MEŠ.  
SVINJSKA PEČENKA 

1050 g KOTANYI  
DOZA 

4,37 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ 1 l 

2,79 EUR

VINO JANŽEVEC 
NAVOJ NEP. 1 l 

2,65 EUR

VRTNI OGENJ  
CITRONELLA  

BREZ PANIKE GORILNI  
GEL  
200 g  
ALPEKS 

    1,15 EUR

2,79 EUR

Grem »h konjedercu« na 

kavo, smo med zadnjim 

zaprtjem javnega 

življenja slišali večkrat. 
Petindvajsetletni 

Kranjčan Luka Jakupak 
se je namreč odločil, da 
na lokaciji, ki jo večina 
pozna po parkiranju, 

malce naprej pa sta uvoz 

in izvoz na in z avtoceste 

Kranj zahod, postavi svoj 

Coffee Car.
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Mama Paula vas razvaja  

tudi z ročno narejenim butičnim 

sladoledom.
 

 Sadni veganski sladoledi iz pravega sadja 

(jagoda, malina, mango, limona).
Mlečni sladoledi iz domačega mleka  

in najkakovostnejših sestavin (čokolada,  

vanilja, pistacija, lešnik, bela čokolada  

z malino in karamelnimi hrustljavčki.).
Sladoledne torte in sladoledne lučke  

po naročilu

Pripeljemo tudi na dom, v službo, na piknik ...

Pokličite nas na 031 565 223  
ali nam pišite na info@mamapaula.si

www.mamapaula.si

NOVO

pred prvim zaprtjem zaradi pande-

mije, ampak  ... Ker v tistem času ni 
smel delati, je tudi on razmišljal, da 
bi vse skupaj prodal. »Potem je prišel 
naslednji prvi maj. In sem odprl. Na 
začetku je bilo kar težko. Prodal sem 
po nekaj kav na dan. A sem vztrajal. 

Obrestovalo se je. Ko je prišlo drugo 
zaprtje, so ljudje začeli prihajati.« In 
se navadili, da tu sedaj dobijo kavo 
za s seboj. »Je dobra, s slovenskih 
pražarnic,« je ponosen. »Največ pije-

jo kavo z mlekom in tudi naročil za 
črno dolgo je kar nekaj,« nadaljuje. 

Luka Jakupak / Foto: alenka Brun

Celo umetnost risanja na kavo ga je 
pritegnila do te mere, da se je sam 
naučil, kako narisati laboda, reci-
mo. Meni, da če se hoče, se vse da. 
Poleti pri njem poleg kave dobite še 
limonado, naročite pa lahko tudi t. i. 
cold brew kavo, ki pa je v Kranju in 
okolici, opaža, pivci kave niso vajeni. 
»Okus je močan, pije se z ledom, ni 
pa to ledena kava,« pojasni.

Načrti za naprej
Jakupak razmišlja, da bi počasi 

prikolico zamenjal za kontejner, ker 
bi rad razširil ponudbo, dodal kak-

šen prigrizek. »Kakšen toast, send-

vič, smuti  ... Poskusil bi z zdravim 
zajtrkom. Predvsem da ljudem ni 
treba razmišljati, da morajo še v tr-
govino po sendvič, ko pridejo k meni 
na kavo.« Smeje zaključi: »Pa da sem 
tudi morda kakšen dan prost, ker v 
zadnjih dveh letih sem bil prost le 
takrat, ko sem bil bolan.«



Likovna razstava Your Alps je nastala v okviru istoimenskega 

projekta v Biotehniškem centru Naklo. Trenutno gostuje v 

stopniščni galeriji Stare Pošte v Kranju. Je nekaj posebnega, 
saj so razstavljena dela tako fotografije kot reliefi, kar 
olajša ogled slepim in slabovidnim, opremljena pa so tudi 
z opisi v brajici. Razstava Your Alps bo na ogled do sredine 
junija, njeno odprtje pa sta s pesmijo pospremili dekleti 
s fotografije, Tina Langerholc in Pika Vučko. A. B. / Foto: 

Alenka Brun

Na zabavi ob odprtju novega igralnega salona Admiral Ljubljana se je 
zbralo lepo število znanih in manj znanih obrazov slovenske estrade. 
Med njimi smo opazili tudi Mary Ševo, Kranjčanko, ki smo jo lahko 
spremljali v slovenski različici šova Sanjski moški. Na fotografiji: uradno 
najlepši Slovenec Sebastian Čufer, Mary Ševo in še ena »sanjska«, 
Sandra Aleksić. A. B. / Foto: arhiv organizatorja (David Keinne)

Po dveh letih se je na Blejski grad na velikonočno nedeljo vrnila 
ena zabavnejših prireditev za otroke Lov na pirhe. Smeha ni 
manjkalo, tekmovalnosti tudi ne. Pri dogodku so sodelovali tudi člani 
Kulturnega društva Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja, 
med njimi pa je v svoji simpatični opravi zagotovo posebno 
pozornost pritegnila Kranjčanka Zalka Badalič. A. B. / Foto: Tina Dokl

Nedavno je KluBar gostil t. i. skrivni koncert. Nastopili so Hamo & Tribute 
2 Love ter tudi na ta način napovedali veliki koncert, ki bo 22. maja v 
Križankah. Predstavili bodo tudi novi album 22, ki bo izšel na isti dan in 
v vinilni različici. Kot predskupina se jim bo pridružila gorenjska skupina 
Masharik. Na fotografiji je poleg članov zasedbe še Alex Mladenov (skrajno 
levo). A. B. / Foto: Primož Pičulin

Čivkarije.
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Martina Marenčič in Darko Slavec, kiparka in slikar. Prva je umetniška 

vodja v Likovnem društvu Kranj, drugi prejemnik nagrade grand prix 

na lanskem Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti. Skupaj sta 

v Mali galeriji odprla aktualno razstavo Slavčevih del z naslovom 

Praznina. I. K. / Foto: Lojze Kalinšek

Pri Nogometnem klubu Triglav so prenovili navijaško cono, ki je 
pod šotorom poleg igrišča. V njej bodo gostili priljubljene glasbene 
skupine. Če bo slučajno kdo od izvajalcev zamudil ali odpovedal 
nastop, bo za glasbo poskrbel kar direktor kluba Beno Fekonja, ki 
kitaro zaigra tudi na željo navijačic. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Na devetem Festivalu čokolade v Radovljici se je predstavila tudi 
čokoladnica Mama Paula iz Britofa. Lastnica blagovne znamke 
Hana Kotar (na sredini), Simona Kos Jambrošić (levo) in Ana 
Pančur (desno) so obiskovalce razveseljevale s posebno čokolado 
edinstvenega okusa. M. L. / Foto: Tina Dokl

Na aprilskih volitvah smo Kranjčani dobili novi državni poslanki 

– Andrejo Kert (levo) in Sandro Gazinkovski (desno). Obe sta 

kandidirali za Gibanje Svoboda, ki bo imelo kar 41 poslank in 

poslancev. Njune izvolitve se je na večer volitev v ljubljanski 

Cvetličarni, kjer je volilni štab Gibanja Svoboda spremljal volilne 

rezultate, razveselila tudi predsednica KS Huje Sonja Mašić (na 

sredini). S. Š. / Foto: Tina Dokl
D
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Tihi glas, ujet v nakit

S
lovenski teden nakita 2022 so med 9. in 15. ma-

jem gostili različni slovenski kraji. V Kranju se je 
predstavila oblikovalka in izdelovalka nakita Na-

taša Druškovič. V času Slovenskega tedna nakita 2022 
je razstavljala v prostorih Galerije Mestne občine Kranj. 
Na ogled je, poleg še nekaj drugih svojih kosov, postavi-
la ročno izdelano kolekcijo z naslovom Tihi glas. Z njo 
kot oblikovalka opozarja na pretirano poseganje člove-

ka v naravo, ki se že močno odraža tudi v pomanjkanju 
vode, ki je ključnega pomena za vsa živa bitja na našem 
planetu. Nakit iz lesa in bakra združuje geometrijske in 
organske forme. Vrezani majhni krogi na lesu ponazarja-

jo izsušeno prst, na kateri poganja novo upanje, kapljica 
vode ustvarja novo življenje. Zato miniaturne kiparske 
forme s subtilnim okrasjem iz stekla ne delujejo le kot 
prostor vizualnih dražljajev, ampak kot širša metafora za 
kompleksnost obstoja našega planeta. Poleg je kranjski 

fotograf Andraž Muljavec razstavil še fotografije, ki prika-

zujejo modele z nakitom iz omenjene kolekcije. Tudi nje-

mu je v uvodu na odprtju razstave nekaj besed namenila 
Martina Marenčič, umetniška vodja Likovnega društva 
Kranj in kiparka. Pri projektu je namreč na svojevrsten 
način ovekovečil kose nove kolekcije Nataše Druškovič, 
razstava sama pa je pokazala produkt sodelovanja dveh 
umetnikov in dva različna pogleda.

Alenka Brun

Nataša Druškovič / Foto: alenka Brun



Strahinj 8, 4202 Naklo 
T: 040 496 009

E: info@vrtovi-novinec.si

• košnja in zračenje trave

•  obrezovanje živih mej in 
grmovnic

•  rez sadnega in ostalega 
drevja

•  prekopavanje in frezanje 
vrtov

• pospravljanje listja

•  odvoz vej in zelenega 
odpadnega materiala

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

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  

prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  

 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov

Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 

parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 

orodje  lepila, laki in olja za parket

Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Medovite rastline na 

domačem vrtu

V petek, 20. maja, je svetovni dan čebel. 
K njihovi ohranitvi lahko prispeva prav 
vsak s sajenjem medovitih rastlin.

S
vetovni dan čebel, ki ga bomo zaznamovali že peto 
leto zapored, letos še posebej nagovarja mlade 
ter poudarja pomembnost opraševalcev, njihove 

zaščite in učenja veščin čebelarjenja, ki se prenašajo iz 
roda v rod. K preživetju in in ohranjanju čebel in drugih 
opraševalcev, od katerih je odvisnih kar sedemdeset od-
stotkov pridelave hrane, lahko pomembno prispevamo s 
sajenjem avtohtonih medovitih rastlin.

Katero medovito rastlino izbrati za domači vrt, je od-
visno od tega, kaj imamo na razpolago: ali je to le bal-
kon s cvetličnimi koriti ali morda vrt oz. celo njiva. Kot 
je pojasnil Tomaž Samec s Čebelarske zveze Slovenije, 
imamo v primeru cvetličnih korit številne možnosti pri 
izbiri medovitih rastlin iz vrst začimbnic in dišavnic. »V 
korita lahko sadimo baziliko, origano, timijan, meliso, 
boreč kot tudi nizko sočnico ali ameriški slamnik ...«

Če imamo vrt z veliko prostora, se lahko odločimo za 
zasaditev medovitih dreves, kot so lipa, divja češnja, nava-
dna leska, kostanj. »Na vrtovih se lahko odločimo tudi za 
posaditev grmov, kot so vrtnice, ki nam s cvetenjem obo-
gatijo naš vrt. Tudi na vrtovih imamo možnosti posaditi 
medovite začimbe in dišavnice,« je svetoval Tomaž Samec. 
Veliko možnosti je tudi ob zasajanju njiv. »Nanje lahko po-
sejemo sončnice, buče, ajdo, mak, oljno ogrščico, facelijo, 
deteljo … Te rastline ne bodo omogočale le paše čebelam, 
ampak bodo koristne tudi širše. Npr. semena sončnic in buč 
lahko pozneje uporabimo za izdelavo olja,« je razložil.

Ana Šubic

Med medovite rastline sodi tudi ameriški slamnik. / Foto: arhiv 

Čebelarske zveze Slovenije

Če imamo vrt z veliko prostora, se lahko 
odločimo za zasaditev medovitih dreves, kot 
so lipa, divja češnja, navadna leska, kostanj, 
pa tudi grmov, kot so vrtnice, ki nam s 
cvetenjem obogatijo vrt.
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PE Kranj

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Branko Malešič, varnostni menedžer
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana

Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 520 71 50

info@rival-vts.si  www.rival-vts.si

ZAPOSLUJEMO!

Vabim vas, da se nam pridružite na delovnih mestih:

.  varnostnik – receptor v Radovljici, Kranju ali Škofji 
Loki, dopoldanski delovni čas, delo od ponedeljka 
do petka po 8 ur dnevno (NPK varnostnik);

.  intervencijski varnostnik v Radovljici, Kranju ali  
Škofji Loki, turnusni delovni čas, delo vse dni v letu 
po 8 ali 12 ur dnevno (NPK varnostnik, vozniško  
dovoljenje B-kategorije, zdravstvena zmožnost za 
pridobitev orožja).

Prijavite se na mojo e-pošto z naslednjimi  
dokumenti:
.  vloga za zaposlitev z življenjepisom in opisom  

delovnih izkušenj,

. dokazilo o splošni izobrazbi – spričevalo,

.  certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji  
(NPK varnostnik),

. kopija službene izkaznice (če jo imate),

. kopija osebne izkaznice.

Naša osnovna naloga je ljudem omogočati varno in 
kakovostno življenje. Uresničujemo jo z vsakodnev-

nim izvajanjem svojih storitev in s pomočjo držav-

nim organom skušamo doseči tako družbeno stanje, 
da bi se ljudje počutili varno. 

Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih 
premoremo, nam omogočajo, da smo hitri in učin-

koviti. Menimo, da je edina prava pot k uspešnemu 
razvoju ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi 
motivira k delavnosti in ustvarjalnosti. Varnostne 
naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, 
opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k 

temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje in kar 
se da učinkovito.

Dragim sodržavljankam in sodržavljanom predla-

gam, da svoje premoženje in svojce pravočasno 
učinkovito zaščitite in varujete, tudi z našo pomo-

čjo. Bodite vedno pozorni na svojo okolico, posebej 
na neznance, ki ne spadajo v vaše okolje, in bodite 
vedno čuječi! 

Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto sklenjeno 
ograjo okoli svoje posesti, namestite video domofon, 
vhodna vrata v hišo opremite s kukalom oz. prečno 
zaporo ali vgradite protivlomna vrata, na kletna okna 
namestite rešetke ali varnostne folije. Pri tem vam z 
veseljem pomagamo s svetovanjem ali načrtovanjem 
ter predvsem z izvedbo tehničnega in/ali fizičnega 
varovanja. 

Vgradite alarmne naprave: video nadzor, video domo-

fon, senzorje, ki zaznavajo nepooblaščeno gibanje, 
lom stekla, tresenje vrat ali sten, dim, ogenj, povišano 
temperaturo, izliv vode ipd. Vgradite tipke za paniko 
in magnetne kontakte na vratih in oknih. 

Alarmne naprave povežite z našim varnostno- 

nadzornim centrom (VNC) kategorije II, SIST EN 
50518, ki zagotavlja neprekinjen sprejem in obdelavo 
alarmnih signalov, obveščanje in takojšnje ukrepanje 
interventnih varnostnikov.

Zelo vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.  
 Branko Malešič



Sedaj tudi v Kranju!

Ponudba vrtnega programa in lesenih izdelkov

• 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

impregniran bor

114 x 45 cm

OGRAJA VAMPIR

29,99 € / m2
impregniran bor

25 x 144 x 4000 mm

ZUNANJI POD

od 2,58 €
smreka,

različne dimenzije

SKOBLJANE LETVE

KVADRATNI STEBRIČKIOKROGLICE, OKROGLI STEBRIČKI

impregniran bor

različne dimenzije

impregniran bor

različne dimenzije

LESENI PODEST

impregniran bor

50 x 50 cm 5,99 €

LEPLJENE PLOŠČE

smreka/jelka,

različne dimenzije od 4,89 €

7,19 € od 3,99 € od 11,49 €
impregniran bor

različne dimenzije

MEJNE PALISADE

od 13,99 €
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D R I V E  T O G E T H E R
AV T O  M O Č N I K  d . o . o .

J E Z E R S KA  C E S TA  1 3 5  /  4 0 0 0  K R A N J

t e l . :  0 4  2 8 1  7 7  1 7

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.

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna 

vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494 g/km. 

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.

M A Z D A  C X- 3 0

Festival ponovne uporabe

V Kranju bo v sredo, 25. maja, prvi slovenski Festival ponovne uporabe.

L
jubitelji izdelkov iz druge roke, 

izposoje, popravil in izmenjav 

se bodo 25. maja družili na če-

šnjevem vrtu Hiše Layer v Kranju na 

Festivalu ponovne uporabe, ki ga or-

ganizirajo Ekologi brez meja. Predsta-

vitev gonilnih sil na področju ponov-

ne uporabe bo med 13. in 18. uro.

«Domačini iz Fundacije Vincen-

ca Drakslerja so mojstri v reševanju 
in predelavi pohištva, njihova 'šta-

cuna' na prostem in na odru, kjer bo 
pred festivalom potekala Zero waste 

konferenca, pa prava paša za oči,« 
so napovedali organizatorji in do-

dali, da se pomena souporabe dobro 

zavedajo tudi kranjski taborniki iz 

Društva tabornikov rod Stane Ža-

gar. »Pred kratkim so zagnali Kr' po 

stvar, knjižnico, kjer si lahko izposo-

dimo najrazličnejše stvari ter tako 
ne le poskrbimo za manj odpadkov, 

temveč tudi za prihranke. Preverite, 
kaj si lahko pri njih izposodite, ali pa 

se na dogodku registrirajte in tako 

lahko naslednjič že takoj začnete 
izposojo želenega pripomočka,« so 
povabili Ekologi brez meja.

Obiskovalci bodo spoznali tudi 
Zavod KNOF, ki z Butiki ponovne 

uporabe Stara šola popularizira traj-

nostni način življenja in dokazuje, 
da so oblačila iz druge roke lahko 
pravi zakladi. Vrhniški DEPO bo v 

ospredje postavil novo življenje od-

padnih materialov, na voljo bo tudi 

popravljalnica koles. Organizatorji 
tudi vabijo obiskovalce, da prinesejo 
male električne aparate in avdio-vi-
deo naprave v brezplačni pregled in 
diagnostiko, na voljo bo hišni ser-

viser iz Servisa Jurco. Ekologi brez 
meja bodo obiskovalce oskrbeli z 
osnovnimi pripomočki za življenje 
z manj odpadki in predstavili preno-

vljeni portal za spodbujanje ponov-

ne uporabe Manj je več.

Ana Šubic
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Podjetje Knauf Insulation  

Škofja Loka je del koncerna 

Knauf Insulation, ki danes  

z več kot 40 obrati  

po vsem svetu predstavlja 

enega izmed vodilnih,  

predvsem pa najhitreje 

rastočih podjetij  

na področju proizvodnje 

izolacijskih materialov.

K sodelovanju vabimo več 

novih sodelavk/sodelavcev 

na različnih delovnih mestih 

za nedoločen čas. 

IZMENSKI ELEKTROMEHANIK
• Opravljanje preventivnih in/ali korektivnih vzdrževalnih del v obratu.

• Opravljanje tekočih popravil in zamenjavanje iztrošenih delov.

• Nastavljanje elektro in strojnih naprav glede na zahteve tehnološkega procesa.

•  Samostojno iskanje in odpravljanje ugotovljenih napak in okvar na strojih, napravah  

in instalacijah.

• Spremljanje obratovanja elektro in strojnih naprav s kontrolnimi obhodi.

• Branje tehnično - tehnološke dokumentacije in izvajanje del skladno z načrti.

Od kandidatov pričakujemo vsaj srednješolsko izobrazbo. 

DELAVEC V PROIZVODNJI
• Opravljanje različnih delovnih nalog na proizvodni liniji.

• Pregled in priprava materiala, ki vstopa v proces izdelave.

• Vzdrževanje čistoče in reda v proizvodnji.

• Pripravljanje izdelkov za odpremo.

Od kandidatov pričakujemo znanje slovenskega jezika ter pripravljenost na delo  

v dveh izmenah.

UNIVERZALNI DELAVEC IV.
• Opravljanje različnih delovnih nalog na proizvodni liniji s poudarkom na fizičnem delu.

• Izločanje izdelkov slabe kakovosti in sortiranje končnih izdelkov. 

• Stalno kontroliranje ključnih parametrov proizvodnega procesa.  

• Vzdrževanje čistoče in reda v proizvodnji. 

Od kandidatov pričakujemo znanje slovenskega jezika, izpit za upravljanje viličarja ter  

pripravljenost na delo v štirih izmenah.

Nudimo vam:

•  13. plačo po poslovni uspešnosti, nadpovprečno višino letnega regresa,  

možnost napredovanja,

• dodatno pokojninsko in nezgodno zavarovanje ter preventivne zdravstvene preglede,

• plačan prevoz in malico na lokaciji,

• sofinanciranje športnih aktivnosti in možnost koriščenja počitniških kapacitet.

Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas s poskusnim delom. Delovna mesta so v Škofji Loki. 

Vaš življenjepis pošljite na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com.

Več informacij vam bomo z veseljem posredovali na številki 030 356 004 ali na spletni strani 

www.knaufinsulation.si/prosta-delovna-mesta.
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OHLAJEN IN ČIST ZRAK 
NA NADMORSKI VIŠINI VAŠEGA DOMA.

• stilska dovršenost

• pametno upravljanje

• i

• tehnologija  
proti bakterijam in virusom v 
zraku ter na površinah

PREMIUM KLIMATSKA NAPRAVA

Več na eltron.si in tel. 04/828 05 55

Temeljito pospravljanje naj bo  

enkraten dogodek

Tina Markun, Kranjčanka, preseljena v Bohinj, je certificirana svetovalka za 
urejanje domov po metodi Marie Kondo. Šolanje za svetovalce je opravila 
v Londonu leta 2018 pri Marie Kondo in njeni ekipi, in sicer na prvem 
izobraževanju, ki je potekalo v Evropi, prej so bila le na Japonskem in v ZDA.

S 
šolanjem pri Marie Kondo je Tina Markun združi-
la svoje izkušnje in zanimanja v edinstveno sve-
tovanje, s pomočjo katerega preko urejanja domov 

pomaga organizirati hišo ali stanovanje in narediti pros-
tor za tisto, kar je posameznikom pomembno. S sveto-
vanjem se je najprej ukvarjala v omejenem obsegu poleg 
redne službe, lansko leto se je po dvajsetih letih redne 
zaposlitve odločila, da se svetovanju za urejanje domov 

posveti v celoti. »Verjamem, da je dom bistvenega pome-
na, da živimo na način, kot si želimo. Z vsako izkušnjo 
svetovanja za ureditev doma 'enkrat za vselej' z večjo go-
tovostjo lahko trdim, da ima urejen dom veliko moč, kar 
se odraža na različnih ravneh našega življenja, in kar je 
najpomembneje, vsak si zasluži, da se doma počuti kar se 
da dobro,« je poudarila.

Način ureditve doma, ki ga predlaga Marie Kodno, 
presega zgolj organizacijo, da je vse lepo zloženo in na 
svojem mestu, v ospredje namreč postavlja posame-
znika in njegov način življenja. »Marie Kondo je s svojo 
filozofijo in holističnim pristopom zaobjela bistvo, in si-

Maša Likosar



Šuceva 23, Kranj

dolnov@dolnov.si

04 201 30 14 

041 318 439

w w w.dolnov.siVE LI KO Z N I Ž AN J E E K S PO NATOV

  

 SALON KOPALNIC

 PLOŠČICE

 SANITARNA KERAMIKA

 SANITARNE ARMATURE

 NOTRANJA VRATA

 TUŠ KABINE IN KADI

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO

 PRENOVA

cer kako pri ureditvi doma združiti 
tisto, kar je lepo, praktično in upo-

rabno, ob spoštovanju in prilagaja-

nju posamezniku. Posebnost je tudi 
v merilu, da obdržimo le tisto, kar 
imamo radi, zato pravimo, da gre pri 
tem načinu pospravljanja od znotraj 
navzven. Urejenost torej ni samo vi-
dna in prijetna za oči, ampak jo tudi 
občutimo in živimo, kar se odraža v 
zadovoljstvu in kakovosti življenja,« 
je dejala Markunova in dodala: »Kot 
je zapisala Marie Kondo v svoji knji-
gi, je življenje prekratko, da bi stalno 
pospravljali, zato s tem opravimo 

enkrat za vselej. Torej vzpostavimo 
sistem, ki za nas deluje glede na naš 
način življenja.«

Ko dom posazmeznika duši

Nekateri posamezniki zmo-

rejo dom urediti sami, nekaterim 
ga ni treba, nekateri so zadovoljni 
s takšnim, kot je, pri nekaterih je 

pospravljanje (pre)pogosto na se-

znamu opravil in mu namenjajo ve-

liko ali preveč časa, nekateri pa so 
zaradi svojega doma celo v stre-

su. »Ker ne vedo, kje se lotiti, ker je 
vsega preveč in se ne morejo ločiti 
od stvari. Morda ne najdejo časa ali 
imajo v življenju druge prioritete. 

Tina Markun je certificirana svetovalka za urejanje domov po metodi Marie Kondo.  
/ Foto: Andy Aungthwin
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VEČ KOT 10.000 

NAJLJUBŠIH BARV. 

JUPOL Gold. 

jub.si

Z več kot 10.000 barvnimi odtenki JUPOL Gold lahko 
dom obarvate s svojimi najljubšimi občutki. Uživajte v 
barvah in barvanju! Z barvami JUPOL Gold je pot do 
profesionalnih rezultatov povsem preprosta.

Pomagam lahko tistim, ki se za to odločijo sami in ki 
sami spoznajo, da jih dom izčrpava, se ne morejo spro-
stiti ali stalno pospravljajo, pa se nikjer ne pozna. Neka-
teri so odstranili že veliko stvari, a so prostori in omare 
še vedno prenatrpani,« je pojasnila in dodala, da tisti, ki 
poiščejo pomoč, svoj dom največkrat opišejo, da jih duši. 
Pred svetovanjem je najprej potrebna predpriprava, kar 
ne pomeni, da je treba karkoli postoriti v stanovanju ali 
kupiti, ampak je potreben razmislek, kje smo in kam gre-
mo. Sledi pogovor o načinu dela. »Ljudem tudi ni vedno 
enostavno odpreti vrat svojega doma, toda običajno le pri 
prvem srečanju,« je dejala. Delo poteka v obliki vodenja, 
usmerjanja ter vzpostavitve sistema in osvojitve veščin, 
da bo dom ostajal urejen tudi po zaključenem sodelova-
nju. »Marsikoga skrbi, da dom ne bo ostal urejen, a kdor 
dom temeljito uredi, občuti veliko razliko in ne zapade 
več v nered,« je dodala.

Pospravljamo po kategorijah

Temeljito pospravljanje stanovanja oziroma hiše 
naj bo poseben in enkraten dogodek. »To pomeni, da se 
pospravi enkrat in naenkrat. Pregledamo vse, kar ima-
mo, in vsaki stvari določimo svoje mesto. Vedeti mora-
mo, kaj imamo in kje to je,« je pojasnila. Stvari organizi-
ramo tako, da so pregledne, dostopne, lahko dosegljive in 

da je enostavno vzdrževati red. Taka temeljita ureditev 
doma ima po besedah Markunove tudi širši smisel, kot je 
le organiziran dom, saj ozavesti naše navade in nam po-
maga spremeniti zakoreninjene vzorce. »Pri vsakodnev-
nem pospravljanju stvari le vračamo na svoje mesto, pri 
čemer gre le za vzdrževanje reda. Če pa je dom dobro or-
ganiziran, je te vrsta pospravljanja zelo hitro in lahkot-
no opravljena. Takšno pospravljaje poteka avtomatično, 
brez napora ali načrtovanja,« je poudarila.

Temeljita ureditev doma zahteva čas, energijo, so-
očanje s seboj in iskrenost do sebe, pravi Markunova. 
Kriterij, kaj bomo obdržali, je torej tisto, kaj imamo radi. 
»Ni merila, koliko česa smemo obdržati ali kaj vse mo-
ramo zavreči, edino merilo je, da obdržimo tisto, kar nas 
razveseljuje in kar je v skladu z našimi osebnimi cilji 
in vrednotami,« je dejala. Pomembno je, da pred in med 
urejanjem doma ničesar ne kupujemo, ampak da najprej 
uporabimo tisto, kar že imamo. »Izboljšave, da kakšno 
stvar zamenjamo ali dopolnimo, pridejo na koncu, ko 
točno vemo, kaj potrebujemo,« je dodala. Ko je dom te-
meljito urejen, enostavno vzdržujemo red, lahkotneje op-
ravljamo vsakodnevna opravila in se s pospravljanjem 
ne obremenjujemo več. Stvari le sproti vračamo na svoje 
mesto in v dnevu oblikujemo krajšo rutino, ko to posto-
rimo.
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BARBATUS - Tehnologija ogrevanja z biomaso
VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor

O +386 40 128 035  c +386 08 205 32 65 m darko@barbatus.si 
www.senko.si, www.barbatus.eu, www.topling-barbatus.com

P-7 Klasik
peč na  pelete

P-10 Central 
peč na pelete

SG-50 
Klasični štedilnik

C-25 Inox central
 SG-90 Premium
klasični štedilnik

P-12 in P-20 Central
Peč na pelete

SUBVENCIJA 

EKO
SKLADA

Eco Top 24/33/44/60

PREMIUM LINE

SG-60 
Klasični štedilnik

VELIKA 
izbira

štedilnikov

Pospravljanja oziroma urejanja 

doma se ne lotimo po prostorih, am-

pak po kategorijah, kar pomeni, da 

stvari, ki sodijo skupaj, pregledamo 

naenkrat. »Začnemo z najlažjimi 
stvarmi, to so oblačila, nato pregle-

damo knjige in dokumente, potem 

vse ostalo, ravno tako po kategori-

jah. Na koncu pregledamo še tiste 

stvari, na katere smo čustveno na-

vezani,« je razložila. Tak način je 
sistematičen in obvladljiv, cilj pa do-

segljiv. »Obenem brusimo tudi zmo-

žnost presoje, kaj imamo radi in kaj 
ne,« je dejala.

Pozitivni učinki urejenega doma
»Raziskave kažejo, da ima ure-

jen dom številne pozitivne učinke,« 
je ob koncu poudarila Markunova. 

Spodbujajo pozitivno naravnanost, 

zdrave navade, zadovoljstvo, dobro 

počutje in boljše odnose. »Naspro-

tno, neorganiziranost v domu zlas-

ti pri ženskah povzroča povečanje 
stresnega hormona,« je dodala. 

Navlaka lahko povzroča nerazpo-

loženost, nespečnost, celo anksio-

znost in depresijo. Urejeni prostori 

delujejo pomirjajoče in prispevajo h 
kakovostnemu spancu, zmanjšujejo 

stres ter povečujejo zbranost. »Razi-
skave tudi kažejo, da v urejenih pro-

storih manj odlašamo. Urejen dom 

tudi poenostavi vsakodnevna opra-

vila in tako prihranimo veliko časa 
ter spremeni naš odnos do stvari in 

predvsem do potrošništva,« je skle-

nila.



OBRAT ŠKOFJA LOKA:

ZBIRANJE PRIJAV:

OBRAT LJUBLJANA: 

Pomagaš pri delu v proizvodnji.
Preizkusiš osnovno delo s CNC obdelovalnimi stroji.
Pregleduješ ulitke in prepoznavaš napake v skladu s kontrolno dokumentacijo.

KAJ LAHKO DELAŠ?

POČITNIŠKO DELO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/-KE

Ponujamo ti dinamično delo v prijetnem kolektivu, stimulativno plačilo, topel obrok, 
možnost dodatnih izobraževanj in dolgoročnega sodelovanja. 

V uspešnem mednarodnem podjetju s področja avtomobilske industrije vam nudimo 
dinamično, samostojno in fleksibilno delo z možnostjo dodatnega izobraževanja, osebnega in 
strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere.

Skenirajte kodo QR, preverite več informacij  
o posameznem delovnem mestu ter oddajte prijavo.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04/511 2125 (Tanja Šolar, Škofja Loka); 

04/511 2552 (Sabina Mohorič, Trata) in 01/500 1962 (Maja Koprivec, Ljubljana). 

Posluževalec stroja (CNC operater)
Livar
Vzdrževalec strojni
Voznik viličarja
Orodjar v vzdrževalni orodjarni

Posluževalcec stroja (CNC operater)
Livar
Talilec
Vzdrževalec strojni
Vzdrževalec elektro 
Vzdrževalec mehatronik
Voznik viličarja

www.lthcastings.com/zaposlitev
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Razvoj in fleksibilna proizvodnja
tehnično zahtevnih

elektromotorjev in varilnih
transformatorjev v majhnih 

in srednjih serijah.

PROSTA DELOVNA MESTA
 V  PROIZVODNJI  IN PODPORNIH ODDELKIH

 AKTUALNI
RAZPISI:
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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. 
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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)

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

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 epošto zaposlitev@difa.si do 10. 6. 2022. Dodatne informacije dobite na  
telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba). Vabimo vas, da se pridružite kolektivu podjetja Difa, d. o. o.
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Kateri avtomobili in kaj se največ kvari

Najpogostejša je okvara akumulatorja. Z najmanj okvarami so se med drugim 
izkazali modeli Toyota Aygo,VW Up in Škoda Citigo, v srednjem razredu 
Mitsubishi ASX, Audi A3, BMW serije 2, BMW X1, Volvo XC40 in VW T-roc, v 
višjem srednjem pa BMW 5 in VW Touareg.

N
emški avtomobilski klub ADAC je objavil statisti-

ko avtomobilov, ki so se lani na nemških cestah 

najmanj in največ kvarili. Med 22 avtombilskimi 
znamkami so ocenili 132 modelov. Raziskava vsebuje vse 

okvare v lanskem letu, ki so prizadele vozila množične 
proizvodnje stara od tri do deset let.

Največ okvar je povezanih z akumulatorjem. Takih 
okvar je kar 46,2 odstotka. Vzorec napak se speminja s 

starostjo.Težave z akumulatorjem se začnejo običajno 
po sedmih letih, tipične težave pa so povezane tudi s 
črpalko za gorivo, kar se pojavlja od desetega leta in so 
nato vse pogostejše. Alternator se kvari od četrtega leta, 
resnejše okvare, povezane z vžigalnimi svečkami, pa so 
značilne za osem let stare avtomobile. V srednjem razredu po številu okvar izstopa Opel Insignia.

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO evolution E-Tech 145 hibrid in začetno maloprodajno ceno 19.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni Fleski popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z 

Renault Financial Services. Informativni izračun je narejen na dan 22. 3. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 6.018,33 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo  

obrestno mero 4,49 % in polog v višini 5.475,92 €. EOM je 5,80 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 169,00 € in z zadnjim povišanim 

obrokom v višini 8.495,75 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 17.095,39 €, od tega znašata zavarovalna premija 197,36 € in strošek odobritve 

kredita 290,28 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja 

izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu vozila z Renault Financial Services 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. Poraba pri mešanem 

ciklu: 4,1-5,2 l/100 km. Emisije CO
2
: 93-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023-0,0061 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO

2
) 

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 PM
10

 in PM
2,5

 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.

RENAULT  
E-TECH  HIBRIDI
 

169 €
5 let podaljšanega jamstva**

8 let jamstva na baterijo

na mesec*

že za 

www.avtohisa-real.si
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Katastrofalni padec prodaje avtomobilov

V EU je v prvem trimesečju letos prodaja avtomobilov padla za 12,3 odstotka. 
Analitiki napovedujejo, da bo prodaja novih avtomobilov v EU do konca leta 2022 
na najnižji ravni vseh časov.

P
odatki Združenja proizvajalcev evrop-
skih vozil (ACEA) kažejo na katastrofo 
pri prodaji novih vozil v Evropi. V EU je 

bilo v prvem četrtletju registriranih 2.245.000 
vozil, kar je 12,3 odstotka manj kot v enakem 
obdobju lani. Vsi ključni trgi so v rdečih števil-
kah. V Nemčiji je padec 4,6 odstotka, v Franciji 
17,3, v Italiji 24,4, v Španiji 11,6 in na Poljskem 
13,3 odstotka. Če primerjamo enako obdobje s 
predkoronskim letom 2019, je upad prodaje av-
tomobilov v EU večji od 30 odstotkov.

Na drugi strani pa je to obdobje rekordno 
za električna vozila. Avtomobilska industrija 
zaradi zahtev EU prioritetno izdeluje elektrifi-
cirana vozila z manjšim ogljičnim odtisom. V 
prvih treh mesecih letošnjega leta so baterij- Bo prodaja novih avtomobilov v EU v letu 2022 padla na najnižjo raven vseh časov?

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Aygo x: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 108 do 114 g/km. Emisijska stopnja: za 1,0 EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0098 
do 0,0167 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, delce PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. Po 

preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km). Izračun je informativne narave in ni 
zavezujoči za sklenitev posla. Izračun je narejen na Aygo X Base. • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 12.790 €  • lastna udeležba 
(polog): € 4.067 • znesek financiranja: € 8.723 • število obrokov: 60 - mesečno plačevanje: € 79 • obroki se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo • zadnji obrok: € 5.822,20 • 
stroški odobritve: € 300 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.862,20 • letna obrestna mera: 5 % p.a. je fiksna • efektivna obrestna mera: 6,06 % na dan 4.4.2022 
• Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana

TOYOTA RELAX

DO

10LET 
JAMSTVA

CESTA STANETA ŽAGARJA 65 B, 4000 KRANJ, 04 280 90 00

NOVA  
TOYOTA 
AYGO X
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ska električna vozila v Evropi skoraj 
podvojila svoj tržni delež v primer-
javi z enakim obdobjem lani – zdaj 
predstavljajo deset odstotkov vse 
prodaje. Vozila na dizelski in ben-

cinski pogon pa še naprej izgubljajo 
tržni delež.

In kako je v Sloveniji?
V Sloveniji smo po podatkih Tr-

govinske zbornice v prvem trime-

sečju registrirali 12.752 vozil, to je 
21,7 odstotka manj kot leto prej.

Gledano po segmentih, je največji 
padec registracij med najcenejšimi 
vozili. Proizvajalci vozil so namreč v 
zadnjem času načrtno usmerjali pro-
izvodnjo v večja in bolje opremljena 
vozila, ki prinašajo večje marže.

Električna vozila pa tudi v Slove-
niji doživljajo rekordno rast. V prvem 
četrtletju je bil vsak peti novi avto-
mobil vsaj delno elektrificiran. Regi-
striranih je bilo 61 odstotkov več ele-
ktričnih vozil kot v enakem obdobju 
lani, 183 odstotkov več priključnih 
hibridov, 63 odstotkov več klasičnih 
hibridov in 15 odstotkov manj meh-
kih hibridov.

In kaj smo kupovali Slovenci? Pri 
povsem električnih vozilih prednja-
či Tesla, model Y, pri priključnih in 
mehkih hibridih Hyundai Tucson, 
pri polnih hibridih pa Toyota Yaris 
Cross.

Top 10 najbolje prodajanih avtomobilov v Sloveniji  

(primerjava januar–marec 2021/2022)

Znamka Model 2022 2021 Razlika ( %)

1 Renault Clio 500 899 -44,38

2 Kia Sportage 379 159 138,36

3 Škoda Octavia 357 839 -57,4

4 Volkswagen T-Roc 330 414 -20,3

5 Toyota Yaris Coss 288 0

6 Jeep Compass 274 240 14,17

7 Hyundai Tucson 273 360 -24,17

8 Volkswagen Polo 269 322 -16,46

9 Dacia Sandero 268 235 14,04

10 Volkswagen T-Cross 266 468 -43,16

Vir: Trgovinska zbornica Slovenije
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Po lanskem premoru pripravili Offroad 2022

Lani jih je odgnal virus, zdaj bodo spet rohneli po pesku in blatu.

Z
adnji majski konec tedna bo v rado-

vljiški gramoznici Graben spet živah-

no. Na svoj račun bodo ponovno prišli 
ljubitelji adrenalinskih voženj s terenskimi 
avtomobili, tisti s primernimi štirikolesniki 

pa bodo lahko tudi sami preizkusili svoje vo-

zniške spretnosti. Gramoznica Graben se je 

že na dosedanjih preizkušnjah izkazala kot 
odlično prizorišče z jezerci, prelomnicami in 
skoki, ki omogoča pripravo zanimivih tek-

movalnih prog.

Ogled terenskih voženj bo mogoč v sobo-

to, 28. maja, popoldne in v nedeljo, 29. maja, 

ko bo sledil celodnevni program. Prvi del 

hitrostne preizkušnje se bo začel ob 10. uri s 
krožnimi vožnjami, nato pa bodo do poznega 
popoldneva potekala tekmovanja za državno 
prvenstvo. Vstopnine tudi tokrat ne bo.

Gramoznica Graben se je že na dosedanjih preizkušnjah izkazala kot odlično 
prizorišče.

NASVET  
STROKOVNJAKA

-30%

NOSILCI ZA KOLESA,  

VLEČNE KLJUKE IN ORIGINALNA 
NAPELJAVA ZA PRIKLOP

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., 

Ponudba velja od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. peugeot.si

VLEČNE KLJUKE IN ORIGINALNA 

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., 
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VODNAR 

21. januar–19. februar

Ljubezen: Zaradi lastne napake si 

boste domačo barko zagugali kot že 
dolgo ne. Priznanje krivde in posipanje 
s pepelom bo zelo dobrodošlo v tem 
primeru. Finance: Nesporazumi se bodo 

kar vrstili, toda na srečo se na vašem 
finančnem področju ne bo pretirano 
poznalo. Zdravje: Pomlad in razne 
kolobocije bodo vplivale na vaš želodec.

RIBI 

20. februar–20. marec

Ljubezen: Kvalitetno preživet čas s 
partnerjem bo naredil čudeže za vajin 
odnos. Pohvaljeni. Finance: Bodite 
pazljivi na to, kaj se dogaja okoli vas, 
saj se lahko pojavi zelo dobra poslovna 
priložnost. Zdravje: Bodite pozorni 
na svoje gibanje, tako športno kot v 
prevoznih sredstvih. Lahko se pojavijo 
manjše poškodbe.

BIK 

22. april–20. maj

Ljubezen: Vzajemna podpora partnerja je 

osnova vsakega odnosa, za vas ta mesec 
to še posebej velja. Finance: Kar ste 
sejali, to boste sedaj tudi želi. Menjava 
službe ali posla, le zakaj ne. Pogum velja. 
Zdravje: Zelo bodite previdni pri športnih 
udejstvovanjih, saj še vedno niste v 
vrhunski formi.

DVOJČKA 

21. maj–21. junij

Ljubezen: Ljubezen je v zraku tudi za 
vas, problemi bodo v starih zamerah s 
sorodstvom. Razčistite in pojdite dalje. 
Ne ozirajte se nazaj. Finance: Ta mesec 

vam pač ne bo šlo tako zlahka kot 
po navadi. Malce bolj se boste morali 
potruditi. Zdravje: Počasi se približujete 
tisti formi, ki si jo želite, da boste v toplih 
dnevih uživali.

RAK 

22. junij–22. julij

Ljubezen: Obetajo se vam napetosti, še 
posebej če boste dovolili komunikacijski 
šum v odnosu. Finance: Če imate 
možnost, ta mesec investirajte, da se 
vam bo obrestovalo na dolgi rok. Zdravje: 
Zaradi poslovnih napetosti boste najbolj 
obremenjeni na psihičnem področju. 
Vzemite to vnaprej v zakup.

DEVICA 

24. avgust–23. september

Ljubezen: Izogibajte se spogledovanjem 
ali celo nezvestobi, pa bo vse v redu. 
Vsega ne smete vzeti za resnico, so 
stvari, ki se dogajajo spotoma. Finance: 
Mogoče bo napredovanje, saj ste z 
nastopom naredili vtis, ki ni ostal 
neopažen. Zdravje. Fizično bo dobro, 
pazite na psiho, saj vam bodo družinske 
težave načele živce.

TEHTNICA 

24. september–23. oktober

Ljubezen: Bolj se posvetite partnerju, 
pa bo lažje. Če želite obdržati prijetno 
vzdušje doma, bo potrebno več 
kvalitetnega vložka. Finance: Že nekaj 
časa vas muči ideja o novi službi ali celo 
lastnem udejstvovanju. Ampak brez dela 
v to smer se ne bo zgodilo nič! Zdravje: 
Začnite migati in bolj zdravo živeti, ne 
polenite se.

ŠKORPIJON 

24. oktober–22. november

Ljubezen: Naenkrat vas bo zagrabila 
želja po samoti, in če tega doma ne 
boste utemeljeno razložili, ne bo dobro. 
Finance: Poslovne zvezde so vam 
naklonjene in na tem področju boste 
eksplodirali v pozitivno ter ustvarjali, kot 
že dolgo ne. Zdravje: Pazite se kakšne 
pomladanske viroze in z njo povezanega 
glavobola.

STRELEC 

23. november–21. december

Ljubezen: Zaradi neiskrenosti in 

slabe komunikacije vam ta mesec ne 
cvetijo rožice. Finance: Delo na sebi 
in na poslovnem področju se vam bo 
obrestovalo že na kratki rok. Zdravje: 
Družinske zdrahe vam bodo rahlo načele 
zdravje. Sprostitvene tehnike ne bodo 
odveč. Pomembno je, da si vzamete čas 
samo zase.

KOZOROG 

22. december–20. januar

Ljubezen: Vezani se predajte mislim o 

prihodnosti s srčno osebo. Samski pa 
… ljubezen bo maja v zraku … Finance: 
Denarja vam ne bo zmanjkalo. Lahko 
se vam zgodi, da ga boste dobili še po 
kakšnem drugem kanalu, z dedovanjem. 
Zdravje: Ne bodo vam cvetele rožice, 
slabo pa tudi ne bo. Torej le tako naprej.

OVEN 

21. marec–21. april

Ljubezen: Vezani boste cveteli in uživali 
v svojem razmerju. Samski potrpežljivo, 
saj veste, za vsako metlo se ročaj najde! 
Finance: Odlično, a počasi – saj tako 
se daleč pride, kajne? Zdravje: Čisto 
nič posebnega se vam ne obeta na tem 
področju, posledično pa tudi nič poškodb 
ali česa drugega.

LEV 

23. julij–23. avgust

Ljubezen; Zaradi pomanjkanja zaupanja 

in zaradi negotovosti med vama s 
partnerjem bo za vas to kar težak mesec. 
Možni so razpadi razmerij. Finance: 
Kot vedno boste seveda blesteli, kar 
bodo nadrejeni opazili in tudi nagradili! 
Zdravje: Bodite previdni pri vožnji s 
katerimkoli prevoznim sredstvom – 
avtom, kolesom, skirojem ...



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 30. 5. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo. Les 3 plus

Set za korekturo
za popravilo laminatov, lesenih podov 
in poškodb na pohištvu
Set vključuje:
- topilec voskov 3V
- 2 kosa 1,5 V AAA baterij
- 11 kosov voskov
- gobico in krpo
- plastični kovček.

AKCIJA VRAT IN PODBOJEV
na določene dekorje

Moderna VRATA - Moderen DOMLes 3 plus

Vrata so sestavni del
 celostne podobe 

vašega doma. 

6%
Izvajamo tudi strokovno montažo.

19,90 eur/kpl
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OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Ponudba velja do 31. 05. 2022 oz. do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

Poletne aktivnosti 

z OBI pomočjo!

 MASAŽNI BAZEN BESTWAY® 
„LAY-Z-SPA® MIAMI BEACH 
AIRJET™“
Za do 4 odrasle, prostornina (80 %): 
669 l, vklj. s prekrivno ponjavo, črpalko 
itd. Št. art.: 2308187. 

649,99  

BAZEN „STEEL PRO FRAME POOL“
Ogrodje iz jeklenih cevi za optimalno stabilnost. 
Vremensko in na trganje odporna PVC-folija. S 
praktičnim ventilom za izpust vode. Premer: pribl. 
366 cm. Višina: 76 cm. Št.art.: 1167865. 

Top cena

179,99 

 VRTNI OGENJ
Litoželezen. Barva oglja. 
Premer 50 cm, višina 
20,5 cm, teža: 2,95 kg. 
Št. art.: 2472819. 

39 ,99  PLINSKI ŽAR JAMESTOWN 
„MADDOX“ 
2 gorilnika, avtomatski vžig, snemljivi 
vložki za modulni sistem, iztegljiva posoda 
za lovljenje maščobe. S kolesci. Š 112,1 x v 
115,5 x g 54 cm. Št. art.: 1784438.

Top cena

359,99 
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