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Očesna ambulanta s koncesijo

S T Y L E M A X& C o. 413

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

popust
-50 %

V Art optiki lahko koristite kartico

059 070 250

ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.
ART OPTIKA D.O.O., GORIŠKA CESTA 78, AJDOVŠČINA

Na druga
korekcijska očala
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Gorenjskega glasa
Izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Odgovorna urednica:
Marija Volčjak

Smučarska skakalka Nika Križnar je pri
enaindvajsetih letih osvojila svoj prvi veliki
kristalni globus. Kot pravi, si ta uspeh želi
ponoviti. Ima pa tudi še druge cilje. Prihaja
iz Poljanske doline, zadnja leta pa živi pri
fantu na Mlaki. V prostem času najraje dela
indijančke.

10 I OHRANITI URBANO
ČEBELARSTVO
Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj
pod okriljem projekta Popestrimo šolo
ponujajo enoletno botrstvo čebeljih panjev
in medovitih rastlin. Zavedajo se namreč
pomembnosti čebel, saj je od njih odvisna
kar vsaka četrta žlica hrane.

Urednica:
Ana Šubic
Komercialist:
Janez Čimžar, T: 041/704 857
Oblikovanje
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
Priprava za tisk:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Tisk:
Delo, d. d., Tiskarsko središče
Raznos:
Pošta Slovenije, PE Kranj
Uredništvo, naročnine,
oglasno trženje:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
Telefon: 04/201 42 00
E-pošta: info@g-glas.si
Mali oglasi: telefon 04/201 42 47
Delovni čas:
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.
do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure,
nedelje in prazniki zaprto
KRANJČANKA je priloga 31. številke
Gorenjskega glasa, 20. aprila 2021,
izšla je v nakladi 35.000 izvodov,
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela
so jo vsa gospodinjstva v kranjski
občini.
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Malo po tistem, ko je podal roko Abrahamu, je vstopil v svet domačega MasterChefa. Za kuho se je navdušil že v otroštvu.
Rad je kukal v lonce, iz katerih se je kadilo,
opazoval mamo pri delu v kuhinji, najraje
pa pri peki. Z veseljem se loteva novih,
zanimivih stvari, pravi Dušan Šubic, ki ga
lahko te dni spremljamo v kulinaričnem
šovu MasterChef Slovenija.

14 I Dihaj v kranjskem podzemlju
19 I Želijo si zmage
28 I Izkušnja s Parkinsonovo boleznijo
38 I Vrt v visokih gredah
40 I Nova poziva Eko sklada

4 I POGOVOR

Rada bi šla na letalnico
in preskočila fanta
Smučarska skakalka Nika Križnar je pri enaindvajsetih letih osvojila svoj prvi veliki kristalni globus.
Kot pravi, si ta uspeh želi ponoviti. Ima pa tudi še druge cilje. Prihaja iz Poljanske doline, zadnja leta
pa živi pri fantu na Mlaki. V prostem času najraje dela indijančke.

Besedilo: Maja Bertoncelj
Foto: Gorazd Kavčič

S

mučarska skakalka Nika Križnar
je osvojila veliki kristalni globus za
skupno zmago v svetovnem pokalu. To je bila njena sezona, v kateri
je prvič stopila na najvišjo stopničko tako
na posamični kot na ekipni tekmi, na
svetovnem prvenstvu pa je bila druga z
ekipo in tretja na veliki skakalnici. Prihaja iz številne družine iz Delnic v Poljanski dolini, zadnja leta pa s fantom živi na
Mlaki pri Kranju. Presek sezone, kariere
in njenega življenja nasploh sva naredili
v telovadnici pod kranjsko skakalnico, na
dan, ko je kljub pomladi zima še opletala
z repom.

Znova imamo sneg in nizke temperature. So to razmere, ki vam tudi
sicer najbolj ustrezajo?
Glede na to, da je že pomlad, bi raje
videla sonce. Pozimi pa naj bo sneg.
Zima je moj najljubši letni čas. Kar se
tiče športa, zima prepričljivo zmaga.
Zaradi morja pa imam rada tudi poletje.

Torej ni naključje, da ste izbrali
zimski šport?
Smučarski skoki so mi že od samega
začetka najbolj všeč. So moj prvi in edini šport, ki sem ga trenirala. Sama sem
se odločila zanje. Začetkov se še dobro
spomnim, je lepo pogledati slike za
nazaj, posnetke, ki jih je naredila mami.
So eni lepših trenutkov. Začela sem pri

Veliki kristalni globus ji pomeni največ. Kot pravi, je v njem veliko kapelj
znoja in konstantni skoki skozi celotno sezono.
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hiše, kmetije, imamo vrtnarstvo, igrišča ni, vsak ima svojega pred hišo, tudi trgovine ni, ni črpalke, semaforja … Delnice so majhna vasica z veliko gozdnate površine,
travnikov … Ali če rečem vasica, v kateri diši po kmetijah.

Do smučišča Stari vrh je le nekaj kilometrov. Vam je tudi smučanje blizu?
Tam se se učila smučati. Vesela sem, da imamo takšno smučišče tako blizu. Življenje v tej dolini ima nekaj plusov in minusov. Plusi so zagotovo hribi, svež zrak,
uživanje v naravi … Lepo je.

Kaj bi vpisala v svoj dosedanji življenjepis?
Skoki bi bili glavna zvezda, poleg tega šola, družina, fant … Moje dosedanje življenje
je bilo res lepo in upam, da prihajajo še lepša leta. V zadnjem času se mi zdi, da
hitro tečejo, da sem bila ravnokar stara 18, pa jih imam že 21. Eni rečejo šele, eni že.
Vsako leto si starejši.

Katere uspehe bi poudarili na svoji športni poti?

Na zgodovinski prvi ženski tekmi
na veliki skakalnici na svetovnih
prvenstvih je osvojila bronasto
medaljo. / Foto: Sloski

osmih letih. V osnovni šoli smo dobili
letak, ki je najavljal dan odprtih vrat v
skakalnem klubu v Žireh. Zdelo se mi
je zelo zanimivo. Bila sem energičen,
radoveden otrok. Izrazila sem željo, da
bi šla pogledat, mami je privolila. Zraven sta šla še starejša brata. Takoj sem
rekla, da je to tisto pravo zame, da bom
že zmogla. Kar nekaj časa smo vztrajali skupaj. Brata sta nato nehala, jaz pa
sem nadaljevala svojo pot. Sedaj se mi
je v skokih pridružil še sedem let mlajši
brat. Gre mu kar dobro. Če ne bi trenirala skokov, bi se verjetno odločila za
kakšen ekipni šport. Najbolj všeč mi je
odbojka.

Prihajate iz številne družine.
V naši družini je šest otrok: štirje fantje in dve dekleti. Po starosti sem četrta.
Prihajam s srednje velike kmetije iz Delnic. Imamo krave, ovce, pujske, mucke,
kužka, race, kokoške … Moram reči, da
je nekaj boljšega, da lahko otrok odrašča na kmetiji. Naučiš se veliko zanimivih stvari. Glede dela sem bila raje bolj
v ozadju, ko pa je bilo treba poprijeti
zanj, sem bila seveda zraven. Delavnost
in pridnost, brez katere pri življenju na
kmetiji ne gre, tudi v športu pomagata
do dobrega rezultata.

Delnic prav veliko ljudi ne pozna.
To je vas v Poljanski dolini, na poti iz
Poljan proti Staremu vrhu. V vasi so

Če grem po vrsti, bi najprej omenila mladinska svetovna prvenstva, s katerih imam
šest medalj, z mojega zadnjega dve zlati. Naslednji mejnik je ekipna zmaga na Ljubnem, prva slovenska, pa moja prva posamična zmaga v Hinzenbachu, zmaga v
Rasnovu, po kateri sem oblekla rumeno majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala, in na koncu najpomembnejši veliki kristalni globus. Ta sezona mi
bo ostala v lepem spominu. Ne smem seveda pozabiti še na svetovno prvenstvo, na
tretje mesto posamično in drugo ekipno in na naslov svetovne prvakinje Eme Klinec. Zelo sem bila srečna, da ji je uspelo. Za sabo imam že sedaj lepo kariero, ki se
še ni končala, in upam, da se še dolgo ne bo.

Za vami je izjemna sezona. Glede na zmago na poletni veliki nagradi ste
bili v krogu favoritinj, čeprav tam konkurenca ni bila najmočnejša. Ste
tudi sami razmišljali tako?
Primerjam se s tistimi, ki so na tekmi. Bila je tudi Sara Marita Kramer, ki je bila
to sezono vselej med najboljšimi. Poleti so mi bili pomembni moji skoki, trenutna
pripravljenost. Če ne bi bila v formi, ne bi zmagala. Nivo se viša. Postavila sem si
visokega. Če mi ne bi uspelo, bi šla veliko težje v zimsko sezono. Z zmago sem se
lažje sprostila in mi je takoj potem tudi v zimi uspel dober rezultat.

Ni veliko športnikov, ki bi lahko dobili vprašanje, kaj jim pomeni več:
medalji s svetovnega prvenstva ali veliki kristalni globus ...
Res je to zanimivo. Marsikdo bi bil zadovoljen že z eno medaljo, samo s stopničkami na tekmi svetovnega pokala. Meni je najpomembnejši veliki kristalni globus. V
njem so prikazani konstantni skoki. Da ga osvojiš, moraš biti na res visokem nivoju

Zelo rada delam indijančke. Že od otroštva so moja
najljubša slaščica. Zelo sem si želela, da bi znala narediti
res dobre. Po petih letih mi je uspelo najti pravi recept, po
katerem jih še vedno delam. Rada tudi strižem fanta, brata
... Se kar poglobim. Zelo uživam v takšnih stvareh.
skozi celotno sezono. To nista dva skoka kot na svetovnem prvenstvu. Vsaka tekma
svetovnega pokala je bila pomembna. Tudi če bi postala svetovna prvakinja, bi mi
veliki kristalni globus pomenil več.

Bil je težko prigaran.
V njem je veliko kapelj znoja. Tukaj v telovadnici smo delali za to, da so bili skoki na
visokem nivoju, da je bila telesna teža pravilna in konstantna. Imela sem vso podporo celotne ekipe, od trenerja Zorana Zupančiča naprej, ki je bil že moj prvi trener,
ko sem začela skakati v SSK Žiri. Vedno je verjel vame, da bo prišel dan moje prve
zmage in nadaljnjih uspehov. Dal je maksimum, vsi treningi, ki jih je sestavil, niso
bili zaman. Najpomembnejša pa je družina, ki me ves čas podpira, in fant, ki skrbi
za stvari, za katere jaz ne, ter seveda sponzorji. Moja osebna sta Autodelta in Triglav,
ki mi vedno stojita ob strani.

V Rusiji so bili pred zadnjim prizoriščem številni zapleti. Trener Zoran
Zupančič je bil po pozitivnem izvidu testa na koronavirus odpeljan v
karanteno v hišo sredi gozda … Sliši se kot kakšna kriminalka, za vas
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Nika Križnar pod kranjsko skakalnico, na kateri veliko trenira, z velikim kristalnim globusom in medaljama
s svetovnega prvenstva.

bi bila skoraj tragedija. Kaj se je
pravzaprav dogajalo?
To je bila res skoraj tragedija. Sploh si
ne morem predstavljati, kaj se je dogajalo z nami. Po zadnji tekmi v Nižnem
Tagilu smo že pospravili skakalne smuči, dekleta so jih naložila v kamion, jaz
pa sem bila na podelitvi in novinarski
konferenci. Ko sem prišla, so bile smuči
zunaj. Nisem vedela, za kaj gre. Potem
so povedali, da ostajamo tukaj. Zaprli
so nas v hiško blizu skakalnice. Nismo
smele ven na svež zrak, čeprav je bilo
tako lepo vreme, otroci so smučali na
bližnjem smučišču ... Nismo imeli ne
polnilnikov za telefone ne interneta, da
bi lahko domačim sporočili, kaj se dogaja z nami. Hrana ni bila dobra. Nismo
imele oblačil, da bi se preoblekle. Bilo je
katastrofalno. Samo čakale smo na kak-

šne informacije. Dobiti v Rusiji nekoga,
ki bi znal angleško in vedel povedati,
kaj se dogaja, je bilo res težko, naporno. Kontrolirali so nam telesno temperaturo, srčni utrip ... Testirali nas niso.
So le Zorana, ki je imel pozitiven izvid,
pri čemer je imel doma po prebolelem
covidu-19 že tri negativne. Ta pozitivni
izvid so preverili in je bil dvakrat negativen. Potem se je testiral še enkrat in bil
znova negativen. Lahko smo šli skupaj
naprej v Čajkovski. Res je bilo težko.
Mislila sem že, da bom zaradi covida-19
izgubila možnost boja za kristalni globus, da se bomo vrnili domov, govorili
so celo o 14-dnevni karanteni. Vesela
sem, da se je sreča potem le obrnila na
našo stran. Prav malo so se že šalili z
nami, tako da sem bila za Čajkovski še
toliko bolj motivirana.

Ste pred zadnjo tekmo verjeli, da
vam bo uspelo sleči rumeno majico
Sari Takanaši, skakalki, ki ima največ stopničk v svetovnem pokalu?
Nisem verjela. Na dan prostega treninga
sem skakala na mali skakalnici, ona na
veliki. Ko sem videla njene skoke, mi je
bilo jasno, da je zelo močna in da bo šlo
zelo na tesno. Prvi dan je na manjši skakalnici, ko sem bila res pod pritiskom,
ona vzela majico meni, naslednji dan
sem jo jaz njej. Ko sem na tej zadnji
tekmi po prvi seriji izvedela novico, da
druge ne bo, ko so trenerji vriskali na
stolpu, sem bila res presrečna. Kolegice
so me objele in smo jokale. Res je bil
čustven trenutek. Dobro, da imam ušesa, da ni šel nasmeh okrog obraza. Bilo
je prečudovito. S Takanašijevo sva si v
sezoni večkrat zamenjali majico. Vedno
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Zdržali ste velik pritisk. Ema Klinec je rekla, da ste ji v tem vzor.
Tudi ona je meni v veliko stvareh vzor,
predvsem pri marljivosti, z glavo je povsem pri stvari, vse naredi za ta šport,
gara. Če bi združili najina skoka, bi bil
to res vrhunski skok. Že sedaj prikazujem dobre skoke, manjka pa mi ravno
to, kar morda Ema ima. Velikokrat se
pogovarjava, izmenjujeva mnenja, se
dopolnjujeva. Obe sva že večkrat prišli
do zaključka, da bi bila jaz takšna, kot
je ona oziroma ona takšna, kot sem jaz.
Ko sem začela skakati, mi je bila vzor v
klubu. Vedno sem jo gledala s spoštovanjem. Sva karakterno zelo različni, a
povezani. Je super oseba. Najino prijateljstvo nadgrajujeva naprej.

Norvežan Halvor Egner Granerud,
prvi skakalec zime, je očitno tudi
spremljal zaključek ženske skakalne sezone in objavil anketo,
katera bo skupna zmagovalka: vi,
Takanašijeva ali Kramerjeva. Največ glasov je dobila slednja. Avstrijka je imela izjemen zaključek
sezone.
Je res vrhunska tekmovalka. Njeni skoki
so bili na visokem nivoju skozi celotno
sezono. Malce ji je forma zanihala na
svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.
Na obeh posamičnih tekmah je ostala
za las brez medalje. Razumem, zakaj
je prišla v Rusijo še močnejša. Takšne
stvari te še dodatno motivirajo. V Oberstdorfu sem po zadnji tekmi prišla do
nje in ji rekla, da vem, da ji bo enkrat
uspelo, da verjamem tudi v njene skoke. Meni na primer na Ljubnem ni šlo.
Hitro sem se pobrala in na naslednjih
tekmah skušala pokazati čim več. Njeni
skoki v Rusiji so bili fenomenalni. Bila
je v takšni formi, da če bi bila na vseh
tekmah zraven, tudi v Rasnovu, ko je na
žalost zaradi covida-19 manjkala, bi bila
verjetno ona tista, ki bi imela sedajle v
rokah ta kristalni globus. Vem, da ji bo
enkrat uspelo. Nisem človek, ki nekomu
privošči, da ne bi dobil stvari, ki mu veliko pomeni. Sočustvujem z ljudmi.

Vam godi, da očitno tudi skakalci
spremljajo vaše nastope?
Je lepo. Granerud je bil zame favorit
že od samega začetka sezone. To sem
rekla že po prvi tekmi, kar lahko potrdi
tudi moj fant. Skupaj sva jo gledala. Bil
je v vrhunski formi, ki jo je kazal skozi
celotno sezono. Ima tehniko skakanja,
ki bi jo želela imeti tudi jaz. Veliko je
napredoval. Po vsem tem te še toliko
bolj preseneti, da te takšna oseba omeni. Pozorni pa so tudi domači skakalci,
ki so mi čestitali. Prejela sem res ogromno čestitk, še posebej na družbenih
omrežjih. Preberem vse, se posvetim
vsaki posebej, jo všečkam, jih je pa preveč, da bi odpisovala. Vesela sem, da mi
je čestitalo toliko ljudi.

so to priložnost že imele in tudi jaz si
jo želim.

Koliko let že živite pri fantu na
Mlaki?
Po osnovni šoli se je bilo treba odločiti za srednjo šolo. Zaradi športa sem
izbrala Gimnazijo Franceta Prešerna,
tako da sem delovala preko Državnega
panožnega centra. Nisem pa razmišljala
le o tej možnosti. Imela sem željo postati slaščičarka ali frizerka. V Kranju sem
bila najprej v dijaškem domu, spoznala
sem fanta in se kasneje preselila k njemu na Mlako. Mislim, da je bilo to pri
mojih 18 letih.

Se že počutite kaj Kranjčanke?

Dekleta ste sezono zaključila isti
konec tedna kot fantje, ki so leteli v
Planici. Tudi vi imate to željo. Je po
padcu, kot ga je doživel Norvežan
Tande, želja po letenju kaj manjša?

Domači pravijo, da ko sem skakala v
Žireh, sem zavijala po žirovsko, ko sem
bila doma, po poljansko, ko sem šla v
Kranj, pa kar hitro po kranjsko. Vsem
doma je šlo to na živce. Sploh se ne
zavedaš tega, dokler ti ne povedo. Seveda še sedaj povem kaj po poljansko.

Ni manjša, te pa seveda takšni padci
premaknejo, pretresejo. Stiskala sem
pesti zanj in vse pohvale našemu zdravstvenemu osebju, ki mu je nudilo takšno oskrbo. Ni pa želja po letenju zaradi

Zelo rada delam indijančke. Že od
otroštva so moja najljubša slaščica. Zelo

Omenili ste, da bi bili radi slaščičarka ali frizerka. Je po sezoni kaj
več časa tudi za peko, striženje?

Najpomembnejši mi je veliki kristalni globus. V njem so
prikazani konstantni skoki. Da ga osvojiš, moraš biti na res
visokem nivoju skozi celotno sezono. To nista dva skoka kot
na svetovnem prvenstvu. Vsaka tekma svetovnega pokala
je bila pomembna. Tudi če bi postala svetovna prvakinja, bi
mi veliki kristalni globus pomenil več.
tega nič manjša. Rada bi enkrat skočila
na letalnici. Zanima me občutek letenja. Že 120-metrska skakalnica je nekaj
imenitnega, letalnica mora biti pa sploh
posebna.

Slišala sem, da želite preskočiti
fanta?
Moj fant je nekdanji skakalec Aljaž
Vodan. Postavljam si svoje izzive. Če si
jih ne bi, ne vem, ali bi bila na tej poti.
Eden teh izzivov je, da bi letela dlje od
njegovega osebnega rekorda, ki je pri
217,5 metra. Priznal je, da glede na nivo
mojih skokov to ne bi smelo biti problem. To me še bolj motivira. Strahu za
velikanko trenutno nimam, ko bo prišel
ta čas, pa bo srce verjetno bilo močneje.
Razvoj ženskih skokov dobro napreduje
in upam, da bomo enkrat dobile možnost skočiti tudi na letalnici. Nekatere

sem si želela, da bi znala narediti res
dobre. Po petih letih mi je uspelo najti pravi recept, po katerem jih še vedno
delam. Rada tudi strižem fanta, brata ...
Se kar poglobim. Zelo uživam v takšnih
stvareh. Sedaj, ko imam kužka, ga sama
strižem. V prostem času pogledam tudi
kakšen film, grem na sprehod, v hribe
… Dolgčas mi ni.

Kmalu se bodo začele priprave na
novo sezono. Kakšni bodo cilji?
Znova osvojiti veliki kristalni globus.
Nekateri pravijo, da ko je cilj izpolnjen,

URARSTVO 
GERINGER

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

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

Dejan Geringer s.p.

sem rekla, da je lažje napadati iz ozadja.
Tako je bilo tudi na zadnji tekmi. Je pa
Sara izjemna tekmovalka. Ima sto deset
uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala, kar je res neverjetno. Ima
tudi že štiri velike kristalne globuse. Prišla je do mene in mi čestitala, tako da
sem se tudi zato počutila dobro.

8 I POGOVOR
zvezdica s svetovnega prvenstva, medalja, ki se najbolj sveti. Morda pa bo to na
domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Cilji se dopolnjujejo, nadgrajujejo in
tako je prav. Ko dosežeš takšen rezultat,
dobiš še dodatno motivacijo. Še naprej
se bom trudila.

Ste del zelo močne ekipe. Koliko je
to pomembno?

»Znova želim osvojiti veliki kristalni globus. Če je dvakrat uspelo Primožu
Peterki, zakaj ne bi tudi meni?« razmišlja enaindvajsetletna smučarska
skakalka.

ALTIUS D.O.O., ČUČKOVA ULICA 5, PTUJ

si zadaš druge. Mene še bolj motivira,
da mi neki že doseženi cilj uspe ponoviti. Če je uspelo Primožu Peterki, zakaj
ne bi tudi meni? Očitno se da, kar sem
letos dokazala. Kljub temu da smo maj-

hna država, lahko dosežemo vrhunske
rezultate. Poleg tega so tudi še drugi
cilji. Medaljo bi rada osvojila na olimpijskih igrah, ni pomembno, kakšne
barve, manjka mi še najpomembnejša

To drži, tudi zato, ker je trener dal temu
velik poudarek. Želja je, da se dobro
razumemo, da je v ekipi dobro vzdušje.
Mislim, da se to vedno bolj uresničuje.
Ekipno delujemo vrhunsko in to je bistvo uspeha. Ob začetku sezone cilji niso
bili postavljeni za vsakega posebej. Bili
so ekipni. In ti cilji so nas pripeljali do
teh rezultatov. Do zadnjega smo bili v
boju za zmago v pokalu narodov, končali smo na drugem mestu. Tudi to je
dokaz, da smo na pravi poti. Cilji posameznikov so prišli sproti. Po prvi tekmi
v Ramsauu sem rekla, da čutim, da bi se
lahko borila za veliki kristalni globus.
Takrat so se začeli kazati moji posamični cilji. Ne smeš nehati sanjati, sanje se
ti morajo uresničiti, iti jim moraš naproti. Vsakemu lahko uspe.

* Raziskava o zadovoljstvu strank s paketno dostavo 2021.

Potrjeno najbolj
priljubljen prevzem
paketov

97
*Več kot

%

uporabnikov ocenjuje
dostavo v PS Paketomat
kot odlično.

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke prevzemite kadarkoli,
24/7 ‒ brez čakanja v vrsti in brez kontakta z drugimi osebami!
Preprosto, hitro in priročno!

www.posta.si/paketomat
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Ohraniti urbano čebelarstvo
Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj pod okriljem projekta Popestrimo šolo ponujajo enoletno
botrstvo čebeljih panjev in medovitih rastlin. Zavedajo se namreč pomembnosti čebel, saj je od njih
odvisna kar vsaka četrta žlica hrane.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

N

a Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj bodo prihodnje
šolsko leto praznovali šestdesetletnico delovanja. Eden
od ciljev, ki jih želijo uresničiti do okroglega jubileja, so
različne učilnice v naravi, med katerimi je tudi šolski
čebelnjak z osmimi panji. Pri šoli so ga postavili že pred okoli
tridesetimi leti in tako ga je načel zob časa. Določeni stroški so
povezani tudi z vzdrževanjem rastlin na zeleni strehi, ki so se je

KDOR ZASEJE VRT,
ZASEJE LJUBEZEN.
DAN ODPRTIH
VRAT
22. aprila 2021
www.bc-naklo.si

UGODNI NAKUPI ,
PREDSTAVITVE I N
DEGUSTACIJE LOKA L N I H
IN ŠOLSKIH EKOLO Š KI H
IZDELKOV.
Medijski pokrovitelj:

na šoli razveselili lani jeseni. Učenci podjetniškega krožka pod
vodstvom mentorice Polone Žagar so se lotili iskanja rešitve
ter razvili projekt botrstva čebeljih panjev ter medovitih rastlin.
S to poslovno idejo so se letos uvrstili v finale podjetniškega
natečaja POPRI, ki ga vsako leto organizira Primorski tehnološki park skupaj s partnerji.
Projekt, ki so ga nato nekoliko prilagodili na lokalno okolje,
so nameravali javnosti predstaviti v prvih mesecih letošnjega
šolskega leta, a jim je epidemija prekrižala načrte. Sedaj so
se odločili, da z uresničitvijo ne gre več odlašati, čeprav se
zavedajo, da bo nagovarjanje in pridobivanje botrov precej
večji izziv kot v normalnih razmerah. Projekt poteka pod sloganom Ko svet čebel zaživi pred vašimi očmi. »Cilj je ohranjati in razvijati urbano čebelarstvo v Kranju ter da bi ljudje
bolje spoznali čebele in njihov pomen,« je poudaril učenec
Rok Šivic, član ekipe, v kateri so še vodja Urh Prosen ter
Miha Belehar, Benjamin Čorović in Jure Štucin. Urh Prosen
je povedal, da botre pričakuje vseh osem panjev ter številne
medovite rastline na zeleni strehi, ki jih čebele potrebujejo,
da preživijo v mestu. Za čebelnjak sicer skrbi čebelar Miha
Kozjek ob pomoči učencev čebelarskega krožka, kadar je to
mogoče glede na epidemiološke omejitve.
DVA PAKETA BOTRSTVA »Zamislili smo si dva različna
paketa botrstva: osnovnega, s katerim bodo botri pripomogli k zasajanju medovitih rastlin na zeleni strehi in gredicah,
ter naprednega, s katerim bomo obstoječe panje zaščitili in v
prihodnjih letih nadgradili,« je pojasnil Urh Prosen in poudaril, da v medu mestnih čebel ni snovi, ki se sicer pojavljajo
v izpušnih plinih. Večletne analize vzorcev medu iz urbanih
panjev so namreč pokazale, da je kljub močnejšemu prometu
še vedno kakovostnejši od tistega na podeželju.
Botrstvo panja je na voljo od dvesto evrov letnega prostovoljnega prispevka dalje, botrstvo rastlin pa se začne pri desetih evrih, kolikor znaša prispevek za zasaditev gredice. Boter
sadik dišavnic (timijan, sivka, materina dušica, žajbelj, rožmarin, origano, melisa) in jagod ter raznih travnih gredic je
možno postati za od dvajset evrov dalje, boter robidnic (maline, robide, aronije, kosmulje, ribez) pa od trideset evrov. Predmet botrstva je tudi sedem trsov vinske trte, priporočen prispevek za enega je od petdeset evrov naprej, za drevo šmarna
hrušica pa vsaj sto evrov.

Botre, ki bodo prispevali vsaj petdeset
evrov, bodo obdarili z darilnimi paketi,
v katerih bodo lonček medu, ročno izdelan obesek za ključe z motivom čebelice
ter certifikata o botrstvu in zniževanju
ogljičnega odtisa. Botri panjev pa bodo
prejeli medeno košarico z dvema lončkoma medu, dvema obeskoma za ključe
in omenjenima certifikatoma.
UPAJO NA DOBER ODZIV »Že med snovanjem projekta smo bili deležni pozitivnih odzivov, zato držimo pesti, da bo
botrstvo dobro sprejeto. Apeliramo torej
na vse občane, ki se zavedajo pomembnosti obstoja čebel v mestih, da se nam
pridružijo na naši misiji in podprejo naš
projekt. Prispevki bodo namreč ne le
omogočili ohranitev čebelarstva v mestu, ampak tudi razvoj znanja o čebelah
med mladimi,« je poudarila mentorica
Polona Žagar. Kot so izračunali, bi v
prvem letu potrebovali okoli 2500 evrov,
kar bi zadoščalo za obnovo čebelnjaka
in vzdrževanje zasaditev na zeleni strehi. Zaradi pandemije učiteljice vedno
bolj uporabljajo učenje v naravi, zato je
ob šoli »zrasla« tudi učilnica, ki nujno

Učenci podjetniškega krožka in mentorica Polona Žagar ob čebelnjaku

potrebuje streho, da ne bi prišlo do propadanja lesenih elementov. Žagarjeva
upa, da jim bo v prihodnje tudi to uspelo
uresničiti s pomočjo botrstva. Potencialni botri lahko dodatne informacije dobijo na e-naslovu brencacka@osszkr.si in
na šolski spletni strani ww.osszkr.si pod
razdelkom Projekti, Popestrimo šolo.
Omeniti velja še, da na šoli tudi sicer
namenjajo precej pozornosti ozavešča-

nju učencev o pomenu čebel. »Cela šola
nekako diha s tem. Ne nazadnje imamo
že v logotipu šole čebelico. V maju vsako leto obeležimo svetovni dan čebel.
Učiteljica likovnega pouka je nedavno
izvedla natečaj v podporo projektu botrstva. Učenci so slikali čebele na cvetovih, ki jih bomo v avli sestavili v celoto
– ogromen travnik,« je še povedala Polona Žagar.

BLIŽAJO SE SPREJEMNI PREIZKUSI ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO KRANJ

V Glasbeni šoli Kranj poučujejo 23 različnih inštrumentov,
petje in balet. V predšolske programe sprejemajo otroke od
5. leta dalje. Učenci redno nastopajo na različnih nastopih,
se udeležujejo raznih tekmovanj, znanje, pridobljeno skozi
leta, pa učencem omogoča tudi ustvarjanje lastne glasbe.

Po zaključku šolanja se mnogi učenci odločijo za nadaljevanje
izobraževanja. Vsi pa lahko nadaljujejo udejstvovanje v raznih
ljubiteljskih ansamblih, zborih in orkestrih, kar jim omogoča
druženje z glasbo in glasbeniki še dolgo po tem, ko so prejeli
zadnje spričevalo v glasbeni šoli.

GLASBENA ŠOLA KRANJ, POŠTNA ULICA 3, KRANJ

V Glasbeni šoli Kranj se že pripravljajo na novo šolsko leto. Bližajo se namreč vpisi za programe glasbenih in plesnih pripravnic, tudi sprejemni
preizkusi za učenje inštrumentov, petja in baleta so tik pred vrati.
Vsi se strinjamo, da bi bilo življenje brez glasbe in plesa prazno. A ne gre le za zabavo! Že stari Grki so se zavedali vpliva glasbe na razvoj posameznika in družbe, zato je bila pri njih glasba del obveznega izobraževanja. Mnoge študije dokazujejo, da učenje glasbe pomaga aktivirati možganska
področja, ki so vključena pri številnih kognitivnih procesih. Pozitivno vpliva na razpoloženje, izboljšuje motivacijo, vpliva na razvoj socialnih spretnosti, kulturnega zavedanja, estetskega čuta in samodiscipline. Dokazano je, da glasbeno izobraževanje spodbudi bralne in jezikovne sposobnosti,
pozitivno vpliva na splošno inteligentnost, na spominske, matematične in prostorske sposobnosti, na posameznikovo samozavest, čustveno inteligenco ter celo na značajske lastnosti. Naravno je, da je glasba povezana tudi s telesnim gibanjem, zato se učinkovitost metod poučevanja glasbe
še poveča, če glasbo združimo z odzivanjem telesa, plesom. In ker je poleg vsega naštetega ukvarjanje z glasbo in plesom tudi prijetno in zabavno,
za kar v Glasbeni šoli Kranj skrbijo že 111 let, je razlogov za vpis otrok v njihove programe več kot dovolj. Informativni vpisi in prijave na sprejemne
preizkuse bodo potekali na spletni strani šole www.gksranj.si predvidoma med 4. in 15. majem, sprejemni preizkusi pa med 19. in 22. majem. Zaradi
epidemije se termini lahko še spremenijo, zato vsi zainteresirani spremljajte objave na spletni strani šole. Ker tradicionalnega Dneva odprtih vrat
GŠ Kranj zaradi prepovedi zbiranja ljudi ne bo, vas vabijo, da na kanalu šole na Youtubu poiščete posnetke, ki so jih za namen spoznavanja različnih
inštrumentov in baleta pripravili z učenci šole.
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Med izbranimi tudi Lu*čka
Literarni zbornik Lu*čka Gimnazije Kranj izbran med najboljša srednješolska glasila v državi.

Besedilo: Igor Kavčič

N

a 34. Roševih dnevih – ti potekajo pod okriljem Javnega sklada
za kulturne dejavnosti – so ob
najboljših mladih piscih, ki jih
že tradicionalno izberejo na literarnem
natečaju, razglasili tudi najboljša šolska
literarna glasila. Komisija v sestavi Barbara Rigler, dr. David Bedrač in Miha
Mohor je v branje sicer dobila 14 srednješolskih in 12 osnovnošolskih publikacij.
»Med srednješolskimi glasili je treba

pohvaliti zlasti gimnazijske izdaje, ki so
na izjemno visoki ravni, mnogi avtorji
pa s svojimi objavljenimi besedili presegajo zgolj šolske okvire,« je med drugim
zapisala komisija ter ob treh nagrajenih
posebej omenila tudi literarni zbornik
Lu*čka Gimnazije Kranj. Da gre za zelo
razgibano in hkrati zelo kvalitetno in
poglobljeno literaturo, so še poudarili,
kar še dodatno navdušuje, pa je v ozadju
premišljena mentorska roka, ki dijake
spodbuja ne le k snovanju glasila, pač
pa tudi k sodelovanju na vrsti natečajev
in festivalov. Mnogi med zastopanimi

avtorji so namreč že bili udeleženci vidnih slovenskih literarnih festivalov, krožkov in šol, na katerih so dosegali vidne
uspehe. »Vsem trem glasilom lahko priznamo tudi, da lepo uravnotežijo klasične
literarne oblike s sodobnimi, pri tem pa
jih vodi tudi eksperimentalna in mestoma drzna težnja po novem,« še dodajajo.
Mlade avtorice in avtorji svojo pesniško
in pisateljsko nadarjenost plemenitijo
na literarnih srečanjih pod mentorstvom profesorice Bernarde Lenaršič,
literarni zbornik s pomenljivim naslovom Lu*čka pa je že peti po vrsti. Običaj-

Vse enote Mestne knjižnice Kranj so odprte po običajnem obratovalnem času; skrajšan
obratovalni čas do preklica ostaja le v Krajevni knjižnici Stražišče. Omogočen je dostop
do polic in samostojno izbiranje gradiva, ob upoštevanju navodil NIJZ. Zaradi še veljavnih
omejitev je število uporabnikov, ki so lahko naenkrat v prostorih knjižnice, omejeno.
pogovor
ODKRIVANJE SKRIVNOSTI
SRČNEGA MENTORSTVA
Tatjana Kolenc, Klaudija
Javornik, Ani Klemenčič
sreda, 21. 4., ob 19.00,
splet
predstavitev
STRIPTIZ V DVOJE
Izidor Gašperlin,
Petra Kejžar
četrtek, 22. 4., ob 19.00,
splet

predavanje
NA ZDRAVJE: PREHRANA
REKREATIVNEGA ŠPORTNIKA
Center za krepitev zdravja Kranj

sreda, 5. 5., ob 19.00,
splet

pogovor
ZNANOST NA CESTI:
UPORABA ODPADKOV V
GRADBENIŠTVU
doc. dr. Ana Mladenović,
Maj Valerij
sreda, 12. 5., ob 19.00,
splet (prestavljeno iz 14. 4.)

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP:
MIŠA MOLK
Miša Molk, Darja Groznik
sreda, 19. 5., ob 19.00,
splet
kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič,
Klub študentov Kranj
četrtek, 20. 5., ob 20.00,
splet

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

Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni. • Mestna knjižnica Kranj
prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: obrazislovenskihpokrajin.si •
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no izhaja ob koncu šolskega leta, zaradi aktualnih razmer je ta izšel lansko
jesen. Po besedah Lenaršičeve mlade v
literarni krožek privablja tako ljubezen
do literature kot medsebojno druženje
ter branje in nenehno raziskovanje.

Svoje ustvarjalne misli je sicer v zborniku prispevalo 24 dijakov, objavili pa so 19
proznih del in 43 pesmi. Štiri gimnazijke
so pod mentorstvom profesorice Nataše
Kne pisano besedo likovno opremile še z
dvajsetimi izvirnimi ilustracijami.

ANNA HLADNIK S.P., POT V BITNJE 16, KRANJ

Gimnazijsko ustvarjalnost so mladi na recitalu predstavili lansko
jesen. / Foto: Igor Kavčič

Program Varno na kolesu je v tem
šolskem letu kljub koronarazmeram
združil več kot deset tisoč učencev
iz 140 osnovnih šol, so sporočili
organizatorji. Šole so imele omejene
možnosti za izvajanje nalog, zato so
jim rok za oddajo podaljšali do 12.
maja. Organizatorji so tudi opozorili
na pomen nošenja čelade. Učitelji so
namreč v spletni anketi ocenili, da
med učenci od 6. do 9. razreda čelado
še vedno uporablja zgolj desetina,
slaba polovica pa nošenju čelade ne
pripisuje posebnega pomena. Učitelji
svetujejo, naj si jo nadenejo tudi starši, saj so vzor otrokom. V programu
sodeluje tudi OŠ Franceta Prešerna
Kranj, kjer so se vključili v aktivnosti
za učence, ki se pripravljajo na kolesarski izpit. Trenutno poteka teorija
v okviru rednega pouka in na daljavo
v 4. razredu, jeseni pa načrtujejo še
praktični del s kolesi. Petošolci so
izpite v celoti opravili že jeseni. A. Š.
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Dihaj v kranjskem podzemlju
Najnovejši video za skladbo Dihaj je Kranjčan Tomaž Štular posnel v rovih pod domačim mestom.

Besedilo: Igor Kavčič

D

ihaj počasi, ustavi svoj vlak ... v
refrenu aktualne skladbe Dihaj
sporoča Tomaž Štular - Bordo.
»Dihati počasi pomeni umiriti
svoj korak, razmisliti … Prevečkrat pozabljamo na to – tudi jaz sam pogosto razmišljam in delujem preveč impulzivno,«
pove avtor besedila in glasbe. Tudi tokrat
je tako kot pri skladbi Ghosts, ki jo je z
uspehom predstavil ob koncu lanskega
prvega vala epidemije, v studiu sodeloval
z odličnim glasbenikom in producentom
Petrom Penkom. Z njim Tomaž sodeluje
že nekaj let, in kot pravi, se pri ustvarjanju zvočne podobe skladb, ki jih piše, zelo
dobro dopolnjujeta.
»Dihaj je osebna, mogoče žalostna
pesem, a s svetlobo v smislu, da mora
vsak izmed nas kljub težkim časom ohraniti svoje sanje,« o novem singlu pripoveduje avtor; da mora človek vedno ohranjati in si potem tudi dovoliti svobodo.
Video za pesem Dihaj je v celoti posnet
v rovih pod starim Kranjem. Ti so se
izkazali za optimalno lokacijo, saj so
vanje lahko umestili vso potrebno scenografijo, dobili so želeno socialno distanco, človeško samoto v temačnih prostorih ... V videu se namreč srečamo s
temo podzemlja, v katerem v majhni
sobi brez naravne svetlobe prebiva človek z vojaško zaščitno masko. Edina
družba sta mu umetna svetloba in z njo
sence, njegove lastne sence, medtem ko
je nekje drugje, nekje zunaj, svetloba
sonca – a ne zanj, ki se vedno znova
vrne v temo. Pri snemanju videa je sodeloval s kranjsko ekipo, ob režiserju
Simonu Fugini je tu snemalec in direktor fotografije Aljoša Korenčan, sceno je

Tomaž Štular je okolje za video svoje nove pesmi Dihaj našel v rovih pod
Kranjem. / Foto: Aljoša Korenčan

pripravil Bobe Petruševski, za luč skrbel
Neco Vavpetič, masko je pripravila Mojca Gorogranc Petrushevska, kostume
Tina Štular, ženski lik pa je odigrala

Nataša Naneva. »To so ljudje, ki odlično
obvladajo svoje delo, na katere se lahko
zanesem, predvsem pa so želeli narediti
nekaj drugačnega, posebnega.

NATEČAJ PRASKANK ZA MALE IN VELIKE
V Layerjevi hiši so v zadnjem mesecu pripravili Natečaj praskank za male in velike
in ga ob izidu Kranjčanke podaljšali do jutrišnjega dne, srede, 21. aprila. Javni poziv
za likovna dela v tehniki praskanke že v naslovu Med šopkom cvetlic in rojem čebel
namiguje na razpisani temi – Pandemično onesnaževanje in čebele ter Šopek cvetlic
namesto vreče smeti. Izberite tematiko in izdelajte praskanko od velikosti razglednice (10 × 15 cm) do formata A3 (30 × 40 cm), delo pa je lahko tudi 3D-kompozicija.
Praskanko lahko fotografirate sami in fotografijo (vsaj 90 odstotkov fotografije naj
bo delo) pošljete po elektronski pošti na art@layer.si ali pa ga po dogovoru prinesete v Layerjevo hišo, kjer ga bodo fotografirali. Odprte so tri starostne kategorije:
otroci do 10 let, mladi-dijaki do 18 let in študentje-odrasli. Najizvirnejša dela bodo
simbolično nagradili. Izbor bo naredila ekipa Layerjeve hiše, prva nagrada je ledena
kava za tri, druga ledeni ingverjev čaj za dva in tretja kava ali čaj po izbiri za enega.
Nagrade bo mogoče unovčiti v Kavarni Layer, ko bo ponovno odprta. Razstava del
bo na ogled virtualno na spletni strani layer.si (tu so tudi vsa pojasnila o natečaju in
tehniki praskank), v živo pa v galeriji Stolpa Pungert med 5. in 20. majem. I. K.
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Prelet za dvajset let
Prelet je razstava in so predstave, ki bodo v maju zaznamovale dvajsetletnico Lutkovnega
gledališča Nebo.

Besedilo: Igor Kavčič

P

relet je zagotovo pravi naslov in hkrati izziv za potovanje
več kot dvajset let dolgega, širokega, velikega, pisanega
ali zgolj preprosto neba, ki ga tokrat imenujemo Nebo.
Lutkovno gledališče (LG) Nebo je bilo ustanovljeno leta
2001 v Kranju. Prvo predstavo Soba so pripravili Petra Stare,
Andrej Štular in Marko Završnik in jo ob spodbudi Cveta Severja in Vladimirja Roossa premierno izvedli 10. maja istega leta.
Predstava je takoj doživela uspeh in bila uvrščena na Slovensko
srečanje lutkovnih skupin, na festival Vizije, na Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije in na mednarodni festival Lutke.
Od tedaj so se gledališču pridružili ustvarjalci različnih umetniških področij, s katerimi so skupaj uprizorili več kot dvajset
lutkovnih predstav tako za otroke kot za odrasle. Nekatere od
njih so bile prikazane na številnih selekcioniranih festivalih
doma in v tujini (Hrvaška, Bosna, Srbija, Italija, Avstrija,
Nemčija, Poljska, Francija, Turčija, Izrael, Rusija, Kazahstan,
Južna Koreja, Tajska, Indonezija, Avstralija, Maroko, Tunizija). Gledališče je v dvajsetih letih sodelovalo z različnimi
ustanovami (Forum Ljubljana, Cankarjev dom Ljubljana,
Mini teater, KUD France Prešeren, ZRC SAZU, KUD Qulenium Ljubljana …) in posamezniki (Andrej Adamek, Andrej
Rozman - Roza, Mojca Osojnik, Peter Kus, Katja Stare, Uroš
Usenik, Maja Peterlin, Eva Kraševec, Borut Kržišnik, Zoran
Srdić, Ksenija Ponikvar, Ana Romih in drugi).
Lutkovno gledališče Nebo ohranja klasične lutkovne tehnike
ter raziskuje povezovanje drugih umetniških medijev – fotografije, stripa, filma, plesa – z lutkovnim gledališčem. V gledališču pripravljajo poetične otroške predstave in angažirane
odrske dogodke za odrasle, doslej so tako uprizorili več kot
dvajset celovečernih predstav ter enodejank. Njihove predstave so prežete s poetiko, humorjem in inovativnostjo. Od
leta 2005 v okviru gledališča deluje tudi otroška in mladinska
skupina Laboratorij, ki vsako leto pripravi avtorsko predstavo.
Maj bo mesec praznovanja dvajsetletnega delovanja LG Nebo.
Začelo se bo 10. maja ob 19. uri z dokumentarno razstavo
Prelet ter predstavo za odrasle Soba. V naslednjih dneh bo
sledilo še nekaj predstav preteklih sezon in premiera nove
predstave Kovček. Sledile bodo predstave: Take ljudske (13.
maja ob 10. uri), To je Ernest (14. maja ob 10. in 18. uri), Zakaj

Prva predstava LG Nebo pred dvajsetimi leti je bila Soba.
/ Foto: arhiv LG Nebo

teče pes za zajcem (15. maja ob 10.30), Zrcalce (20. maja ob
10. uri), Ostržek (21. maja ob 18. uri), Ptič (22. maja ob 10.30)
in premiera predstave Kovček (11. junija v okviru Festivala
Kalejdoskop). Vsi dogodki se bodo odvijali na vrtu in v dvorani
Otroškega kulturnega centra Krice krace. Program seveda
velja, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, sicer se
izvedba prestavi na kasnejši čas.
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Ob branju prešeren
Beremo prešerno je naslov akcije spodbujanja branja slovenske književnosti,
ki so jo tudi letos pripravili v Mestni knjižnici Kranj.

Besedilo: Igor Kavčič

N

e, seveda ne. S tem, da beremo, se ne primerjamo z
našim pesniškim prvakom, se pa lahko ob branju slovenske izvirne literature kaj lahko počutimo prešerno
– zelo sproščeno, veselo razpoloženo, kot nam pojem
razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ko govorimo o
knjigah, imamo v mislih tudi knjižnico. Verjeli ali ne, naša
kranjska – po dikciji ljubljanskega župana bi naš kranjski Rakovec brez težav lahko govoril o najlepši knjižnici na svetu – je na
eni lokaciji v prenovljenih prostorih stavbe nekdanjega Globusa že celih deset let. Kranjčani smo se navadili, da knjižnica že
desetletje niso »le« knjige, da je njeno področje delovanja zelo
široko in bi jo lahko poimenovali kar za pomembno kulturno
in družbeno središča mesta.
A vrnimo se k branju. Že leta 2012 so v knjižnici izvajali različne akcije za spodbujanje branja. Prva je imela naslov Branje
jeseni in se je dobro prijela, zato so akcije pripravili tudi v
drugih letnih časih in tako spodbujali zimsko branje, branje
na pomlad in poletno branje. Bralce, ki so prebrali določeno
število knjig, so tudi nagradili. Akcije so bile uspešne, v njih
pa je sodelovalo od 200 do 250 bralcev, kako leto več, spet
drugo manj.
V želji po spodbujanju branja del slovenskih avtorjev pa so
lani prvič pripravili akcijo Beremo prešerno s slovenskimi
avtorji, ki je potekala med dvema »Prešernovima« datumoma,
8. februarjem in 3. decembrom. »Podpiranje in spodbujanje
branja slovenske literature je seveda eno poslanstev knjižnice,« ob opažanju, da so domači avtorji sicer manj brani kot pa
tuji, pove Damjana Mustar, ki v Mestni knjižnici Kranj deluje
v posebni delovni skupini za spodbujanje branja. »Lani smo
akcijo posvetili 220. obletnici pesnikovega rojstva in 50-letnici
Tedna slovenske drame, zato smo bralce še posebej spodbujali k branju dramskih besedil. Žal nas je presenetila epidemija
in akcija ni stekla tako, ko smo si jo zamislili, namreč z velikim dogodkom ob zaključku, smo pa zato vsakega sodelujočega nagradili s celoletno članarino v naši knjižnici.«
Letos spodbujanje branja slovenske literature nadaljujejo.
Akcijo Beremo prešerno so začeli 21. marca, na svetovni dan
poezije, trajala pa bo do 20. novembra, ko zaznamujemo dan
slovenskih splošnih knjižnic. Če so lani v prvi plan postavili

Nič lepšega: Beremo prešerno v Prešernovi ulici / Foto: Igor Kavčič

branje dramskih besedil, so letos to slovenski avtorji strokovnih del s področja umetnosti, arhitekture, filozofije, sociologije, psihologije …
V akciji lahko sodelujejo člani knjižnice, starejši od 15 let, ki
obiskujejo bodisi knjižnico v Kranju bodisi njene krajevne
enote v sosednjih občinah. Za sodelovanje v akciji je treba
prebrati sedem leposlovnih knjig slovenskih avtorjev, in sicer
najmanj po eno iz vsake priporočene zvrsti: romani (lahko
izbirate v različnih žanrih, kot so zgodovinski, satirični, fantastični, kriminalni roman ...), potopisi, pesništvo, kratka proza, eseji, spomini in dnevniki ter leposlovno delo katerekoli
zvrsti, ki je izšlo z letnico 2021. Za vsako prebrano knjigo je
v letak (na voljo so v vseh omenjenih knjižnicah in tudi na
spletni strani) treba izpisati citat, s katerim bi privabili k branju posamezne knjige tudi druge bralce.
V ta namen so pripravili tudi posebne pakete, v katerih ponujajo v branje slovenske avtorje iz vseh sedmih predlaganih
področij. Na voljo so v drugem nadstropju knjižnice v Globusu na oddelku slovenske književnosti, kjer bralce tudi sicer
čakajo bogate knjižne police s slovenskimi avtorji. Vsak izpolnjeni letak namreč prinaša prikupno nagrado, ki jo bodo
sodelujoči lahko prejeli od praznovanja desetletnice knjižnice
Globus, od 29. junija naprej. Akcijo Beremo prešerno podpira
in sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v
okviru projekta bralne kulture.

SEZONA ŽARA
JE TU!

Top cena

244,99

zelena

Vrtna gugalnica „Sorrentino“
Prašno barvano jekleno ogrodje. Streha in blazine iz poliestra.
Mere: pribl. š 200 x v 164 x g 120 cm. Št. art.: 1569060 in dr.

9,99
Osnovni set za žar
3-delni. Št. art.: 1172170

Top cena

www.obi.si

2,49
Briketi za žar „Grillprofi”

Dolg čas gorenja. Iz naravnih surovin.
Izdelano v Nemčiji. 2,5 kg. Št. art.: 7830946

99,99
Žar na oglje „Jaxon“
Za peko na žaru in dimljenje. Premičen. S termometrom v pokrovu in litoželezno rešetko
za žar z vstavkom za modularni sistem pečenja. Skupna velikost rešetke: 58 x 42,5 cm.
Mere: š 102 x v 104 x g 68 cm. Št. art.: 1549039

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

Akcija velja do 15.5. oz. do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.
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Predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec je triglavanom podelil pokal za zmago v Mednarodni hokejski
ligi. Prevzel ga je kapetan Miha Ahačič.

Izpolnili cilj in dvignili pokal
Hokejisti HK Triglav so postali zmagovalci Mednarodne hokejske
lige (IHL). V finalu so proti Slaviji Junior dobili vse tri tekme.

Besedilo: Jože Marinček
Foto: Gorazd Kavčič

N

a prvi so zmagali s 4 : 2, na drugi s 5 : 3. Najbolj napeto
je bilo na tretji tekmi. Zmagali so po podaljšku s 6 : 5 (2
: 2, 2 : 1, 1 : 2, 1 : 0). Pokazala se je velika želja nasprotnika, da bi vsaj enkrat v finalu zmagal. Trener Triglava
Gorazd Drinovec že pred tekmo ni mogel računati na Krištofa Potočnika, v 23. minuti srečanja pa je bil izključen izkušeni
Anže Terlikar. Kranjčani so bili oslabljeni tako v prvem kot v
drugem napadu, a to ni ustavilo njihove želje po uspehu. Za
domače so zadeli Nejc Burgar, Nejc Hočevar, Mihael Potočnik,
Sebastjan Grošelj, Žan Zupan, v podaljšku pa je zlati gol dal
kapetan Miha Ahačič.
Po končani tekmi sta predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, ki je tudi župan Mestne občine Kranj,
in tehnični direktor Hokejske zveze Slovenije Jure Penko
hokejistom HK Slavija Junior za drugo mesto predala srebrne medalje, hokejistom HK Triglav pa zlate in pokal, ki ga

je prevzel kapetan Miha Ahačič. Kranjčani so tretjo tekmo
odigrali v postavi: Urban Hafner, Uroš Plavc, Miha Ahačič,
Matevž Ban, Urban Ban, Nejc Burgar, Sebastjan Grošelj, Nejc
Hočevar, Jure Jelar, Jaša Jenko, Žan Markič, Miha Morel,
Peter Pavc, Jan Pavlovič, Mihael Potočnik, Ožbe Šlibar, Matic
Štenkler, Anže Terlikar, Žiga Udir in Žan Zupan. Trener je
Gorazd Drinovec, pomočnik Anže Pintar, tehnični vodja pa
Rok Stipanovič.
»Čestitam fantom za to tretjo zmago, na kateri so se morali
zelo potruditi. Ne nazadnje smo bili zelo presenečeni, ko je
bil po neki pritožbi po drugi tekmi kaznovan Krištof Potočnik
in smo ostali brez pravega drugega napada. Na tretji tekmi pa
po mojem prestroga izključitev Terlikarja iz igre in ostali smo
še brez pravega prvega napada. Da o vratarjih ne govorim.
Poškodovan je bil naš prvi vratar Kristjan Šenk, s poškodbami
in boleznijo se je boril tudi Uroš Plavc, za zadnjo tekmo pa
nam je bolezen v posteljo položila še mladega Gala Remškarja
Jelarja,« je povedel trener HK Triglav Kranj Gorazd Drinovec.
S to tekmo so triglavani zaključili uspešno sezono, v kateri so
osvojili tudi tretje mesto v državnem prvenstvu.
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Želijo si zmage
Kolesarji Kolesarskega kluba Kranj so v začetku marca začeli novo tekmovalno sezono.

Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Č

lanska ekipa je mešanica izkušenih in mladih kolesarjev.
V konkurenci elite nastopajo Luka Čotar, Uroš Repše,
Jaka Primožič, Martin Lavrič, ki je že bil član kranjskega kluba in se je zadnji dve leti kalil v razvojni ekipi
NTT, in Leon Šarc, ki je prišel iz primorskega MebloJogija.
Kolesarji U23 pa so Nik Čemažar, poškodovana Aleš Pirih in
Bine Lotrič, slednji je prišel iz smučanja, Jaka Vovk, ki je prav
tako novinec, prej je treniral veslanje, in Luka Ziherl, ki je
prišel iz naših mladinskih vrst. O ciljih v sezoni je spregovoril Matjaž Zevnik, trener in direktor kluba: »Glavni cilji so
državno prvenstvo konec junija in domača kranjska dirka, ki
bo tradicionalno z dvodnevnim programom 24. in 25. julija.
Prvi dan bo kriterij, drugi dan pa VN Kranja. Ti cilji se iz leta
v leto ponavljajo. To so le dirke, ki nam največ pomenijo. O
rezultatih je težko govoriti. Na vsaki dirki je cilj nastopiti čim
bolje in končno na kakšni tudi zmagati – prekiniti zmagovalni
post, ki traja že okrog tri leta.«

Matjaž Zevnik pravi, da so v sezono vstopili dobro
pripravljeni in upajo, da se bo to pokazalo tudi na dirkah.

Zaradi pomanjkanja dirk je konkurenca tudi na teh, na katerih nastopajo kranjski kolesarji, zelo močna, tako da bi bila
vsaka zmaga zelo lep uspeh.

www.ajm.si
Prodajni salon AJM Kranj I Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj I t. 04/234 28 08 e. kranj@ajm.si

Največja trgovina z
električnimi kolesi pri nas

oglasno sporočilo / www.a2u.si

Kolesarsko trgovino A2U boste našli v poslovni coni v Šenčurju, kjer deluje že od leta 2006. Pred dvema letoma so
svojo ponudbo razširili še v Ljubljano, na Tržaško 133, in
sicer s trgovino, imenovano A2U eBike store.
Trgovina A2U zadnja leta načrtno gradi ponudbo električnih koles, zato boste pri njih prav gotovo našli največjo
ponudbo električnih koles pri nas – priznanih znamk Haibike, Lapierre, Winora, Ghost in Wilier. Prihodnost rekreativnega kolesarjenja je električna, je prepričan direktor Uroš
Globočnik, zato A2U trgovina postaja sinonim za izbiro in
nakup električnega kolesa po meri vsakega.
Pandemija covida-19 je zavrla dobavo koles in nadomestnih delov ter hkrati prispevala k temu, da so ljudje že lani
kolesa tako rekoč razgrabili. Tudi v letošnjem letu so na vidiku težave z dobavami, povpraševanje pa še kar narašča. V
trgovini A2U so se na izredne razmere dobro pripravili in
imajo verjetno največjo zagotovljeno dobavo električnih
koles v Sloveniji, pravi direktor Uroš Globočnik. Trenutno
imajo kar trikrat večjo zalogo kot lani v tem času. Je pa res,
da nad naročili po željah strank niso navdušeni, saj dobav
ni, še dodaja Globočnik. Lahko pričakujemo le kolesa, ki so

Pogled v trgovino A2U

jih prednaročili že lani junija, vendar se tudi na to ne morejo
povsem zanesti, saj ni zagotovila, da bodo prišla.
Seveda pa v trgovini ne prodajajo samo električnih koles,
pač pa tudi vsa druga kolesa in opremo, med njimi tudi
vrhunska cestna kolesa Colnago, s katerimi tekmuje tudi
naš kolesarski as Tadej Pogačar. Vemo, da dobra kolesa
niso ravno poceni, zato vam v trgovini A2U nudijo možnost
nakupa na obroke. Nakup kolesa lahko varno opravite tudi
na spletu, plačate po predračunu ali s kartico, kolo pa vam
sestavljeno pripeljejo na dom. Nakup še nikoli ni bil tako
enostaven.
Naval na kolesa pa kar ne pojenja. Kolesa so se namreč v
primerjavi z lani podražila za vsaj deset odstotkov, lahko pa
bodo sledile še dodatne podražitve. Posledično lahko podražitve pričakujejo tudi končni kupci, predvsem pa se bodo
zmanjšali popusti na kolesa, ki so na slovenskem trgu nadpovprečno visoki. Za podražitev sta odločilna dva razloga:
logistični stroški so zaradi koronavirusnih ukrepov od tri- do
štirikrat višji, poleg tega pa so nekateri proizvajalci komponent že močno navili cene. Če torej kupujete kolo, ne odlašajte, saj ni zagotovila, da jih boste poleti še lahko dobili.

Električna
a Kolesa
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LAPIERRE Overvolt TR 5.6 Lady
Polno vzmeteno 27,5˝
Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Že Na Zalogi

Cena: 4.299 €

HAIBIKE AllMtn 3
Polno vzmeteno 29˝/27,5˝
Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Cena: 4.799 €

N OVO 2 0 2 1
Že Na Zalogi
LAPIERRE Overvolt Urban 4.4.
Mestno kolo
Bosch Active Line Plus 50Nm
Bosch 400Wh

Cena: 2.499 €
akcija 2020
RAZPRODAJA

HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝
Yamaha PW-ST 70Nm
Yamaha 500Wh
Cena: 2.999 €

NOVO 20 21
Že Na Zalogi
Otroško 9 let
LAPIERRE Overvolt HT 24
YAMAHA PW-TE KID
Yamaha 400Wh

akcija
j 2.400 €

2.199€

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

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

www.a2u.si

A2U d.o.o. Ljubljana Vič
Tržaška cesta 133
1000 Ljubljana
t: 01 29 26 330

www.a2u.si
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Poroka brez skrbi
Dobre priprave omogočajo, da poročni dan poteka gladko in brez dodatnega stresa.
Besedilo: Ana Šubic
Foto: Tina Dokl

O

mejitve, povezane z epidemijo,
veljajo tudi za poroke in se hitro
spreminjajo, temu pa je treba prilagajati tudi načrte glede izvedbe
poročnega dne. Na Upravi enoti (UE)
Kranj opažajo, da se marsikateri par
odloči prestaviti obred na kasnejši čas,
ko pričakuje ugodnejše razmere. Za
letošnje leto so do sredine aprila prejeli 139 prijav za poroke, kar je nekoliko
manj kot v istem obdobju v preteklih
letih. V uradnih poročnih prostorih v
Mestni hiši v Kranju je prijavljenih 17,
v gradu Khislstein 13 in na sedežu UE
25 sklenitev zakonskih oz. partnerskih
zvez, 84 parov pa se želi poročiti na
lokacijah zunaj uradnih prostorov.

Za letošnje leto so na UE Kranj do sredine aprila prejeli 139 prijav za poroke.
Kot ocenjujejo, je to nekoliko manj kot v istem obdobju v preteklih letih.

foto: Katja Jemec

Poroka v poročni dvorani dvorca Visoko . Poroka na prostem
Poroka pod kozolcem

foto: Jana Kuhar

Grajska poroka . Mestna poroka
Poroka na mestnem vrtu . Poroka na grajskem vrtu

Informacije in prijave: Turizem Škofja Loka
info@visitskofjaloka.si . www.visitskofjaloka.si . M: 030650377

Ne glede na to, ali bo poroka v večjem ali manjšem obsegu,
pa so prej potrebne ustrezne priprave, s katerimi poskrbimo
za vse detajle – od izbire poročne lokacije, obleke do prostora
za slavje, kulinarike, programa, glasbe … Ker si vsaka nevesta
na poročni dan želi biti čudovita, je treba pravočasno obiskati
tudi tudi lepotne strokovnjake, enako velja za ženina.
Čas prvega obiska kozmetičnega in frizerskega salona je odvisen od stanja kože, nohtov in las, pravijo v lepotnem centru
dm Studio v Kranju. Neveste naj na prvi nasvet h kozmetičarki pridejo vsaj štiri mesece pred poroko, da lahko pravočasno
ocenijo stanje kože in nohtov. »Če so lasje v slabšem stanju,
priporočamo prvi obisk stilista vsaj tri mesece prej, saj za izboljšanje stanja potrebujejo dodatno salonsko nego,« so opozorili.
Zelo pomemben del priprav sta poskusno ličenje in friziranje,
ob katerih se nevesta prepriča, ali ji make up in pričeska zares
ustrezata. Na poročni dan je prepozno za večje spremembe.
Make up prilagajajo željam neveste ali ženina. »Trendi ličenja
pri nevestah se iz leta v leto spreminjajo, rdeča nit pa ostaja
ista: čist in naraven make up,« so pojasnili v dm Studiu. Tudi
pri urejanju nohtov je vodilo lep, naraven in čist videz. »Barvne
konice nohtov so zadnja leta izredno 'in', izhajajo pa iz klasične
francoske manikire. Klasične bele konice pa se barvno spreminjajo. Letos lahko zasledimo veliko pastelnih mat odtenkov, ki
se zaključijo z gloss ali mat videzom.« Glede trendov pri poročnih pričeskah so v dm Studiu povedali, da so se letos nekoliko
»razbohotile«, saj vključujejo veliko kitk, valov in razpuščenih,
razmršeno spetih las. »Vse bolj popularne so tudi zelo navidezno polne pričeske iz turških nadaljevank, ki trenutno prevla-

Za poročne pričeske so še vedno priljubljeni lasni
dodatki: biseri, rožice, venčki.

dujejo tudi na družbenih omrežjih.« Za poročne pričeske so
še vedno priljubljeni lasni dodatki, kot so biseri, rožice, venčki.
Vedno več nevest se odloči tudi za manjšo svetlečo krono.
Če ima ženin posebne želje glede pričeske, je priporočljivo, da
pred poroko pride na poskus vsaj dvakrat, tako kot neveste.
Moškim, ki jim nastaja pleša, stilisti pomagajo s posebnim barvnim prahom, s čimer dosežejo polnejši in gostejši videz las.
Glede obiska kozmetičnega salona veljajo enaka priporočila kot
pri ženskah, še zlasti ob problematični koži. Vse več ženinov
pred poroko obišče tudi brivca. »Ker ima lahko ženin občutljivo
kožo, naj ga obišče vsaj enkrat pred poroko, da se pripravi načrt
urejanja brade,« so svetovali v dm Studiu.

od leta 1989

“Prve stvari smo začeli deliti z drugimi že v otroštvu
in od takrat si jih z enako dobrim občutkom delimo vedno več.”

trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50
Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
	preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
 metraža z otroškimi motivi, podloge in blago

Lepo je deliti.

Pošljete SMS s ključno besedo

SKUPAJ

(darujete 1 EUR)

za vezenje

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti

www.rks.si

Velika izbira profesionalnih zadrg
iz umetnega materiala za navtiko,
cerade, transportne torbe, tende,
predprostore, šotore …

(darujete 5 EUR)

na 1919.

BREZPLAČNA OBJAVA

ASTAR EXPORT IMPORT d.o.o., REŠEVA 14, KRANJ

 šiviljska popravila

SKUPAJ5

ednji občini
slikarka, doma iz Goričan v sos
Andreja Eržen je akademska jenjsko in ustvarjalno pot plemeniti tudi
Medvode, zadnja leta pa svojo živl že imeli priložnost videti, vetrnice na
v Kranju. Njena dela smo v Kranju hiše, svetlobne objekte na kamnitem
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Maja Vunšek in Blanka Avguštin Florjanov
ič
Filozofski fakulteti sta skupaj študirali bibliotekar sta kolegici s »faksa«, na
stvo. Prva je v knjižničarstvu
ostala in je novopečena direktorica Mestne knjižn
ice Kranj, s knjigami – le da
nekoliko starejšimi – pa se ukvarja tudi druga,
saj deluje kot restavratorka za
srednjeveške rokopise in stare tiske v Arhivu Repu
blike Slovenije. Tokrat ju
je ponovno združila Dalmatinova Biblija, katere
izvod hranijo tudi v kranjski
knjižnici, restavratorka pa je iz nekoč zdelane
gmot
svojo restavratorsko ekipo novo življenje vdahn e pomembnega papirja s
ila eni najbolj uglednih knjižnih
izdaj v slovenščini. I. K. / Foto: Igor Kavčič

V Kranju smo nedavno naleteli na znani modni navdušenki
Renato Bohinc in Petro Kraus (na fotografiji), ki se je tokrat
odločila, da ženskam predstavi svojo zamisel o trenirki.
»Letošnji top trend so trenirke. Vrača se tudi tekaški stil
superg. Če to združimo, dobimo moden, šik in udoben
stajling v enem,« pravi Krausova in nadaljuje, da njene
trenirke KFL vseeno niso le trenirke, kot smo jih vajeni.
Izdelane so namreč iz pliša, ki je zelo hvaležna tkanina. »Se
ne mečka, ne pušča 'kolen', kot smo vajene pri bombažu.
Hlačnice so ravnega, širokega kroja, ki je v modi in zelo
hvaležen, saj prekrije kakšen odvečen kilogramček, ki smo
ga pridobile v tem času karantene.« Ponosno poudari, da gre
za slovenski modni izdelek. A. B. / Foto: osebni arhiv

V kranjskem Trainstation Subartu ostajajo aktiv
ni: produkcijska avdio-video ekipa je s koncerti
predramila glasbene navdušence, nadaljujejo
pa tudi projekt 3 platna. Zanj marljivo skrbi Živa na spletu
Drinovec, s
svojimi deli pa nas je uročila multidisciplinarn
a ustvarjalka Urška Medved. Razstava del vseh
sodelujočih
bo v poletnih mesecih na ogled na ulicah mest
nega jedra. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranjski taborniki so letos že dvajsetič izpeljali čistilno akcijo Očistimo
Kranj – Kranj ni več usran. Čiščenju na Sv. Joštu, ki je kot najbolj priljubljena
kranjska izletniška točka žal tudi precej obremenjen z odpadki, sta se pridružila
tudi župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe (na sliki), podžupan Robert
Nograšek in nekateri mestni svetniki pa so se čiščenja lotili v svojih krajevnih
skupnostih. Po vsej občini se je akcije udeležilo okoli 1700 občanov in iz narave
odstranilo skupno 16,5 tone odpadkov. Naj jih bo naslednje leto vsaj pol manj!
Odpadkov, ne udeležencev akcije ... S. Š. / Foto: Primož Pičulin

Že 25 let z vami!
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Torte so bile vedno izziv
Malo po tistem, ko je podal roko Abrahamu, je vstopil v svet domačega MasterChefa. Za kuho se je
navdušil že v otroštvu. Rad je kukal v lonce, iz katerih se je kadilo, opazoval mamo pri delu v kuhinji,
najraje pa pri peki. Z veseljem se loteva novih, zanimivih stvari, pravi Dušan Šubic, ki ga lahko te dni
spremljamo v kulinaričnem šovu MasterChef Slovenija.

Besedilo: Alenka Brun

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

Dušan Šubic dela v IT-oddelku trgovskega podjetja. Rad igra badminton, kolesari, pleše. Včasih je sicer več, ga pa kar
hitro zasrbijo pete, če sliši glasbo, ki mu
gre v ušesa, pravi. Je tudi član društva
Mensa Slovenije. To je največje, najstarejše in najbolj znano društvo, katerega člane odlikuje visok inteligenčni
količnik. Dopustuje najraje v kampu ob
morju, v borovem gozdičku, nastanjen v
šotoru. Čeprav se za vstop v MasterChef
Slovenija ni veliko pripravljal, je ravno
na zadnjem dopustu razmišljal, da ne
bi bilo slabo, če bi poskusil filirati ribo.
In kot smo videli v eni od oddaj, mu je
znanje še kako prav prišlo. Škampi in
lignji so pa tako ali tako pri njem redno
na poletnem meniju, še doda Šubic, ki
je sicer otroštvo preživel v Žireh, živel
tudi v Škofji Loki, sedaj pa je že nekaj
let Kranjčan.

Kaj pa kakšna druga hrana, nas zanima,
ker vemo, da mu gredo torte najbolj od
rok. Izvemo, da vampov še ni delal in jih
tudi ne je, sladice pa si privošči le občasno. Lani se je v prvem valu epidemije, ko smo ostajali doma, navdušil nad
peko z drožmi. Z njimi se je ponovno
srečal na pripravah za MasterChefa, kjer
so imeli delavnico z Anito Šumer, ki o
drožeh govori tako, da je nemogoče, da
jih ne bi vzljubil, se nasmehne Šubic.
»Sedaj je pica vedno z drožmi, mislim,
testo zanjo,« poudari.
Kaj pa žar, nas zanima.
S peko na žaru se je sicer doma občasno srečeval, nam razloži, resneje pa
prvič pred dobrimi desetimi leti, ko so
se v omenjenem društvu pogovarjali, da
bi pri enem od članov naredili piknik.
Takrat je prvič pripravljal meso za okoli petdeset ljudi in mu je kar dobro šlo,
ponosno pove. Da pa je bil to obenem
tudi velik izziv, še doda. Večinoma mu
stvari uspejo v prvem poskusu. »Morda

Dušan Šubic
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v tem času naporen, ker je zraven še
delal na daljavo in tudi zato mogoče ni
bil toliko družaben, kot je kdo od njega
pričakoval.
»Vedel sem, da bom imel probleme
z uro. Doma si vzamem čas, tega pa
v šovu ni ravno veliko na razpolago.
Manjkala mi je 'kilometrina' v recimo
kreiranju, kar vidimo skozi oddaje. Razlika je očitna od prvega mrtvega krožnika pa do tistega z govejo juho, ki je bil
že dosti lepši. V oddajo MasterChef sem
šel dejansko po izkušnjo, je bila pa seveda tudi radovednost tista, ki me je gnala,
da sem se prijavil.«
Zanima nas še, ali je v situacijah, v katerih se je v šovu znašel, o sebi spoznal kaj
novega. Za trenutek pomisli, potem pa
pove, da ga je šov dejansko naučil, da se
bo v nadaljevanju s tujimi mnenji precej
manj obremenjeval. Morda bo zaradi
oddaje postal malce bolj prepoznaven,
se pa, pravi, vedno zabava, ko vidi, na
kakšne načine ljudje pristopajo in ga
sprašujejo o tem, kdo bo zmagal ...
»Vedno jim rečem: v petek se gre
domov. In potem začnejo razmišljati ...«
še pove Dušan Šubic.

Veselje do hrane pa mi je privzgojila
mama. Kar naprej sem gledal v lonce, čeprav sem jo raje gledal pri peki.
Imel sem sto in eno vprašanje. Vse me
je zanimalo. Kuham rad, vendar bolj
v smislu eksperimentiranja, preizkušanja, kar se v MasterChefu tudi vidi.
Torte kot take pa so me vedno privlačile, ker so mi predstavljale izziv. Pri peki
tort moraš biti precej natančen in lahko uporabiš domišljijo. Pa mi je uspela prva, pa druga, tretja … in je steklo,«
pripoveduje. Vendar ga peka nikoli ni
zanimala toliko, da bi se zanjo odločil
poklicno. Pravi, da mu je v veselje in ga
sprošča. Nasploh, poudari Šubic, pa v
življenju počne le stvari, ki so mu v veselje. »Tudi s službo je tako. Če mi ne bo
več v veselje, bom začel iskati drugo.« In
ni ravno največji ljubitelj ponavljanja.
»Torto naredim enkrat, dvakrat, trikrat.
Ko jo pripeljem do nekega nivoja, me ne
zanima več in najdem nov izziv.«
V MASTERCHEF SLOVENIJA ODŠEL PO
ZNANJE IN NOVO IZKUŠNJO Takoj bi šel
še enkrat, izstreli. Tremo je imel pred
kamerami prvi dan, potem je nanjo
pozabil. Prizna pa, da je bil urnik zanj

celo bolje kot v drugem, ker se prvič v
recept poglobim, drugič pa se že posvetim prirejanju in spreminjanju recepta.«
DVA HLADILNIKA Na televiziji si Šubic z
veseljem ogleda kakšno kuharsko oddajo na programu 24Kitchen. Še posebno
ima rad Rudolphovo pekarno Rudolpha
van Veena. Možakar mu je simpatičen,
vedno se od njega kaj novega nauči in
na trenutke se lahko z njim celo poistoveti.
Torej ima zato doma dva hladilnika,
ugibamo. Šubic se zasmeji in pojasni:
»Enega imam za živila, enega za torte. Ker vsakič, ko narediš torto, potem
razmišljaš, kaj vse moraš vzeti iz hladilnika, da bo torta šla na polico in je
najbolje, da imaš dva hladilnika. Pa še
mlečni izdelki se, vemo, hitro navzamejo vonjev in sem se tudi zato odločil, da
si omislim še enega.«
TORTE Udeležba v domačem MasterChefu je bila za Dušana Šubica posebna izkušnja. K prijavi so ga pravzaprav
spodbujali domači in sodelavke v službi,
ki jih je redno »zalagal« s tortami, pove.
»Kot otrok sem bil izjemno radoveden.

TESTENINE DOMAČI
ISTRSKI FUŽI, 1 kg
ČEBULA ,
PRAŽENA, 1 kg

SIR TOAST REZINE, 1 kg
5,39 EUR

3,84 EUR

3,49 EUR

OLJE BUČNO,
NERAFINIRANO,
PREMOŠA ,1 l

SIR JOŠT
LJUBLJANSKE
MLEKARNE,
1 kg
6,32 EUR

12,49 EUR

TUNA RIO MARE, 80 g x 4
4,65 EUR

OLJE, OLJČNO,
EKOLOŠKO
EXTRA DEVIŠKO,
TONIN, 0,75 l
14,99 EUR

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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Izkušnja s
Parkinsonovo
boleznijo

Jeza
Pri svojih šestdesetih letih opažam, da se ves čas jezim.
Ogromno malenkosti me spravi iz tira. Še bolj mi je čudno,
ker so ljudje ob istih dogodkih mirni, se celo iskreno smejijo ali zamahnejo z roko. Jezi me nepospravljena soba, nenatančne informacije v poročilih, jezijo me mladi ljudje s svojo
hitrostjo, jezijo me uspešni ljudje in jezijo me lenuhi. Jezi me
žena in politika. Nekaj že najdem. Opažam tudi, da mi moja
jeza pobere veliko življenjske energije, saj se niti nimam časa
veseliti in uživati vsakdana. Ali bo to trajalo do smrti?

Toplina

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

V Sloveniji se vsako leto 11. aprila
pridružujemo zaznamovanju svetovnega
dneva Parkinsonove bolezni, ki je trenutno
najhitreje rastoče nevrodegenerativno
obolenje. Marijan Mohorič iz Podblice ima
osebno izkušnjo s to boleznijo, je tudi vodja
gorenjske enote društva Trepetlika.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

K

akšna je vaša osebna izkušnja, kako ste prepoznali prve simptome bolezni, kako hitro ste
bili diagnosticirani in kako poteka zdravljenje?

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

Spoštovani! Če ne boste nič storili, boste res s to nadlogo umrli.
Je pa škoda, ker nam je čas na zemlji odmerjen. Zato je prav, da
se odločimo in stopimo veselju in radosti naproti. Žal pa je tako,
da do lepih stvari, občutij, čustev pridemo s trudom, neprijetnostmi in včasih tudi skozi bolečine. Dejansko je za vas stalna jeza že
bolečina. Mnogi takšne bolečine malo zalijejo z alkoholom, veliko
več delajo, kot je treba za preživetje, povečajo količino športa do
nezdrave ravni, se prepričujejo, da to ni nič takega, hazardirajo,
padejo v depresijo, ekrani so pa tako in tako dostopni povsod. Vse
to so načini, da pobegnemo od sebe. In ker je to nezdravo in škodljivo, je normalno, da se (tudi zato) jezimo. Škodujemo sami sebi.
Rešitev je torej pot k sebi in prevzemanje odgovornosti. Jeza je
vaša in le vi jo lahko rešite. Najprej boste začeli intenzivno opazovati svoje telo, ko pride jeza. Kateri mišice se vam napnejo, kam se
naprej požene kri, kako stiskate zobe, kakšna je napetost v vratu
in kaj se dogaja z vašimi rokami. Ali je napetost enaka v levi in
desni roki? Kako se spremeni vaša hoja? Ali obremenjujete levo
nogo bolj kot desno? Z zavestnim opazovanjem boste možganom
začeli pošiljati nove signale. Nato boste začeli ugotavljati, kako jezo
izražate. Ali jo skrivate pred drugimi, ali jo pokažete na nespoštljiv
način, ali vsem drugim »najedate« s svojo zoprnijo ali se jezite le
navznoter? Posebno boste pozorni, katere in kakšne osebe vam
prebujajo jezo. Kakšnim ljudem upate pokazati jezo in kakšnim ne?
Že samo ta faza vam bo vzela veliko časa. Sicer pa to lahko vsak dan
izvajate. Nato boste od fizičnega telesa preusmerili svojo pozornost na svoj notranji svet, svoje psihično telo. Začeli boste doživljati
svojo jezo – kako je biti z njo, kaj vam povzroča, ali se jeza poveča
iznenada ali raste postopoma, ali vam je lažje, da imate monologe,
ali potrebujete sogovornike. To vam bo vzelo še več časa.
Potem ... Potem pa pride najlepši del. Ugotovili boste, da je jeza le
čustvo. Celo več. Je čustvo, ki nam pomaga ustaviti krivice. Zato jo
potrebujemo. Življenje brez krivic je lepo. Nato boste dobili dostop do veselja, radosti, sreče, zadovoljstva, iskrenih nasmehov ...

Diagnozo, da imam Parkinsonovo bolezen, sem dobil
leta 2009. Zdravnica mi je povedala diagnozo že ob prijavi na pregled, enako je menil tudi nevrolog že na prvem
srečanju. Že pred tem so se kazali znaki za to bolezen,
kot so pogosto uriniranje, podrsavanje z nogo, občasno
tresenje roke, izguba voha, pisava je bila vedno manjša
... Nisem se sprijaznil z dejstvom, da sem bolan. Še zlasti
ker sem bil še vedno aktiven, kar pomeni, da sem lahko
opravljal tudi težja fizična dela. Takoj po diagnozi sem
zaprosil za drugo mnenje pri nevrologinji na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Izvid je bil enak. Nevrologinja mi
je potrdila Parkinsonovo bolezen in mi predlagala včlanitev v društvo Trepetlika. Tudi svojci so mi predlagali,
da se včlanim v društvo, kar sem tudi storil, predvsem
zaradi drugih. Še vedno pa sem bil prepričan, da so se
zdravniki zmotili pri diagnozi. Na srečanju bolnikov s
Parkinsonovo boleznijo, ki je potekalo na Lokvah nad
Novo Gorico, me je predsednica slovenskega društva
Trepetlika Cvetka Likar povabila, da od Braneta Šmida
prevzamem vodenje društva za gorenjsko regijo. Odločil
sem se, da prevzamem to funkcijo.

Kako delujete v društvu Trepetlika na Gorenjskem?
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si
Avtorica nasveta: Ana Božič, Medpodjetniški izobraževalni center BC Naklo

SKUTA

Marijan Mohorič / Foto: osebni arhiv

Glede na to, da sem bil zaposlen na Osnovni šoli (OŠ) Franceta Prešerna Kranj, sem zaprosil vodstvo šole, da društvu
nudi prostore, ki jih potrebujemo za delo. Zato večinoma
dejavnosti potekajo na tej šoli. Bolniki s Parkinsonovo
boleznijo se družijo na fizioterapevtskih vajah, ki jih vodi
fizioterapevtka, zaposlena na nevrološki kliniki. Izvajajo
plesno terapijo. V jesenskem in spomladanskem času smo
imeli na Brdu pri Kranju nordijsko hojo. Zelo dobro je bilo
obiskano »kofetkanje«, ki je bilo namenjeno pogovoru ali
predavanju. Na predavanjih so vabljeni strokovnjaki predstavili področje, o katerem bi bolniki radi vedeli kaj več.
Vsem članom društva svetujem, da se udeležijo srečanj na
taboru, ki ga že nekaj let gosti Debeli rtič. Pomen tabora je
izobraževanje o bolezni.

Skuta naj ima pomembno mesto v našem jedilniku.
Burek, skutna torta, skutne palačinke, skutni cmoki,
štruklji… Vse te priljubljene jedi imajo eno skupno sestavino – SKUTO.
Skuta je zelo pomembno živilo, saj je kakovosten vir
beljakovin, ki enakovredno nadomeščajo beljakovine iz
mesa in jajc ter vir aminokislin, ki izboljšujejo presnovo
maščob. Pripravljali so jo že v stari Mezopotamiji, v stari
Grčiji, Rimu in Egiptu davno pred našim štetjem. Spada v skupino svežih sirov, je mlečno bele barve, vonj in
okus pa sta čista z značilno in harmonično mlečnokislinsko aromo. Pri uravnoteženi prehrani ima vedno večji
pomen. Privoščimo si jo lahko že za zajtrk, s suhim ali
svežim sadjem, oreščki, medom ter cimetom. Prav tako
si lahko pripravimo skutni namaz za malico. Skuti dodamo kislo smetano, najljubše začimbe (drobnjak, peteršilj, koper…) sol in poper ter postrežemo na opečenem
kruhu.
Skuta je tako okusno, zdravo živilo, da si zasluži častno
mesto v našem jedilniku.

Kako ta bolezen vpliva na vsakdanje življenje?
Bolezen močno vpliva na kvaliteto življenja, ki se kaže v
tem, da počasi postajaš močno odvisen od drugih ljudi, posledično si bolj slabe volje, pojavi se nespečnost, odvisnost
od zdravil. Vsako pot od doma je treba načrtovati (sanitarije, zdravila …). Lahko pa se pri Parkinsonovi bolezni pojavi
še demenca.

Kakšna je vloga svojcev pri premagovanju bolezni?
Ovire, s katerimi se spopada parkinsonik, naj bi reševal
skupaj z družinskimi člani. Ker se bolezen pri različnih
ljudeh odraža različno, ima vsak posameznik drugačne
potrebe po pomoči, ki jo opravlja skrbnik. Skrbnik v začetni
fazi bolezni nima kakšne pomembne vloge, sčasoma pa se
potreba po njegovi pomoči veča. Kamor gre bolnik, bo ob
njem tudi skrbnik. Marsikdo od skrbnikov bi želel dodatne
pomoči, vsaj nekaj ur na dan, da gre lahko brez slabe vesti v
trgovino ali po nujnih opravkih. Tako je že bil predlog, da bi
bolnika skrbnik za ta čas oddal v dnevno varstvo, problem
pa je, ker povsod v občinah ni zagotovljeno dnevno varstvo
ali pa je to precej oddaljeno od kraja bivanja.

KDOR ZASEJE VRT, ZASEJE LJUBEZEN.

Dan odprtih vrat, 22. 4. 2021
www.bc-naklo.si

Ugodni nakupi, predstavitve in degustacije
lokalnih in šolskih ekoloških izdelkov.
TOPLO VABLJENI.

Kakšna je še vloga društva Trepetlika?
Vloga, ki jo ima društvo, je organizacija srečanj, taborov,
obveščanje bolnikov o aktivnostih. Večkrat letno izide tudi

Medijski pokrovitelj:
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glasilo društva Trepetlika. Društvo skrbi tudi za finance, za
katere se je treba prijavljati na razpise. Društvo si prizadeva
za izobraževanje zdravnikov in bolnikov. Še vedno se dogaja,
da zdravnik sploh ne pozna bolnika s Parkinsonovo boleznijo.
Menim pa, da je treba bolezen prestaviti tudi širši javnosti, da
ne bomo v očeh ljudi kot »pijanci« (tresenje rok, padci, hoja,
zamrznitev …). Društvo Trepetlika ima več kot dvesto članov
iz mestne občine Kranj. Upoštevati pa je treba tudi, da se vsi
bolniki nočejo včlaniti v društvo, spet drugi čakajo, da se bolezen bolj razvije.
Društvo omogoča stike z zdravnikom tudi tako, da naš član
naslovi vprašanje na društvo, ki ga naslovi naprej na specialista, ta pa potem v doglednem času odgovori.

So kakšni novi načini zdravljenja te bolezni?
Novih metod zdravljenja še ni. V Sloveniji uporabljamo zdravila, ki so priporočljiva od začetka zdravljenja pa vse do napredovalne faze, ki se pojavi pri bolnikih od pet do deset let po
diagnozi. V tem obdobju pa zdravniki predlagajo zdravljenje s
črpalko, ki jo ima bolnik vedno pri sebi, saj mu ta enakomerno vbrizgava levodopo v želodec.
Metoda, ki se tudi veliko uporablja predvsem pri mlajših
bolnikih, je globoko možganska stimulacija (GMS). Gre za
nevrokirurški način zdravljenja, pri katerem se tanka izolirana žica (t. i. elektroda) vstavi globoko v možgane. Elektroda
je povezana z napravo, podobno srčnemu spodbujevalcu, ki
se vstavi pod kožo na prsni koš. Naprava pošilja električne
impulze v del možganov, ki je odgovoren za kontrolo gibov.

Včasih so bolnike iz Ljubljane pošiljali na operacijo v München, sedaj te posege izvajajo v Ljubljani. Tak poseg so napravili tudi meni.
Problem pri tej bolezni je, da so obiski pri nevrologu redki
zaradi pomanjkanja teh zdravnikov. Bolnik bi moral biti v stiku z njim vsaj na pol leta. Ob pojavu pandemije covida-19 se
je stanje še poslabšalo, saj se je čakalni čas na preglede znatno
podaljšal. Veliko energije društva gre tudi za to, da se bolnikom prizna hidroterapija kot metoda zdravljenja oziroma za
lajšanje težav.

Kako ste se v društvu prilagodili epidemiološkim razmeram?
Po pojavu pandemije smo se držali pravil, ki jih je redno
dajalo ministrstvo za zdravje. Tako smo dejavnosti, ki naj bi
jih izvajali v šoli, do nadaljnjega odpovedali in čakamo, da se
zopet začnejo. Parkinsoniki smo družabni ljudje in se v času
pandemije slišimo po telefonu ali s pomočjo aplikacije Zoom.
Glede na to, da pa različno obvladujemo računalnik, ta način
komunikacije ni najboljši. Upam, da se bo situacija čim prej
izboljšala in bomo čim prej skupaj.
Parkinsoniki smo se med pandemijo tudi večinoma izogibali
stikom z drugimi ljudmi. Večina se je odločila za cepljenje,
ker naj bi jih obravnavali kot rizično skupino. Načrtovano
smo imeli tudi slovesnost ob 30-letnici društva Trepetlika, na
katero smo povabili predsednika države Boruta Pahorja, a
nam je pandemija prekrižala načrte. Upamo, da se bo predsednik Pahor proslave udeležil ob naslednji priložnosti.

Nova velika zaloga ploščic in
granitogresa iz Italije in Španije.

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

KOPALNIŠKO POHIŠTVO
PRENOVA

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

V E L IKO Z N IŽ A N J E EK S PO NATOV

w w w.dolnov.si

Praktična rešitev za
vsako garažo
Sekcijska avtomatska garažna vrata so vse bolj priljublje-

Kip Kop vrata odlikuje zasnova, ki preprečuje vkleščenje

na in zaradi praktičnosti nepogrešljiv del vsake garaže. V

in morebitne poškodbe ter zelo tiho delovanje. Uprav-

notranjosti ne jemljejo prostora, zato tudi za višja vozila

ljamo jih lahko daljinsko ali ročno. Vrata zelo dobro

ne predstavljajo ovire. Poleg tega so posebej primerna

tesnijo, zato v prostoru ohranjajo notranjo temperaturo

tudi pri kratkih dovoznih poteh in garažah pred pohodni-

in garažo ščitijo pred prahom, listjem in dežjem. Pose-

mi potmi ali ob pločnikih.

bnost Kip Kop vrat je, da na zunanji strani omogočajo

Podjetje Kip Kop kupcem zagotavlja kvalitetno in pestro

digitalni tisk logotipov, fotografij ali različnih vzorcev po

izbiro garažnih vrat lastne proizvodnje, pri kateri upo-

izboru kupca.

rabljajo visokokakovostna švicarska polnila Tecsedo in

Prav v tem času pa poteka akcija dvižnih garažnih vrat,

nizozemsko okovje FF. Zadovoljijo lahko različne potrebe

v kateri za 719 evrov ponujajo komplet vrat največje

kupcev, saj jim na izbiro ponujajo dvižna garažna vrata,

dimenzije 289 centimetrov širine in 220 centimetrov

vrata z vgrajenim osebnim prehodom, rolo navojna vra-

višine, z dostavo in vgradnjo po vsej Sloveniji. Komplet

ta, na voljo so tako dvokrilna kot tudi enokrilna, vhodna

vključuje motorni pogon ter dva daljinska upravljavca, s

stranska ali stranska sekcijska oz. stranska vrata. Poleg

katerima vrata lahko udobno odpremo kar iz avtomobi-

pestre izbire, Kip Kop zagotavlja tudi dobavo in montažo

la. Kupci lahko izbirajo med belo, srebrno ali rjavo barvo

vrat po vsej Sloveniji.

vrat.
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Koliko in kaj gradimo
»Ne preteklo leto ne začetek letošnjega leta po številu zahtev za pridobitev
gradbenega dovoljenja, vloženih pri Upravni enoti Kranj, kljub epidemiji ne odstopata
od povprečja preteklih let, zaznavamo pa trend naraščanja zahtevkov investitorjev,
ki bodo gradili za prodajo,« je povedala dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica Upravne
enote Kranj. Več pa v pogovoru z njo.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

K

ako živahno gradnjo družinskih hiš in drugih stanovanjskih objektov lahko pričakujemo letošnjo pomlad na
območju Upravne enote (UE) Kranj?

Preteklo leto je bilo na območju UE
Kranj za gradnjo družinskih hiš in
drugih stanovanjskih objektov izdano
107 gradbenih dovoljenj, v prvi četrtini
letošnjega leta pa smo za tovrstne objekte izdali 37 dovoljenj. Težko napovemo,
koliko objektov, za katere so bila izdana
dovoljenja, se bo dejansko gradilo, saj
investitor lahko začne graditi v petih
letih od izdaje pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Koliko je vloženih vlog za izdajo
gradbenih dovoljenj glede na prejšnja leta, se pozna vpliv epidemije
covida-19? Ali kakšen trend gradenj morebiti posebno izstopa?
Ne preteklo leto ne začetek letošnjega
leta po številu zahtev za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloženih pri UEKranj,
kljub epidemiji ne odstopata od povprečja preteklih let, zaznavamo pa trend naraščanja zahtevkov investitorjev, ki bodo
gradili za prodajo (od enostanovanjskih
gradenj do večstanovanjskih objektov).
Naj omenim, da se tudi število vloženih
zahtev za legalizacijo objektov ne znižuje, saj nelegalen oziroma neskladno zgrajen objekt za lastnika pomeni le breme –
omejuje ga pri prodaji, pridobitvi kredita
in drugih stvareh.

Na katerih območjih, ki jih pokriva
UE Kranj, se bo največ gradilo?
UE Kranj pokriva šest občin, katerih
skupna površina znaša 453 kvadratnih
kilometrov. Tako je bilo v letu 2020 naj-

Želimo si, da bi
sprememba zakona
prenesla pristojnost
preverjanja skladnosti
s prostorskim aktom na
občine, ki so lokalni nosilci
urejanja prostora.
več gradbenih dovoljenj izdanih za gradnje na območju mestne občine Kranj,
in sicer 49 odstotkov, sledijo ji občina
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Šenčur s 17 odstotki, občina Cerklje na
Gorenjskem s 15 odstotki, občina Naklo
z 10 odstotki in občina Preddvor z 8
odstotki. En odstotek pokrivajo dovoljenja, izdana na območju občine Jezersko.
Delež po občinah nekako sovpada s številom prebivalcev v posameznih občinah.

Ali še deluje skupna pisarna Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj, v kateri se občani lahko
posvetujejo glede statusa zemljišča, dokumentacije in drugega?
Svetovalna pisarna, ki je bila ustanovljena v sodelovanju Mestne občine Kranj
in UE Kranj, je še aktivna, vendar zaradi
epidemije formalno ne deluje. Trenutno stranke splošne informacije s področja gradenj, ki jih pokriva upravna enota, lahko dobijo v telefonskem pogovoru
z dežurnim uslužbencem Oddelka za
okolje in kmetijstvo oziroma po elektronski pošti na e-naslov Upravne enote Kranj: ue.kranj@gov.si. Za splošne
informacije glede gradenj, ki jih pokriva občina, se stranke lahko po telefonu
obrnejo kar na Polono Omejc na Uradu za okolje in prostor Mestne občine
Kranj. Takoj ko bo mogoče, bo svetovalna pisarna v vsej svoji polnosti, torej
kot svetovanje glede gradenj na enem
mestu, ponovno zaživela.

ADRENALIN SEČNIK D.O.O., FRANKOVO NASELJE 68, ŠKOFJA LOKA

Tudi sodelavci UE Kranj delujete v pogojih epidemioloških razmer. Kako prilagajate svoje delo s
strankami, da pridejo do potrebnih
informacij?

Načelnica UE Kranj dr. Metka Knific Zaletelj / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

Precej manj je osebnih stikov, več je
telefonske in elektronske komunikacije.
Investitorji, ki imajo vložene zahteve za
izdajo gradbenega dovoljenja in tudi za
ostale gradbene postopke, se za informacije glede postopka lahko obrnejo na
telefonsko številko tajništva Oddelka za
okolje in kmetijstvo.

Kje se največkrat zaplete pri izdaji gradbenih dovoljenj? Kaj ob tej
priložnosti še posebno svetujete
strankam v zvezi s tem?
Največ slabe volje tako na strani upravnih
delavcev kot tudi investitorjev povzroča
ob vložitvi zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja neizkazana pravica gradnje

Naj omenim, da se tudi število vloženih zahtev za
legalizacijo objektov ne znižuje, saj nelegalen oziroma
neskladno zgrajen objekt za lastnika pomeni le breme –
omejuje ga pri prodaji, pridobitvi kredita in drugih stvareh.
na zemljišču, kjer bo stal objekt oziroma
kjer bodo potekali komunalni priključki
za objekt (vodovod, fekalna kanalizacija
…). Pravica graditi je eden izmed formalnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bi morala biti obvezno
izkazana že ob vložitvi zahtevka.
Pri vsebinskem pregledu se pogosto
srečujemo z vlogami, katerih dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je izdelana v neskladju s
prostorskim aktom občine, k taki dokumentaciji pa je bilo predhodno pridobljeno pozitivno mnenje občine glede
skladnosti predvidene gradnje s prostorskim aktom. Investitor težko razume
navedbe upravnega organa o neskladju,
saj je občina za njegovo gradnjo namreč
izdala pozitivno mnenje. Obveznost
upravnega delavca v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je, da preve-
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Katere bistvene spremembe oziroma novosti prinaša zakon o spremembah in dopolnitvah gradbenega
zakona, ki je v pripravi, in jih pozdravljate tudi na UE
Kranj?
Osnutek sprememb in dopolnitev je še v pripravi, zato ni jasno, katere bistvene spremembe oziroma novosti bo vsebovala
končna verzija osnutka. Želimo si, da bi sprememba zakona
prenesla pristojnost preverjanja skladnosti s prostorskim
aktom na občine, ki so lokalni nosilci urejanja prostora.

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO
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Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo?
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ri skladnost predvidene gradnje s prostorskim aktom, in v
primeru ugotovljenega neskladja tega ne sme spregledati,
čeprav je bilo izdano pozitivno mnenje občine.
Naj poudarim, da je bistvenega pomena pri pridobivanju gradbenega dovoljenja aktivno sodelovanje investitorja. Nikakor ne
v smislu vsakodnevnega preverjanja, »kako je z mojo zadevo«,
ampak v aktivnem vključevanju na primer pri odmeri komunalnega prispevka (če investitor zaprosi sam za odmero, je ta
lahko končana že do vsebinsko popolne vloge postopka gradbenega dovoljenja), pridobitvi soglasij strank v postopku (pridobiti
je mogoče celo mesec dni, saj se izognemo ustni obravnavi) …
Nemalokrat opazimo, da oseba, ki jo je investitor pooblastil
za zastopanje v omenjenih postopkih, ne odigra prave vloge
pooblaščenca, če ne seznanja investitorja z vsemi dejanji v
postopku. Seveda lahko najdemo tudi dobre zgodbe, ki vzorno kažejo trud tako izdelovalcev dokumentacije kot pooblaščencev in maksimalno pripravljenost najti ustrezno zakonito rešitev problemov v postopku, ki s tem pripelje tudi do
hitrejše odločitve oziroma izdaje upravnega akta.

Zamenjava plinskih peči
v večstanovanjskih stavbah
Plinske kurilne naprave so v večini večstanovanjskih stavb
priključene na skupne dimnike. Zato je treba menjavo kurilnih naprav časovno in tehnično uskladiti med stanovalci, ki
uporabljajo isti dimnik. V prispevku smo zato pripravili nekaj
informacij, ki vam bodo koristile pri odločitvah.
Pred posegom se najprej priporoča izdelava načrta strojnih inštalacij, s katerim se določi peči, odvod dimnih plinov,
odvod kondenzata in zajem zgorevalnega zraka, da se razdela
vse dileme in se prepreči nepredvidene situacije pri montaži.
Načrt sicer ni predpisan pri tovrstni vgradnji kurilnih naprav,
razen če tako ne določa distributer zemeljskega plina. Nedvomno pa je načrt nepogrešljivo orodje za pravilno izvedbo,
določitev odgovornosti, oceno stroškov in seznanitev kaj bo
končni rezultat prenove.
ALI JE PLINSKE PEČI TREBA MENJATI ŽE SAMO
ZARADI STAROSTI?
Ker plinske peči ponekod obratujejo že tudi 25 let je na mestu
vprašanje ali jih je brezpogojno treba zamenjati že samo zaradi starosti? To seveda nikakor ne drži. Kurilno napravo je po

predpisih treba obvezno menjati samo v primeru, če dimnikar
ugotovi preseganje predpisanih emisij ali druge nevarnosti za
zastrupitev, hkrati pa nepravilnosti ni mogoče odpraviti s servisom peči.
Po drugi strani pa je pri teh odločitvah treba upoštevati tudi ali
so za tako staro peč še na voljo rezervni deli. Lahko se zgodi,
da ob okvari popravilo ne bi bilo izvedljivo in bi peč bilo treba
menjati iz tega razloga. Ker pa morajo nove plinske peči biti
kondenzacijske, lahko nastane večja težava, saj nekondenzacijske in kondenzacijske peči na isti dimnik ne smejo biti priključene. Dodatno pa obstoječi dimniki po večini niso odporni
proti kondenzatu, zato vgradnja kondenzacijske peči zahteva
tudi prenovo dimnika.
Menjave plinskih peči tako niso določene s predpisom zaradi starosti, ampak je to vprašanje preseganja emisij, varnosti, okvar, dostopnosti rezervnih delov in pogojev v stavbi. O
rezervnih delih se je smiselno posvetovati s serviserjem, o nujnosti menjav pa se posvetujte z dimnikarsko družbo, ki naj bo
neodvisna, strokovna in samostojna, o kateri odločate lastniki
večstanovanjske stavbe.

Plinske peči Naneo S.

DARILi O

sobn
upravljalnik
iSense

DIMNIŠKI SISTEMI

MINI FORMAT PEČI
ODLIČNA KAKOVOST
KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA
IZREDNO PRIVLAČNA CENA
TIHO DELOVANJE PEČI

080 16 18 I eltron.si

NUJEN PREDHODNI RAZMISLEK O SISTEMU REŠITVE
Če ste se stanovalci, ki imate plinske peči priključene na isti
dimnik, odločili za zamenjavo, svetujemo, da najprej sprejmete odločitev o sistemu rešitve, ki odločilno vpliva na poznejše
možnosti.
Prva opcija je, da se v stavbo vgradi dimnik, ki je sestavni del plinskih peči, na katerega se smejo priključiti samo
peči, ki jih je proizvedel isti proizvajalec, kot je proizvedel
dimnik. S takšno rešitvijo odgovornost za pravilno delovanje
vseh peči na istem dimniku, v tehničnem smislu, prevzema
en sam proizvajalec. Pogoj seveda je, da je vgradnja izvedena
skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi. Ta proizvajalec tudi opredeli vse pogoje za vgradnjo in delovanje vseh
peči, skupaj z dimnikom. Vsi, ki koristijo ta dimnik, so zaradi
zasnove skozi celotno življenjsko dobo dimnika omejeni na
istega proizvajalca peči, ki je proizvedel tudi dimnik.
Druga opcija je, da se v stavbo vgradi preverjen dimnik,
ki predstavlja samostojno enoto, na katerega se smejo
priključiti peči različnih proizvajalcev. V tem primeru lahko vsak stanovalec sam odloča, katerega proizvajalca peči bo
izbral, kombinacijo peči, dovoda zraka in dimnika pa se preveri
z izračunom. Odgovornost za pravilno delovanje v tehničnem
smislu v tem primeru prevzema projektant strojnih inštalacij,
za katerega se svetuje, da je v postopek vključen pri obeh
sistemih. Ta opcija v primeru poznejših menjav dopušča tudi
izbiro proizvajalca peči. Zato svetujemo, da se najprej premiš-

Dimniki za
kondenzacijske
peči

080 16 18

eltron.si

Zagotovite si neodvisnega
projektanta, strokovno vgradnjo in
neodvisno dimnikarsko družbo
ljeno odločite za enega od omenjenih sistemov, saj so poznejše spremembe zaradi stroškov težko izvedljive.
Ker so v večstanovanjskih stavbah pogosti tudi posegi v
dimnike in zračnike, je koristno najprej pridobiti predhodno
mnenje dimnikarske družbe. Strokovna dimnikarska družba
za potrebe načrtovanja lahko priskrbi posnetek stanja dimnikov in zračnikov, dodatno pa lahko lastnikom stanovanj nudi
neodvisno pomoč in podporo pri tovrstnih posegih. S pravilnim pristopom je odprte dileme na opisan način mogoče
pravočasno ustrezno razrešiti.

STROKOVNE IN CELOVITE
DIMNIKARSKE STORITVE

info@dovrtel-sistemi.si

040 233 55 20

051 262 400

www.dovrtel-sistemi.si
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Vrt v visokih gredah
Vrtnarjenje v visokih gredah je zadnja leta vse bolj priljubljeno. Pri obdelavi
pridelovalnih površin se ni treba sklanjati, vrtnine so težje dostopne škodljivcem,
poleg tega pa imajo visoke grede tudi estetski pomen.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

P

riljubljenost vrtnarjenja se zadnja leta povečuje, pridelava pa se s klasičnih vrtov seli tudi v dvignjene in visoke
grede ter lonce in korita. Tako se gojenja raznih vrtnin
in zelišč lahko lotijo tudi tisti, ki nimajo večjih zunanjih
površin za zasaditev gredic; zadošča namreč že balkon ali terasa. Tokrat bo beseda tekla o visokih gredah, o katerih smo se
pogovarjali s Tomom Romškom, učiteljem praktičnega pouka
strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva na Biotehniškem centru Naklo.
»Vrtovi okoli hiš so vse manjši, zato se ljudje odločajo za visoke grede. To je nekakšen kotiček, kjer lahko pridelamo nekaj
zelenjave,« opaža Romšek. Visoke grede so tako iz leta v leto
bolj priljubljene, postale so nekakšen trend urbanega vrtnarjenja, omisli pa si jih tudi marsikateri tradicionalni vrtičkar,
saj so praktične in precej olajšajo vrtnarjenje. Ena ključnih
prednosti je, da se ni treba sklanjati, da bi si približali obdelovalni površini, poleg tega je zemlja bolj rahla, voluharji in
ostali škodljivci pa ne morejo priti do sadik in ne povzročajo

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

P-8 Klasik
peč na pelete

Vrtnarjenje v visokih gredah je praktično, izsušijo pa se
hitreje kot grede na vrtu in jih moramo pogosteje zalivati.

VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE

C-25 Inox

VELIKA
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štedilnikov

P-7 Klasik
peč na pelete

Premium
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SG-60
Klasični štedilnik

Eco Top 33
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P-12 Central
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BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
O +386 40 128 035 c +386 08 205 32 65 m darko@barbatus.si
www.senko.si, www.barbatus.eu, www.topling-barbatus.com

SG-50
Klasični štedilnik

Kurišče
kamina

škode, je naštel Romšek. »Če postavimo
visoko gredo v bližino hiše ali terase in
nasadimo nanjo zelenjavo, imamo lahko v nekaj korakih svežo zelenjavo,« je
poudaril in dodal, da imajo visoke grede
v vrtu tudi estetski pomen.
Visoke grede imajo torej številne prednosti, imajo pa tudi nekaj slabosti.
Naš sogovornik je najprej omenil omejenost na manjši prostor, kar je seveda
povezano tudi z manjšim pridelkom.
»Pomembno je tudi zalivanje, saj se
izsušijo hitreje kot grede na vrtu,« je
opozoril.
S priljubljenostjo vrtnarjenja v visokih
gredah se je začela povečevati tudi njihova ponudba na trgu. Ogrodja so iz
različnih materialov: les, kamen, kovina, umetni materiali ... »Če se odločimo
za zidano, pomeni, da bo ostala trajno
na tem mestu. Če pa postavimo leseno,
bo življenjska doba krajša. Ko jo odstranimo, je prostor z minimalnimi stroški
zopet čist in je lahko na tem mestu tudi
zelenica.« Romšek je tudi poudaril, da
je pri lesenih visokih gredah pomembno izbrati pravi les (kostanj, hrast ali
macesen). Res je, da so zaradi tega dražje, a so tudi obstojnejše.
Velikost in višino grede izbiramo glede na velikost prostora in želje, kaj vse
bi bilo posajeno v njej, svetuje Romšek. Greda naj ne bi bila širša od dveh
metrov; pomembno je, da z roko sežemo do polovice, kar omogoča normal-

Visoke grede običajno postavljamo jeseni, da se sestavine v njih čez zimo
sesedejo. Če se postavitve lotimo spomladi, pa je treba plasti dobro potlačiti,
da se čez leto material ne posede preveč.

no obdelavo površin in pletje. Dolžina
grede ni pomembna, visoka naj bi bila
do enega metra, lahko pa so tudi nižje,
je povedal sogovornik. Pri postavljanju
grede moramo na dno pritrditi mrežo
(velikost okenca naj bo 1 cm × 1 cm), ki
prepričuje vstop glodavcem. Ko je greda sestavljena, notranjo stran obdamo
z gumbasto folijo, da podaljšamo gredi
življenjsko dobo. »Polniti jo začnemo z
od 20 do 30 centimetrov dolgo drenažo. To so veje, odpadni les, sekanci, vse
stvari, ki počasi razpadajo. Naslednja
plast je travna ruša, ki je s koreninami
obrnjena navzgor. Če tega nimamo, lahko uporabimo tudi ovčjo volno. Nasled-

nja plast je gnoj ali nepreperel kompost,
listje in slama. Vrhnja plast, ki jo napolnimo z rodovitno zemljo, naj bo debela
od 20 do 25 centimetrov,« je Romšek
opisal postopek priprave visoke grede.
Običajno jih sicer postavljamo v jesenskem času, da se sestavine v gredah čez
zimo sesedejo. V primeru, da jo delamo
v spomladanskem času, pa moramo plasti po vrsti vse dobro potlačiti, da se nam
čez leto material ne posede preveč.
»V visoke grede lahko sadimo vso zelenjavo, paziti moramo samo na površino
grede in na razdaljo, ki jo rastlina potrebuje za normalno rast,« je še svetoval
Tomo Romšek.

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 858 € *
Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.275 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.
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Nova poziva Eko sklada
Na voljo so spodbude socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih
stavb in zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso.

Besedilo: Ana Šubic

E

ko sklad je ta mesec objavil nova
javna poziva za reševanje energetske revščine. Nanašata se na dodeljevanje spodbud socialno šibkim
občanom za investicije v energetsko
obnovo stavb in zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso.
V okviru poziva za subvencioniranje
ukrepov učinkovite rabe energije v petsto gospodinjstvih z nizkimi prihodki je
možno pridobiti nepovratno finančno
spodbudo za toplotno izolacijo strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotno izolacijo fasade, vgradnjo
energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, zamenjavo sistema priprave

tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, zamenjavo
neučinkovitega sistema priprave tople
vode z grelnikom vode s toplotno črpalko in vgradnjo lokalnega prezračevanja
z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Spodbuda je po novem lahko dodeljena
za stavbe, zgrajene pred 1. januarjem
2003, vlagatelj pa mora biti prejemnik
denarne socialne pomoči ali varstvenega
dodatka zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo vloge. Spodbuda naj bi pokrila vse
upravičene stroške naložbe oz. do višine
9.620 evrov oz. 15 tisoč evrov z DDV.
V okviru poziva za zamenjavo starih
kurilnih naprav v stanovanjskih stavbah
lahko socialno šibki občani pridobijo
nepovratne spodbude za novo kurilno
napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja

toploto centralnemu sistemu ogrevanja, ali novo enosobno kurilno napravo
na lesno biomaso. Tudi pri tem pozivu
spodbuda krije vse upravičene stroške
naložbe. Novost je višja spodbuda pri
enosobnih kurilnih napravah, saj se
dodeli v višini štiri tisoč evrov za peletne
kamine z vodnim toplotnim prenosnikom in po novem tudi za vse druge enosobne kurilne naprave na lesno biomaso
z vodnim toplotnim prenosnikom.
Socialno šibkim je namenjen tudi projekt ZERO – zmanjševanje energetske
revščine občanov, ki ga izvajajo v okviru
mreže ENSVET. Energetski svetovalec
opravi na domu upravičencev meritve in
izračune, na podlagi katerih brezplačno
svetuje, kako znižati rabo energije in
vode ter s tem stroške.

Z okolju prijaznim hladilnim sredstvom

(A2/W35)

6.299
EUR*

KLIMATSKE NAPRAVE

PREZRAČEVALNI SISTEMI

Široka izbira različnih modelov, ki se upravljajo tudi prek
mobilne aplikacije.

Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote oskrbuje
prostor s svežim zrakom iz prostora pa odvaja iztrošenega.
Za delovanje sta dovolj dve luknji v zid premera 85 mm.

TOPLOTNE ČRPALKE
*Cena kompleta toplotne črpalke zrak-voda PUD-SWM80-VAA +
EHSD-VM2D z vključeno namestitvijo in 9,5% DDV.
Možnost pridobitve subvencije od 1000 do 3.200 EUR,
odvisno od izpolnjevanja pogojev EKO SKLADA.

STROJNE INŠTALACIJE PLESNIČAR MATJAŽ s.p.
Lancovo 2 E, Radovljica

070 901 960

Pele ustrezajo kakovostnemu razredu A1

ENERGIJA NARAVE D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 90, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
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Toyota Yaris
Letos najboljši evropski avto

T

ako je izglasovala 59-članska komisija, sestavljena iz avtomobilskih
novinarjev iz 22 držav ob začetku
letošnjega avtosalona v Ženevi.
Avtomobilskih salonov, ki smo jih bili
vajeni, sicer ni več, pokopala jih je pandemija covida-19. Ampak to ne pomeni, da jih sploh ni ali da jih ne bo več.
Predstavitve in tekmovanja so se začasno prestavila na splet. Najimenitnejši
avtomobilski festival, ki vsako leto, od

leta 1964, poteka v Ženevi, je letos spet
postregel z izborom evropskega avta. To
je postal mali mestni avto Toyota Yaris.
S tem se je kot evropski avto leta 2021
pridružil dvojnim zmagovalcem, to sta
Renaultov Clio in Volkswagnov Golf.
Pred 21 leti je namreč majhen avtomobil, zasnovan na Japonskem in izdelan v
Franciji, zaradi svoje kompaktnosti, drznega sloga in živahnega litrskega motorja ta naziv enkrat že osvojil.

Toyota Yaris se je na izboru soočil z
mogočno in pestro konkurenco, saj so
se v njej pojavili hibridni, električni,
športni, družinski avtomobili in celo
kleni terenec Land Rover Defender. V
finalnem izboru se je potegovalo sedem
avtomobilov, ki so se za Toyotinim
modelom Yaris uvrstili po naslednjem
vrstnem redu: Fiat 500, Cupra Formentor, Volkswagen ID.3, Škoda Octavia,
Land Rover Defender in Citroën C4.

NOVI

RENAULT MEGANE
začuti vožnjo na novo

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

169 €

že za
/mesec*

s paketom financiranja Renault fleksi*
**

ugodnosti do 1.500 €

*Mesečni obrok velja za model Renault MEGANE Zen TCe 115 in začetno ceno 16.240 €, ki že vsebuje redni popust v višini 1.050 € ter dodatni popust v višini
200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. **1.500 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v
vrednosti 380 €, podaljšano jamstvo
(5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 700 € in vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se
OMEJENA
zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 425 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,3
l/100 km. Emisije CO2: 120-142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0161-0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018-0,00222 g/km. Število
delcev (x1011): 0,01-0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
prizemnega
delcev
PM105 in
PM2,5 ter dušikovih
Več
informacij
o ponudbi,
*Velja obkoncentracijam
nakupu preko Renault Financiranja
in vključujeozona,
5 let podaljšanega
jamstva,
let brezplačnega
rednega servisaoksidov.
ter obvezno in
osnovno
kasko zavarovanje
za prvo leto. nakupu
5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

SERIJA

renault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

ww.renault.si

Renault priporoča
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44 I AVTO
V obrazložitvi so zapisali: »Yaris je vedno bolj kompakten kot drugi modeli v
segmentu B, vendar je dozorel in izpopolnjen v vseh pogledih: videz, zaznana
kakovost, oprema za varnost in udobje,
zmogljivost in vodljivost. Toyota Yaris je
bil včasih zanesljiv, varčen z gorivom, a
precej dolgočasen avtomobil. Novi Yaris
je zabaven za vožnjo, prijeten za vožnjo,
še vedno pa varčen in zanesljiv. Glavna prednost novega Yarisa je učinkovit
hibridni sistem, ki ga v mestnem okolju
odlikuje nizka poraba goriva in čistost
emisij. Gre za kompakten mestni avtomobil, ki je tudi evropski, saj ga izdelujejo v Franciji, gre pa tudi za zaokrožen
paket, saj je poleg okolju prijazne hibridne različice na voljo tudi kot izrazito
športni Yaris GR, s štirikolesnim pogonom in 260-konjskimi močmi, kar je
prav tako padlo v oči številnim žirantom.
Kot 'navadni' hibrid je zelo zanimiv tudi
za tiste, ki bi se radi podali na pot elektrifikacije, nimajo pa možnosti polnjenja
baterije iz omrežja.«

Toyota Yaris, suveren ne samo v mestu, ampak tudi na avtocesti

Nagrada evropski avto leta, ki jo podeljujejo od leta 1964, je najprestižnejša
in najbolj zaželena nagrada v avtomobilskem svetu. Nagrada proizvajalcem
poleg potrditve kakovosti in atraktivnosti vsekakor pomeni tudi dobro osnovo
za prodajo. S tem pa izborov za najboljši avto leta 2021 še ni konec. Pravkar

poteka še izbor svetovnega avta leta
2021. Toyota Yaris se v tem izboru meri
s preostalima finalistoma, s Hondo-e in
Volkswagnom ID.4. Pri izboru v kategoriji svetovni mestni avtomobil 2021 pa
se mu pridruži še Honda Jazz/Fit.
Še spomnimo, lani je naslov Evropski
avto leta osvojil Peugetot 208.

AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
ELEKTRIČNIH
ELEKTRIČNIH
ELEKTRIČNIH
VOZIL
VOZIL
VOZIL

500UST€A
POP

Preverite današnjo ponudbo na www.hyundai-TOP20.si

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

+

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,6-6,4 l/100km in 104-145 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0138-0,0142
g/km, trdi delci: 0,00019-0,00020/km, število delcev: 0,69-0,95 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz
novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni
strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil Vitara ali SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju
akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano. Podaljšano jamstvo 3+2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Akcija velja do 30.6.2021.
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PRIHODNOST.
CO 2
MANJ IZPUSTOV

PREPROSTO POLNJENJE

PRIHRANEK

ODKRIJTE OMEJENO ZALOGO VOZIL PO AKCIJSKI CENI
FIAT 500 HYBRID LOUNGE Z BOGATO OPREMO
IN VKLJUČENO STORITVIJO FIAT 5 PLUS.
MAJHEN AVTO Z VELIKIM ZNAČAJEM – ZA 12.390 EUR.
AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon: (04) 281 77 20

fiat.si

Povprečna poraba goriva: 6,0 – 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 143 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0217 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Navedena cena 12.390 EUR velja za model Fiat 500 1.0 GSE Hybrid 51 kW (70 KM) Lounge in že vključuje redni popust v vrednosti 1.000 EUR ter dodatni popust v vrednosti 1.000 EUR in brezplačno storitev Fiat 5 Plus ob nakupu
vozila s financiranjem prek Summit Leasing. Cena velja za vozila iz zaloge in ne vsebuje stroškov nultega servisa, priprave vozila ter prevozno logističnih storitev. Akcijska ponudba velja do razprodaje zalog. Slike so simbolične. Pridržujemo si
pravico do sprememb. Podrobnejše informacije in pogoji storitve Fiat 5 Plus so na voljo na www.fiat.si.
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46 I HOROSKOP

OVEN
(21. 3.–21. 4.)

LEV
(23. 7.–23. 8.)

STRELEC
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Ujeli se boste v lastno
zanko. Od drugih veliko pričakujte, tokrat pa boste na potezi vi, saj
dobite očitek in naredili boste vse, da
popravite napako. Seveda vam uspe.
Finance: Zadnje čase ste preveč pod
stresom, umirite se, saj imate za
projekt še več kot dovolj časa. Zdravje: Ni potrebna nobena panika.

Ljubezen: Imeli boste več kot dovolj
prostega časa, zato se boste lahko
posvetili ljudem, ki vam pomenijo
največ in z njimi preživeli lepe trenutke. Dobili boste novo energijo, ki
vam bo prišla prav kasneje. Finance:
Malo boste izpregli, a zaradi tega ne
bo nobene škode. Zdravje: Pravi čas
si boste vzeli odmor.

Ljubezen: Ravno ko se boste začeli
spraševati, zakaj so določene osebe
pozabile na vas, vas poiščejo in vse
bo tako, da bo prav. Vzeli si boste čas
in se posvetili stvarem, ki vam veliko
pomenijo. Finance: Nekaj časa vas
bo skrbelo, a kmalu dobite obratne
novice. Zdravje: Nobena stvar vas ne
bo spravila iz tira.

BIK
(22. 4.–20. 5.)

DEVICA
(24. 8.–23. 9.)

KOZOROG
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Tudi v tem mesecu se vam
bo veliko dogajalo. Pričakujte veliko
sprememb, ki se bodo odvijale same
od sebe, ne da bi vi kaj vplivali na to.
Tako je, kadar gre vse prav. Finance:
Zopet boste ponovili staro napako in
zapravili več, kot pa dejansko imate.
Ni kaj, ne boste se spremenili. Zdravje: Ne bo odstopanj.

Ljubezen: Dobili boste kar nekaj
pohval in potrditev od ljudi, ki vam
veliko pomenijo in na katerih mnenje
nekaj daste. Tudi romantični dnevi
ne bodo šli mimo vas. Presenečeni
boste. Finance: Res boste utrujeni, a
s finančnega vidika se vam bo splačalo. Zdravje: Ne dovolite, da vas slaba volja omeji.

Ljubezen: Svet je okrogel zato, da
ga obdaja prijateljstvo. Žal je sedaj
tako, da smo omejeni. A ker se vse
enkrat konča, se bo tudi to. Naredili
si boste načrt – in brez skrbi, uspel
vam bo. Finance: Posvetili se boste
večji nalogi kot po navadi. Ne bo vam
žal, ne časa in ne napora. Zdravje: Ne
smete poslušati negativnih ljudi.

DVOJČKA
(21. 5.–21. 6.)

TEHTNICA
(24. 9.–23. 10.)

VODNAR
(21. 1.–19. 2.)

Ljubezen: Preveč ste iskreni in to
vas rado tepe. Čeprav kakšno stvar
stokrat premislite, je še vedno premalo. Tisti, ki vas poznajo, vas bodo
razumeli, za tiste druge pa naj vam
bo vseeno. Finance: Ste v dobrem
obdobju, da si končno ustvarite dobiček. Zelo boste veseli. Zdravje: Počutje bo na višku.

Ljubezen: Začele se vam bodo dogajati stvari, ki jih nikakor niste vajeni.
Hrepeneli boste po pristni bližini in
tudi sami boste od sebe začeli dajati največ, kar lahko. Pravilno in še
pravi čas. Finance: Zelo boste veseli
novic o nepričakovanem denarju. Ne
bo vam ga težko zapraviti, vse bo po
planu. Zdravje: Vse bo dobro.

Ljubezen: Nekomu ste zelo pri srcu
in kmalu boste to izvedeli. Morda
boste prvi trenutek reagirali z umikom in molkom. Ko boste zadevo
premislili, boste dobili drugo mnenje in sami sebe boste presenetili.
Finance: Ni vse zlato, kar se sveti,
zato bodite pazljivi pri vseh naložbah. Zdravje: Vse je pod kontrolo,
strah ni potreben.

RAK
(22. 6.–22. 7.)

ŠKORPIJON
(24. 10.–22. 11.)

RIBI
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Radi se družite s prijatelji in na splošno, zato vam trenutne
razmere niso pisane na kožo. Žal
sami ne morete prav veliko spremeniti, zato se čim prej prilagodite.
Ne pozabite na obljubo srčni osebi. Finance: Postavljeni boste pred
izziv in brez premišljevanja ga boste
sprejeli. Zdravje: Postavite sebe na
prvo mesto.

Ljubezen: Veliko boste dali in še več
boste dobili nazaj. V tem obdobju vas
čaka kar nekaj sonca in pričakujte,
da se končno umaknejo oblaki, ki so
vam zastirali pravi pogled in dogodke. Finance: Na delovnem področju
prihajajo spremembe. Zdravje: Novice, ki jih pričakujete, nikakor ne bodo
slabe.

Ljubezen: Imate sonce, hočete zvezde. Imate mavrico, hočete luno. Vedno še vedno nekaj iščete, namesto
da bi bili srečni, saj imate vse pogoje. Ste na pravi poti, ne spreminjate
je. Finance: Še čisto malo in dosegli
boste zeleno vejo. Brez skrbi. Zdravje: Sami zase morate poskrbeti, kajti
nihče drug ne bo.

Za vas smo
pripravili
praktično
DARILO.

TEHNIČNI PREGLEDI, REGISTRACIJA
TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH
PRIKLOPNIKOV V VAŠI SOSESKI.
Kraj in prostor
Cerklje - Ambrož pod Krvavcem
** Cerklje - gasilski dom

Datum pregleda

Delovni čas

ponedeljek, 3. 5. 2021

13.00–16.00

torek, 4. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–17.00

Cerklje - gasilski dom

sreda, 5. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Cerklje - gasilski dom

četrtek, 6. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

petek, 7. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Sp. Brnik - gasilski dom
* Podbrezje - pri Slavki - Marinšek

ponedeljek, 10. 5. 2021

11.30–17.00

Predoslje - Kulturni dom

torek, 11. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

** Velesovo - Športni park

sreda, 12. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

četrtek, 13. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

petek, 14. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Velesovo - Športni park
Goriče - pri cerkvi
Besnica - za OŠ Besnica
Šenčur - gasilski dom
** Preddvor - žaga Jelovica
Preddvor - žaga Jelovica
Naklo - kmetijska zadruga
Visoko - Športni park Rapa

sobota, 15. 5. 2021

7.00–14.00

ponedeljek, 17. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

torek, 18. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

sreda, 19. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

četrtek, 20. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

petek, 21. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Žabnica - športno igrišče

ponedeljek, 24. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Križe - kmetijska zadruga

torek dopoldan, 25. 5. 2021

8.00–11.00

Čirče - kmetija Fajfar (pr Molj)

torek popoldan, 25. 5. 2021

14.00–16.00

** Voklo - kmetijska zadruga

sreda, 26. 5. 2021

8.00–12.00 14.00–16.00

Voklo - za Trboje - kmetijska zadruga

četrtek, 27. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

petek, 28. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

ponedeljek, 31. 5. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Lom pod Storžičem - gasilski dom
Zalog - zadružni dom
Zalog - za Lahovče - zadružni dom

torek dopoldan, 1. 6. 2021

8.00–10.00

Podblica - OŠ Podblica

torek popoldan, 1. 6. 2021

13.00–16.00

Mavčiče - gasilski dom

sreda, 2. 6. 2021

8.00–12.00 13.00–16.00

Jezersko - gasilski dom

četrtek, 3. 6. 2021

8.00–12.00
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NOVOST: ker nam je vaša varnost pri
delu pomembna, bomo za vas organizirali
BREZPLAČNO E-PREDAVANJE O
VARNEM DELU NA KMETIJI.
Prijave zbiramo na terenu, ob
opravljeni storitvi registracije
traktorja ali traktorskega priklopnika.
PE REMONT Labore
Ljubljanska cesta 22
4000 Kranj
T 04 201 52 50

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

** Na označenih (štirih) lokacijah smo po urniku prisotni
dva ali več dni. Prosimo, da upoštevate zgoraj navedeni
delovni čas, zaradi zakonsko priglašenega in dovoljenega
obratovalnega časa. V kolikor bo proti koncu delovnika vrsta
za tehnični pregled, vas vljudno naprošamo, da pripeljete
traktor naslednji dan oz. nas pokličite na telefonsko
številko 041 728 000.
* Zaradi Covid-19 je Gostilna Marinšek zaprta. Če bodo ukrepi
še veljavni, bo v Podbrezjah delovnik od 8.00–12.00 in od
13.00–16.00, v primeru odprtja dejavnosti je naš delovnik,
kot je označeno na zgornjem seznamu, od 11.30–17.00.

www.regia.si
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TO JE NOVA

OPEL
MOKKA
NE OBIČAJNO. BOLJ MOKKA
Predstavljamo novi Opel. Drzen in pristen, tudi v električni različici.
Več na opel.avtotehna-vis.si.

VABIMO TE V SALONE AVTOTEHNE VIS V LJUBLJANI, KRANJU ALI ŠKOFJI LOKI!
Nova Opel Mokka že čaka, da jo zapelješ! Rezerviraj si svoj termin za brezplačno testno vožnjo
še danes - pokliči 080 88 82 ali piši na info@avtotehna-vis.si.

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA

Prepričani smo, da bo tvoj novi OPEL zadostil pričakovanjem, še več, prepričani smo, da ga boš vzljubil. Prav zato
ti samo OPEL nudi zajamčeno zadovoljstvo. Če z novim vozilom ne boš našel skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh
ali po manj kot 2.000 prevoženih km pripelješ nazaj, mi pa ti vrnemo kupnino vozila.

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,4–6,0 l/100km, poraba električne energije: 17,4–18,0 kWh/100km ter izpusti CO2: 0–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih
oksidov (NOX): 0 – 0,46 g/km. Trdi delci: 0,052 g/km in število delcev: 0,09 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Opel Zajamčeno
zadovoljstvo s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih
manj kot 2000 km - katerikoli pogoj je prvi izpolnjen, ter ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Več informacij
je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si ali v salonih Opel Avtotehne VIS. Slike so simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti. Več informacij je na voljo na spletni
strani ali pri prodajnih svetovalcih.

