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MESEC MLADINSKIH SOB
SAMO V LESNINI KRANJ IN JESENICE
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KRANJ - C. Staneta Žagarja 67, 
delovni čas: pon.- pet. 9:00 - 20:00, sobota 9:00 - 18:00.

JESENICE - Cesta železarjev 4b,
delovni čas: pon.- pet. 8:00 - 20:00, sobota 8:00 - 13:00.

Cene so v € in veljajo za gotovinsko plačilo do 14.10. 2012 oziroma do odprodaje zalog. Prečrtane cene so priporočene prodajne cene dobaviteljev, ki so veljale pred akcijo in bodo  veljale po akciji.

Razvidne so iz njihovih cenikov. Nakup akcijskih artiklov je omejen na količine, običajne za gospodinjsko uporabo. Popust velja za  gotovinsko plačilo in se obračuna na priporočen maloprodajni

cenik proizvajalca v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. * po pogojih Lesnine. 

Otroška soba, dimenzije: 274x202x50 cm, ležišče: 200x90 cm. Vzmetnica

in pod za doplačilo. Barva bela/oranžna. (1503D87050000)

-31%
XXXL

POPUST

129,-
18937

129,-
18937

�

POPUST pri nakupu
otroške sobe

SAMO
S KUPONOM

*Popust za otroško sobo velja samo ob predložitvi tega kupona

BREZPLAČEN IZRIS*

BREZPLAČNA MONTAŽA*

BREZPLAČNA DOSTAVA*

Moja Gorenjska oglas Lesnina 203x271-2012 09 24  24.9.12  13:55  Page 1
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Kitajska masaža v Kranju
Kitajec Hongxin Wu, ki že skoraj šest let 
vodi studio kitajske masaže Tui na v Pre-
nočiščih Dežman na Kokrici pri Kranju, 
je za številne Gorenjce najboljši maser 
in terapevt daleč naokoli. Poglejmo, kaj 
so o kitajskem maserju in o učinkovitosti 
njegovih rok povedale njegove stranke.
Štiriinsedemdesetletno Tono je že dolgo 
hudo bolelo v hrbtenici zaradi stisnjenih 
vretenc. Bolečine so bile neznosne, hodila 
je le s težavo in samo ob uporabi bergel. 
Ortoped ji je svetoval razgibavanje, kar 
pa ji ni pomagalo, sama celo meni, da ji je 
prej škodovalo. Potem se je bolečina po-
javila še v rokah in kolenih. Ni ji preostalo 
drugega, kot da poskusi še s kitajsko ma-
sažo, o kateri je prebrala v časopisu. »Hitro 
je ugotovil, da imam tudi išias, za katerega 
do tedaj nisem vedela. Terapija je trajala 
deset masaž in po njej se počutim veli-
ko bolje, bolečine v rokah in kolenih mi 
je povsem odpravil, precej manj me boli 
tudi hrbtenica. Verjetno bom še šla na nje-
govo masažo,« nam je zaupala Slavka. 

Dvaintridesetletna Vera ima že dve leti 
pogosto mravljince po rokah, zadnje pol 
leta pa se ji je stanje vidno poslabšalo, saj 
je imela prste mrtve skoraj vsake pol ure: 
»Pri delu veliko uporabljam računalnik, in 
če sem petnajst minut tipkala na tipkov-
nico, so mi prsti povsem otrpnili. Ker sem 
pred leti zaradi drugih težav že hodila na 
kitajsko masažo na Bledu in mi je zelo 
pomagala, sem se odločila, da poskusim 
še zaradi mravljinčaste roke. Po štirih ma-
sažah se mi je stanje že zelo popravilo. 
Zadovoljna sem z učinkom Wujeve ma-
saže in sem jo že predlagala kolegici, ki 
je tudi že bila na njegovi masaži in je ne 
more prehvaliti.«
Petinsedemdesetletna Marija ima sko-
liozo. Zaradi ukrivljene hrbtenice je tudi 
60-odstotna invalidka. »V hrbtu me je tako 
bolelo, da sem se počutila, kot bi imela 
vročo žerjavico v njem. Zaradi neprestane 
in močne bolečine sem izgubljala živce, 
zato sem jemala še tablete za živce. Jedla 
sem jih kot zmešana. Na prigovarjanje 

moža sem se nato vendarle opogumila 
in poskusila s kitajsko masažo. Ne morem 
izbrati besed, s katerimi bi se mu dovolj 
zahvalila. Bolečine mi je 100-odstotno 
odpravil, tako je še sedaj, pa je že dva 
meseca po masaži. Tudi tablet mi ni treba 
več jemati. Saj verjetno ne bom nikoli več 
povsem zdrava, je pa sedaj moje življenje 
vsaj znosno,« je pojasnila. 

Izkoristite torej izjemno priložnost in se 
naročite na kitajsko masažo Tui na ali pa 
jo podarite svojim najdražjim pri kitaj-
skem maserju Hongxin Wuju v Prenoči-
ščih Dežman na Kokrici pri Kranju. Ma-
saža vam bo preporodila telo in duha ter 
pomagala odpraviti različne bolečine, saj 
omogoča naravno in zato učinkovito sa-
moobnovo telesa. Naročila sprejema po 
telefonu 040/352 388. Studio masaže 
dela vsak dan (razen nedelje) od 14. do 
21. ure. In ne bojte se jezikovnih razlik, 
Wu govori tudi slovensko.
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Oglasno sporočilo

zavvaroovaanje, ki mee rrazumme.

* Velja do 29. 11. 2012 | ** Poslani SMS se zaračuna po ceniku operaterja,  
     vsi povratni SMS so BREZPLAČNI.

Klikni na  ali 
pošlji  s ključno 
besedo  in updejtaj 
status besed!

PPEE KKRRAANNJ
KoKororoškška a ceceststaa 11
tetel.l :: 0404/ 20201 033 00

•• Kraanj, ZlZlatato poljje 22
•• Jesenicce, C.C  Cirirililaa TaTavčvčararjaja 3/b/b
• Raddovvljicaa, KrKrananjsjskaka c c. . 11
• Škoofjaa Lokka, Kapucinskiki ttrgrg 8 8
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Osrednji del gibanja predstavlja 
, ki daje sodobni slovenščini 

. 

V slovar želi Vzajemna  
dodajati pristne, igrive, nove, stare, lepe, 
laskave, pa tudi predrzne izraze, ki jih mladi 
uporabljamo vsak dan – doma, v šoli, na 
faksu, ulici, pri športu, na žuru, na spletu. 
Pokaži jezik je , brez 
izjem, brez odvečnih pravil.

Ne razumeš pomena katere izmed 
uporabljenih besed, ti je katera ful všeč ali 
katera ful ne? Imaš polno hudih besed na 

koncu jezika? Obišči , 
kjer lahko tudi ti dodajaš status besedam in 
sodeluješ v nagradnih igrah!

Si slučajno tudi ti brez statusa ali pred prvo 
zaposlitvijo? Potem si ne pozabi pravočasno 
urediti še dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja na . Če ga 

skleneš do 29. novembra, dobiš brezplačno 
vstopnico za . Obenem 
lahko izkoristiš ugodnost  in z 
enim mahom poskrbi za celovito zdravstveno 

varnost doma in v tujini. Ugodnost »Tri na 
en mah« vključuje paket Vzajemna Mladi, 
3 % popust na dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje Vzajemna Zdravje in zdravstveno 
zavarovanje Vzajemna Tujina Multitrip z 10 
% popustom za prvo zavarovalno leto. Če te 
zanima več, obišči poslovalnice Vzajemne 
ali pokliči na našo brezplačno telefonsko 
številko 080 20 60. In ne pozabi - pri Vzajemni 
imajo 

. 
Preveri, splača se!

Vzajemna svetuje:
Če ne skleneš zavarovanja v roku enega 
meseca, odkar postaneš zavezanec 
ali zavezanka, moraš po zakonu na 
trimesečno čakalno dobo. Zakon poleg 
tega predpisuje 3% pribitek na premijo za 
vsako nezavarovano leto.

Pokaži jezik in postani del gibanja za osvežitev slovenščine!
Slovenščina, ki jo govorimo mladi, je najbolj , saj z nami na polno diha. Razgiban preplet 
slenga, narečij, poslovenjenih izrazov in žargona pa včasih težko razumemo že mladi iz različnih delov Slovenije, 
kaj šele naši starši in starejše generacije. Vzajemna se je zato odločila spodbuditi , katerega 
cilj je povezovanje in združevanje – mladih med regijami in mladih z ostalimi generacijami. 
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Igor Kavčič

Dvatisočletno mesto Trier je najstarejše 
nemško mesto, saj za letnico njegovega 
nastanka velja leto 16 pred Kristusom. 
S številnimi zgodovinskimi spomeniki 
in arhitekturnimi znamenitostmi pose-
jano slikovito mestece leži ob vznožju 
vinorodnih gričev ob reki Mozeli na za-
hodu Nemčije tik ob meji z Luksembur-
gom. Od Gorenjske ga mimo Salzburga, 
Münchna, Stuttgarta in Karlsruheja loči 
nekaj več kot 900 kilometrov vožnje, 

večinoma po avtocesti. O častitljivi sta-
rosti mesta v prvi vrsti govorijo številne 
ostaline iz časa Rimljanov, mestna vrata 
(Porta Nigra) veljajo za najbolje ohra-
njena severno od Alp, naslova največjih 
se držijo tudi ostanki term, nedaleč je 
v razvalinah amfiteater, v Trierju pa so 
ponosni tudi na rimski most, tako ime-
novani Römerbrücke, ki se pne čez reko 
Mozelo in preko katerega še vedno pote-
ka promet. Poleg tega ima mesto čudo-
vito katedralo in velik osrednji trg, ki ga 
obkroža slikovit cvet meščanskih hiš in 

poslopij, večinoma zgrajenih v času ba-
roka. Bržkone ena največjih posebnosti, 
zaradi katerih je mesto Trier prepoznav-
no tudi v svetu, pa je nedvomno dejstvo, 
da se je v njem rodil Karl Heinrich Marx 
(1818-1883), filozof, politični teoretik, 
komunist, publicist, pisatelj in kot ga 
številni imenujejo, oče delavskega giba-
nja. Po njem se imenuje filozofska smer 
marksizem, ki sledi njegovim razmišlja-
njem. Delavsko gibanje je kulminiralo 
v oktobrski revoluciji leta 1917 v Rusiji, 
Marxova misel pa je z nasledniki v 20. 

Nobena redkost ni, da se pred rojstno hišo Karla Marxa gnete množica mladih z Daljnega vzhoda.

Pri Karlu, tistem s košato brado

Rojstna hiša Karla Marxa v nemškem mestu Trier je 
danes urejena v muzej, ki ga na leto obišče okrog 32 tisoč 
obiskovalcev, od tega je kar tretjina Kitajcev. Mar potem, ko 
je kapitalizem pohlepa zašel v slepo ulico, Marxova misel spet 
postaja aktualna? 



stoletju korenito spreminjala in kreirala 
podobo sveta. Pravzaprav se ta, v sicer 
precej drugačni in običajno samodrž-
cem prilagojeni »posodobljeni« različici 
s komunističnimi državami, kot so na 
primer Kuba, Venezuela, Severna Ko-
reja in še posebej Kitajska, ki vse bolj 
postaja prva svetovna velesila, še vedno 
razvija.

V Trierju je Marx preživel 
najstniška šolska leta
Rojstno hišo Karla Marxa z nekaj orien-
tacijske spretnosti v starem mestnem 
jedru Trierja hitro najdemo. Od že ome-
njenega rimskega mostu zakorakamo v 
ulico, imenovano po njem, Karl Marx 
Strasse. Ulica sicer po nemško čista in 
urejena najbrž ni ravno med uglednejši-
mi v mestu, saj je v njej nekaj obrobnih 
prodajaln, kot recimo tista z izdelki iz 
Vietnama ali pa brusilnica rezil, očitno 
pa je poznana predvsem po nočnih klu-
bih s plesalkami na mizah in erotičnimi 
kabinami, ki jih v nekaj sto metrih res 

ne manjka. Ko pridemo do velikega sa-
lona avtomobilov Mercedes, se usmeri-
mo v Brückenstrasse, kjer je na številki 
10 rojstna hiša, danes tudi muzej Karla 
Marxa. 

Danes trinadstropna hiša z mansardo je 
bila kot stanovanjsko poslopje zgrajena 
leta 1727 v takratnem baročnem slogu. 
Po številnih prenovah in dograditvah 
je bila stavba kot Marxova rojstna hiša 
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Tabela razvoja družbe po Marxu od 
praskupnosti do komunizma: pri obeh 
ni zasebne lastnine, ni razredov in ne 
države.
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RESTAVRACIJA IN PICERIJA 

 LOGAR
V restavraciji in piceriji Logar, 
ki smo jo pred kratkim odprli 

na Stritarjevi 5 v Kranju, stavimo na 
domiselnost, dobro vzdušje in zabavo. 

Ponujamo vam malice, kosila, pice, 
leskovački žar, 

sprejemamo zaključene družbe. 

NAJBOLJŠE JEDI z  
LESKOVAČKEGA ŽARA

PICE IZ KRUŠNE PEČI

MALICE IN KOSILA Stritarjeva ulica 5, 4000 Kranj,  
poleg kina Center, gost.logar@gmail.com

SPREJEMAMO SKUPINE DO 100 OSEB

DOSTAVA HRANE 
0590/333 - 88

NUDIMO CATERING DO 100 OSEB

GLASBA  
V ŽIVO 

(od mize do mize) 

Vsak četrtek 
v septembru in oktobru

Marxovo družinsko drevo nam izda, da sta z ženo Jenny imela sedem otrok.
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ponovno »odkrita« 1904 in leta 1928 jo 
je uspela kupiti takratna SPD (Social-
demokratska stranka Nemčije). V letih 
1930-31 je arhitekt Gustav Kasel začrtal 
današnjo zasnovo hiše, ki pa so si jo že 
leta 1933 po prihodu nacionalsocializma 
na oblast slednji vzeli za svojo. Socialde-
mokratom je bila vrnjena po 2. svetovni 
vojni leta 1947, ko so v njej odprli muzej 
o življenju in delu Karla Marxa. Dvajset 
let kasneje je muzej prevzela Fundacija 
Friedrich Ebert in ga ob stoletnici Mar-
xove smrti, leta 1983 temeljito prenovila, 
pred sedmimi leti pa zbirko posodobila 
in še nekoliko razširila. 
Hiši je posvečen tudi prvi del muzejske 
postavitve. Marx je kot tretji izmed deve-
tih otrok z družino v njej živel do zaključ-
ka svojega šolanja v Trierju, torej sedem-
najst let. V nadaljevanju razstave v prvem 
nadstropju najprej spoznamo Marxa kot 
mladostnika, njegova rana šolska leta, 
zgodba se nadaljuje s prvimi začetki pri-
jateljevanja in kasneje razmerja z njegovo 
doživljenjsko sopotnico Jenny von West-
phalen. Posebej zanimiv je pogled na 
družinsko drevo zakoncev Marx. Z Jenny 
sta imela sedem otrok, a so le trije preži-
veli otroštvo in odrasli. Marxovi biografi 
domnevajo, da je bilo temu krivo tudi dej-
stvo, da je bil Karl z družino pogosto pre-
ganjan in se je zato veliko selil. Dve leti 
so živeli v Parizu, prav toliko v Bruslju, 
v času revolucionarnih vrenj 1848 v Köl-
nu, od leta 1849 pa do smrti 1883, žena je 
umrla dve leti pred njim, pa v Londonu. 
Tu se mu je rodil tudi nezakonski otrok 
s služkinjo, ki je sicer družino Marx 
sprem ljala od vsega začetka še iz Trierja.

Od komunističnega manifesta 
do sodobnih delavskih gibanj
Čeprav smo muzej obiskali v nedeljo, je 
bilo v njem kar precej obiskovalcev. Tako 
si je bilo včasih potrebno dobesedno iz-
boriti prostor pred posamezno točko, 
kjer smo potem prisluhnili »vodiču«. 
Na recepciji, vstopnina v muzej je rela-
tivno nizkih 3 evre, so namreč na voljo 
tudi brezplačni avdio-vodiči v petih vo-
dilnih evropskih jezikih in kakopak tudi 
v kitajščini. Bržkone gre za enega red-
kih muzejev v Evropi, kjer tako rekoč v 
prvi osebi na svoj račun pridejo tudi obi-
skovalci z Daljnega vzhoda. Verjamem, 
da ne samo zato, ker jih je veliko.
V muzeju Marxovi osebni zgodbi s pred-
stavitvijo njegove družine sledi razvoj 

njegove filozofske misli in političnega 
delovanja, vse od angažiranega mladega 
novinarja in začetkov prijateljevanja s 
Friedrichom Engelsom do izobraženca 
in poznavalca politične ekonomije in 
njegovega povezovanja z delavskim gi-
banjem. Karla med drugim spoznamo 
celo kot mladega pesnika, saj je napisal 
nekaj pesmi tako očetu kot takrat še de-
kletu Jenny. 
Zanimiv je »oddelek« s prvimi original-
nimi izdajami Komunističnega mani-
festa, ki ga je leta 1848 napisal skupaj z 
Engelsom, in njegovega temeljnega dela 
Kapital (1867), pa tudi časopisnih strani, 
na katerih je v predrevolucionarnem ob-
dobju širil svoje ideje. Njegov odnos do 
delavskega gibanja je dokumentiran v po-
sebni sobi, nadaljuje pa se v politični ak-
ciji v okviru delavske internacionale. Pre-
gledno so predstavljena tudi njegova leta 
v izgnanstvu. Muzejska postavitev se v 
zaključku razširi na internacionalizacijo 
Marxove ideje in njeno življenje vse do da-
našnjega časa. Med drugim so v grafični 
podobi njegovega portreta zapisana števil-
na imena filozofov, umetnikov, politikov 
in intelektualcev, ki so ustvarjali in živeli 
navdihnjeni z Marxovo mislijo. Zapomnil 
sem si nekaj imen iz sveta umetnosti, kot 
so slikarka Frida Kahlo, pisci Alberto Mo-
ravia, George Orwel, G.B. Shaw in režiser 
Pier Paolo Passolini ¼
Razstava v muzeju Karla Marxa danes 
očitno postaja vse bolj aktualna. Po-
membni deli, kot sta Komunistični ma-
nifest in Kapital, sta umeščeni v zgodo-

Whiskey je bilo ime psu, ki je pri Marxovih živel med leti 1876 in 1881. Menda mu je 
Karl dal ime po svoji priljubljeni pijači.

Danes je Marxova glava v rdeči, beli ali črni barvi vredna le okrog trideset evrov.
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Moja Go renj ska je  
pri lo ga ča so pi sa

Go renj ski glas je osred nji go renj ski ča so pis, ki 
po kri va šir še ob moč je Go renj ske. Je ča so pis z 
bo ga to tra di ci jo, saj ne pre ki nje no iz ha ja že od 
leta 1947, nje go vi za met ki pa se ga jo v dalj ne 
leto 1900. Kot pol ted nik iz ha ja ob tor kih in 
pet kih, v na kla di 22 ti soč iz vo dov. Je ne od vi
sen, po li tič no urav no te žen ča so pis z no vi ca
mi, pred vsem z vseh po dro čij živ lje nja in dela 
Go renj cev, pa tudi šir še. Pi še mo o vsem, kar 
lju di za ni ma, ali kot pra vi mo: Go renj ski glas 
za vas be le ži čas. V do brem in sla bem. V ve se
lju in ža lo sti. Za vas spra šu je mo, kaj je no ve
ga. Za ra di vas za stav lja mo tudi ne pri jet na 
vpra ša nja. Mor da vas kdaj kaj na uči mo. In 
se ve da po skr bi mo za spro sti tev in za ba vo. 
Samo za ra di vas pre de mo mis li. Na glas.

Ča so pis do pol nju je mo z brez plač ni mi pri lo ga
mi, kot so Moja Go renj ska, Kranj čan ka in Lo čan
ka, ter ob kon cu leta z le to pi som GO RENJ SKA  
da ri lom pred božičnonovoletnimi praz ni ki.

Če vas po leg bra nja Moje Go renj ske za ni ma jo 
tudi no vi ce z vse Go renj ske, vas va bi mo k na
ro či lu na ča so pis Go renj ski glas. Kot no ve mu 
na roč ni ku vam bomo prve tri me se ce ča so pis 
pri na ša li brez plač no (če bo ste naš na roč nik 
vsaj eno leto) in vas pre se ne ti li z da ri lom ter z 
dru gi mi ugod nost mi.

Do bro doš li v druž bi na roč ni kov 
Go renj ske ga gla sa.

MOJA GO RENJ SKA, ISSN 1581615X, iz ha ja kot pri lo ga  
pol ted ni ka Go renj ski glas, v na kla di 80.000 iz vo dov.  
Usta no vi telj in iz da ja telj: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj,  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Od go vor na ured ni ca:  
Ma ri ja Volč jak, ured ni štvo: Go renj ski glas, vod ja oglas ne
ga tr že nja Ma te ja Žvi žaj. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. 
o. o., Kranj. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu
ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor. Ured ni štvo, na roč ni
ne, oglas no tr že nje: Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, te le fon: 
04/2014200, te le fax: 04/2014213. Epošta: info@gglas.
si, mali ogla si: te le fon 04/2014247. De lo vni čas: po ne
de ljek, to rek, če tr tek in pet ek od 7. do 15. ure, sre da od 
7. do 16. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. MOJA  
GO RENJ SKA, šte vil ka 6, september 2012, je pri lo ga 78.  
šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 28. septembra 2012.

Naslovnica: Jesen v gorah
Foto: Tina Dokl 
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Med različnimi spominki, ki jih je moč kupiti v muzeju, je tudi Žižkova knjiga. 

vinski kontekst 19. stoletja, s tem nam 
razstava odgovarja tudi na nekatera 
vprašanja, ki si jih ob tem zastavljamo, 
hkrati pa je tudi provokativna. Še vedno 
nam burijo misli vprašanja, kot so: kaj 
je marksizem, kakšno vlogo je igral 
Marx pri ustvarjanju delavskega giba
nja, kakšen vpliv so imele njegove ideje 
v poteku zgodovine in kakšen vpliv ima
jo v sodobnem svetu. Še posebno danes, 
ko je po neuspehu komunizma tudi 
kapitalizem očitno znova zašel v slepo 
ulico. Naš veliki filozof Slavoj Žižek je 
o tem ob neki priložnosti rekel, da ne
kaj v Evropi umira, novega pa zaenkrat 
še ni. To je čas, ko se najhitreje pojavi
jo pošasti, kot se je to zgodilo ob zadnji 
svetovni vojni. 

Ob recepciji, kjer je manjša muzejska 
prodajalna, sem na polici našel tudi Žiž
kovo knjigo, pravzaprav dve diskusiji o 
Karlu Marxu, in sicer o diktaturi sodobne 
umetnosti ter o prihodnosti upodabljajo
čih umetnosti in prihodnosti revolucije, 
pri kateri je sodeloval z nemškim ilus
tratorjem Jonathanom Messejem. Zani
mivih spominkov je sicer dovolj, kupcev 
prav tako. Marxovo rojstno hišo vsako 
leto obišče več kot 32 tisoč obiskovalcev iz 
celega sveta, od tega je menda več kot tre
tjina gostov Kitajcev, za katere je rojstna 
hiša Karla Marxa poleg Benetk in Pariza 
zagotovo ena glavnih atrakcij njihove kro
žne poti po Evropi, ki bi taka, kot danes 
je, bržkone presenetila tudi Karla. Pozi
tivno ali negativno? Kdo bi vedel?

Okus čokolade ali poznega burgundca s podobo očeta delavskega gibanja najbrž ni 
nič revolucionarnega. / Foto: Igor Kavčič
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Miha Naglič

Električni mrk je zajel vso Gorenjsko, 
od Medvod do Kranjske Gore. Ponekod 
so bili v tisti noči brez električnega toka 
od enajstih večer do štirih zjutraj! Pa 
smo že mislili, da smo s pomočjo go
spe Elektrike tudi gospodarji Teme, saj 
lahko z njeno pomočjo razsvetlimo tudi 
naravno in ne le duhovno temo! Ja, pa 
ja! Prav v tistih dneh je tudi po Gorenj
skem krožil vic, kako sta se Google in 
Facebook prepirala, kdo je večji? Pa se 
je ob njunem prepiru razjezila elektri
ka, vrgla strelo v daljnovod in prepir je v 
hipu ugasnil ¼ No, večina Gorenjcev se 
tistega večera ni prav nič prepirala, veči
na je bila ob enajstih zvečer že v postelji, 
za spanje in druge posteljne aktivnosti 
pa elektrike sploh ne rabimo. Tisti, ki so 
hoteli še pozno v noč gledati televizijo 
ali potovati po svetovnem spletu, so se 
morali hočeš nočeš pridružiti počivajoči 
večini.
Čisto na gorenjskem jugu to pot te skuš
nje nismo doživeli, električno namreč 
sodimo pod Ljubljano. Brž pa sem se 
spomnil tistega, kar sva z boljšo polovi
co doživela pred poldrugim desetletjem. 
Bilo je v prvih dneh leta 1997, okrog 
praznika svetih treh kraljev. Elektrike 
je takrat zmanjkalo zaradi hudega žle
da, ki je na več krajih potrgal električ
no napeljavo, in preden so prizadevni 
električarji vse popravili, je trajalo več 
dni. V najini hiši je elektrike zmanjkalo 
v soboto zgodaj zjutraj, vrnila se je šele 
v ponedeljek popoldne. Kar naenkrat je 
sredi najhujše zime odpovedalo tako re
koč vse: centralno ogrevanje, osvetljava, 
televizija, radio, še malo boljši telefonski 

aparat je bil na hišno elektriko. Še naj
manj sem se sekiral zato, ker nisem mo
gel delati na totalno ugaslem računalni
ku. Najhuje je bilo to, ker se ni vedelo, 
kako dolgo bo vse skupaj trajalo? Bomo 
meso iz skrinje znesli ven na zunanji 
led? Kako se bomo greli? V najini hiši, 
ki sva jo kupila le pol leta prej, da bi jo 
pozneje prenovila, je prejšnji lastnik k 
sreči ohranil štedilnik na drva in ta je 
bil tiste tri dni edini vir ogrevanja in 
hkrati najboljši za kuhanje. Elektrika se 
je vrnila ravno takrat, ko je svak pripeljal 
naftni agregat, pa ga k sreči ni bilo treba 
uporabiti; takoj ga je prevzel in odpeljal 
znanec iz sosednje in višje ležeče vasi, 
do koder se električarji še niso prebili ¼
Zgoraj opisana dogodka, zaradi katerih 
je kar naenkrat zmanjkalo elektrike, en
krat zaradi žleda, drugič zaradi nevihte, 
sta zanimiva že sama po sebi, še bolj pa 
zato, ker pričata o srhljivi možnosti, ki 
smo jo v svojih moderniziranih glavah 
sicer že povsem odpisali – da se lahko 
sredi električne dobe kar naenkrat povr
nemo v kameno! Kaj bi mi vsi brez ume
tnih luči, brez centralnega ogrevanja, 
brez računalnikov in drugih pripomoč
kov iz arzenala informacijskokomu
nikacijskih tehnologij?! Nič od tega ne 
funkcionira brez elektrike. Brez nje smo 
kakor neandertalci, ki posedajo okrog 
ognja v Matjaževih kamrah ali v Div
jih babah in poslušajo, kako jim eden 
od njih igra na piščal iz medvedove ko
sti ¼ Zadnje čase kar naprej poslušam 
razprave svojih znancev, ki modrujejo o 
tem, da se ne bodo več ogrevali na ku
rilno olje, ki postaja resnično predrago, 
ampak se bodo modernizirali in svoje 
ogrevalne sisteme predelali na razne 

toplotne črpalke. Pozabljajo pa, da brez 
elektrike tudi te ne delajo. Bog ne daj, 
da bi nas zadela naravna ali socialna ne
sreča takega obsega (beri: vojna), da bi 
na širšem območju zmanjkalo elektrike 
za več časa kot za nekaj ur ali dni. Za več 
tednov, mesecev, let ¼ No, upajmo, da je 
to le teoretična možnost.
Jaz sem bolj ta stare sorte in tako sem 
tudi v prenovljeni hiši na novo pozidal 
krušno peč in manjši štedilnik na drva. 
Na njem vsako zimo vsaj nekajkrat kaj 
dobrega skuhamo, v peči pa spečemo. 
Slastno! Da ne govorim o tem, da je to
plota, ki se širi okrog lončene peči, ne
kako prijaznejša od tiste iz kovinskih 
radiatorjev. Hočem reči: tudi v dobi 
elek trificirane globalizacije je mogoče 
dejavno ohraniti kaj neandertalskega, pa 
še lepo je in koristno. A napredek je čez 
vse, bogu hvala za elektriko! 

P. S. Samo še to me zanima: ali se bo čez 
devet mesecev tudi v kranjski in jeseni
ški porodnišnici kaj poznalo, da je bil 
v eni od septembrskih noči 2012 elek
trični mrk? Bojim se, da ne, elektrike je 
najbrž zmanjkalo prepozno in tisti, ki te 
predmoderne reči še počnejo (ponoči), 
so najbrž že spali ¼

Kaj bi mi brez elektrike!?

Noč z 12. na 13. september 2012 je bila za večino Gorenjcev 
dvakrat črna; najprej po naravi, saj je bilo nevihtno vreme s 
temnimi oblaki in že skoraj mlaj, še bolj pa zato, ker je »zaradi 
dogodka na prenosnem omrežju« zmanjkalo elektrike … Miha Na glič



11Gorenjski električni mrk
Foto: Matic Zorman
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Marija Volčjak

Hitro se je vrnil z litrsko steklenico le
deno mrzle vode. To je torej velika voda. 
Na priponki ime Ibrahim. Tipično mu
slimansko, morda je iz Skopja, Sarajeva 
¼ Sledilo je novo presenečenje: iz Prek
murja, je odločno pribil in že hitel k 
drugim hotelskim gostom. Saj ni res?!

Ibrahim se uči slovensko
Ibrahima nisem več srečala. Šel je do
mov, v Turčijo, opravit še zadnje izpite, 
zaključuje šolanje, govori angleško in 
italijansko, uči se kitajsko in slovensko. 
Zapisuje si nove besede in izgovarjavo, 
da jih pravilno naglasi. Zelo rad prese
neti naše goste, nastopil je tudi v rekla
mi, Ibrahim je res prava severnociprska 
zvezda, pravi Darja Meolic, Kompasova 
predstavnica na Cipru.
Zakaj Ibrahim pravi, da je iz Prekmurja? 
Sedaj se smeje Darja, ki je iz Murske So
bote. Turški jezik spominja na madžar
skega, vsaj zaradi naglasov je Prekmur
cem bližji. Torej Ibrahimova šala le ni tako 
iz trte zvita. Kakor tudi ni Darjin trud, da 
se Ibrahim uči slovensko. Slovenski gostje 
si zelo želijo domačega počutja, zato jim 
takšne stvari veliko pomenijo. 
Darja je na severnem Cipru drugo sezo
no, letos se ji je pridružila Jerica Mesec 
iz Škofje Loke, ki je pred leti kot študent
ka v škofjeloškem Klicnem centru slepih 
in slabovidnih zbirala nove naročnike 
Gorenjskega glasa. Kako majhen je ta 
svet, obe sva Ločanki, delala je za nas, pa 
sva se spoznali na daljnem Cipru. Tudi 
Jerica pravi, da je slovenskim gostom 
zelo pomembno domače počutje, zato 

raje prihajajo v velike hotele, kjer je po
skrbljeno za vse, severni Ciper je privla
čen, ker je sproščen in ni tako strogo mu
slimanski kot nekatere arabske dežele.

Morje toplo kot v kakšnem 
zdravilišču
Na Cipru sem bila aprila lani, takrat je 
bil bujno zelen in cvetoč, za kopanje pa 
morje še ni bilo primerno. Poleti se tem
perature dvignejo tja do petdeset stopinj 
Celzija, zeleni travniki se spremenijo v 
rjave požganine. Poleti prihajajo pred
vsem gostje, ki uživajo na plažah, ne
kateri kljub hudi vročini odhajajo tudi 
na izlete, vsaj v glavno mesto Nikozija. 
Kako sta dekleti lahko delali v takšni 
vročini? Spila sem pet litrov vode na 
dan, pa je šlo, je povedala Darja.

Sredi septembra se temperature dvigne
jo na 35 stopinj, morje je imelo 29 sto
pinj Celzija in je spominjalo na kakšno 
domače zdravilišče. Uro in več si bil lah
ko v vodi, ne da bi te zazeblo. Idealen do
pust torej, pa še gneča je manjša in cene 
nižje kot na vrhuncu sezone.
Na Ciper me je znova vleklo tudi zaradi 
tega, da si ogledam polotok Karpas, za 
kar nam je lani zmanjkalo časa. Karpas 
odlikuje neokrnjena narava, tam je še 
vse tako, kot je nekdaj bilo, in tam so 
najlepši kotički severnega dela otoka, 
pravi naravni biseri.
Oblika Cipra je zelo podobna obliki Slove
nije, kokoš torej, le da ima ciprska razteg
njeno Prekmurje – raztegnjeno glavo to
rej, ki je bolj kot kokošji podobna puranu, 
ki ga pitajo. Polotok je dolg 120 kilometrov, 
na najširšem delu ima 25 kilometrov. 

Ciprske zgodbe (3)

»Želite?« je v slovenščini pozdravil mladi natakar, se smejal naši 
osuplosti in nadaljeval: »Veliko vodo?« Presenečenje je bilo 
popolno, uspelo mi je le prikimati in že je hitel k sosednji mizi 
… Čakaj, čakaj, sem si rekla, saj se boš vrnil in povedal, kje si 
se vzel.

Peščena hotelska plaža
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Rožičev sirup 
Na začetku potepanja po Karpasu smo 
se ustavili v majhni oljarni, kjer stiska-
jo odlično olivno olje, kar seveda v Sre-
dozemlju ni nobena posebnost. Morda 
to, da ostanke stisnejo v brikete, ki jih 
uporabljajo za kurjavo. Ekološka ozave-
ščenost? Prej dobra stara navada, ki je 
potrošništvo še ni pokvarilo. 
V oljarni je bil vsaj zame najbolj zani-
miv rožičev sirup. Morda se spomnite 
trdih rožičev, iz katerih so včasih pred 
božičem mleli moko in pekli potico. Naj 
danes še tako tarnamo o krizi, rožičeva 
potica je skoraj pozabljena. Na Karpasu 
iz rožičev izdelujejo odličen sirup, ki je 
zelo sladek, saj ima kar 60 odstotkov 
sladkorja, zato ga je pri uporabi najbolje 
mešati z vodo. Uporabljajo ga kot sladi-
lo, tudi zdravilo, saj vsebuje veliko anti-
oksidantov, vitamina A in D. Skoraj ni 
moč verjeti, da iz trdih rožičev nastane 
tako dober sirup, ki je odličen pri zajtr-

ku ali na palačinkah. Tudi v hotelih ga 
imajo, po barvi je še najbolj podoben 
nuteli. Upajmo, da ga ne bo izpodrinila, 
saj rožičev sirup ne vsebuje nobenih ke-
mikalij, in da bodo na severnem Cipru 
rožičeva drevesa ostala simbol bogastva.

Vas Dipkarpaz
Zanimiva posebnost Karpasa je vas Dip-
karpaz, ki ji lahko rečemo izjema, ki po-
trjuje pravilo. To je namreč zadnja cipr-
ska vas, kjer skupaj živijo ciprski Turki 
in Grki. Pravijo, da v miru, kar pomeni, 
da bi bilo lahko še marsikje tako, če jih 
politiki ne bi sprli in razdelili otoka na 
južni grški in severni turški del. Razde-
ljeno je tudi glavno mesto Nikozija, po 
padcu berlinskega zidu, zadnje na sve-
tu. Če seveda ne upoštevamo Jeruzale-

ma, ki je prav tako razdeljeno mesto, le 
da meje niso označene, jih pa domačini 
zelo dobro poznajo. Na kratkem spreho-
du po vasici smo lahko opazili turške in 
grške napise, celo multinacionalka Coca 
cola je svojo reklamo prilagodila dvoje-
zični vasi. Prav neverjetna pozornost. 
Sredi vasi stoji mogočna grška pravo-
slavna cerkev, ki je bila zgrajena v dva-
najstem stoletju. Tik ob njej, na griču 
pa so leta 1992 postavili muslimansko 
mošejo. Na Karpasu je še več podobnih 
vasi, toda samo v Dipkarpazu je grška 
cerkev še »živa«. Verskih objektov torej 
niso podirali kot ponekod na Balkanu, 
le prilagodili so jih novim časom. Tako 
je v Nikoziji iz gotske katedrale nastala 
mošeja sv. Sofije, v Famagusti so na ka-
tedrali zvonik zamenjali z minaretom.

Peščene gradove na plaži zidajo tudi odrasli.

Burhan Kalin Darja Meolic Jerica Mesec

Božje oko je najbolj razširjen spominek, 
odganja slabe misli, menda tudi nevoščljivost.
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Zlata plaža

Največja znamenitost Karpasa je Zlata 
plaža. V resnici je veliko lepša kot na fo-
tografijah, saj nobena ne more zajeti nje-
ne neverjetne razsežnosti. Razteza se na 
dolžini šestih kilometrov. Si predstavlja-
te, kako dolg je lahko sprehod po peščeni 
plaži. Sprehajalcev tam ni bilo, saj je to 
zaščiteno območje, ki ga množični turi-
zem (še) ni »napadel«, le nekaj kopalcev.
Do plaže smo se pripeljali po makadam-
ski poti, ki vodi do Burhanove krčme, 

edine na Zlati plaži. Burhan Kalin je 
sicer pastir, pred leti mu je nekako tam 
uspelo kupiti zemljišče, postavil je lese-
no restavracijo in osemnajst lesenih hi-
šic, v katerih goste lahko prespijo. Pravi, 
da prihajajo ljudje, ki si želijo počitka v 
naravi, in prostovoljci, ki malim želvi-
cam pomagajo do vode.
Na Zlati plaži namreč gnezdijo želve 
glavate karete, po katerih je Karpas znan 
daleč po svetu. Jajca v poletnih mesecih 
ležejo v pesek, samica gnezdi štirikrat 
na leto in odloži od 80 do 120 jajc in jih 

zapusti, kar pomeni, da je želva slaba 
mati. Mladiči se valijo približno sedem 
tednov, najprej se sami priplazijo na po-
vršje, nato se odpravijo v morje, običajno 
ponoči, saj je podnevi preveč nevarnosti. 
Študentje iz vseh koncev sveta prihajajo 
na Zlato plažo in malim želvicam poma-
gajo, da pridejo do morja. Karete živijo 
kar trideset let, priplavajo tudi v Jadran-
sko morje, na rodno plažo pa se vrača-
jo, da odložijo jajca. Vrne se le ena od 
štiri tisoč želvic, strokovnjakom pa še ni 
uspelo odkriti, kaj jih pripelje na rojstni 
kraj, verjetno se kot ptice selivke ravnajo 
po zemeljskem magnetnem polju. 

Če se želja uresniči,  
se moraš vrniti
Posebna zanimivost Karpasa so divji oslič-
ki, ki so prav tako zaščiteni. Navadili so se 
že, da jih turisti krmijo s kruhom, zato se 
zbirajo ob cesti. Vendar je potrebna previ-
dnost, saj so to divje živali, ki lahko pošte-
no brcnejo, če se jim narobe približaš.
Oslički so nas spremljali tja do konca 
polotoka, kjer stoji samostan apostola 
Andreja. Ob njem je tik ob morski oba-
li izvir pitne vode, kar je zelo nenava-
dno in obstaja več legend, kako je izvir 
nastal. Po eni je na obali nasedla ladja 
apostola Andreja, zato so tam v zahvalo 
postavili samostan. 

Zlata plaža

Divji oslički
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Zdi se, da samo še obljuba o izpolnitvi želja ohranja samo-
stan pri življenju. Tam je namreč le še poslednji pop, ki sto-
ično opazuje, kako turisti za izpolnitev želja prižigajo sveče. 
Kajti, če se ti želja izpolni, se moraš vrniti in v zahvalo po-
novno prižgati svečo. Kako domiselno, morda bo to ohrani-
lo samostan, majhno grško enklavo sredi turške stvarnosti.

Jerica in Darja 
Kompasovi predstavnici Jerica in Darja sta se domov vrača-
li skupaj z nami, na severnem Cipru sta bili pol leta, zato 
nas je zanimalo, s kakšnimi občutki se vračata. Obe sta v 
en glas zatrjevali, da ju je Severni Ciper očaral, predvsem 
preprosti ljudje, ki so zelo prijazni, saj s turizmom še niso 
zasičeni. Njuno delo ni bila lahko, saj sta delali v hudi vro-
čini, za kopanje ni bilo časa, Darja je povedala, da je morda 
štirikrat skočila v morje. 
Ker sem imela priložnost obe spoznati na izletih, moram 
pohvaliti njuno poznavanje ciprskih razmer. Otok je razde-
ljen na grški in turški del, grški je v EU in predstavlja otok, 
turški ni mednarodno priznan. Razmere so zapletene in 
informacije zelo različne, zato jima ni bilo lahko. Darja me 
se presenetila s knjigo angleškega novinarja, ki ga je kot 
bližnjevzhodnega dopisnika na Cipru ujela vojna in piše o 
genocidu, ki se je zgodil na severnem Cipru in ni bil tako 
odmeven kot kasneje v Bosni. 
Dekleti že čaka novo delo v Grčiji, Turčiji ¼  Se bosta prihodnje 
leto vrnili na Ciper? Vsako leto pravim, da je zadnjič, pa vedno 
spet grem, pravi Darja. Sanjski poklic imam, pri vodenju zelo 
uživam, pravi Jerica, ki se bo že pred zimo vrnila na Ciper, 
saj jo tam čaka njen Luc, študent iz Kameruna. Če bo prišel 
živet v Škofjo Loko, to ne bo nič posebnega, saj Jerica stanuje v 
Homanovi hiši, kjer že živijo trije mednarodni pari – Japonec 
in Slovenka, Ganec in Slovenka ter Kolumbijka in Slovenec. 

LUK – začnite kariero  
z vpisom 2012/2013
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

  PREDŠOLSKA VZGOJA 
  EKONOMSKI TEHNIK
  BOLNIČAR NEGOVALEC
  TEHNIK VAROVANJA 
  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

VISOKOŠOLSKI PROGRAMI
Ekonomska fakulteta Ljubljana
  VISOKA POSLOVNA ŠOLA

Strojna fakulteta Maribor
  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ STROJNIŠTVA

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Maser 
Socialni oskrbovalec 
Računovodja 
Knjigovodja 
Pomočnik kuharja

OSNOVNA ŠOLA za odrasle 
– 8. in 9. razred – šolanje je brezplačno

  UČNA POMOČ – ZA VAŠ 100% USPEH

LUK-promotor  
vseživljenjskega učenja

Tel.: 04/280 48 00,  
www.luniverza.si

Poslednji pop na rtu Karpasa
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Dunja Bohorič

Parkirali smo na obrobju središča mesta, 
pod srednjeveškim obzidjem. Bližal se je 
čas opoldanskega počitka in morali smo 
pohiteti, da smo ujeli možnost ogleda vsaj 
znamenitosti na trgu Piazza del Duomo. 
Ogledali smo si katedralo San Zeno iz 16. 
stoletja ter čudovito oktagonalno gotsko 
krstilnico. Čas kosila, ki v Italiji pomeni 
počitek za dve do tri ure, smo tudi mi 
izkoristili za dobro kavo, potem pa kar 
nadaljevali pot proti mestu Collodi. Na 
vhodu v mesto nas je »pozdravila« nekaj 
metrov visoka lesena maskota Ostržka. 
Pisatelj te pravljice Carlo Collodi je svo-
ja otroška leta preživel v tem kraju in to 
je bil tudi vzrok, da je svoje pravo ime 
Lorenzini zamenjal v kasnejših letih za 
Collodi. Sprehodili smo se skozi (plačlji-
vi) park in sledili dogodivščinam zgodbe 
o leseni lutki. V senci visokih dreves po-
nuja park tudi uporabo otroških igral in 

restavracijo za tiste, ki so se dan namenili 
preživeti v tem prijetnem okolju. Naspro-
ti parka se bohoti vila Garzoni, znana kot 
vila stoterih oken, nad njo pa se strmo 
dviga mesto Collodi. Ni nam bilo žal, da 
smo se ustavili tu!
Zaključek tega dne je bil v Lucci, kjer 
smo rezervirali hotel prav ob starem 
sred njeveškem zidu, ki obkroža celo 
mesto. Lucco in njene zgodovinske adu-
te si je vredno ogledati. Povzpeli smo se 
po skoraj sto stopnicah na stolp Guinigi 
in uživali nad prekrasnim pogledom na 
mesto in okolico. Na Trgu Amfiteatro 
smo si med številnimi restavracijami 
izbrali eno in uživali ob hrani, pijači in 
pogledi na okoliške stavbe.
Naslednji dan smo se namenili na svetov-
no znane Cinque Terre – pet malih vasic 
ob Ligurskem morju, ki so pod Unescovo 
zaščito. Vendar ta dan ladja, ki povezuje te 
vasice, ni vozila. Nemirno morje onemo-
goča pristajanje z morske strani in tako 

smo ostali brez izleta. Odločili smo se 
za obisk nekaterih krajev, ki jih je možno 
obiskati po cesti. Prvo je bilo mesto Porto-
venere. Ogledali smo si gotsko cerkev sv. 
Petra, trdnjavo Andrea Dorie, Byronov za-
liv in cerkev sv. Lovrenca. Zaključili smo 
sprehod skozi slikovito mesto in opazovali 
valove razburkanega morja. 

Poletje v Toskani

Poznojulijskega nedeljskega jutra smo se podali proti Trstu 
in Benetkam ter mimo Bologne do Pistoie. Mimo mesta se 
večkrat peljemo, tokrat pa smo se odločili za obisk.

Krstilnica v Pistoii

Ostržek nas pričakuje ...

Vila stoterih oken - Garzonni
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Pot smo nadaljevali pod vrhovi gričevja, 
ki deli Golfo dei Poeti in Golfo La Spe-
zia. Skozi množice avtomobilov in tu-
ristov smo se želeli »prebiti« do Monte 
Rossa, vendar nam ni uspelo. Ostanki 
lanskega katastrofalnega plazu so nas 
popolnoma zaustavili in obrnili proti La 
Spezii in Lucci. Med potjo smo spreme-
nili načrt in jo mahnili še do Pise, ki je 
bila na programu naslednji dan.
Trg čudes v Pisi je še vedno tak, kot je 
bil pred nekaj sto leti, le poševni stolp 
je dobil pred nekaj leti jeklene opornike 
in je, kot pravijo, stabilen. Še vedno obi-
skuje ogromno turistov ta, z umetnina-
mi sred njega veka prepojeni Trg čudes.
Po dobrem zajtrku smo naslednje jutro 
zapustili našo vilo in Lucco ter jo mah-
nili proti Piombinu, pristanišču, ki po-
vezuje celino z otokom Elba. Na poti se 
razen kavice v Cecini in pogledom na 
tisoče odprtih senčnikov na plaži ni do-
gajalo nič posebnega. 

V pristanišču Piombino smo se vkrca-
li na trajekt Mobby Dick ter po eni uri 
prijetne plovbe že pristali v Portoferraiu, 
na otoku Elba. Mesto smo si ogledali kar 
pred namestitvijo v hotel. Povzpeli smo 
se do Napoleonove »zimske« rezidence, 
ki pa je bila še vedno v rekonstrukciji. 
Obljuba direktorice muzejev na Elbi, ko 
mi je aprila letos v e-mailu zagotovila, da 
bo že do konca junija vila na ogled, žal 
tudi tukaj ni držala, saj so se delavci v 
neznosni poletni vročini zadrževali bolj 
v senci, dela so se temu primerno nada-
ljevala počasneje. 
Namestili smo se v Prochiu, le nekaj ki-
lometrov od glavnega pristanišča. Hotel 
z bazenom in mivko na morski plaži leži 
v živahnem letoviškem mestu, polnem 
italijanskih dopustnikov z družinami in 
zvedavih tujih turistov. Zvečer, ko se je 
na obali smeh in vpitje otrok pomirilo, 
smo si privoščili večerjo ob morju in po-
čutje je bilo odlično.

Sicer pa je Elba z nekaj več kot 30 tisoč 
prebivalci in površino le 224 površin-
skih metrov največji otok v toskanskem 
arhipelagu ter označen kot Nacionalni 
morski park. V zgornjem delu gleda v 
Ligursko, na spodnji strani pa v Tiren-
sko morje. Z vrha 1018 metrov visoke 
gore Monte Capanne je prelep pogled na 
vso okolico otoka, tja do kopnega.
Naslednje jutro smo naredili podvig 
– dobesedno! Povzpeli smo se na goro 
Monte Capanne. Iz Marciana Marine, 
ribiške vasice, razpotegnjene ob palmah 
vzdolž obale in polne malih bistrojev, 
se cesta vije do vasi Marciana. Na napis 
»Cabbinovia« moraš biti pozoren, da 
se ne pelješ tudi dvakrat mimo odcepa 
- tako, kot smo se mi. Vožnja na vzpe-
njači Cabbinovia v posebnih kovinskih 
košarah je bila več kot zanimiva. V vetru 
in mrazu vzpenjača miruje. Glavo si je 
pametno zaščititi v primeru močnega 
sonca ali dežja, saj košara nima ščitnika. 

JEZIKOVNA ŠOLA, 
s tradicijo in
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od začetkov do aktivnega znanja
poslovni jezik
konverzacija
individualno učenje po vaši meri
priprave na izpit RIC

•

•
•
•

Pisa

Plaža v Cecini
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Vožnja poteka nad bogatimi kostanjevi-
mi gozdovi in razgled je postajal iz tre-
nutka v trenutek lepši. Res je bil vzpon 
nekaj izjemnega in tudi na dokaj visoko 
ceno smo ob teh razgledih kar pozabili. 
Vzdrževanje ni poceni. Tako kot se spo-
dobi, smo prav na vrhu srečali Slovence, 
ki so se peš povzpeli na sam vrh. Sloven-
ci smo pač planinci, ni kaj.
Po vrnitvi v Marciano smo nadaljevali 
vožnjo po lepo speljani obmorski cesti 
ob strmih delih zahodnega dela otoka, 
tja do Marine di Campo. Na poti smo 
uživali v pogledih na kristalno modre 
zalive, na mivkastih plažah pa smo nale-
teli spet na množico kopalcev in odprtih 
senčnikov. Tudi nam se je zahotelo ko-
panja in iskali smo seveda najlepši zaliv. 
Na minerale in poldrage kamne, ki jih 
je Elba polna še iz etruščanskih časov, 
opozarjajo plakati in prospekti. Vse opi-
sano lahko vidiš v rudnikih, ki so danes 
zelo turistično obarvani. Mimo enega 
smo se že peljali in je v bližini mesta 
Capoliveri, v naslednjega - Porto Azzuro 
smo se pravkar pripeljali. Ribiški sejem 
nam je preprečil vstop v mesto z avtom, 
vsa okoliška parkirna mesta so bila za-
sedena. »Očitno nam ni namenjeno,« 
smo se sprijaznili in pot nadaljevali do 
kakih 20 kilometrov severno oddaljene-
ga mesta Rio Marina, prav tako znano 
območje mineralov. Vse te kraje smo 
prevozili, pripeljali smo se celo do naj-
bolj severnega predela Cavo, vendar ni 
bilo prostora, kjer bi se lahko zapeljali 
do obale in se v kristalni vodi okopali. 
Dovozi do razčlenjene skalnate obale so 
le kozje stezice ali pa stoji že na poti na-
pis, da je prehod prepovedan, ker smo 
pač na zasebni lastnini. Pri vsem morju, 
ki nas je obdajalo, ni bilo primernega 
mesta za kopanje. Tam, kjer pa smo šteli 
ocvrta telesa na mivki, se med njih ni-
smo želeli pomešati.
Za zaključek dneva smo tako določili ko-
panje kar nekje okoli našega Procchia. 
Toda tudi tu je bilo podobno. Plaža še 
vedno polna kopalcev, le malo naprej pa 
čudovita obala in ko smo se končno spu-
stili s ceste do obale, obloženi s kopalni-
mi rekviziti, se nam je tudi tu postavil 
po robu nezaželeni napis »privatno«. 
Vrnili smo se do hotelske plaže, medtem 
je sonce zašlo. Tako je, če nisi zadovoljen 
z lepim, pa hočeš še lepše.

(Se nadaljuje)

Portoferraio - če ni balkona, je pa perilo pred vrati ...

Nasad kaktusov

Vzpenjača na Monte Capanne



19



20

LJUTOMER ali LOTMERK, kot mu pravijo 
domačini, je prestolnica Prlekije, dežele 
nepreglednih žitnih polj, štorkelj, termalnih 
vrelcev, odlične vinske kapljice, domače 
kulinarike, bogate kulturne in naravne de-
diščine ter šegavih, gostoljubnih ljudi.

Prve konjske dirke na Slovenskem 
so se zgodile že leta 1874 v okolici Lju-
tomera. Leto kasneje je bilo v Ljutomeru 
ustanovljeno dirkalno društvo, prvo na 
slovenskih tleh in drugo v Evropi. Tudi 
prvi slovenski filmski zapisi so bili že 
leta 1905 posneti v Ljutomeru.

JERUZALEM - MESTO MIRU- izvezen z 
zlato vinsko nitjo
Ena najlepših vinskih cest, ki se imenuje 
Jeruzalem, je v Krajinskem parku Je-
ruzalemske gorice. Vinska cesta je kot 
temnozeleni ocean valov okoliških hribov 
s košatimi grivami vinogradov in priča o 
svoji turistično prepoznavni vlogi ter vabi s 
svetim imenom in znamenitimi energetski-
mi točkami v zavetje svojega romarskega 

poslanstva. Slovi po odličnih belih in tudi 
rdečih vinih, ki jih lahko okusite v številnih 
lokalih, ki ponujajo prelepe razglede po 
okolici in kjer postrežejo tudi z domačo 
hrano.

BIOTERME
V kraju Moravci v Slovenskih goricah je 
prenovljeno termalno kopališče Bio-
terme Mala Nedelja. Ponujajo celotno 
razvajanje telesa, duha in duše. Zunanji in 
notranji bazeni ter Hotel Bioterme nudijo 
domače razkošje vsakemu gostu.

ZAVRTIMO PEDALA
Uredili smo šest kolesarskih poti, ki 
obiskovalca popeljejo v vse skrite kotičke 
naše prelepe pokrajine in vsega skupaj 
merijo 135 km. Poti so tematske, v TIC-
-u Ljutomer in Jeruzalem nudimo možnost 
izposoje 13 koles.

SPREHOD MED PRLEŠKIMI GORICA-
MI IN RAVNICAMI, polji z žiti, prepojeni-
mi z makom in terasastimi goricami v gri-

LJUTOMER – taborsko, kasaško, filmsko, 
vinsko mesto in srce Prlekije

Letošnje poletje nam z vročino ni priza-
našalo, tako da je jesen z nižjimi tempe-
raturami s seboj prinesla pravo olajša-
nje. Vendar z jesenjo pridejo tudi krajši 
dnevi, nizke tempeature in še kakšen 
deževen dan več, pa to občutljivejšim 
povzroča kar nekaj preglavic. Če vsemu 
dodamo še hiter način današnjega življe-
nja in stresne situacije, nas največkrat 
zdravje in naše telo začneta kar sama 
opominjati. Pametno je, da se za trenu-
tek ustavimo, si vzamemo čas zase. 
Številni so v zadnjih letih odkrili lepote 
Prlekije, pokrajine, ki leži v severovzho-
dni Sloveniji med rekama Dravo in 
Muro; predel Slovenije, med gričevnatim 
svetom Slovenskih Goric in pomurske 
ravnice. Njeno središče je Ljutomer, veči-
na pa mogoče bolj pozna Jeruzalem, ki 

slovi po vinih. Okusna kulinarika, ki jo 
pokrajina ponuja, pa v kombinaciji z vini 
enostavno kliče po obisku, okušanju. Pr-
lekija ponuja tudi zanimive poti, ki jih 
lahko raziskujete s pomočjo trenutno 
ene popularnejših rekreativnih in špor-
tnih aktivnosti, kolesarjenjem. Mlini, 
klopotci, brodi, stare domačije, zanimivo 
narečje prebivalcev - vsak in vse po svoje 
pripovedujejo zgodbo, zanimivo tako za 
mlajše kot starejše generacije. 
S privlačno zadnjo-minutno ponudbo 
vas vabijo v Bioterme v Mali Nedelji, re-
kreativna in kulinarična razvajanja pa 
dopolnite s kopanjem v njihovem ter-
malnem parku, se sprostite v svetu savn.
Spadate med tiste, ki ne veste, kam za 
kakšen dan, dva, morda teden dni? Tuji-
na vas ne mika, bi se pa nekam odpravili 

Jesenska, mavrično obarvana 
romanca zanjo ali zanj

čevnatem predelu, ki ponujajo prelepe 
razglede bližnje in širše okolice. 

MUZEJI
V občini Ljutomer se ponašamo še z 
muzejskima zbirkama 1. slovenskega 
tabora in splošno muzejsko zbirko, tu 
je še kmečki, čebelarski in lončarski 
muzej in muzej Ralo, ki hrani kmečko in 
vinogradniško tradicijo. Prlekija vabi!

Informacije in rezervacije:
LTO Prlekija Ljutomer
TIC LJUTOMER
Glavni trg, 9240 Ljutomer
Tel.: 02/5848-333
Fax: 02/5848-334
e-naslov: ticljutomer@jeruzalem.si, 
www.jeruzalem.si 
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v Sloveniji. Dejstvo je, da imamo ogromno lepih krajev, zanimivih 
ponudb, vendar živimo v času, ko počitnice načrtujemo natanč-
nejše, iščemo najbolj ustrezna razmerja med ceno in kakovostjo. 
Najprej pomislimo na terme. Na razvajanje v savnah, dobro hrano, 
kozarec šampanjca in jagodami z ljubljeno osebo, poživljajočo ma-
sažo ... Želimo ugoditi telesu in duši ter s tem obnoviti tudi svoje 
razpoloženje. Ljudska modrost pravi, da je boljše tisto zdravilo, 
ki zdravje ohranja, kot tisto, ki zdravi. Včasih je dovolj le okolica 
term, enkraten obisk, pa se nam po kakšni sproščujoči masaži, 
mogoče izbranem lepotnem tretmaju, aroma terapiji svet lahko že 
prikaže v popolnoma novi luči.
Terme Dobrna so recimo izjemno priljubljene pri ženskah, Go-
renjci pa se tudi z veseljem odpravijo k njim na oddih. Jeseni so 
še prav posebej romantične. Ravno pravšnje za prehod iz toplega 
vročega poletja v jesensko vzdušje. Če ste upokojenec, povprašaj-
te, kako je s prevozom do njih, ponujajo aktiven oddih, imajo all 
inclusive ponudbo, pa program za diabetike, do konca septembra 
vas s prijateljico razvajajo na prav poseben način, v mavrični de-
želi savn, ob kulinaričnih dobrotah lahko znova odkrijete smeh, 
veselje, svoj toplejši in bolj razpoloženi jaz.
Konec oktobra so v Termah Dobrna poskrbeli za sicer že tretji, 
a zanimiv dogodek, namenjen samskim v najlepših letih. Gre v 
bistvu za zmenek na slepo, ki pa se zgodi na bolj dinamičen na-
čin in poteka v zanimivejšem okolju. Vključuje večerjo in koktajl 
zabavo z DJ-jem . Komur samo večer za spoznavanje ne bo dovolj, 
bo lahko tudi prespal.
Če pa spadate med tiste, ki so partnerja že našli, potem pa ne spre-
glejte njihove jesenske romantične ponudbe, kjer brez razvajanj in 
penine seveda ne gre, so pa tokrat programu za dva med drugim 
dodali tudi 'nagajivo' darilo. Saj veste: v dvoje je lepo, včasih pa ni 
treba prav veliko, pa je lahko lepše.
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jezerska kraljicajezerska kraljicajezerska kraljica
Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki je bilo zgrajeno leta 1970 z namenom, da bi Celje v neposredni bližini zaščitili pred po-
plavami. V zadnjih letih jezero postaja vse bolj priljubljena turistično-rekreacijska točka za posameznike, družine in skupine. 
Vabimo vas, da v pristanišču obiščete restavracijo Luka Sailor na ladji, ki ne pluje, ali pa po jezeru za eno uro zaplujete z 
Jezersko kraljico. Na ladji vam bomo postregli s pijačo in sladoledom, uživali boste tudi v pogledu na prekrasno okolico. 
Cena vožnje na osebo je 5 evrov za odrasle in 4 evre za otroke, skupine imajo popust. 
Jezersko kraljico je možno tudi najeti ali zakupiti za posamezne skupine. 
Preizkusite se lahko v adrenalinskem parku Hodi po vodi, ki je prava atrakcija za vse obiskovalce, lahko si sposodite kajak, 
kanu ali električni čoln in se zabavate na plavajočem trampolinu. V bližini jezera se nahajajo tudi urejeni piknik prostori.
Poskrbeli bomo za poslovna ali družabna srečanja, za izlete osnovnih šol, vrtcev ali domov za upokojence.

Pokličite nas, povejte svoje želje, mi pa jih bomo poskušali uresničiti.
Za vse dodatne informacije pokličite po tel. 03/492-70-70, GSM 031/860-475  

ali elektronsko pošto robert.stepisnik@volja.net
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avtobusni in kombi prevozi (7, 8, 15, 19, 29, 31 in 50 sedežev) 

kontakt 041 776 940, e-pošta: simon.lombar@siol.net 
SIMON LOMBAR S. P., UL. JOSIPA LAPANJE 3, CERKLJE NA GORENJSKEM



23

Vsakdanje hitenje in stres sta redna sprem
ljevalca večine prebivalcev našega planeta. 
Zakaj si ne bi izbrali prijetnejših sopotnikov 
skozi življenje? Možnosti je vsekakor do
volj. Izgovor, da so žepi preplitvi, ne drži več 
vode. Nobena skrivnost ni, da je varčevanje 
pri (vsaj) občasni sprostitvi slaba odločitev, 
ki bo v prihodnosti zahtevala svoj davek. Na 
koncu bo cena v zdravju morda mnogo viš
ja, kot bi jo bili pripravljeni plačati. 
Prav vsi upokojenci, ki koristijo program 
»Lepo je biti upokojenec«, so nav
dušeni nad popolnoma brezplačnim 
prevozom od doma do Term Dobrna in 
nazaj. Večkrat se je namreč izkazalo, da 
so se številni upokojenci ravno zaradi težav  
z organizacijo prevoza odpovedali počitni
cam. Odvzeli smo jim te skrbi. Med 
mnogimi, ki koristijo ta program, se sple
tajo tudi bolj globoke vezi in prijateljstva, 
česar smo vsi še posebej veseli. Možno 
je bivanje 5, 7 ali 10 dni. Pri koriščenju 
10dnevnega programa  vam 11. dan po-
darimo namestitev in polpenzion. 
V soboto, 20. oktobra, letos že tretjič zapo
red organiziramo dogodek Speed dating, 
zmenki na slepo, tokrat za samske od 
28. do 55. leta (v dveh starostnih skupinah: 
od 28. do 40. leta in od 40. do 55. leta). Pri
ložnost spoznavanja za vse samske. Dogaja
nje je odmaknjeno od mestnega vrveža, v ob
jemu narave, skrito od radovednih pogledov. 
Speed dating, z bogato animacijo, skupno 
večerjo in koktajl zabavo z DJjem. Udele-

žite se v svetu že dobro uveljavljene-
ga dogodka spoznavanja. Verjamemo, 
da bomo pečat ljubezni vtisnili še v kakšen 
par src, še pred koncem tega leta.
»Plača eden, bivata dva« je le eden 
izmed programov, ki poleg ugodne cene  
prinaša tudi popuste za otroke. 1 otrok do 
12. leta starosti v sobi z dvema odraslima 
osebama bo BREZPLAČNO bival v ter
minih: 28. 10.–4. 11. 2012; 6.12.–9. 12. 
2012; 16. 12.– 26.12. 2012.
Program All Inclusive 3 dni že od 176 
evrov dalje v hotelu Park.
Polni penzion na osebo, popoldanska ma
lica, neomejeno kopanje v bazenih s ter
malno vodo v hotelu Vita in v Zdraviliškem 
domu, vsak dan vstop v Deželo savn, na
jem kolesa, najem palic za nordijsko hojo, 
vodna aerobika vsak dan, jutranja gimna
stika, animacijski program, otroški klub v 
družbi kostanjevega škratka Vitka, izbor 
določenih pijač med obroki v hotelu Park 
in hotelu Vita, najem kopalnega plašča v 
hotelu Vita, fitnes studio v Hotelu Park, 
živa glasba v kavarni hotela in v vinski kleti, 
organizirano vodenje skozi energijski park 
(FengShui). 
Martinov vikend bo pri nas spet rezerviran 
za vse dobrovoljne obiskovalce. Organi
ziramo martinovanje in Martinov sejem 
v objemu narave ter zabavni animacijski 
program s kostanjevim škratom Vitkom. 
V primeru slabega vremena bo Martinov  
sejem potekal v avli hotela Vita.

Razveselili bomo tudi tiste, ki se bodo od
ločili Božička pričakati v naši družbi. V 
hotelu Park in vili Higiea ne bomo zaraču
nali doplačila za enoposteljno sobo. Vse, ki 
bodo ujeli našo First minute ponudbo, 
pa bomo nagradili z nočitvijo in zajtrkom za 
1 osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Park. 
Poskrbeli smo za res ugodne popuste za 
otroke: 
 v sobi z najmanj eno odraslo osebo bo brez
plačno bival en otrok do 14. leta starosti, 
 za otroke do 15. leta starosti, ki uporab
ljajo lastno ali dodatno ležišče, v sobi z  
najmanj eno odraslo osebo priznamo 50 % 
popusta
 za otroke do 18. leta starosti, ki upora
bljajo lastno ali dodatno ležišče, v sobi z 
najmanj eno odraslo osebo priznamo 30 % 
popusta.
27 % popusta nudimo za First minute 
silvestrovanje, cena s popustom že 
od 168 evrov na osebo, v hotelu Park. Za  
rezervacije in vplačila 50 % akontacije do 
26. oktobra 2012. Vključen silvestrski in 
novoletni ples. 
Možno je plačilo programov na kar 12 
obrokov brez obresti in stroškov odobritve 
s plačilnimi karticami MasterCard, Visa in 
Karanta, katerih izdajateljica je Nova Ljub
ljanska banka. Več info: 03/78 08 110.
Pridružite se veselju in sprostitvi v Termah 
Dobrna.

Pripravila: Teja Grum,  
marketing Terme Dobrna

V Termah Dobrna uživajte  
v jeseni kot iz pravljice

telefon: 03 78 08 110
www.terme-dobrna.si

Oddih v Termah Dobrna
JESENSKE POČITNICE -ALL INCLUSIVE, že od 176 € na osebo, 
3 x all inclusive. POČITNIŠKA OTROŠKA ANIMACIJA s škratom Vitkom
OTROK do 12. leta starosti - BREZPLAČNO BIVANJE (all inclusive), 
PLAČA EDEN, BIVATA DVA, že od 108 € za dve osebi, 2 x nočitev z zajtrkom. 
LEPO JE BITI UPOKOJENEC*, že od 188 € na osebo, 5 x polpenzion.
BREZPLAČNI PREVOZ* od doma do Term Dobrna in nazaj (nedelja - petek).
FIRST MINUTE BOŽIČNI PROGRAM,  PODARIMO 1 DAN BIVANJA
FIRST MINUTE SILVESTER, - 27 % popusta 
DARILNI BONI,  vi obdarite nadražje, mi obdarimo vas
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avtobusni in kombi prevozi (7, 8, 15, 19, 29, 31 in 50 sedežev) 

kontakt 041 776 940, e-pošta: simon.lombar@siol.net 



24

S
E

G
R

A
P

 D
.O

.O
.,

 L
JU

TO
M

E
R

, G
L

AV
N

I T
R

G
 1

3
, L

JU
TO

M
E

R



25

www.planika.si

Za vse poti PLANIKA TREKKING poskrbi

PLANIKA TURNIŠČE d.o.o., Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, Telefon: + 386 2 572 38 66, Fax: + 386 2 572 38 51

Ravno prav tople jesenske dni veliko lju-
di izkoristi za obisk gora, še posebej ob 
koncih tedna se po najbolj priljubljenih 
poteh vijejo kolone planincev. Zelo po-
membno je, da se pred vsakim vzponom 
pozanimamo o trajanju, zahtevnosti 
poti in se poleg primerne obutve opre-
mimo še s priporočljivo dodatno opre-
mo. Vse koristne informacije in nasveti 
so poleg ostalih značilnosti planinskih 

poti opisane v prvem in drugem delu 
knjige Jelene Justin Pozdravljene, gore. 
Če ste tudi vi ljubitelj gora, boste morda 
prepoznali vrh na fotografiji. Odgovor 
s svojimi podatki najkasneje do petka, 
19. oktobra, pošljite na naslov Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj ali 
na: koticek@g-glas.si. Izmed pravilnih 
odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, 
ki bo prejel knjigo Pozdravljene, gore II. 

Nagradna igra Pozdravljene, gore
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Gorenjski nagrajenci

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgo-
ni se je končal jubilejni 50. mednarodni 
kmetijsko živilski sejem Agra, na kate-
rem je sodelovalo 1720 razstavljavcev 
iz 32 držav. Sejem je odprl predsednik 
države Danilo Türk, ki je pri tem izpo-
stavil dve pomembni nalogi – to je pove-
čanje samopreskrbe s hrano in skladen 
razvoj podeželja. 
Na sejmu so podelili priznanja za se-
jemska ocenjevanja, tudi za ocenjevanja 
kmetijske mehanizacije in opreme, na 

katerega je 25 podjetij dalo skupno 45 
primerkov. Od gorenjskih razstavljav-
cev je KGZ Sloga Kranj dobila pet zlatih 
medalj, Agromehanika zlato in srebrno, 
Creina Kranj in Interexport s Potoka pri 
Komendi pa po eno zlato medaljo. Za 
meso in mesne izdelke je Meso Kamnik 
dobilo tri šampione kakovosti, štiri zla-
te medalje, tri srebrne in dve srebrni za 
tržno ponudbo, Nimrod Škofja Loka tri 
šampione kakovosti in tri zlate meda-
lje za tržno ponudbo, Mesarija Arvaj iz 

Britofa štiri zlate medalje, dve srebrni 
in eno bronasto, Čadež z Visokega šest 
zlatih, eno srebrno in pet bronastih, Me-
sarstvo Oblak iz Žirov pa dve zlati, štiri 
srebrne in dve bronasti medalji. Na oce-
njevanju mleka in mlečnih izdelkov je 
Biotehniški center Naklo dobil šampio-
na kakovosti in zlato medaljo, Bohinjska 
sirarna zlato in Sirarna Pr© Prangarčk 
z Broda v Bohinju srebrno medaljo, na 
mednarodnem ocenjevanju medu pa če-
belarstvo Kokl iz Potoč zlato in bronasto 
medaljo ter Drago Pančur z Lancovega 
srebrno medaljo. Nekaj gorenjskih na-
grajencev je podalo naslednje izjave:

Tonja Čadež, Mesarstvo Čadež: 
»Na strokovno mednarodno ocenjeva-
nje mesnih izdelkov v Gornjo Radgono 
smo oddali dvanajst izdelkov in kar za 
vse smo prejeli medalje, to je šest zlatih, 
eno srebrno in pet bronastih. Na kar smo 
seveda zelo ponosni in to jemljemo kot 
veliko potrditev za vsa naša prizadeva-
nja v proizvodnji kakovostnih mesnin 
in seveda nam to daje dodatni elan za 
nadaljnje delo in razvoj tako naših proi-
zvodov kot tudi novih prodajnih poti. Saj 
smo sedaj razen v naših petih mesnicah 
prisotni le v manjših zasebnih prodajal-
nah ter po franšizah. Mesarstvo Čadež je 
na sejmu dobilo zlate medalje za vampe 
po gorenjsko, dimljeno domačo šunko v 
ovoju, gorenjski želodec s kašo, kranjsko 

Za mesnine in mesne izdelke �adež je dovolj dobro samo prvovrstno meso.

S skrbjo in ljubeznijo ga predelujemo po metodah, 
ki so jih uporabljali že naši dedki. 

Vse to zato, da bi Vi v naših izdelkih uživali
od prvega do zadnjega grižljaja.

Tonja Čadež, Mesarstvo Čadež
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klobaso in jetrno pašteto, srebrno za je-
zersko šunko in bronaste medalje za do-
mačo salamo, tatarski biftek, mesne kro-
glice v omaki, zamrznjen goveji golaž in 
za hrenovke. Letos julija pa smo postali 
tudi cerificiran proizvajalec BIO mesnin 
in mesa. Smo pa tudi eden izmed certi-
ficiranih proizvajalecev v zadnjem času 
zelo aktualne kranjske klobase.« 

Majda Kolenc Artiček, učiteljica strokov-
nega modula, vodja promocije Biotehni-
škega centra Naklo: 
»Smo kvalitetna izobraževalna, razisko-
valna in razvojna ustanova, ki postavlja 
v ospredje občutek za naravo ter skrb za 
urejenost okolja v sodelovanju z gospo-
darstvom. Izredno ponosni smo na pre-
jete nagrade na letošnji Agri. Naš ma-
skarpone je postal šampion kakovosti. 
Zlato medaljo pa je prejela naša skuta. 
Nagrade so v potrditev dobrega dela na-
ših učencev, Barbare Bešter, ki je vodja 
mlekarske delavnice in učiteljica stro-
kovnega modula, in drugih stalno za-
poslenih v naši lastni mali proizvodnji. 
Prejeti tako pomembne nagrade pome-

ni, da dobro delamo in izkoriščamo naš 
učni program in s tem tudi naše učen-
ce spodbujamo h kvalitetnemu delu oz. 
najboljši izobrazbi, kar se je da pridobiti 
na tem področju. Naša glavna nagrada 
je tudi, ko vidimo, da naši učenci znajo 

delati kvalitetne izdelke tudi potem, ko 
se izšolajo v našem centru.«

Marjan Roblek, direktor KGZ Sloga:
»V okviru 50. Mednarodnega kmetij-
sko-živilskega sejma Agra 2012 v Gor-
nji Radgoni je v ocenjevanju sodelovalo 
petindvajset podjetij. Komisija je ocenila 
45 prijavljenih eksponatov. Strokovna 
komisija (štirje člani, prof. dr. in doc. 
dr. s Fakultete za strojništvo in Fakul-
tete za kmetijstvo in biosistemske vede) 
je ocenjevala v skladu z mednarodnim 
pravilnikom. V kategoriji Novi proizvodi 
iz tuje proizvodnje smo prejeli štiri zla-
te medalje za: traktor John Deere 6125 
R, 6140R, DeLuxe kabino kombajnov 
John Deere, čelno bobnasto kosilnico 
Kuhn PZ 320 F in NSH varovanje plu-
gov Kuhn. Prejete medalje na sejmu 
Agra v konkurenci najnovejših dosež-
kov s področja kmetijske mehanizacije 
in opreme, najpomembnejših svetovnih 
proizvajalcev traktorjev in druge kmetij-
ske mehanizacije nam veliko pomenijo. 
Omogočajo dodatno promocijo pri proda-
ji in nadaljnjih aktivnostih, predstavitvah 

Strahinj 99, Naklo
www.bc-naklo.si

Naša prodajalNa je usmerjaNa  
v ekološke izdelke sloveNskega porekla.
V trgovini »Pod kozolcem« vam v jeseNskem Času ponujamo
šolske izdelke:
  ekološke mlečne izdelke (mascarpoNe-šampijoN agra 2012,  

skuta – zlata medalja agra 2012, jogurt, mleko, sirotka, siri)
  ekološko zelenjavo z vrta (pesa, por, korenje, radič …)
  ekološki krompir
  ekološka suha zelišča, čaje
  suhe in sveže aranžmaje, šopke
  mačehe, trajnice

pestra ponudba drugih izdelkov s kmetij in ekoloških kmetij:
  ekološki mlevski izdelki 
  ekološka olja
  ekološki sokovi in kis
  ekološki vegetarijanski prehrambeni artikli
  ekološka semena, kalčki
  ekološki česen slovenskega porekla
  mlečni kozji izdelki
  mlečni ovčji izdelki

odloČite se za ekološke iN lokalNe izdelke. 
Obiščite našo trgovino »Pod Kozolcem« 
od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure, ob sobotah zaprto.

vabljeNi v strahiNj! 

Majda Kolenc Artiček, BC Naklo
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Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

Posebni popusti ob 
175 obletnici podjetja. 

Posebni popusti ob 
175 obletnici podjetja. 

KMETIJSKA MEHANIZACIJA

  
vsak delavnik od 7h do 19h, sobota od 7h do 13h.ODPRTO:

Kosilnice 
Obračalniki
Zgrabljalniki

Plugi
Vrtavkaste brane
Žitne sejalnice

Žitne sejalnice 
Koruzne sejalnice
Trosilci umetnih gnojil

kmetijska mehanizacija, rezervni deli, 
servis kmetijske mehanizacije,

Silažne podfolije
Silažne folije
Silažne mreže
Silažne vreče

motorne žage, cepilci, vitle, olja, maziva,
gnojila, krmila, žita,
semena trav in žit
posode za vino, kadi, zaboji za zelje in sadje
PVC posode in vreče

Vrhunska
hlevska tehnika

Betonske rešetke 
za hleve iz Nemčije

V Slogi je moč !

Folije za 
ovijanje bal

 
Gumijaste talne 
podloge za govedo

ter potrditev kvalitete, v katero verjame-
mo in smo jo izbrali za svojo.«

Ivica Arvaj, mesarija Arvaj:
»Na letošnjem mednarodnem kmetijsko 
živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni 

smo prejeli zlato medaljo za kakovost 
za kranjsko klobaso, gorenjsko zaseko, 
pečeno šunko in pečeno panceto. Sre-
brno medaljo smo prejeli za roastbeef z 
začimbami in gorenjski želodec ter bro-
nasto medaljo za suho kmečko salamo. 
Izdelki mesarije Arvaj so poznani kot 
visoko kakovostni izdelki, kar potrjujejo 
številna priznanja in nagrade za kako-
vost, ki smo jih do sedaj prejeli, tako na 
sejmu v Gornji Radgoni kot tudi na dru-
gih sejmih in ocenjevanjih. Poleg zlatih, 
srebrnih in bronastih medalj, ki smo 
jih prejeli na sejmu Agra v letošnjem in 
tudi v preteklih letih, je bila naša kranj-
ska klobasa kar pet let zapored izbrana 
za najboljšo kranjsko klobaso, prejela je 
tri zlate medalje za kakovost in dvakrat 
še naziv šampion na mednarodnem sej-
mu v Novem Sadu. Vsa ta priznanja po-

menijo veliko pohvalo za naše podjetje, 
potrditev, da delamo prav, ter vsekakor 
izziv tudi za prihodnost, saj želimo in se 
trudimo biti vedno boljši. Tak uspeh pa 
je možen le v skupnem timskem delu in 
je rezultat prav vseh zaposlenih.«

Marjan Roblek, KGZ Sloga

Ivica Arvaj, Mesarija Arvaj



Tonetovi četrtki
Istoimenski gostilna in mesarija Arvaj letos slavita okroglo 
obletnico: gostilna že kar štirideset let obstoja, mesarija 
pa trideset. Gostilna na Gorenjskem spada tudi med tiste,  
ki imajo pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna  
Slovenija. Novost: dobrote z žara na oglje.
 
Arvajevo gostilno ob Kokrškem mostu v Kranju dandanes ljudje 
najbolj poznajo predvsem po kraljici kranjskih klobas, Arvajevi 
kranjski klobasi, vodja gostišča Matjaž Resman pa še doda, da 
so njihova telečja jetrca tudi izvrstna. »Ob sobotah smo ponudbo 
obogatili z ocvrtim piščancem in okusno telečjo kračo, ki jo lahko 
sicer naročite še kakšen drug dan. Po želji pač.«
Matjaž je član prenovljene gostinske ekipe, ki je v gostilni Arvaj  
od letošnjega maja, ko pa smo lastnico Ivico Arvaj povprašali,  
kako je prišlo do sodelovanja, pove: »Vedno so potrebni novi izzivi, 
nove ideje.«
Najnovejša pridobitev gostilne Arvaj pa je žar na oglje, ki je zno-
traj gostilne, v prostorih pokrite terase, in je zanimiv tako stalnim  
kot tudi naključnim obiskovalcem gostilne. Tako vam po novem  
pripravijo T-bon steak, čevapčiče, vešalico, dimljene pikantne klo-
base, medaljone, piščanca, puranove ražnjiče in druge dobrote z 
žara v kombinaciji s prebrancem, kajmakom in pečenimi paprikami. 
»Dobrote z žara bodo gostom na voljo vse leto. Zaenkrat sicer  
samo popoldne, so pa posebej zanimivi četrtkovi dopoldnevi,  
ko se za žarom znajde gospodar Tone, ki pri svojih dvainsedem- 
desetih letih strašno uživa pri peki. Slastno meso z žara na ta dan 
lahko dobite že za malico. Poimenovali smo jo gurmanska malica,« 
razloži vodja gostišča. 
Pri Arvajevih v zadnjem času delajo tudi svoje krofe, naredijo  
okusne sendviče, sama gostilna Arvaj pa ima kotiček, kjer lahko  
njihovo kranjsko klobaso tudi kupite in je lahko izvrstno darilo. 
Če pa se odločite, da jo boste snedli na domačem krožniku, vam 
svetujejo sledeče: položite jo v hladno vodo in segrevajte do  
vretja. Pustite jo v vodi tik pod vreliščem deset minut. Zraven  
lahko postrežete zelje in ajdove žgance. 

V Gostilni Arvaj Kranj vam ponudijo:
- dopoldansko kavico z rogljičkom za samo 1,20 evra,
- deset vrst malic od ponedeljka do sobote po 4,50 evra,
- dnevna kosila za 8 evrov in nedeljska kosila za 9 evrov.

Jedi po naročilu, kranjska klobasa, telečja jetrca, mesne dobrote 
prvovrstne kvalitete, solatni krožniki vseh vrst, testenine …

Točijo vrhunsko pivo Hirter. 

Sredi gostilne lahko pri odprtem kamnitem žaru na oglje  
uživate, opazujete in pokušate najokusnejše dobrote z žara. Vsako 
soboto hrustljav ocvrt piščanec, svinjske in telečje krače. V ličnih 
posodicah jih lahko odnesete tudi domov. 
Obstaja možnost poročnih kosil, večerij, zabav, obletnic, poslov-
nih kosil, sestankov in seminarjev ob vrhunski postrežbi in kuli-
naričnih mojstrovinah: Gostilna Arvaj in Klet Arvaj (projektor in  
platno) sprejmeta do 30 oseb, Dvorana Arvaj v Britofu pri Kranju  
pa do 120 oseb.

Gostilna Arvaj
Kajuhova 2, 4000 Kranj, Slovenija

T: +386 (4) 28 00 100
F: +386 (4) 28 00 119
 www.gostilna-arvaj.si

DELOVNI ČAS: vsak dan od 8. do 23. ure; ob nedeljah od 9. do 16. ure
PRENOČIŠČA: na voljo tri dvoposteljne in ena triposteljna soba.

Vabi prenovljena ekipa gostilne Arvaj!

Jedi po naročilu, kranjska klobasa, telečja jetrca, mesne dobrote 

Gospodar Tone za žarom
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Kamin H20, kaj je to?

»Predstavljajte si, da zakurite kamin 
in poleg prijetne toplote v prostoru ta 
ogreva tudi vodo – sanitarno vodo ter 
talno ogrevanje ali radiatorje. V času, ko 
so viri ogrevanja olje in plin vse dražji, 
je smotrno razmišljati o ogrevanju na 
drva, ki je še vedno najcenejše in tudi 
okolju prijazno. Ogrevanje z lesom 
se vedno “splača”. Kamin H2O je po-
stavljen v osrednjem prostoru, kjer se 
največ zadržujete (dnevni prostor, jedil-
nica). Osrednji prostor ogreva s toplim 
zrakom in sevanjem toplote kaminske 
obloge, kamin je preko zalogovnika oz. 
bojlerja povezan na centralno ogreva-
nje.« Tak je odgovor Tanje Mikelj iz pe-
čarstva Mikelj, d. o. o. iz Preddvora, ko 
smo jo vprašali, kaj je to Kamin H2O oz. 
centralno ogrevanje s kaminom.
Drži, da nas vsako leto ob takem času 
skrbijo stroški za kurjavo. Vsako leto ista 
pesem in vsako leto je naše ogrevanje 

dražje. Pa vendar še vedno ne razmišlja-
mo dovolj smotrno, da bi vključili tudi 
lepo in koristno hkrati ali pa uporabno, 
koristno in še lepo obenem. Govorimo o 
kaminih. Spet? Vsako leto v takem času 
kamini postanejo tema, ki pritegne vse 
tiste, ki ga še nimajo, a si ga želijo že vr-
sto let, tiste, ki ga že imajo, a ga ne upo-
rabljajo dovolj, kot tudi tiste, ki si brez 
kamina ne predstavljajo doma. Kamin 
je bil v začetku edino ogrevanje v domu, 
potem je kmalu postal statusni simbol, 
potem obvezen v vsakem domu, in po-
tem kot pomočnik centralnega ogreva-
nja, danes pa ga imate lahko »samo« 
kot centralno ogrevanje. K pogovoru 
smo povabili svetovalko Tanjo Mikelj, 
ki skupaj z možem Boštjanom že vrsto 
let vodita pečarsko podjetje in spremlja-
ta svetovne trende v tej branži. Kamin 
H2O sicer ni noviteta, vendar je pri nas 
premalo poznan, da bi lahko govorili  

o povsem običajnem centralnem ogre-
vanju.
Zakaj bi se odločili za postavitev H2O 
kamina in ne samo »navadnega«?
»Odločitev za kamin H2O pomeni, da v 
prostoru, kjer je kamin postavljen, lahko 
uživamo ob ognju, se grejemo, sprošča-
mo in si nabiramo moči za nove obve-
znosti, obenem pa segrevamo tudi vodo 
za kopalnico, kuhinjo ¼ in ogrevamo 
tudi druge prostore preko radiatorjev ali 
talnega ogrevanja.«
Je to samo za novogradnje ali je mogoč 
priključek na obstoječo centralno ¼ plin, 
olje ¼ ?
»Centralno ogrevanje s kaminom pri-
poročamo tako pri novogradnji kot pri 
adaptaciji. Pri adaptaciji centralna insta-
lacija ostane, zamenja se le peč, ki je v 
tem primeru v osrednjem bivalnem pro-
storu in ne več v kotlovnici. Torej, kdor-
koli si omisli kamin v dnevni sobi, lahko 
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SUPER  
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NASLEDNJO ZIMO SE  
OGREVAJTE ZASTONJ!!!

Izmed vseh naših kupcev kotlov do moči 60kW v letu 2012  
bomo na prireditvi DAN BIOMASE izžrebali tri srečneže, 

ki bodo glede na tip kotla prejeli letno količino energenta 
(polena, sekance ali pelete), enemu obiskovalcu pa podarili 
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Predstavitev najnovejše ogrevalne tehnike Fröling, sekalnika  
za lesne sekance z močjo 1000KS, veliko nagradno žrebanje. Več na  
www.biomasa.si. V primeru slabega vremena se prireditev prestavi  
na naslednjo soboto 20.10. 2012

tega izkoristi tudi za centralno ogreva-
nje celega doma. Lahko pa je samo »po-
močnik« vašega že obstoječega central-
nega sistema. Kamini H2O so namreč 
lahko vezani s centralnim ogrevanjem 
objekta samostojno ali v kombinaciji s 
centralno pečjo.« 
Kakšne so razlike med kamini, ki to 
omogočajo?
»Poznamo kar nekaj modelov toplovo-
dnih vložkov, ki se razlikujejo predvsem 
po moči ogrevanja, od 7 do 21,2kW, in 
tudi oblikovno. Ko je kamin postavljen, 
je navidez povsem enak toplozračnemu 
kaminu ali lončeni peči, saj je centralni 
del zakrit v kaminski oblogi.« 
Kako velika investicija je to?
»Investicija v tak kamin je odvisna od 
moči kurišča, od velikosti kaminske 
obloge, tipa kaminske obloge (pečnice, 
kamen oz. samo pozidano s šamotnim 
materialom), je pa dejstvo, da je od ka-
mina, ki le ogreva zrak, kamin H20 
dražji le za pribl. 1.500 EUR. Seveda so 
tu še stroški za razpeljavo centralnega 
ogrevanja: instalacija, bojler, talno ogre-
vanje oz. radiatorji, ki pa pritičejo vsake-
mu ogrevanju celotne hiše. Glede na to, 
da je nakup drv še vedno zelo ugoden, 
to pomeni, da se investicija zelo hitro 
povrne.«
Komu to priporočate?
»Ogrevanje s kaminom H20 priporoča-
mo vsem, ki si želijo uživati ob pogledu 
na ogenj, obenem pa s kurjenjem na 
drva ogrevati celo hišo. Priporočamo 
takim, ki jim ni odveč priskrbeti kvali-
tetna drva ter vse povezano s kurjenjem 
(nalaganje na kurišče, čiščenje pepela, 
čiščenje šipe kamina), in takim, ki si že-
lijo cenovno ugodnega ogrevanja, saj je 
potrjeno, da se enodružinska hiša lahko 
celotno kurilno sezono ogreva s pribl. 
petimi kubičnimi metri drv.«
So ljudje dovolj seznanjeni s takim nači-
nom ogrevanja?
»Opažamo, da so ljudje vedno bolj oza-
veščeni glede centralnega ogrevanja s 
kaminom, še vedno pa je veliko pomi-
slekov, ali tako ogrevanje zadošča za eno-
družinsko hišo. Večkrat opažamo, da je 
zanimanje za ogrevanje s kaminom le 
kot alternativno ogrevanje poleg ostale-
ga centralnega ogrevanja: na olje, plin, 
toplotna črpalka, čeprav je sistem zelo 
dodelan v razviti Zahodni Evropi ter v 
velikem porastu kot osnovno ogrevanje.«

Tanja Miklej iz podjetja Megamik
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Talno, stensko in stropno gretje 
pri suhem načinu gradnje

Talno gretje je pri nas že skoraj stalni
ca. Vendar smo bolj vajeni, saj že lahko 
rečemo, klasičnega talnega gretja, ki ga 
postavimo z mokrim načinom gradnje, 
v estrih. Talno ogrevanje, narejeno s 
tako imenovanim suhim načinom grad
nje, pa pri nas še ni tako pogosto, zato je 
manj znano. 
Za tak način ogrevanja se običajno od
ločamo v primeru adaptacij, redkeje no
vogradenj in sicer spet je glavni razlog, 
da je cena takega sistema ogrevanja višja 
kot pri vgradnji v klasičen, moker estrih. 
Pa vendar cena ni tako gromozansko 
višja, da bi ne premislili, kaj nam bolj 
ustreza. Prednost pri adaptacijah z upo

rabo montažne izvedbe je, da pospeši
mo hitrost gradnje in zmanjšamo obre
menitev uporabljanega dela objekta, ki 
je v redni uporabi, z vodo in umazanijo. 
Pri takem sistemu pa pridobimo še dvo
je: izredno majhno vgradno višino, ki jo 
potrebujemo za izdelavo sloja s talnim 
gretjem in majhno težo tega sloja v pri
merjavi s težo cementnega estriha.

Za kakšen sistem gre pravzaprav? 
Eden od sistemov talnega ogrevanja 
se imenuje Variocomb in je že nekaj 
let tudi pri nas dobavljiv. Sestavni deli 
tega sistema in njemu podobnih so no
silne talne plošče, cevi in instalacijski 

pribor. Plošče služijo kot nosilec cevi 
talnega ogrevanja, prenosnik toplote, 
pohodni element in podlaga za talno 
oblogo. Talne plošče so izdelane iz 18 
mm debele mavčno vlaknene plošče, v 
katere je z rezkanjem izdelana matrica 
za polaganje ogrevalnih cevi. Matrica 
omogoča polaganje cevi na razmaku 
najmanj 10 cm v obeh pravokotnih 
smereh kot tudi v diagonalni smeri. 
Na mestih, kjer ni predvidena napelja
va cevi, se uporab ljajo plošče, ki niso 
rezkane, kar lahko strošek gradnje 
nekoliko zmanjša. Variocomb talne 
plošče se na obstoječi pod enostavno 
privijačijo, cevi so posebej prirejene za 
uporabo v tem sistemu. Sestava laser
sko varjenih aluminijastih cevi, opla
ščenih s PEHD oz. polmernim slo
jem, zagotavlja 100odstotno tesnost 
za vodo in kisline, obenem pa mini
malne temperaturne raztezke.
Za večjo učinkovitost prenosa toplote s 
cevi na podlago se po vgradnji cevi pre
ostale reže zalijejo s polnilno maso, ki 
podlago izravna in je primerna osnova 
tudi za lepila, s katerimi lepimo talne 
obloge. V sistemu Variocomb je položaj 
grelnih cevi praktično takoj pod talno 
oblogo, kar ima za posledico približno 
2 uri in pol hitrejšo reakcijo ob zago
nu ogrevalnega sistema, sama debelina 
plošč in dobra akumulacija toplote pa 
zagotavljata toplotno stabilno konstruk
cijo tudi v primeru nihanj temperature 
v samem ogrevalnem sistemu.
Ko gre za stensko gretje, se pri nas še 
vedno pojavijo veliki vprašaji.
Še vedno nismo prepričani, ali je tak 
način ogrevanja našega doma smotrn 
in ali mu gre zaupati. Klasični radiatorji 
so ob stenah in zakaj bi ne zadostovali 
našem gretju, če pa so že tako preizku
šeni?
Enake prednosti, kot jih ima v sistemu 
gradnje suhomontažna izvedba tal z 
ogrevanjem, ima tudi sistem Variomodul 

Trstenik 15, 4204 Golnik

Možna 
subvencija

Bojlerji, hranilniki tople 
ogrevalne vode
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ŽUMER, d. o. o., 
Štefetova ulica 16, 4208 Šenčur
T: 04/25-11-128, F: 04/25-17-180
e-pošta: info@zumer.si
www.zumer.si 

Avtomatski odzračniki 1/2”, 3/8”, 1/4”

Vsi po zna te pro blem, ko pri ra di a tor ju pre ve ri te, kako 
gre je, ugo to vi te, da je spod aj lepo to pel, ko se z roko 
po mi ka te vse viš je po ra di a tor ju, je le-ta vse bolj  
pro ti vrhu hlad nej ši. To je pro blem od zra če va nja, saj za  
ogre va nje tega zra ka v ra di a tor jih po ra bi te ve li ko več  
ener gi je kot za se gre va nje vode v njem. 

Naročila:  040/75-34-75

Z avtomatskim odzračnikom prihranite energijo za ogrevanje. 

Smrekca center d.o.o., Šutna 43A, 4209 Žabnica
M: 051 391 011, T: 04 255 13 13

E: smrekcacenter@siol.net

KAMINI IN PEČI NA DRVA

  PEČI NA PELETE

Drva na paleti  
100 cm x 100 cm x 180 cm
Brezplačna dostava

Peleti 
Cugmajster 

Brezplačna 
dostava 

  PEČI NA PELETE

za stensko ogrevanje in hlajenje, po-
leg tega pa poveča izkoristek prostora 
v primerjavi z radiatorskim načinom 
ogrevanja. Ker je tak sistem namenjen 
tudi hlajenju prostorov, to vpliva tudi 
na izračun povrnitve stroškov investi-
cije, saj se zmanjša potreba po hlajenju 
s klimatskimi napravami. Dosežena 
stopnja bivalnega ugodja v prostorih 
s stenskim hlajenjem je vsekakor pre-
cej višja. Potrebno površino za stensko 
gretje ali hlajenje dobimo z enostavnim 
približkom – predvidimo približno 40 
odstotkov tlorisne površine prostora.
Sistem Variomodul je sestavljen iz mavč-
novlaknenih plošč debeline 18 mm, v 
katerih so cevi za gretje oz. hlajenje že 
vgrajene. Da bi kar najbolj učinkovito in 
enostavno zagotovili potrebno površino 
ogrevalnih površin, ponuja proizvajalec 
štiri različne velikosti plošč, z različno 
ogrevalno površino oz. obliko. 
Plošče se lahko uporabljajo za obloge 
obstoječih zidov ali pa za izdelavo pre-
delnih sten. Pri tem je način vgradnje 
enak kot za običajne gradbene plošče (z 
vijačenjem na leseno ali kovinsko pod-
konstrukcijo), zato je delo enostavno 
in ga običajno opravijo kar izvajalci, ki 
izvajajo ostala zaključna gradbena dela. 
Plošče se na stikih lepijo z montažnim 
lepilom, s čimer je preprečeno pokanje 
fugirne mase na spojih med ploščami, 
armiranje takih stikov ni potrebno, po-
stopek obdelave stikov med ploščami pa 
je na ta način skrajšan. 

Cevi v modulih so prirejene za enosta-
ven način spajanja, da pa pri kasnejši 
uporabi prostora ne bi prišlo do poškod-
be cevi zaradi prebitja z vijaki ali žeblji, 
poskrbi priročen iskalec cevi, ki nam 
natančno pokaže mesto, na katerem so 
pod površino cevi. Z dodatno oblogo z 
12,5 mm debelim slojem mavčnovlakne-
nih plošč je povečana tudi požarna od-
pornost takih konstrukcij.
Uporaba plošč stenskega ogrevanja Vari-
omodul se posebej izkaže na površinah, 
ki se močneje pregrevajo, kot je pogosto 
pri strešnih konstrukcijah in lahkih 
montažnih stenskih konstrukcijah. V 
mansardnih stanovanjih je bil včasih to 
kar izrazit problem. 

Ne pozabimo na strop
V primerih, ko je zaradi namembnosti, 
velikosti prostora ali postavitve opre-
me to potrebno, se sistem Variomodul 
uporablja tudi kot sistem za stropno 
gretje ali hlajenje. Tako, kot v primeru 
talnega in stenskega ogrevanja, nam 
predvsem stropno hlajenje poveča bi-
valno ugodje. Pomen bivalnega ugodja 
je pogosto zanemarjen, saj se šteje kot 
neobvezna sestavina rabe bivalnega 
prostora. Napačna uporaba klimatskih 
naprav ali zastarelost le-teh pa ima ve-
lik vpliv na zdravstveno stanje uporab-
nikov prostorov. Predvsem v prostorih, 
namenjenih opravljanju dejavnosti, 
je tak vpliv na zdravstveno stanje za-
poslenih lažje merljiv. V prostorih, 

V primerih, ko je zaradi namembnosti, velikosti prostora ali 
postavitve opreme to potrebno, se sistem Variomodul uporablja 
tudi kot sistem za stropno gretje ali hlajenje. 
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SOLARNA TERMIJA, TOPLOTNE ČRPALKE
GSM: 041 730 949, www.energosolar.si, info@energosolar.si

KRANJSKA CESTA 50, 4290 TRŽIČ

namenjenih stanovanjski gradnji, pa 
je predvsem ozaveščenost uporabnika 
tista, ki je vzrok in povod za stalno iz-
boljševanje vseh sistemov, namenjenih 
gretju in hlajenju.
Potreba po suhem takem sistemu gretja 
se je v praktičnem primeru pojavil pri 
montaži treh predelnih »knauf« sten v 
domu. V raziskovanju najboljšega mo-
žnega načina obveznega ogrevanja novo 
nastalih prostorov je bil to eden izmed 
najboljših načinov. Padel je tabu, da je 
na primer talno ali stensko gretje lahko 
le pri »mokri« gradnji oziroma tisti kla-
sični, v mokri estrih. Priporočilo vsem, 
ki vas bi tole zanimalo, gre predvsem 
v smeri, da najdete izvajalca, ki ima na 
tem področju že izkušnje. Montaža stro-
pnega gretja, ki je lahko tudi hlajenje, pa 
je bil v praktičnem primeru čisti bonus, 
saj se je odlično sovpadel s spuščanjem 
stropa, kar nam je že znano pri adapta-
cijah starejših objektov.
Posebna zahvala, da je ta članek nastal, 
gre podjetju Kalcer, d. o. o., iz Trzina, ki 
nam je zelo pripomoglo k razlagi suho-
montažnega sistema gretja Variocomb.
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Uporabnik i  zato i��emo druge vire 
ogrevanja. Najbolj�a je izbira ogrevanja na 
lesno biomaso ali toplotno �rpalko, kjer 
l a h k o  s t r o � k e  o g r e v a n j a  v e �  k o t 
prepolovimo glede na kurilno olje. Zadnje 
�ase se ljudje najve�krat odlo�ajo za 
menjavo obstoje�ega kotla na kurilno olje, 
s kotlom na lesne pelete. Ogrevanje na 
pelete je glede udobja �e vedno primerljiva 
z udobjem pri uporabi kurilnega olja ali 
plina. Potrebno je le skrbeti za zadostno 
koli�ino pelet v kotlu. Za dovajanje pelet 
ima kotel �e vgrajen tedenski zalogovnik, 
lahko pa kotel pove�ete tudi z ve�jim 
zalogovnikom oziroma silosom za pelete. 
Avtomatika kotla skrbi za v�ig, nadzor 
gorenja in dovod peletov. Primerno je za 
vse vrste ogrevalnih sistemov. Ogrevanje 
deluje stabilno in ni ob�utljivo na nizke 
zunanje temperature, dodatno prednost 
ima pri visokotemperaturnem in klasi�nem 
radiatorskem ogrevanju.  Ogrevanje s 
peleti je tudi zeleno in ekolo�ko. V Sloveniji 
je skoraj 60 % povr�in poraslih z gozdovi in 
s tem so velike rezerve pri izrabi lesne mase. 
Cena pelet bo z leti verjetno narasla, vendar 
bo zaradi velikega �tevila ponudnikov 
razmerje �e vedno krepko v korist peletov. 
To bo predstavljalo ravno dovolj, da se bo 
uporabnikom izpla�ala investicija v 
predelavo sistema ogrevanja.

Naslednji vir ogrevanja predstavljajo 
toplotne �rpalke, ki s pomo�jo elektri�ne 
energije �rpajo toploto iz podtalne vode, 
zemlje ali zraka. S skrbnim na�rtovanjem in 
dodatnim prepre�evanjem toplotnih 
i z g u b  o b j e k t a  l a h k o  u � i n k o v i t o 
nadomestimo obstoje�e kurilne naprave. 
Toplotne �rpalke po za�etni investiciji 
predstavljajo najmanj�i letni stro�ek za 
ogrevanje. Odpade tudi skladi��enje 
energentov, �i��enje naprave, umazanija v 
hi�i in stro�ek s �i��enjem in pregledi 
dimnikov. Ogrevanje poteka popolnoma 
avtomatsko glede na zunanje temperature 
zraka in v prostoru.
Z a  o g r e v a n j e  s a n i t a r n e  v o d e  j e 
priporo�ljivo ogrevanje s toplotno �rpalko, 

ki uporablja elektri�no energijo 
in energijo iz zraka. Ogrevanje je 
prav tako cenovno ugodno. S 
t o p l o t n o  � r p a l k o  v o d o 
segrevamo lahko do pribli�no 55 
stopinj Celzija.

Poleg navedenih dejstev je 
potrebno omeniti �e subvencijo 
Eko sklada, ki vam povrne 25 % 
vrednost investicije za obnovo 
ogrevanja na lesno biomaso ali  
za nabavo toplotne �rpalke. 
Zaradi porabe razpolo�ljivih 

sredstev v letu 2012 pa je bil Eko sklad 
primoran dne 31. 8. 2012 zapreti javni 
razpis za dodeljevanje nepovratnih 
sredstev, vendar bo nov javni poziv 
ponovno razpisan v za�etku leta 2013.  

�al se �e vedno dogaja, da uporabniki 
premalo poznajo razli�ne na�ine ogrevanja 
in prednosti, ki jih ta nudijo. Ne glede na 
njihovo �nan�no stanje je velika �koda 
kupovati kurilno olje po nerazumnih in 
oderu�kih cenah. Zato pred naro�ilom 
kurilnega olja obvezno preverite kak�ne so 
mo�nosti cenej�ega ogrevanja va�ega 
objekta.

Franc Golob, mojster strojnih instalacij

Cene kurilnega olja vidno rastejo in ni videti, da se bodo kmalu ustalile oz. spustile na raven izpred leta ali dveh. 
Visoke cene �e presegajo �nan�ne zmo�nosti mnogih gospodinjstev po Sloveniji, prav tako se s tem soo�ajo tudi 
podjetniki in obrtniki.

Letos cenej�a kurilna sezona?
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Ogrevanje z lesno biomaso je na vsak 
način eden izmed najbolj okolju prijaznih 
načinov ogrevanja. Les je obnovljiv vir 
energije in ima že samo zaradi tega veliko 
okoljevarstveno prednost pred ogreva-
njem s kurilnim oljem, plinom, elektriko. 
Les je lokalen material, potrebuje kratko 
transportno pot, da pride v naš dom, zato 
tudi pri transportu tega kuriva nastane 
precej manj okolju neprijaznih emisij. 
Če se ogrevamo z lesno biomaso, med dru-
gim to tudi pomeni, da se s toplotno energijo 
oskrbujemo pri lokalnem gospodarstvu, ne 
pa nekje na drugem koncu sveta. Iz strate-
škega vidika postaja tudi vedno bolj pomemb-
no, da nismo odvisni od gospodarskih in poli-
tičnih razmer v svetu.
Seveda, tudi pri ogrevanju z lesno biomaso 
ne gre brez emisij, tudi to drži. V zadnjem 
času se vedno bolj zavedamo, da pri ogreva-
nju z lesno biomaso nastane ravno toliko tako 
imenovanega finega prahu, kot ga na primer 
prispeva promet.

Kaj je fini prah in zakaj  
je škodljiv?
Pod fini prah spadajo delci, manjši od 10 mi-
krometrov. V strokovnem besednjaku ga poi-
menujejo PM10 (PM je kratica za particulate 
matters). Ti delci lahko poškodujejo pljučne 
mešičke, lahko pa zaidejo tudi v krvni sistem, 
nekateri jih uvrščajo tudi med karcinogene 
snovi. Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) trdi, da PM10 skrajšuje življenjsko 
dobo povprečnega Evropejca za 8,6 mese-
ca. Ti podatki veljajo za leto 2000.
Po mnenju strokovnjakov delci PM10, ki na-
stanejo pri kurjenju z lesno biomaso, niso nič 
manj nevarni kot taki delci, ki jih »proizvede« 
promet.
Podatki za Nemčijo kažejo, da so v letu 2005 
peči na drva v okolje oddala okrog 24.000 
ton finega prahu. 
V tem letu so izpušni plini avtomobilov in to-
vornjakov prispevali 21.000 ton tega prahu.
Evropska zakonodajo določa zgornjo 
mejo dovoljenih delcev finega prahu pri 
50 mikrogramih PM10 na kubični meter 

zraka. Ta vrednost naj ne bi bila preseže-
na več kot 35 dni v letu.
V Nemčiji so meritve pokazale, da so bile te 
meje presežene 75-krat, podobna situacija je 
tudi v drugih evropskih državah.
Glede na to, da evropske direktive niso šala 
in njihovo neizpolnjevanje lahko stane drža-
vo kršiteljico tudi nekaj milijonov evrov, je na 
vsak način potrebno nekaj narediti.
V Nemčiji, na primer, so leta 2009 sprejeli 
zakon (1.BlmSchV), ki na novo določa dovo-
ljene izpuste malih in srednjih kurišč. Mala 
in srednje velika kurišča so po domače po-
vedano peči, ki jih uporabljamo za ogrevanje 
v stanovanjskih hišah. Določili so, kakšne 
standarde mora izpolnjevati kurivo (les, lesni 
briketi, lesni peleti, kurilno olje …), določili 
so mejne emisije za novo zgrajene peči in pa 
tudi roke za zamenjavo ali sanacijo obstoječih 
peči.
Od leta 2015 naprej nove peči ne bodo 
več smele oddati v okolje več kot 20 mg/
m3. Vse peči, starejše od leta 1974, bodo 
smele oddati največ 150 mg/m3 delcev 
PM10. Če tega pogoja ne bodo izpolnjeva-
le, jih bo potrebno podreti ali pa vgraditi filter 
prašnih delcev. Postopoma do leta 2024 bo 
meja emisij finega prahu (PM10) veljala za vse 
peči, ta meja bo 20 mg/m3. 
Cilj tega zakona je do leta 2025 zmanjšati 
emisije finega prahu za polovico in to je tudi 
tehnično mogoče.

Kako?
Kar se tiče peči na drva, že več kot petnajst 
let obstajajo tehnologije in materiali, ki omo-
gočajo izpolnjevanje kriterijev glede mejnih 
emisij finega prahu, kot jih določa omenjeni 
nemški zakon. Največ zaslug za to ima prav-
zaprav Avstrija, saj tam že dolgo obstaja Za-
kon o emisijah v okolje, ki v 15a členu postav-
lja prav tako mejo glede emisij finega prahu. 
Avstrijsko združenje pečarjev je že pred spre-
jemom zakona razvilo kalkulacijski program, 
ki pečarjem omogoča, da izdelajo kurišče in 
kanale dimnih plinov tako optimalno, da peč 
odda v okolje čim manjše emisije. 
Drugi ukrep, poleg pravilnih dimenzij kuri-

šča in kanalov dimnih plinov, je optimalno 
dovajanje zraka za gorenje. Zrak, potreben 
za gorenje, se v kurišče dovaja preko vpiho-
valnih šob. To dosežemo s registrom za vpi-
havanje zraka v kurišče, ali pa s kurilnimi vrati, 
v katerih so že vgrajene šobe za vpihovanje 
zraka v kurišče, obstajajo pa tudi šamotna ku-
rišča, ki imajo že vgrajene šobe za vpihavanje 
zraka. 
Nekaj peči, ki so narejene po tem izračunu in 
imajo kurilna vrata z vpihovalnimi šobami za 
dovod zraka v kurišče, lahko najdemo tudi v 
Sloveniji, najstarejša je starejša od deset let 
in še vedno izpolnjuje najstrožje kriterije, ki 
bodo v nemški zakonodaji veljali od 1. janu-
arja 2015. 
 Kakor v sosednjih državah bo potrebno 
tudi pri nas nekaj narediti glede zmanjša-
nja emisij finega prahu v zrak. Evropsko 
sodišče zaradi emisij že sedaj zahteva ukre-
pe od Slovenije (tožba glede kršitev evropske 
direktive 1999/30 ES). Temu, da se sprejme 
podobno zakonodajo, kot jo imajo Nemci in 
Avstrijci, se verjetno ne bo dalo izogniti. Gle-
de na to, da je dimnikarska služba pri nas ure-
jena s koncesijami, pa država samo sprejme 
zakon in dimnikarji so ga dolžni izvajati.
Če bo ta zakonodaja podobna kot v drugih 
državah, uporabnikom ne bo preostalo dru-
gega, kot da na dimnik montirajo filter prašnih 
delcev ali pa peč poderejo. Tak filter stane 
1.500 evrov, tako da je veliko bolje, da ob 
gradnji peči investirajo kak evro več, nakna-
dna sanacija je vedno precej dražja …

Viri: Ofen Innovativ- Novelle der  
1.Bundesimmissionsschutz verordung 

Ogrevanje z lesom in  
okoljevarstvena vprašanja

Pečarstvo Zvone Turk s.p., Hrastje  54, Kranj, GSM: 041/420 334 
e-pošta:info@pecarstvo-turk.si, www.pecarstvo-turk.si
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O zamenjavi dobavitelja zemeljskega pli-
na se splača premisliti še pred začetkom 
kurilne sezone, ko se poraba poveča, stro-
ški pa postanejo nepredvidljivi tudi zaradi 
nenehnih spreminjanj cen. Poceni plin je 
nova ponudba družbe GEN-I, ki zagotavlja 
za gospodinjstva visoke letne prihranke in 
nespremenjene cene vsaj do konca kurilne 
sezone oz. kar do 30. junija 2013. 
Družba GEN-I je v zadnjih treh letih že 
naredila pravi vihar na trgu z električno 
energijo. Za znamko Poceni elektrika se 
je odločilo že več kot 60 tisoč slovenskih 
odjemalcev električne energije. Zdaj GEN-I 
vstopa še na trg z zemeljskim plinom. Sep-
tembra je začel plin dobavljati 26 manjšim 

odjemalcem, 1. oktobra pa začenja z do-
bavami zemeljskega plina po ugodnejših 
cenah podjetjem, kot so Paloma, Krka, Spar 
in drugi. Pred začetkom kurilne sezone pa 
postaja najpomembnejša njegova ponud-
ba Poceni plina za gospodinjstva. 

Do 20 odstotkov nižja cena 
Družba GEN-I zagotavlja, da bodo cene za 
nove gospodinjske odjemalce Poceni pli-
na nižje v primerjavi z drugimi dobavitelji. 
Odvisno od tega, pri katerem dobavitelju 
gospodinjstvo doslej odjema plin, bodo 
prihranki do 20-odstotni. Pri izračunih pri-
hrankov so upoštevane cene iz septembr-
skih javnih cenikov dobaviteljev, ki veljajo 

za odjemalce, priključene na distribucij-
sko omrežje. Javno objavljeni ceniki so 
dostopni na spletni strani Agencije RS za 
energijo (www.agen-rs.si), lastne možne 
prihranke pa lahko vsakdo izve s klicem na 
brezplačno telefonsko številko 080 1558, 
kjer je mogoče že z enim klicem urediti 
tudi zamenjavo dobavitelja, ali pa na sple-
tni strani www.poceniplin.si. 

Več kot 300 evrov prihranka
V času kurilne sezone so pomembni že pri-
hranki na mesečni ravni, še posebej občutne 
pa razlike v cenah postanejo, če preverimo 
prihranke na letni ravni. Po izračunih družbe 
GEN-I lahko tričlanska družina v trisobnem 
stanovanju, ki porabi 800 Sm3 zemeljskega 
plina, z odločitvijo za Poceni plin v Ljubljani 
prihrani 106 evrov, v Mariboru 135 evrov in 
v Slovenj Gradcu kar 126 evrov. Tako oce-
njen prihranek bi v Kranju znašal 125 evrov. 
Prihranki štiričlanske družine, ki živi v lastni 
hiši in porabi 2000 Sm3 zemeljskega plina, 
znašajo v Ljubljani 266 evrov, v Mariboru 
338 evrov, v Slovenj Gradcu 314 evrov in v 
Kranju 312 evrov. Prihranki so izračunani 
s primerjavami cen med Poceni plinom in 
cenami lokalno najbolj uveljavljenega do-
sedanjega dobavitelja zemeljskega plina na 
posameznem področju. 
Pomembna prednost Poceni plina je tudi 
zagotovilo, da se cene ne bodo spremenile 
najmanj do 30. junija 2013. Tako postanejo 
stroški ogrevanja predvidljivejši, odjemalci 
pa se z odločitvijo za Poceni plin izognejo ne-
nehnim podražitvam oz. spreminjanjem cen. 

Kako do Poceni plina? 
Zamenjava dobavitelja je pravica, ki jo 
lahko uveljavi vsako gospodinjstvo, ki je 
že priključeno na distribucijsko omrežje. 
Ni treba ostajati pri lokalnem ponudniku, 
za Poceni plin se lahko odločimo tudi na 
Gorenjskem. Ker postopek zamenjave traja 

Tudi za petino cenejše  
ogrevanje z zemeljskim plinom 
Poceni plin končno prinaša nižje cene, brez nenehnih podražitev.  
Izračuni kažejo, da je mogoče z izbiro Poceni plina na leto prihraniti  
znesek tudi do dveh položnic! 

Primerjava letnega stroška za zemeljski plin za štiričlansko družino v hiši,  
s porabo 2000 Sm3 na leto

  Obstoječi (letna 
poraba v EUR)

Gen-I (letna 
poraba v EUR)

Prihranek  
(v EUR)

Prihranek  
(v %)

Ljubljana 1713 1447 266 16

Maribor 1785 1447 338 19

Slovenj Gradec 1780 1466 314 18

Kranj 1841 1529 312 17

Primerjava letnega stroška za zemeljski plin za tričlansko družino v stanovanju,  
s porabo 800 Sm3 na leto 

  Obstoječi (letna 
poraba v EUR)

Gen-I (letna 
poraba v EUR)

Prihranek 
(v EUR)

Prihranek  
(v %)

Ljubljana 732 626 106 15

Maribor 761 626 135 18

Slovenj Gradec 806 680 126 16

Kranj 776 651 125 16
vir: agen-rs.si

S Poceni plinom družbe GEN-I, ki ga lahko zdaj izbere vsako gospodinjstvo, priključeno na 
distribucijsko omrežje, tudi pri relativno nizki porabi zemeljskega plina prihranimo več kot 
100 evrov na leto. 

vir: agen-rs.si

Če bi namesto pri dosedanjem dobavitelju zemeljski plin kupovali pri družbi GEN-I, ki ponuja 
Poceni plin za gospodinjstva, bi v Kranju na leto prihranili 312 evrov. 



39

GEN-I d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško

Visoki letni prihranki.
Zamenjajte dobavitelja!
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dober mesec dni ali celo dlje, se splača za 
sprožitev postopka odločiti čim prej, saj se 
ogrevalna sezona nezadržno bliža. 
Ko se odločimo za Poceni plin, je zamenja-
va dobavitelja enostavna. V družbi GEN-I, 
ki jo slovenska gospodinjstva že poznajo 
kot dobavitelja Poceni elektrike, so poskr-
beli, da nam osebno ni treba nikamor. Za 
začetek pokličemo 080 1558 ali podatke 
posredujemo kar sami prek obrazca na 
spletni strani www.poceniplin.si. 
Ko smo priklopljeni na dobave plina pri 
GEN-I, to za nas ne pomeni nič drugega, 
kot to, da pač prejmemo položnico (z niž-
jimi zneski za enako količino porabljenega 
plina!) z drugega naslova. Nobenih drugih 
posegov ali sprememb ni. Kakovost in za-
nesljivost dobave plina se nič ne spremeni, 
nobenih razlik ni pri tem, kdo je zadolžen za 
vzdrževanje omrežja, odprave okvar in po-
dobno. Z izbiro dobavitelja odjemalci vpli-
vamo le na to, kdo je ta, ki za nas nabavlja 
plin, ki gre v omrežje, in po kakšni ceni mi ta 
plin plačujemo. 

BREZ STROŠKOV ZAMENJAVE, 
BREZ ČASOVNE VEZAVE 

Prosta izbira dobavitelja je pravica 
vsakega gospodinjstva, ki je pri-
ključeno na distribucijsko omrežje 
z zemeljskim plinom. Zamenjava je 
pri GEN-I popolnoma brezplačna. 
Prav tako ni nobenih časovnih ve-
zav. Pogodbo z GEN-I podpišemo 
za nedoločen čas in lahko od nje 
kadarkoli odstopimo brez kakr-
šnihkoli dodatnih stroškov. 

»Smo prvi neodvisni tržni ponudnik na področju zemeljskega plina pri nas,« 
poudarja dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I. »Čeprav je v 
Sloveniji 17 dobaviteljev zemeljskega plina za gospodinjstva, so njihovi 
nakupi zemeljskega plina enaki. Cene, po katerih nabavljajo plin, so vezani 
na gibanje cen nafte, ki se zadnja leta ne glede na gospodarsko recesijo 
nenehno zvišujejo. To povzroča tudi dokaj usklajeno višanje končnih cen 
plina za gospodinjstva v Sloveniji. Naš pristop je drugačen. Zemeljski plin 
kupujemo na evropskih energetskih borzah, kjer so cene plina odvisne od 
aktualnih ponudb in ne le od gibanja cen nafte. V zadnjih dveh letih se cene 
plina na borzah niso pretirano spreminjale. Na osnovi strokovnih analiz in 
načrtnega kupovanja v pravem trenutku je mogoče dosegati boljše cene in 
jih tako zagotavljati tudi kupcem,« pojasnjuje dr. Robert Golob, ki ob tem 
opozarja, da je razlika med tradicionalnimi ponudniki in družbo GEN-I prav v 
znanju in izkušnjah za delovanje na mednarodnih trgih. 



40

Elektro Gorenjska Prodaja v paketu Reenergija ponuja zanimi-
ve in cenovno ugodne rešitve na področju izrabe obnovljivih 
virov energije, ki vam pomagajo prihraniti, hkrati pa tudi va-
rovati okolje, v katerem živimo. V ponudbi lahko izbirate med 
kakovostno ponudbo toplotnih črpalk  podjetja Atlas Trading, 
ki je zastopnik švedskega proizvajalca Thermia (Danfoss gro-
up). V dobrih dveh letih uspešnega poslovnega sodelovanja  je 
bilo izvedenih že več sto projektov montaže toplotne črpalke. 

V Elektru Gorenjska Prodaja so oživili  tudi finančno podporo, 
ki jo je s 1. septembrom 2012 ukinil Eko sklad. Odjemalcem in 
ostalim občanom, ki se bodo do konca leta 2012 odločili za 
nakup toplotnih črpalk iz njihovega paketa Reenergija, bodo 
ponudili možnost prejema nepovratnih sredstev v višini do 
1.500 evrov.

Primer iz prakse
»Toplotna črpalka je tudi pri -19 stopinjah C delovala samo-
stojno, brez potrebe po dogrevanju z električnim grelcem.«

Predstavljamo vam izkušnjo lastnika dvostanovanjske hiše 
iz Cerkelj na Gorenjskem, ki se je jeseni leta 2011 odločil za-
menjati oljni kotel višjega kakovostnega razreda za toplotno 
črpalko Thermia v okviru ponudbe paketa Reenergija.

Izbira nove toplotne črpalke
Na osnovi povprečne letne porabe kurilnega olja, specifika-
cije objekta in potreb uporabnikov po topli sanitarni vodi je 
Atlas Trading investitorju predlagal vgradnjo primernega sis-
tema Thermia Atec. Za dimenzioniranje sistema so upošteva-
li naslednje vstopne podatke:

Lokacija: Cerklje na Gorenjskem
Objekt: dvostanovanjska hiša
Ogrevana površina: 160 m2

Število stanovalcev: 4 odrasli, 2 otroka
Izolacija: fasada 8 cm stiropora, podstrešje 20-30 cm 
steklene volne, okna lesena termopan
Način ogrevanja: 100 % radiatorsko 
Povprečna letna poraba energenta: 2.000 l kurilnega olja

Obstoječi oljni kotel in grelnik vode je zamenjala toplotna 
črpalka Thermia Atec moči 13 kW z naslednjo izbrano 
notranjo opremo:
-  notranja enota Plus z integrirano obtočno črpalko in 

električnim grelcem,
-  grelnik sanitarne vode 300 l z velikim toplotnim 

prenosnikom, ki zagotavlja vedno dovolj tople vode  
za 6 oseb,

Do prihrankov energije  
s toplotno črpalko iz ponudbe 
Elektra Gorenjska Prodaja 

Zunanja enota toplotne črpalke Thermia Atec 13

Števec ur delovanja, ki prikazuje skupno potrebo po električnem 
dogrevanju 4h x 3 kW + 5h + 6kW = 42 kWh (poraba elektrike 
za dogrevanje = 5 EUR v celi sezoni)



41

-  hranilnik toplote 200 l za zagotavljanje potrebne 
inercije v radiatorskem sistemu ogrevanja.

Prihranek energije
Eno leto po vgradnji toplotne črpalke in po prvi ogrevalni 
sezoni so prihranki energije naslednji:
Predhodna poraba energenta: 2.000 l olja
Pridobljena energija iz kurilnega olja: 19.000 kWh
Poraba elektrike pri ogrevanju s toplotno črpalko: 6.532 kWh
Povprečno letno grelno število: 3,4
Neto prihranek energije: 70,4 odstotka

Letni strošek ogrevanja z oljem: 2.080 EUR
Letni strošek ogrevanja s TČ: 628,80 EUR
Neto prihranek stroškov: 69,8 odstotka

Na podlagi pridobljenih rezultatov in vstopne investicije, 
pri kateri se upošteva tudi finančna spodbuda podjetja 
Elektro Gorenjska Prodaja v višini 1.500 EUR, ki vam jo 
podjetje ponuja ob nakupu in vgradnji toplotne črpalke 
iz paketne ponudbe  do 31. 12. 2012, ocenjujemo, da se bo 
investicija povrnila v sedmih letih, kar je manj od tretjine 
pričakovane življenjske dobe toplotne črpalke. Notranja oprema toplotne črpalke
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Montaža vhodnih in notranjih vrat ter oken. Izmera vrat in oken na  
objektu, svetovanje pri izbiranju materiala, dizajna in strokovna montaža. 

CANTHUS, d. o. o.  
Sela pri Šmarju 18a, 1290 Grosuplje 
franšiza 
LESNA TIP OTIŠKI VRH
salon VODNIKOVA 123A, LJUBLJANA
www.canthus.si, info@canthus.si 
051/400 650,  041/668 322 

Ponudbo izdelkov si lahko  
ogledate v našem salonu na 
Vodnikovi 123a, v Ljubljani. 
tel.: 01/5181 011, fax: 01/51 81 012
del. čas: ponedeljek in sreda od 12. do 
18. ure, torek, četrtek, petek, od 8. do 16. ure
1. in 3. sobota od 8. do 12. ure

Zadovoljni vi, veseli mi. 

AKCIJA : 10% POPUST NA NOTRANJA VRATA

Zagotavljamo kakovostno vgradnjo vrat ali oken. 

Tistim, ki ste že gradili, se bo prebrano 
zdelo znano, tisti, ki pa še boste gradili, 
pa bodite previdni. Danes varčujemo na 
čisto vseh področjih. Nekateri strokov
njaki pravijo, da varčujemo že na emoci
onalnem področju, kar naj bi pomenilo, 
da smo že tako apatični, da dobre volje 
ne uporabljamo več, kaj šele, da bi jo 
razdajali. No, upam si napisati, da smo 
Gorenjci pa le malce bolj vedri, saj smo 
že dobro vajeni varčevanja.
Karkoli gradite, je zagotovo drago. Če 
gradite hišo, je vse zelo drago, če obnav
ljate stanovanje, tudi, če gradite nadstre
šek ali utico za orodje, tudi ni poceni ¼ 
Vsak zahtevani predračun nas šokira. 
Torej Gorenjci vklopimo gumb – »varče
vanje povsod« in da ga ne bi pri tako ve
likih stroških, ki nastanejo pri gradnji!? 
Verjetno ste že slišali, da je vsako delo 
na vaši hiši ali stanovanju najpomemb
nejše. Vsako delo, vsak mojster pravi za 
svoj artikel, proizvod, svoje blago, svojo 

storitev, da je v bistvu najpomembnejši 
del hiše ali stanovanja. Krovci pravijo, da 
je kritina najpomembnejši del hiše, vo
dovodarji trdijo, da če nimaš kvalitetno 

narejenega vodovodnega sistema, si preč 
vrgel denar, da je pač »črevesje« hiše 
najpomembnejši del hiše. »Centralnar« 
bo spet trdil, da je seveda najpomemb

Gradimo, torej varčujemo
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nejše pri celi gradnji, kako se bo vse sku-
paj grelo in hladilo. Električar pravi, da 
so »hišni možgani« najpomembnejši. 
Zidarji pravijo, da je najpomembnejši 
dober »cegu« in kvalitetna malta, da pa 
brez natančnega in dobrega delavca, ki 
bo to vkup dal, tako ali tako ni pomemb-
nejše stvari ¼ in tako naprej vse od naj-
pomembnejšega arhitekta, ki vam vse 
skupaj nariše, do tistega čisto na koncu, 
mojstra, ki ti na primer privijači zadnjo 
plafonjero v kletnem hodniku. Tako kot 
bežijo leta, se z njimi vzporedno razvija 
tudi svet in je zato pričakovati, da se tudi 
tako dragi artikli, ki jih uporabljamo pri 
gradnji naše hiše ali stanovanja, razvija-
jo, tehnološko napredujejo in s tem skla-
dno tudi dražijo. Mogoče pomaga ena 
finta, ki sem jo uporabil pri skoraj vseh 

izvajalcih med gradnjo lastne družinske 
hiše. Eno od redkih vprašanj, ki vam jih 
mojster zastavi, je tudi: Kakšne mate-
riale pa damo? Poceni, nekaj srednjega 
ali nekaj najboljšega? Potem vi vprašate, 
kaj predlagajo, in oni odgovorijo, da oni 
delajo samo z dobrimi materiali, ker, ko 
zaključijo posel, ne hodijo več nazaj, ker 
jim ni treba, ker je vse narejeno »na fer-
tik« dobro in kvalitetno. Če pa se pri ma-
terialih špara oz. varčuje, pa mojster po-
stane vaša mora. Če pogledate malce po 
ponudnikih, prodajalnah gradbenega 
materiala, pa boste ugotovili, da slabih 
materialov sploh ni več. Ne vem sicer, 
ali so kdaj sploh obstajali, vendar danes 
nihče ne prodaja nič nekvalitetnega, kaj 
šele slabega, vsi prodajajo dobro robo, 
ker nočejo reklamacij ali slabih vtisov 

kupcev. Celo roba iz Kitajske je posebej 
dobro izbrana in kvalitetna, ker gre za 
evropske proizvajalce, ki imajo samo to-
varno na Kitajskem, ker tako privarčuje-
jo pri plačevanju delovne sile. Vse jasno. 
Dokler ne začneš preveč premišljevati. 
No, ker vsakdo ponuja najboljše, sem 
se jaz osebno vedno odločil za najslab-
še. To je seveda lastna izkušnja, vendar 
vam, bralcem, ni treba upoštevati besed 
avtorja. Če sem rekel, da bi gradil z naj-
slabšim ceglom oz. opeko, kar jo lahko 
kupim v Merkurju, me je zidar debelo 
pogledal. Potem sem šel v Merkur in 
izbral najslabšo opeko. Prodajalec mi 
je zabičal, da ta, ki je najcenejša, ni naj-
slabša, da je samo zato poceni, ker je 

Nudimo vam novo generacijo PVC profilov 
Rehau GENEO - Uw=0,73W/m2k

»Pridi, vidi in se čudi, kaj ti Milči nudi« 
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PVC OKNA IN VRATA
KONTAKT:  041 223 595
MERITVE: Simon - 041 979 101
info@milci.si 
milan.dolinsek@siol.net

www.asteriks.net

®

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net
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produkt podjetja, ki še ni tako uveljavljeo, kot so na primer 
neke nam dobro znane opekarne. Torej nisem izbral slabe 
kvalitete, le neznano firmo, ki je sicer čisto v redu, vendar 
ima nižjo ceno, ker še ni tako znana blagovna znamka. Pa 
boste rekli, da je opeka opeka, vendar tudi pri tako nizki ceni 
ene opeke nastane nepričakovano velika razlika, če na primer 
zidate hišo. Enaka zgodba bo pri prav vsakem koščku moza-
ika vaše gradnje. Tisti materiali, ki so danes »najslabši«, so 
bili le pet let nazaj najboljši. Zdaj pa si poglejte pet let staro 
hišo. Ji kaj manjka? Zdaj pa si poglejte pred petimi leti ob-
novljeno stanovanje? Mar mu kaj manjka? S tem vam nisem 
razkril najgloblje skrivnosti gorenjskega varčevalca, ampak 
enostavno komercialno finto, ki se je naučite edino v srednji 
trgovski šoli ali na ekonomsko - komercialnem faksu. Seveda 
se naučite še kaj drugega, vendar je to za »fizično« osebo naj-
uporabnejše. 
Okna in vrata so seveda najpomembnejši del vaše hiše ozi-
roma stanovanja. Okna so največja zaščita, oči vašega doma, 
ki morajo biti funkcionalna in seveda lepa, ker so najbolj vi-
dna od zunaj. Na Gorenjskem pretiravamo s številom oken 
kot tudi z velikostjo. Seveda so zato krivi sodobni, modni, 
mladi arhitekti, ki svoj navdih najdejo največkrat v južnih, 
toplih krajih in ne Gorenjski podobnih, ali drugače rečeno  
velike zastekljene površine vam bo zrisal edino tak arhitekt, 
ki še nikoli ni plačal računa za kurjavo, napolnil cisterne olja, 
vsako jesen iz gmajne vlačil drv in jih na smrtno nevarnem 
cirkularju žagal, pospravljal premoga ¼ Če se spomnite ali če 

pogledate staro gorenjsko hišo, boste presenečeno ugotovili, 
da so včasih imeli line namesto današnjih oken. Človek rabi 
svetlobo, rabi pogled, rabi lep videz, vendar rabi tudi globoko 
denarnico, če hoče biti moden. Ker pa so časi drugačni, se 
moramo orientirati predvsem na varčnost. Manj ko je zastek-
ljenih površin, topleje nam bo oz. da ne bo izpadlo, da vas 
novačim v bunkerje, manjša ko so okna, bolj toplo vam bo 
in ravno tako boste videli sosedo na vrtu. Mogoče se boste 
morali prepogniti, če boste hoteli videti, ali prihajajo oblaki z 
vzhoda ali zahoda. Pa vendar, kot smo rekli, gre tehnologija 
naprej z maksimalno hitrostjo, zato se zdaj ponujajo ener-
getsko varčna okna. Ne pomislite takoj, da so taka okna tudi 
dražja. Najprej pomislite, ali boste v prihodnosti varčevali ali 
boste varčni le v trenutku nakupa. Podobne situacije smo va-
jeni iz avtomobilizma. Dizel avti so dražji, vendar bo cenejše 
gorivo, torej se splača dati na začetku malce več, da bi potem 
dajali manj. Če smo to sprejeli pri avtomobilih, ni razloga, da 
bi ne tudi pri tako pomembni stvari, kot je hiša, stanovanje 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 biološke ~istilne naprave,
 cisterne za vodo, deževnico in razli~ne 

kemikalije (kurilno olje, nafta, AdBlue..),
 lovilci olj in maš~ob,
 vodohrani,
 ~rpališ~a,
 jaški (revizijski, vodovodni, armaturni...).

BARVE IN RAZPR[ILCI 
 osnovna zaš~ita lesa,
 vremenska zaš~ita lesa,
 protipožarna zaš~ita lesa,
 izdelki proti pokanju lesa,
 antikorozijski premazi,
 tehni~ni razpršilci.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
telefon: 04 531 70 70
e-po{ta: info@regeneracija.si

www.regeneracija.si
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OBIŠČITE NAS V: PE LJUBLJANA, PE ŠKOFJA LOKA, PE MARIBOR & PTUJ, PE NOVA GORICA

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E-mail: info@hausmart.si

www.okna-slovenije.si

ipd., in kot so okna. Vas ne prepriča na primer stavek, kot 
je ta: Kvalitetno energetsko varčno okno z dolgo življenj-
sko dobo in minimalnim vzdrževanjem za trajno kvaliteto 
bivanja. Taki in podobni oglasi so resnični, vendar kaj, ko 
imamo pomisleke, da je tak proizvod tudi precej dražji od 
čisto »navadnega«. Če vzidamo kako okno manj in kakšno 
panoramsko steno manj in kakšno okno naj bi bilo manjše 
od predvidenega, pa mogoče pridemo na znesek, ki bi bil 
enak, kot če bi kupili čisto navadna okna, dobili pa taka 
zelo energetsko varčna in kvalitetna. Pomislite. Ne recite 
takoj, da ga ni čez svetlo stanovanje, ker morate tudi po-
misliti, da ga ni čez varčevanje oz. na realno razmišljanje 
o svetlobi na stopnišču, ki pelje na podstreho ali v klet ali 
v garažo na primer. In če izhajam iz lastnih izkušenj in 
življenja v novi hiši, ugotavljam, da imam na hiši trideset 
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oken od tega osem oken čisto odveč oz. bi jih z lahkoto pogre-
šal in ne bi udobnost mojega bivanja niti malo trpela, če bi jih 
ne bilo. Oziroma, udobnost bivanja bi bila večja, ker bi mi bilo 
v hiši topleje, ker vemo, da je zid boljši toplotni izolator kot pa 
okno. Torej (če bi vedel) bi privarčeval pri nakupu oken, pri 
kurjavi in malce več porabil pri nakupu opeke, zidavi, ometih 
in pleskanju, ker tam ne bi bilo oken, temveč zid, kar pa je vse 
skupaj ceneje, kot pa stane eno samo okno, ki nič ne prihra-
ni v prihodnosti. Ni zakomplicirano, vendar, če hočemo kaj 
privarčevati, moramo prej malce bolj razmišljati. Panoram-
ska odprtina, steklo, okno. Sliši se imenitno, sploh če gradite 
nekje v prelepi naravi, stran od sosedovih pogledov. Skrajno 
neuporabna zadeva, ker gredo na panoramsko okno še rolete, 

žaluzije in zavese in če vse to odmaknete, nimate več pano-
ramskega okna, ampak nekaj temu podobnega. In potem po-
mislite, kako drag je panoramski pogled, ker ob takem oknu 
ne morete sedeti, ker kar čutite, kako piha ob steklu in ker 
tako ali tako nimate časa sedeti in gledati v »prazno«, ker če 
vas slučajno sosed opazi, zna biti, da vas pokliče, če ste v redu.
Vrata so najpomembnejši del hiše oz. stanovanja oz. objekta. 
Seveda, drži, saj vhodna vrata vidi vsak obiskovalec. Ker pa 
vrata niso samo zunanja vhodna vrata, moramo dobro premi-
sliti, kakšna notranja vrata si bomo omislili. In notranjih vrat 
se nabere, čeprav modni trend zadnjega desetletja ukazuje 
»odprtost«, ki pa je izdelovalci vrat seveda niso v celoti podprli. 
Zunanja vhodna vrata morajo biti protivlomna, ker vemo, da so 
vlomilci tako »nobl«, da vlamljajo samo na vhodna vrata. Torej, 
če me razumete, potem je za hišna protivlomna vrata škoda 
denarja in zadostujejo navadna. Če ste v bloku, pa so še kako 
dobrodošla, ker vlomilci težje pridejo skozi klet ali skozi spal-
nično okno do vas, ki živite v šestem nadstropju. Notranja vrata 
so tudi okras vašega stanovanja, zato morajo biti videti, kot bi 
bila del vašega pohištva. Proizvajalci so sicer prilagodljivi in 
zato ponujajo vrata po zelo dostopnih cenah in po zelo ličnem 
videzu. Razlika med dobrimi in slabimi vrati oz. ne-dobrimi 
vrati, ker slabih ni na trgu, je v roku trajanja. Ne-dobra vrata 
se prej razmajejo in prej jih morate menjati. Kdaj pa se notra-
nja vrata menjajo? Tudi pri prvi kompletni obnovi stanovanja s 
pohištvom ne. Mogoče pri drugi obnovi, če ste še med živimi. 
In če že imate srečo, da ste, potem to namesto vas financirajo 
na primer otroci, če že ne vnuki. Dobra vrata in podboje je ve-
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dno škoda menjati. Slaba pa niso nobena 
tako slaba, da bi ne zdržala do prve ob-
nove stanovanja. Torej smo nekaj privar-
čevali, če nas na primer ne moti slabše 
stavbno okovje oziroma panti, če nima-
mo na vratih kljuke znanega oblikovalca, 
če nimamo vseh vrat (pofolcanih) in niso 
iz »pravega« lesa, itd. Pa vendar, pri celi 
hiši najmanj opazite kvaliteto vrat. Vsaj 
dokler se normalno odpirajo in zapirajo. 
Vrata so sicer krasen izdelek, ki je, kot 
sem rekel, eden od večjih okrasov vaše-
ga doma in seveda najbolj viden okras, a 
po drugi strani tudi najmanj opazen, ker 
spada med izdelke »morajo biti« in pika, 
tu ni prostora za filozofijo. Takih stvari, 
ki morajo biti, pa smo vajeni, ker jih vsak 
dan uporabljamo in zato preidejo v vsak-
danjo rabo in nam zlezejo iz spomina v 
rutino. Obiskovalci ponavadi prej opazijo 
svež šopek za deset evrov v vazi na mizi 
dnevne sobe kot pa visoko kvalitetna no-
tranja vrata vrhunskega mizarja, za kate-
re smo odšteli malo premoženje. Žal je 
tako, vendar, ker smo postali varčni, mi-
slimo tudi o tem. 

Okna in vrata so samo eden od mnogih 
sestavnih delov pri gradnji oz. obnovi 
doma, ki pridejo v takem letnem času 
na prva mesta naših potreb in želja. Ker 

pa so časi taki, kakršni so, moramo žal 
tudi pri najpomembnejših in najlepših 
stvareh v našem domu misliti na varče-
vanje ¼ ž al.
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Varčujte z energijo in prihranite
SMREKA • MACESEN • LES/ALUMINIJSMSMR KAEKA MMACESEESEN LLE /S/A MLUM NIINIJ

Brezplačne informacije:  

051/628-505
Razstavni salon:  
Planina 189 • 6232 Planina

N • LES/ALUMINIJN LEL S/AS/ LUMMININIJ

CEMENTNI 
IZDELKI
01 361 79 36

tlakovci, robniki, palisade, 
škarpnice, plošče ...

Okna Šemrl - energetsko varčna okna
Energetsko varčna gradnja je gradnja današnjih dni in prihodno-
sti. V Mizarstvu Šemrl sledimo najnovejšim trendom in iščemo 
nove rešitve, kako izdelati kvalitetno energetsko varčno okno z 
dolgo življenjsko dobo in minimalnim vzdrževanjem za trajno 
kvaliteto bivanja. 

Pri menjavi stavbnega pohištva vam svetujemo:
- leseno okno 78-EV (Ug=0,7W/m2K, Uw=0,99W/m2K)
- les–alu okno 68-AC (Ug=0,7W/m2K, Uw=1,0W/m2K)

Za novogradnje pa priporočamo:
- leseno okno 92-EV (Ug=0,5W/m2K, Uw=0,82W/m2K)
- leseno okno 92-EVP (Ug=0,5W/m2K, Uw=0,79W/m2K)
- les–alu okno 78-AC (Ug=0,5W/m2K, Uw=0,87W/m2K)

Najnovejša tehnologija nam omogoča, da s klasičnimi vogal-
nimi vezmi, ki zagotavljajo oknom optimalno stabilnost, vsak 
element posebej impregniramo oz. utrdimo, za tem pa sledi še 
trisistemska zaščita s končnim lakiranjem. Les je tako konstruk-
cijsko in globinsko zaščiten, saj je s tem preprečen vdor zunanje 
vlage in možnost propadanja. 

Vabimo vas, da nas obiščete v salonu, kjer si izdelke lahko 
tudi ogledate. Z veseljem Vam bomo svetovali in pripravili 
ugodno ponudbo.P
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Gorenjska turistična ponudba povezana  
z Zeleno kartico gosta Gorenjske
Gorenjska turistična ponudba povezana  
z Zeleno kartico gosta Gorenjske

Turizem Bled je v začetku leta 2011 pre-
vzel vodenje projekta Razvojne destina-
cijske organizacije Gorenjske, ki je delno 
financiran s strani Evropske unije in Minis
trstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo. V okviru projekta želimo povezati 
vse občine Gorenjske v enotno turistično 
destinacijo (Slovenske Alpe – Gorenjska), 
ki bo z regionalnim združevanjem znanj, 
ljudi in sredstev na mednarodnem turi-
stičnem trgu dosegla večjo privlačnost in 
konkurenčnost  s tem pa tudi večjo pre-
poznavnost in povečano povpraševanje, 
povezovanje za skupen razvoj, trženje in 
upravljanje destinacije.
V letih 2011 in 2012 smo v okviru tega 
projekta izvedli številne predstavitve go-
renjskega turističnega gospodarstva v tu-
jini, vzpostavili mrežo pametnih vodnikov 
– QR kod  po vseh občinah Gorenjske, 
postali aktivni na družabnih omrežjih, 
pridobili več avtorskih fotografij občin 
Gorenjske, natisnili zemljevide Gorenjske, 
koledarje prireditev na Gorenjskem v letu 
2012. Zadnja skupna pridobitev je brošura 
Motoristične poti na Gorenjskem, ki je do-
segljiva tako v tiskani kot elektronski obli-
ki na spletni strani www.slovenskealpe.si.  
Kot najpomembnejši produkt skupnega 
sodelovanja pa smo razvili Zeleno kar-
tico gosta Gorenjske, s kate-
ro želimo podaljšati dolžino 
obiska Gorenjske in povečati 
obiskanost turističnih zani-
mivosti.

Gorenjci smo izredno ponosni na čudovi-
to gorsko pokrajino, ki jo vsakič znova 

radi pokažemo gostom, ki nas obiščejo. Ker 
verjamemo, da se tudi v lastnem žepu skri-
va še kakšen skriti kotiček, in ker bi želeli, 
da se Gorenjci med seboj še bolj spoznamo 
in družimo, ustvarjamo številne aktivnosti 
tudi z mislijo na domače prebivalstvo. In-
formacije o turistični ponudbi in prireditvah 
so dosegljive na www.slovenskealpe.si. 
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Podjetje Panles kuhinje iz Rogaške Slatine 
je priznani slovenski proizvajalec kuhinj. V 
svoji ponudbi ima široko izbiro kuhinj od 
modernih do klasičnih. Odlikuje jih visoka 
kvaliteta, izjemen dizajn, popolni servis in 
primerne cene.
S svojimi lastnimi saloni po vsej Slovenji 
se je želel približati svojim kupcem, kjer 
ponuja popolni servis. 
V Panlesu radi prisluhnejo obiskovalcem 
salonov, prisluhnejo njihovim razmišlja-
njem, želijo se približati kupčevim željam 
in kako jih kupec lahko uresniči. 

Panlesove salone kuhinj obiskujejo dru-
žine, ki stavijo na kvaliteto, dober dizajn, 
njihovo prilagodljivost in predvsem dobro 
svetovanje.
Panles je proizvajalec kuhinj in to kuhinj, 
za katere zagotavlja, da ima vgrajene kva-
litetne materiale, materiale, ki jih vgraju-
jejo številni priznani tuji dobavitelji kuhinj.
Vsaka družina verjetno kar nekaj časa 
varčuje pred odločitvijo o nakupu kuhi-
nje. Prav gotovo je ne kupi samo za krajši 
čas. Menijo, da mora kuhinja zagotoviti 
funkcijo, da je kvalitetna in da se najbolj 
primerno vključi v prostor. 

Kuhinje za vsakogar 
Kuhinjo na kredit lahko kupi vsak - ne gle-
de na višino svojih mesečnih prihodkov, 

ne glede na to, ali si zaposlen za določen 
ali za nedoločen čas, to je moto Panlesove 
jesenske akcije.
Prav vsak kupec lahko pridobi sredstva 
za nakup kuhinje. Vse več je zaposlovanja 
za določen čas, ali da iz različnih razlogov 
nekdo trenutno ne more priti po redni 
poti do kredita, a si želi uresničiti svoj cilj. 
Morda je v zaključni fazi, tik pred ciljem, 
ko si ureja svoj dom, pa so njegovi trenu-
tni prejemki nižji, kot je potrebno. V Pan-
lesu želijo tudi takim strankam pomagati 
najti rešitev za nakup prave kuhinje in ne 
kake začasne variante. Prepričani so, da 
še vedno drži pravilo: »najcenejši nakup je 
pogosto najdražji«.

Panles v septembru
V Panlesu izberejo vsak mesec določeno 
kuhinjo s posebno akcijsko ugodnostjo. 
V mesecu SEPTEMBRU je uspešnica ku-
hinja AMADEA v visokem sijaju. Kuhinja 
je že vrsto let uspešnica, ima večji krog 
interesentov, saj s svojo barvo in dodatki 
v lesnem dekorju naredi marsikateri am-
bient privlačen.
Zanimive so ugodnosti tudi pri ostalih 
modelih kuhinj s 30- do 45-odstotnim po-
pustom. 
Tu so še zanimive ugodnosti pri aparatih 
različnih blagovnih znamk.

Panlesovi saloni
Panlesovi saloni kuhinj v Sloveniji so v 
Rogaški Slatini, Novem mestu, Celju, na 
Ptuju ter v Merkurjevih centrih v Kranju, 
Ljubljani – BTC in v Mariboru.

Panlesova spletna stran
Na Panlesovi spletni strani so vse novičke 
- www. Panles-kuhinje.si.

PANLES KUHINJE -  
ustvarja svoje  
lepotice
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                        + poštnina

11 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah

našli podrobne 
opise poti na

posamezne
vrhove, od lažjih

vzponov do težjih
in večdnevnih.

Jelena Justin  
Pozdravljene gore I

Pozdravljene, gore II

II

Jelena Justin

Zaradi velikega povpraševanja smo ponatisnili uspešnico

Pozdravljene gore 1, ki jo v kompletu s knjigo 

Pozdravljene gore 2 ponujamo po posebej privlačni ceni 

25 EUR + poštnina. Cena ene knjige pa je 15 EUR + poštnina.

Knjigi lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 

narocnine@g-glas.si.

Redna cena knjige je 15,00 EUR.  
Če knjigo kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.:04/201-42-41 ali na:  
narocnine@g-glas.si.
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Palačinke in 
omlete   
Če so palačinke in 
omlete tudi vaša 
priljubljena jed in 
jih želite pripraviti 
nekoliko drugače, je 
ta knjiga odlična za 
vas. V njej boste našli 
čez 80 svežih idej za 
hitro in preprosto 
popestritev svojega 
jedilnika.

                        + poštnina

13,00
EUR Redna cena knjige je 12,50 EUR. 

 
Če knjigo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

                        + poštnina

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

9,90 
EUR

Za svoje najdražje in 
prijatelje s pomočjo 
priročnika pripravite 
biskvitno testo 
za torto, rolado, 
ustvarite slastne 
kreme za nadeve, 
čokoladne glazure 
in okrasite sladice 
s figuricami iz 
marcipana. Poigrajte 
se s peko otroške 
torte, minjonov ali 
prazničnih keksov ...
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     Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel 

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:                                                                                                                                 

Tel.:                                                           Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

vzglavnik Dremavček
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ali darilni bon 
mesarstva Čadež  

v vrednosti 20 EUR

ali kopalna brisača s  
celodnevno vstopnico 

za Terme Snovik

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH   

Darila za nove naročnike na časopis

Pozdravljene, gore IIII

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica. 
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na 
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična 
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga 
prijazno vabi v gore.

Marija Volčjak

Jelena Justin

ali knjiga  
Pozdravljene 
gore II

IZLET

Lani smo na obiranje mandarin odpeljali dva avtobusa, 
izletniki pa so se domov vrnili navdušeni. 

1. dan: odhod z avtobusne postaje v Kranju ob 6. uri. Vožnja skozi Liko v Dalmacijo,  
po stanek v Makarski. Nastanitev v hotelu na Makarski rivieri. Popoldne prosto za spreho-
de in uživanje ob morju, nato večerja v hotelu, prenočevanje.
2. dan: po zajtrku odhod na plantaže v dolino Neretve, kjer nas bodo najprej postregli z 
aperitivom in suhimi figami. Po obiranju se bomo zapeljali do neretvanskih ploskih ladjic 
– trupic. Po vožnji s trupicami nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in pijačo. Po večerji v hotelu zabava ob dalmatinski glasbi. 
3. dan: dopoldne vožnja do Splita, kjer si bomo z lokalnim vodičem ogledali Dioklecia-
novo palačo in mestne znamenitosti. Nato vožnja v Trogir, kjer si bomo ogledali slikovito  
katedralo in mesto. Po ogledu vožnja domov, prihod v Kranj načrtovan okoli 22. ure. 

Cena potovanja je samo 150 EUR/osebo.  
Za ta izjemen program so mesta omejena, zato pohitite s prijavami!
Cena vključuje: prevoz s sodobnim avtobusom, 2 polpenziona v dvoposteljnih sobah v 
hotelu 3* ali več, 3 kg mandarin na osebo, vožnja s trupicami, kosilo Pri Jozotu, ogled 
Splita in Trogira. Doplačilo za enoposteljno sobo je 42 EUR. Možnost odhoda z Jesenic in 
Radovljice, če bo najmanj 10 prijavljenih.w
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Kompas Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, 
Kompas Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70

Prijave, informacije  
in izvedba Programa:

26.-28. OKTOBRa 2012

Z GoREnjskim GLasom po mandaRinE
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Jesenski šopki in tihožitja

Jelka Koselj

Za nekatere je indijansko poletje najlep-
ši del leta. Uživajo v sprehodih v naravi, 
po listnatem gozdu in opazujejo čudo-
vite barve: od močno zelene do sijoče 
rumeno-oranžno-rdeče in rjave. Tudi 
sprehod okoli Blejskega jezera je takrat 
še posebej lep, ker ga krasijo rumeni 
javorji in rdeča trta na Toplicah. Ni jih 
malo, ki to lepoto fotografirajo in ne-
kateri celo narišejo, če imajo za to dar. 
Nepozaben je tudi izlet na Vršič konec 
oktobra in v začetku novembra, ko se 
barva macesen.
Jesenske barve v naravi hitro minejo. 
Doma pa lahko del te barvne lepote za 
nekaj časa podaljšamo z jesenskimi 
šopki in tihožitji. Če imamo le malo 
vrta, si sami vzgojimo rastline v ta na-
men.

Album lahko kupite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali 
na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena 
albuma je 15,55 
evra. Če ga kupite 
ali naročite na 
Gorenjskem 
glasu, je cena le

                     + poštnina

14 
EUR

»Sredi zvezd, noč in dan, se vrti ta svet ¼ ,« sta na prvem 
Festivalu Slovenske popevke na Bledu prepevala Majda 
Sepe in Nino Robič z orkestrom RTV Ljubljana pod 
vodstvom dirigenta Jožeta Privška. Melodije, ki jih radi 
slišimo še danes, so zbrane na treh zgoščenkah albuma 
Zlati jubilej Slovenske popevke.
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Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Gospa Zinka  
bo o vzgoji  

v avli Gorenjskega  
glasa predavala  

v sredo, 17. oktobra, 
ob 17. uri.  
Vabljeni!

Redna cena knjige je 23 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le                         + poštnina

20
EUR

Knjiga obsega poglavja o nosečnosti, 
načinu vzgoje, moči vzgleda, postavljanju 
meja, samostojnosti, samopodobi, 
strahovih, prehrani, spanju, dudi,… 
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Primerne rastline
Hortenzija, ki raste ob senč-
natem delu hiše, nas poleti 
razveseljuje z bogatimi razno-
barvnimi socvetji, ki se proti 
jeseni prebarvajo v zelenka-
sto-roza tone. Takrat cvetove 
porežemo in obrnjene nav-
zdol obesimo in posušimo. 
Cvetovi so primerni za večje 
šopke ali pa čisto male šop-
ke. Rumeno barvo nam daje 
vrtni rman. Vse poletje lepo 
cveti in tudi posušeni cveto-
vi dobro ohranijo barvo. Brez 
lampijončkov z žarečo oran-
žno barvo pa sploh ne gre. 
Posadimo jih na slabši konec 
vrta, saj se močno razraste-
jo in so nam lahko nadle-
žni kot plevel. Iz posušenih 
vijoličnih cvetov drobnjaka 
naredimo male šopke. Če te 
obdamo z lepo oblikovanim 
belim krep papirjem, dobimo 
šopek, ki bi ga bila vesela ne-
vesta. Od žit sta za suhe šop-
ke najbolj primerna ječmen, 
zaradi dolgega klasja, in pše-
nica, ki je kompaktna. V na-
ravi naberemo tudi trave in 
močvirske rastline. Sončnice 
nam žal le kratek čas lepšajo 
šopke, pa tudi odtrgamo jih 
težko, ker s tem prikrajšamo 
ptice. Ameriški slamnik je 
uporaben kot zdravilna rastli-
na proti prehladom in gripi. 
Njegovi ježki pa so zelo upo-
rabni in dekorativni za suhe 
šopke. Za tihožitja so zelo 
primerne buče vseh vrst. Jaz 
uporabljam le jedilne buče, ki 
so dobre za hrano, lepe in za-
radi posebnih oblik zelo deko-
rativne. Okrasnih buč, ki niso 
užitne, tudi ne smemo saditi 
skupaj z užitnimi. Dekoracije 
z bučami nam vsako leto ču-
dovito pripravi vrtnarija Reš 
iz Mošenj in pripravi razsta-
vo, ki je vredna ogleda. 

Izbor posode
Suho jesensko cvetje deluje 
rustikalno. To cvetje ne sodi v 

porcelanske ali steklene vaze. 
Najbolj ustrezajo pletene ko-
šare, lesene in keramične 
posode z debelimi stenami. 
Posode iz lesa, šibja ali slame 
delujejo naravno in doma-
če. Lepa je tudi stara jedilna 
kmečka posoda. Nastavki za 
vpenjanje cvetja v take poso-
de ne smejo biti vidni. Veli-
kost aranžmaja v posodi naj 
bo približno tak, da je posode 
tretjina, dve tretjini pa cvetja.

Barve
Človek doživlja barve zelo 
osebno, ker te vplivajo na nje-
gova čustva in razpoloženje. 
Jesenske barve rumeno-oran-
žne so svetle, jasne, ogreva-
joče, življenjske in vesele. 
Lahko kombiniramo barve 
v enakih tonih, sorodnih in 
kontrastnih. Jesenske barve 
so sorodne. Z njimi doseže-
mo lep in umirjen aranžma. 

Postavitev v posodo
Klasična postavitev je sime-
trična, leva stran je podobna 
desni. Cvetje naj bo enako-
merno porazdeljeno po bar-
vah in oblikah cvetov. Vse 
cvetje naj izhaja navidezno 
iz ene točke in naj bo obrnje-
no k nam. Težki cvetovi so v 
posodi spodaj, lažji zgoraj. 
Temne barve cvetov so spo-
daj, svetle zgoraj. Vsak cvet 
naj ima svoje mesto in naj 
čim manj prekriva drugega. 

Šopek ne sme biti natrpan, 
da ni videti, kot bi se cvetje 
dušilo. 

Tihožitja
Sadovi zemlje so kot aranž-
ma zelo priljubljeni. Lahko 
jih zložimo v obliki krogle 
ali stožca. Nataknemo jih 
s pomočjo žičke ali palčke. 
Začnemo spodaj z največjim 
plodom, čim bliže smo vrhu, 
tem manjše plodove uporab-
ljamo. Luknje v aranžmaju 
zapolnimo s travami narav-
nih barv.

Sami izdelajmo cvetove 
iz naravnih materialov
Kot primer je na fotografi-
ji šopek, ko sami naredimo 
cvetove iz koruznih posuše-
nih listov in ježkov ameri-
škega slamnika. Iz koruznih 
listov izrežemo s škarjami 
elipsaste venčne liste, ki jih 
na spodnji strani preluknja-
mo z luknjačem. Venčne liste 
nato nataknemo na posuše-
na stebla z ježkom ameriške-

ga slamnika. Venčne liste 
razporedimo okoli ježka in 
spodaj zlepimo. Šopku doda-
mo spodaj strnjene cvetove 
posušene hortenzije in rma-
na. Šopek lahko prelakiramo 
z akrilnim lakom v spreju, da 
se barve dlje časa ohranijo. 
Cvetovi pa so trajnejši. Tako 
šopek potem zdrži leto ali 
več. Šopek je v posodi, ki so 
jo nekoč uporabljali v črnih 
kuhinjah. V našem primeru 
je posoda iz Prešernove roj-
stne hiše v Vrbi.

Kam postaviti šopke in 
tihožitja
Lahko pred hišo in v hišo ali 
stanovanje, čim nižje tlom. 
Zelo lepi so šopki, postavlje-
ni na skrinjo, star šivalni 
stroj, ob kolovratu. Pazimo 
tudi na ozadje, da s šopkom 
ne prekrijemo npr. kakšne 
slike. Če je ozadje sive barve, 
bo šopek najbolj viden, ker 
siva barva »odbije« predme-
te. Šopek in ozadje morata 
biti usklajena celota.

Novo darilo za nove 
naročnike na časopis  

Prvih 30 novih naročnikov 
poleg brisače prejme še  
celodnevno vstopnico za 
kopanje v Termah Snovik.

Darilo prejmete pri naročilu na 
časopis Gorenjski glas za naj-
manj eno leto (cena izvoda je 
1,50 EUR), izhaja vsak torek in 
petek. Prve tri mesece ga bo-
ste prejemali brezplačno, nato 
boste deležni od 10- do 25-od-
stotnega popusta, enkrat na 
mesec boste lahko brezplačno 
objavili mali oglas in koristili 
številne ugodnosti.

Za več informacij se oglasite osebno pri nas na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju, ali nas pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. 
do 15. ure, ob sredah do 16. ure.

Za več informacij se oglasite osebno pri nas na Bleiweisovi cesti 4 

Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Kakovostna kopalna brisačaKakovostna kopalna brisača
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Sončni jesenski dnevi so kot nalašč, da 
se sprehodimo po gozdovih in za de-
koracijo stanovanja naberemo različne 
plodove, veje in druge različne materia-
le. Ko iščemo ideje, kako oblikovati neko-
liko modernejše in zanimive dekoracije, 
premišljujemo, kakšno okrasno posodo 
imamo. Lahko se izognemo dodatnim 
stroškom in uporabimo epruvete ali manj-
še steklenice, okoli katerih razporedimo 
lesene kose, ki jih zvežemo z okrasnimi 
trakovi ali vrvicami. Takih nenavadnih iz-
virnih »posod« naredimo vsaj pet ali šest, 
da jih lahko postavimo skupaj v kompo-
zicijo. Najlažje je, če jih postavimo na 
pladenj. V epruvete ali steklenice damo 
izbrano cvetje, veje, lahko pa se še ne-
koliko bolj poigramo in uporabimo tudi 
plodove. Na sliki so narezana in posuše-
na jabolka, ki se jih je nataknilo na daljšo 
vejico. Na tak način lahko nanizate tudi 
orehe, kostanje ali kostanjeve ježice. 
Lahko se poigrate tudi z dolbljenjem 
okrasnih bučk, ki vam lahko služijo kot 
posode, vendar morate vanje zaradi 
boljše obstojnosti cvetja dati namočeno 
gobo za sveže cvetje. Ko zabadate cve-
tje v gobo, ne pozabite spodrezati stebel 
poševno, saj na ta način bolje pritrdite 
cvetje v gobo, hkrati pa cvetje lažje vpija 
vodo. Ko ste končali z nabadanjem cve-
tja in vej, gobo v celoti zakrijete z zele-
njem ali raztresenimi manjšimi plodovi.
Pri jesenskih aranžmajih je potrebno 
pozorno spremljati vitalnost vseh delov 
dekoracije, saj nabodeni plodovi ali iz-
dolbljene buče začnejo hitreje gniti. Tudi 
cvetje v družbi sadja hitreje dozori, ker iz 
sadja izhaja etilen. Zato moramo teden-
sko dekoracijo osvežiti in zamenjati tiste 
dele, ki niso več dekorativni.

Dr. Sabina Šegula, BC Naklo

Jesenski navdih

Simona Šinkovec, dijakinja Biotehniškega 
centra Naklo, in Karmen Resnik, cvetličarka v 
cvetličarni Rožcar, sta marca na tekmovanju 
Olimpijada poklicev, ki je potekalo v Celju na 
sejmu Flora, osvojili naslov državnih prvakinj 
s področja cvetličarstva. S tem naslovom sta 
se neposredno uvrstili v državno reprezentan-
co. Tako ju od 4. do 6. oktobra 2012 čaka 
nastop na evropskem tekmovanju EvroSkills 
v Belgiji. Poleg cvetličark državno reprezen-
tanco sestavljajo še aranžerji, kuharji, lesarji, 
natakarji, mehatroniki in informatiki.
EuroSkills je tekmovanje v poklicnih spretno-
stih, na katerem lahko sodelujejo mladi med 
18. in 25. letom starosti. Od tekmovalcev se 
pričakuje, da že imajo razvite nekatere po-
klicne spretnosti. Poudarek je na aplikativnih 
znanjih in v tem smislu so sestavljene tudi 
tekmovalne naloge. Tekmovanje je najpri-
mernejša oblika za doseganje ciljev in tako 
je med mladimi izzvan tekmovalni duh, ki jim 
pomaga pri rasti njihove osebnosti.
Evropsko tekmovanje je zahtevno, saj traja 
tri dni in en dan priprav. Načrt priprav smo 
pripravili takoj, ko smo se vrnili s tekmovanja 
v Celju. Predvsem je pomembno, da sta tek-
movalki v dobri tehnični, psihični in seveda 
tudi fizični kondiciji. 
Priprave potekajo že več kot pol leta. Simo-
na se je v tem času udeležila mednarodnega 
tekmovanja v Zagrebu in državnega tekmo-
vanja mladih cvetličarjev v Mozirju, kjer je 
dosegla odlično tretje mesto. Na obe tek-
movanji smo se na šoli načrtno pripravljali. 
Državno tekmovanje v Mozirju je organizi-
rala Obrtna zbornica Slovenije, sekcija cve-

tličarjev in vrtnarjev, od katerih smo prejeli 
navodila za tekmovanje. Letos so bile glavna 
nit olimpijske igre. Tako so se morali tekmo-
valci pripraviti za tri različne teme. Pomerili 
so se v fantaziji olimpijskih iger, pogrinjka za 
športnika in prostega šopka Avetriumphator. 
Na voljo so imeli okrog 700 cvetov rezane-
ga cvetja in 40 kosov barvastih cvetličarskih 
gob. Ta del je bil tudi najtežji, ker so morali 
porabiti vsaj 70 odstotkov cvetja. Hkrati so 
imeli določeno tudi površino, ki je obsegala 
16 kvadratnih metrov. 
Po tem tekmovanju se je naša državna re-
prezentanca zbrala v Planici, kjer smo imeli 
psihološki del priprav. Psihološka priprava 
poleg telesne, tehnične in taktične priprave 
močno vpliva na nastop in posledično tudi 
na rezultat tekmovanja. Tako smo na semi-
narju izvedeli, kako pomembno je samoza-
upanje, motivacija, koncentracija, kako kon-
troliramo čustva – tremo, agresivnost, kako 
se sprostimo, ko je aktivacija previsoka. Na-
učili smo se obvladovati stres, naučili smo se, 
kako vzpostaviti pravo vzdušje, komunikaci-
jo in dobre odnose v skupini. Pomembno je, 
da na tekmovanju uživaš, ker si le tako lahko 
dober in posledično tudi uspešen. Da pa to 
lahko uresničiš, pa te morajo drugi pri tem 
podpirati in spodbujati. V ta namen Simoni in 
Karmen ob strani stojita mentorja Sonja Jerič 
Štefe (BC Naklo) in Marjan Planinšek (cvetli-
čarna Rožcar). V cvetlične kreacije bosta mo-
rali naši tekmovalki združiti znanje, umetnost 
in svojo fantazijo.

Sonja Jerič Štefe, dipl. ing. agr. in hor.,  
BC Naklo

EuroSkills 2012 -  
evropsko tekmovanje 
mladih
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Jeseni večina lesnatih rastlin odvrže svoje 
barvite liste, to pa je tudi najprimernejši čas 
za njihovo presajanje na stalno mesto. V tem 
obdobju zasadimo živo mejo, ki jo običajno 
zasnujemo s sadikami brez koreninske grude. 
Sadike se bodo do zime ukoreninile in uspe
šno prezimile na prostem. Prvi korak pri načr
tovanju žive meje je izbira vrste rastline, sledi 
izkop sadilnih jam ali jarkov. Jame naj bodo 
dvakrat večje, kot so korenine, jarek širine 50 
cm in globine 30 cm. Sadimo lahko v dvojne 
vrste, pri tem ne smemo poškodovati korenin, 
pazimo na enakomerno sadilno razdaljo, ki 
je odvisna od vrste in velikosti sadike. Pri pro
sto rastočih živih mejah sadimo eno do dve 
sadiki, pri iglavcih dve do tri, pri oblikovani, 
striženi živi meji tri do pet sadik na meter. Sa
dike predhodno namočimo, da se korenine 
napijejo vode, sadimo na tako globino, kot 

je bila rastlina posajena že prej. V primeru, 
da kupimo balirane sadike, jih posadimo sku
paj s tkanino, ki bo sčasoma razpadla. Ob 
sajenju dodamo organska gnojila, sadike 
obsujemo s substratom, jih ustrezno utrdimo, 
da korenine hitreje pridejo v stik z zemljo. 
Posajenim grmom do polovice porežemo 
veje, sadike zalijemo, za lepši videz dodamo 
zastirke. Največkrat si za zastirke izberemo 
različno obarvano lubje, ki hkrati zadržuje 
vlago in toploto, med vegetacijsko dobo pa 
preprečuje rast plevelov. Za zasaditev žive 
meje izberemo naslednje rastline: pušpan, 
kalino, češmin, beli gaber, španski bezeg, ci
preso, klek, pacipreso in tiso. V bližini vrtcev 
in šol se tise izogibamo, saj velja za strupeno 
rastlino.

Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr.,  
BC Naklo

Zasaditev žive meje

  Cvetlične dekoracije iz barvnih gob
  Mala šola ayurvede
  Kako do boljše digitalne fotografije
   Osnovno usposabljanje iz fitomedicine  

(za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev)
  Izdelovanje in krašenje tort 
  Sveže sladice

Odločite se za nov korak,  
korak na poti do novih spoznanj.  

Vabljeni na tečaje z začetkom v oktobru:

Paradižnikov molj (Tuta absoluta Povol
ny) se kot škodljivec paradižnika pojav
lja tudi pri nas. V Slovenijo se je iz Južne 
Amerike preko Španije naselil z uvozom 
sadik in paradižnikovih plodov. Ugaja 
mu toplo vreme. 
Odrasla vešča ima razpon kril okoli ene
ga centimetra. V ugodnih vremenskih 
razmerah pri nas ima paradižnikov molj 
v enem letu od osem do deset generacij. 
Prezimi lahko v obliki jajčec, bube ali od
rasle žuželke. Odrasla žuželka je aktiv
na ponoči, podnevi se skriva pod listi. V 
svoji življenjski dobi lahko izleže do 260 
jajčec. Najbolj škodljive so požrešne 
ličinke, ki se takoj po izleganju začnejo 
hraniti na plodovih, steblu in listih.
Ko se ličinke paradižnikovega molja izle
žejo, prodrejo v paradižnikove plodove, 
liste ali stebla. Tam se hranijo in razvi
jajo, pri tem pa ustvarjajo rove (tik pod 
povrhnjico). Rastlino na tak način uniču
jejo, jo iznakazijo, hkrati pa onesnažijo z 
iztrebki. Pridelek je zato manjši in izgubi 
na tržni vrednosti. Posledica napada 
paradižnikovega molja so sekundarni 
patogeni, ki povzročajo gnitje plodov. 
Paradižnikov molj napada rastline v ka
terikoli razvojni stopnji, od mladih sadik 
do zrele rastline.
Jajčeca so bele do rumene barve, sami
ca jih odloži na spodnjo stran listov. Ličin
ke se izležejo v 4 do 5 dneh. Takoj, ko se 
izležejo, so kremne barve s temno glavo, 
potem pa postanejo zelenkaste. 
Znaki napada paradižnikovega mo
lja so: gostiteljske rastline imajo v listih, 
steblih in plodovih oblikovane izvrtine 
nepravilnih oblik, rast je upočasnjena, 
na listih in plodovih je opaziti iztrebke. 
Kasneje se pojavi še kloroza napadenih 
listov. Na listih se ličinke hranijo samo s 
sredinskim stebričastim tkivom lista in pu
stijo povrhnjico lista praktično nepoško
dovano, kar tudi otežuje zatiranje ličink.
Uporaba insekticidov ima številne neže
lene stranske učinke, lahko pa povzroči 
tudi odpornost paradižnikovega molja 
(Tuta absoluta) na insekticide. V zati
ranje paradižnikovega molja moramo 
vključiti tako kulturni, biološki, biotehniški 
kot tudi kemični nadzor. 

Nataša Šink, univ. dipl. ing. agr.,  
BC Naklo

Paradižnikov 
molj

Gosenica paradižnikovega molja
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Jajčeca paradižnikovega molja

www.bc-naklo.si ali tecaji@bc-naklo.si
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Privlačnost na drugi pogled
Matjaž Gregorič

Volkswagen je na salonu gospodarskih 
vozil v Hannovru pokazal vrsto novo-
sti. Cross Caddy je lepotno obdelana 
izvedba priljubljenega Volkswagnovega 
lahkega dostavnika, sicer pa gre za vse-
stransko uporabno vozilo, ki ima med 
drugim lahko tudi štirikolesni pogon. 
Da bi bolje padel v oči, so ga Volks-

wagnovi oblikovalci odeli v strupeno 
zeleno barvo, sicer pa v tovarni za po-
gon ponujajo vse bencinske in turbodi-
zelske motorje ter ročni ali samodejni 
menjalnik.
Amarok Canyon je po uspešnem štu-
dijskem krstu na avtomobilskem salo-
nu v Ženevi zdaj postal serijsko vozilo. 
Od prihodnje pomladi bo imel ta te-
renski poltovornjak v posebni izvedbi 

živahno karoserijsko barvo, v katere 
bodo odeti tudi dekorativni elementi 
notranjosti, lok nad kabino z dodatni-
mi lučmi in poseben pokrov dodatne-
ga prostora. Ob tem pri Volkswagnu 
ne pozabijo povedati, da je Amarok 
odslej »made in Hannover«, saj so po-
leti uspešno zagnali proizvodno linijo, 
od koder bodo oskrbovali evropski in 
ruski trg.

Emisije CO2: 109–199 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,2–8,6 l/100 km.

www.volkswagen.si

Ne glede na to, za katerega izmed modelov Volkswagen Sky se odločite, boste videli svet drugače 
kot ste vajeni. Modeli Sky s prestižnim strešnim oknom vam nudijo užitek v neomejenem pogledu 
proti nebu. Z biksenonskimi žarometi boste imeli odličen razgled tudi pred seboj. Da niti ne 
omenjamo preostale dodatne opreme. Obiščite enega izmed pooblaščenih trgovcev Volkswagen 
in preverite široko paleto vozil Volkswagen Sky, ki so sedaj na voljo .*  
 

Število vozil na zalogi je omejeno. Slike so simbolne. Več informacij o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva 
in emisijah CO2, ki ga  lahko brezplačno dobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.
volkswagen.si. *Višina prihranka je odvisna od modela vozila.
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Užitek v vsakem trenutku
Citroën DS3 prihodnje leto tudi s platneno streho

Matjaž Gregorič

Francoski Citroën še naprej kuje vroče 
železo svoje prestižne serije DS, kamor 
so zdaj uvrstili še kabrioletsko različico 
DS3. Avtomobil je ohranil prepoznavne 
slogovne poteze, dodali pa so mu platne-
no streho, ki je na voljo v črni in modri 
barvi ter z monogramom DS3. Sicer pa 
ima simpatični malček še nekaj drugih 
adutov, med drugim električni strešni 
mehanizem, ki strešno platno zloži ali 
razprostre v 16 sekundah, “operacijo” 
pa je mogoče izvajati vse do hitrosti 120 
kilometrov na uro. Stikalo omogoča 
odpiranje platna v tri položaje: vmesni 
položaj, vodoravno odpiranje in popolno 

odpiranje. Tudi v položaju vodoravnega 
odpiranja se platno nahaja za potniki, ki 
uživajo v popolnoma prostem razgledu. 
Za zvočno zaščito so izbrali kakovostno 
platno in zasnovali odbojno aerodina-

mično mrežo, ki jamči za dobro pro-
tihrupno zaščito v odprtem položaju. 
Vmes poseže že ob samem začetku od-
piranja strehe, usmerja zračne tokove in 
preprečuje gibanje zraka v potniškem 
prostoru. 
Kljub temu da del prtljažnika zasede 
zložena streha, še vedno ostaja 245 litrov 
za prtljago. Potniška kabina ponuja pet 
pravih sedežev in solidno udobje tudi za 
potnike na zadnji klopi. 
DS3 Cabrio proizvajajo v tovarni Poissy 
v Franciji, na trg pa bo prišel v začetku 
leta 2013. Že takoj ob začetku prodaje bo 
na voljo tudi z varčnim in okolju prija-
znim motorjem, ki v zrak spusti le 99 
gramov ogljikovega dioksida. 



Ljubezen: Skrivali se boste v 
ozadju in iz varne razdalje opa

zovali dogajanje okoli sebe. To se vam bo 
zdela še najboljša rešitev. 
Finance: S pomočjo nekoga boste prišli 
do čudovite ideje, kako izboljšati vaše 
materialno stanje, ki že nekaj časa ni 
blesteče. Še pravi čas.
Nasvet: Mislite, da vse veste, a skozi neke do
godke boste prišli do določenih spoznanj. 
Prišel je čas, ko si boste vzeli čas za sebe.

Oven  21. mar ca - 21. apri la Lev  23. ju li ja - 23. av gu sta Stre lec  23. nov. - 21. dec.

Ljubezen: V ljubezni se vam 
obeta več nepričakovanih pre

senečenj. Tehtali boste med pametjo in 
čustvi. Na koncu seveda zmaga srce.
Finance: V tem obdobju bodite zelo pre
vidni pri denarnih zadevah, saj se boste 
še vedno hoteli izmikati dejstvu, da je 
denarnica bolj prazna, kot si priznate. 
Nasvet: Takšni, kakršni ste, ste najboljši in 
najlepši. In tisti, ki vas take tudi vidijo, so 
vas vredni, drugi pa naj gredo svojo pot.

Ljubezen: Približujejo se vam 
romantični trenutki, po kate

rih hrepenite in hkrati vanje ne verja
mete več že celo večnost. 
Finance: Če boste premišljevali o večjem 
nakupu, je bolje, če malo počakate, saj 
se vam kasneje odpirajo precej boljše 
možnosti.
Nasvet: Res je, da nam ni lepo samo ob 
lastni sreči, ampak tudi takrat, ko k sre
či pomagamo drugim.

Ljubezen: Pred vami je več ni
zov presenečenj. Vsaka zmaga 

bo slajša od druge. Imeli boste več kot 
preveč ljubezenskih trenutkov.
Finance: Skrbi, ki si jih boste delali za
radi denarja, bodo odveč. Kolo sreče se 
kmalu obrne v drugo smer.
Nasvet: Vse preveč pozornosti ste dajali 
nepomembnim stvarem, zato ste svoje 
želje zatrli in niti ne veste več, kaj je ti
sto, kar si pravzaprav želite. 

Ljubezen: Zaradi negativnega 
odziva v vaši bližnji okolici bo

ste kar malo razočarani. Ne bodo imeli 
zaupanja do vaše drznosti. Ni panike!
Finance: Dobili boste zelo dobre novice 
na račun finančne naložbe, ki vas obre
menjuje že lep čas.
Nasvet: Nujno si boste morali vzeti čas 
za počitek, saj imate v nasprotnem pri
meru slabe posledice, ki se lahko pozna
jo na vseh področjih.

Bik  22. apri la - 20. maja De vi ca  24. avg. - 23. sept. Ko zo rog  22. dec. - 20. janu.

Ljubezen: Vaše čustveno življe
nje se bo začelo počasi umir

jati. Preteklost boste pustili na miru in 
se končno ne boste več obremenjevali s 
spomini. Svobodno boste zadihali in za
korakali v prihodnost.
Finance: Odpirale se vam bodo nove mo
žnosti za dodatni zaslužek. Ker denarja 
vedno primanjkuje, želje pa so velike, se 
ne boste dolgo časa odločali. 
Nasvet: V času, ko čakate, da se vam ure
sničijo sanje, lahko izkoristite tako, da 
sami sebi naredite lepo.

Ljubezen: Določena oseba, ki 
vam pomeni več, kot si upate 

priznati, vas bo presenetila in ne boste 
ostati brez besed. Okoli sebe boste imeli 
same pozitivne ljudi.
Finance: Pred vami je čudovito obdobje. 
Poslovno se vam obetajo spremembe, 
ki jih sploh ne pričakujete. Zelo kmalu. 
Seveda jih boste veseli.
Nasvet: Vsaka stvar ima svoje meje, če
prav ste prepričani drugače. To velja 
tako za poslovne zadeve kot tudi čus
tvene.

Ljubezen: Pred vami bodo ja
sni cilji in vso svojo energijo 

boste usmerili za izpolnitev vaših ciljev. 
Vse to vam sploh ne bo težko. Točno bo
ste vedeli, kaj hočete.
Finance: Kdor ne tvega, ne more priča
kovati zmage. To si morate reči, ko se 
boste odločili za poslovno naložbo. Pred 
vami je dobro obdobje.
Nasvet: Prišli boste do križpotja, a to 
vas ne bo zmedlo, le še bolj boste po
stali prepričani o svojih željah in ci
lju.

Škor pi jon  24. okt. - 22. nov. Ribi  20. fe bru ar ja - 20. mar ca

Ljubezen: V ljubezni boste 
končno začeli ukrepati in ne 

boste samo čakali, da to stori nekdo 
drug. Svojih čustev ne boste več zatirali, 
ampak jih pokazali.
Finance: Sami sebi boste spet preveč 
obljubljali in si naložili še cel kup novih 
obveznosti. Ljudje okoli vas s tem ne 
bodo preveč zadovoljni.
Nasvet: Postavili boste meje sebi in dru
gim ter si s tem polepšali marsikateri 
dan. Končno.

Dvoj čka  21. maja - 21. ju ni ja Teht ni ca  24. sept. - 23. okt. Vod nar  21. jan. - 19. feb.

Ljubezen: Čustvene zadeve bo
ste z lahkoto reševali in nova 

pot, ki se odpira pred vami, vam bo vlila 
novih moči.
Finance: V poslovnem krogu boste spet 
pridobili moč zaupanja in prave ener
gije. Vaš trud bo nagrajen, investicija 
uspešna bolj od pričakovanega.
Nasvet: Dobro boste morali razmisliti, 
preden boste naredili odločilni korak. In 
ne pozabite, nobena odločitev ni napaka.

Ljubezen: V ljubezni se vam 
bodo zadeve precej izboljšale 

in na spremembe boste dobro priprav
ljeni. Prišel je vaš čas, kljub temu da o 
upanju ni niti najmanjše sledi.
Finance: Zaradi posla si ne boste delali 
skrbi, res pa je, da vam trenutno to ne 
bo na prvem mestu.
Nasvet: Imeli boste čudovito priložnost, 
da spoznate, kje delate napake in zato bo 
razočaranj vedno manj. 

Ljubezen: Sedaj je najboljši 
čas, da se posvetite sami sebi. 

V poglobljenem razmišljanju boste spet 
odkrili svoje stare želje, ki ste jih poza
biti.
Finance: Investicija, za katero ste se pred 
kratkim odločili, ne bo tako dolgoročna, 
kot ste si mislili.
Nasvet: Če boste čisto tiho, se bo za tre
nutek slišal glas srca. Ta vas bo usmeril 
in pripeljal do želenega cilja.

Rak  22. ju nija - 22. ju li ja
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Udoben nakup v spletni lekarni
V koraku s časom so tudi v Gorenjskih lekarnah omogočili nakup od doma, v spletni lekarni. 

Malo smo se sprehodili z računalniško 
miško in pogledali, kaj vse se ta hip naj-
de v spletni lekarni Gorenjskih lekarn. 
Zadnje ogledano je bilo hladilno mazilo, 
med najbolj iskanimi na spletnem nakupu 
pa A-cerumen raztopina za odstranjeva-
nje zamaškov iz ušesnega masla, Ajbiš 
zdravilni čaj in suha emulzija za obraz. V 
spletni lekarni je ponudba zares bogata, 
od potovalne lekarne, izdelkov za špor-
tnike, prve pomoči vse do zdravil, ki laj-
šajo bolečine, krepijo imunski sistem … 
V Gorenjskih lekarnah zagotavljajo, da je 
nakupovanje v spletni lekarni varno. 

Komunikacija uporabnika s spletno lekar-
no poteka preko kriptirane HTTPS pove-
zave. Podatkovni promet je tako zaščiten 
pred morebitnimi neželenimi opazovalci. 
V spletni lekarni lahko plačujete s plači-
lom predračuna, po povzetju, plačilno 
kartico Maestro, kreditnima karticama 
Visa in MasterCard ter preko spletne ban-
ke Abanet. Za nakup nad petdeset evrov 
je dostava naročenega blaga brezplačna. 
Spletni nakup prinaša tudi številne ugo-
dnosti, kot so akcijske cene izdelkov. Ob 
zadnjem ogledu je bila krema za obču-
tljivo kožo cenejša za dvajset odstotkov, 

ob nakupu šampona proti prhljaju je bil 
dodatno izbran izdelek iste blagovne 
znamke brezplačen. Imajo tudi sezonsko 
izbrane izdelke, kot so razni zdravilni čaji 
v hladnejših jesenskih dneh.
Če v spletni lekarni ne najdete želene-
ga izdelka, lahko pokličete na številko 
04/20 16 137 ali pošljete e-sporočilo na 
spletna.lekarna@gorenjske-lekarne.si. 
Sodobne komunikacijske poti so Go-
renjske lekarne popeljale tudi na face-
book. Do spletnega nakupa ali facebook 
povezave vas torej loči samo še klik na  
www.gorenjske-lekarne.si. 

Nova lekarna v Kranjski Gori
Prebivalcem Kranjske Gore in okolice zdaj po zdravila ne bo več treba na drugi konec 
mesta. Nova, sodobna in odlično založena lekarna je zdaj le nekaj korakov stran od 
zdravstvenega doma.

V Kranjski Gori so sredi septembra odprli prostore nove, so-
dobne in odlično založene lekarne. Lekarno so iz nekdanjih 
prostorov v trgovskem centru na vhodu v Kranjsko Goro prese-
lili v novi objekt v neposredni bližini zdravstvenega doma, kar 
bo predvsem starejšim in bolnim olajšalo dostop do zdravil.
»Nova lekarna pomeni pomembno pridobitev predvsem za sta-
rejše občane, ki so manj mobilni, in za tiste, ki nimajo svojih 
avtomobilov. Za nekoga, ki je bolan ali težko hodi, je bila na-
mreč nekaj stometrska razdalja med prejšnjo lokacijo in zdrav-
stvenim domom velik zalogaj,« je ob odprtju novih prostorov 
poudaril kranjskogorski župan Jure Žerjav. 
Kot je povedala direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rako-
vec, so nove prostore za lekarno iskali kar sedem let. »A je 
bilo vredno truda in vztrajnosti. Lekarniška dejavnost namreč 
mora biti prijazna do uporabnikov, ki pa so predvsem starejši 
in bolni ljudje in katerih potrebe moramo pri teh stvareh dati na 
prvo mesto.« 
Na slovesnosti ob odprtju je domačine v lekarno prijazno po-
vabila tudi čila in zdrava 95-letnica, domačinka gospa Marija 
Globočnik, ki jo prebivalci in obiskovalci poznajo predvsem kot 
Teto Pehto. »Če imate kakšno manjšo težavo, se kar zdravite z 
rožcami, ko je kaj resnega – takrat pa kar korajžno k zdravniku 
in potem čez cesto po zdravila v lekarno,« jih je posvarila v pris-
tnem kranjskogorskem narečju.

Gorenjske lekarne pa v teh dneh nadaljujejo s prenavljanjem 
svojih lekarn; v Radovljici namreč prav zdaj začenjajo gradnjo 
prizidka in temeljito prenovo lekarne, ki naj bi jo po načrtih za-
ključili že do konca leta.

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, 
Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, 
Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij 

Trak na vhodu v novo lekarno so prerezali direktor podjetja Salus Miha Lavrič, 
direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec in župan Kranjske Gore Jure 
Žerjav. 
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Jesen je tu. Dnevi so se začeli krajšati, 
noči postajajo hladnejše. Bi želeli, da 
vam je toplo? Ne veste, kako ustvariti 
magično vzdušje in s tem popestriti vaše 
življenje? Za vas je tukaj Venera shop! Le 
kdo ne pozna največje erotične trgovine 
pri nas, ki ljubitelje erotike vabi v vznemir-
ljiv svet erotičnih pripomočkov in ki že 21 
let uspešno podira tabuje na slovenskih 
tleh. Venera shop je v vsem tem času iz 
zgolj ene trgovine prerasla v zaupanja 
vredno blagovno znamko ter v verigo tr-
govin z erotičnimi pripomočki in drugimi 
izdelki. Novosti željnim parom in posame-
znikom pomagajo pri popestritvi njihove-
ga intimnega življenja, izboljšanju odno-
sov ter poskrbijo za sproščeno spolnost.
Želite presenetiti svojega najdražjega/
najdražjo? Ponujajo vam veliko izbiro 
erotičnih pripomočkov, masažnih olj, za-
peljivega perila, stimulansov za spolno 
moč, erotičnih filmov na DVD, zabavnih 
izdelkov, primernih tudi za darila, in še 
in še. Obiščite največjo erotično trgovi-

no na Šucevi 25 v Kranju (poslovna hiša 
Rona), kjer vam bodo simpatični in stro-
kovno usposobljeni svetovalci z veseljem 
priskočili na pomoč pri izbiri. Celotno 

ponudbo si lahko ogledate tudi na spletni 
strani www.venera-shop.si ali si po tele-
fonu naročite brezplačni katalog. Naj se 
vaše sanje to jesen začnejo uresničevati!

Venerin magični kotiček
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SODELUJ v nagradni igri in ZADENI iPad ali iPhone 4s 16gb, ki ga podarja Si.mobil d.d.d.d.

sklenitev zavarovanja prek
www.adriatic-slovenica.si in
prek mobilnika na http://m.aspolica.si

ti prinaša 10 % POPUST
vse ostale ugodnosti najdeš v zloženki,  
na www.adriatic-slovenica.si ali nas obišči  
v eni izmed poslovalnic Adriatica Slovenice.

PE KRANJ, Kidričeva c. 2, Kranj, T: 04 28 170 00.

PREVERI 

UGODNOSTI!

NEZGODNO
ZAVAROVANJE 
za predšolske otroke, učence,
dijake in študente

oglas_zavarovanje 259x191.indd   1 8/23/2012   8:16:33 AM

Najpomembnejša novost avtomobilskega paketa zavarovanja Družina Avto AS je, da so vanj vključena avtomobilska 
zavarovanja vseh družinskih članov. Mednje sodijo partner, otroci in starši, pa tudi drugi avtomobili istega zavarovanca, 
zavarovani pri Adriaticu Slovenici, ki lahko koristijo ugodnosti družinske bonitete.

O vseh novostih se lahko pozanimate v poslovnih prostorih in agencijah Adriatic Slovenica v Kranju, Škofji 
Loki, na Jesenicah, v Radovljici, Tržiču, Kranjski Gori in Šenčurju. Vsekakor pa so vam na voljo tudi  
pooblaščeni sodelavci, ki zavarovanja sklepajo in svetujejo tudi na terenu.

Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj,  
Kidričeva cesta 2, Kranj

Tel.:  04 28 17 000
www.adriatic-slovenica.si

Franci Strniša, 
direktor Adriatica Slovenice, d.d., PE Kranj
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Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

DACIA LODGY: PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 4,2 – 7,1 l/100 km. EMISIJE CO2 109 – 165 g/km.

Dacia Lodgy je najbolj zanesljiva izbira za potrebe vseh aktivnih staršev, ki svojo družino postavljajo na prvo mesto. Z udobjem za potnike in rekordno 
prostornostjo je med najboljšimi v svojem razredu, zato bo njegov prtljažni prostor kos vsakemu konjičku. Ali poniju. Za varnost skrbijo 4 zračne blazine in 
ESP. Prevažajte svojo družino varno in z vsem udobjem, ki si ga zasluži. Na voljo v izvedenki s 5 ali 7 sedeži.

* Velja ob izpolnitvi prvega od dveh pogojev: 5 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia financiranjem.

Otroci so največje bogastvo.




