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2 Oglasi  

Največja izbira otroške,  
ženske in moške obutve  

za vse generacije.

COKLA  Kranj
Ulica Mirka Vadnova 19
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pregled pri specialistih okulistih se naročite po telefonu

059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.
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S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.
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Marija in Andrej Štremfelj  
Foto: Gorazd Kavčič
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Andrej Štremfelj bo danes, v torek, 15. novembra, ob 19. uri v Stolpu Škrlovec 
predstavil avtobiografijo Kristali sreče. / Foto: Gorazd Kavčič

Alpinistovi kristali sreče
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Kristali sreče z veliko začetnico je naslov avtobiografije Andreja Štremflja, ki je 
izšla v teh dneh, ko sam praznuje petdeset let ukvarjanja z alpinizmom. Spomini 
na otroštvo na Orehku in v Davči ter njegovo prvo obdobje alpinizma z uspehi 
in neuspehi v knjigi še bolj kot vrhunskega alpinista razkrivajo Andreja kot 
osebnost.

Z Andrejem Štremfljem sva se 
pogovarjala ob izidu prvega 
dela njegove, kot sam pra-

vi, avtobiografije alpinista Kristali 
sreče. Knjiga ni zgolj del življenj-
ske zgodbe vrhunskega alpinista 
svetovnega formata, v kateri svoje 
navdušenje za alpinizem razkrije že 
v otroštvu in v njegovi družbi doži-
vlja tako svetle kot temne trenutke, 
ampak je iskrena pripoved o nekem 
času, ki je že davno za nami, a se 
nam, ko se ga spominjamo, vedno 
znova zdi, da je vse skupaj bilo vče-
raj. Andrej je v svojem pisanju iskren 
tako do sebe kot vseh, s katerimi si je 
delil mladostne lumparije in življenj-
ske izkušnje ter se navezoval na isto 
vrv. Kristale sreče bodo drugače bra-
li Kranjčani, še posebej sokrajani in 
sosedje z Orehka. Tudi mi iz Cirilove 
ulice, tistega najstarejšega dela vasi, 
ki se mu reče Grobla. Kako lepo in s 
ponosom se je bilo vedno znova po-
hvaliti, da sta Štremfljeva alpinista 
moja bivša soseda. Nikoli ne bom 
pozabil, ko sta z bratom Markom leta 
1979 po vrnitvi z odprave na Everest 
v domači kuhinji sosedom pripravila 
predavanje z diapozitivi. In nam je 

Andrej v roke položil kamen z vrha 
najvišjega vrha sveta. Kamen smo si 
ogledovali, kot bi bil z drugega sveta 

– nekakšen sveti gral. Ker sva nekoč 
delila stopinje v isti ulici, se z Andre-
jem seveda tikava. Tako kot vsi dobri 
sosedje.

ͰͰ So še kje v kakšni vitrini ti kamni 
z Everesta?

Seveda so, pri nas doma in naj-
brž še kje. Obakrat sem jih nekaj 
prinesel z vrha. Enega je stric Ciril, 
mamin brat, ki je živel v Nemčiji in 
nama je z Markom v najinih zače-
tnih alpinističnih letih zelo pomagal 
z opremo, uokviril pod pleksi steklo 
in ga skupaj z nalepko odprave iz 
leta 1979 imel obešenega na steni.

ͰͰ Preden »odpotujeva« v spomine; 
zdi se, da po tem, ko se učitelj špor-
tne vzgoje službeno upokoji, nastopi 
čas za pisanje, saj je v treh letih tu že 
tvoja druga knjiga. Po prvi Objem na 
vrhu sveta (2020), ki sta jo o svojem 
vzponu na Everest napisala skupaj z 
ženo Marijo, zdaj prebiram tvoje Kri-
stale sreče. Gre za tisto točko v živ-
ljenju, ko nastopi potreba po pisanju 
spominov?

Svojo knjigo sem želel napisati 
že pred mnogo leti, a me je, kot sem 
zapisal v Kristalih sreče, Nejc Zaplo-
tnik v tem smislu za dolga leta razo-
rožil. Njegova knjiga Pot je dobra in 
predvsem drugačna od vseh drugih 
knjig, ki govorijo o alpinizmu. Tudi 
sicer moram reči, da so mi bile le 
redke alpinistične knjige od mnogih, 
ki sem jih prijel v roke, zares všeč.

ͰͰ Preveč romantizirane?
V prvi vrsti dolgočasne. Mislim 

na knjige, v katerih gre predvsem za 
neko kronologijo dogodkov s posa-
meznih odprav. Za bralca, naj bo celo 
alpinista, je to živ dolgčas. Ko sem 
pred časom ponovno prebral Everest 
Toneta Škarje, se mi je knjiga ven-

Igor Kavčič

Na vsak način sem hotel 
v Tamar in naprej v gore. 
Postavila sva se vsak na 
svojo stran ceste, Mk v 
smeri Kranja, jaz za Rateče. 
Dogovorila sva se, da greva 
tja, kamor bova dobila prvi 
avtostop. Dobil sem ga jaz in 
sva šla v Tamar.

Alpinistovi kristali sreče
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darle zdela zanimiva, saj je vanjo 
vključil številne zgodbe, povezane s 
takratnimi dogodki.

Prvi del avtobiografije sem prak-
tično imel napisan že pred petinšti-
ridesetimi leti. Knjigo sem pisal v 
baznem taboru odprave na Lotse Šar 
leta 1987. Rezultat je bil kup na roke 
popisanih listov. Lahko bi vse skupaj 
le še pretipkal, dodal naslove poglavij 
in izdal knjigo, ampak obrnilo se je 
drugače. Ko sem prišel domov, so si 
sledile nove odprave, leta 1988 na K2, 
pozimi sem bil v Tibetu, naslednje 
leto je bila odprava na Šiša Pangmo, 
sledila je Kančendzenga in tako nap-
rej ... Nekako tudi nisem našel časa za 
pisanje. Da bi poleg družine in službe 
rekel, zdaj bom pa pol leta pisal in 
zato ta čas gore pustil ob strani, pa 
tudi nisem bil pripravljen. Tako sem 
vse skupaj odložil v prihodnost ...

ͰͰ … ki se je nekako pojavila skupaj 
z epidemijo covida?

Na neki način res. V zadnjih le-
tih sva z Marijo imela veliko preda-

vanj, tako običajnih kot malo bolj 
poglobljenih pričevanj po župniščih 
na temo, kako sva preko gora prišla 
do Boga. Po najinih predavanjih so 
ljudje vedno spraševali, kdaj bova 
napisala knjigo. Ko je prišla epide-
mija, sva rekla, zdaj je čas. Ker naju 
ljudje najbolj poznajo po tem, da sva 
bila kot zakonca skupaj na Everestu, 
sva se odločila, da najprej napiševa 
knjigo o tem. In sva jo.

Z najino skupno knjigo sem 
samemu sebi dokazal, da se lah-
ko lotim tudi svoje avtobiografije. 
Seveda je bilo zame težje, ker sem 
moral celo knjigo napisati sam 
(smeh), medtem ko sva prvo pisala 
skupaj v Davči; Marija na peči, jaz 
za mizo, in sva lahko eden drugem 
prebirala in komentirala posame-
zna poglavja.

ͰͰ Ne glede na to, da je šlo tokrat za » 
solo vzpon«, so zdaj tu Kristali sreče, 
iz katerih se svetlika tvoja življenj-
ska zgodba, že od otroških let preple-
tena z gorami in alpinizmom …

Marko in Andrej na ograji na domačem 
Orehku danes / Foto: Gorazd Kavčič

Z Marijo imava na primer 
veliko skladovnico pisem, 
ki sva si jih eden drugemu 
pisala, ko sem bil jaz na 
različnih odpravah. Ti rečem, 
super zanimivo branje.
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Ko gre za alpinizem, naj pouda-
rim, da obdobja v sedemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja z odpravami 
na Everest, Lhotse in še nekaj od-
prav v naslednjih letih ni nobeden 
od naših alpinistov popisal na tak 
način. Alpinisti smo bili v tistih letih 
taki in drugačni, dosegli smo veliko, 
marsikaj pa nam je tudi spodletelo. 
Zato se mi je zdelo pomembno to 
zapisati. Z Marijo imava na primer 
veliko skladovnico pisem, ki sva si 
jih eden drugemu pisala, ko sem bil 
jaz na različnih odpravah. Ti rečem, 
super zanimivo branje. Iz njih sem 
prebral marsikaj, kar mi je z leti že 
ušlo iz spomina.

Zato sem pomislil, če bo zapisa-
no v knjigo, bo tudi ostalo; hkrati pa 
imam za seboj kup takih in drugačnih 
zgodb, za katere se mi zdi, da bi bile 
lahko komu mogoče tudi inspiracija.

ͰͰ Avtobiografija ima nekako dva 
dela, v prvem opisuješ svoje otroštvo 
na Orehku in v Davči, drugi del pa je 
povezan z gorami in dogodki, ki so 
zaznamovali tako tebe osebno kot 
slovenski alpinizem tistega časa. V 
najstniška leta se ne vračaš le zara-
di opisovanja le-teh, saj imajo v tvoji 
zgodbi še prav poseben pomen?

V mojem otroštvu je odgovor na 
vprašanje, zakaj plezam. Na to vpra-
šanje si mora znati odgovoriti vsak 
alpinist. Še danes vidim čudovito 
panoramo gora, ko sem čez polje – 
takrat še ni bilo niti Save, kaj šele 

Iskre – peš hodil v šolo v Stražišče. 
Osem let sem v šolo hodil v popol-
dansko izmeno in ko sem se proti 
večeru vračal domov, sem velikok-
rat opazoval ob sončnih zahodih 
pordele gore. Že kot mulec sem bil 
očaran nad to podobo.

ͰͰ Ki te je vedno znova privlačila, da 
se ji približaš ...

Ja. Seveda me je zanimalo, kako 
je vse to videti od blizu, če je že od 
spodaj tako veličastno. Že takrat 
sem si rekel, ko bom dovolj velik, 
bom šel v hribe. Najbrž pa sem v 
hribe začel hoditi, še preden sem bil 
»dovolj velik«. Bili smo prava drušči-
na za hribe: jaz, dve leti starejši brat 
Marko - Mk, Hobičev Joža - Jozl in 
Moštrokolov Dušan - Duc. Jozl je bil 
edini, ki si je zapisal naše prve poho-
de v hribe, recimo dan bradačev na 
Dobrči … Jaz sem to že pozabil, nje-
gov dnevnik, ki mi ga je dal v branje, 
pa mi je osvežil spomin. Z njim sva 
večkrat obujala spomine na otroške 
neumnosti, ki smo jih » našpičili« . 
Tudi z Mkom sva se veliko pogovar-
jala o svojih otroških letih, kar mi je 
zelo pomagalo pri pisanju. Naša do-
živetja o istem dogodku so bila naj-
večkrat drugačna.

ͰͰ Nikoli ne bom pozabil besed tvo-
jega očeta Franca, zavzetega čebe-
larja, da ti da žlica medu za zajtrk 
dovolj moči za ves dan ...

Vidiš, to sem pa pozabil. (smeh) 
Ati je za naju z Mkom za Everest 
pripravil poseben med za moč. Če-
belarstvo je sicer pri nas družinska 
tradicija, tako da sedaj za čebelnjak 
skrbim jaz.

Naj dodam, da so mi bili pri pi-
sanju knjige v pomoč tudi nekateri 
drugi kolegi alpinisti. Sam sem re-
cimo pisal zapiske že na svoji prvi 
odpravi v Kavkaz, a sem jih kdo 
ve kje izgubil. Je pa zelo natančen 
dnevnik pisal Marijin brat Tone Per-
čič. Pisal ga je tudi, ko sva plezala na 
Češkoslovaškem, kar mi je bilo prav 
tako v pomoč. Na alpinističnem od-
seku PD Kranj sem šel pogledat vse 

stare knjige naših vzponov, ki sem si 
jih sam sicer skrbno zapisoval v zve-
zek, pri tem pa nisem bil ravno pozo-
ren, s kom sem plezal. Primerjal sem 
svoje vzpone in tiste v knjigah odse-
ka in prišel tako do pravih podatkov. 
Včasih sem se počutil kot detektiv. 
Na odpravi v Karakorum leta 1977 
pa sem tudi sam že kar resno pisal 
dnevnik, ki je bil odlična podlaga za 
poglavje, dve ...

ͰͰ Vrniva se v tvoja otroška leta. Za-
nimiv je kontrast z Orehkom, ko si 
na gore gledal s Sorškega polja, na 
obiskih pri stari mami v Davči pa 
si hribolazenje doživljal »v živo«. Je 
bila Davča tako zelo drugačna?

Zame je bil to drug svet. Saj veš, 
kako je, starši so vedno malo sitni, 
stari starši pa te pa pustijo pri miru. 
Mama je bila sama, ker je ded zgodaj 
umrl, in je bila srečna, da smo bili 
otroci pri njej. Skrbela je za nas in 
ji tako ni bilo dolgčas. Ko smo zve-
čer utrujeni prišli z »jage«  po okolici, 
smo pojedli vse, kar nam je pripra-
vila. To je bil res lep del otroštva. V 
Davči smo tudi prvič začeli zahajati 
v hribe. Spomnim se, kako sva šla z 
Jozlom na hrib Hoč … Kakšen raz-
gled, pred nama kot na dlani Črna 
prst, v daljavi Triglav, spodaj Baška 
grapa. Koliko gora, vse to bo treba 
obhoditi, sem bil prepričan.

ͰͰ Dva različna pogleda, doma si 
gledal Karavanke, v Davči Julijce?

Karavanke so bile še relativno 
daleč, v Davči pa smo že bili v hribih. 
Hkrati me je veselilo že samo kmeč-
ko življenje v nekoliko odročnem 
koncu. Če sicer ne živiš tam gor, je 
seveda vse čarobno, ko je treba delati 
v bregu, pa vsa ta čarobnost malo iz-
gine. A vseeno, za nas, mulce, je bila 
Davča vedno polna doživetij.

To je bil čas, ko je bilo lepo 
biti alpinist: malo plezaš, 
greš na eno društveno 
odpravo, prideš na vrh, te 
povabijo na veliko odpravo, 
se povzpneš na osemtisočak, 
vmes malo študiraš, greš na 
še en osemtisočak, prideš 
na vrh, se poročiš, preprosto 
lepo življenje ...

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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ͰͰ V meglici vidim Marka v vlo-
gi starejšega brata, ki ima na skrbi 
mlajšega Andreja, najbrž tudi precej 
nabritega. Sicer mu je to malo odveč, 
ampak ...

Zagotovo je bilo tako. Mama je po 
navadi rekla Mku: »Ti imej pamet, ti 
si starejši.« Mislim, da je vseeno ču-
til eno odgovornost tudi zame. Ko 
sva recimo šla po Slovenski planin-
ski transverzali čez Triglav, Razor in 
tam naokrog, jih je on imel petnajst, 
jaz pa trinajst. Danes bi socialna, če 
bi to izvedela, staršem, ki bi to dovo-
lili, vzela otroke. Ampak tako je bilo, 
malo zato, ker se verjetno niso zave-
deli, za kakšno pot gre, malo pa tudi 
zato, ker so nama konec koncev zau-
pali. V knjigi pišem, kako smo šli uro 
od doma v hrib, pokosili travo in jo 
znosili do hiše, pri tem pa se nam je 
vse skupaj še prav fino zdelo. Ko je to 
prebiral sin Anže, mi je dejal, ali smo 
živeli v srednjem veku! Niste imeli 
kopalnice, umivali ste se v » lavor-

ju«, kje sta šele televizija in telefon 
… Tudi stranišče je bilo na štrbunk. 
Včasih je bilo sredi zime treba vstati 
sredi noči iz tople postelje iti v temi 
okrog hiše na stranišče … Danes je to 
nepojmljivo.

Sosed, ki je živel na robu Drolče-
vega naselja nasproti avtobusnega 
postajališča, mi je mnogo let kasneje 
povedal, da je velikokrat razmišljal, 
kakšne starše imajo fantje, ki so 
vsak petek popoldan, najsi je deže-
valo ali ne, opremljeni z nahrbtniki 
za hribe čakali na avtobus.

ͰͰ Z Markom sta leta 1972 tudi sku-
paj vstopila v alpinistični odsek pri 
Planinskem društvu Kranj. Odslej to 
ni bila le hoja v hribe, bila sta tudi 
prva naveza. Najbrž sta se najlaž-
je dogovorila za turo, ker sta iz iste 
hiše? Brat je v predgovoru h knjigi 
zapisal, da si bil ti motor, on pa zavo-
ra. Je to delovalo?

Mislim, da je bilo tako prav. Sko-
raj vedno je v neki navezi eden – po 

domače rečeno – z malo več pameti, 
ki nekoliko zavira, drugi pa je tisti, ki 
vleče naprej. To ni nobena redkost v 
alpinističnih navezah. Sam recimo 
nikoli nisem imel dovolj.

ͰͰ V kakšnem smislu – preveč ener-
gije?

Mene je vseskozi gnalo v gore, 
jaz bi samo plezal in plezal, niko-
li nisem bil dovolj utrujen. V knjigi 
opisujem, kako sva po celodnevnem 
plezanju utrujena prišla s Frdama-
nih polic. Kaj pa zdaj? Mk pravi, poj-
diva domov, dovolj imava, jaz pa, poj-
diva še malo plezat. Na vsak način 
sem hotel v Tamar in naprej v gore. 
Postavila sva se vsak na svojo stran 
ceste, Mk v smeri Kranja, jaz za Ra-
teče. Dogovorila sva se, da greva tja, 
kamor bova dobila prvi avtostop. 
Dobil sem ga jaz in sva šla v Tamar. 
Nato sva morala še peš v Tamar, pa 
plezati v razmeroma zahtevno smer 
v Šite, pa spet nazaj do Rateč, in ker 
sva zamudila zadnji avtobus do Kra-
nja, sva morala na Jesenicah na vlak 
in od tam s postaje peš na Orehek. V 
ponedeljek pa v šolo in nikoli nisem 
nič znal.

ͰͰ Gore so ti torej vedno predstavlja-
le neko življenjsko srečo. O tem go-
vori tudi naslov Kristali sreče, mar 
ne?

Naslov sem iskal kar nekaj časa. 
Ko sem jo še zadnjič bral pred ti-
skom, mi je v oči padel zapis, ko sem 
prišel na vrh Gašerbruma I in so mi 
po licih izza očal tekle solze na bra-
do in so ob nizki temperaturi takoj 
zamrznile. V naslednjem stavku se 
vprašam, ali so to kristali sreče.

ͰͰ Zgodba z Everesta je bila srečna, 
ker nama je z Nejcem uspelo priti 
na vrh, žal pa je Marko moral obrni-
ti zaradi težav s kisikom. Ob najbrž 
doslej že večkrat povedani zgodbi 
se ta v knjigi bere povsem drugače. 
Čuti se, da ti je pisanje šlo težko » od 
peresa« ...

Težko je biti s časovne oddaljeno-
sti general po bitki. Takrat se je izteklo, 
kot se je, meni so prišle solze v oči, ko 

Saj se nisva nikoli počila. Bolj je šlo za moje razmišljanje. 
Nejca sem vedno imel za vzor, a v nekaterih stvareh sva si že 
takrat vseeno bila različna.

Mk in jaz na ograji, je pod sliko v knjigi zapisal Andrej. / Foto: arhiv Andreja Štremflja
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sem to pisal, čeprav je od tega že več kot štirideset let. Mka 
res dobro poznam, tudi njegove gibe, mimiko … In nikoli ne 
bom pozabil tistega njegovega zamaha z roko, s katerim 
je izražal ves obup trenutka, ko se je zavedal, da bo moral 
obrniti. Ob pisanju sem se znova vživel v tisto situacijo, ko 
je tako rekoč držal vrabca v roki, pa ga je moral spustiti in 
spoznati, da zanj ne bo vrha. Vedeti pa je treba, da se je mo-
ral do šotora vrniti sam. Občutki niso bili prijetni.

ͰͰ Bralca presune tudi poglavje, v katerem se spominjaš 
smrti Marijine sestre Barbare leta 1980 v Julijskih Alpah. 
Poglavje začneš z vrečo s truplom v kapeli …

To so besede, ki jih je težko pisati. V tem poglavju 
sem imel zapisanega več, pa sem kasneje, tudi ob branju 
bližnjih, naredil nekaj sprememb. Upam, da bodo bralci 
iz zapisanega znali razbrati predvsem občutke. To se je 
zgodilo septembra, hči Katarina pa se je rodila mesec dni 
prej, avgusta.

ͰͰ Iskal sem tudi poglavje o Mariji, kaj več kot tisto, da je 
morda preskočilo, ko ti je v plezališču v Paklenici zašila 
strgane hlače …? (smeh)

Sem že dobil namig, da manjka poglavje o Mariji. 
Sem obljubil, da bo, ampak v naslednji knjigi.

ͰͰ Saj res, tokrat govoriva o prvem delu, ki ga zaključiš v 
letu 1984, z Nejčevo smrtjo. Zakaj ta črta?

Moja alpinistična pot je sestavljena iz dveh delov – 
prvi vrhunec je bil Everest, drugi Kančendzenga in tako 
naprej. To je bil čas, ko je bilo lepo biti alpinist: malo ple-
zaš, greš na eno društveno odpravo, prideš na vrh, te po-
vabijo na veliko odpravo, se povzpneš na osemtisočak, 
vmes malo študiraš, greš na še en osemtisočak, prideš 
na vrh, se poročiš, preprosto lepo življenje ...

Potem – jaz temu pravim leta suhih krav – so se za-
čele dogajati stvari, ki sicer tudi sodijo k alpinizmu, a so 
vse po vrsti neprijetne. Najprej se je ubila Barbara, potem 
nam kljub garanju ni uspelo priti na Lotse, potem se je 
ponesrečil Nejc, naslednje leto sem padel v francoskih 
Alpah in si zlomil obe nogi. Tu bom začel drugo knjigo. 
Takrat sem prišel do dna in iz teme sem se moral spet 
vrniti na sonce k alpinizmu.

ͰͰ Zelo iskreno opisuješ tudi, zakaj sta se v razmišlja-
nju v nekem obdobju z Nejcem Zaplotnikom razšla. Iskal 
sem točko, na kateri sta se »počila«, pa je nisem našel ...

Saj se nisva nikoli počila. Bolj je šlo za moje raz-
mišljanje. Nejca sem vedno imel za vzor, a v nekaterih 
stvareh sva si že takrat vseeno bila različna. Sam sem 
se poročil, postal oče, imel družino in začel malo druga-
če gledati na vse skupaj, tudi ne tako brezkompromisno, 
ko je šlo za alpinizem. Nejc je takrat načrtoval, da bo 
med dvema odpravama ostal v Nepalu na alpinistični 
šoli, leto dni proč od družine, kar meni ni bilo blizu in 
me je razočaralo. Kasneje po nesreči so me potolažili 
kolegi alpinisti, ki so prišli domov, in mi je Viki Grošelj 
rekel, da si je že takrat premislil in sklenil, da bo šel 
takoj po odpravi domov.

Morda sem mu tudi malo zameril, ko je takrat začel 
razmišljati o vseh štirinajstih osemtisočakih, pa me ni 
povabil zraven; in potem nisva več toliko »visela skupaj« 
kot v letih pred tem. Žal pa so vprašanja vstala odprta. 
Velikokrat razmišljam, kako bi bilo, če bi Nejc ostal živ, 
saj vendarle nisva bila skregana, le najina razmišljanja 
so se v nekaterih točkah začela razhajati. Tisto jesen naj 
bi šla skupaj na odpravo na Anapurno, on bi bil vodja, jaz 
eden članov, in komaj sem čakal na to. Tako sem šel tja 
brez njega, in kot pišem v knjigi, odprava ni uspela.

ͰͰ Kaj si obetaš od knjige?
Upam, da bo dobro sprejeta. Mislim, da je napisana 

tako, da bo zanimiva za širši krog ljudi – ne le za tiste, ki 
se ukvarjajo z alpinizmom, ampak tudi za sovaščane z 
Orehka in za vse, ki me poznajo.

Letos je minilo tudi petdeset let, odkar sem se začel 
ukvarjati z alpinizmom, in trideset let, odkar sva z Mar-
kom Prezljem dobila prvi zlati cepin za vzpon na Kan-
čendzengo. Zato sem se odločil, da bo petdeset knjig v 
posebni izdaji vezanih v platno z zlatimi črkami in vlo-
ženih v etuiju. Te bodo namenjene zbirateljem in tistim, 
ki želijo imeti še malo drugačno knjigo. Sicer pa je knjiga 
že na voljo in jo je moč naročiti na www.stremfelj.si.

Seveda pa se Andrej kot alpinist še ni upokojil. Še 
vedno se ukvarja z gorskim vodništvom tako v domače 
gore kot tuja gorstva, sam ali skupaj z Marijo. V teh dneh, 
ko je intervju – pogovarjala sva se konec oktobra – dobi-
val pisano obliko, sta z Marijo v Himalajo peljala vnuke 
(Katarinino družino) in najmlajšo hčer Nežo.

Andrej in Marija nadaljujeta tudi družinsko čebelarsko tradicijo. / 
Foto: Gorazd Kavčič
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Šola za ponosne, samozavestne, uspešne ...

Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Gimnazija – športni oddelek
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Ekonomska gimnazija – športni oddelekEG–Š

Gimnazija Franceta Prešernawww.gfp.si

GFP-jevci na Nasinem izzivu in »start up vikendu«  
Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna so reševali izzive vesoljske agencije NASA in osvojili izvrstno 3. 
mesto. Na državnem tekmovanju so sodelovale tako srednje kot višje šole in univerza iz Beograda. 
Svoje poslovne ideje pa so razvijali tudi na »start up vikendu« Mladim se dogaja. 

Dijaki Sara Frelih, Aljaž Kmetec, Alina Jamšek in Pia Peter-
nelj so se pod vodstvom svojih mentorjev, profesorja informa-
tike Davida Konca in fizike Nejca Davidovića, spopadli  z Na-
sinim izzivom »NASA International Space Apps Challenge«. 
Izziv vesoljske agencije NASA deluje na konceptu »hackatho-
na«, izdelave rešitve v kratkem časovnem obdobju in izred-
no intenzivnem tempu. Gre za letni globalni »hackathon«, 
ki služi kot program za inkubacijo inovacij in državljansko 
udejstvovanje. 

Alina je povedala, da je v njihovem primeru to pomenilo zelo 
veliko aktivnosti v vikendu od 1. do 2. oktobra 2022, in izposta-
vila: »NASA je julija objavila nove slike vesolja, ki so ga prikazo-
vale natančneje, kot so jih dosedanje. Izziv NASE je bil na krat-
ko in zanimivo predstaviti zmožnosti in delovanje vesoljskega 
teleskopa JWST (James Webb Space Telescope), ki je zaslužen 
za kakovostne julijske slike. Dogodek je na daljavo gostil Inku-
bator Sežana. Odločili smo se za namizno igro, pri kateri so kar-
tice z vprašanji glavni gradnik. Delali smo na igralni površini, 
bazi podatkov, iz katere smo črpali ideje za kartice z vprašanji, 
in na 3D modelu teleskopa. Igralci začnejo na istem polju in 
mečejo kocko ter se potem poljubno pomikajo po igralnem 
polju. Smeri na plošči je več in vsako polje je drugačne barve, 
kar predstavlja drugačno kategorijo vprašanj (npr. na sploš-
no o vesolju, o teleskopu, zgodovini vesolja, planetu Zemlja 
…). Ko pristaneš na polju, odgovarjaš na vprašanje na kartici. 
Glede na težavnost si potem nagrajen z določenim številom 
zvezdic. Na igralnem polju sta tudi dve mesti za trgovanje. Na 
njih igralec kupuje dele teleskopa, ki jih smo jih 3D natisnili, 
kar nam je bilo omogočeno kar na šolskem 3D tiskalniku. Ko 
sestavi celoten teleskop, se igra konča.« 

Dijaki so na Twitter-ju slovenske astronome pozvali k sode-
lovanju in povratnim informacijam o namizni igri »Build the 
telescope«. Javil se jim je astronom dr. Jure Japelj in na sre-

čanju preko Zoom-a so mu predstavili idejo. Z novimi idejami 
in komentarji so igro nadgradili. Pripravili so tudi pravila igre, 
demo- in videoposnetek, ki predstavljata igro. Sledila je še 
predstavitev pred komisijo. Nad oceno komisije so bili mladi 
astronomi navdušeni, saj so dijaki Gimnazije Franceta Prešerna 
osvojili izvrstno 3. mesto v konkurenci srednjih in višjih šol ter 
univerze iz Beograda. Za nagrado so prejeli sredstva za sodelo-
vanje z Inkubatorjem Sežana in ogled Centra Noordung.

Z raziskovalnimi in podjetniškimi idejami so se v jesenskih 
dneh dijaki Gimnazije Franceta Prešerna spopadali tudi okviru 
projekta „Mladim se dogaja“, ki ga podpirata SPIRIT Slovenije 
in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob pomoči 
podjetnikov in mentorjev iz  podjetniškega tabora ter profeso-
ric podjetništva so organizirali že četrti start up vikend, na ka-
terem so sodelovali tudi učenci OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ 
Matije Čopa in OŠ Predoslje. Vsem učencem in dijakom želimo, 
da njihove ideje nekoč zaživijo v praksi, kar se je v preteklosti 
že pogosto zgodilo.

Veseli nas, da mladi v svojem prostem času razvijajo ideje, 
ki bodo nekoč spreminjale svet in na ta način kakovostno 
nadgrajujejo v šoli pridobljeno znanje. 

GFP-jevci na NASA izzivu osvojili izvrstno 3.mesto
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Izbral sem dostavo 
na bencinski servis, 
ker je na poti!

Izberite tudi vi način prevzema paketa, ki vam najbolj ustreza.
Lahko tudi na najbližji bencinski servis.

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na www.posta.si/enostavna-dostava

• 7 načinov dostave.
• Več kot 1.100 prevzemnih mest. 
• Sledite paketu na sledenje.posta.si.
• Dostava tudi v roku 1 ure.
• Enostavno vračilo paketa.
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DAN 
ODPRTIH 
VRAT 

DAN 
ODPRTIH 
VRAT 

Postani 
Gimnazijec.

Življenje je 
v tvojih rokah.

Sledite nam na:

https://www.gimkr.si/bodoci-dijaki/dejavnosti-za-osnovnosolce/

Informacije na: 

torek, 
22. 11. 2022 

popoldan  

četrtek, 
24. 11. 2022 

dopoldan
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TOM nahrbtnik
Akciji programa TOM telefon so se 
pridružili tudi na štirih kranjskih šolah.

Pod naslovom TOM potuje, otroke obiskuje je v zad-
njih mesecih številne šole po Sloveniji obiskal 
TOM nahrbtnik. Gre za akcijo programa TOM te-

lefon, ki jo je Zveza prijateljev mladine Slovenije sproži-
la maja in jo nato po poletni prekinitvi nadaljevala sep-
tembra. Opazili so namreč, da je bila izkušnja šolanja od 
doma in socialne distance za mnoge otroke in mlado-
stnike zahtevna, zato jim z akcijo želijo predstaviti po-
men pogovora, jih seznaniti s TOM telefonom ter jim ga 
približati kot enega od virov pomoči v stiski. Akcijo bodo 
sklenili bodo 20. novembra, na rojstni dan TOM telefona. 
TOM nahrbtnik je za teden dni obiskal tudi Vzgojni za-
vod Kranj (stanovanjska skupina Reteče) in tri kranjske 
osnovne šole: OŠ Orehek, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Jako-

ba Aljaža, kjer so ga gostili tik pred jesenskimi počitni-
cami. Kot je pojasnila svetovalna delavka na OŠ Jakoba 
Aljaža Lidija Hožič, so učenci od 4. do 9. razreda skozi de-
lavnico spoznavali TOM telefon, kjer lahko otroci in mla-
dostniki na brezplačni številki 116 111 svetovalcem anoni-
mno zaupajo težave ali pa se nanje obrnejo po e-pošti ali 
v e-klepetalnici. Učencem so želeli sporočiti, da nobena 
težava ni prevelika ali premajhna za pogovor, saj jim ta 
lahko pomaga, da se razbremenijo, rešijo težavo in da 
vedo, da v stiski nismo sami, je poudarila Lidija Hožič.

Ana Šubic

TOM nahrbtnik so gostili tudi na Osnovni šoli Jakoba Aljaža, in sicer v 
tednu pred jesenskimi počitnicami.

POSTANI DIJAK STROKOVNE TEHNIŠKE GIMNAZIJE ZA EN DAN
Strokovna tehniška gimna-
zija Šolskega centra Kranj 
ponuja svojim dijakom po-
leg gimnazijskega progra-
ma tudi možnost učenja 
na strokovnih področjih 
računalništva, strojništva in 
elektrotehnike. Namenjena 
je fantom in dekletom, ki 
imajo radi naravoslovje in jih 
zanimajo tehnična področ-
ja in moderne tehnologije. 
Da bi dijaki lahko tudi v živo 
izkusili šolski utrip, pa se že 
drugo leto zapored na teh-
niški gimnaziji izvaja projekt 
Postani dijak za en dan. To 
pomeni, da tisti devetošol-
ci, ki si tega želijo, preživijo 
z nami cel šolski dan. V tem 
času jim razkažemo šolo, do-
živijo »učni sprehod« skozi 
različne predmete, spoznajo 
se z našimi dijaki, predvsem 
pa dobijo priložnost, da za-

čutijo utrip naše šole. Seve-
da lahko dobijo odgovore na 
vsa svoja vprašanja. Številni 

nekdanji »dijaki za en dan« 
so danes tudi naši pravi dija-
ki. Eden izmed njih je tudi di-

jak 1. letnika Tijan Stanjko, ki 
se je v lanskem šolskem letu 
udeležil takšnega dneva.

Drage devetošolke in 
devetošolci, pridružite se 
nam in postanite dijak ali 
dijakinja za en dan!

Več informacij na:  
https://sckr.si/sg/.

Tijan Stanjko, dijak tehniške gimnazije
»Dan, ki sem ga kot 
devetošolec preživel 
na Strokovni tehniški 
gimnaziji, mi je bil 
zelo všeč. Predvsem 
me je pritegnilo dob-
ro vzdušje na šoli in 
korektni medosebni 
odnosi med profesor-
ji in dijaki ter veliko 
povezovanja in so-
delovanja med dijaki 
vseh generacij. Temu 
je sledila tudi moja 

odločitev, da se vpišem na tehniško gimnazijo, saj mi ta 
šola poleg gimnazijskega znanja ponuja tudi možnost 
izobraževanja na področju tehnike, pri čemer me še po-
sebno zanima elektrotehnika.« 
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Pripravili koncert na prostem

Glasbeniki Osnovne šole Matije Čopa Kranj, ki svoj glasbeni talent večkrat 
tedensko razvijajo v glasbeni šoli, so oktobra pripravili koncert na prostem.

Učenci so že lani zaradi ediemioloških razmer 
koncert namesto v dvorani pripravili na pros-
tem, letos pa to ohranili. »Zdi se nam dobra ideja, 

saj imajo tako tudi mimoidoči možnost, da nas vidijo in 
poslušajo,« je pojasnila koordinatorica projekta Jasmina 
Tirovič. Z različnimi inštrumenti so se predstavili učen-
ci od drugega do devetega razreda. »Nastopi v okviru 
glasbene šole so običajno bolj resni, tu pa je bilo vzduš-
je zelo sproščeno, učenci so si sami izbrali skladbe in se 
predstavili s tistim, kar jim je všeč,« je dodala.

Uvodoma je nastopila Nika Anđelković s harfo in 
skladbo Mesečina. Na kitaro je zaigral Nace Praprotnik, 
in sicer skladbo Franciscusa Bossinensisa Ricercar. Na 
pihalih sta se predstavili Ajda Bohnec (saksofon) s sklad-
bo Zlata roža in Evelin Gogala (klarinet) z Divjo rožo ob 
klavirski spremljavi učiteljice glasbene umetnosti Alja 
Pešak. V duetu sta nastopili učenki Naja Anđelković 
(violina) in Eva Mokricki (klavir) s skladbo Skrivnosti 
sprevod. Na klavir sta zaigrala Valentina Jerič sklad-
bo Češnja in Ivan Ilievski skladbo Etude v a-molu. Anja 
Škunca je na kljunasto flavto zaigrala skladbo Aria, Gaja 

Štuler Ülen pa na kitaro skladbo My Bonnie is over the 
ocean. Na klavir, instrument, ki ima 82 tipk, je skladbo 
Mala polka predstavila Tamara Gnjatović. David Robida 
je na kitaro zaigral skladbo Tango en skai, Aleks Komin-
koski pa je za konec na harmoniko zaigral priredbo ro-
munske skladbe Silvana v funk stilu.

Maša Likosar

Pred vhodom Osnovne šole Matije Čopa Kranj so nastopili njihovi 
glasbeniki. / Foto: jasmina Tirovič

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Ni boljšega kot pridobiti novo MEGA 
znanje. Zato izkoristite še zadnjo priložnost, 
da se prijavite na brezplačno MEGA 
delavnico, na kateri bomo spoznali več o 
pomenu in prednostih medgeneracijskega 
sodelovanja. Za prvi korak se prijavite 
na delavnice@sodelovalnica.si. 
Več o programu pa si oglejte na 
www.sodelovalnica.si/delavnice.  
Se vidimo.

 POHITITE, DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

MDDSZ_Oglas_176x79_Delavnice-do 31-12-2022.indd  09/11/2022  15:28 Page 1
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MOBILNOST JE IZKUŠNJA IZPITA ZRELOSTI
Na SESGŠ Kranj že več kot 12 let 
sodelujemo v projektu mobil-
nosti. Njen namen je izvedba 
praktičnega usposabljanja pri 
delodajalcih za dijake v tujini. 
Projekt financira Evropska unija 
v sklopu projekta Erasmus+. Za-
radi hitrega in intenzivnega ra-
zvoja se podirajo tudi meje in 
svet postaja globalna vas, zato 
je pomembno izkoristiti prilož-
nost in spoznavati druge jezike, 

drugo okolje in drugačne pris-
tope pri reševanju izzivov ter 
delo v mednarodni ekipi. Mo-
bilnost dijakov je edinstvena 
priložnost, da ti  pridobijo veli-
ko novih izkušenj, ki so poveza-
ne s samostojnostjo, iznajdlji-
vostjo  in novim znanjem iz tuji-
ne. Dijaki razvijajo kompetenco 
medkulturnosti in izboljšajo 
znanje tujega jezika, še posebej 
strokovnega. Na delovnem 

mestu usvojijo nove veščine in 
si izmenjujejo primere dobre 
prakse, spoznajo nove ljudi in 
navežejo stike. Prav ta raznoli-
kost dijake bogati in jim da ne-
pozabno izkušnjo v življenju. 
Prakso so doslej lahko opravljali 
v različnih državah, kot so Fin-
ska, Portugalska, Nizozemska, 
Malta, Nemčija, Češka in Slova-
ška. Oktobra so dijaki tretjih in 
četrtih letnikov ekonomskega 
tehnika odšli na prakso na Polj-
sko v mesto Krakov. Koordina-
torica v Krakovu jim je organizi-
rala prakso pri različnih deloda-
jalcih s področja prodaje, naba-
ve in marketinga. Dijaki so bili 
nastanjeni v svojem apartmaju, 
kjer so sami kuhali in opravljali 
tudi vsa druga gospodinjska 
dela. Ena od dijakinj je poveda-
la, da je bila praksa na Poljskem 
zanjo poseben izziv in velik pre-
mik iz cone udobja. V  tem času 

se je morala odreči nekaterim 
svojim navadam, okolju, udob-
ju doma in ljudem, ki so ji blizu, 
hkrati je pridobila veliko izku-
šnjo osebne in profesionalne 
rasti. Začela je ceniti prednosti 
svojega novega položaja: ne-
odvisnost in nova prijateljstva. 
V tem smislu je bila zanjo tovr-
stna izkušnja izpit zrelosti. 

Jana Jemec, koordinatorica 
mobilnosti na SESGŠ ŠC Kranj
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Na letališču v Krakovu

V medgeneracijskem centru je pestro
Udeležiti se je možno številnih brezplačnih aktivnosti.

Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj, 
pod okrilje katere sodi medgeneracijski center, 
poudarja, da se pri prav vsaki aktivnosti kaj na-

učimo, najpomembneje pa je, da se vključujemo vanje in 
smo aktivni. Iz pestrega programa je izluščila nekaj za-
nimivih dejavnosti. Dve sredi, 16. in 30. novembra, se je 
možno udeležiti družabnih plesov za pare in posamezni-
ke, v sredo, 23. novembra, pa aktivnosti Super starš. Star-
še vabijo k igranju družabnih iger in sproščenemu dru-
ženju, za animacijo otrok pa bodo na voljo prostovoljke.

Ob četrtkih vabijo na srečanja z naslovom Ko osta-
nem sam, ki so namenjena posameznikom ob izgubi 
bližnjega in jih vodi izkušena psihologinja. Skozi štiri 
srečanja bodo predstavljene različne oblike samopo-
moči za lajšanje stiske v procesu žalovanja. Ta mesec 
na aktivnost vabijo kranjske občane, starejše od 60 let. 

V medgeneracijskem centru še vedno ustvarjajo tudi te-
rapevtske odeje za osebe z demenco, sedaj vsak četrtek  
ob 16.30. Omogočajo tudi različne družabne igre in do-
godke; ob torkih se je denimo možno naučiti igre s kar-
tami za vse generacije, ki se imenuje ravbar remi. Na ak-
tivnosti se je priporočljivo prijaviti, in sicer na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si ali telefon 04 280 48 25.

Ana Šubic

V Mestni knjižnici Kranj od začetka oktobra do konca 
maja poteka učna delavnica Spoznajmo slovenski je-
zik, namenjena vsem, katerih materni jezik ni sloven-
ščina. Namen delavnic, ki jih vodi Erika Poljanšek in so 
brezplačne, je lažje vključevanje v družbo in pomoč pri 
pripravah na izpit iz slovenskega jezika. Za prijave ali 
dodatne informacije pišite na e-naslov epoljansek@
gmail.com ali pokličite na 040 346 605. A. Š.

Spoznavajo slovenski jezik
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 AKTUALNI RAZPISI

080 80 16
zaposlitev@bosch.com

 

BRNIK
2023

 

PRIDRUŽITE SE 
NAM ŽE SEDAJ

B O S C H  R E X R O T H  d . o . o .
K i d r iče v a  c e s t a  8 1            
4 2 2 0  Š k o f j a  L o k a              

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

PROSTA DELOVNA MESTA
 V PROIZVODNJI  IN PODPORNIH ODDELKIH

Projektni vodja za novo lokacijo na Brniku

Strokovni sodelavec 
za kakovost

Vodja linije - preddelavec

Operativni tehnolog 
Višji strojni inženir

Višji elektro inženir

Strokovni sodelavec za nadzor
notranjih postopkov podjetja

Planer

Kadrovik - Specialist

Strokovnjak za    
IT podporo

Proizvodni informatik

Operater - montažer

Analitik dela in časa

Skrbnik ključnih kupcev
za področje kakovosti

Vodilni inženir

CNC operater

Višji tehnolog

Proizvodni delavec

Strokovni sodelavec za VZD in
VPP Inženir za strojno vzdrževanje

Strokovni sodelavec za varovanje
(FCM-PRS)

Vzdrževalec
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�Nenehno�stremenje�k�izboljšavam,�prava�pomoč�kupcu�s�
pravimi��rešitvami�in�proizvodi�ter�vrhunske�komponente�
so�v�sodobnem�času�ključni�za�uspešno�širjenje� 
zaupanja�in�sodelovanja�s�partnerji. 
V�podjetju�INES,�d.�o.�o.,�ki�na�trgu�obstaja�že�več�kot� 
30�let,�s�svojim�nenehnim�vlaganjem�v�strojni�park� 
in�krepitvijo�kolektiva�uspešno�poslujemo�tudi�na� 
mednarodnem�področju.�Vse�to�pa�nam�omogočajo�tudi�
visoki standardi kakovosti in nenehne izbolj  ša ve,  
predvsem�pa�motivirani,�sposobni�in�prizadevni�sodelavci.

ZAPOSLIMO DELAVCA  
NA LIVARSKEM STROJU
dopoldanska izmena, m/ž

Pričakujemo:
·� �dinamičnost�in�veselje�do�dela�s�kupci,�željo�po� 

pridobivanju�novih�znanj�in�srečevanju�z�novimi�izzivi
·� spoštljiv�odnos�do�kupcev�in�sodelavcev,
·� učinkovitost�dela,
·� prilagodljivost�in�zmožnost�timskega�dela,
·� poštenost�in�pripadnost�podjetju

Ponujamo:
·� �delo�za�nedoločen�čas
·  dober kolektiv
·� �dinamično�delo
·� �možnost�napredovanj
·� �stimulativno�nagrajevanje
·� �priložnost�za�osebni�in�karierni�razvoj

 Prijave na  
 zaposlitev@ines.si  
 ali na naš naslov:  
� INES�d.o.o. 
� Kidričeva�cesta�58 
 4220 Škofja Loka
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Volili bomo župana, mestne svetnike ...

Komaj so se končale predsedniške volitve, že prihajajo lokalne, na katerih bomo 
tudi v Kranju volili župana ter mestne in krajevne svetnike.

Pred nami so redne lokalne vo-
litve, ki bodo, kot pravi zakon, 
potekale tretjo nedeljo v no-

vembru, torej 20. novembra. Kranjča-
ni bomo novega župana izbrali med 
šestimi kandidati, za uvrstitev v nov 
sklic mestnega sveta, ki ima 33 čla-
nov, pa se poteguje dvanajst strank 
in nestrankarskih list.

Medtem ko se mestni svetniki 
volijo po proporcionalnem sistemu, 
se župan voli po večinskem sistemu, 
zato je za izvolitev treba zbrati več 
kot petdeset odstotkov glasov. Če to 

Simon Šubic

Morebiten drugi krog županskih volitev bo potekal v nedeljo, 4. decembra. / Foto: Gorazd Kavčič

4
Kandidatno listo Levice pod sloganom 
tvoj glas, tvoja prihodnost! sestavljamo 
Ana Černe, Rok Bavdek, Gaja Kryštufek 
Gostiša, Maksimiljan Štromajer, Teja  
Hafnar, Janez Rozman, Draga Štromajer, 
Aljoša Močnik Štimac, Suzana Oroz,  
Dario Seraval, Nina Kaličanin, Mojca 
Močnik, Jože Zevnik, Majda Mencinger  
Vujinović, Žan Štirn.

Zavzemamo se za zeleno mesto, dostojno 
bivanje, dostopno javno zdravstvo,  
varno starost, vrtce in šole, kulturo  
in ustvarjalce, okolje in živali, šport,  
trajnostno mobilnost, lokalno kmetijstvo, 
urbano prenovo mesta in za povezano  
lokalno skupnost.

ZAVZEMALI SE BOMO za:

- Nov Dom starostnikov na Zlatem polju
- Dostop do zdravnika brez čakanja in z naročanjem brez
 računalnika
- Vsem dostopna oskrba in pomoč starejših na domu 
 (starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo na svojem domu, v
  svojem okolju)
- Varne kolesarske poti in pešpoti brez ovir
- Čiste sprehajalne poti z več drevesi in klopmi
- Soodločanje o vseh zadevah, ki se tičejo tudi starejših

Za varno in mirno starost.

5

Neža Zupan    Bojan Kadunc             Ana Cimperman   Stanislav Lončarič           Zvonka Krančan
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v prvem krogu volitev ne bo uspelo nobenemu kandida-
tu, se bosta kandidata, ki bosta 20. novembra prejela naj-
višjo podporo, za končno izvolitev pomerila še v drugem 
krogu, ki je razpisan za 4. december.

Za župana Mestne občine Kranj se tokrat poteguje 
šest kandidatov, med katerimi ni nobene ženske. Kot je 
določil žreb občinske volilne komisije, bodo kandidati 
na glasovnici napisani po naslednjem vrstnem redu: 1. 
Ivo Bajec, skupni kandidat strank SDS, NSi, SLS in Zeleni 
Slovenije; 2. Aleksander Svetelj, kandidat stranke Več za 
Kranj; 3. mag. Igor Velov, ki kandidira s podpisi volivcev; 
4. Zoran Stevanović, kandidat Državljanskega gibanja 
Resni.ca; 5. Matjaž Rakovec, kandidat SD; in 6. Srečko 
Barbič, kandidat Gibanja Svoboda.

Za 33-članski mestni svet so kandidatne liste vložile 
naslednje stranke in nestrankarske liste (tudi te objavljamo 
po vrstnem redu, kakršen bo na glasovnici): 1. Več za Kranj, 
2. SNS, 3. Igor Velov – Lista za razvoj Kranja, 4. Levica, 5. De-
SUS, 6. NSi, 7. Gibanje Svoboda, 8. SDS, 9. SD, 10. Resni.ca, 11. 
SLS in Zeleni Slovenije, 12. Povezane lokalne skupnosti.

Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po ve-
činskem sistemu, kar pomeni, da bo v vsaki krajevni 
skupnosti izvoljenih po sedem kandidatov z najvišjim 
odstotkom prejetih glasov, pri čemer lahko volivec na 
glasovnici obkroži do sedem kandidatov, kolikor članov 
ima svet krajevne skupnosti. Izvoljeni člani vsakega 
sveta krajevne skupnosti na ustanovni seji izvolijo še 
predsednika in podpredsednika krajevne skupnosti.

odločno 
     naprej!

Kranj,
N
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oč
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 N
Si

6

Ne prezrite!
V petek, 18. novembra, si zagotovite svoj  
izvod časopisa Gorenjski glas z volilno  
napovedjo o volitvah županov ter kratko 
predstavitvijo vseh županskih kandidatov na 
širšem območju Gorenjske.

www.gorenjskiglas.si  

V Kranju bosta v nedeljo, 4. decembra, ko je predviden 
drugi krog županskih volitev, potekala tudi svetovalna 
referenduma. Na območju KS Planina in Huje bodo iz-
vedli referendum o združitvi obeh krajevnih skupnosti. 
Na območju krajevnih skupnosti Primskovo in Bra-
tov Smuk pa bodo občane povprašali o izločitvi dela 
zdajšnje KS Primskovo, ki predstavlja blokovsko nase-
lje, in njegovi priključitvi h KS Bratov Smuk. S. Š.

Decembra tudi dva referenduma
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na 

 

6
Privlačen in živahen kulturni utrip
Mestna občina Kranj je mesto kulture. Nič manj živahna 
in polna življenja niso niti vaška središča v občini. S 
spodbujanjem kulturnih dejavnosti na profesionalni in 
amaterski ravni bomo poskrbeli, da bo naša občina še 
naprej polna življenja.

Prometno dostopnost in povezanost
Živahnemu mestu pritiče živahen promet. Poskrbeli 
bomo za obnovo prometne in komunalne infrastruk-
ture, ureditev primernega števila parkirnih mest in 
podporo občanom pri prehodu na različne načine 
zelene mobilnosti.

Visoko kakovost življenja za vse

Ne glede na starost, poklic ali življenjski slog mora 
Mestna občina Kranj svojim občanom, obiskoval-
cem in tistim, ki k nam hodijo na delo, zagotavljati 
visoko kakovost življenja. To bomo zagotovili z 
učinkovito, digitalno občinsko upravo in kakovost-
nimi, vsem dostopnimi vrtci, šolami, domovi za 
starejše in drugimi javnimi storitvami.

S svojim delom bomo skrbeli za ključna 
razvojna področja naše občine:    

Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave temelje za 
naprej. Prihodnost se začne doma, v mojem, 
vašem, v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda
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Ivo
Bajec

    
Lista kandidatov za mestni svet:

1. Ivo Bajec
2. Saša Kristan
3. Mag. Branko Grims
4. dr. Andreja Valič Zver 
5. Bojan Homan
6. Nataša Jenkole
7. Iztok Jenko
8. Nika Divjak Dolinar
9. Gregor Tomše
10. Andreja Trilar
11. Marjan Tušar
12. Darinka Rakovec 
13. Miran Capuder 
14. Aleksandra Kuharič 
15. Joško Koporec  
16. Jolanda Regouc   
17. Darko Jarc    
18. Tatjana Trilar  
19. dr. Rok Lombar  
20. Olga Leskovec  
21. Brane Kešpret   
22. Suzana Plestenjak  
23. Vladimir Masten   
24. Lidija Merše   
25. Jože Homan  
26. Milena Kešpert  
27. Leon Perdan  
28. Matilda Omejc  
29. Uroš Valič    
30. Mojca Zupanec Oblak 
31. Ivan Horvat   
32. Zvonko Zupanec  
33. Jure Kristan   
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Spoštovane Kranjčanke in Kranjčani, 

verjamem, da vsakdo med nami želi, da bi bilo njego-
vim bližnjim, otrokom in vnukom dobro. Da bi bil kraj, v 
katerem živimo, prijazen do mladih in družin. Da bi nu-
dil številne priložnosti za podjetniški začetek, uspešno 
delo in napredek. Da bi živeli v zdravem okolju ter varno 
in zadovoljno starost. Ko razmišljamo o tem, je gotovo 
res, da je več tega, kar nam je skupno, kot tega, kar nas 
ločuje. In vsi smo v življenju tudi že izkusili, da marsikaj 
dosežemo hitreje, ko združimo svoje moči, znanje in iz-
kušnje.

V Slovenski demokratski stranki (SDS) nas delo za skup-
no dobro povezuje. Vliva nam zaupanje pred vsako ovi-
ro. Na letošnjih lokalnih volitvah za župane ter mestne 
in občinske svete tako kandidira več kot 3000 članov in 
simpatizerjev SDS. Prosim vas, da jih podprete.

Naše dosedanje delo lahko vidite na vsakem koraku. 
Vedno smo podpirali vse ukrepe, ki so obsežna sredstva, 
evropska in domača, namenjali projektom za dobro lju-
di. Ko je bila SDS zadnje dve leti v vladi, smo Sloveni-
jo pospremili na pot največjega investicijskega cikla v 
zgodovini samostojne države. V vsakem kraju gotovo 
že vidite sadove našega dela, v mnogih pa jih še boste. 

Kot je pomembno, kdo vodi državo, je pomembno tudi, 
komu zaupate vodenje občine. V nedeljo, 20. novembra, 
zato pojdite na volitve. Glasujte za kandidate, ki imajo 
radi svoj kraj. Ljudi, ki imajo pogum in trdno vero, da se 
je za boljšo prihodnost treba truditi vsak dan. Tiste, ki 
jim je delo za dobro skupnosti v ponos in veselje. Hvala 
za vsak vaš glas kandidatkam in kandidatom SDS.  

Janez Janša, predsednik SDS

• vrtec Bitnje

• projekt GORKI

• cesto Breg - Mavčiče

• nakup gasilske lestve

• telovadnico OŠ Staneta 
Žagarja

• sklep Mestne občine Kranj 
o omejevanju priseljevanja

• povezovalno pot v 
Majdičevem logu

V tem mandatu smo z glasovi SDS uresničili številne razvojne 
projekte MO Kranj, med njimi tudi: 

Skupaj z vami bomo v prihodnjem mandatu poleg drugih uresničili 
tudi naslednje projekte:

• podvoz Besnica

• štiripasovnica Kranj - 
Šenčur in novi priključek 
na avtocesto: Kranj sever

• spodbujanje turizma in 
podjetništva / poslovna 
cona Hrastje

• Kranj, prestolnica 
Gorenjske, varno in 
otrokom prijazno mesto

Volitve bodo v nedeljo 20. 11. 2022; 
a tudi teden dni kasneje, 27. 11. 2022, bomo šli glasovat: na referendumih 3x PROTI

vir: www.kranj.si
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Za naš Kranj

Naš skupni kandidat za župana:  
            Ivo Bajec

Spoštovane Kranjčanke in Kranjčani, 

verjamem, da vsakdo med nami želi, da bi bilo njego-
vim bližnjim, otrokom in vnukom dobro. Da bi bil kraj, v 
katerem živimo, prijazen do mladih in družin. Da bi nu-
dil številne priložnosti za podjetniški začetek, uspešno 
delo in napredek. Da bi živeli v zdravem okolju ter varno 
in zadovoljno starost. Ko razmišljamo o tem, je gotovo 
res, da je več tega, kar nam je skupno, kot tega, kar nas 
ločuje. In vsi smo v življenju tudi že izkusili, da marsikaj 
dosežemo hitreje, ko združimo svoje moči, znanje in iz-
kušnje.

V Slovenski demokratski stranki (SDS) nas delo za skup-
no dobro povezuje. Vliva nam zaupanje pred vsako ovi-
ro. Na letošnjih lokalnih volitvah za župane ter mestne 
in občinske svete tako kandidira več kot 3000 članov in 
simpatizerjev SDS. Prosim vas, da jih podprete.

Naše dosedanje delo lahko vidite na vsakem koraku. 
Vedno smo podpirali vse ukrepe, ki so obsežna sredstva, 
evropska in domača, namenjali projektom za dobro lju-
di. Ko je bila SDS zadnje dve leti v vladi, smo Sloveni-
jo pospremili na pot največjega investicijskega cikla v 
zgodovini samostojne države. V vsakem kraju gotovo 
že vidite sadove našega dela, v mnogih pa jih še boste. 

Kot je pomembno, kdo vodi državo, je pomembno tudi, 
komu zaupate vodenje občine. V nedeljo, 20. novembra, 
zato pojdite na volitve. Glasujte za kandidate, ki imajo 
radi svoj kraj. Ljudi, ki imajo pogum in trdno vero, da se 
je za boljšo prihodnost treba truditi vsak dan. Tiste, ki 
jim je delo za dobro skupnosti v ponos in veselje. Hvala 
za vsak vaš glas kandidatkam in kandidatom SDS.  

Janez Janša, predsednik SDS

• vrtec Bitnje

• projekt GORKI

• cesto Breg - Mavčiče

• nakup gasilske lestve

• telovadnico OŠ Staneta 
Žagarja

• sklep Mestne občine Kranj 
o omejevanju priseljevanja

• povezovalno pot v 
Majdičevem logu

V tem mandatu smo z glasovi SDS uresničili številne razvojne 
projekte MO Kranj, med njimi tudi: 

Skupaj z vami bomo v prihodnjem mandatu poleg drugih uresničili 
tudi naslednje projekte:

• podvoz Besnica

• štiripasovnica Kranj - 
Šenčur in novi priključek 
na avtocesto: Kranj sever

• spodbujanje turizma in 
podjetništva / poslovna 
cona Hrastje

• Kranj, prestolnica 
Gorenjske, varno in 
otrokom prijazno mesto

Volitve bodo v nedeljo 20. 11. 2022; 
a tudi teden dni kasneje, 27. 11. 2022, bomo šli glasovat: na referendumih 3x PROTI

vir: www.kranj.si

www.sds.si
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Nadaljujmo z uspehi.

Za župana.

OGLAS.indd   1 07/11/2022   20:59

Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana
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BORIS VEHOVEC SONJA MAŠIĆ JAKOB KLOFUTAR ULA ŠMAJD GORAZD COPEK BETI KRALJ SEBASTJAN TOFAJ DAMJANA PIŠKUR 

MATJAŽ JELOVČAN IRENA ŠTERBENK GREGOR BATISTIČ SANJA KERN PETER KRELJ MATEJA DEBELJAK DARKO KAVČIČ PETRA MRAK

MIHA BREZNIK MAJA KOCIPER DUŠAN ERŽEN SARA DURAKOVIĆ JOŽE BREZAR MUAMER KOLENOVIĆ IVICA DOLANC SIMON MRAK 

SANIJE BELLANI MARKO GORJANC
 

MARIJA VOMBERGAR OSMEN DURAKOVIĆ ALOJZ ŽUPANC ALEKSANDER SVETELJJANKO SAJOVIC

Lista za 
mestni svet 

Aleksander
Svetelj

za župana Mestne občine Kranj 

2ZA ŽUPANA
OBKROŽITE:

"KRANJ POTREBUJE POSPEŠEK""KRANJ POTREBUJE POSPEŠEK"

NAŠ
PROGRAM

1ZA LISTO 
OBKROŽITE:
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POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – KRANJ JE VEČJI OD MESTA
»Krajevne skupnosti so srčika občine«. To besedno zve-
zo smo v zadnjem obdobju pogosto slišali. Pa so krajevne 
skupnosti res v središču delovanja občinske uprave? V 
tem mandatu je bil sicer imenovan podžupan za krajevne 
skupnosti, letos je bil uveden participativen proračun. Na 
pobudo naše stranke je za krajevne skupnosti (po 8. členu 
odloka o financiranju krajevnih skupnosti) namenjenih 
med 16 in 40 tisoč sredstev za namen, ki ga določijo same.

A ti ukrepi so se realizirali šele tik pred volitvami, pozno, z 
veliko porodnimi težavami in zato malo učinka. Kljub dob-
ro zvenečim potezam občinske oblasti je vendarle dejstvo, 
da se primestni in podeželski kraji ne razvijajo z enakim 
tempom kot mestno jedro. Zaostajamo. Tako za centrom 
mesta kot drugimi občinami. In bomo še naprej, saj vlak 
razvoja drvi mimo nas in se ne ustavlja na naših postajah.

Vsak kraj zase najbolje ve, kaj potrebuje. Zato moramo 
krajevne skupnosti dobiti več pristojnosti in imeti v 

občinski upravi operativnega in učinkovitega zastopnika, 
v mestnem svetu pa dovolj svetnikov, ki bodo zastopali 
interese vseh nas. Zato je pomembno, koga volite. In po-
membno je, kaj bo vaš izbrani kandidat storil za vaš kraj, 
mar ne?

Naši kandidati so srčni, predani, vedno pripravljeni po-
magati in sodelovati. Smo pionirji med strankami, ki smo 
se zavzemali in se vedno bomo za enakomeren razvoj 
celotne občine Kranj. Pod isto streho se združujemo raz-
lične ljudi, ki želijo v svojem kraju kaj premakniti na bolje. 
Vedno smo veseli novih obrazov, s katerimi delimo izkušnje 
in se povezujemo.

Prav zato neopredeljene samostojne liste po KS-ih vabimo, 
ki nimajo svojih kandidatov za svet MOK, da se nam javijo 
in pridružijo. Skupaj bomo v mestnem svetu povezovalno 
in programsko močnejši. Brez predstavnikov v mestnem 
svetu ne moremo računati na realizacijo zastavljenih ciljev.

12

 

#1 Dvig ravni bivanja in večjo kakovost življenja vseh občanov

#2 Boljšo urejenost in pretočnost prometa po celi občini. Urejene kolesarske poti, ločene od cest

#3 Strateški in trajnostni razvoj gospodarstva in podeželja. Boljšo povezanost mesta in vasi v vseh pogledih.

#4 Spodbujanje ekološkega kmetijstva in turizma ter splošne urejenosti primestnih in podeželskih krajev

#5 Urejena športna igrišča in večnamenski prostori v vsaki krajevni skupnosti

#6 Sanacija/revitalizacija degradiranih območij

#7 Ureditev komunalne infrastrukture v vseh krajevnih skupnostih

#8 Ureditev rekreacijskih poti v naši okolici: ob Savi, Kokri, Savski Otok, Šmarjetna gora, Jošt.

Vse to lahko storimo le, če imamo predstavnike tako v krajevnih skupnostih kot v mestnem svetu.
    Povežite se z nami v realnosti in na spletu: http://www.stranka-pls.si/

Po
ud

ar
ki 

iz 
na

še
ga

 pr
og

ra
ma

:

Po
ve

za
ne

 lo
ka

ln
e 

sk
up

no
st

i, 
U

lic
a 

M
irk

a 
Va

dn
ov

a 
8,

 4
00

0 
Kr

an
j



VolitVe 25 

0

5

25

75

95

100Re
sn

i.c
a,

 K
or

oš
ka

 c
es

ta
 2

, 4
00

0 
Kr

an
j



26 Kultura  

Enkrat pevke, vedno pevke
Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj ima dvajset let. Ob jubileju smo uživali na 
slavnostnem koncertu v veliki dvorani Slovenske filharmonije.

Kakšen kontrast. V zboru, ki 
šteje »že« dvajset let, pojejo 
najmlajše pevke. Pevke, med 

katerimi bi marsikateri lahko že 
pripisali pevsko obetavnost. Prav-
zaprav ima tudi zgodba Dekliškega 
pevskega zbora Gimnazije Kranj 
več poglavij. Njegova rdeča nit pa je 
namreč, da gre za gimnazijski zbor, 
v katerem dekleta praviloma prepe-
vajo največ toliko let, kolikor so dija-
kinje gimnazije. Dirigent tako vsako 
leto del zbora izgubi, hkrati pa vanj 
vstopijo petja željne dijakinje prvih 
letnikov.

Takole o tem razmišlja aktu-
alni dirigent zbora Erik Šmid: »To 
je hkrati prekletstvo in blagoslov. 
Prekletstvo v tem smislu, da dekleta 

v štirih letih ravno naučim peti, da 
lahko posrkajo vse znanje, potem pa 
grejo. Največji plus tega zbora pa je, 
da nove pevke ves čas prinašajo nov 
veter, novo energijo in novo željo po 
petju. Pri vsem tem pa je najbolj po-
membno to, da pevke na gimnaziji 
vzgajamo, da bodo potem lahko pele 
naprej v drugih odraslih pevskih 
zborih.«

A vrnimo se h koncertu, ki je 
minil v znamenju dveh zborov in 
solistk, komornega orkestra ter pol-
ne dvorane in vznesenega vzdušja. 
Pomenljiv naslov Nekaj je v zraku 
po pesmi Toneta Pavčka, ki smo jo 
tisti večer med drugim tudi slišali 
v zborovski izvedbi, je že dal vedeti 
nekaj o pravem ozračju za ustanovi-
tev zbora pred dvajsetimi leti, ko je 
profesorica matematike na kranjski 
gimnaziji Barbara Kušar, takrat tudi 
sama pevka v APZ France Prešeren, 

prevzela skupino deklet, dijakinj 
prvih letnikov, željnih zborovskega 
petja, in ustanovila Dekliško vokal-
no skupino Gimnazije Kranj.

Ob prejemanju zahval in aplavzu 
pevk za njen velik prispevek k delo-
vanju zbora je vidno ganjena Barba-
ra Kušar na kasnejše vprašanje, ali 

matematičarke tudi jokajo, odgovo-
rila: »Res sem bila ganjena. Že dolgo 
nisem doživela takega občutka na 
odru, pa naj gre za pevski nastop, ko 
smo se zbrale »stare« pevke Dekli-
škega zbora z vseh dvajsetih let, ali 
pa kasnejše zahvale za moje delo za 
zbor.« Vesela je bila tudi koncertne-
ga vzdušja, kar je bila najlepša potr-
ditev, da so pripravili pravi program 
za jubilej.

Poleg aktualnega Dekliškega 
pevskega zbora, sestavljenega iz se-
danjih gimnazijk, se je na koncertu 
predstavil tudi Projektni dekliški 
zbor, v katerem so se posebej za to 
priložnost zbrale nekdanje pevke 
vseh generacij. Slednji je pod vod-
stvom aktualnega dirigenta De-
kliškega zbora Erika Šmida, ki je 
suvereno in z izjemnim občutkom 
usmerjal celotno glasovno podobo 
večera, poskrbel že za prvi del kon-
certa, znamenito delo Stabat mater 

Igor Kavčič

Aktualne pevske moči Dekliškega zbora v skladbi Dežniki / Foto: tina Dokl

Dekliški pevski zbor 
Gimnazije Kranj so 
v dvajsetih letih ob 
ustanoviteljici Barbari Kušar 
vodili dirigenti Aco Bišćević, 
Primož Kerštanj, Marjeta 
Oblak in Erik Šmid.
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italijanskega baročnega skladatelja 
Giovannija Battiste Pergolesija. Pri 
izvedbi je sodeloval tudi Komorni 
baročni orkester in solistki Marta 
Močnik Pirc (sopran) in Urša Hribar 
(alt), obe nekdanji gimnazijki.

Drugi del večera je odprla aktual-
na zasedba dekliškega zbora z ljud-
sko kolednico Bog daj dobro večer, 
poslušali pa smo še skladbe Dežniki 
– poezijo Nika Grafenauerja, ki jo je 
uglasbila Tadeja Vulc, Schumanno-
vo romantično skladbo Povodni 
mož (Der Wasserman) in slovensko 
ljudsko Slišala sem ptičko pet, prav 
tako v priredbi Tadeje Vulc. V ne-
katerih skladbah jih je na klavirju 
spremljal še en nekdanji gimnazijec 
Gašper Jereb. Sledil je še tretji del 
koncerta s projektnim zborom, ki je 
zapel Pavčkovo Nekaj je v zraku v 
uglasbitvi Lojzeta Lebiča in še nekaj 
skladb. Združena zbora, po robu ce-
lotne dvorane se je razporedilo kar 
73 pevk, sta nas ob zaključku navdu-
šila z danes še kako aktualno sklad-
bo Colours of Peace (Barve miru) ter 
slovensko ljudsko Nocoj je pa res 
ena lepa noč v priredbi sestre Diane 
Novak, še ene nekdanje gimnazijke. 
Še veliko pevskih večerov kličemo 
Dekliškemu pevskemu zboru Gim-
nazije Kranj.

 POHITITE, DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Ni boljšega kot pridobiti novo MEGA 
znanje. Zato izkoristite še zadnjo priložnost, 
da se prijavite na brezplačno MEGA 
delavnico, na kateri bomo spoznali več o 
pomenu in prednostih medgeneracijskega 
sodelovanja. Za prvi korak se prijavite 
na delavnice@sodelovalnica.si. 
Več o programu pa si oglejte na 
www.sodelovalnica.si/delavnice.  
Se vidimo.

MDDSZ_Oglas_176x79_Delavnice-do 31-12-2022.indd  09/11/2022  15:28 Page 3

Navdušil je projektni zbor nekdanjih pevk ob spremljavi komornega orkestra / Foto: tina Dokl

Barbara Kušar, Marjeta Oblak in Erik Šmid so med zaslužnimi, da Dekliški pevski zbor še 
vedno prepeva. / Foto: tina Dokl
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Vsi drugačni, vsi evri

Ni vsak evro zgolj evro, bi lahko dejali ob ogledu razstave v Galeriji Prešernove 
hiše, ki zaznamuje dva jubileja – dvajset let od uvedbe evra kot gotovine in 
petnajst let uvedbe evra v Sloveniji.

Evro v vsej svoji raznolikosti je namreč osrednji 
eksponat tokratne razstave, ki jo v Gorenjskem 
muzeju tradicionalno enkrat na leto pripravijo v 

Numizmatičnem društvu Slovenije. To je že dvanajsta 
razstava po vrsti. Na ogled so bankovci, predvsem pa 
kovanci v mnogoterih izvedbah in podobah, nominalno 
vredni toliko, kot nam sporoča številka na njih, večina 
med razstavljenimi pa glede na njihovo posebnost v mo-
tivu tudi več.

»Evrska gotovina je bila z novim letom 2002 dana 
v obtok v dvanajstih državah članicah Evropske unije, 
natanko pet let kasneje pa smo evre dobili tudi Sloven-
ci. Po 16 letih in 14 dneh skupnega obtoka je evro torej 
izpodrinil tedanji slovenski tolar,« pojasni dolgoletni 
predsednik Numizmatičnega društva Slovenije Urban 
Mate.

Ob predstavljeni kratki zgodovini evra že v prvi vitri-
ni sledi predstavitev kovancev različnih držav, ki to de-
narno valuto uporabljajo. Trenutno jih je v Evropski mo-

netarni uniji 19, poleg njih pa je evro plačilno sredstvo še 
v štirih francoskih čezmorskih departmajih ter na Azo-
rih, Madeiri in na Kanarskih otokih. Na podlagi spora-
zumov o uporabi evra je v obtoku še v manjših državah, 
kot so Monako, Vatikan, Andora in San Marino, legalna 
denarna enota pa je tudi v Črni gori in na Kosovu, ki pa 
nimata sklenjenega nobenega sporazuma o uporabi evra 
in ne kujeta svojih kovancev. Evro kot plačilno sredstvo 
uporablja več kot 330 milijonov ljudi.

Sledi prikaz nekaterih priložnostnih kovancev, spo-
minskih za dva evra, in jih tudi najdemo v obtoku, tu pa 
so še zbirateljski kovanci, nominirani za tri, trideset in 
sto evrov, ki veljajo samo v Sloveniji in jih običajno ni v 
obtoku, saj so vredni več. Na razstavi so na ogled še ne-
katere posebne serije, ki se razlikujejo od običajnih po-
dob evra in so tudi iz druge kovine.

Predstavljeni so še bankovci, na katerih so skupni 
evropski simboli, tako prva izvedba kot nova serija, ki se 
je uveljavila med letoma 2013 in 2019 in je tudi bolje za-
ščitena. »Ti bankovci se zbirajo glede na to, kateri guver-
ner evropske banke je podpisan na njih,« dodaja zbiralec 
Janez Andrejc iz Kranja in nam s tem potrjuje, da ni vsak 
evro zgolj evro, ampak je še nekaj več.

Igor Kavčič

Razstavo sta pripravila Urban Mate in Janez Andrejc. / Foto: Igor 
Kavčič

Pri izbiri motiva na eni strani kovanca je vsaka država suverena. 
/ Foto: Igor Kavčič
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Slovansko-karibski džez
Saksofonist Jan Kus že desetletje živi in ustvarja v New Yorku. Pred dnevi je s 
svojo zasedbo Slavo Rican Assembly izdal glasbeni prvenec, album Intercosmic.

Kranjski saksofonist Jan Kus 
se je v enega največjih svetov-
nih džezovskih središč v New 

York leta 2012 sicer podal na magistr-
ski študij saksofona, a je na oni stra-
ni Atlantika tudi ostal. Še vedno živi 
in deluje v New Yorku, kjer ima med 
drugim tudi džezovsko zasedbo Slavo 
Rican Assembly, s katero je pred ne-
davnim izdal tudi glasbeni prvenec, 
album Intercosmic.

Gre za mešano slovansko-ka-
ribsko zasedbo, v kateri polovica 
glasbenikov prihaja iz slovanskega 
sveta, polovica pa s karibskega oto-
čja. Poleg Jana iz Slovenije prihaja 
še bobnar Žan Tetičkovič, vokalist-
ka Aleksandra Denda pa je po rodu 
iz Srbije. Drugo polovico tvorijo ba-
sist Dan Martínez, kitarist Gabriel 
Vicéns in tolkalec Victor Pablo, ki 
prihajajo iz Portorika, medtem ko je 
pianist Ahmed Alom s Kube.

Vso to raznolikost glasbenih 
vplivov je Jan Kus želel prikazati 
tudi na albumu, pri čemer pa ga ni 
nameraval preveč »zakoreniniti« le 

v glasbene tradicije domovin glas-
benikov. »Želel sem, da skupaj raziš-
čemo najrazličnejše glasbene žanre, 
ki so nas oblikovali na naši glasbeni 
poti – od džeza, funka, soula, gospe-
la, elektronske glasbe do hip hopa in 
progresivnega rocka. Tudi zato me-
nim, da album zveni zares iskreno, 
saj v glasbo na njem dejansko vklju-
čujemo vse te glasbene vplive,« je o 
izboru skladb na prvencu povedal 
saksofonist in hkrati poudaril, da se 

v njihovi zasedbi še vedno vse vrti 
okrog »glasbenega ognjišča« slo-
vanskega in karibskega glasbenega 
izročila.

Album Intercosmic je na voljo 
na številnih platformah za pretočno 
predvajanje vsebin, kot so Spotify, 
Apple Music, iTunes, Deezer …, fizič-
no kopijo pa je moč naročiti na sple-
tni strani priznane angleške založbe 
World Music Network, pri kateri je 
album izšel.

Igor Kavčič

Slavo Rican Assembly in še kdo ob zaključku poletne slovenske turneje na festivalu Arsana na 
Ptuju / Foto: arhiv Slavo rican assembly

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

REVIUM, DAMJANA ŽUN, S. P. 

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

051 606 228
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Jenkova nagrada
Letošnja prejemnica Jenkove nagrade za pesniško zbirko Prostor sred križišč 
je pesnica Nataša Velikonja.

Kot vsako leto Jenkove dne-
ve sklene svečana podelitev 
Jenkove nagrade, ki jo Dru-

štvo slovenskih pisateljev podeljuje 
za najboljšo pesniško zbirko zadnjih 
dveh let. Letos je bila podelitev v pri-
reditveni dvorani Mestne knjižnice 
Kranj. Po nagovorih kranjskega žu-
pana Matjaža Rakovca in predsedni-
ka Društva slovenskih pisateljev Du-
šana Merca so se z nekaj pesmimi iz 
svojih zbirk predstavili nominiranci 
za letošnjo nagrado Jernej Županič 
(iz zbirke Orodje za razgradnjo), Na-
taša Velikonja (Prostor sred križišč), 
Kristina Kočan (Selišča), pesmi Bra-
neta Mozetiča (Aktivistovi zapisi) pa 
je v njegovi odsotnosti brala lanska 
nagrajenka Nina Dragičević.

Žirija v sestavi Alja Adam (pred-
sednica) in člani Ivan Dobnik, Fran-
ci Novak, Klarisa Jovanović ter lan-
ska dobitnica Jenkove nagrade Nina 
Dragičević je med bogato pesniško 
produkcijo zadnjih dveh let omenje-
ne štiri pesniške zbirke ocenila za 
tiste, ki v svoji edinstvenosti in po-
sebnosti izstopajo med drugimi no-
voizdanimi zbirkami.

Letošnjo nagrado pa je prejela 
uveljavljena pesnica Nataša Veliko-
nja za pesniško zbirko Prostor sred 
križišč, ki je lani izšla pri založbi 
Škuc. Pesniška zbirka Prostor sred 
križišč je sedma zbirka Nataše Veli-
konja. Kot je povedala v nagovoru ob 
nagradi, je pisati začela nekoč davno, 
v najstniških letih, zaradi dobesedno 
fizične, telesne nuje ustvariti real-
nost, v katero bi lahko zasidrala svo-
ja stremljenja in hotenja. »Govorim 

seveda o ljubezenski želji, o lezbični 
želji, ki je v tistih letih še nisem ime-
la niti znanja živeti niti okrog mene 
ni bilo okolja, da bi jo sploh lahko 
živela. Prostor zanjo – in s tem tudi 
zase – sem našla v poeziji,« je dejala; 
in v nadaljevanju: »S pesniško zbirko 
Prostor sred križišč sem iskala kanal 
svetlobe, ki bi me ohranil pri zdravi 
pameti v tej dobi mraka, destrukcije, 
mizerije, brutalnosti, padca racional-
nosti, takšnega in drugačnega nore-
ga oblastovanja, in ta kanal sem naš-
la, prav tako kot takrat pred desetletji, 
v ljubezni – v njeni vitalnosti, v njeni 
potenci, spoznavnem potencialu, ki 
ga nosi v sebi ob soočenju z drugim, 
z drugo, v njeni zmožnosti doumeva-
nja drugega, druge, ki se lahko izteče 

ne le v kontakt, v stik, temveč v spoj. 
Ljubezen je resda lahko slepilo vezi, 
lahko pa je tudi možnost zanjo.«

Kako bi bil videti prostor sred kri-
žišč, če bi ga naslikala? »Nočem biti 
klišejska, ampak zdi se mi, da bi ta 
kaos v prostoru, v katerem trenutno 
poskušam najti svoje mesto in ki ni 
nujno negativen ali pozitiven, najlaž-
je zajela v kakšni od slik Jacksona 
Pollocka,« v pomenljivem tonu doda 
Nataša Velikonja; da se na splošno 
počuti kot apatrid, kot človek brez 
domovine. »Zato se je v nenehnih 
premetih življenja dobro počutiti do-
brodošla. Lepo se je počutiti lepo, in 
danes se počutim lepo. Kot bi sodila 
nekam,« je pesnica z Jenkovo nagra-
do v rokah sklenila svoj nagovor.

Igor Kavčič

Letošnja prejemnica Jenkove nagrade Nataša Velikonja v družbi še dveh nominiranih avtorjev, 
Jerneja Županiča in Kristine Kočan / Foto: Primož Pičulin
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Povabili smo zanimive goste, 
pripravili zabaven kviz za otroke
in novim članom omogočili 
vpis s polovično letno članarino.

www.mkk.si

Mlada poezija

V času Jenkovih dnevov v 
zadnjih letih že tradicional-
no v Zavodu za turizem in 

kulturo Kranj pripravijo Kranjske 
vaje – zbornik, v katerem literarne 
prispevke objavijo kranjski osnov-
nošolci in dijaki. V letošnji izdaji pe-
smi in kratka prozna dela objavljajo 
učenci Osnovne šole Janeza Puharja 
Kranj – Center ter dijaki Gimnazije 
Kranj in Gimnazije Franceta Pre-
šerna. Nekaj najzanimivejših mla-
di literati tudi v živo predstavijo na 
spominskem dogodku ob Jenkovem 
nagrobniku v Prešernovem gaju. Pe-
sem, ki jo objavljamo, je napisala di-
jakinja Gimnazije Kranj Brina Mohar. 
Podpisani všečkam.

Cosmopolitan
Posluša italijanski rock,
kadi kubanske cigare,
oblači se v francoski šik,
a slači jo španski toreador.
Nadišavi se z indijskim pačulijem,
trga japonske češnje,

beži v korejske filme,
zbudi se s kolumbijsko kavo,
zadeva se z mehiško koko.
Pije čisto rusko vodko,
reže se s švicarskim nožem,
spi na multinacionalnih tleh,
joče le domače solze.

Igor Kavčič

Brina Mohar bere svojo pesem Cosmopolitan. / Foto: Primož Pičulin
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Kranjski plesalci med najboljšimi na svetu
Kranjski plesalci hip hopa in breakdancea so blesteli na svetovnem prvenstvu 
v Gradcu: osvojili so dva naslova svetovnih prvakov in štiri naslove podprvakov.

Kranjski plesalci hip hopa in 
breakdancea so konec okto-
bra na svetovnem prvenstvu 

v avstrijskem Gradcu dokazali, da 
so med najboljšimi na svetu. Član-
ska mala skupina Jay Dance Studia 
je osvojila naslov svetovnih podpr-
vakov v hip hopu. Drugo mesto v tej 
zvrti so si v svojih kategorijah priple-
sale tudi mlade plesalke kranjskega 
kluba Impulz Lina Dolinar, Lara Le-
tnikoska in Kaja Škrjanc. Mladinci 
Plesnega kluba BiT pa so blesteli v 
breakdanceu, saj je mladinska sku-
pina osvojila naslov svetovnih pr-
vakov, solista Leon Marcel Kodra in 
Gašper Dimnik pa sta se uvrstila na 
prvo in drugo mesto.

Svetovni članski viceprvaki
Člansko malo skupino Jay Dance 

Studia, ki je osvojila naslov svetov-

nih podprvakov, so sestavljali: Be-
njami Xhaferi, Ožbej Vodnik, Larisa 
Milojčič, Eva Bukovec, Ina Bukovec, 
Pia Štepic in Špela Štrukelj. Nasto-
pili so v konkurenci 49 članskih 
malih skupin, v finalu pa so se po-
merili z Dansko, Švedsko, Poljsko in 
Slovaško. Pot do naslova svetovnih 
viceprvakov ni bila enostavna, saj 
so se morali prebiti čez štiri kroge. 
Priznavajo, da je bilo plesati v finalu 
zanje že zmaga sama po sebi, sto-
pničke pa so bile na koncu še toliko 
slajše.

V skupini so 17 in 18 let stari ple-
salci, z njimi pa pleše tudi njihov 
28-letni trener Benjamin Xhaferi. 
Pred svetovnim prvenstvom so po-
leg rednih treningov med tednom 
v dvorani dodatno preživeli tudi po 
osem ur ob koncih tedna, a je bil na 
koncu trud poplačan. Nekateri med 
njimi plešejo že deset let, drugi pet 
let ali tudi manj, vse pa povezuje lju-
bezen do plesa in dobre glasbe.

Trenerji in vodstvo Jay Dance 
Studia ne skrivajo, da so od članske 
male skupine pričakovali vrhunski 
rezultat, saj verjamejo v svoje plesal-
ce. »Po vseh urah treningov, z nači-
nom treniranja in zrelim pristopom 
do tekme smo vedeli, da se bodo 
uvrstili zelo visoko. Plesalci so z vsa-
kim krogom pridobivali samozavest 
in na koncu so tudi sami pričakova-
li visok rezultat,« so povedali v Jay 
Dance Studiu. Omenjena mala skupi-
na se lahko pohvali tudi z naslovom 
letošnjih evropskih viceprvakov in 
s tretjim mestom na državnem pr-
venstvu, kot del kategorije članskih 
formacij pa tudi z zmagami in sto-
pničkami na letošnjih mednarodnih 
festivalih. Jay Dance Studio se je si-
cer na svetovno prvenstvo odpravil z 
vsemi tekmovalci svoje plesne šole, v 
kategoriji produkcije pa so se razve-
selili še četrtega mesta.

Obetavne mlade plesalke hip 
hopa

Kranjski Impulz je na svetovnem 
prvenstvu v različnih starostnih ka-
tegorijah hip hopa imel kar 39 plesal-
cev, domov pa so se vrnili z dvema 
nazivoma svetovnih viceprvakinj 
in drugimi visokimi uvrstitvami. 
Naziv podprvakinj sta si v mladin-
ski kategoriji med 111 pari priplesa-
li Lina Dolinar in Lara Letnikoska, 
Kaja Škrjanc pa med 191 solistkami 
v pionirski kategoriji. »V res izjemni 
konkurenci plesalcev iz kar 31 držav 
sveta in z neverjetnim znanjem in 
prikazanim plesom na zelo visoki 
ravni smo s svojimi uspehi zelo za-
dovoljni,« so ponosni v klubu.

Vodja plesne šole Impulz Darja 
Šuster pravi, da so uspeh svojih ple-
salk in plesalcev deloma pričakovali. 

Ana Šubic

Članska mala skupina Jay Dance Studia je osvojila naslov svetovnih podprvakov v hip hopu.
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Ne nazadnje je bila Kaja, ki je tudi državna prvakinja, le-
tos na evropskem prvenstvu tretja, Lina in Lara, ki sta dr-
žavni podprvakinji, pa sta bili peti. »Pridno smo trenirali, 
dvigovali formo in tehniko in si priplesali drugi mesti na 
svetovnem prvenstvu,« je dejala Šusterjeva in dodala, da 
je bila konkurenca zelo huda prav na vseh nivojih: tako v 
pionirski, mladinski kot članski kategoriji. »Da te sodnik 
opazi v takšni množici plesalcev, moraš plesati več kot 
vrhunsko. Če je tako velika konkurenca, mora plesalec, ki 
si pripleše finale, plesati kar 18-krat v enem dnevu oz. v 
delu dneva, namenjenem njegovi kategoriji,« je razložila 
Darja Šuster.

Lina in Lara plešeta s trenerjem Maticem Erženom, 
Kaja pa trenira freestyle hip hop s trenerjem Mihom Je-
lovčanom. Tudi on je bil na svetovnem prvenstvu kot 
plesalec v članski solo kategoriji, priplesal pa si je finale 
in na koncu šesto mesto med 99 solisti. V finale so se 
prebili še drugi plesalci Impulza. Pionirska mala skupi-
na Mighty Ducks je bila edina slovenska mala skupina 
v finalu in si je v konkurenci 45 skupin priplesala šesto 
mesto. Že omenjena Lara Letnikoska se je prav tako ve-
selila šestega mesta med 185 solistkami v mladinski ka-
tegoriji, mladinska mala skupina Youngsters pa osmega 
mesta v konkurenci 61 skupin.

Svetovni prvaki v breakdanceu
Mladinci Plesnega kluba BiT pa so dosegli izjemen us-

peh v breakdanceu. Njihova mladinska skupina je osvojila 
naslov svetovnih prvakov. Sestavljajo jo Gašper Dimnik, 
Tadej Henigman, Bor Jenko, Leon Marcel Kodra, Bernard 
Klojčnik Zaplotnik in Tian Strakoš. »V hudi konkurenci so 
se v finalu za prvo mesto pomerili z reprezentanco iz Hr-

vaške,« je pojasnila vodja kranjskega PK BiT Tina Veras. 
Uspeh mladinske skupine sta dopolnila še Leon Marcel 
Kodra, ki je svetovni prvak v breakdanceu v konkurenci 
več kot 30 solistov med starejšimi mladinci, in Gašper Di-
mnik, ki se je uvrstil za njim in postal podprvak.

Vse omenjene fante trenirata brata Miha in Janez Ječ-
nik - Jay, ki sta po besedah Verasove dobitna kombinacija. 
»Jay sestavi koreografijo, jih psihološko pripravi in motivi-
ra, Miha pa fante natrenira s tehnično izvedbo breakdance 
prvin,« je pojasnila in dodala, da se za uspehi skriva veli-
ko treningov. Glede na to, da so fantje lani osvojili naslov 
evropskih prvakov, so se nadejali dobrega rezultata tudi 
na svetovnem prvenstvu, kljub temu pa so se morali zelo 
potruditi in pridno trenirati. »Z uvrstitvijo so dokazali, da si 
vse nazive res zaslužijo in vsi v Plesnemu klubu BiT smo 
zelo ponosni nanje,« jih je pohvalila Tina Veras.

Svetovni podprvakinji v hip hopu med pari v mladinski kategoriji Lina 
Dolinar in Lara Letnikoska s trenerjem Maticem Erženom

Kaja Škrjanc, druga najboljša na svetu med hip hop solistkami  
v pionirski kategoriji, s trenerjem Mihom Jelovčanom, ki je bil šesti  
v članski solo kategoriji.

Mladinska skupina Plesnega kluba BiT, ki je postala svetovni prvak v 
breakdanceu
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Če želite napredovati v svoji telesni pripravi, če ste kolesar ali pa samo 
začetnik, potem je naša telovadnica prava za vas. 

Vabljeni vsi ljubitelji kolesarjenja v različnih panogah. 
Vabljeni tudi drugi športno aktivni, katerih prioriteta je izboljšati  
svoje fizične sposobnosti ali zgolj izguba telesne teže in maščobe.

Vadbe temeljijo na celostni pripravi telesa – funkcionalnosti, vzdržljivosti, 
pridobivanju moči, eksplozivnosti, koordinaciji in mobilnosti.

Vaje se izvajajo z lastno težo, utežmi, elastikami in kardio napravami.  

Stopenj je več, od začetnih do profesionalnih. Vodilni koncept naših vadb 
so funkcionalni treningi za kolesarje, od tod tudi naš slogan FIT4BIKE. 
Rezultati vadb pa so vrhunski tudi pri vseh ostalih športih. 

Vsak posamezni trening je unikaten, vadbe pa so predvsem skupinske 
(od 5 do 8 oseb) in potekajo dvakrat do trikrat tedensko. Še posebej pa 
dobrodošli v jutranjih in dopoldanskih urah.

P R I M A R N A  B A R V N A  V E R Z I J A
s v e t l a  p o d l a g a

Novo fitnes sezono  
začnite v novem fitnesu

Pridružite se nam v povsem novi 
telovadnici Fit4Bike v Stražišču,  
na Benedikovi 25, na mestu starega 
Benedikovega kegljišča.
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Zlata na balkanskem prvenstvu

Kranjčanka Lana Tisa Nadižar je bila najboljša v katah med mlajšimi  
članicami do 21 let.

V Karate klubu Kranj se vese-
lijo novega velikega uspe-
ha. Lana Tisa Nadižar je na 

22. Balkanskem prvenstvu v Baru 
v Črni gori osvojila zlato medaljo v 
katah med mlajšimi članicami do 
21 let. Tekmovala je v konkurenci 25 
tekmovalk iz Bosne in Hercegovine, 
Črne gore, Grčije, Hrvaške, Kosova, 
Romunije, Severne Makedonije, Sr-
bije in Slovenije. Prepričljivo je bila 
najboljša v vseh štirih krogih tek-
movanja. Za Karate klub Kranj je to 

prva prva zlata medalja v katah na 
mednarodnem tekmovanju takšne-
ga nivoja.

Pred balkanskim prvenstvom je 
18-letna Kranjčanka tekmovala na 
kadetskem, mladinskem in svetov-
nem prvenstvu U21 WKF. Uvrstila 
se je v drugi krog, med 32 najboljših 
tekmovalk v katah na svetu. Zanjo 
je bilo to sploh prvo svetovno prven-
stvo. Zadnjih sedem let je v različ-
nih starostnih kategorijah članica 
slovenske reprezentance. »Tako kot 
prej v mladinski tudi sedaj v članski 
kategoriji želim zastopati Slovenijo 
na najbolj odmevnih tekmovanjih 
(mednarodni turnirji, evropska in 

svetovna prvenstva),« razmišlja o 
ciljih. Na dosedanji športni poti je 
dosegla že lepo število uspehov, med 
katerimi v ospredje postavlja naslo-
ve posamične državne prvakinje v 
letih 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 in 
2022, medtem ko so naslov držav-
nih prvakinj v ekipni konkurenci 
osvojile v letih 2016, 2017, 2018, 2019 
in 2020. Bila je tudi članica ekipe, ki 
je osvojila tri medalje na balkanskih 
prvenstvih, in sicer leta 2016 v Be-
ogradu (bron), leta 2017 v Istanbulu 
(srebro) in leta 2019 v Brežicah (bron).

Karate je začela trenirati pri pe-
tih letih v Karate klubu Kranj. »Za ta 
šport me je navdušil oče Stane Na-

Maja Bertoncelj
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Masaža in šport   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor

Miha Vizjak, inženir gozdar-
stva in vsestranski športnik, 
se je v zadnjih letih zapisal 
zdravilstvu. V Preddvoru 
samostojno de luje v svo-
jem terapevtskem kotičku, 
ki je pravi naslov za edins-
tvene masaže z izjemnimi 
zdravilnimi učinki. V svoji 
praksi združuje znanja 
klasične in športne masa-
že, manualne terapije, 
tra dicionalne kitajske 
medicine in uporabne kinezio-
logije. Posamezniki, ki pridejo k Mihu po pomoč, so 
deležni toplega sprejema in celostne obravnave. 

Trdno zdravje in dobro počutje sta pri Mihu na prvem 
mestu, terapija in preventiva gresta z roko v roki. Poleg 
zdravilstva deluje Miha tudi v športni rekreaciji kot učitelj 
nordijske hoje in teka na smučeh z licenco Smučarske 
zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi podjetji, 
društvi in posamezniki. 

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične 
pri raznovrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, 
srcem in ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim 
kanalom, športnimi in delovnimi poškodbami, pri pokli-
cnih boleznih, kot podpora po operativnih posegih …)

refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem 
telesu in raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo 
vitalnost in trdno psihofizično zdravje)  lahko se 
izvaja tudi skozi oblačila!
sprostitvena masaža (blagodejna masaža za umiritev, 
sprostitev in boljše počutje) 
* enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min 20 €,  
do 60 min 30 €
nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
tera pevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni 
tečaj 50 €
 v zimskem času tudi tečaji teka na smučeh!

svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min)  30 €

Na masažo pri Mihu se lahko naročite na tel. 041 855 
435 ali pišete na miha.vizjak@gmail.com. Na Belski 
cesti 59 v Preddvoru ima odprto vsak dan od ponedeljka 
do petka po dogovoru med 8. in 20. uro. Več o njegovi 
dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

dižar, ki se s karatejem ukvarja že 47 let in je tudi trener 
in mojster karateja (6. dan). Svojo športno kariero sem 
usmerila v kate, kjer imam velike ambicije. Od leta 2016 
tekmujem za slovensko reprezentanco. Takrat je trening 
karateja postal tudi moja največja obveznost. Na doseda-
nji športni poti sem se naučila, da se lahko s pravo voljo 
in vztrajnostjo doseže veliko, še veliko več pa z močno 
podporo in skupnim delom ter sodelovanjem,« je pove-
dala. Od začetka športne kariere je trener njen oče, tre-
ninge pa dopolnjuje še s treningi z osebnim trenerjem, 
kjer je poudarek na treningu moči in fizični pripravlje-
nosti ter eksplozivnosti.

Njena vzornica je japonska tekmovalka v katah Rika 
Osami. »Že od mladih nog gledam in analiziram njen 
način treninga in izvajanja kat na večjih tekmovanjih,« 
še pravi Lana Tisa Nadižar, dijakinja Gimnazije Franceta 
Prešerna.

Lana Tisa Nadižar tekmuje v katah.  
/ Foto: osebni arhiv, Matevž Zupan - Mev
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Prva Slovenka s skupno zmago
Gorska tekačica Mojca Koligar je sezono zaključila kot skupna zmagovalka 
svetovnega niza desetih tekem Vertikal kilometer.

Tekmovanje se je pretekli me-
sec zaključilo ob Gardskem 
jezeru v Italiji. Skupna zmaga 

je bil edini resen cilj sezone Mojce 
Koligar. Gorska tekačica iz Kranja je 
s tem postala prva Slovenka, ki ji je 
to uspelo.

V sezono je vstopila motivirana. 
»Postala sem članica ekipe Scarpa 
Spa, kar mi je dalo nove motivaci-
je, novega zagona. V ekipi je največ 
Italijanov, sicer pa smo mednarodno 
zelo pisana druščina. Odprle so se mi 
nove športne in poslovne priložnos-
ti. Ne gre zgolj za podporo z opremo, 
omogočajo tudi osebno in poslovno 
rast ter povrnitev stroškov nastopa-
nja na tekmovanjih. Tek mi postaja 
vse bolj igra, spoznavanje novih kra-
jev ter ljudi pa neprecenljiv del živ-
ljenja. Zmage in uspešni nastopi so 
le majhen kamenček v mozaiku do-
živetij,« je pojasnila. Sezono ocenjuje 
kot uspešno. »Je uspešna, čeprav po 
časih nisem napredovala, a sem se 
s tem prenehala obremenjevati. To 
so le številke. Na pokalih se nabere 
prah. Spomini na doživetja ostanejo 
za vedno.« Še vedno je tudi članica 
KGT Papež, ki ga zastopa na tekmah 
v Sloveniji. Letos se jih ni udeležila 
veliko. Bila je na državnem prven-
stvu v gorskem teku na Ratitovcu, 
na Hrastnik trailu, ki je prav tako 
štel za državno prvenstvo, Slovenijo 
je zastopala na evropskem prven-
stvu v gorskem teku ... »V preteklosti 
so me pestile poškodbe in zato sem 
zelo zmanjšala treninge hitrosti, ki 
jih skorajda ne izvajam več. Vertikal 
tekmovanja so bila tako najprimer-

nejša. Manj je možnosti za poškod-
be, poleg tega zame velja, da bolj ko je 
strmo, bolj uživam. Na tekmi narediš 
od dva do štiri kilometre in prema-
gaš tisoč metrov višinske razlike. 
Ves čas odkrivaš, kako se najbolj op-
timalno gibati. Naklon spremeni na-
čin gibanja. Upam, da bo tudi pozimi 
kakšen zimski vertikal po smučišču 
ali pa trail. Sem kar nekoliko po-
grešala trail tekmovanja. Znova se 
počutim močno in nimam težav z 
zdravjem, tako da računam, da bi v 
prihodnji sezoni lahko tekla tudi na 
kakšnem trailu več,« je povedala. Po-
godbo z ekipo Scarpa ima do konca 
leta 2023. »Prihodnjo sezono imam 
še interes tekmovati na visoki ravni, 
potem pa bo čas še za druge izzive. 
Narava bo še vedno pomemben del 
mojega življenja, ne pa več tudi tek-
movanja. Že sicer nisem ravno tek-
movalen tip. Tečem od otroških let, 
na prvo tekmo v gorskem teku pa 

sem šla šele leta 2017. Zaželela sem 
si nove izkušnje, ki sem jo dobila. 
Vem, kje so moje zmogljivosti,« raz-
mišlja 40-letna Mojca Koligar.

V življenju teži k ravnovesju v te-
lesu. »Vsi težki treningi in tekme ga 
poderejo, zato sem poskusila veliko 
stvari, ki bi pripomogle k čim boljši 
regeneraciji. Terapije, ki so mi po-
magale, sedaj izvajam tudi drugim. 
Najpomembnejše pa je zavedanje, da 
si človek največ lahko pomaga sam 
in prevzame odgovornost za zdravje 
in srečo v življenju. Vsak sam zase 
najbolj ve, kaj dela narobe. Telo nas 
opozarja toliko časa, da ga slišimo. 
Večkrat ko gremo čez svoje meje, 
višji davek plačamo. Tega se zave-
dam in zato se po prihodnji sezoni 
ne vidim več v vrhunskem športu,« 
je še povedala. Letos je naredila še 
en pomemben korak: stopila je na 
samostojno poslovno pot in v Straži-
šču odprla regeneracijski center.

Maja Bertoncelj

Mojca Koligar s pokalom za skupno zmago v svetovnem nizu tekem Vertikal kilometer  
/ Foto: Maja Bertoncelj



Uspehi atletovAtletskega kluba Triglav Kranj 
so rezultat sistematičnega dela

V svojih vrstah imajo tudi najboljšo mlajšo mladinko v državi. To je Brina Likar. Za atlete 
skrbijo številni trenerji, na voljo imajo tudi terapevtsko podporo.

Atletski klub Triglav Kranj ima dolgo in 
uspešno zgodovino. Ustanovljen je bil 
že daljnega leta 1956. V dobrih 65 letih 
je bilo veliko vzponov in tudi padcev. 
Trenutno je rezultatsko blizu uspehov iz 
obdobja konca devetdesetih let in začet-
kom novega tisočletja, ko je blestela Bri-
gita Langerholc.
Najtežje je bilo prebroditi finančno in ka-
drovsko krizo med letoma 2004 in 2008. 
Z novim predsednikom mag. Tomažem 
Kukovico in direktorjem kluba Matjažem 
Polakom so se stvari začele postavljati v 
pravo smer. V letu 2012 je klub dobil po-
klicnega trenerja Blaža Čadeža, ki je sis-
temsko postavil delovanje Atletske šole 
Triglav Kranj. »Načrtno smo začeli izvajati 
atletski krožek za prvo triado na kranjskih 
osnovnih šolah. To se nam je obrestovalo 
z večjim prilivom otrok in posledično tudi 
z več talentiranih atletov. V letu 2016 smo 
začeli delati tudi s predšolskimi otroki. 
V klubu delujemo v vseh starostnih ka-
tegorijah. Vsaka od selekcij ima na voljo 
dva trenerja, ki sta strokovno izobražena 
in licencirana trenerja Zveze atletskih tre- nerjev Slovenije,« pojasnjuje Blaž Čadež, 

ki je vodja strokovnega dela trenerjev. 
Poleg njega so trenutno glavni trenerji 
selekcij Matjaž Polak, Saša Eberl, Tomaž 
Janežič, Jernej Kokalj, Katja Mihelič, Tjaša 
Kristanc, Petra Rahne, Janž Flajnik, Anže 
Oštarijaš, Nina Končan, Ema Šparovec 
in Anja Neža Šmid. Atleti imajo na voljo 
tudi vrhunsko terapevtsko podporo. Za 
masaže in fizioterapijo skrbi diplomirana 
fizioterapevtka Nina Končan, za medicin-
ske in nutricistične storitve imajo atleti na 
voljo zdravnika Krištofa Knapa, dr. med.
Atleti so bili tudi v letošnji sezoni zelo us-
pešni. Prvo ime kluba je mlada skakalka 
v daljino Brina Likar, ki je nizala uspehe 
tako na domačih kot na mednarodnih 
tekmovanjih. Postala je evropska podpr-
vakinja in balkanska prvakinja v kategoriji 

U18 v skoku v daljino, postavila je državni 
rekord v skoku v daljino s 654 centimetri 
za kategoriji U18 in U20. Poleg tega je 
bila razglašena za naj atletinjo leta v ka-
tegoriji U18 in dobila bronasto plaketo 
AZS za mednarodne uspehe v tem letu. 
Zelo uspešni so bili tudi Rok Ferlan, Ana 
Rus, Neža Dolenc, Hana Sekne, Pika Bikar 
Kern in Maj Bizjak. Med nagrajenci za naj 
atlete leta je bila Hana Sekne druga med 
pionirkami, Ana Rus pa tretja med starej-
šimi mladinkami.
Da ima klub dobro tradicijo, potrdi vsako 
leto udeležba več kot 800 atletov in atle-
tinj na tradicionalnem Mednarodnem 
atletskem mitingu – Memorialu Vučko. 
Za uspešno delovanje potrebujejo tudi 
sponzorje in donatorje. Atletskemu klu-
bu Triglav Kranj v zadnjem desetletju s 
sponzorskimi sredstvi največ pomaga 
podjetje Štern Group podjetnika Klemna 
Šterna iz Gorič. Zahvaljujejo se še Zavaro-
valnici Triglav, ki je njihov stalni sponzor 
že desetletja, ter Žitu in Intersportu.

Atleti AK Triglav Kranj, ki so se v letošnji sezoni posebej izkazali: z leve zadaj Rok 
Ferlan, Neža Dolenc, Pika Bikar Kern, Maj Bizjak in eden izmed trenerjev Blaž 
Čadež, spredaj z leve Brina Likar, Hana Sekne in Ana Rus. / Foto: Gorazd Kavčič

Brina Likar, atletinja leta med mlajšimi 
mladinkami / Foto: AZS, Peter Kastelic

Vse informacije o treningih  
in delovanju kluba so dostopne na 

spletni strani www.ak-triglav.si. 
Vpis poteka celo leto.
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Kariero mladinke končala tik pod 
zmagovalnim odrom

Sredi oktobra je Kranjčanka Zala Urh nastopila na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v šahu na Sardiniji ter za las zgrešila odličje, a še vedno osvojila 
odlično četrto mesto ter se poslovila od tekmovanj v mladih konkurencah.

Med 12. in 22. oktobrom je po-
tekalo svetovno šahovsko 
prvenstvo za mlade do 20 

let, na njem pa je skupno nastopilo 
186 šahistk in šahistov iz 58 držav, do 
tega 66 deklet. Odlično se je izkazala 
tudi 20-letna Kranjčanka Zala Urh, 
ki je bila do zadnjega trenutka tudi v 
boju za medaljo.

»Vedela sem, da na svetovno mla-
dinsko prvenstvo odhajam zadnjič. 
V zadnjih letih sta dve svetovni mla-
dinski prvenstvi zaradi epidemije 
odpadli oziroma so se nekatera tek-
movanja nadomestila s tekmovanji 
na spletu. To seveda ni isto, meni 

osebno to ni všeč. Tako sem v zad-
njih dveh letih večinoma nastopala v 
članskih konkurencah,« je po vrnitvi 
s prvenstva povedala Zala Urh.

»Prav zato, ker kar nekaj časa na 
večjem tekmovanju nisem nastopa-
la med mladinkami, sem se želela 
izkazati. Vseeno si nisem zastavila 
previsokih ciljev, saj je bilo za menoj 
kar težko poletje, ko je šlo marsikaj 
narobe. Tako sem šla na Sardinijo 
zelo sproščena, moj cilj je bila zgolj 
uvrstitev v prvo tretjino tekmovalk. 
Ker nas je nastopalo 66, sem računa-
la, da se uvrstim do dvajsetega mes-
ta. Po ratingu sem bila postavljena 
kot trinajsta nosilka,« je pojasni-
la Zala Urh, ki jo je na prvenstvu 
spremljal trener Matjaž Mikec. »Zelo 

sem hvaležna Šahovski zvezi Slove-
nije, da sva imela s sotekmovalcem 
na prvenstvu, ki je trajalo skoraj dva 
tedna, lahko trenerja. Vsak dan je 
bila na sporedu ena partija, en dan 
pa tudi dve. Meni osebno to ne od-
govarja, saj se rada na vsako parti-

jo dobro pripravim. Tako sem drugo 
partijo v istem dnevu izgubila in to 
je bil tudi moj edini poraz na prven-
stvu. Na drugih sem zmagala ali 
remizirala,« je povedala Zala, ki je v 
enajstih kolih zbrala osem točk, rav-
no toliko kot tretjeuvrščena tekmo-
valka Kazahstanka Meruert Kama-
lidenova, po dodatnih kriterijih pa je 
na koncu Zala zasedla četrto mesto.

»Čakanje na konec zadnje partije 
je bilo zaradi različnih kombinacij 
zelo stresno, in ko je padla odločitev, 
sem bila nekaj minut kar žalostna. 
Potem sem se sprijaznila in ugotovi-
la, da sem igrala po najboljših močeh 
in da bi bilo težko narediti kaj več. Na 
koncu sem tudi za četrto mesto do-
bila lep pokal in domov odšla dobre 
volje,« je še povedala Zala Urh, sicer 
študentka računalništva v Ljubljani, 
ki si je za cilj postavila tudi, da čim 
prej postane tudi šahovska velemoj-
strica.

Vilma Stanovnik

Uspešna kranjska šahistka Zala Urh / Foto: tina Dokl

Na Sardinijo sem šla zelo 
sproščena, moj cilj je bila 
zgolj uvrstitev v prvo tretjino 
tekmovalk.
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Čez lužo z dobro popotnico

Kranjčan Miha Hrobat se po uspešnih pripravah že veseli prvih tekem 
svetovnega pokala v smuku in superveleslalomu.

Smučar Miha Hrobat si je poleti z družino privoščil 
nekaj dni oddiha na morju, večino časa od lanske 
do letošnje sezone pa je preživel na treningih. Ti so 

bili letos spet malce posebni, saj so jih velik del opravili 
na snegu v Čilu.

»Treninge kondicije sem začel že na začetku maja. Z 
Žanom Kranjcem sva skupaj delala z Mitjem Bračičem. 
To je trajalo do konca julija, takrat pa smo šli v Saas-Fee 
na prvi krajši začetni trening. Tam smo preizkušali opre-
mo, saj si nismo želeli, da bi imeli na treningu v Čilu s 
tem kakšne težave. Konec avgusta smo se nato, po treh 
letih, znova odpravili v Čile, kamor dve leti nismo mogli 
zaradi koronavirusa, eno leto pa zaradi slabih snežnih 
razmer,« je pred novo sezono povedal 27-letni Miha Hro-
bat, ki je bil navdušen nad razmerami v Čilu.

»Pogoji so bili res dobri. Ko smo prišli, je bilo zadosti 
snega, ki je padel malo prej. Ta se je hitro strdil, tako da 
smo kmalu imeli pogoje, ki so bili podobni kot na tek-
mah svetovnega pokala. To pomeni, da je bilo na progi 
tudi ledeno in je treslo. Tako smo naredili to in še več, kot 
smo pričakovali od treningov,« je tudi povedal član ASK 
Triglav Kranj, ki se je tam uspešno udeležil tudi priprav-
ljalnih tekem, saj je na eni zmagal, na drugi pa je osvojil 
tretje mesto.

»Tekem smo se udeležili predvsem zato, da bi mal-
ce začutili tekmovalni duh in da ne bi zgolj ponavljali 
treninga za treningom. Seveda si na tekmi malce bolj 
živčen in tudi zato so takšne preizkušnje dobre. Lahko 
rečem, da mi je šel smuk zelo dobro, pri superveleslalo-
mu pa sem se še malce lovil. Očitno so mi malenkostne 
spremembe na opremi prinesle še dodatno hitrost na 
lažjih delih proge, kjer doslej nisem bil tako dober kot na 
težjih,« je še povedal Miha Hrobat, ki je prejšnji teden že 
odpotoval proti Amerki, kjer ga čakajo zadnji treningi in 
nato prve tekme nove sezone.

»Moj cilj je, da se tako v smuku kot superveleslalomu 
uvrstim v finale, kar pomeni med 25 najboljših na svetu. 
Prav tako si želim biti čim boljši na februarskem svetov-
nem prvenstvu in tam pokazati dve najboljši vožnji,« je 
še dodal hitri Kranjčan Miha Hrobat.

Vilma Stanovnik

Miha Hrobat se je na novo zimo dobro pripravil. / Foto: arhiv Mihe 
Hrobata

cetrtek 17. 11. 
14.00 -20.00

petek 18. 11. 
09.00 -20.00

sobota 19. 11. 
09.00 -19.00

v kletni etaži
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40 Napovedujemo  

Turneja filma 
o športih na prostem

V sklopu turneje evropskega filma 
o športih na prostem bo v četrtek, 
24. novembra, projekcija tudi v Kranju.

Enaindvajseta izvedba turneje priznanega evrop-
skega filma o športih na prostem EOFT (European 
outdoor film tour) tudi to jesen gostuje v izbranih 

evropskih državah, med njimi je tudi Slovenija. Po ok-
tobrski premieri v Ljubljani bo v slovenskih kinema-
tografih konec tega meseca še šest projekcij. V četrtek, 
24. novembra, tudi na Gorenjskem, in sicer ob 20. uri v 
kranjskem Cineplexxu. V filmu je predstavljenih osem 
zanimivih zgodb. Junak naslovne je ultra tekač Timothy 
Olson, gledalce pa med drugim navdušujejo še plezalci, 
gorski kolesar, padalec, »freeride« smučarji ter ekstrem-
na kajakašica.

V sodelovanju z EOFT smo ogled filma omogočili tudi 
enemu naročniku Gorenjskega glasa, in sicer Juretu Za-
plotniku z Golnika, ki je imel največ sreče v oktobrski 
nagradni igri. »Sem ljubitelj potovanj in športov na pros-
tem, tako da bom zagotovo užival. Ob ogledu napovedni-
ka na spletu me je najbolj pritegnila zgodba ekstremne 
kajakašice Nourie Newman,« nam je povedal Jure, ki 
se je pred leti s partnerico tudi sam podal na veslaško 
avanturo, obveslal je enega izmed hrvaških otokov.

Organizatorji turneje bodo med vsemi obiskovalci 
predstav izvedli tudi nagradni žreb za lepe praktične 
nagrade, povezane s športi na prostem. Samo v Kranju 
bodo podelili tudi dve knjigi Zagret za tek kranjskega 

avtorja Marka Robleka. Ta je v enem izmed svojih okto-
brskih podkastov gostil tudi glavnega akterja filma. Pred 
odhodom v kino vsekakor priporočamo ogled oziroma 
poslušanje Markovega podkasta, v katerem gostuje te-
kač Timothy Olson.

Damijan Rifl

V filmu je predstavljenih osem zanimivih zgodb. Junak naslovne je 
ultra tekač Timothy Olson. / Foto: eoFT

Ste vedeli:
–  da imajo vsa smučarska očala Alpina na notranji strani 

stekel premaz Fog stop proti rosenju
–  kaj pomenijo oznake na steklih smučarskih očal 

Alpina:
 •     Q , Polarizacija, s katerimi veliko bolje vidite v 

difuzni svetlobi
 •    Q-lite, Mirror, IR filter, svetloba je manj bleščeča,  

obvezna oprema v visokogorju
 •     V, Varioflex, fotosteklo, glede na jakost UV žarkov  

steklo potemni
–  da imajo nekatera očala Alpina celo vse tri lastnosti QVM  

(polarizacjo, fotosteklo, IR filter)
–  da imajo očala s sferičnimi lečami 1800 pogled
–   da oznaka OTG na embalaži pomeni,  

da pod smučarskimi očali lahko uporabljate  
svoja korekcijska očala

–  da so vsa smučarska očala Alpina Made in EU
–  da je na trgu preko 100 različnih smučarskih očal 

Alpina
–   da se v primeru poškodbe stekel lahko naročijo nova 

stekla (pri uvozniku ASA Naklo)
–  da dobite vse informacije glede smučarskih očal 

Alpina na www.asa.si

Vaterpolisti Triglava so med petkom in nedeljo gos-
tili vaterpolski turnir skupine D novoustanovljenega 
evropskega pokala Challenger, še prej pa so v sredo 
igrali tekmo slovenskega pokalnega tekmovanja. V 
četrtfinalnem obračunu so s 24 : 11 premagali Branik 
Maribor. V polfinalu jih čaka obračun s koprskim Gra-
fistom. Prva tekma bo na sporedu že jutri, 16. novem-
bra, v Kranju, povratna pa 3. decembra v Kopru. V. S.

Vaterpolisti Triglava v polfinalu pokala
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OTROŠKI NASTAVLJIVI  
SMUČARSKI ČEVLJI & DRSALKE

SMUČARSKE  
ČELADE & OČALA

SMUČARSKA  
OBLAČILA & ROKAVICE



42 Zanimivosti  

Orehek in Drulovka skozi čas
V piceriji Karantanija v Drulovki je do 19. novembra na ogled krajevna razstava 
starih slik in eksponatov Orehek - Drulovka skozi čas.

Imamo močne temelje, ki so nam 
jih zapustili predniki, in nikakor 
jih ne smemo zanemariti ali po-

zabiti. Z globalizacijo, moderniza-
cijo se svet spreminja v smeri, kjer 
se brišejo pomembna sporočila iz 
preteklosti. Naša naloga je, da jih za 
vsako ceno ohranjamo in približamo 
mladim,« je Miha Rajgelj z Orehka 
pojasnil, zakaj se je s somišljeniki 
odločil postaviti razstavo starih slik 
in eksponatov iz njihove krajevne 
skupnosti. Med drugim si je mogoče 
ogledati fotografije s soške fronte, na 
kateri so tudi fantje z obeh vasi, nek-
danje Tičarjeve domačije in kmečkih 
del, obnavljanja vasi, postavljanja 
mlaja, »ohceti«, velikonočnega pir-
hanja, viteških bojev in drugih dru-

žabnih dogodkov iz preteklosti, med 
eksponati pa tudi najstarejšo (Ti-
čarjevo) zibelko v vasi ter kostuma 
parkeljna in Miklavža. »Postavljanje 

mlaja in miklavževanje sta danes 
še edina običaja, kjer radi sodeluje-
jo tudi mladi in zato povezujeta obe 
vasi,« je še dejal Rajgelj.

Simon Šubic

Razstavo si domačini radi ogledajo, zato so jo podaljšali do 19. novembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Jamnik ob polni luni

Zavod za turizem in kulturo Kranj 
in Krajevna skupnost Podblica sta 
znova organizirala Nočni pohod 

na Jamnik ob polni luni, ki je prvič po-
tekal leta 2019, zadnji dve leti pa ga za-
radi korone niso pripravili. Pred tednom 
dni se je tako ob luninem siju okoli 80 
pohodnikov iz Nemilj po planinski poti 
podalo na Jamnik, kjer je za pogostitev z 
ocvirkovico, flancati, kruhom in zaseko 
ter čajem poskrbela gostilna Na Razpo-
kah. Na vrhu so se lahko na foto točki 
tudi fotografirali in si ogledali notranjost 
cerkve na Jamniku.

Simon Šubic

Pohod na Jamnik ob polni luni je udeležencem ponudil posebno doživetje.  
/ Foto: Primož Pičulin
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Prenovljeni Hervis
Lepši in preglednejši Hervis v Supernovi 
Qlandii Kranj je ena najmodernejših 
športnih trgovin v regiji.

Prenovljeno trgovino, razprostrto na dobrih 900 
kvadratnih metrih, so odprli minuli četrtek ob 7. 
uri zjutraj, v samo nekaj urah pa jo je obiskalo sko-

raj tristo obiskovalcev. Kot nam je povedala vodja trgovi-
ne Mateja Šober, so najbolj neučakani prišli že takoj ob 7. 
uri. Glede na to, da so bili nekateri artikli na dan odprtja 
močno znižani, se jim je zgodnji obisk izplačal, da so še 
dobili denimo pravo številko čevljev zase.

Kot so povedali prodajalci, so največ obiska beležili na 
glavnih treh oddelkih: pohodništva, teka in kolesarstva. 
»Veliko koles so že odpeljali danes, pa tudi vidi se, da se 
bliža zima, zato kupujejo smuči, smučarske čevlje in ob-
lačila. Tudi pohodniška oprema danes dobro gre.«

Središče trgovine je info točka, na kateri naredijo tudi 
tridimenzionalno analizo stopal. Info točka je tudi sti-
čišče spletne in stacionarne trgovine. Tam bo moč prev-
zeti artikle, ki so bili naročeni v Hervisovi spletni trgovi-
ni, jih pomeriti in brezplačno zamenjati.

V prenovljenem Hervisu v Supernovi Qlandii Kranj je 
tudi kolesarski servis. Poleg varnostnih pregledov pa ob 
nakupu kolo lahko tudi zmontirajo.

»Z ekipo smo ponosni, da bomo lahko odslej stran-
kam svetovali v tako modernem okolju. Vse storitve, ki 
jih nudimo, pa bodo samo še dodatno prispevale k temu, 
da bo nakupovalna izkušnja prav za vsakogar nepozab-
na,« je še povedala vodja trgovine Mateja Šober.

Klara Mrak
Obiskovalcev se je trlo. / Foto: Gorazd Kavčič
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V rove prihajajo vinarji
Potem ko je konec oktobra rove pod starim Kranjem napolnilo čarovniško 
dogajanje, jih bodo v teh dneh vinarji. Zanimanje za obisk Vinske poti je izjemno.

Čarovniško dogajanje je zadnje 
dni oktobra v rove pod starim 
Kranjem privabilo več kot dva 

tisoč obiskovalcev. Noč čarovnic za 
otroke je bila razprodana, pa čeprav 
so izvedli več predstav kot v pre-
teklih letih. »Dogodek ni več samo 
kranjski, saj privablja obiskovalce 
iz vse Slovenije, tudi iz Maribora in 
Primorske,« jo pojasnila Petra Žibert 
z Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
(ZTKK) in dodala, da je Noč čarovnic 
za otroke privabila blizu dva tisoč 
obiskovalcev. Razprodano pa je bilo 
tudi čarovniško dogajanje za odrasle. 
V rove se je na reševanje skrivnosti 
umorov po sistemu igre soba pobega 
podalo okoli tristo obiskovalcev.

V rovih pa se te dni spet obeta 
Vinska pot. Ljubitelje žlahtne kapljice 
bodo ta petek in soboto, 18. in 19. no-
vembra, ter teden kasneje, 25. in 26. 
novembra, pričakali vinarji sloven-
skih vinorodnih področij in ponudni-
ki drugih kulinaričnih dobrot. Skupaj 
bo okoli 40 razstavljavcev. Zanimanje 
za Vinsko pot je izjemno. Vstopnice 
so namreč minuli teden že pošle, a 
je nato ZTKK v prodajo sprostil do-
datne. Tistim, ki razmišljajo o obisku 
Vinske poti, svetujejo, naj z nakupom 
vstopnic ne odlašajo, saj hitro kopnijo. 
Dogodek sicer običajno obišče več kot 
pet tisoč ljubiteljev žlahtne kapljice.

Bliža se praznični december
Na ZTKK se že pripravljajo tudi na 

decembrsko dogajanje. Prešerni de-
cember se bo začel 3. decembra s pri-
žigom prazničnih luči in koncertom 
skupine Bassless. »Takrat se bo začel 

tudi praznični sejem, ki bo trajal ves 
mesec,« je napovedala Petra Žibert. 
December sicer prinaša pestro glas-
beno in drugo dogajanje, več o njem 
pa na sosednji strani. »Skozi ves de-
cember bo program potekal vsak pe-
tek in soboto na Glavnem trgu, zadnji 

teden v decembru pa bo dogajanje 
vsak dan. Zaključili ga bomo s sil-
vestrovanjem z Markom Vozljem in 
Mojstri,« je pojasnila Žibertova. Ves 
december bo potekala tudi dobrodel-
na akcija za pomoč družinam v stiski 
V Kranju dobro v srcu mislimo.

Ana Šubic

Čarovniško dogajanje v rovih je bilo povsem razprodano. / Foto: Primož Pičulin

Vinska pot se bo v rovih vila ta petek in soboto, 18. in 19. novembra, ter teden kasneje, 25. in 
26. novembra. / Foto: Primož Pičulin
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Pravo mesto za 
Prešerni december

Od 3. do 31. decembra bodo kranjske ulice in odri na prostem zaživeli.  
Prihaja Prešerni december. To je čas za druženje ob dobri glasbi in uličnih dobrotah.  

Zbudite otroka v sebi na prazničnem sejmu in drsališču. Veselimo se skupaj 
v enem najlepše okrašenih mest Slovenije.

visitkranj.com/preserni-december-kranj #visitkranj
#ifeelsLOVEnia

Dobrodelna akcija  
Dobro v srcu 

mislimo

SMS donacija  
5 € za pomoč  

družinam v stiski
pošljite:

1.-31. 12. Kranj5 na 1919

Prižig luči  
z Bassless

Praznični 
sejem

Moon Time 
Quartet

ABBA Tribute 
Band ABBAcz

Miklavžev 
sprevod

Tilen Lotrič

Marko Vozelj  
in Mojstri

Silvestrovanje

Sem slišal peti 
srečanje oktetov in 

malih vokalnih skupin

Jan Plestenjak

Neisha

CaliforniaSmetnaki,  
Le Serpentine

Miran Rudan
InDesign

3. 12.3.-30. 12. 

17. 12.

30. 12.

5. 12.

23. 12.

31. 12.

9. 12.

27. 12.

10. 12.

28. 12.16. 12.

29. 12.
Kranj_Oglas_Praznicno_203x271.indd   1 10/11/2022   12:01
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Film Pr' Hostar 2 ‰ ima že tri zlate role

Komedija Pr’ Hostar 2 ‰ je v dveh tednih rednega predvajanja nasmejala že več 
kot 75.000 gledalcev. S tem si je prislužila tri zlate role.

Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih 
ustvarjalcev zlato rolo podelita slovenskim 
filmom za preseženo mejo 25.000 gledalcev. 

Komedija Pr' Hostar 2 ‰ si je prislužila že tri. Da bo 
tudi drugi del filma »gorenjskih gavnarjev« doživel 
velik uspeh, je napovedala že prva od osmih predpre-
mier sredi oktobra v Kranju. Dvorana v Cineplexxu je 
bila razprodana.

»Dokazujemo, da uspeh prvega filma ni bil sreč-
no naključje niti se ni zgodil z danes na jutri,« je 
povedal soscenarist in igralec Goran Hrvaćanin in 
dodal, da je tu 11 let dela, entuziazma in izkušenj, s 
katerimi so počasi zgradili in utrjevali bazo ljudi, ki 
jih spremljajo.

Klara Mrak

Pri občinstvu sta najbolj priljubljena Dejan Krupić in Goran Hrvaćanin,  
v filmu Matevž in Jerč. / Foto: Gorazd Kavčič

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

OMAKA  
Z GOBAMI  
IN ČRNIM  
TARTUFOM,  
510 g 
8,05 EUR

VŽIGALNA  
LESNA  

VOLNA 32/1 
2,67 EUR 

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

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

PRŠUT REZINE,  
500 g 

8,49 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ, 1l
3,25 EUR

OMAKA PESTO ALLA  
GENOVESE Z BAZILIKO  

RISTORIS, 500 g, koz. 
4,39 EUR

KOCKE  
VŽIGALNE BELE,  
48/1, brez vonja 

0,83 EUR

MOKA  
POSEBNA  
BELA, ŽITO  
1 kg
1,09 EUR

MOKA 
T-500 PŠENIČNA 

ŽITO, 1 kg  
0,99 EUR
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Kvačkajo odeje za starejše
Kvačkarice ustvarjajo tudi za kranjski dom 
upokojencev. Vesele bi bile podarjene preje.

Dobrodelni projekt kvačkari-
ce iz Kranja Mete Nelc, ki je 
lani jeseni spodbudila kvač-

kanje odej za starostnike na invalid-
skih vozičkih v domovih starejših, 
se nadaljuje tudi letos. Kvačkarice 
iz vse Slovenije so ustvarile že več 
kot 1200 odej za starostnike. Meta 
Nelc zaradi sveže materinske vloge 
ni več tako zelo angažirana kot lani, 
se pa zato toliko bolj trudijo v zavo-
du Rajhenburške zanke in skupini  
na Facebooku Nitke nas povezujejo, 
kjer pridno kvačkajo, zbirajo volno in 

donacije za projekt. »Veseli bi bili do-
nirane preje, saj je za eno odejo pot-
rebnih približno 60 gramov volne,« 
je pojasnila Meta Nelc. Na njeno po-
budo letos kvačkajo tudi za kranjski 
dom upokojencev. »Imajo 70 uporab-
nikov invalidskih vozičkov, kar po-
meni, da potrebujemo 42 kilogramov 
preje. Nekaj so zbirali tudi v domu, a 
bi bili vsake klobke več kot veseli. Če 
zberemo dovolj preje, bomo do boži-
ča skvačkale dovolj odej, da obdari-
mo dom.«

Meta Nelc se sicer veseli tudi 
razstave svojih kvačkanih dekora-
tivnih figur – zverinic, ki bodo od 30. 
novembra do 20. decembra krasile 
stene Cafe galerije Pungert.

Ana Šubic

FOODIUM, d. o. o.
Mirka Vadnova 19
4000 Kranj
Slovenija
www.foodium.eu 
info@fodium.eu

Umetnost dobrega okusa 
Vrhunska izbira prestižnih mesnin v spletni trgovini Foodium www.foodium.eu 

V naši pestri ponudbi imamo: govedino angus in wagyu, teletino, jagnjetino, rastlinske 
burgerje in olivna olja različnih okusov.

Iščete božično-novoletna darila? 
Podarite svojim najdražjim darilni bon FOODIUM v vrednosti 20, 50 ali 100 evrov. 

     https://www.facebook.com/foodiumeu
     https://www.instagram.com/foodium.eu/

V soboto, 19. novembra, bo Cafe 
galerija Pungert organizirala že 
26. tekmovanje v kuhanju gola-
ža. Tri dvočlanske ekipe bodo iz 
enakih sestavin skušale v kotlič-
kih skuhati čim boljši golaž. A. Š.

Tekmovanje v kuhanju 
golaža

Park Brdo pri Kranju bo v nedeljo, 
27. novembra, od 14. do 20. ure 
gostil Gorenjski adventni sejem. 
Predstavilo se bo okoli 40 ponu-
dnikov lokalnih pridelkov in izdel-
kov, obetajo se tudi delavnica iz-
delovanja adventnih venčkov ter 
nastopa Folklorne skupine Iskra-
emeco in Romane Krajnčan. Več 
na spletni strani Razvojne agen-
cije Sora www.ra-sora.si. A. Š.

Gorenjski adventni sejem



Mama in hči, Stela Poljanšek in Ksenija Kokol, prihajata iz okolice 
Kranja. Obe sta strastni ljubiteljici orientalskih ritmov. Tokrat smo 
ju videli plesati v plesni predstavi Ritual 2022 z naslovom Janko 
in Metka – Ritualke in prijatelji, ki jo je gostil Dom kulture Kamnik. 
Stelo smo lahko spremljali tudi v solo nastopu v eni od slik celotne 
predstave z naslovom Ptičica. A. B. / Foto: Alenka Brun

Na Brdu pri Kranju so oktobra gostili Slovenski poročni sejem, na 
katerem se je predstavilo okoli šestdeset poročnih ponudnikov. 
Vrhunec je bila modna revija s predstavitvijo trendov poročnih oblek. 
V njih je blestela tudi manekenka in voditeljica Katarina Jurkovič, ki 
sicer izvira iz Mavčič. A. Š. / Foto: Tina Dokl

Ilija Dimitrievski, Ajdin Huzejrović, Slavica Okorn in Vladimir Brlek 
sodijo med tiste kulturne zanesenjake, ki veliko prispevajo h kranjski 
ljubiteljski kulturi. Dejavni pri organizaciji dogodkov in ustvarjalni 
na različnih področjih umetnosti se bodo odslej srečevali v novih 
prostorih območne izpostave JSKD Kranj. I. K. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Slavec in Zvonka Zupanič Slavec sta uspešna vsak na svojem 
področju. On je podjetnik in nadaljevalec družinske tradicije 
Slavčevih, ona priljubljena profesorica na Medicinski fakulteti v 
Ljubljani in zavzeta raziskovalka zgodovine medicine, za kar ji je pred 
dnevi predsednik Borut Pahor izročil medaljo za zasluge. Oba pa sta 
tudi zaprisežena ljubitelja kulture, saj smo ju srečali na jubilejnem 
koncertu Dekliškega zbora gimnazije Kranj. I. K. / Foto: Tina Dokl

Čivkarije.
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Besničan Tilen Lotrič je s pesmijo Zauvijek moja (Za vedno moja) 
na hrvaškem festivalu zabavne glasbe DarFest v Daruvaru osvojil 
Grand Prix. Pod glasbo zmagovalne pesmi se podpisuje Goran Šarac, 
tekst je delo Roberta Pilepića, za aranžma pa je poskrbel Aleksandar 
Valenčić. Prijetna posledica osvojenega prvega mesta na festivalu pa 
je uvrstitev v finale festivala Marco Polo na Korčuli prihodnje leto. 
A. B. / Foto: osebni arhiv

V Restavraciji in Lounge baru Manu v poslovni coni v Žirovnici je bil 
pred kratkim poseben kulinarični dogodek: v goste so povabili sicer 
v osnovi Kranjčana, ki ustvarja v Ljubljani – v restavraciji Atelje, ki 
je bila letos ponovno med prejemniki Michelinove zvezdice pri nas 
– Jorga Zupana (na fotografiji). Skupaj z domačim šefom kuhinje 
Martinom Gluščičem sta ob živi glasbi in vinski spremljavi razvajala 
goste z večhodnim menijem. A. B. / Foto: alenka Brun

Petra Mohorčič in Tomaž Kukovič - Kuki zadnje desetletje in več 
skrbita, da imamo v Kranju najboljšo glasbeno šolo na svetu. Ko se 
odpirajo novi šolski prostori, se torej ve, komu pripada rezanje torte. 
Kaj rezanje, torto sta tudi pridno stregla prisotnim na slovesnem 
odprtju. Ravnateljica in njen pomočnik že mnogo let pred Kreslinom v 
glasbeni šoli delujeta v smislu njegove pesmi Vse se da. Le lotiti se je 
treba. I. K. / Foto: Gorazd kavčič

KRANJ!
V BAZEN BAR & BBQ50 ODTENKOV JESENI
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Preprosto življenje, visoko razmišljanje

Vsak drugi petek kranjski Prana joga studio gosti Večere s Krišno. Naslednji bo 
tako na vrsti že v petek, 25. novembra. Druženje, petje, poslušanje o Krišni in 
okušanje izvrstne hrane so njihova rdeča nit.

V večernih urah mestne idile 
se vsak drugi petek po ulicah 
Kranja razprostre melodija 

indijskega harmonija, ki jo spremlja-
jo svetli, prodorni zvoki tradicional-
nih činel in globoki odmevi bobna. 
Zadiši po kadilih orientalskih dežel 
in aromatičnih začimbah ter slad-
kih dobrotah. Petje manter – svetih 
imen – se skozi odzvanjanje tradici-
onalnih indijskih inštrumentov pre-
pleta z meditacijo, duhovnimi preda-
vanji, okušanjem izvrstne hrane in 
druženjem prijateljev.

Tradicionalna srečanja ene iz-
med znanih duhovnih skupnosti 
Skupnosti za zavest Krišne, ki pred-
stavlja pot bhakti joge, torej dvakrat 
mesečno potekajo tudi v Kranju. 
Ustanovitelj gibanja za zavest Krišne 
je menih Šrila Prabhupada, ki je pri 

svojih sedemdesetih letih pripotoval 
iz Indije v Ameriko, da bi na zahodu 
predstavil elemente kulture preda-
nosti ali bhakti joge in skozi ta pro-
ces obudil duhovno zavest ljudskih 
množic, nam je povedala Lea Uršič.

»S seboj ni imel prav veliko – štiri-
deset rupij, škatlo kosmičev in knjigo 
univerzalnih duhovnih modrosti, ki 
jo uvrščamo med svete spise – Vede, 
na katerih temelji duhovna filozofija 

gibanja za zavest Krišne,« pove Lea 
Uršič. Najpomembnejša stvar, ki jo 
je prinesel s seboj, da bi jo podaril 
svetu, pa je bila starodavna mantra. 
Gre za osebno transcendentalno ime 
Boga, katere vibracija naj bi nam ob 
izgovarjanju in petju prečistila srce, 
osvobodila um in omogočila, da do-
sežemo stanje višje zavesti; začuti-
mo, da smo po naravi večna duhov-
na duša, polna blaženosti in znanja, 
ki ji pohlep, kapitalizem, kontrola, 
sovraštvo in podobne manifestacije 
današnjega časa, niso preveč blizu, 
je eno izmed počel vedske filozofije, 
ki je praktična, uči živeti preprosto in 
naravno, skladno s človeško duhov-
no naravo ter nagnjenjem po iskanju 
trajne sreče. Življenjski slogan Skup-
nosti za zavest Krišne je: Preprosto 
življenje, visoko razmišljanje.

Takšno razpoloženje, pravijo, je 
moč doseči tudi na srečanjih v kranj-
skem Prana joga studiu na Sloven-
skem trgu 5. Skušajo ga doživeti skozi 
sproščeno druženje, petje, poslušanje 
o Krišni in okušanje hrane, ki je pred 
postrežbo darovana na oltarju, s či-
mer naj bi bila očiščena neugodnih 
vplivov na telo in zavest. Bhakte Hare 
Krišna se držijo zdrave diete, ki izklju-
čuje meso, ribe in jajca. Po njihovem 
mnenju to, da rastlini vzamemo živ-
ljenje, povzroči mnogo manjšo boleči-
no od tiste pri visoko občutljivih živa-
lih, kot sta krava ali tele.

Druženja v Kranju se imenujejo 
Večer s Krišno. Potekajo vsak drugi 
petek in so brezplačna. Ker je v iz-
vedbo vloženih veliko sredstev in 
truda, pa so dobrodošli prostovoljni 
prispevki.

Klara Mrak

Petkova srečanja v Prana joga studiu v Kranju / Foto: isKCon slovenija

Tradicionalna srečanja ene 
izmed znanih duhovnih 
skupnosti, Skupnosti za 
zavest Krišne, ki predstavlja 
pot bhakti joge, vsak drugi 
petek potekajo tudi v Kranju. 
Imenujejo se Večer s Krišno 
in so brezplačna.



Bodeče neže praznovale desetletnico

Stražiška skupina starejših za samopomoč Bodeče neže deluje že deset let.

Pod okriljem kranjskega Med-
generacijskega društva Z roko 
v roki je v Stražišču oktobra 

2012 začela delovati pogovorna sku-
pina starejših za samopomoč Bode-
če neže. Desetletnico so članice v 
družbi vabljenih gostov praznovale 
drugi četrtek v oktobru v prostorih 
Krajevne skupnosti Stražišče, kjer se 
tudi sicer srečujejo na rednih četrt-
kovih tedenskih srečanjih. Skupino 
sestavlja osem uporabnic ter vodi-
teljici Alenka Potočnik Mihelčič in 
Zora Žitnik Martinc, ki je bila tudi po-
budnica njene ustanovitve.

Idejo o skupini v Stražišču je 
ustanovitelj društva in do marca le-
tos tudi njegov predsednik Mirko Ste-
iner takoj podprl, a začetki niso bili 
obetavni. Na prvo srečanje je namreč 
prišla le ena domačinka, a že konec 
leta 2012 je bilo v skupini pet uporab-
nic. »Poleg mene jo je vodila še štu-
dentka Neža, ki pa nas je nato zaradi 
študentske izmenjave zapustila,« je 
pojasnila Zora Žitnik Martinc.

Ustanovile dodatno skupino
Članic je bilo postopoma vse več, 

na trenutke celo preveč, in tako se 
je pokazala potreba po novi skupini, 
je na jubilejnem srečanju spomine 
obujala nekdanja članica Bodečih 
než Marija Jakopin, ki je tako pred 
petimi leti skupaj z Olivero Kogov-
šek v Stražišču ustanovila dodatno 
skupino Torkla. Dodala je, da so s 
skupino Bodeče neže skozi »krizna« 
obdobja, ko je bilo interesa manj in 
so pomislile celo na njeno ukinitev, 
deloma vztrajale tudi zaradi danes 
93-letne Zofke Kavčič, ki že od za-

četka zelo rada prihaja na druženja. 
Kavčičeva je prva in tudi najstarej-
ša članica skupine, najmlajša pa je 
61-letna Ofelija Košir. Vse članice so 
iz Stražišča in okolice. »Običajno nas 
je okoli deset – tako kot sedaj, eno pa 
imamo že v 'čakalnici', saj je idealno, 
da skupino sestavlja osem članic in 
voditeljici,« je pojasnila Zora Žitnik 
Martinc in dodala, da so skupine za 
samopomoč sicer namenjene tudi 
moškim, a v desetih letih še niso 
imele nobenega člana.

So kot nadomestna družina
Pogovorna srečanja, ki trajajo 

uro in pol, so usmerjena, voditeljici 
pa ustvarita toplo ozračje, kjer lahko 
vsak pove svoje mnenje. »Za vsako 
srečanje pripravim aktualno temo, 
jo v nekaj minutah predstavim, nato 
pa sledi pogovor. Tema je enkrat na 
mesec bolj zahtevna, obravnavale 
smo denimo Sokrata, bolezni oči, de-
menco …, drugače pa so bolj lahkot-
ne, na primer povezane s prazniki. 

Gospe tudi same predlagajo teme, ki 
jih zanimajo; na njihovo pobudo smo 
spoznavale brexit, prekarno delo, 
Ukrajino,« je razložila Zora Žitnik 
Martinc. Zadnjih 15 minut srečanja 
namenijo umovadbi, po koncu pa se 
običajno odpravijo še na kavo. »Sku-
pina deluje kot nadomestna druži-
na,« je poudarila.

Društvo Z roko v roki, ki ga po no-
vem vodi Sonja Mašić, ima v Kranju 
sedem skupin za samopomoč in še 
štiri v domu upokojencev. »Po štiri 
domske skupine imamo še v Tržiču 
in na Jesenicah, omogočamo pa tudi 
individualno družabništvo za starej-
še, ki ne morejo prihajati v skupine 
in jih naše prostovoljke tedensko 
obiskujejo na domu. Smo del Zveze 
društev za socialno gerontologijo 
Slovenije, programa pa ne bi mog-
li izvajati brez subvencije kranjske 
občine in manjšega dela tudi jese-
niške, tržiške in šenčurske,« je raz-
ložila Zora Žitnik Martinc, sicer tudi 
podpredsednica društva.

Ana Šubic

Skupino sestavlja osem članic, starih od 61 do 93 let, ter voditeljici Alenka Potočnik Mihelčič 
(spredaj desno) in Zora Žitnik Martinc (zadaj druga z desne). / Foto: Tina Dokl
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Ustvarjalne tudi v zrelih letih

Na tradicionalni razstavi ročnih del gorenjskih društev upokojencev so s svojimi 
izdelki pozornost pritegnile tudi ustvarjalne članice treh kranjskih društev.

Na razstavi ročnih del gorenj-
skih upokojencev, ki jo je Po-
krajinska zveza društev upo-

kojencev Gorenjske sredi oktobra 
priredila v Železnikih v sodelovanju 
s tamkajšnjim društvom upokojen-
cev (DU), so se med enajstimi društvi 
predstavila tudi tri iz kranjske obči-
ne: DU Kranj, DU Bitnje - Stražišče in 
DU Britof Predoslje.

Ivanjščice klekljajo in kvačkajo
DU Bitnje - Stražišče je na raz-

stavi zastopala sekcija ročnih del 
Ivanjščice. Na ogled so postavile 
predvsem klekljane izdelke, saj v 
Železnikih slovijo prav po njih, je 
pojasnila vodja sekcije Majda Jan-
čar. Obiskovalci so lahko videli čip-
ke, ki so jih Ivanjščice naklekljale 
po starih vzorcih Loškega muzeja, 

razstavile so tudi klekljan nakit in 
številne svečnike, obogatene s čip-
ko, kar je lep primer, kako lahko roč-
no klekljane čipke tudi v sodobnem 
času popestrijo dom. Razstavo so 
popestrile še s kvačkanimi rožami 
in prtički. Ivanjščice se sicer pona-
šajo z bogato zbirko izdelkov, zato 
so pri izboru morale opraviti pre-
cejšnjo selekcijo, je razložila Majda 
Jančar.

Sekcija Ivanjščice, ki je letos 
praznovala 20 let, povezuje bli-
zu štirideset ustvarjalk, predvsem 
klekljaric pod mentorstvom Marje-
te Plahuta in tudi nekaj kvačkaric, 
ki jih vodi Dora Rihar. Srečujejo se 
ob četrtkih popoldne v gasilskem 
domu v Stražišču. Svoje izdelke re-
dno razstavljajo, vključujejo pa se 
tudi v večje projekte. Pridružile so 
se tudi slovenskim klekljaricam, ki 
ta čas izdelujejo čipke v obliki srčka 
za oltarne prte na Brezjah, nam je še 
zaupala Jančarjeva.

Ustvarjajo tudi iz odpadnih 
materialov

Razstavo so obogatile tudi čla-
nice sekcije ročnih del DU Kranj. 
Na ogled so postavile kvačkane iz-
delke – od prtičkov do dežnika s 
kvačkano prevleko, ki je še posebej 
izstopal, nakit iz perlic, različne iz-
delke iz papirja, izdelane v tehnikah 
zgibanja (origami) in zvijanja papirja 
(quilling), svečnike iz odpadnih kav-
nih kapsul in lupin pistacij, pletene 
copatke in kape za dojenčke …

Kot je pojasnila vodja sekcije 
ročnih del v DU Kranj Anka Jan, se 
srečujejo ob torkih popoldne na lo-
kaciji DU Kranj. Srečanj se udeležu-
je okoli deset članic. »Najstarejša je 
93-letna Anica Cundrič, med nami 
je tudi 89-letna Marija Zadnik, obe pa 
sta redni udeleženki srečanj,« nam 
je zaupala Anka Jan in dodala, da 
bodo vesele tudi novih članic. »Med-
se prijazno vabimo vse, ki imajo rade 
ročna dela, predznanje ni potrebno.« 
Na srečanjih ob prijetnem druženju 
kvačkajo, pletejo, izdelujejo izdelke iz 
papirja  ..., danes, 15. novembra, med 
15. in 17. uro pa jih čaka delavnica iz-
delovanja novoletnih čestitk. Delav-
nice vodijo članice, ki imajo znanje 
ročnih spretnosti: Mojca Kraljič, ki je 
mojstrica ročnih del, Mojca Valjavec 
na ostale prenaša kvačkarsko zna-
nje, Marija Arh obvlada pletenje …

Razstavile tudi avbe
Razstavni prostor DU Britof Pre-

doslje so krasili izdelki treh članic 
sekcije ročnih del, ki jo vodi Andje-
lina Špehar. Sama je na ogled posta-
vila vezenine v tehniki rišelje, novo-
letno okrasje, pozornost je pritegnil 
tudi njen dražgoški kruhek, Vera 

Ana Šubic

Klekljani in kvačkani izdelki sekcije Ivanjščice iz Društva upokojencev Bitnje - Stražišče, ki jo 
vodi Majda Jančar (levo), ob njej pa je še mentorica kvačkaric Dora Rihar / Foto: Gorazd Kavčič
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Pester razstavni prostor Društva upokojencev Kranj. Vodja njihove 
sekcije ročnih del je Anka Jan (levo), poleg nje pa sta še članici 
Marija Arh in Mojca Valjavec. / Foto: Gorazd Kavčič

Krč je za razstavo prispevala različne kvačkane izdelke 
– od prtičkov in rož do pirhov, Zofka Kokalj pa vezene 
prte z motivi božiča in gorenjskih nageljnov pa tudi avbe 
za narodno nošo, ki jih danes znajo izdelovati le redki ... 
Sekcija se zbira ob torkih popoldne v kulturnem domu v 
Predosljah. Vpisanih je okoli dvajset članic, srečanj pa se 
jih redno udeležuje sedem ali osem, je pojasnila Špehar-

jeva. »Zelo si želimo pomladiti sekcijo. Pridruži se lahko 
kdorkoli, sicer pa pletemo, kvačkamo, pred novim letom 
izdelujemo darilca in spominke ... Ne gre le za ustvarja-
nje, zelo pomembno je tudi druženje. Dve uri mineta, kot 
bi mignil,« je povedala Špeharjeva in dodala, da v sekciji 
ročnih del sicer že načrtujejo tudi razstavo ob 70-letnici 
DU Britof Predoslje, ki jo bodo praznovali prihodnje leto.

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti

A
S

TA
R

 E
X

P
O

R
T 

IM
P

O
R

T 
d.

o.
o.

, R
E

Š
E

VA
 1

4
, K

R
A

N
J

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

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

od leta 1989

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
 preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago za vezenje
	šiviljska popravila
		Velika izbira profesionalnih zadrg iz umetnega materiala 

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

Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

 Sprejemamo  
oblačila  

za kemično 
čiščenje.
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Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

NOVO!  
Pranje  

preprog 

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

Razstavni kotiček Društva upokojencev Britof Predoslje so krasili 
izdelki (od leve) Vere Krč, Zofke Kokalj in vodje sekcije ročnih del 
Andjeline Špehar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kako do manj tekstilnih odpadkov
Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo potekal med 19. in 27. novembrom, 
se letos osredotoča na tekstil. Akciji se pridružuje tudi Komunala Kranj skupaj s 
Fundacijo Vincenca Drakslerja in Ljudsko univerzo Kranj.

Med 19. in 27. novembrom 
bo potekal Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov 

(ETZO), ki letos v ospredje postavlja 
problematiko tekstilnih odpadkov. Kot 
navaja Zbornica komunalnega gospo-
darstva, ki v sodelovanju z Ministr-
stvom za okolje in prostor koordinira 
ETZO, vsak Evropejec letno porabi 26 
kilogramov tekstila in odvrže 11 kilo-
gramov tekstila po samo sedmih do 
osmih uporabah. V Evropi 87 odstot-
kov odpadnega tekstila in oblačil kon-

ča na odlagališčih ali pa je sežganega, 
samo desetina odpadnih oblačil osta-
ne na trgu kot rabljeno blago. Evrop-
ski parlament je tako sprejel direktivo 
o odpadkih, s katero državam člani-
cam nalaga, da do leta 2025 uvedejo 
ločeno zbiranje tekstilnih odpadkov.

Zbornica tudi opozarja, da je tek-
stilna in oblačilna industrija sku-
paj s prometom, živilsko industrijo 
in bivanjem eden izmed največjih 
onesnaževalcev, saj ima velik vpliv 
na rabo tal, onesnaževanje vode in 
emisije toplogrednih plinov. Tekstil 
in oblačila so četrta najbolj obreme-
njujoča kategorija pri porabi narav-
nih surovin in vode. Proizvodnja 

enega para kavbojk denimo terja kar 
sedem tisoč litrov vode. Proizvodni 
proces ustvari od 15 do 35 ton ogljiko-
vega dioksida na tono proizvedenega 
tekstila. Za uporabo in vzdrževanje 
tekstila porabimo energijo, vodo in 
detergente. »Med pranjem se v vodo 
sproščajo kemikalije in mikrovla-
kna. Pranje tekstila tako prispeva 
kar 35 odstotkov vse primarne mi-
kroplastike v oceanih, kar ustreza 50 
milijardam plastenk,« je med drugim 
navedla zbornica. Z letošnjim ETZO 
tako želijo opozoriti na močan vpliv 
tekstilne industrije na naš planet in 
navdihniti akcije, ki bi v tekstilno in-
dustrijo vnesle več krožnosti.

Ana Šubic

V prednovoletnem času si polepšajte dom z adventnimi venčki, aranžmaji, šopki  
in lončnicami iz cvetličarn Flora v Stražišču in Flora Supernova Qlandia Kranj.

 

Vabljeni od ponedeljka do sobote. Več informacij na spletni strani: www.flora.si
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Izmenjevalnica oblačil
ETZO se pridružuje tudi Komunala 

Kranj, ki skupaj s Fundacijo Vincenca 
Drakslerja in Ljudsko univerzo Kranj 
pripravlja različne aktivnosti. »Glede 
na to, da je letošnja tema ETZO od-
padni tekstil, smo akcijo poimenovali 
Krpanka dogodkov,« je pojasnila Maja 
Rozman s Komunale Kranj. Osrednji 
dogodek bo izmenjevalnica oblačil, 
ki bo potekala v sredo, 23. novembra, 
med 15. in 18. uro v kranjskem med-
generacijskem centru (Cesta talcev 
7). Obenem bodo prikazali izdelavo 
različnih izdelkov iz rabljenega bla-
ga in oblačil. »Ob kolesu znanja bodo 

Takole živahno je bilo na letošnji prvi izmenjevalnici oblačil, ki jo je Komunala Kranj v 
sodelovanju s Fundacijo Vincenca Drakslerja in Ljudsko univerzo Kranj izpeljala v začetku 
oktobra v medgeneracijskem centru. Več kot polovica sprejetih oblačil, tekstila, obutve, torbic, 
nakita in blaga je zamenjala lastnika, preostalo pa so namenili Fundaciji, ki je nedavno odprla 
trgovino z oblačili iz druge roke v prostorih šiviljske popravljalnice Kr'zašij.

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

Ak
ci

ja
 ve

lja
 d

o 
30

. 1
1.

 2
02

2 
za

 v
se

 p
oh

išt
vo

, r
az

en
 za

 o
dp

ro
da

jo
 e

ks
po

na
to

v.

10 % DODATNEGA POPUSTANA VSE POHIŠTVO

obiskovalci obnavljali osnove loče-
vanja odpadkov, varovanja okolja ter 
vzdrževanja in čiščenja oblačil. Pra-
vilni odgovori bodo nagrajeni s ku-
poni za popust v popravljalnici obla-
čil Kr'zašij in v trgovini z rabljenimi 
oblačili ter s praktičnimi nagrada-
mi,« je napovedala Rozmanova.

V načrtu imajo tudi delavnice ši-
vanja torb za nakupovanje in vrečk 
za sadje ali zelenjavo iz ostankov 
blaga, izdelavo novoletnih okraskov 
iz blaga ter šivanje in izdelavo punčk 
iz cunj (termini bodo objavljeni na 
spletni strani Komunale Kranj).

Zbiranje ostankov blaga in 
uporabnih oblačil

Načrtujejo tudi zbiranje ostankov 
blaga in še uporabnih oblačil. V času 
ETZO je možno na blagajno Komuna-
le Kranj (v času uradnih ur) prinesti 
oblačila, ki jih bodo namenili trgovini 
z rabljenimi oblačili Fundacije Vin-
cenca Drakslerja in jih ponudili v iz-

menjavo, ter uporabne ostanke blaga, 
ki jih bodo uporabili za šivanje prtov 
in prtičkov za restavracije. Sešili jih 
bodo v delavnicah Fundacije. »Želimo 
si, da bi bil to dober zgled tudi za dru-
ge. Poleg vsega pa bomo pozvali vse 

javne ustanove v občinah lastnicah 
Komunale Kranj, da zbirajo odpadni 
tekstil in ga poskušajo ponovno upo-
rabiti ali podariti v ponovno uporabo. 
Uspeh akcije bomo ocenjevali z re-
dnim spremljanjem učinkov,« je na-
povedala Maja Rozman.

Ustvarjanje terapevtskih odej in 
svečk iz čebeljega voska

V medgeneracijskem centru v 
sklopu ETZO vabijo še na dva dogod-
ka. V četrtek, 24. novembra, ob 16.30 
bodo ustvarjali terapevtske odeje 
za osebe z demenco, pri čemer bodo 
uporabili blago in detajle iz reciklira-
nih materialov za ponovno uporabo. 
Delavnice sicer potekajo vsak četr-
tek. V petek, 25. novembra, ob 10. uri 
pa vabijo še na ustvarjalno delavnico 
Svečke iz čebeljega voska. Iz voska, ki 
steče s sveč, bodo udeleženci prepros-
to ustvarili nove svečke ter dobili ne-
kaj idej za adventni čas. Za material 
bodo poskrbeli organizatorji.

Osrednji dogodek bo 
izmenjevalnica oblačil, ki bo 
v sredo, 23. novembra, med 
15. in 18. uro v kranjskem 
medgeneracijskem centru. 
Obenem bodo prikazali 
izdelavo različnih izdelkov 
iz rabljenega blaga in 
oblačil, ob kolesu znanja pa 
bodo obiskovalci obnavljali 
poznavanje osnov ločevanja 
odpadkov, varovanja okolja 
ter vzdrževanja in čiščenja 
oblačil.
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ODGOVORNO 
UPRAVLJAMO 
Z VAŠO LASTNINO.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

∆www.domplan.si
∆    druzbadomplan

∆04 2068 700
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Bodo avtomobile kupovali samo bogati

Evropska unija je potrdila konec prodaje avtomobilov s termičnimi motorji 
do leta 2035.

Do leta 2035 bo potrebno 100-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2, kar v praksi pome-
ni konec dobe avtomobilov z motorji na 

notranje izgorevanje. Prodaja avtomobilov pada, 
cene pa rastejo zaradi motenosti dobavnih verig 
ter pomanjkanja surovin in energentov. Proizva-
jalci so se usmerili v proizvodnjo dražjih vozil, da 
so lahko povečali svoje marže, ki so nadomestile 
izgube pri prodaji. Električni avtomobili so zdaj še 
vedno bistveno dražji od primerljivih avtomobi-
lov z »navadnimi« motorji, njihov delež pa je še 
zanemarljiv (v Sloveniji 4,5 odstotka novih).

Izginili bodo poceni avtomobili, dragih ele-
ktričnih avtomobilov si številni ne bodo mogli 
privoščiti, poudarja tudi šef BMW-ja Oliver Zipse. Cene novih in rabljenih avtomobilov so poskočile za 10–20 odstotkov.

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4  l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska stopnja 
EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije 
velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini 
trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let 
ali 185.000 km). Slika je simbolična. 

COROLLA 
CROSS 
HYBRID

   
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b,  
4000 Kranj,  
04 280 90 00

ŽE V SALONU
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Pripravljeni na 
zimo?

Največ znanja o vožnji pozimi so izkazali vozniki 
v Romuniji, najmanj pa v Veliki Britaniji. Razi-
skava je razkrila, da več kot polovica anketiranih 

evropskih voznikov (58 odstotkov) menja pnevmatike 
takrat, ko so obrabljene, ter ne sledi sezonski menjavi let-
nih oziroma zimskih pnevmatik.

In kako je pri nas? S kranjske policijske postaje spo-
ročajo, da na splošno velika večina voznikov pravilno in 
pravočasno opremi motorna vozila z zimskimi pnevma-

tikami in opremo. Redki med njimi pa ostanejo pri letnih 
pnevmatikah z ustreznimi verigami ali drugimi primer-
nimi pripomočki v priboru vozila. Največ kršitev je bilo 
lansko sezono povezanih z neočiščenimi vozili (sneg na 
vozilu, neočiščena stekla ...).

Evropskim voznikom največ preglavic povzroča poledenela cesta. 
/ Foto: Goodyear

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
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Raziskava podjetja Goodyear o odnosu 
do vožnje pozimi razkriva velike 
razlike med evropskimi državami. 
Izvedli so jo med štiri tisoč vozniki iz 
osmih evropskih držav.



Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna 
vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494 g/km. 

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
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Povprečna poraba goriva: 7,7 – 4,8 l/100 km. Emisije CO2: 170 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0496 – 0,0186 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih 
motorjih: 0,00041 – 0,00019 g/km.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobnejše informacije in pogoji Jamstva 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. Pridržujemo si pravico do sprememb. Podatki so bili pravilni v času priprave oglasa. Slike so simbolične in lahko prikazujejo opremo, ki ni del serijske opreme in je na voljo za doplačilo.

fiat.si

PRIDITE IN IZBERITE SVOJEGA!
AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, prodaja.fiat@avtomocnik.si

Fiat 500 Dolcevita
Varnostni sistemi ESP, ASR, MSR in HBA / 7 varnostnih blazin /  
Sistem za pomoč pri speljevanju na klancu (Hill Holder) / 
Tempomat z omejevalnikom hitrosti / Uconnect™ s 7-palčnim 
zaslonom na dotik / Zrcaljenje zaslona pametnega telefona (Apple 
CarPlay in Android Auto) / Ukazne tipke na volanu za upravljanje 
avtoradia / 6 zvočnikov / Lita platišča R15 / Sistem Start&Stop /  
Deljiva zadnja klop v razmerju 50:50 z vzglavniki nastavljivimi po 
višini / Sprednji meglenki

Fiat Panda Easy
Varnostni sistemi ESP + ASR + MSR + HBA / Sistem 
za pomoč pri speljevanju na klancu (Hill Holder) / 
Klimatska naprava / Senzor za tlak v pnevmatikah 
(TPMS) / Start&Stop™ / Električni pomik sprednjih 
stekel / Visok položaj sedenja za boljšo preglednost 
in nadzor nad vozilom

Fiat Tipo
Sistem za opozarjanje na nenamerno spremembo 
voznega pasu / Sistem za prepoznavanje utrujenosti 
voznika / Zrcaljenje zaslona Apple CarPlay in 
Android Auto / Deljiva zadnja klop / Aktivna mreža 
hladilnika na sprednji maski / Nabor varnostnih 
blazin za zaščito potnikov

FIAT PRINASA VESELJE IN OPTIMIZEM

›
FIAT_Tipo-500-Panda_Mocnik_175x120.indd   2 29/08/2022   14:39
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Ljubezen: Kadar hodimo na hrib, smo 
zadihani, ko gremo s hriba nazaj, nas 
bolijo kolena. Naj bo vsega po malem in 
vse bo v redu. Tako hoja navkreber kot 
hoja navzdol imata svoj čar. Finance: 
Prevzeli boste nove naloge in boste več 
kot zadovoljni z rezultatom. Zdravje: Ne 
razdajajte se za druge, poskrbite zase.

RIBI 
20. februar–20. marec

Ljubezen: Tisto, česar si najbolj želimo, 
po navadi najdlje čakamo – in le zakaj 
bi bilo pri vas drugače? Samo pogumno 
in z upanjem naprej, kajti vse se bo še 
zgodilo. Malo z zamikom, a vseeno. 
Finance: Trenutno vam gre zelo dobro, 
poskrbite, da bo tako tudi v prihodnje. 
Zdravje: Pozabljate na malenkosti, nikar 
več tako naprej.

BIK 
22. april–20. maj

Ljubezen: Samo od vas bo odvisno, na 
kakšen način boste razporedili zadeve, 
ki vam veliko pomenijo, tiste, ki vam 
manj, in preostale, ki vam ne pomenijo 
nič več. Finance: V poslovnem svetu 
boste blesteli in nizali zmago za zmago. 
Zdravje: Ko se vam zazdi, da imate 
prazne baterije, jih takoj napolnite.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ljubezen: Košček za koščkom boste 
začeli sestavljati mozaik svoje 
prihodnosti. Vi ste ustvarjalec, nihče 
drug. Ko boste postavili določene meje, 
se jih držite tudi sami. Finance: Dobro se 
zavedate, da preveč trošite, pa ne zase, 
ampak za druge. Naredite konec. Zdravje: 
Vse bo šlo po načrtu. Ne hitite.

RAK 
22. junij–22. julij

Ljubezen: Naredili si boste načrt, in če 
boste res upoštevali vse dejavnike, vam 
bo uspelo čisto vse. Korak za korakom, 
saj tudi svet ni nastal v enem dnevu. 
Finance: Treba bo zavihati rokave in se 
podati v nove vode. Vse obstoječe se vam 
nikamor ne premika. Zdravje: Vzemite si 
čas zase, preden bo prepozno.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Ljubezen: Znate imeti radi in drugi imajo 
radi vas, a vse premalo to pokažete 
navzven. Potrebne so tudi lepe besede, 
objemi, druga dejanja, s katerimi se 
potrjuje tisto, kar obstaja. Finance: Še 
vedno boste v skrbeh, saj se vam ni 
veliko spremenilo. Ampak vse se še 
zgodi, umirite se. Zdravje: Svetuje se 
obisk pri zdravniku.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Ljubezen: Za tiste ljudi, ki jih imate radi, 
ste sposobni veliko narediti in se včasih 
tudi žrtvovati in prevzeti bremena. Naj 
vam nikar ne bo žal, vse se bo enkrat 
obrestovalo. Finance: Denarnica se 
vam lepo polni in tako bo še naprej. 
Premislite, kam boste naložili denar. 
Zdravje: Sicer ne bo posebnosti, a bodite 
previdni.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Ljubezen: Poti je vedno več, od vas pa 
je odvisno, za katero se odločite. Tudi 
sama smer kasneje prevlada pri samih 
odločitvah. Ne čakajte preveč. Finance: 
Ne bo odveč, če boste v tem obdobju 
še bolj pazljivi pri splošnih financah 
in projektih. Zdravje: Ne pozabite na 
športne aktivnosti na prostem.

STRELEC 
23. november–21. december

Ljubezen: Ker ste v preteklosti veliko 
delali na sebi in na odnosih, se sedaj 
lahko veselite, ker vam gre in vam bo 
šlo vse tako, kot je treba. Zadovoljni 
boste sami in vsi tisti, ki vas obkrožajo. 
Finance: Postavljeni boste pred 
pomembno odločitev, ali nekaj sprejeti 
ali ne. Bodite pogumni. Zdravje: Strah 
ima lahko zelo velike oči.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Ljubezen: Vsaka stvar v življenju 
se zgodi z namenom in z razlogom. 
Prihajate v obdobje, ko se vam bo 
veliko dogajalo in s tem se bo marsikaj 
spremenilo. Še dobro, da ste na vse že 
pripravljeni. Finance: Nič posebnega 
se vam ne obeta na področju financ in 
posla, samo tako naprej. Zdravje: Ne 
pozabite nase.

OVEN 
21. marec–21. april

Ljubezen: Misli vam bodo begale v več 
smeri in zelo težko se boste odločali, 
kaj sprejeti na novo in kaj odstraniti. Ni 
kaj, prišel je čas za čustveno bilanco. 
Finance: Predolgo časa ste počivali na 
lovorikah preteklih odličnih uspehov. 
Ampak kmalu jih bo zmanjkalo. Zdravje: 
Ne bo nobenih posebnosti.

LEV 
23. julij–23. avgust

Ljubezen: Začeli boste ločevati zrnje 
od plev, to pomeni, da boste dobro 
premislili, s kom se boste še družili in s 
kom ne. Ljubezen ima lahko več oblik, 
ne spreglejte jih. Finance: Imeli boste 
možnost za nov projekt. Ker bo obsežen, 
boste potrebovali pomoč. Sprejmite jo. 
Zdravje: Vse bo dobro in brez težav.
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Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                         www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 5. 12. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

Panelni parket hrast RUSTIK 
krtačen, lakiran ali oljen
1900x190x14 mm

€ /m2  51,55

Redna cena:
85,90 €/m2

-40%

VINIL - KLIK, B2059 
1212,4 X 150 mm, 
debelina 5 mm, 0,3 zg. sloj

€ /m2  33,07

Redna cena:
38,90 €/m2

-15%

NOTRANJA VRATA IN PODBOJI (določeni modeli)

v mesecu novembru  popusta.6 %

VINIL - KLIK

Ob nakupu parketa vam na lepilo za parket Murexin X-Bond MS-K509
priznamo 30% popusta.

Cena: 88,90 eur/kos   -30%

Akcijska cena ob nakupu parketa: 62,23 eur/kos
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

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

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

AKCIJA!

SAMSUNG

SLUŠALKE

9.99 €

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%

∙ Menjava LCD zaslonov
∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE

∙ Menjava polnilnih konektorjev
∙ Ostale servisne storitve 




