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korekcijska očala
z enako dioptrijo

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

S Piko lahko:
• plačujete in pridobite bonitetne pike,
• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.
Henry Cavill
#SharpenYourFocus
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Čistilnica, pralnica 
in šiviljska popravila 
Šengar

Čiščenje plaščev, suknjičev, hlač,
zimske konfekcije, odej in blazin,
merino posteljnine, preprog, zaves
in drugih tekstilnih izdelkov.

MEDVODE, BC MERCATOR
T: 01/36 11 034

Pranje gostinskega perila, delovnih
oblek, posteljnega perila.

KRANJ, C. STANETA ŽAGARJA 2
(nasproti Policije)
T: 04/202 41 60

Šiviljska popravila (ožanje, krajšnje,
menjava zadrg, krpanje …).

BRITOF 43 KRANJ
T: 04/234 30 50

Stalna akcija pranje in likanje srajc.

KAMNIK, CENTER QLANDIA
T: 01/439 00 31

Parkirni prostor zagotovljen.

KUPON

LJUBLJANA, PRUŠNIKOVA 78
T: 01/512 37 08



20% POPUST
OD 16. 10. DO 6. 11. 2020 NA KEMIČNO ČIŠČENJE TEKSTILNIH IZDELKOV.
POPUST NE VELJA ZA PRANJE SRAJC IN ŠIVILJSKA POPRAVILA
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je mesečna priloga
Gorenjskega glasa
Izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Odgovorna urednica:
Marija Volčjak

V času spomladanske karantene, ko je
ostal brez dela, je kranjski producent Mitja
Legat posnel motivacijski kolesarski video,
v katerem nastopa njegov prijatelj Bine
Žalohar. Kratki film Ostani v pogonu so
nedavno predvajali na Festivalu slovenskega filma. Legat uživa, ko s kamero sledi
ekstremnim športnikom, pa čeprav se
znajde sredi peščenega viharja v Braziliji …

18 I SLIKE SO BESEDE
IN NAZAJ
Risba in barva – enakovredni sogovornici
se sprva zdi običajen naslov za knjigo. A
ni tako. Knjiga je prav nenavadna, kot je
nenavaden ustvarjalec Boleslav Čeru, o
katerem gredo besede in slike v njej.

Urednica:
Ana Šubic
Komercialist:
Janez Čimžar, T: 041/704 857
Oblikovanje
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
Priprava za tisk:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Tisk:
Delo, d. d., Tiskarsko središče
Raznos:
Pošta Slovenije, PE Kranj
Uredništvo, naročnine,
oglasno trženje:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
Telefon: 04/201 42 00
E-pošta: info@g-glas.si
Mali oglasi: telefon 04/201 42 47
Delovni čas:
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.
do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure,
nedelje in prazniki zaprto
KRANJČANKA je priloga 83. številke
Gorenjskega glasa, 16. oktobra 2020,
izšla je v nakladi 35.000 izvodov,
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela
so jo vsa gospodinjstva v kranjski
občini.

34 I ŽELITE ŠTEVILKO
ALI DA VAS POKLIČEJO PO
PRIIMKU?
Tanja Fleišer si za zajtrk rada pripravi
kosmiče. Doda jim banane, kakšno aronijo.
Vendar njena jutra že nekaj časa niso več
ista. Najprej je mislila, da svet, v katerem
je živela, opazuje iz nekega mehurčka.
Potem je ta občutek začel počasi bledeti.
Tanja je namreč v začetku letošnjega leta
izvedela, da ima raka na dojki.
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26 I Njen svet so slaščice
48 I Gasilnik v vsakem stanovanju
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Po naši ulici piha malo d
V času spomladanske karantene, ko je ostal brez dela, je kranjski producent Mitja Legat posnel
motivacijski kolesarski video, v katerem nastopa njegov prijatelj Bine Žalohar. S kratkim filmom
Ostani v pogonu, ki so ga nedavno predvajali na Festivalu slovenskega filma, želijo gledalcu v
teh negotovih časih vliti optimizem. Skoraj v celoti so ga posneli v kranjski občini. Legat s kamero
sledi skejterjem, smučarjem, deskarjem na snegu in vodi, gorskim tekačem in drugim ekstremnim
športnikom. Ob tem uživa, pa čeprav se znajde sredi peščenega viharja v Braziliji ali pa na
snegu pri -25 stopinjah …

Besedilo: Ana Šubic

Spomladi med karanteno ste posneli motivacijski video Ostani v
pogonu. Kako je prišlo do tega?
V času karantene je tudi naš sektor za
nekaj mesecev ostal povsem brez dela.
Videoprodukcijski posli so po navadi
zelo natempirani, delamo po 12, 16 ur na
dan, marsikdaj se pošalimo, da mora biti
vse najrejeno že do včeraj. Potem pa smo
naenkrat imeli preveč časa, en teden je
še pasalo biti na »off« in malo manj pod
stresom. S Katjo (partnerka, op. a.) sva
zaradi omejitve gibanja znotraj občine
lovila vzhode na Joštu, Šmarjetni gori, na
Čukovi jami, a si ob devetih že prost, pred
tabo je še cel dan. Počasi ne zdržiš več v
brezdelju in se moraš nekako zamotiti.
Podobno je bilo z Binetom (Žaloharjem,
op. a.), nekdanjim smučarjem prostega
sloga in kolesarjem, sedaj pa gorskim
vodnikom, ki je prav tako ostal brez dela.
Poklical me je in povedal, da se mu že
malo meša, da ima novo kolo in da je z
njim prekolesaril veliko poti po Kranju,
dlje pa tako ni smel. Predlagal je, da bi
se lotili kakšnega projekta, da bi bili vsaj
malo kreativni. Tako smo prišli na idejo
o motivacijskem kolesarskem videu, ki
smo ga naslovili 'Ostani v pogonu!'.

Kako se poznata z Žaloharjem?
Z Binetom sva prijatelja že iz otroštva,
on je leto mlajši od mene, sva pa živela

Mitja Legat / Foto: Gorazd Kavčič
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Koliko časa ste snemali?

o drugačen veter
v isti ulici na Planini in na začetku skupaj trenirala nogomet. Tudi kasneje sva
preživela skupaj veliko časa pri različnih
zadevah, vedno v povezavi s športom. V
gimnazijskih letih je bil on že eden najbolj uspešnih smučarjev prostega sloga
pri nas in z Domnom Bizjakom, uspešnim deskarjem na snegu, prav tako
mojim kolegom z gimnazije, so takrat
že snemali videe in sta me povabila, naj
se jim s kamero pridružim na snegu.
Prej sem že snemal skejterske videe, v
hribe pa nisem maral prav zelo hoditi.
V mlajših letih so se mi malo zamerili,
predvsem zaradi očeta, ki nas je zelo rad
vodil tja. S temi projekti sem nato hribe
zelo vzljubil. Bine ima veliko energije in
idej, vedno je bil v veliko pomoč, pomagal je organizirati izlete, dobiti sponzorje, poskrbel je za marketing. Tudi video
Ostani v pogonu bi težko naredil s kom
drugim. Razume, da je treba včasih isto
stvar večkrat posneti, da je videti dobro.
Šest dni se je vozil naokrog in mi pošiljal slike zanimivih lokacij. Res je zelo
zavzet.

Pod scenarij kratkega dvominutnega filma je poleg vaju podpisana še
vaša partnerka Katja Pokorn, sicer
fotografinja. Kaj je glavni namen
oz. sporočilo filma?
Začetni namen je bil sebične narave: da
v času mrtvila mi ostanemo v pogonu,
da zaposlimo sami sebe. Takrat smo
končno imeli čas za projekt, ki se ga
lotiš za dušo. Poleg tega so bile v začetku karantene informacije mešane, veliko je bilo kreganja, pojavljale so se tudi
dezinformacije. Povedati smo želeli, da
je treba ne glede na okoliščine vztrajati,
razmišljati pozitivno in obdobje karantene izkoristiti za stvari, ki jih nismo
mogli početi ali pa nismo imeli časa

zanje. Čeprav apelira na stisko, ki se je
pojavila v času karantene, se mi zdi, da
je v vsakem primeru video brezčasen.
Res je med korono osamljenost prišla še
bolj do izraza, vendar je to nekaj, kar v
modernem svetu ni tako redko: namreč
da smo ljudje obkroženi z drugimi, pri
čemer smo tudi sicer dokaj sami oz.
osamljeni. Po izobrazbi sem sociolog in
me taka vprašanja zanimajo, sploh malo
bolj marginalne skupine.

Ste video v celoti posneli v kranjski občini?
Večinoma, saj smo želeli pokazati, da je
zelo raznolika in nudi veliko možnosti
za kvalitetno preživljanje prostega časa v
naravi. Da je včasih treba iti samo dvesto
metrov od Planine v gozd, da je tudi tam
lepo, samo čas si je treba vzeti in odpreti oči. Enega večjih delov smo posneli
pod Joštom na poligonu Borovničke, za
katerega skrbi MTB klub Kranj, snemali
smo tudi na Sv. Jakobu in v nakelskem
peskokopu. Kader s kozolcem smo posneli na Možjanci, pojavi se tudi Soriško
polje pa spust po Plečnikovem stopnišču
na koncu mesta … Video je sicer dostopen na https://vimeo.com/458999579.

Povedati smo želeli,
da je treba ne glede
na okoliščine vztrajati,
razmišljati pozitivno in
obdobje karantene izkoristiti
za stvari, ki jih prej nismo
mogli početi ali pa nismo
imeli časa zanje. Čeprav
apelira na stisko, ki se je
pojavila v času karantene, se
mi zdi, da je video brezčasen.

Devet dni, ampak le po nekaj ur dnevno, saj smo si vzeli čas. Snemali smo
tudi s pomočjo drona, za potrebe nočnih posnetkov smo ga opremili z lučmi,
v gozdu na sv. Jakobu pa smo skupaj s
kolegom Tinetom Lenartom delali tudi s
pomočjo sistema »cable cam«. Dvanajst
ur smo porabili, da smo po gozdu mimo
dreves napeljali dvesto metrov jeklenice, na katero smo namestili kamero za
snemanje Binetovega spusta. Snemanje
je trajalo eno uro, iz tega pa na koncu
dobiš tri posnetke. Včasih so za to potrebni kar malo nečloveški napori.

Verjetno ste ponosni, da je bil film
Ostani v pogonu pred kratkim predvajan na Festivalu Slovenskega
Filma (FSF) ...
Seveda. To je moj prvi film na FSF, prej
se niti nismo nikoli prijavili. Uvrstili so
ga v kategorijo Korona programa, ki ni
bila tekmovalna. Prav tako je bil že na
festivalu v Makedoniji, sicer pa čakamo
še na odgovore z nekaj drugih večjih festivalov, dobili naj bi jih do konca leta. Po
novem letu se bomo prijavili še na tiste
festivale, ki smo jih zamudili, saj smo
film končali šele sredi poletja.

Konec avgusta ste spremljali tudi
tekaški podvig Kranjčana Luke
Kovačiča na pet najvišjih slovenskih vrhov. Kakšna ekipa je potrebna za tak projekt?
V tem primeru ni šlo za moj projekt, pač
pa je video produkcijo vodil Jure Niedorfer, jaz pa sem bil zraven kot eden
od snemalcev. Logistično je to veliko
bolj zahtevno, kot se morda zdi. Ekipa
je štela osem ljudi oz. še več, saj smo
imeli vsak svojega nosača, ker je bilo
treba 'pokriti' veliko točk in bi bil sam
z nahrbtnikom prepočasen. Treba se je
zavedati, da moramo slediti vrhunskim
športnikom in da greš včasih za dober
posnetek še 200 metrov dlje kot oni.
Nama s Katjo so dodelili Triglav, kamor
sva se povzpela prvič. Sprva sva bila mišljena za Jalovec, a zna biti trasa v naglici
tam nevarna. Ker smo imeli v ekipi tudi
nekdanjega plezalca Rožleta Bregarja,
smo presodili, da bo to bolj primerno
zanj.

Katere znane športnike ste še
spremljali s kamero?
Vse Redbullove atlete, tudi Filipa Flisarja, deskarja Marka Grilca. S Katjo sva za
Red Bull delala tudi samostojni projekt

Mitja Legat in Bine Žalohar, glavni akter filma Ostani v pogonu! / Foto: Katja Pokorn

z zmajarjem Matjažem Klemenčičem. Srečuješ zelo zanimive
ljudi.

Pred leti ste snemali tudi akrobatsko skupino Dunking
Devils. Kako ste začeli sodelovati?
Spoznali smo se na deskanju v Španiji, kjer sva s Katjo delala
pri enem od deskarskih klubov – ona je fotografirala, jaz pa
snemal. Zelo hitro smo se ujeli. Ker mnogi od njih tudi smučajo in deskajo, so z veseljem prišli na premiero mojega filma
Untouched oz. Nedotaknjeno, ki smo ga snemali na nedotaknjenem snegu zunaj smučišč. Film se jim je zdel super, tudi
to, da smo prikazali lepote Slovenije. Ko so naslednje leto znova prišli deskat, so namignili, da bi skupaj snemali, in tako
smo se lotili projektov, ki so prav tako vključevali slovenske
znamenitosti, od obale čez Celjski grad na Mangartsko sedlo.
Med najbolj popularnimi je bilo zabijanje na vlaku na soški
progi, delali smo tudi serijo za Facebook, iz katere je nato zrasla njihova osebna serija. Štiri ali pet let smo pa imeli kar divje
projekte.

sem v ekipi z Američanom, Norvežanom, Britancem in Švedom, ki je dve zimi skupaj potovala naokoli: bili smo v Rusiji,
Bolgariji, skandinavskih državah, Avstriji … Bilo je zabavno,
tudi zato, ker smo si bili med seboj zelo različni.

V enem od pogovorov ste pred leti dejali, da ste najbolj ponosni na projekt Nedotaknjeno. To še velja?

Treba se je zavedati, da moramo slediti
vrhunskim športnikom in da greš včasih za
dober posnetek še 200 metrov dlje kot oni.

Ja, to je bil moj prvi večji projekt in bo imel pri meni vedno
posebno mesto. Snemanja smo začeli pred 12 leti, trajala pa
so kar šest zim. Prvo leto so nas kar malo posmehljivo gledali. Mene kot filmarja takrat še niso poznali, so pa vseeno
pri projektu sodelovali naši najboljši smučarji prostega sloga
in deskarji. Bine je bil takrat še pod okriljem Redbulla in sva
šla prosit, da bi predvajali naš napovednik nekim kultnim filmom njihove produkcije. Bili so navdušeni in od tam naprej
je šlo samo še navzgor. Ko je prišel čas za premiero našega
filma v Šiški, smo razmišljali, da bi 350 sedežem v dvorani
dodali še sto dodatnih, a so nam rekli, da zagotovo ne bomo
imeli polne dvorane. Kasneje je bilo zanimanje tako, da smo
imeli kar dve premieri. Še danes imam doma list, ki so ga
obesili na vrata dva dneva pred drugo premiero, da je tudi ta
razprodana. S tem filmom smo bili tudi na Festivalu goriškega filma in na filmskem festivalu v Bovcu ter na nekaj velikih
tujih festivalih.

Omenili ste tudi snemanje deskarjev ...

S kakšnimi ekstremnimi razmerami ste se srečevali
na snemanjih?

Ja, to je zelo dinamično, sploh posnetki iz vode. To je zanimiv
element, meni ni tako zelo domač, ker nisem tako dober plavalec, a sčasoma postane lažje.
Zaradi snemanja deskarjev sem pa imel možnost videti precej sveta. Delali smo za Method Magazine, največjo evropsko
revijo za deskarje, ki je v koprodukciji z Redbullovo medijsko
hišo naredila tri filme, pri dveh sem bil snemalec tudi jaz. Bil

Bili smo na primer v peščenem viharju v Braziliji, kjer nisi
mogel niti oči odpreti. Delali smo z »monster« dronom, ki
vleče človeka po vodi, sredi puščave v takih pogojih, da je bilo
škoda ven vzeti mobitel, kaj šele kamero ... Drug ekstrem bi
bil pa kakšno zimsko snemanje -25 stopinjah.

Nekaj časa ste delali tudi na Pop TV, je bilo to preveč
rutinsko za vas?
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Po projektu Nedotaknjeno sem potreboval nov izziv in ponudila se mi je priložnost spoznati delovanje velike televizijske produkcije. Delal sem v montaži
resničnostnih šovov in sem se ogromno naučil, a sem hitro ugotovil, da to
ne bo zame, saj mi bolj ustreza delo
na terenu, tam pa sem po deset ur na
dan preživel v temnici. Naučil sem se,
kako iz majhnega delčka, ki se je zgodil
v 24 urah, narediš pet minut zelo zanimive napete zgodbe. Sodeloval sem pri
prvem Masterchefu in Gostilni. Tudi
sicer rad spremljam resničnostne šove –
zaradi sociološke note, saj me zanimajo
medosebni odnosi.

Kdaj ste se začeli ukvarjati s snemanjem?
Pred dobrimi petnajstimi leti. V študentskih letih sem se opekel na kresu in
nisem smel eno leto ven na sonce, ker
se ti lahko pozna opeklina. Smo se pa že
prej snemali med sabo med skejtanjem,
in ker me je to zanimalo, sem si kupil
novo kamero, da bi ob študiju še nekaj
počel. Kmalu sem začel sodelovati še z
deskarji. Sem pa že kot otrok rad gledal
ameriške deskarske in skejterske filme
in sanjal, da bom to enkrat počel.

Kdaj pa ste začeli rolkati?

Bil sem v sedmem razredu. Opazoval
sem kolega, s katerim sva prej trenirala košarko, in se mi je zdel blazno 'kul'.
Tako sem tudi jaz začel in za skejtanje
navdušil še svojega najboljšega prijatelja Luka Šmida, on pa mene za deskanje. Sva se dogovorila, da če bo on začel
rolkati, bom jaz začel skejtati. Sedaj oba
že dvajset let počneva to.

V študentskih letih
sem se opekel na kresu in
nisem smel eno leto ven na
sonce, ker se ti lahko pozna
opeklina. Smo se pa že prej
snemali med sabo med
skejtanjem, in ker me je to
zanimalo, sem si kupil novo
kamero.

Ste tudi predsednik Športnega
društva kranjskih rolkarjev. Kako
dejavni ste danes?
Društvo smo ustanovili trije kolegi, ko
sem bil star 18 let. Prej smo bili trije razcapani mulci, po ustanovitvi društva so
nas pa naenkrat začeli jemati bolj resno.
(smeh) Društvo je sedaj precej prerojeno, ima 25–30 članov, precej novih iz
srednje šole in zadnjih razredov osnovne šole. Radi prihajajo na našo lokacijo
pri Trainstationu, vidi se, da potrebujejo
neki prostor pa tudi da napredujejo.

bil vedno vzor, sedaj sem jaz dobil priložnost. Tri leta že snemamo po Sloveniji, bili smo v Grčiji, Španiji, Italiji ...
Sestavljamo video nove generacije. Ne
nazadnje se tudi skejtanje ves čas spreminja. Včasih je bila to neka subkultura,
danes je to olimpijski šport. Letos bi bil
na olimpijskih igrah.

Torej je rolkanje spet v vzponu?
Odvisno, kako gledaš. Z vidika subkulture je v zatonu. Skejterji bodo vedno
marginalna skupina, ki bo to počela
zase v nekem razbitem skladišču, po
drugi strani je pa ta šport sedaj prišel
tako daleč, da lahko zaslužiš nekaj milijonov, saj ga podpirajo tudi sponzorji, kar kaže, da je zanimiv za publiko.
Vendar je atletski nivo skejtanja čisto
drugačen – gre za fizično aktivnost, v
katero se načrtno vlaga vse več časa, če
si dober. Na koncu boš mogoče nekdo,
ki gre na olimpijske ali na največje tekmovanje v skejtanju – ulično ligo, kjer
najuspešnejši z zaslužkom že sledijo
košarkarjem iz NBA. Seveda je pri nas
to izjemno težko, saj ni sponzorjev, ni
pa povsem nemogoče. Ne nazadnje je
najboljši skejter lanskega leta iz nekega
brazilskega geta. Kdo bi si mislili …

Katerim projektom se še posvečate?
Eden zadnjih je priprava filma za distributerja Obsession, ki ponuja rolkarsko
in deskarsko opremo. Prihodnje leto bo
praznoval 30 let in na vsake štiri ali pet
let podprejo izdelavo filma. V preteklosti jih je ustvarjal Jaka Babnik, ki mi je

Najbolj uživate ob snemanju adrenalinskih športov, vas mika še
kakšno področje?
Ves čas se nagibam v različne smeri, že
zato, da je posel bolj zanimiv, vseeno pa
moram biti realen. Čez 15 let se ne bom
mogel poditi s kamero za 35 let mlajšimi, zdaj jih še dohajam, ko je med nami
10, 15 let razlike. Dokler bo šlo, bom

Prizor iz filma Ostani v pogonu: spust Bineta Žaloharja po Plečnikovem
stopnišču / Foto: Katja Pokorn

Dejan Geringer s.p.

URARSTVO 
GERINGER

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

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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vztrajal, saj mi je to precej bližje kot studijsko delo. Je pa tudi res, da tehnologija
napreduje, z droni lahko delaš tudi, ko
si starejši, prav tako v montaži in animacijah. Pustimo se presenetiti. Morda čez
nekaj let niti ne boš več potreboval tako
težke kamere in boš lahko šel snemat v
gore tudi pri petdesetih.

Poslušala sem vaš govor na predlanskem dogodku TEDxPlanina,
kjer ste govorili predvsem o sreči
pa tudi o prelomnici, ki jo je v vaše
življenje prinesla dedkova smrt.
Kako močno vas je to zaznamovalo?
Menim, da je sreča stvar izbire. Obstajajo sicer neki objektivni dejavniki, a lahko lastna percepcija ogromno prispeva
k sreči. Vsi te sprašujejo, kako si in kaj
delaš, nihče pa, ali si srečen. Ukvarjamo se s tem, ali imamo dovolj denarja,
namesto da bi nekaj doživeli, podelili z
drugimi. V času, ko sem bil prvič zaljubljen in v travmah, ker ni šlo, sem izgubil
dedka. Umrl je relativno mlad, zaradi
raka. Na koncu je bil kot okostnjak in
se še bolj zaveš, da nihče ne bo ničesar
odnesel s sabo, da je treba živeti tisti
dan, ko imaš možnost, saj ne veš, kaj bo

Mitja Legat na Krnu / Foto: Katja Pokorn
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Leta, preživeta na Planini, so bila
zanimiva; odkar so jo prenovili, se mi zdi
dober kraj za bivanje. Smo pa v preteklosti
doživeli marsikaj, tudi streljanje. Meni je
Planina dala predvsem to, da sem bolj odprt
do balkanskega prostora.
jutri. To je name naredilo velik vtis in marsikdaj se spomnim
na to – predvsem da je treba biti pozitiven. Iz tu ven izvira tudi
film Ostani v pogonu.

Odraščali ste na Planini, kjer živite še danes. O selitvi
niste nikoli razmišljali?
Planina mi je res pri srcu, vendar se nameravam prihodnje
leto preseliti, saj sva s Katjo začela graditi hišo v Virmašah. Se
bom pa v Kranj zagotovo pogosto vračal, že zaradi vpetosti v
skejtanje. Leta, preživeta na Planini, so bila zanimiva; odkar
so jo prenovili, se mi zdi dober kraj za bivanje. Smo pa v preteklosti doživeli marsikaj, tudi streljanje. Meni je Planina dala
predvsem to, da sem bolj odprt do balkanskega prostora. Imel
sem zelo dobre prijatelje tudi iz republik nekdanje Jugoslavije,
živeti med ljudmi različnih narodnosti je bila zame pozitivna
izkušnja. Prihajam pa z Ulice Lojzeta Hrovata, kjer je bilo na
razdalji stotih metrov več posebnih stanovalcev: poleg že omenjenega Bineta Žaloharja tudi znani raperji, Josip Iličić … Lahko bi rekel, da po naši ulici piha malo drugačen veter. (smeh)

Brezplačni tečaji v Škofji Loki
Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2
sofinancirata
Republika Slovenija in
Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2
Evropska unija iz Evropskega
sofinancirata
socialnega sklada.
Projekt ZnanjeRepublika
Nas Aktivira
(ZNA)in
2
Slovenija
sofinancirata
Evropska unija iz
Evropskega
Republika
Slovenija
in
socialnega
sklada.
unija
iz Evropskega
ProjektEvropska
Znanje Nas
Aktivira
(ZNA) 2
socialnega
sklada.
sofinancirata
Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega
Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2
socialnega sklada.
sofinancirata
Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2
Republika Slovenija in
sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega
Republika Slovenija in
socialnega sklada.
Evropska unija iz Evropskega

Ljudska univerza Radovljica

socialnega sklada.

Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Radovljica

Začetni računalniški tečaj
Nadaljevalni računalniški tečaj
Začetni tečaj nemščine
Začetni tečaj italijanščine
Začetni tečaj angleščine
Nadaljevalni tečaj angleščine
V brezplačne 50-urne tečaje se
lahko vpišejo odrasli, ki nimajo statusa
upokojenca, dijaka ali študenta.
Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let
ter s končano največ srednjo šolo.

Dodatne informacije in prijave:
Ljudska univerza Škofja Loka,
04 506 13 80,
tanja.avman@lu-skofjaloka.si.

#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje
novega koronavirusa.
080 17 87

NEODPLAČNA OBJAVA

Naložite si
#OstaniZdrav
še danes.
App Store

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Google Play

Imam izbiro. Ravnam odgovorno.
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Poligon, ki so ga postavili v centru Kranja in je bil
prilagojen za tekmovanje Fire Combat, je na koncu
vključeval prikaz gašenja.

Gasilke PGD Predoslje so dokazale, da brez težav,
z dodatno opremo na hrbtu, preskočijo dva metra
visoko steno.

Čez poligon brez težav
Prvo oktobrsko soboto so se v okviru meseca požarne varnosti, ki letos poteka pod sloganom Kdor za
požarno varnost skrbi, je v prostem času brez skrbi, v mestnem jedru predstavila štiri prostovoljna
gasilska društva (PGD) iz občine Kranj.

Besedilo: Maša Likosar
Foto: Primož Pičulin

N

a dogodku, katerega namen je ozaveščanje ljudi o
pomembnosti požarne varnosti, prostovoljna gasilska
društva Gasilske zveze MOK vsako leto predstavijo drugo tematiko. Letos so na pobudo gasilk PGD Predoslje,
ki so med drugim sodelovale tudi v oddaji Gasilci, obiskovalce
seznanili s poligonom, ki je prilagojen gasilskemu tekmovanju,
imenovanem Fire Combat. »Gre za tekmovanje, kjer gasilci skozi poligon izkažejo svoje veščine premagovanja ovir, vzdržljivost
in vztrajnost,« je pojasnila Anica Vodnik, članica ženske ekipe
v PGD Predoslje, in še dodala, da je poligon, ki so ga postavili v centru Kranja, vključeval skok čez dva metra visoko steno,
oviri tunel in mreža, prenos sedemdeset kilogramov težke lutke
ponesrečenca in na koncu prikaz gašenja. Gasilke in gasilci so
pokazali, kako urni in spretni so pri premagovanju ovir na poligonu, in sicer z dodatno opremo na hrbtu – dihalnim aparatom,
ki tehta 25 kilogramov. S tem so poželi še dodatno občudovanje
obiskovalcev. Ti so se lahko tudi sami preizkusili na poligonu.
»Gledalci so se čudili in se spraševali, ali bomo gasilke zmogle
premagati ovire. Zdelo se jim je malo verjetno, a dokazale smo
jim obratno. Tudi ženske zmoremo biti gasilke in to zavest želi-

mo deliti z ostalimi dekleti ter jih spodbuditi, da se nam pridružijo,« je dejala Vodnikova in poudarila: »Biti gasilka je res 'kul'.«
PGD Predoslje je k sodelovanju in predstavitvi svoje dejavnosti
povabil še PGD Britof, PGD Besnica in PGD Breg ob Savi.
Društva so na ogled postavila svoja gasilska vozila in opremo,
kar je bilo zanimivo predvsem za otroke. Pridružili so se tudi
veterani PGD Predoslje, ki so prikazali uporabo prve gasilske
motorke, gašenje po starem, in najmlajšim delili papirnate
čepice, ki so bile oblikovane po gasilskih čepicah izpred 150 let.
»V prvi vrsti smo ljudi želeli seznaniti s svojim delom. Ne gasimo le požarov, temveč sodelujemo tudi pri naravnih in drugih
nesrečah ter intervencijah. Udeležujemo se tekmovanj in izobraževanj, treniramo in izpopolnjujemo svoje veščine. Poskrbimo za družabno življenje v društvu, pomagamo pri skrbi za
vozila, opremo, gasilski dom ter njegovo okolico in ne nazadnje
izobražujemo tudi mlajše rodove gasilcev,« je povedala Vodnikova in nadaljevala: »Kot gasilec oz. gasilka si neprestano aktiven, ohranjaš fizično pripravljenost in jo obenem izboljšuješ.
Gradimo močne prijateljske vezi, te so zelo pomembne, saj
mora ob nesreči med nami vladati zaupanje in zavedanje, da se
lahko zanesemo eden na drugega. Ohranjamo in širimo vrednote, kot sta solidarnost in medsebojna pomoč, kar smo dokazali tudi danes, saj smo za dogodek združila moči in si med
seboj pomagala štiri prostovoljna gasilska društva.«
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Na strehi imajo učilnico
Konec prejšnjega meseca so na Osnovni šoli Staneta Žagarja dobili novo zeleno streho,
kjer ob primernem vremenu poteka tudi pouk.

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

P

rojekt zelene strehe sofinancirata
Eko sklad in ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi sklada za
podnebne spremembe, vodi pa ga
neprofitni studio ProstoRož. Ta je lani
septembra iskal občino, v kateri bi ozelenili streho javnega objekta. Na poziv se je
odzvalo 15 občin, med njimi pa je imela
kranjska najbolj prepričljivo prijavo.
ProstoRož in Mestna občina Kranj sta
se nato odločila, da prenovita 360 kvadratnih metrov strehe Osnovne šole Staneta Žagarja. Od tega je 250 kvadratnih
metrov strehe namenjenih zasaditvam
z različnimi vrstami zelenja, preostali
prostor pa učilnicama na prostem.
Kot je pojasnila Alenka Korenjak iz
ekipe ProstoRoža, bodo posebni sloji v
strehi zadržali do osemdeset odstotkov
vode ob močnih nalivih, kar bo služilo

Ravnateljica Fani Bevk

Pouk na zeleni strehi je novost, streha pa je statično dovolj trdna, da sta na
njej hkrati lahko dva razreda učencev.

kot rezerva za bolj sušne dni. Na strehi se bo sicer zbirala tudi deževnica za
zalivanje užitnih rastlin. »Taki projekti
so eno od orodij v boju proti podnebnim
spremembam, a nimajo le okoljskih
prednosti, pač pa tudi psihološke. Povsem drugačen je občutek, ko se človek
zazre skozi okno v zelenje ter se sprosti, odpočije. Zato menim, da bi morali
zelene strehe nameščati na obstoječe
objekte, ki že imajo velike ravne strehe,«
je povedala Alenka Korenjak.
Zelena streha na Osnovni šoli Staneta
Žagarja je vidna iz največje učilnice v
šoli, kjer potekajo ure glasbenega pouka in šolski nastopi. »Veseli smo, da je
kranjska občina pristopila k temu projektu, še posebno pa smo veseli, ker je
bila izbrana naša šola. Že vrsto let se
srečujemo z veliko prostorsko stisko in

dve novi učilnici nam veliko pomenita.
Učenje v naravi in skrb za okolje sta za
nas res pomembna in današnji dan je
bil za nas in naše učence težko pričakovan,« je ob uradnem odprtju zelene
strehe povedala ravnateljica Osnovne
šole Staneta Žagarja Fani Bevk in dodala, da so skrb za zeleno streho prevzeli
sedmošolci, ki bodo za rastline skrbeli
do odhoda iz osnovne šole. Takrat bodo
skrbništvo predali novi generaciji.
»Veliko nam pomeni, da imamo v Kranju zeleno streho. Projekt je pomemben
tudi za naprej, saj je nova zelena streha
tudi na Centru trajnostne mobilnosti na
Planini, imamo pa še kar nekaj načrtov,
tudi na nekaterih drugih šolah,« je poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž
Rakovec ter učencem predal plakat z
navodili za uspešno vrtnarjenje.
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Za hitrejši razvoj možganov
Kranj je drugo mesto v Sloveniji s šolo mentalne aritmetike po japonskem Hikari programu.

Besedilo: Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Š

ola Kid Genius, osnovana na Hikari programu mentalne
aritmetike, deluje v dvanajstih državah po svetu, od lani
tudi v Sloveniji. Najprej so jo odprli v Ljubljani, v tem šolskem letu pa še v Kranju, kamor jo je skupaj s sestro vpeljala Kranjčanka Edita Plava. »Program izvira iz Japonske, ki
velja za zibelko mentalne aritmetike, in je tam del rednega izobraževanja v osnovnih šolah. V mednarodno šolo je vključenih
več kot 28 tisoč otrok po svetu, pohvali se lahko tudi s petimi

RAZVIJAMO OTROKOVE
POTENCIALE IN MENTALNE
SPOSOBNOSTI

Mentalna aritmetika z licencirano učiteljico Edito Plava

READ-S, EDITA PLAVA S.P., ŽUPANČIČEVA ULICA 17, KRANJ

prvaki evropskega prvenstva v mentalni aritmetiki,« je pojasnila Edita Plava, licencirana učiteljica mentalne aritmetike. Poleg

izjemna koncentracija in fokus
nje bo v Kranju po tej metodi poučevala še ena usposobljena

Zaspomin
otrokovo hitro
samostojnost
in samozavest
učiteljica – Ana Grozdanič, sicer profesorica matematike.
boljši
in natančno
računanje


Za otrokovo
samostojnost
in samozavest
Hikari metoda spodbuja razvoj leve in desne možganske
kreativnost
samozavest
hemisfere. »Gre za inovativen program razvoja možganskih
ZA OTROKE OD 4 DO 12 LET
potencialov. Otroci preko metode VAK in z uporabo japonskega abakusa, t. i. sorobana, prejemajo informacije vizualno,
slušno in preko otipa,« je pojasnila Edita Plava in dodala, da
so znanstvene raziskave pokazale, da prejemanje informacij
Za otrokovo samostojnost in samozavest
skozi različna čutila prinaša najboljše rezultate učenja. Otroci
Za otrokovo samostojnost in samozavest
z uporabo abakusa, na katerem pomikajo kroglice s palcem in
mostojnost in samozavest
kazalcem obeh rok, aktivirajo čutila ter istočasno vzdražijo
levo in desno možgansko hemisfero, kar vodi v tvorjenje
novih nevronskih povezav. »Kmalu po začetku dela z abakusom pri otrocih začnemo sprožati vizualizacijo, med računanjem v mislih pa še vedno spodbujamo premikanje prstov na
rokah, saj je mikromotorika eden pomembnejših procesov
programa.
Otrok
041 883
195poleg hitrega in natančnega računanja izbokidgeniuskranj@gmail.com
www.kidgenius.si
ljša 041
spomin,
pozornost, koncentracijo, vizualno predstavo,
883 195
kidgeniuskranj@gmail.com
www.kidgenius.si
logično razmišljanje in sklepanje ter postaja samozavestnejši.
Otrokovi možgani se v največji meri razvijejo do 12. leta starosti in ta metoda sproža tvorjenje dodatnih možganskih nevronov, kar olajša učenje ne le pri matematiki, pač pa tudi pri
883tudi,
195 da je metoda primerna za vse
kidgeniuskranj@gmail.com
www.kidgenius.si
drugih predmetih.«041
Pravi
041 883 195otroke: za tiste, ki že znajo računati in jim to predstavlja nadkidgeniuskranj@gmail.com
www.kidgenius.si
gradnjo že pridobljenega znanja, kot tudi za otroke, ki se težje
041 883 195
kidgeniuskranj@gmail.com
učijo, saj pomaga k lažjemu dojemanju.
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UČENCI IZDELALI PTIČJE HIŠICE

Z odprtja razstave ptičjih hišic v parku La Ciotat

V parku La Ciotat v Kranju so učenci OŠ Predoslje
in OŠ Franceta Prešerna pred dnevi razstavili 37
ptičjih valilnic, ki so jih izdelali med poukom. Po
končani razstavi jih bodo namestili po mestu, da
bodo okoliške ptice lažje preživele zimo, čez leto
pa jim bodo služile kot valilnice. »Z navdušenjem
smo se lotili sestavljanja ptičjih hišic. Učenci so
bili pri tem zelo samostojni, iznajdljivi in vztrajni,«
je povedala učiteljica OŠ Predoslje Maja Resnik.
»Takšne izkušnje, ko otroci lahko naredijo nekaj, s
čimer neposredno vplivajo na svet okoli sebe, so
zelo pomembne za učenje in vzgojo. Še posebej
pa sem zadovoljen, da je ta ustvarjalna izkušnja
v tem težkem času koronakrize, ko je treba biti
previden na vsakem koraku, zelo pomirjevalno
vplivala na učence,« je razmišljal učitelj tehnike in
tehnologije na OŠ Franceta Prešerna Marko Kern.
Projekt je zasnovan tako, da lahko poteka več
let; otroci bodo lahko svoje valilnice neprestano
obiskovali in opazovali življenje v njih. Nastal je v
sodelovanju z Mestno občino Kranj. »Vesel sem, da
je pobuda, ki izraža skrb za okolje in živali, prišla
od otrok,« je dejal župan Matjaž Rakovec. Material
in orodje za izdelavo valilnic je doniralo podjetje
Merkur trgovina, kjer so po besedah direktorice
marketinga Lidije Rakuša zelo zadovoljni, da so
otrokom omogočili poučno in praktično izkušnjo,
kako lahko z majhnimi dejanji veliko prispevajo k
skrbi za naravo in okolje. A. Š.

VARNOST KOT ČLOVEKOVA POTREBA – PROGRAM VAROVANJE
NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ŠC KRANJ
Varnost je dokaj pogosto obravnavano področje, kar pravzaprav
ne preseneča, saj je oblika javne dobrine, ki mora biti dostopna
vsem, največkrat pa se tega zavedamo, ko smo izpostavljeni oblikam varnostnih tveganj, pa naj bo to na osebnem, lokalnem ali
državnem nivoju. Zagotavljanje varnosti pa postaja v današnjem
varnostnem prostoru tudi izrazita tržna kategorija – blago, ki ga
zainteresirane stranke kupujejo pri pristojnih podjetjih in agencijah. V nadaljevanju moramo varnost razumeti kot celostni pojav
in ga je skoraj nemogoče praktično in teoretično absolutno obvladovati kot celoto v vsej njegovi razsežnosti. Res pa je, da je varnost
spremenljivka, ki se spreminja vsak trenutek ob pojavu različnih

varnostnih tveganj, med katerimi v zadnjem obdobju zlasti prepoznavamo epidemiološka tveganja. Za to pa je potrebno specifično znanje, ki ga posameznik pridobi skozi študij različnih strokovnih vsebin predmetnika na Višji strokovni šoli v Kranju.
Temeljni cilji študijskega programa so izobraziti bodoče inženirje varovanja z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično
uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja.
Študent pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.
Generične kompetence so predvsem usmerjene v pridobitev
znanja s področja uspešnega strokovnega komuniciranja, uporabo znanja s področja pravnih predpisov, sposobnosti evidentiranja problema in njegove analize
ter predvidevanja operativnih rešitev v procesih
organizacije – naročnikov, vodenju in reševanju
konkretnih delovnih problemov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov.
Višješolski študijski program Varovanje temelji na
zagotavljanju varnega dela varnostnemu osebju, poznavanju tehničnih sredstev za varovanje
oseb in premoženja, obvladovanju in vzdrževanju tehničnih sredstev in sredstev prisile v osebni
rabi, obvladovanju taktik varovanja in rokovanja
z orožjem.
Mag. Marjan Miklavčič in Boris Grilc, mag.
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Na GFP šolsko leto začeli z izbirnimi vsebinami
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so vsako novo šolsko leto začeli s pestrim in dinamičnim
tednom obveznih izbirnih vsebin. Letošnje leto so zaradi koronavirusa prilagodili izbirne vsebine.
Gimnazijci niso potovali po tujini niti niso imeli taborov in ekskurzij, so pa dijaki poleg drugih
dejavnosti spoznavali, kako lepo mesto je Kranj.
Pretekla leta so dijaki prvih letnikov na
sproščen način in ob športnih aktivnostih
navezali prve stike s svojimi sošolci in razredniki na spoznavnem taboru v Bohinju.
Letos so si ogledali znamenitosti gorenjske prestolnice, našega lepega Kranja,
kostnico in razstavi Prelepa Gorenjska –
20. stoletje in V blesku kovinske oprave
v gradu Khislstein. Vodeni sprehod po
starem mestnem jedru je celo Kranjčanom ponudil veliko novih informacij, kaj
šele dijakom, ki na šolo prihajajo s celotne Gorenjske, dijaki športniki pa iz vse
Slovenije. V okviru projekta Korak naprej
Človekove pravice in temeljne svoboščine ter Organizacija državne oblasti pa so
imeli poučne delavnice.
Prav tako se maturantje letos niso odpravili raziskovat Španije na maturantski
ekskurziji, ampak so imeli delavnice, na
katerih jim bo pridobljeno znanje koristilo v bližnji prihodnosti. Sindikat Mladih jih je želel opolnomočiti za učinkovit
vstop na trg dela in z vsebinami aktivnega
državljanstva. Soočali so se s prepoznavanjem lastnih kompetenc, predstavitvijo
stebrov izobraževanja, prijavo na Zavod
RS za zaposlovanje in pripravo na razgovor za službo. Analizirali so tudi različne
oblike dela, govorili o diskriminaciji na
trgu dela, prekarnem delu, pravicah na
delovnem mestu, sindikalnih vsebinah in
možnostih participacije. O neverjetnem

Pouk na prostem / Foto: Rada Legat Benedik
vplivu medijev na življenje posameznika
so razmišljali ob gledališki predstavi in na
delavnici Živim po svoji pameti.
Drugošolci ekonomske gimnazije so v
Kovačnici imeli podjetniški dan, medtem
ko so gimnazijci medpredmetni naravoslovni dan preživeli v šoli in njeni okolici.
Oboji pa so poslušali zanimivo predavanje humanitarke Jane Dular, ki v vzhodni
Afriki živi in humanitarno deluje že dvanajst let. V Malaviju je ustanovila organizacijo ELA v pomoč otrokom s posebnimi potrebami, mladini in ženskam.
Na delavnici Še vedno vozim – vendar
ne hodim jih je Zavod Vozim ozaveščal o
prometni varnosti in njenih posledicah.

Korona časi so nas naučili, da bomo
morali biti v prihodnosti zelo prilagodljivi, za kar pa je treba imeti veliko znanja.
Dijaki tretjih letnikov so ga pridobivali
na podjetniški delavnici Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. S
pomočjo agencije SPIRIT Slovenija so v
okviru projekta Mladim se dogaja 2020
organizirali delavnice, na katerih so s
podjetniško miselnostjo želeli opolnomočiti tudi gimnazijce, saj so bili ekonomski gimnazijci v preteklosti nad
njimi navdušeni. Dijaki so se naučili razvijati poslovne ideje vse od priprave prototipa in »pichanja« idej do predstavitve
in javnega nastopanja.
Seveda brez športa na GFP ne gre. Na
športnem dnevu so se na posestvu Brdo
učili osnov igranja golfa in odšli na pohod
na Jakoba, Jošta in po Mamutovi poti.
Tako kot se šolsko leto začne pestro,
tudi celotno leto dijakom nudijo mnoge
obšolske dejavnosti, na katerih nadgrajujejo v šoli pridobljeno znanje. Zanimivo
je bilo razmišljanje dijakinje Pie: »Včasih
mladi bolje poznamo tuja mesta kot
svojo bližnjo okolico in domovino. Veliko smo se naučili pri izbirnih vsebinah,
predvsem pa spoznali, kako lepo je Prešernovo mesto in da se tega včasih premalo zavedamo.«
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Pridobili nove veščine
V Predosljah je letos zaživel študijski krožek, na katerem so se udeleženci posvečali predvsem
komunikacijskim veščinam in tematiki reševanja konfliktov.

Besedilo: Ana Šubic
Foto: Gorazd Kavčič

V

letošnjem letu so pod okriljem
Ljudske univerze Kranj ob sofinanciranju ministrstva za izobraževanje delovali trije brezplačni
študijski krožki. Poleg dveh krožkov v
Škofji Loki je povsem na novo začela
delovati še skupina v Predosljah, ki si
je nadela ime Vas z razgledom. Predstavniki krožkov, ki so potekali pod vodstvom usposobljene mentorice Mirjana
Debelak, so septembra na zaključnem
srečanju v kranjskem medgeneracijskem centru predstavili aktivnosti, ki so
se jim posvečali v pretekli izobraževalni
sezoni.

V MEDGENERACIJSKEM
CENTRU OMEJILI UDELEŽBO
Ljudska univerza Kranj (LUK) nadaljuje program brezplačnih aktivnosti
v kranjskem medgeneracijskem
centru. »Do nadaljnjega nadaljujemo
aktivnosti in srečanja v živo, hkrati pa
smo pripravljeni na izvajanje dejavnosti na spletu oz. na daljavo, če bo
vlada tako odločila,« je dejala direktorica LUK Mateja Šmid. Udeležbo so
omejili na deset oseb, zato morajo
marsikoga zavrniti. Pri pripravi in
izvajanju aktivnosti so pozorni, da se
ne začenjajo vse hkrati, pred vstopom
si morajo udeleženci nadeti masko in
razkužiti roke, pozorni so na medosebno razdaljo. Še vedno načrtujejo
tudi jesenske počitniške aktivnosti za
otroke. A. Š.

Zaključno srečanje študijskih krožkov. Udeleženci upajo, da jih bodo
nadaljevali tudi v novi izobraževalni sezoni.

Teme in pogostost srečanj si v študijskih krožkih določijo sami. Spomladi v
času epidemije niso bili aktivni, so se
pa udeleženci ponovno začeli srečevati
v drugi polovici maja. Ministrstvo sicer
za vsako skupino sofinancira trideset
ur, a so jih opravili precej več. Mentorici je na novo zasnovani krožek v Predosljah predstavljal poseben izziv, a kot
pravi, so jo udeleženci, šlo je za upokojence, ki so se zbirali po jutranji telovadbi v okviru Šole zdravja, pozitivno
presenetili. Udeleženci so se posvečali
predvsem komunikacijskim veščinam,
medsebojnim odnosom in tematiki
reševanja konfliktov. »Gre za veščine, ki so vselej dobrodošle. Osebnostno veliko pridobiš – izmenjujemo si
izkušnje, informacije, znanja, omeniti
moram tudi socialne stike. Lepo smo se
imeli,« je v imenu udeležencev krožka

v Predosljah povedala Branka Perne. V
razpravi je bilo slišati tudi, da so bile
obravnavane teme zelo življenjske, da
so se udeleženci na srečanjih počutili
sprejeto in sproščeno. Veliko pohval so
imeli tudi za mentorico, ki so jo označili za zakladnico znanja in sočutno osebo, ki jih zna motivirati.
Mentorica je poudarila, da pri študijskem
krožku ne gre za klasična predavanja, pač
pa je velik poudarek tudi na druženju in
ustvarjanju socialne mreže ter izmenjavi
mnenj, pri čemer se tudi sama od udeležencev ogromno nauči. »Vedno začnem
delati na prepoznavanju potenciala, saj je
vsak človek zakladnica znanja, takšnega
in drugačnega. Predvsem starejši imajo
vzorce obnašanja, da v nečem niso dobri,
da nečesa ne zmorejo. Želim, da na krožkih spoznajo, česa vsega so sposobni,« je
dejala Debelakova.
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Reciklirane zgodbe v mestu
Kranjsko mestno jedro od začetka meseca na devetem Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti
Kranj bogati več kot tristo umetniških del.

Besedilo: Igor Kavčič
In tako bo še ves mesec. Na 18 lokacijah se z množico del
predstavlja 94 avtorjev iz 25 držav. Že res, da letos zaradi znanih razmer v svetu, ko covid-19 poleg siceršnjega življenja
kroji tudi vse letošnje dogodke na področju kulture in umetnosti, tradicionalnega pohoda ne bo, a to seveda ne zmanjšuje
pomena festivala, ki je s svojo deveto izvedbo postal več kot
zgolj stalnica, ki v Kranju vsako leto oktobra pač je. V domala
vseh kranjskih razstaviščih je na ogled pisana množica likovnih del najboljših tujih in domačih likovnih umetnikov.
Pod umetniškim vodstvom slikarja Klavdija Tutte, od vsega
začetka pobudnika in osrednjega organizatorja festivala ter
zanesenjaka, ki v širši javnosti spodbuja zanimanje za likovno umetnost, so v Likovnem društvu Kranj v sodelovanju z
Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Gorenjskim muzejem
in Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov tudi letos pripravili osrednji likovni dogodek v državi.
Osrednja tema na devetem Mednarodnem festivalu likovnih
umetnosti sta lepljenka – kolaž in asemblaž, ki so mu snovalci dodali naslov Reciklirane zgodbe. Tema kolaž – asemblaž je
bila obravnavana že na petem festivalu, izredna inovativnost

Martina Marenčič je bila vesela odkupne nagrade
Gorenjskega muzeja, ki jo je prejela za instalacijo v
prostoru.

V središču pozornosti so tudi dela Avgusta Černigoja.
/ Foto: Igor Kavčič

avtorjev v dani tehniki in hkratna zanimivost za gledalca pa
sta pokazali potrebo po recikliranju zgodb. Dela umetnikov iz
Evrope, Azije in Južne Amerike so na ogled na kar 18 lokacijah.
Posebno pozornost festival posveča ustvarjalcem naših sosednjih držav in prostora Alpe-Jadran. Ena osrednjih razstav pa je
namenjena Avgustu Černigoju, enemu prvih slovenskih kolažistov, ki je s svojim delom prispeval pomemben in neprecenljiv delež k zgodovini slovenske likovne umetnosti in je ena
izmed ključnih in nosilnih osebnosti slovenske zgodovinske
avantgarde. Osrednjo nagrado ZDSLU za življenjsko delo je
prejel slikar Jože Šubic, ki se že celotno umetniško obdobje
ukvarja s kolažem in asemblažem. Razstava njegovih del je
na ogled v Galeriji dr. Ceneta Avguština na kranjski območni
enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Res širok nabor del je na ogled tako v Mali galeriji kot razstaviščih Gorenjskega muzeja, v Galeriji Prešernovih nagrajencev, na Zavodu za turizem in kulturo Kranj, v razstavnem
ozvezdju Layerjeve hiše, v Etno galeriji Desetnica, Cafe galeriji Pungert ...
Kot že po tradiciji je tudi letos strokovna žirija izbrala nekaj
del sodelujočih umetnikov in jih nagradila. Žirijo so letos
sestavljali mag. Milena Koren Božiček (umetnostna zgodovinarka), Nina Jeza (umetnostna zgodovinarka in kuratorka) in
mag. Klavdij Tutta (umetniški vodja festivala). Veliko nagrado

Veliko nagrado je za več svojih del na festivalu prejela
Anja Kranjc. / Foto: Igor Kavčič

Vedno iskriva umetnost Staneta Jagodiča / Foto: Igor Kavčič

(grand prix) je prejela kiparka Anja Kranjc za vrhunsko usklajevanje med klasičnim in sodobnim pristopom, z mojstrskim
poznavanjem in obvladovanjem različnih materialov. Žirija je
podelila tudi priznanja, prejeli pa so jih Andrej Pavlič (Slovenija) za palimpsestno gradnjo slikovnega polja, Rudi Skočir
(Slovenija) za skladno klasično in ikonografsko prezentacijo,
Kateryna Burlina (Ukrajina) za domišljijsko uporabo tradicionalnega materiala in interpretacije živalskih podob, Robert
Housar (Češka) za kreativno razmišljanje na področju fotografije in spojitev pop arta, visoke tehnologije in sodobne senzibilnosti, Domen Dimovski (Slovenija) za domišljen in sodoben preplet risbe, animacije in filma, Katarina Toman Kracina
(Slovenija) za interpretacijo hiše z vsakodnevnimi družinskimi zgodbami, Marija Mojca Pungerčar (Slovenija) za specifi-

čen odnos do izbranih organskih materialov v intimnih predmetih, Barbara Jurkovšek (Slovenija) za polemično in lucidno
umetniško instalacijo, Tina Pavlin (Slovenija) za komponibilne oblikovalske pristope v modi, Nobuko Hamano (Japonska)
za prefinjeno obravnavo in izvedbo barvne digitalne grafike.
Častno priznanje je prejel Fanz Berger (Avstrija) za dolgoletno razvijanje asemblaža na temo srca in dolgoletne vztrajne
komunikacije med narodi. Odkupne nagrade pa je bila zelo
vesela kiparka Martina Marenčič za humorno in ironično
interpretacijo nove »kuge sveta«, covida-19. V prihodnjem
letu bo imela Marenčičeva tudi priložnost razstave v eni osrednjih muzejskih galerij. Do konca meseca naj bi v skladu z
ukrepi proti širjenju covida-19 po razstaviščih potekala strokovna vodenja.

V Mestni knjižnici Kranj bomo v največji možni meri
poskušali izpeljati načrtovane prireditve v mesecu
oktobru in novembru 2020, seveda z omejitvami in z
upoštevanjem trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev
širjenja okžb. Prosimo vas, da morebitne spremembe v
izvedbi ali v programu prireditev spremljate na naši
spletni strani www.mkk.si.

pogovor
ZNANOST NA CESTI:
BLISKOVIT RAZVOJ CEPIV
PROTI NOVEMU KORONAVIRUSU SARS-COV-2
Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm., Maja Ratej
torek, 20. 10., ob 19.00,
dvorana in splet

pogovor
#Zobotrebec!
PREVAJALKA, KI SE JE
NAŠLA V PREVODU.
Zoran Smiljanić, Suzana
Koncut
sreda, 21. 10., ob 19.00,
dvorana in splet

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP:
MIŠA MOLK
Miša Molk, Darja Groznik
četrtek, 22. 10., ob 19.00,
dvorana in splet
predavanje
NAJ VIRUSI NE NAČNEJO
DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Maruša Pfajfar,
Tina Rehberger
torek, 3. 11., ob 18.00,
dvorana in splet
pogovor
LITERARNO OZVEZDJE:
JAKOB J. KENDA
Jakob J. Kenda
četrtek, 5. 11., ob 18.00,
dvorana in splet

počitniške delavnice
TEHNOLOGIJA, RAZVOJ IN
ROBOTIKA
Inštitut 4.0, Tilen Tomazin
Prijave v Knjižnici
Globus zbiramo osebno
na območju Otroci, po
telefonu 04 201 35 77 ali na
e-naslov modripes@mkk.si.
Število mest je omejeno.
od ponedeljka, 26. 10., do
srede, 28. 10., od 9.00 do
13.00, dvorana

Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni. • Mestna knjižnica Kranj
prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: obrazislovenskihpokrajin.si •
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Slike so besede in nazaj
Risba in barva – enakovredni sogovornici se sprva zdi običajen naslov za knjigo. A ni tako. Knjiga je
prav nenavadna, kot je nenavaden ustvarjalec Boleslav Čeru, o katerem gredo besede in slike v njej.

Besedilo: Igor Kavčič

A

h, saj veš, malo sem pa tudi nečimrn,« v duhovitem in
hkrati iskrenem tonu Boleslav Čeru odgovori na vprašanje, kaj ga je spodbudilo, da se je lotil tako obsežne
knjige, seveda bi jo lahko označili kar za monografijo o
njem, njegovem življenju in delu, predvsem pa o njegovi veliki
ljubezni do slikarstva in likovne umetnosti v mnogoterih oblikah. »Želel sem nekje zapisati svoj osebni pogled na to, zakaj
sem začel slikati in se nasploh ukvarjati z likovno umetnostjo.
Naj bodo to prigode v času mojega šolanja za graverja v Celju,
morda še pred tem slike iz ranega otroštva in njegovega vpliva
na moje kasnejše sobivanje z likovno umetnostjo ali pa vse to,
kar sem doživljal v svojih najplodnejših slikarskih letih vse do
danes,« pove dolgoletni znanec Boleslav in doda, da zanimivo
branje na to temo prinaša poglavje z naslovom Dnevniki.
Doslej je že izdal tri knjige ob različnih priložnostih, a nobene tako obsežne, kot je ta, ki sva jo oni dan listala. Seveda je
nekaj besedil uporabil iz prejšnjih knjig, odbral tisto, kar ga

Boleslav Čeru z najnovejšo knjigo o svojem življenju in
delu / Foto: Igor Kavčič

kot slikarja določa, ter ob tem dodal tudi dogajanje v zadnjih
ustvarjalnih letih, hkrati pa je tokrat zapisal več o sebi, svojem
življenju, ljudeh, dogodkih in mislih, ki so mu bili in so še
njegov umetniški navdih – njegove muze.
Ob uvodnem nagovoru Marka Arneža, več kot 15 let je Čeru
kot mojster za vse deloval v Galeriji Prešernovih nagrajencev,
ki jo ta vodi, je v ospredje dal objave o svojem delu v medijih – nemalo jih je prav iz Gorenjskega glasa in Kranjčanke.
Vseskozi je skrbno hranil dokumentacijo o svojem delu, zdaj
je ta dobila svoje mesto v knjigi. Sledijo likovne kritike in
fotografije z različnih razstav. Bogat je del reprodukcij slik iz
vseh obdobij njegovega ustvarjanja, začenši s sliko, ki jo je leta
1964 pri enajstih letih prerisal z razglednice, pa figuralnih
slik z ogljem na papirju, motivov s kranjskih ulic in dvorišč
ter njemu ljubih strunjanskih solin do folklornih motivov, risbic in vinjet iz vsakdanjega življenja, serije s križevim potem,
do kolažev in abstraktnih slik, ki so ga k platnu vodili v zadnjem desetletju. Poseben razdelek je namenil portretom ljudi
iz svoje okolice in tistih, ki jih je srečeval pri svojem delu in
ustvarjanju. Ne manjkajo tudi njegova nagrajena dela, posebej tisto s piranskega ekstempora.
Drugi del knjige je samo njegov. V že omenjenih Dnevnikih
spoznavamo njegove prigode, kot rečeno »nepozabne slike«
iz njegovega življenja, v poglavju Razmišljanja pa nam razdaja globine Boleslava kot osebnosti in skozi te svoj pogled
na svet. Piše tudi o svojih vzornikih in srečanjih s priznanimi
slovenskimi umetniki, s katerimi je sodeloval v Galeriji Prešernovih nagrajencev. Poseben razdelek posveča tudi druženju s pokojnim prijateljem Živkom Kladnikom.
Izdaja knjige je za upokojenca kar precejšen zalogaj, zato je
hvaležen vsem sponzorjem, ki so mu pri tem pomagali. Skrbi
za razstave v poslovnih prostorih podjetja Domplan, je pobudnik in že 15 let vodja Likovnega srečanja Jasna, član jeseniškega združenja likovnikov Dolik, Likovnega društva Kranj in
likovne skupine Kliničnega centra ter slovenskega stanovskega združenja ZDSLU. »Vsak dan delam, če ne rišem ali slikam, pa pripravljam nove okvirje za naslednje slike. Trenutno
imam v delu tri slike kmečkih običajev, naročena ima
dva akvarela Kranja ...« Da je napisal knjigo, da najpomembnejše v življenju ne gre v pozabo, pove. Ne bo šlo. No, za
simbole iz njegove abecede pa bo vsakokrat znova treba pogledati v knjigo.
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Jenko, poezija in likovno
Za uvod likovni ekstempore, 27. oktobra podelitev Jenkove nagrade.

Besedilo: Igor Kavčič

Ž

e konec septembra so v Mavčičah
v organizaciji domačega Kulturnega društva Simon Jenko – Šmonca
v spomin na pesnikov 185. rojstni
dan pripravili slikarski ekstempore na
temo Pesnik in reka Sava. Kot je povedal
predsednik društva in pobudnik slikarske
akcije Rudi Zevnik, so sprva nameravali s
čolnom odpluti na nasprotno stran reke,
da bi likovnike od tam navdihnili motivi
vasi in pokrajine na desnem bregu Save,
od koder je izhajal pesnik. »Ker so nam
slabo vreme in aktualne zdravstvene
razmere prvotno zamisel preprečili, smo
udeležencem razdelili Jenkove pesmi iz
cikla Obrazi. Vsak od avtorjev si je izbral
verze, ki so jim bili neke vrste vodilo pri
njihovem delu. K sodelovanju smo povabili tudi akademsko slikarko domačinko
Laro Ješe, ki je ob tem, da je sama ustvarjala, pomagala tudi z nasveti,« je povedal
Zevnik, da so si prostor za delo uredili v
prostorih zadružnega doma.

Na ogled je zelo raznolik nabor
likovnih del. / Foto: Igor Kavčič

Nekateri udeleženci ekstempora so bili prisotni tudi na odprtju razstave
v Dvorani Simona Jenka v Mavčičah. / Foto: Igor Kavčič

Ekstempora se je udeležilo dvanajst
likovnikov: Franc Branko Škofic, Slavka
in Lojze Štirn, Dore Vrhovnik, Petrina
Gruden, Danica Štajer, Manca in Jakob
Jurak, Zdravko Purgar, Vinko Bogataj,
Marjan Burja in Lara Ješe, v enem dnevu
pa so v pravem delovnem vzdušju ustvarili več kot dvajset del. »Nastala so dela,
ki prikazujejo poetove korenine skozi
realistične arhitekturne krajine, kjer je
pesnik bival, nekaj del pa se dotika tudi
Jenkovih pesniških vsebin, kot so na primer dela z motivi deklice, Save, junaka,
ki pase konja, hribov, dreves in polja,« je
zaradi odsotnosti v pismu sporočila Lara
Ješe. Dela so od pretekle sobote na ogled
v Dvorani Simona Jenka v Mavčičah.
To soboto so prireditve v čast Simonu
Jenku nameravali nadaljevati z drugim
Pohodom po Poti Jeprškega učitelja, a so
se organizatorji odločili, da ga zaradi aktualnih razmer odpovejo. Naslednji dogo-

dek Jenkovih dni bo tako Poklon pesniku
Simonu Jenku 23. oktobra ob 10. uri na
spletni strani in profilu na Facebooku
Vistikranj. V kulturnem programu sodelujejo učenci OŠ Simona Jenka ter dijaki
Gimnazije Franceta Prešerna in Gimnazije Kranj, dogodek bo deloma posnet v
Prešernovem gaju, recitiranje učencev in
dijakov pa na posamezni šoli. Ob 11. uri bo
sledila še okrogla miza na temo Poezija in
virtualna okolja. Pogovor bo z letošnjimi
nominiranci za Jenkovo nagrado povezoval Anže Zevnik, svoj pogled na ustvarjanje pa bodo lahko podali tudi učenci prej
omenjenih šol, ki so prispevali svoje pesmi za letošnjo zbirko Kranjske vaje.
Osrednji dogodek z razglasitvijo nagrajenke oziroma nagrajenca ter slavnostno podelitvijo Jenkove nagrade bo v avli
Mestne občine Kranj v torek, 27. oktobra, ob 19. uri – na dan, ko se je pred 185
leti na Podreči rodil Simon Jenko.
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Mnogo delov ene zgodbe
Magistrica slikarstva Lara Ješe predstavlja izbor del iz zadnjih osmih let.

Besedilo: Igor Kavčič

V

območno stičišče kulturnih društev ZKD Kranj na Glavnem trgu ob
vodnjaku nas od torka zaradi kažipota z narisanim čopičem najprej
vodi radovednost, ob zapisanem na plakatu, da gre za samostojno razstavo slikarke Lare Ješe iz Mavčič, pa na vsak način
želja po zaužitju njene likovne umetnosti.
Drugačne, nevsakdanje, ki nas bo spodbudila k »branju« njenih umetniških zgodb.
Slikarka z magisterijem na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani tokrat premierno predstavlja slikarsko,
kiparsko in instalacijsko produkcijo del, ki
so nastajala zadnjih osem let v Zürichu,
Ljubljani in Kranju.
Pred odprtjem razstave je bilo v razstavišču živahno, umetnica je urejala še zad-

Na ogled je nekaj »ready-made« del.

Osvobojena umetnost Lare Ješe / Foto: Igor Kavčič

nje podrobnosti postavitve. Razstavo je
označila s preprostim naslovom s številko 13 ... »Rojena sem 13. v mesecu, to je
moja srečna številka, ki me spremlja že
vse življenje,« pojasni Ješetova. »Moja
umetniška produkcija v zadnjih letih
je bila tako velika, da sama nisem več
imela pravega pregleda nad njo. Potrebovala sem pogled od zunaj, zato sem
se odločila, da izbor del za razstavo pripravi dobra poznavalka mojega opusa
kuratorka Jara Vogrič.«
V razstavnem prostoru je na ogled zelo
širok razpon del, od slik in kolažev, risb
do instalacij, skulptur in »ready-made«
del, ki dodatno pričarajo ambient celotne
postavitve. »Pri izboru del se nisem toliko ozirala na prikaz raznolikosti Larine
umetniške produkcije, predvsem sem
želela nekako povezati njene avtorske
zgodbe v atmosfero, ki nastane v ambientu galerije,« je povedala Jara Vogrič, ki
že dolgo spremlja likovno delovanje Lare
Ješe. »Zdi se mi, da predvsem dela iz

zadnjega obdobja odražajo neko svežino
in sproščenost v pristopu. Njena umetnost je drugačna, kot smo je bili vajeni v
preteklosti. Opažam neko osvoboditev.«
Da je kar nekaj del, ki jih slikarka zagotovo ne bi uvrstila na razstavo, jih celo
zavrgla, spet druga dela pa so ostala
zunaj postavitve. »Vsako delo s seboj
nosi neko intimno zgodbo, ki vsebuje
različna čustvena stanja, s katerimi sem
se v določenih obdobjih srečevala,« pove
slikarka, ki jo zanima predvsem, kako
bodo njene zgodbe nagovarjale obiskovalce. Želi si povratnih informacij, zato
bo teden dni tudi v razstavišču tudi
sama prisotna: vsak delavnik med 16. in
19. uro do torka, 20. oktobra. »O svojem
delu bi rada dobila mnenja najrazličnejših ljudi, saj hočem zgolj razširiti lastno
percepcijo do tega, kar delam. Zato pričakujem vprašanja obiskovalcev,« še
doda Lara Ješe. Tudi o tem, ali se v naslovu razstave skriva še kaj drugega, kot
trinajstica.

KULTURA I 21
KVARTET IN DUET KLJUNASTIH FLAVT
Stolp Škrlovec je gostil koncert dijakov kljunaste flavte Konservatorija
za glasbo in balet Ljubljana (KGBL). Organizacijo koncerta so zaupali
Mojci Zaplotnik, učiteljici kljunaste flavte iz Glasbene šole Kranj, pod
mentorstvo mladih glasbenikov pa se podpisuje profesorica Mateja
Bajt iz KGBL. Publiki so se predstavili Erazem Žgajnar, Agata Pflaum,
Lucija Bačič in Eva Majcen. Razen Agate, ki je Ljubljančanka, so vsi
ostali nastopajoči Gorenjci: Eva je Tržičanka, Lucija in Erazem pa sta
Kranjčana, ki sta tudi svoje osnovno glasbeno znanje nabirala v domači glasbeni šoli. Večina jih deli podobno zgodbo: na začetku so razmišljali o igranju prečne flavte, potem pa so vzljubili kljunasto, Eva pa se je
odločila celo za študij kljunaste flavte. Tokrat so se mladi glasbeniki v
Škrlovcu predstavili publiki kot kvartet, Erazem in Eva pa sta nastopila
še v duetu. Ta je nastal pred kratkim in na njuno željo, pove Erazem.
Ko sta se prvič srečala in igrala skupaj, nam pojasni Eva, sta ugotovila,
da se glasbeno zelo ujemata, in tako sta začela razmišljati o skupnem
nastopanju. Morda bi se publiki predstavila že prej, pa je tudi njima
načrte preprečila prisotnost novega koronavirusa. Kot kvartet v tej
zasedbi pa dekleta in fant nastopajo dobri dve leti. Glasbeni program
v Škrlovcu je bil žanrsko zelo raznolik: slišali smo vse od Johanna
Sebastiana Bacha do Paula Leenhoutsa, od francoskega baroka do
džeza. Koncert, za katerega zanimanja ni manjkalo, je potekal v skladu
s priporočili in pravili NIJZ.

Erazem Žgajnar in Lucija Bačič prihajata iz Kranja.

111 LET GLASBENE ŠOLE KRANJ NAMESTO NA KONCERTIH ODMEVA NA
PANOJIH S FOTOGRAFIJAMI IN RAZSTAVO V GRADU KHISLSTEIN
Pri načrtovanju obeležitve 111 let od ustanovitve Glasbene šole Kranj so že
spomladi nameravali postaviti dve razstavi. Takrat še niso vedeli, da bodo v
tem času javne prireditve in druženja ljudi bolj ali manj prepovedana oz. strogo omejena in posledično predvideni koncerti odpovedani. Sedaj so veseli,
da vsaj z razstavami opominjajo, kako kvalitetno delo opravljajo že več kot
sto deset let in kaj pomeni Glasbena šola Kranj za mesto in širšo okolico.
Prvo razstavo smo si lahko ogledali med 22. 9. in 13. 10. 2020 na panojih
pred Mestno knjižnico Kranj. Iz fotografij in spremnega besedila smo izvedeli, kako deluje šola od praznovanja 100-letnice dalje in kateri dogodki so jo v
teh letih še posebej zaznamovali.

Razstava fotografij v ''Galeriji na mestu'' je k ogledu pritegnila
številne obiskovalce – marsikdo, ki je GŠ Kranj obiskoval v
zadnjem desetletju, se je lahko prepoznal na fotografijah.

Tudi v Gorenjskem muzeju so se na pobudo za postavitev razstave ob 111.
obletnici odzvali z velikim zanimanjem, saj gre za eno najstarejših glasbeno
izobraževalnih ustanov v Sloveniji in vsekakor najstarejšo na Gorenjskem.
Avtorica razstave ga. Magda Zore o razstavi pove: ''Lepo bi bilo, ko bi vse
ustanove razpolagale s tako strokovno in pregledno raziskano zgodovino
delovanja! Arhiv Slovenije hrani kar osem in pol tekočega metra gradiva. Na
ogled bo kar nekaj dokumentov izpred dobrega stoletja, predvsem vedno pohvalne ocene nastopov, objavljene v takratnem
časopisju. Želela sem, da se ob ogledu razstave začuti vsa živa
energija, ki veje iz stavb na vogalu Poštne ulice in Trubarjevega
trga. Ne le preteklost, pomemben je tudi današnji utrip šole.''

GLASBENA ŠOLA KRANJ, POŠTNA ULICA 3, KRANJ

Razstavo ob 111. obletnici ustanovitve GŠ Kranj pripravlja Gorenjski
muzej. Od 22. 10. 2020 velja zveneče vabilo k ogledu v gradu Khiselstein!
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V Kranju za naslove prvakov
Prvi oktobrski torek je na kranjski skakalnici pod reflektorji potekalo poletno državno
prvenstvo v smučarskih skokih, na njem pa sta naslova prvakov obranila Timi Zajc in Ema Klinec.
Najboljša mešana ekipa je bila ekipa Smučarsko skakalnega kluba Žiri.

aši najboljši smučarski skakalci in skakalke so se na
skalnici v Kranju pomerili za naslove državnih prvakov
v posamični kategoriji in v kategoriji mešanih ekip.
V moški konkurenci je bil najbolje razpoložen aktualni
poletni prvak Timi Zajc (SSK Ljubno BTC), ki je pristal pri
108 metrih, tudi z drugim skokom, dolgim 105 metrov, pa
je vodstvo zlahka obdržal. »Kar malo sem presenečen, nisem
si mislil, da bom danes lahko konkuriral najboljšim, saj sem
v poskusni seriji skočil zelo slabo. Skoki še niso tisti pravi,
rezerve imam še veliko,« je po tekmi povedal Timi Zajc.
Na drugo mesto se je uvrstil predlanski prvak Rok Justin (SSD
Stol), ki je skočil 104,5 in 104 metre, tretji pa je bil Bor Pavlovčič (ND Rateče - Planica), ki je prvič skočil 103, drugič pa 110
metrov. Najboljši med člani domačega kluba je bil Žiga Jelar
(SK Triglav), ki se je s skokoma 102 in 107 metrov uvrstil na

četrto mesto. Od skakalcev Triglava se je med deseterico na
osmo mesto s skokoma 101,5 in 103,5 metra uvrstil še Peter
Prevc.
Na tekmi smučarskih skakalk je bila najboljša Ema Klinec
(SSK Žiri), ki je osvojila že četrti zaporedni naslov državne
prvakinje. Skočila je 110,5 in 106 metrov. »Še vedno me čaka
ogromno dela. Rezerve vidim predvsem na mizi, letna faza je
boljša,« je po tekmi povedala Ema Klinec.
Drugo mesto je osvojila Urša Bogataj (SSK Ilirija) s skokoma,
dolgima 108,5 in 100,5 metra, tretja pa je bila Nika Križnar
(SSK Žiri), ki je skočila 97,5 in 104 metre. Najboljša od domačih tekmovalk je bila na osmem mestu Nika Prevc (SK Triglav), ki je skočila 87 in 87,5 metra.
Na tekmi mešanih ekip je slavila ekipa SSK Žiri, ki je nastopila v postavi Nika Križnar, Ema Klinec, Marcel Stržinar in Rok
Oblak. Drugo mesto je osvojila ekipa SSK Ilirija, tretja pa je
bila ekipa SK Triglav Kranj, ki je nastopila v postavi Katja Markuta, Cene Prevc, Nika Prevc in Peter Prevc.

Najboljša med Triglavovimi skakalkami je bila mlada Nika
Prevc, ki je osvojila osmo mesto.

Triglavan Žiga Jelar je kot najboljši domači skakalec
osvojil četrto mesto.

Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič
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Po dolgem času spet
mednarodno tekmovanje
Kranjska judoistka Anka Pogačnik je septembra znova postala državna prvakinja med članicami,
prejšnji teden pa se je prvič po epidemiji koronavirusa udeležila tekme evropskega pokala
v Dubrovniku in osvojila prvo mesto.

Besedilo: Vilma Stanovnik

S

redi septembra je v Mariboru potekalo letošnje državno prvenstvo v judu. Najprej so se pomerili mladi do
16 let, nato pa še člani in članice. Tekmovalci Judo kluba Kranj so se zelo dobro odrezali, saj je zlato odličje
v kategoriji U16 (do 50 kg) osvojil Mark Oman, srebrna sta
bila Nik Požek (do 60 kg) in Urh Perko (nad 81 kg), bronasto
odličje pa je osvojil Andraž Kavčič Ropret (do 60 kg). S petim
mestom so se izkazali še Tim Žižmond, Bor Zupan in Luka
Zupan. Zmage in naslova državne prvakinje se je razveselila
tudi Anka Pogačnik, ki je med članicami že osmič zapored
osvojila naslov državne prvakinje. S petim mestom se je izkazala tudi Tinkara Rozman.
Po državnem prvenstvu je sledilo prvo mednarodno tekmovanje po epidemiji koronavirusa. Najboljši judoisti in judoistke so se pomerili na evropskem pokalu v Dubrovniku, kjer
je Anka Pogačnik znova dokazala, da je odlično pripravljena.
»Evropski pokal Dubrovnik je bil za nas po dolgem času prva
mednarodna preizkušnja. Zelo vesela sem, da je organizatorjem uspelo ugoditi vsem potrebnim pogojem za izvedbo
tekmovanja. Tekmovanje je bilo drugačno. Težko se je bilo
prilagoditi nošenju mask med tekmovanjem pa tudi ohranjanju razdalje, vendar nas vse to na koncu ni spravilo s tira,« je
po vrnitvi domov povedala Anka Pogačnik.
»Ker je bilo po dolgem času to moje prvo mednarodno tekmovanje, nisem točno vedela, kako dobro sem pripravljena
in kaj lahko pričakujem. Tako tudi nisem želela napovedovati
rezultata, želela sem le dati vse od sebe in znova vstopiti v tekmovalni ritem. Čeprav sem nastopila že na državnem prvenstvu, je bilo na podlagi tega težko oceniti formo. Zato sem zelo
vesela, da mi je na tekmovanju uspelo prikazati dobre borbe
in da sem se na blazini počutila dobro. Tako sem v finalu tudi
premagala favorizirano domačo tekmovalko, ki je trenutno v
svetovnem vrhu moje kategorije in potnica na olimpijske igre.
S prikazanim sem zelo zadovoljna, zato se že veselim naslednje tekme, ki me čaka v Budimpešti in bo štela za kvalifikacij-

Po novem naslovu državne prvakinje je Anka Pogačnik
zmagala tudi na tekmi evropskega pokala v Dubrovniku.
/ Foto: osebni arhiv

ske točke za olimpijske igre,« je tudi povedala Anka Pogačnik,
ki težko dela načrte za naprej.
»Če se bo situacija z virusom umirila, imam poleg tekmovanja za Grand Slam v Budimpešti namen nastopiti še na članskem evropskem prvenstvu konec novembra, ki pa je bilo
letos že dvakrat prestavljeno. Tudi tam si želim dobrega rezultata in čim več osvojenih kvalifikacijskih točk za olimpijske
igre prihodnje leto,« je še povedala Anka Pogačnik.
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Z okrepitvami do
novih zmag
Nogometaši Triglava, ki v tej sezoni igrajo v drugi slovenski nogometni ligi, so po slabšem
začetku tekmovanja v tem mesecu v odlični formi, minuli konec tedna pa so doma zanesljivo
premagali ekipo Brd in se povzeli na sedmo mesto prvenstvene lestvice.

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Primož Pičulin

P

o izpadu iz prvoligaške družbe
so pri kranjskem nogometnem
Triglavu moštvo precej pomladili, ekipo pa je zapustilo kar
nekaj preizkušenih igralcev. To so bili:
Žan Rogelj, Kristjan Arh Česen, Tom
Žurga, Ožbej Kuhar, Berat Beciri, Žan
Luka Kocjančič, Milan Milanović, brata
Wilmots, Erik Gliha, Luka Majcen, Aleš
Mertelj in Armin Čerimagić.
Igre moštva niso bile take, kot so si želeli, tako da so se ekipi trenerja Damjana
Gajserja v prestopnem roku pridružili
Haris Kadrić, ki ga je posodila Olimpija, Žan Flis, Domantas Antanavičius in
Valentin Zekhov, ki so na posodo prišli iz Celja. Iz italijanske Genoe je prišel Rok Vodišek, iz tuzlanske Slobode
Tony Livanić, iz Brežic Petar Dodig, iz
Domžal Mark Čeh, iz Olimpije Kristjan
Dakić, iz Kanade Milan Beader, iz Save,
kamor sta bila posojena, pa sta se vrnila
Matic Kopač in Tim Idrizi. Profesionalni pogodbi sta s klubom podpisala igralca članske zasedbe, ki imata tudi mladinski staž, Aleks Zlatkov in Luka Brkić.
Od nogometašev, ki so še vedno na voljo
tudi za igranje v mladinski ligi, so članskemu moštvu priključeni tudi Adam
Alagić, Luka Vuković in Albin Ahmetaj.
Kranjčani so tako oktobrske ligaške tekme začeli z zmago v Krškem ter minulo
soboto nadaljevali na domači zelenici,
kjer so bili boljši od ekipe Brd. Jutri gos-

Nogometaši kranjskega Triglava so se minulo soboto veselili nove
prvenstvene zmage na domači zelenici.

tujejo pri Dravi, nova domača tekma v 2.
SNL pa je na sporedu naslednjo soboto,
24. oktobra, ko bodo gostili ekipo Nafte
1903.
Še prej jih v osmini finala Pokala Pivovarne Union v sredo, 21. oktobra, čaka
obračun z ekipo Celja. Z državnimi
prvaki se bodo na domači zelenici v Kranju pomerili pod žarometi ob 18. uri.
Je pa pri Triglavu pred kratkim prišlo
do nekaj sprememb v vodstvu kluba.
Konec septembra je namreč z mesta

predsednika kluba odstopil Jure Gortnar, ki je bil predsednik od začetka
julija. Prejšnji teden se je nato na
izredni seji že sestal upravni odbor
kluba, ki je določil 90-dnevni rok za
sklic izredne volilne skupščine. Določili so tudi izvršni odbor, ki je sestavljen iz štirih članov. Ta bo do izredne
skupščine skrbel za nemoteno upravljanje in nadzor. Vodi ga podpredsednik upravnega odbora Miroslav Matijaševič.
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Električno kolo
(še) ni zame, saj imam še dovolj kondicije in dobre noge!

T

o je pri rekreativnih kolesarjih naj
večkrat odgovor na vprašanje, zakaj
si še niso omislili električnega kole
sa. Če odmislimo razmeroma viso
ko nabavno ceno, ljudje predvsem čakajo,
da jih bodo kondicija in noge opomnile,
da ne morejo več poganjati navadnega
kolesa. Vendar pa se lahko zgodi, da še
česa drugega ne bodo zmogli, takrat pa
bo zanje lahko nevarno tudi električno
kolo. Starejšim ljudem električno kolo
omogoči večjo mobilnost, je pa tudi bolj
nevarno. Statistike držav, ki prednjačijo
po številu električnih koles (Nemčija, Švi
ca, Italija), nedvomno kažejo, kako veliko
nesreč je ravno med kolesarji, starimi
nad 65 let. Največjo nevarnost predstav
lja neobvladovanje kolesa, ki je težje in
ima večje pospeške. Če k temu prišteje
mo še slabe razmere na cesti, pomanj
kljivo infrastrukturo, vremenske razme

re, druge udeležence, potem je možnost
za nastanek nesreč še večja.
Zaradi elektrike se na kolo vračajo ljud
je, ki že dolgo niso kolesarili, ker zaradi
kariere in družine niso mogli, zanje se
odločajo tisti, ki bi s kolesom radi ne
preznojeni prišli v službo, čedalje več pa
je tudi tistih, ki so kolesarili že doslej,
vendar so prišla starejša leta, oni pa ima
jo še vedno motiv, da bi se odpravili kam
dlje, višje.
Dejstvo je, da so električna kolesa globa
len trend, ki je zajel tudi Slovenijo, pravi
navdušen kolesar in direktor specializi
rane trgovine z električnimi kolesi A2U
Uroš Globočnik. Če so lani v njegovi
trgovini prodali 30 odstotkov električnih
koles, je letos ta delež skoraj 50-odsto
ten. Upoštevaje celotni trend prodaje
v Sloveniji se delež prodaje električnih
koles giblje okoli 30 odstotkov, ocenju
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Električna Kolesa
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HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝
Yamaha PW-ST 70Nm
Yamaha 500Wh
Cena: 2.999 €

akcija 2.400 €

ODLIČNA
ZALOGA
e - koles

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

Oglas GG 176x120 mm.indd 1

je Globočnik. Meni, da je še vedno pri
sotna misel, da so električna kolesa za
lenuhe, vendar to ni res! Kolo pomaga,
kolikor si pomaga kolesar sam, torej
če si len, je leno tudi kolo, če si hiter,
je kolo še bolj živo. Vsekakor boste na
električnem kolesu več doživeli, saj se
boste lahko peljali višje in dlje ter pri
tem bolj uživali. Torej ne čakajte, da vas
k nakupu prisilijo zdravstvene težave ali
starost.
Električno kolo za rekreativce naj ima
široke gume, še dodaja Globočnik, če
prav se kupci takih koles navadno ustra
šijo, češ saj se ti cestni »valjarji« ne bodo
nikamor premaknili. Vsi kolesarsko
gumo gledamo skozi hitrost na cesti,
ampak pri rekreativnem električnem
kolesu je na prvem mestu varnost, udo
bje in užitek, kar pa zagotavljajo samo
široke gume.

HAIBIKE ALLMTN 7
Polno vzmeteno 29˝/27˝
Yamaha PW-X2 80Nm
Yamaha 600Wh

Cena: 6.199 €
www.a2u.si T 04 29 27 200
08.10.2020 13:38:06
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Njen svet so slaščice
Hana Kotar prihaja iz Britofa in je marca letos dopolnila osemnajst let. Kljub temu da je še dijakinja,
se njen svet že nekaj časa profesionalno vsakodnevno vrti okrog slaščic in čokolade.

Besedilo: Alenka Brun

S

vet slaščic je Hano očaral že kot
otroka. Prvo torto je naredila, ko
je bila stara šest let. »Mislim,
da je imela stara mama rojstni
dan,« se spominja. Nekaj let kasneje se
je Hana lotila torte za mamim rojstni
dan, ki pa ji nikakor ni uspela. Biskvit
se ni spekel, ker je rumenjake prema-

lo zmešala, razloži. Tovrstni spodrsljaji
ji niso vzeli volje. »Pa kadar je mama
delala potico ali ’štrudelj’, je morala
vedno počakati name, da sva pekli skupaj. Vsakič znova mi je bilo zanimivo,«
pripoveduje Hana.
Zaupa nam, da jo izjemno mikajo restavracijske sladice, ki so rahlo drugačen
svet od klasičnih tort. Glasno razmišlja
o sladkem cateringu, ki bi si ga omislila,
in o posebni kavarni, kamor ljudje ne bi

Čokolada je prijetna razvada ob vseh
priložnostih – z okusom, ki nas objame
in poboža. Tista hrana za dušo,
ki nas vedno razume in potolaži.
Košček za potešitev lakote,
še en košček za energijo in eden
za nasmeh … Zate in zame. Vsak dan.

prišli samo na kavico ali nekaj sladkega.
»Da bi bila drugačna,« je skrivnostna.
Z nasmehom doda: »Ko bom enkrat
velika.« In širokih nasmehov ter dobre
volje Hani ne primanjkuje.
SREDNJA ŠOLA IN USTVARJANJE Ko
je zaključila zadnji letnik osnovne šole,
je Hana točno vedela, kam se bo vpisala: na Biotehniški center Naklo, izbrala
pa je smer Živilsko-prehranski tehnik.
Sicer je najprej tehtala, ali se ne bi vpi-

Naša čokolada je zelo kakovostna belgijska čokolada, ki je
ravno prav sladka in polnega okusa. Že sama po sebi je posebna
– toliko bolj, če je prilagojena željam vsakega posameznika.
Personalizirana čokolada je zagotovo lepo in izvirno osebno ali
poslovno darilo, ki s svojo osebno noto navdušuje in razveseljuje
prav vse ljubitelje te nežno sladke pozornosti.
Na različne oblike in velikosti ročno izdelane in okrašene
čokolade lahko napišemo poljuben napis v znak zahvale,
naklonjenosti, voščila …
Pri nas lahko naročite:
· personalizirane čokolade z vašim logom,
· tablice v personalizirani embalaži,
·	različne prestižne čokoladne izdelke (praline, cremini,
choco ami …), lahko tudi v personalizirani embalaži,
· čokolade z ročno napisanim posvetilom.

Šengar, d. o. o.
Čokoladnica Mama Paula, Britof 27
041 727 639, 031 565 223
hana.kotar@mamapaula.si
www.mamapaula.si

PREDSTAVLJAMO I 27

Hana Kotar

sala na slaščičarski program, vendar je hitro ugotovila, da o
slaščičarstvu že veliko ve, in jo je smer Živilsko-prehranski
tehnik s svojim programom bolj navdušila. Ni ji žal.
Kljub temu da je Hana letos praznovala šele osemnajsti rojstni dan, se že nekaj let intenzivno posveča slaščičarstvu. Obiskala je kar nekaj tečajev na to temo, se izobraževala pri Gorazdu Potočniku, Naserju Gashiju in precej v tujini – v Italiji, v

Milanu. Obiskala je tudi delavnice na temo čokolade. Nekaj
se je naučila sama, rada pa prebira tudi slaščičarske knjige.
MAMA PAULA V Kamniku poskrbi za sladice v kozarcih v
domači kavarni Mama Paula, ki se je zgodila precej spontano,
pravi Hana. Kavarna se nahaja v centru nekdanje kamniške
Qlandie, sedaj Supernova Qlandie.
Zadnje leto se je Hani uresničila tudi velika želja: dobila je
svojo slaščičarsko delavnico. Ker jo je začelo zanimati še
rokovanje s čokolado, jo je podprla družina tudi v tej smeri
in danes ima Hana še posebej urejen prostor za ustvarjanje s
čokolado. »Prostora morata biti ločena, ker je delo s čokolado
lahko precej zahtevno,« pojasni čemu dvoje delavnic.
NATANČNOST IN ČOKOLADA Hana zase pravi, da je in ni
vodljiva, zagotovo pa je trmasta ter velik perfekcionist. »Na
koncu morajo biti stvari takšne, kot sem si jih zamislila. Sladico ponavljam toliko časa, dokler nisem z njo zadovoljna.«
Poudari, da stremi k temu, da sladice niso presladke in da ne
uporablja ojačevalcev okusa ter kakšnih drugih dodatkov.
Zanimivo je, da v bistvu nikoli ni bila sladkosneda, pa jo slaščice tako navdušujejo. »Kot majhna sem sicer za rojstni dan
vedno morala imeti torto, pojedla pa sem jo potem le nekaj
malega. Podobno je tudi s čokolado. Ne spomnim se, da bi
kdaj odvila tablico čokolade in jo pojedla naenkrat ... Me je pa
pritegnila v smislu receptur in ustvarjanja, ker gre za dokaj
specifično zadevo, s katero ne more in ne zna delati vsak. Pri
čokoladi je namreč v igri ogromno dejavnikov, ko gre lahko
vse narobe, in ravno to je bilo tisto, kar je meni predstavljalo
izziv. Na primer: jo temperiraš, kar je proces, ki pripelje do
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Sladici v kozarčkih: desna je že bolj jesenska: žlahtna
panakota z domačo jabolčno čežano, leva pa t. i. crumble,
lahek čokoladni mus in pasijonkin žele.

lepe, gladke čokolade, do svilnatega videza; a le dve stopinji
razlike sta dovolj in ne bo uspela – končen rezultat bo nekaj
popolnoma drugega od pričakovanega. «
HANA IN PRIHODNOST Preden je Hana dobila delavnico,
namenjeno prav čokoladi, je raziskovala, poskušala in ustvarjala doma. Čokolado je temperirala ročno, sedaj to namesto

nje opravi stroj. In če vas zanimajo čokoladne tablice z osebno
noto, potem je Hana pravi naslov. »Vse od majhnih in velikih,
tanjših in debelejših, z logotipi podjetij, za obletnice, poroke
... – vse to se da. Lahko so tudi obogatene z različnimi posipi
– od liofiliziranega oziroma hrustljavega suhega sadja do oreščkov,« našteva Hana. Dopolni se še, da uporablja belgijsko
čokolado, ki se šteje za eno boljših čokolad - in sicer mlečno
in temno.
Hana vedno nekaj 'tuhta'. Razmišlja o več stvareh hkrati.
»Kako bi kaj izboljšala, kaj naredila drugače,« pravi. Stremi k
temu, da bi bila drugačna, da bi predstavila ljudem čokoladne
sladice, ki jih v Sloveniji še ne poznamo ali niso pogoste. Kot
recimo italijanski cremini, ki pri nas niso toliko poznani, za
kar je verjetno eden izmed razlogov tudi ta, da jih ni ravno
enostavno narediti. »Podobni so bajaderi, kar je nam še najbližja prispodoba za cremino.« Trenutno recept zanje Hana
še izpopolnjuje, rojevajo se pa tudi t. i. choco-amiji oziroma
čokoladni grižljaji iz oreščkov in suhega sadja, obliti z mlečno
čokolado, ali pa iz slanih arašidov, karamele in čokolade. Verjetno bodo drugo pomlad v kavarni Mama Paula, katere ime
je sedaj postalo tudi znamka Haninih sladkih izdelkov, predstavili še naravni sladoled, narejen iz kvalitetnih sestavin, ki
pa ga boste lahko kupili tudi zapakiranega in odnesli domov.
Kljub temu da je koronasituacija tudi v Haninem poslu povzročila zmedo, povabi, da če vas popade želja po sladkem, je
najboljše, da jo pokličete po telefonu, poveste svoje želje in se
dogovorite o osebnem prevzemu. »Najsi bo to torta, sladica v
lončku ali čokolada,« se nasmehne Hana.

Nakupi s kulturnim pridihom

SUPENOVA Q KAM D.O.O., LESKOŠKOVA CESTA 2, LJUBLJANA

V trgovskih centrih Supernova Qlandia Kranj in Kamnik
nakupe svojih obiskovalcem želijo obogatiti z dodano
vrednostjo, in sicer kulturo ter umetnostjo.
V obeh trgovskih centrih je te dni tako na ogled razstava z mednarodne likovne kolonije Duplek art 11, katere organizator je uveljavljeni
umetnik Rajko Ferk. Likovna dela so nastala letošnje poletje, na koloniji
pa so sodelovali umetniki iz štiriindvajsetih držav. Umetnine, ki v Kranju krasijo steno ob info točki Interspara, v Kamniku pa nasproti blagajn
trgovine Spar, so bile ustvarjene v tehniki olja, akrila, akvarela, slikanja
s kavo in zemljo.
»Našim kupcem želimo dati nekaj več, jim približati tudi kulturo in
umetnost, za kar se moramo običajno odpraviti v galerije. Poleg priložnostnih razstavišč za likovne razstave smo v naših centrih uredili
tudi razstave v steklenih vitrinah, kjer razstavljajo že uveljavljeni ali pa
povsem neznani rokodelci, kiparji in drugi umetniki,« nam je povedala
vodja trgovskega centra Meta Ahačič, ki poziva vse umetnike in rokodelce, ki bi svoje izdelke želeli predstaviti širši javnosti, da se jim oglasijo. Razstavljanje v trgovskih centrih Supernova Qlandia je brezplačno.
V Supernovi Qlandia Kranj si v steklenih vitrinah oktobra tako lahko
ogledamo keramične izdelke Studia Šik iz Kranja, enih zadnjih pri nas,
ki še izdelujejo slovenske majolike, ter njihove izdelke s slovensko
ornamentiko. Razstava se bo iz Kranja nato preselila še v Kamnik, temu
pa bo sledila še kiparska razstava.
Že prihodnji teden pa prihaja še ena zanimiva razstava, ki bo verjetno
navdušila predvsem moške. Na ogled bodo namreč starodobne vespe;
od 19. do 30. oktobra v Kranju, od 2. do 12. novembra pa še v Kamniku.
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LUTKOVNE PREDSTAVE
V Krice kracah se trudijo, da kljub negotovim razmeram otroke razveseljujejo z
lutkovnimi predstavami. Te so tudi v novi
sezoni na sporedu ob petkih ob 17.30.
Danes, 16. oktobra, bodo gostili Kaličopkovo
gledališče s predstavo Veveriček posebne
sorte, naslednja dva petka pa si bo možno
ogledati Zrcalce v izvedbi Lutkovnega
gledališča Nebo in predstavo 1001 pravljica,
ki jo bo zaigrala Lutkovna skupina Bobek.
Zaradi vzdrževanja ustrezne medsebojne
razdalje so uvedli rezervacijo družinskih
klopi, kar pomeni, da lahko sprejmejo okoli
20 obiskovalcev, v normalnih razmerah pa
bi jih 70. V sodelovanju s Prešernovim gledališčem oblikujejo tudi program sobotnih
matinej. Jutri ob 10. uri si bo v gledališču
možno ogledati Pasjedivščino v režiji Lee
Menard, teden dni kasneje pa Mini cirkus
Buffetto, v katerem bosta nastopila Nataša
Sultanova in Ravil Sultanov, diplomirana
klovna z Akademije za cirkuške umetnosti v
Moskvi. V skladu s priporočili NIJZ je število
obiskovalcev na posamezno predstavo
omejeno na 55. Krice krace ob sobotah ob
11. uri prirejajo še ustvarjalne delavnice
Eko pod zeleno smreko, število udeležencev
Kranjanka_2.pdf
1 01.10.2020
so omejili na
največ deset.
A. Š. 9:33:04

ČAROVNICE LE ZA ODRASLE, VINSKE POTI NE BO
Ob vse slabših epidemioloških razmerah
se vrstijo tudi odpovedi prireditev. Konec
oktobra je v kranjskih rovih običajno
potekala Noč čarovnic, za katero bodo
otroci letos prikrajšani, odrasli pa ne, če
seveda ne bo prišlo do dodatnih preventivnih ukrepov. Na Zavodu za turizem in
kulturo (ZTK) Kranj načrtujejo, da bodo
Noč čarovnic za odrasle, ki bo tokrat
potekala pod naslovom Podzemlje
umorov, izpeljali 30. in 31. oktobra med
17. in 22. uro. Skupina največ 15 oseb bo
lahko vstopila na vsake pol ure. Število
obiskovalcev bo precej manjše, saj jih
bodo v dveh dneh skupaj lahko sprejeli
300, v preteklih letih pa so jih petsto v
enem dnevu. »Dogodek pripravljamo v
skladu s priporočil NIJZ, obvezna bo tudi
uporaba zaščitne maske,« je povedala
Petra Žibert z ZTK Kranj. Vstopnice so že
v prodaji preko Eventima. Noč čarovnic
za otroke, ki je v preteklih letih v rove
privabila celo 1500 obiskovalcev, so
odpovedali, saj ne bi mogli zadostiti
vsem ukrepom za preprečevanje okužb.
Težavo bi predstavljalo že vzdrževanje
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5 NOČI = 200 €
Seniorji, nimate prevoza?
Pridemo po vas!
05 37 43 400
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Kupite iz naslonjača preko spletne trgovine na:
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Konec oktobra bo v rovih Noč
čarovnic za odrasle, tokrat pod
naslovom Podzemlje umorov.
Čarovnic za otroke letos ne bo.
varnostne razdalje med otroki. Prav tako
se letos v rovih ne bo vila priljubljena
Vinska pot. »Poskušali smo z različnimi
opcijami tako v rovih kot na prostem
v mestu, a nam je NIJZ dal negativno
mnenje. Pogostitve so v celoti prepovedane,« je še dejala Žibertova. A. Š., foto:
arhiv ZTK Kranj

Slivniško jezero

Ipavčeva hiša

Lov na zaklad na Rifniku

ŠENTJUR - PESEM OB
JUŽNI ŽELEZNICI
Šentjur, mesto, kjer imajo domačini glasbo že v genih
2021 - Leto Josipa Ipavca

Stolp ljubezni

in mesto, ki ga že od nekdaj sooblikuje železnica.

Doživite ga z muzejskimi zbirkami, spoznajte velike
Šentjurčane. Bližina Slivniškega jezera, Resevne in ostalih
krajev z neokrnjeno naravo ter prijaznimi domačini ponujajo
možnosti za pohodništvo, ribolov, lov, kolesarjenje in
kulinarično razvajanje.
Sprehodite se skozi slikovito staro trško jedro, ki ima v
zgodovini slovenstva in domoljubja prav posebno mesto, z
virtualnim doživetjem v spominski hiši Ipavcev pa občutite
čas velikih skladateljev in zdravnikov Ipavcev.
Ipavčev vrt s Plečnikovim vodnjakom in kamnito mizo pod
200-letno lipo, kjer se poleti odvijajo številne kulturne
prireditve in poroke vas bo še posebej nagovarjal v
naslednjem letu, ki je posvečeno Josipu Ipavcu.
Ne spreglejte še: Stalne razstave New Swing Quarteta, Galerije Zgornji trg Šentjur,
arheološkega parka Rifnik, razstave Zakladi Rifnika, slikovite Planine, Slomškove Ponikve,
stolpa ljubezni na Žusmu in Guzajeve kave.
TIC Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
+386 3 749 25 23, +386 41 660 091

Muzejske zbirke v Zgornjem trgu

https://www.turizem-sentjur.com/, tic@turizem-sentjur.com
IG: sentjur.tour, FB: Šentjur Tour

Muzej Južne železnice

A. M. Slomšek

OBČINA ŠENTJUR, MESTNI TRG 10, ŠENTJUR

G(r)ajska Planina

rji likovnega festivala, ki ta čas
Petra Vencelj so vsi trije akte ja festivala, oblikovalka tekstila
in
lin
Pav
a
Tin
ta,
Tut
j
vdi
vod
Kla
duša ter že devet let umetniški
poteka v Kranju. Slikar je srce in vsako leto znova dokazuje umetniškega duha, kar umetnostna
h
deli
in modna kreatorka v svojih
iti. I. K. / Foto: Igor Kavčič
zgodovinarka zna odlično ubesed

Na zadnjem modnem dogodku v Kranju, ki ga
je
gostilo dvorišče gradu Khislstein, smo srečali
tudi
nasmejanega v. d. direktorja Zavoda za turizem
in kulturo Kranj Klemena Malovrha. Glede na to,
da se je na modni brvi v več hodih sprehodilo
tudi nekaj manekenov, ki so predstavili modno
ponudbo starega dela mesta, je morda zase našel
kakšen oblačilni kos, ki bi lahko dopolnil njego
vo
garderobno omaro. A. B. / Foto: A. B.

Ivanka Mežan in Darja Reichman sta odlični
gledališki igralki, vsaka seveda v svojem času. Prva
je bila dolgoletna članica ljubljanske Drame, druga
s svojo igro vedno znova navdušuje v Prešernovem
gledališču. Fotografija je lep spomin na lanski
oktober, ko še ni bilo virusa. Mežanova je ena najbolj
priljubljenih vsakokratnih obiskovalk kranjskih premier,
prav tako si jih ogleda tudi Reichmanova, kadar seveda
ni na odru. I. K. / Foto: Tina Dokl

.
em obisku srečali tudi Kranjčanko Andrejo Škulj
Med ponudniki na Podvinski tržnici smo ob zadnj je v vseh teh letih, kar tržnico organizirajo,
, saj
Smeje nam razloži, da je na tržnici že »inventar« tržnica super zaradi klepeta in spoznavanja
manjkala le dvakrat. Z njenega vidika je Podvinska i, ki na stojnicah ponujajo svoje izdelke, so
vajalc
novih ljudi. Tudi prodajalci oziroma okoliški proiz umetniška: pri njej si lahko nahranite dušo in
bolj
postali že kar prijatelji. Njena stojnica je sicer
ov iz žgane gline. A. B. / Foto: A. B.
izbirate med raznovrstno ponudbo unikatnih izdelk
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na iz Kranja, natančneje
Simono Virant veliko ljudi poz
o srečujejo v vlogi
Primskovega, kjer jo redno lahk i Pr' Matičku. Enajstega
tiln
Gos
gostiteljice in natakarice v
eset let. Abrahama je
septembra letos je dopolnila petd če ne bi bilo novega
ga,
bi
tokrat dočakala drugače, kot
eno bolje, kot si je
koronavirusa. Pravi, da je bilo vse li mislila, da bo kdaj
niko
si
pa
Ni
zamislila ali pričakovala.
; kako bo naprej, pa bo
imo
trud
se
j
zda
»Za
ko.
stregla z mas
: A. B.
Foto
/
B.
A.
pokazal čas,« je še dodala.

DNA (Daša & Aydin) je modna blagovna znamka, pod katero
se podpisuje tudi Aydin Huzejrović,
ki se je tokrat ponovno izvrstno znašel v vlogi povezovalca modne
revije, ki jo sedaj že kar
tradicionalno jeseni gosti stari del Kranja. V ozadju pa didžej Recycl
eman, nekoč znan tudi pod
imenom Ali En. A. B. / Foto: A. B.

V sklopu Dnevov domačih dobrot na Brdu pri Kranju je potekala zanimiva tržnica ekoloških
in drugih domačih pridelkov na Gorenjskem in širše. Raznoliko ponudbo tržnice so obogatili
še
kulinarična ponudba na Račjem otoku ter delavnice in prikaz domačih obrti. Na brdski stojnici:
Anja Krašovec in Tina Samardžič, ki sta obiskovalcem predstavljali Okuse Brda in občasno
odgovarjali tudi na vprašanja o Brdski piknik košarici. A. B. / Foto: A. B.

Tanjo Drinovec, ki je sicer znana po svoji ljubezni do kuhe
in po sladicah, predvsem tortah, ki se vabljivo smehljajo iz
vitrin Restavracije in kavarne Brioni, smo tokrat spoznali
še v vlogi fotografinje in modne oblikovalke. Na jesenski
modni reviji v Kranju je namreč predstavila svojo novo
kolekcijo nakita Badhabit, znamke pod katero ustvarja.
Fotografiranje pa je ravno tako ena izmed njenih večjih
ljubezni. A. B. / Foto: A. B.
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Želite številko ali da vas
pokličejo po priimku?
Tanja Fleišer si tako kot večina za zajtrk rada pripravi kosmiče. Doda jim banane, kakšno aronijo. Če je
pri volji, poskrbi, da je zajtrk videti še stilsko privlačen. Vendar njena jutra že nekaj časa niso več ista.
Najprej je mislila, da svet, v katerem je živela, opazuje iz nekega mehurčka. Potem je ta občutek začel
počasi bledeti. Tanja je namreč v začetku letošnjega leta izvedela, da ima raka na dojki.

Besedilo: Alenka Brun

Š

estinštiridesetletna Kranjčanka je bila pred diagnozo dolgolasa svetlolaska. Danes so lasje le še spomin. Pa vendar
njena fotografija izžareva pristen optimizem. Z nje nas
nagovarja dekle z iskrivimi očmi in širokim nasmehom.
Tudi med pogovorom Tanji ne zmanjka humornih pripomb.
Včasih se zateče k rahlemu sarkazmu, a ta ostaja v zdravih
okvirjih.
Razloži nam, kako se je vse skupaj začelo. Kmalu ugotovimo,
da ji življenje ni prizanašalo. Kljub temu je bila vedno živahna
in polna veselja, česar si tudi sedaj ne pusti vzeti. Vedno je
bila pripravljena pomagati. Do še pred desetimi leti, doda, je
bila pravi 'adrenalinček'.
»Sedaj pa pojem toliko tablet, kot jih nikoli ne bi. In to
ravno jaz, ki sem bila vedno proti jemanju tablet,« se kislo
nasmehne.
BULICO JE ZATIPALA LANI »Na levi dojki,« pripoveduje.
Tanja je bila zadnjih dvajset let zapisana delu na radiu. Slišali
smo jo v etru, moderirala je prireditve, dogodke, stopila je tudi
v čevlje radijske novinarke, snemala reklame, sinhronizirala
risanke za otroke. Je tudi mama dvema že skoraj odraslima
otrokoma.
»Nabiralo se je nekaj let,« nadaljuje. »Odkar sem bila ''jutranjik'' na Radiu Triglav – praktično tri leta –, sem spala po pet
ur na noč. Služba, teren, otroci, njihove obveznosti – ni da ni.
Še montiranje do enajstih zvečer, naslednje jutro pa vstajanje
ob štirih, petih zjutraj … Jedla sem, ko sem lahko, ali pa sploh
nisem. In enkrat se to začne poznati na telesu.«
Spominja se, kako si je zlomila nogo. Pravzaprav eno izmed
kosti v stopalu. Nič posebnega, a na koncu zelo komplicirano. Da je rojena v bistvu pod neko nesrečno – srečno zvezdo,
razberemo iz pripovedovanja. Kot mlajša je sploh doživela,
kako jo je v nesreči spremljala sreča: od tega, da jo je kot
otroka, ki ga je bilo na morju težko spraviti iz vode, povozil
čoln, do najstniških let, ko je »padla z vrha dvatisočaka ozi-

Tanja Fleišer je bila zadnjih dvajset let zapisana delu na
radiu. / Foto: osebni arhiv
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roma Begunjščice«, kot sama pravi. Pa še kakšno tovrstno
'zanimivost' najdemo v njenem življenju. Sploh, ker je rada
smučala. A Tanji optimizma ne zmanjka. Enostavno se ne
da.
V zadnjih dveh letih se je morala soočati še s smrtjo številnih
bližnjih, med njimi tudi očeta in mame, tako da čustev niti ni
imela časa predelati. Nekako jih je potlačila in šla dalje. Tempo življenja, stres, želja po tem, da vedno pomaga in ustreže, jo je na koncu pripeljala do izgorelosti. Pravi, da je bila le
še senca same sebe. »Na koncu sem se kar tresla. Nisem več
vedela, kaj in kako. Bila sem nedohranjena. Začela sem se
sesuvati,« pove.
Na Radiu Triglav je konec leta 2018 dala odpoved, ker enostavno ni več zmogla tempa. Nekaj časa je vmes delala še ob
sobotah na Radiu Ekspres. Čakala je, da se bo telesno stanje
izboljšalo. Sama je pomislila tudi na to, da je v letih, ko jo
bo počasi začela 'loviti' menopavza. In tako je čas tekel, spremenilo pa se je bore malo. Nakar je ponovno začutila bulico.
Jo je prav grizla, razlaga, vendar niti pomislila ni, da bi bilo
lahko kaj resnejšega, ker je vmes nehala boleti. »Danes vem,
da me je opozarjala. Res je pomembno, da si ženske pregledujejo dojke, in če naletijo na zatrdlino, kaj neobičajnega, naj
ne zamahnejo z roko, češ bo minilo, bo šlo stran, ker pri meni
ni,« poudari.
TO NE MORE BITI KONEC Tanja se je odločila in januarja letos
ponovno obiskala ginekologa. Povedala mu je za bulico. Za
preiskave je na vrsto prišla marca, ravno ko se je v svetu zgodila pandemija covida-19, kar je vse skupaj še dodatno otežilo

Kljub bolezni Tanja ostaja pozitivna. / Foto: osebni arhiv
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in jo pahnilo v razmišljanje, da se bo morala sedaj še s tem
ukvarjati … »Že tako sem bila živčna.«
Sledili so pregledi. A že takoj po prvi mamografiji, ko so jo
poklicali nazaj, je vedela, da nekaj ni v redu.
»Pravijo, da z danes na jutri ne zboliš za rakom in da si ga
prikličeš sam. Najprej sem se spraševala, kaj sem si to priklicala ... Od kod, kako, kdaj ... Potem pa, ko si sam s seboj,
s to diagnozo, padeš v drugi svet.« Spominja se, da je gledala
skozi okno in v trenutku dobila občutek, da ni več del sveta,
katerega je bila do nedavnega: »Radiolog se mi je opravičil,
da mi mora ravno on povedati diagnozo. Nisem vedela, kjer
se me glava drži. Namreč tisto sekundo enostavno ne moreš
sprejeti, kar si slišal ...« To je bilo 16. aprila letos.
Kar vre iz nje, ko pripoveduje: »Sprašuješ se, kako je to možno. Ne znam razložiti, kaj se je tisti trenutek v meni dogajajo.
Prav fizično čudni občutki. Dobesedno te v nekaj sekundah
postane nenormalno strah. Grozen občutek ... Saj ne vem, kaj
je prej: šok in potem strah ali obratno. Ne, ni konec, ne more
biti konec, ker imam še malo morje načrtov, pa je bila misel,
ki je sledila. Očetu sem obljubila, da bom šla na Triglav, rada
bi šla na Islandijo in videla kite, obiskala dolgoletno prijateljico, ki se je preselila na Norveško ...«
Tanja je dobila diagnozo hormonski rak.
PRI VSAKI JE DRUGAČE Hipno sprejetje diagnoze, sama diagnoza, sprejemanje življenja, ki sledi, nadaljuje Tanja, se od
ženske do ženske razlikuje: »Pri vsaki je drugače. Jaz sem šla
potem dalje na onkologijo. So me sicer opozorili, vendar …
Tja sem prišla zbegana, prestrašena, shujšana, nisem vedela,
kaj vprašati. Ker ko dobiš takšno diagnozo, vidiš pred seboj
najprej konec. Šele potem, ko sem šla že skozi postopek,
začela spoznavati stvari, sem jih začela po malem in počasi
sprejemati.«
Njen prvi vtis ob obisku onkološkega oddelka je bil, da je številka – in to dobesedno.
Začudimo se.
Razloži: »Na sprejemni te prav vprašajo: želite številko ali da
vas pokličejo po priimku. Dobesedno.«
Drugače vemo, da obstaja svet rakavih obolenj in bolnikov, vendar nikoli in nikdar si ne misliš, da boš tam pristal sam, skoraj z
nežnostjo v glasu nadaljuje Tanja. »A lahko se ti zgodi čez noč.«
Pri njej so se potem zdravniki v nadaljevanju odločili, da bodo
»skvoterja« – kot vsiljivca v levi dojki humorno poimenuje
sama – izrezali, dojko pa ohranili. Glasno razmišlja, da je
takrat pomislila tudi na to, kako bi reagirala, če bi ji predlagali
odstranitev dojke.
Je pa res, da je rak dejansko neka oblika klica zbujanja posameznika. Sama je ugotovila, da je prišel čas, ko bo morala
sebe postaviti na prvo mesto, in to brez slabe vesti do drugih.
Ker če se bo sama počutila dobro, bo potem lahko pomagala
tudi drugim, ugotavlja.
Prvo kemoterapijo je Tanja imela 13. maja. Imela jih je šest,
dve vrsti, na tri tedne. Razlaga, kako se je borila z občutkom,
kaj bo to povzročilo njenemu telesu. Prizna, da je mučno: »Ko
grem mimo ogledala, se sploh ne pogledam več. Odpadli so
mi vsi lasje, vse dlake na telesu. Utrujenost je v času kemoterapij mejila na izmozganost. Kar vlačila sem se po stanovanju
…« Ni ravno sprehod po parku, se pošali. »Nikomur je ne privoščim.« Ampak na koncu jo je sprejela in vse, kar sodi zra-

Tanja je vedno ljubila življenje. Oboževala je občutek
svobode, ki ti ga nudi narava. / Foto: osebni arhiv

ven. »Ker te kar nekaj žene, te drži pokonci. Enostavno sem si
rekla: ne, ne dam se.«
Konec septembra je potem sledila operacija. »Namen kemoterapij je bil, da izrežejo tumor, da dojko ohranijo.«
Kot kaže, gredo stvari na bolje. V glavi pa je Tanji začelo
odzvanjati vprašanje: kako naprej. Včlanila se je v podporno
skupino na Facebooku, Europo Donno, kjer je spoznala veliko prijateljic – sobork, kot si pravijo –, s katerimi sedaj delijo
svojo usodo. »Tu lahko vprašaš karkoli. Kar si ne upaš ali si
nisi upal. Nobeno vprašanje ni ''trapasto''. In drži: rak te spremeni. Imaš veliko časa za razmišljanje. Spoznaš, da se nehaš
razburjati za nekatere stvari, za katere si prej se. Na svet, ki
te obdaja, svoje življenje začneš gledati iz drugega zornega
kota,« še pove Tanja.
SE BO VRNILA V RADIJSKE VODE? Tanjo je radijski svet 'okužil' že mlado, vendar je v vsem tem času ugotovila, da po
dvajsetih letih to ni več tisti svet, ki ga je spoznala na začetku.
Ne predstavlja ji več veselja, niti v njem ne vidi posebnega
izziva. Vsaj za zdaj ne. Sinhronizirala bo še, posnela tudi kakšno reklamo, prav pred mikrofon pa se verjetno ne bo več
vrnila.
Radio ji je dal veliko, jo osrečeval v nekem obdobju, ogromno se je naučila. A sedaj jo žene drugam. Njeno zanimanje
je pritegnil študij organizatorja socialne mreže, kjer bi lahko
v prihodnosti delala z mladostniki, ostarelimi … Želi si, da bi
lahko delila svoje znanje, pomagala drugim, jih učila retorike, komuniciranja, kako premagati tremo. Želi si, da bi svojo izkušnjo kar najbolje unovčila in z njo risala nasmehe na
obraze drugim.

Revmatične
bolezni
Besedilo: Suzana P. Kovačič

P

red letošnjim svetovnim dnevom revmatikov, ki ga
obeležujemo 12. oktobra, so strokovnjaki poudarili,
da je celostna obravnava revmatičnih bolnikov ključna za dobre izide zdravljenja in kvalitetno življenje z
boleznijo. Revmatične bolezni so zelo raznolike, od osteoartroze, s katero se sooča skoraj vsak starejši od šestdeset
let, do na primer vnetja srednje velikih žil, ki ga v Sloveniji
diagnosticirajo v povprečju dvema bolnikoma letno. »Na
srečo pa imamo v Sloveniji na voljo vsa sodobna zdravila za
zdravljenje revmatičnih bolezni, nekatere smo imeli na voljo
celo prej kot v nekaterih drugih državah, npr. ZDA,« je dejal
prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., spec. revmatologije s KO
za revmatologijo UKC Ljubljana. Žal dobršen del bolnikov v
prvi fazi zanika diagnozo revmatične bolezni. A kot opozarja
prof. Tomšič, so poškodbe sklepov zaradi na primer revmatoidnega artritisa po treh letih brez zdravljenja neodpravljive
in bodo bolnika spremljale do konca življenja; če pa bi bolezen zdravili takoj po postavitvi diagnoze, kroničnih poškodb
ne bi bilo.
Pri ankilozirajočem spondilitisu (AS) pa od prvih težav do
postavitve diagnoze mine več časa. »Delno zato, ker bolniki ne gredo takoj k zdravniku ali pa družinski zdravnik te
bolezni ne prepozna, kar je razumljivo, če ima za vsakega
pacienta samo nekaj minut časa. Predstavljajte si: v ambulanto se večkrat vrača mlada oseba, ki toži za bolečinami v
križu, ki jih ima kar 20 odstotkov Slovencev – le 0,5 odstotka pa ima AS. Prepoznava je še težja, ker polovica bolnikov
nima sprememb krvne slike. AS je torej poseben izziv za
družinske zdravnike. Svetujem jim, naj bodo pozorni na
bolnike, ki se pogosto vračajo v ambulanto zaradi bolečin
v križu in so mlajši od štirideset let, posebno če je pri njih
prisotna nočna bolečina, ki se izboljša po gibanju in poslabša ob mirovanju. Takega naj napotijo k revmatologu,« je
dejal prof. dr. Tomšič.
AS je kronična vnetna revmatična bolezen hrbtenice, zbolevajo predvsem mladi moški pred štiridesetim letom starosti, povprečna starost ob začetku bolezni je 28 let. Prizadene od 0,3 do 0,8 odstotka odrasle populacije, v Sloveniji
je obolelih okoli 16 tisoč ljudi. Moški precej pogosteje zbolevajo kot ženske. Vzroki za nastanek AS niso znani. Za
začetno fazo bolezni je značilna vnetna bolečina v hrbtenici, ki je še posebno pogosta v nočnem času.
Tudi za revmatične bolnike je izrednega pomena zdrav
življenjski slog. Fizioterapija zmanjšuje občutenje simptomov bolezni in izboljšuje funkcionalnost telesa. Bolniki pomembno podporo dobijo v Društvu revmatikov
Slovenije.
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Sreča je v dobrem počutju!
Naučite se prepoznati sporočila svojega telesa
in mu pomagati vzpostaviti potrebno ravnovesje
za zdravje in boljše počutje.
Kljub sodobni medicini danes vse več ljudi išče dodatne,
telesu naravne, možnosti za krepitev zdravja in dobrega
počutja. Sodoben način življenja, različne fizične težave, psihične obremenitve, stres in povečani telesni napori, pogosto
povečujejo porabo pomembnih mineralnih soli (spojin), ki so
ključne za naše telesne procese in funkcije. Prepoznamo jih
pod imenom Schüsslerjeve (celične/tkivne) mineralne soli.
Naravna in preizkušena metoda za krepitev zdravja, ki se
uporablja že več kot stoletje je danes še kako aktualna
Dr. Shüssler je ugotovil, da imajo vse telesne celice potrebo
po posebej pripravljenih mineralnih soleh (spojinah), ki jih
celica lažje in bolje absorbira. Če pride do njihovega neravnovesja telesna odpornost upade, telo pa začne razvijati težave
fizične in/ali psihične narave. S pomočjo Schüsslerjevih mineralnih soli podpremo krepitev samozdravilnih sposobnosti
telesa. Ker so telesu naravne in nimajo neželenih učinkov jih
za lajšanje različnih težav in boljše počutje že desetletja uporabljajo v mnogih zahodnih evropskih državah. V praksi uporabljamo Schüsslerjeve mineralne soli od št. 1- 27. Primerne
so za vse, tudi za dojenčke, otroke, nosečnice in starejše.
Pri tej metodi namesto, da se borimo proti težavam, delujemo na osnovnem vzroku neravnovesja in k težavam pristopimo celostno. Pri tem upoštevamo:
	
fizične težave: prepoznavanje fizičnih sporočil telesa; npr.
glavobol, težave z želodčno kislino, težave s spanjem, boleče menstruacije, vnetja, krči, pomanjkanje energije, težave
s koncentracijo, nihanje razpoloženja, itd.
	
psiho, vedenjske vzorce: spopadanje s situacijami v vsakdanjem življenju pomembno vpliva na porabo mineralnih
soli. Kadar smo v neravnovesju ne zmoremo ustreznih psiholoških odzivov, kar nas na dolgi rok izčrpava in vodi v
fizične zdravstvene težave.
	
prepoznavanje znakov neravnovesja na obrazu z analizo obraza, ki identificira barvne in strukturne spremembe
na koži obraza kot znak pomanjkanja.
	
hrepenenje po določeni vrsti hrane npr. po čokoladi ali
dosoljevanju hrane.
Izvajamo strokovna svetovanja za posameznike ter izobraževanja za strokovnjake in vse, ki se želijo naučiti
strokovne uporabe Schüsslerjevih mineralnih soli za
družinsko uporabo.
Jelka Žnidar, mag. farm.
Inštitut za podporo zdravju
Dvorec Jelen Kranj, Ljubljanska c. 1
www.podporazdravju.si
info@podporazdravju.si

17 % popusta

na strokovno svetovanje
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JESENSKA MODNA REVIJA V KRANJU
Zavod za turizem in kulturo Kranj je organiziral
jesensko modno revijo, ki se je tokrat prvič zgodila
na dvorišču gradu Khislstein. V več izhodih smo
spoznali jesenske modne kose, ki jih lahko vidite
in kupite v trgovinah in butikih starega dela mesta.
Predstavile so se tudi nekatere domače modne
oblikovalke (Tanja Drinovec, Alja Starc, Tina Pavlin,
Simona Kogovšek), kot gostujoča pa je na modi reviji
nastopila Julia Kaja Hrovat, ki jo zanimajo zgodbe
in simboli naše identitete, ki jih uspešno prenaša na
svoje sodobne kreacije. Dogodek je ponovno povezoval Aydin Huzejrović, sodeloval pa je tudi v vlogi
modnega oblikovalca. Kot moški del lastne blagovne
znamke je poleg običajne kolekcije predstavil še
nekaj mladostnih in zelo modnih kosov za močnejše
postave. Trgovine, ki so predstavile svoje jesenske
kolekcije, pa so bile: Army Shop Brigada, Skrinjica,
Venus, Dover, E Stilo, Kalma’s Fashion, Cottone in
Promenada. Na simpatičen način je publika spoznala
tudi predpasnike Fundacije Vincenca Drakslerja, ki jih
najdete v Kr'Štacunci. Za frizure je poskrbel Tomaž
Dokl, za ličenje pa Tania Mendillo, ki je tudi koordinirala modno revijo, hkrati pa bila še v vlogi scenografke in producentke. Glasbo so ponovno zaupali didžeju
Recyclemanu, nekoč znanemu pod imenom Ali En.
Med premori modnih sprehodov so nastopili plesalci
Studia Dansa. Modna revija je bila organizirana v
skladu s priporočili in uredbami NIJZ.

Razstava, ki
je ogrela srce
Besedilo: Alenka Brun

A

rboretum Volčji Potok je konec poletja gostil zanimivo
razstavo z naslovom Cvetlična razstava, ki je poskrbela za posebno vzdušje ob sprehajalnih poteh, ki vodijo
skozi park.
Na osmih lokacijah se je predstavilo šest mojstrov cvetličarstva, ki so z domiselnimi kombinacijami barv in dodatkov
ustvarili minljive umetniške inštalacije, floristične aranžmaje, ki so obiskovalca parka kaj hitro spremenili v občudovalca.
Matjaž Beguš, Simon Ogrizek, Franci Landeker, Marjan Planinšek, Alen Kovačič in Katarina Zupančič Dežman so imena,
ki so se podpisala pod tokrat predstavljene: Alica v čudežnem
Arboretumu, Zmaj v parku, Drevo med pisanimi oblaki, Divja
narava in babičin vrt, Sprehod med tropskimi debli, Reciklirajmo s cvetjem, Orhideje v zraku, Vrtinec življenja.
Med naštetimi floristi pa smo zasledili kar dvoje predstavljenih cvetličnih skulptur Matjaža Beguša, zmagovalca številnih
cvetličarskih državnih in mednarodnih tekmovanj: Zmaja v
parku in Vrtinec življenja (na fotografiji). Izvemo še, da
Beguš prihaja iz družine, ki je že tretjo generacijo zavezana
cvetličarstvu in se bo morda nadaljevala še s četrto; ter da
Matjažu cvetličarstvo preprosto predstavlja način življenja.
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si
Avtorica nasveta: Polona Teran, dipl. inž. agronomije in hortikulture,
učiteljica strokovnih predmetov, BC Naklo

JESENSKA ZASADITEV KORIT IN POSOD
Jesenske barve listov nam sporočajo, da je čas za spremembo
naših zasaditev na balkonih,
terasah in ureditev grobov z
jesenskimi rastlinami.
Pri jesenski zasaditvi so zelo
pomembne barve, ki imajo
na nas različen vpliv:
	svetle (tople) barve vidimo
bližje, temne (hladne) pa
doživljamo kot oddaljene;
	aktivne, močne barve uporabljamo v manjših količinah in
tako še bolj poudarimo njihovo vlogo;
	temne barve delujejo težje kot svetle barve;
	svetle barve težijo navzgor, temne težijo navzdol in v sredino
kompozicije.
Te barvne učinke boste še bolje spoznali ob pripravi zasaditve in
dobrem opazovanju ne samo rastlin, ampak tudi drugega sveta
okoli sebe. Najpomembnejša lastnost barv in njihove svetlobe
je psihološki učinek na človeka. Svetloba poživlja in nam odpre
svet, svetel sončni dan nam vlije novo energijo. Zato naj bodo
za jesenske zasaditve korit in posod uporabljeni svetlejši toni.
Za samo zasaditev lahko izberemo različne materiale korit in
posod: plastična, kamnita korita ali korita, izdelana iz recikliranega materiala ... Jesensko oblikovanje je lahko zelo raznoliko
in trajno.
Pri zasaditvi najprej izberemo primerno posodo/korito, ki ima luknje za iztekanje vode. Če posoda nima lukenj, moramo narediti
drenažo. Za drenažo si izberemo prod, glinene granule ali glinopor in tako preprečimo zastajanje vode. Plast nato prekrijemo s
tanko tkanino ali filcem in nanju natresemo substrat z gnojilom.
Izberemo si primerne rastline, ki jih želimo imeti v nasadu. To so
denimo: hebe – Hebe sp., mačehe – Viola x wittrockiana, rese –
Caluna vulgaris, kalocefelus – Calocephalus sp., bršljan – Hedera
helix, krizanteme – Chrysanthemum sp., netreski – Sempervivum
tectorum, trave – Poaceae sp. ...
Nasade lahko polepšamo še s plodovi buč, posušenimi storži
koruze ali s cvetlično fantazijo.
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Prižgimo svečo manj
V času pred prvim novembrom se začnejo vrstiti pozivi k
trajnostnemu ravnanju pri ohranjanju spomina na pokojne.

Besedilo: Ana Šubic, foto: arhiv Gorenjskega glasa

O

b prvem novembru na pokopališčih sveti precej več
sveč kot običajno, ob tem pa je vsako leto znova poudarjena tudi problematika velikih količin odpadkov,
ki nastanejo ob tem. Okoljsko ministrstvo zadnja leta
opozarja, da velja ob spoštovanju tradicije prižiganja sveč na
grobovih pomisliti tudi na okoljske posledice, zato državljane poziva k trajnostnemu ravnanju in manjši porabi sveč.
Pojasnjujejo sicer, da odpadne nagrobne sveče same po sebi
niso nevaren odpadek, a so lahko posledice njihovega zbira-

VARUJMO OKOLJE
S PRAVILNO IZBIRO SVEČ!

Ekološke so tiste sveče,
ki jih je mogoče v celoti reciklirati.
www.ekosveca.si; www.ekoloskasveca.si
Eco Lux d. o. o. v sodelovanju s podjetjem Plastkom d. o. o., Jesenice

nja, skladiščenja in obdelave škodljivi vplivi na okolje, predvsem izpusti v zrak, vode, povzročanje hrupa, izpušni plini
pri prevozu odpadnih sveč in nastajanje odpadkov.
Čeprav se letna količina kupljenih nagrobnih sveč postopoma
zmanjšuje, je poraba še vedno velika. Na leto prižgemo okoli
16 milijonov sveč, ki tehtajo 6500 ton. Za njimi ostanejo velike količine odpadkov. Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja
opozarja, da nam preprečevanje njihovega nastajanja še vedno
ne gre najbolje, zato je potrebna sprememba širše kulture in
še več sistemskega ozaveščanja. Slovenci smo edini na svetu,
ki imamo ločeno shemo za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi
svečami, kar po njenem kaže na našo »obsedenost«. »Poznamo

S pametno izbiro sveč
do varovanja okolja
Prižiganje sveč na grobovih brez slabe vesti
Spoštovanje do pokojnih na pokopališčih Slovenci izra
žamo skozi vse leto, a jesen je tisti čas, ko preminulim
svojcem na grobovih tradicionalno prižgemo več sveč
kot običajno. Izbira nagrobnih sveč je iz leta v leto
pestrejša. Kupci smo žal še vedno premalo pozorni na
ekološke kriterije, ki bi morali biti pri nakupu sveč naše
glavno vodilo. Čas je, da se začnemo zavedati svoje
odgovornosti do okolja ter razmišljati tudi o more
bitni težavnosti predelave teh vrst odpadkov, ki jih z
njihovo uporabo generiramo potrošniki. Zato je po
membno, kakšne vrste sveč kupujemo, kje končajo
ter kako z njimi vplivamo na okolje. Več bomo o tem
vedeli, lažje se bomo odločali. Izbira je torej vaša –
preden se odločite za nakup, se sami prepričajte, katere
sveče so ekološko sprejemljivejše ter jih je mogoče reci
klirati, da z njimi ne bomo obremenjevali okolja – ne le
za nas, tudi za prihodnje generacije. Za več informacij
poglejte na: www.ekosveca.si; www.ekoloskasveca.si
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več vrst nagrobnih sveč, in sicer voščene in elektronske, ohišja
pa so lahko izdelana iz različnih materialov: PVC, ki še vedno
prevladuje, polietilen, steklo,« je pojasnila in dodala: »Recikliramo skoraj 96 odstotkov, je pa težava v tem, da zberemo le
38 odstotkov nagrobnih sveč.« Ob 1. novembru se dogaja tudi
tudi, da so zabojniki za sveče prepolni in posledično prihaja do
nepravilnega odlaganja v napačne zabojnike.
»Prižgimo svečo manj! Če se temu ne želimo izogniti, izberimo okolju bolj prijazne alternative, npr. sveče iz odpadnega
olja. Vsekakor je na prvem mestu preprečevanje nastajanja
odpadkov. Pokojnikom se lahko poklonimo tudi s trenutno
aktualnimi kreativnimi rešitvami, npr. poslikanimi kamenčki, lesenimi nadomestki sveč ...« je svetovala Katja Sreš.
Komunala Kranj je lani zbrala 66,5 tone odpadnih sveč, predlani pa 74,5. »Glede na trend skupnih zbranih količin odpadnih sveč predzadnjih dveh let bi lahko rekli, da se količina
zmanjšuje, a kazalec za letošnje leto kaže, da je količina trenutno zbranih večja od tiste, ki smo jo zbrali lani v istem obdobju,« je pojasnila Maja Rozman iz Komunale Kranj. Letos so
do 1. oktobra zbrali dobrih 41 ton odpadnih sveč, lani pa 30,5
tone. Končna količina bo znana v začetku naslednjega leta.
Komunala Kranj vabi občane, da si na njihovi spletni strani
ogledajo primere, kako lahko sveče gorijo tudi na drugačen
način. »Prihaja čas, ko se s simbolnim prižiganjem sveč
poklonimo spominu na pokojne, ko pa sveče ugasnejo, se
spremenijo v goro plastike. Ni pomembna količina prižganih
sveč, pomemben je namen. Pomislimo in poskušajmo spremeniti svoje navade in namesto plastične sveče prižgimo sve-

čo drugače in se spomnimo pokojnih na okolju bolj prijazen
način,« je poudarila Rozmanova. Dodala je, da so letos skupaj
z osnovnošolci ustvarjali in opozarjali na pomen zmanjševanja količine odpadnih sveč. Učenci so na kamenje ustvarjali
podobe sveč in zapisali lepo misel, posvetilo s podobo pa lahko namesto sveče položimo na grob.
Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo konec
meseca na pomen zmanjševanja odpadkov opozarjali tudi na
stojnici na Mestnem pokopališču Kranj. Rozmanova je opozorila še na dosledno ločevanje odpadkov na pokopališčih, pri
čemer odpadne sveče sodijo v njim namenjen zabojnik.

KLOBASA SUHA DOMAČA
VP ČADEŽ, 1 kg

MLEKO
POMURSKO
3,5%, 1 l

0,75 EUR

Slovenci ob 1. novembru radi pretiravamo z uporabo
plastičnih nagrobnih sveč.

17,89 EUR

TESTENINE DOMAČI
ISTRSKI FUŽI, 1 kg

3,84 EUR

KIS JABOLČNI
SIMONIČ, 1 l PET

OLJE BUČNO
NERAFINIRANO
PREMOŠA, 1 l
12,49 EUR

0,78 EUR
SIR OVČJI
V SLANICI, 450 g
SIR
TRAVNIŠKI
BELI
V SLANICI,
800 g

5,10 EUR

6,49 EUR
3,80 EUR
SMETANA ZA STEPANJE 33%
POMURSKE MLEKARNE, 1 l BP

TRAVNIŠKI
KAJMAK, 500 g

SIR KRAVJI
V SLANICI, 450 g

4,99 EUR

4,29 EUR

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
Tel. št.: 04/ 20 10 590

od ponedeljka
ponedeljka do petka med
Odpiralni čas:
čas od
med 7.
8. in
in 17.
16.uro
uro
ter ob sobotah
sobotah med
med 7.
7.in
in12.
12.uro
uro

Vse cene so maloprodajne
in vključujejo DDV.
Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje
zdravju!
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Da nas ne bo zeblo
Ob nižjih jesenskih temperaturah se pojavi tudi potreba po ogrevanju naših domov.
V izogib morebitnim okvaram kurilnih naprav je treba pravočasno poskrbeti za
njihovo brezhibno delovanje – tudi zato, ker so praviloma serviserji v hladnejših
mesecih še posebno zasedeni.

Besedilo: Ana Šubic

R

edni letni pregled kurilnih naprav je priporočljivo
opraviti pred začetkom kurilne sezone, poudarjajo na
Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Če torej za to še
niste poskrbeli, je sedaj skrajni čas, saj so praviloma
serviserji pa tudi dimnikarji med kurilno sezono zasedeni še
bolj kot sicer. S tem si zagotovimo, da nas pozimi ne bodo
presenetile težave z ogrevalnim sistemom, da bo ta deloval

zanesljivo, varno in z boljšim izkoristkom, kar pomeni tudi
nižje stroške ogrevanja.
»Medtem ko je pogostost opravljanja dimnikarskih storitev,
kot so čiščenje kurilne naprave in z njo povezanih dimnih
vodov, predpisana z zakonom, je proizvajalec kurilne naprave
tisti, ki določa, kako pogosto je treba opraviti servisni pregled.
Lahko ga predlaga tudi dimnikar, če je med opravljanjem
dimnikarskih storitev, kot je merjenje dimnih plinov, ugotovil presežene vrednosti izpustov oziroma se je izkazalo, da je
delovanje naprave neustrezno,« so pojasnili na ZPS.
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Kurišče peči in sobnega kamina na drva je priporočljivo
čistiti čim pogosteje, saj redno odstranjevanje oblog
opazno izboljša učinkovitost. Najbolj vestni se tega lotijo
vsakih 14 dni ali celo pogosteje.

REDNI SERVIS ENKRAT LETNO. Na splošno sicer velja, da je
treba redni servisni pregled opraviti enkrat na leto. Z njim
preprečimo morebitne pomanjkljivosti v delovanju naprave,
ki so lahko posledica dotrajanosti, poškodb zaradi obratovanja, vremenskih vplivov pa tudi napačne uporabe.
Ker je prvi letni servis pogoj za morebitno uveljavljanje
garancije, naj ga opravi pooblaščeni serviser. Zanj se je priporočljivo odločiti tudi ob kasnejših servisih, v nasprotnem
primeru pa naj posameznik preveri, ali je izbrani serviser
specializiran za vzdrževanje njegove kurilne naprave, svetujejo na ZPS.
ZARADI OBLOG SLABŠI IZKORISTEK. Servisna in vzdrževalna dela na kurilnih napravah se med seboj razlikujejo glede
na uporabljeni energent. »Na površinah kurilne naprave, ki
so v stiku z dimnimi plini ali ostanki zgorevanja, nastajajo
saje, katranske in druge obloge, ki zmanjšujejo njeno učinkovitost – debelejše so obloge, slabši je izkoristek naprave. Že
en milimeter oblog lahko pomeni do šest odstotkov manjšo
učinkovitost. Saje in obloge poleg tega zmanjšujejo požarno

BARBATUS - Tehnologija ogrevanje z biomaso
BT 25

P-7 Klasik
peč na pelete

Premium
C-25 Central

Eco Top 33

varnost in vplivajo na onesnaževanje okolja, zato jih je treba
redno odstranjevati,« so opozorili na ZPS. Kurišče peči in
sobnega kamina na drva je tako denimo priporočljivo čistiti
čim pogosteje, saj redno odstranjevanje oblog opazno izboljša učinkovitost. Najbolj vestni se tega lotijo vsakih 14 dni ali
celo pogosteje, saj je čiščenje tako manj zahtevno in hitreje
opravljeno.
KAKO POGOSTO ČISTITI KURILNO NAPRAVO. Na ZPS so
navedli tudi informacije, povzete s strani ministrstva za okolje in prostor, glede pogostosti čiščenja kurilnih naprav z
močjo do 50 kW, kakršne običajno najdemo v družinskih
hišah. Pri tem govorimo o opravilih, ki spadajo v domeno
dimnikarske službe, torej dimnikarjev, in ne serviserjev.
Male kurilne naprave na biomaso, ki imajo manj kot dvajsetodstotne toplotne izgube z dimnimi plini (peleti, sekanci), je treba čistiti dvakrat v kurilni sezoni, enkrat na leto pa
opraviti letni pregled. Kurilne naprave na trdna goriva, ki
imajo več kot dvajsetodstotne toplotne izgube z dimnimi
plini in redno obratujejo (polena), je treba v primorskih
občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni, v drugih delih Slovenije pa štirikrat. Eno čiščenje v kurilni sezoni potrebujejo
naprave na ekstra lahko kurilno olje, poleg tega pa je treba
enkrat na leto opraviti še letni pregled in meritve izpustov
dimnih plinov. Tudi kurilne naprave na zemeljski plin in
utekočinjeni naftni plin je treba očistiti enkrat na leto, enako velja za meritev izpustov dimnih plinov in letni pregled
ter čiščenje zračnikov, medtem ko se čiščenje dimovodnih
naprav izvaja po potrebi.

VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE
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Kaj bi morali vedeti pri izbiri ogrevanja
s plinsko pečjo?
Izbira načina ogrevanja sploh ni tako preprosta. Ogrevalni sistem
je namreč delujoča zadeva. Lahko bi rekli, da so to možgani vašega
doma. Delovati mora zanesljivo, 24/7, vse dni v letu. Kakšen način
ogrevanja izbrati, da boste prihranili čas in denar in omogočili sebi in
svojim najbližjim resnično udobje?

	Se trenutno ogrevate s pečjo na olje ali staro peč na plin, ki ne uporablja kondenzacijske tehnologije?
	Gradite novo hišo, ki ima možnost plinovodnega priključka?
Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, je ogrevanje s plinsko pečjo verjetno ena od najbolj smiselnih rešitev.

Kopica dobrih razlogov, da svoj dom ogrevate s plinsko pečjo

Naš predlog plinske peči

Ogrevanje gospodinjstev z zemeljskim plinom je vse bolj priljubljeno
in ima v Sloveniji pomemben delež. Razlogov za to je več, predvsem
pa takojšnja in enakomerna toplota, nizka cena in visoki dolgoročni
prihranki. Ogrevanje s sodobno plinsko kondenzacijsko pečjo namreč omogoča najvišje udobje, visoke izkoristke, varčno porabo energije in posledično nizke obratovalne stroške. Poleg tega je investicija
v plinsko kondenzacijsko peč nekajkrat nižja v primerjavi z investicijo
v druge ogrevalne naprave, saj vgradnjo peči na zemeljski plin lahko
izvedete že za dobrih 3.000 evrov.

Izbira peči je vsekakor odvisna od vašega načina življenja in situacije v vašem domu. Na osnovi pogovora z vami in ogleda objekta se
pripravi predlog najustreznejše peči in rešitve odvoda dimnih plinov.
Četudi je na voljo širok nabor plinskih peči, dovolite, da vam predstavimo napravo, ki je s strani uporabnikov najbolje ocenjena.

Je ogrevanje s pečjo na plin za vas prava izbira ogrevanja?

Naprava prepriča z inovativno tehnologijo in dizajnom. Zahvaljujoč
medeninastim komponentam je zagotovljena robustna zasnova peči
z dolgo življenjsko dobo. Visoko učinkovitost in nizko porabo energije zagotavljajo vrhunski vgrajeni elementi (najsodobnejši toplotni

Plinska kondenzacijska peč Evodens francoskega proizvajalca
De Dietrich, ki že več kot 330 let ponuja inovativne tehnične rešitve
in velja za enega izmed vodilnih evropskih proizvajalcev ogrevalnih
sistemov, je peč nove generacije in sodi v razred premium.

	Živite v eni izmed 81 slovenskih občin, ki imajo delujoče plinovodno omrežje?
Ali je vaš objekt že opremljen s plinovodnim priključkom?

Toplota doma, toplina srca.

Plinske peči Evodens.

5

letna polna
garancija

PREMIUM RAZRED
VRHUNSKA TEHNOLOGIJA
UPRAVLJANJE PREKO TELEFONA
DO 2.000 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA

080 16 18 I eltron.si
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Testirali drva
Izkazalo se je, da je lahko na paleti precej manj
drv, kot je navedeno. V enem primeru jih je
manjkala dobra petina.

Besedilo: Ana Šubic
prenosnik iz zlitine aluminij/silicij s samočistilno funkcijo, gorilnik z
moduliranim delovanjem, visoko učinkovita obtočna črpalka, 40-litrski nerjaveči hranilnik TSV, sanitarna raztezna posoda ...), obenem pa
navdušuje z edinstveno rešitvijo na trgu, kot je tehnologija Active
Refill. Tehnologija je samodejni sistem za dovajanje vode oz. polnjenje ogrevalnega sistema, ki uporabniku omogoča popolno udobje in
zajamčeno varnost.
Proizvajalec je veliko pozornost namenil enostavni vgradnji in vzdrževanju peči. To omogočajo montažna šablona, kovinski okvir z vodno
tehtnico, enostaven dostop s sprednje strani peči, osvetljena notranjost naprave itd.
Evodens AMC je na voljo v različnih izvedbah, in sicer s pretočnim
grelnikom TSV, z ločenim akumulacijskim grelnikom različnih velikosti ali pa z vgrajenim 40-litrskim grelnikom moči od 10 do 35 kW.
Ogrevanje s pečjo Evodens je nadstandardno in v skladu s pričakovanji prihodnosti. To omogočajo tudi inovativna upravljalna enota
na platformi Diematic Evolution z barvnim zaslonom in oddaljeno
upravljanje peči preko brezžičnega sobnega termostata Smart TC.
Upravljanje peči je mogoče preko aplikacije na pametnem telefonu.
Kondenzacijska peč po ErP direktivi sodi v energijski razred A, z dodanim sobnim termostatom pa dosega razred A+. Poleg vseh konkurenčnih prednosti navdušuje s 5-letno polno garancijo, brez kakršnihkoli doplačil.
Izkoristite subvencije Eko sklada
Še en razlog več za zamenjavo starejših ogrevalnih naprav s kondenzacijsko plinsko pečjo je prav gotovo razpis Eko sklada, ki za ta namen
na nekaterih območjih Slovenije dodeluje nepovratna sredstva. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov na vgrajeno napravo. Eden
izmed pogojev za pridobitev subvencije pa je ustrezna plinska peč,
ki mora biti kondenzacijska in mora dosegati razred A+, v katero sodi
tudi v članku predstavljena plinska peč De Dietrich.
Več informacij o plinskih pečeh De Dietrich in subvencijah
Eko sklada pridobite na www.eltron.si, preko elektronske pošte info@eltron.si ali na brezplačnem telefonu 080 16 18.

L

ani je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) v okviru tržnega pregleda ugotovila, da številni ponudniki prodajajo drva kot suha, čeprav so vsebovala preveč vlage
in zato niso bila primerna za takojšnjo uporabo. Letos
so kakovost tega energenta preverili na testu. Tokrat ni bilo
težav s presežno vsebnostjo vlage, izkazalo pa se je, da je
lahko na paleti precej manj drv, kot je navedeno. Nekatere palete so bile napolnjene manj kot osemdesetodstotno.
Ne površno zlaganje ne težnja ponudnika za dobičkom ne
upravičujeta tega, da potrošnik dobi manj, kot je naročil in
plačal, opozarjajo na ZPS.
Testirali so bukova drva sedmih ponudnikov. Na voljo so
na paletah različnih dimenzij, največkrat 1,7 ali 1,8 prostorninskega metra (prm), najmanjša je en prm. »Koliko drv je
v resnici na paleti, je odvisno od načina zlaganja – in izkazalo se je, da ponudniki precej slabo zapolnijo prostor, ki ga
omogoča paleta,« so opazili na ZPS. V laboratoriju so vsa
drva s palete preložili na posebno stavo poznanih dimenzij in tako dobili podatek o dejanski količini prostorninskih
metrov drv. Izmerjeno količino so nato primerjali z efektivno prostornino palete. »Odstopanja so bila precejšnja, v
enem primeru je 'manjkalo' kar 22 odstotkov drv,« je povedala Barbara Primc z ZPS. Ker se cena za prostorninski
meter drv na paleti brez dostave giblje od 87 pa do 105 evrov,
manjko drv ceno dvigne tudi za več deset evrov na paleto.
Vsi testirani vzorci so se uvrstili v kakovostni razred A1.
»Smo pa na več polenih opazili površinsko plesen, čeprav
je bila vsebnost vode ustrezna. Sklepamo, da se je njihova
površina navlažila med neustreznim skladiščenjem, vlažna površina pa je idealno gojišče za nastanek plesni in
gliv,« je pojasnila Barbara Primc. Plesen je sicer površinski pojav, ki ne vpliva na kurilno vrednost. »Ravno nasprotno je v primeru trohnobe, kjer glive razkrajajo lesno
substanco. Pri nobenem vzorcu sicer nismo odkrili več kot
pet odstotkov polen z vidno trohnobo, kar je meja za kakovostni razred A2. Z vidika vpliva na zdravje pa je vnašanje
plesnivih polen v kurilnico ali celo v bivalne prostore, če jih
kurimo v kaminu, lahko problematično.«
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V GOSPODINJSTVIH NAJVEČ ENERGIJE OGREVANJU
Domača proizvodnja energije v Sloveniji je po podatkih statističnega urada lani znašala
148 tisoč tera joulov (TJ). Z domačimi viri je država zadovoljila 51 odstotkov potreb po
energiji. Za končno rabo v gospodinjstvih je bilo namenjenih 21 odstotkov energije oz.
več kot 44 tisoč TJ. Največji, 62-odstotni delež je predstavljala raba energije za ogrevanje
prostorov, sledila je raba energije za ogrevanje sanitarne vode (17 odstotkov) ter raba
električne energije za razsvetljavo in električne naprave (16 odstotkov). Delež energije,
namenjen za kuhanje, je znašal štiri odstotke, za hlajenje prostorov pa odstotek. V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so prevladovala lesna goriva s skoraj 39 odstotki,
sledila je električna energija s slabimi 28 odstotki, zemeljski plin z desetimi, ekstra lahko
kurilno olje z okoli devetimi, daljinska toplota s sedmimi odstotki, toplota iz okolice (ki se
izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk) z blizu štirimi, utekočinjen naftni plin s skoraj tremi
odstotki in sončna energija z enim odstotkom. A. Š.

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 850 € *
Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN
| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |
TZ-AZ-EP2020-183x94mm-SL-Hartman.indd 1

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH
ODPADKOV
Komunala Kranj vabi občane k oddaji
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Akcijo so začeli v tem tednu, nevarne odpadke pa so že zbirali v enajstih
krajevnih skupnostih. Danes, 16. oktobra,
je nevarne odpadke možno oddati še v
Čirčah na parkirišču pri nogometnem
igrišču od 10. do 13. ure, v Britofu, prav
tako ob nogometnem igrišču, med 13.15
in 16. uro, ter v Predosljah na parkirišču
pri osnovni šoli med 16.15 in 19. uro. V
ponedeljek, 19. oktobra, bo akcija potekala na Golniku poleg gasilskega doma od
10. do 13. ure, v Goričah na parkirišču ob
šolski telovadnici med 13.15 in 16. uro ter
na Trsteniku ob trgovini od 16.15 do 19.
ure. V naslednjih dneh bodo akcije sledile
še v občinah Naklo, Šenčur, Preddvor in
Jezersko. Med nevarne odpadke sodijo
odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije,
spreji, odpadno jedilno in motorno olje,
hladilna tekočina, akumulatorji, baterije,
drobna elektronika, kot so GSM-ji, kalkulatorji, pametne ure ... Nevarne odpadke
iz gospodinjstev je možno brezplačno
oddati tudi v zbirnih centrih. A. Š.
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Vrhunske toplotne črpalke
MIDEA – DC split inverter – za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode
moči od: 6 do 16 kw
Cena z osnovno montažo:
od

4.599,99 €
z vključeno
EKO SUBVENCIJO
proizvajalca,
montažo in ddv.

MIDEA je toplotna črpalka najvišje kakovosti, za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode,
energetska učinkovitost A +++ in z izjemno tihim delovanjem.

IZE d.o.o. Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ 041 669 742, e-mail: pts@siol.net

OGREJTE
SVOJ DOM

Top cena

2,19

nad 90 kos

Lesni briketi

10 kg, v kartonu. Št. art.: 5406707

Top cena
Top cena

4,49

nad 66 kos

RZ lesni peleti Premium
15 kg, v PE foliji. Št. art.: 1016039

199,99
Kaminska peč »Magna 4.0«
Peč za polena. Cevni priključek zgoraj, Ø: 150 mm.
Mere: š 46 x v 97 x g 41 cm, 65 kg. 7 kW.
Razred energijske učinkovitosti A 1. Št. art.: 1663749

www.obi.si

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28

Ponudba velja do 31. 10. 2020 oz. do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.
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Gasilnik v vsakem stanovanju
Požari v hiši ali stanovanju so kar pogosti, zato je zelo priporočljivo, da imate doma
nameščen tudi gasilni aparat, s katerim lahko pogasite začetni požar.

Besedilo: Simon Šubic

P

ri gašenju začetnih in manjših požarov nam voda vedno
ne koristi, za gašenje rastlinskih olj ali živalskih maščob,
ki pogosto zagorijo v kuhinji, pa je njena uporaba celo
zelo nevarna. Zato imejmo v stanovanju ali hiši vedno
na voljo tudi gasilnik.
GASILNIK V BLIŽINI KUHINJE Ob gašenju olja moramo biti
izjemno previdni. Pri gašenju z vodo lahko pride do vzbuha,
ki še pospeši razvoj požara in nas lahko opeče. Če se nam

torej na štedilniku vžge olje ali mast, moramo najprej izklopiti
grelno površino, nato pa gorečo posodo pokrijemo s pokrovko
ali mokro krpo. Če ognja na ta način ne zadušimo, je na vrsti
uporaba gasilnega aparata. Če gašenje še vedno ni uspešno,
pokličemo center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki
bo aktiviral gasilce. V nobenem primeru torej gorečega olja
ne smemo gasiti z vodo, prav tako tudi ne prenašati goreče
posode.
Iz opisanega razloga je nadvse priporočljivo, da v bližini kuhinje namestimo gasilnik. Gasilniki se namreč razlikujejo po
vrsti gasilnega sredstva (prah, pena, ogljikov, dioksid, voda),

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Če živite v eno- ali večstanovanjski hiši, naj bo gasilnik
nameščen v vsaki etaži. / Foto: Gorazd Kavčič

njegovi količini v gasilniku in velikosti. Katerega izbrati, je
odvisno od namena uporabe, zato se pred nakupom raje
posvetujmo s strokovnjakom, bodisi z izkušenim gasilcem
bodisi z osebjem v specializiranih trgovinah z gasilsko opremo ali s serviserjem gasilnih aparatov.
POGOSTO ZAGORI TUDI V KURILNICI Gasilci vam bodo iz prakse povedali, da veliko požarov nastane v kurilnicah pa tudi

garažah, kleteh in drugih prostorih, namenjenih za manjše
delavnice, kjer se barva, vari in izvaja druga vzdrževalna dela.
Zato je pametno gasilnik namestiti tudi v bližini takega prostora. Če živite v eno- ali več stanovanjski hiši, je sicer najbolje, da je gasilnik nameščen v vsaki etaži, saj tako na primer
ob požaru najvišji etaži ne boste izgubljali dragocenega časa z
iskanjem gasilnika dve nadstropji nižje.
Poskrbite tudi, da bo gasilnik nameščen na primerni višini in
na dostopnem mestu, ki ne bo založeno z drugimi stvarmi,
vsako leto pa poskrbite tudi za njegov pregled oziroma servis.
Če ste gasilnik morali uporabiti, ga odnesite na servis, da ga
znova usposobijo za uporabo.
ČE POŽARA NE POGASIMO Če v našem stanovanju zagori in
nam požara ne uspe pogasiti, se morajo vsi stanovalci takoj
umakniti na prosto. Še pred umikom poskušamo iz objekta
odstraniti jeklenke s plinom. Zapremo tudi čim več oken in
vrat, izklopimo glavno električno stikalo. Pomembno je, da se
ne zadržujemo v dimu in se ne vračamo v zadimljen prostor
zgolj za to, da bi rešili osebne predmete. Požar se namreč lahko razvije zelo hitro.
O požaru seveda takoj obvestimo tudi regijski center za obveščanje 112 in sosede. Ob klicu v sili na 112 povemo točno lokacijo požara (kraj, naslov in objekt). Povemo, kaj gori, kakšen je
obseg požara, kako hitro in kam se požar širi, posebej tudi
opozorimo, če so v nevarnosti ljudje. Povemo še, kdo kliče in
telefonsko številko za morebitne dodatne informacije, na
morebitna dodatna vprašanja dežurnega operaterja pa odgovarjamo razločno.

PRIVOŠČITE SI ZANESLJIVO BIOLOŠKO
ČISTILNO NAPRAVO TER PRIHRANITE
...pri mesečnih stroških vode s sistemom za zbiranjem in uporabo deževnice

Čistilna naprava
One2clean
Inovativna čistilna naprava
nemške kakovosti, ki poskrbi
za družinski proračun in
okolje.
Visok učinek čiščenja,
v rezervoarju ni
električnih
komponent.
Praznjenje le enkrat na
tri leta, nizka poraba
energije in minimalno
vzdrževanje. Rezervoar
je povozen.

Deževnica

Ponikalni sistemi

Z uporabo deževnice lahko
prihranite do 50 % pitne vode.

Ponikalni sistemi so
učinkoviti, lahki ter
omogočajo enostavno
montažo. Cenovno so
postali zelo dostopni.

In denarja. Priporočamo
vam uporabo
brezplačne deževnice
za pranje avtomobila,
splakovanje
WC-ja, pranje
perila in
zalivanje vrta.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se
v iztočnih odpadnih
vodah pojavljajo masti
ali olja.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192
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Zelene strehe
Zelene strehe so v svetu že nekaj običajnega, medtem ko je pri nas to tema, ki se počasi prebija
v ospredje. Ljudem – sploh tistim v večstanovanjskih stavbah in v urbanem naselju – je vse bližje
ideja o vrtnarjenju na strehi.

Besedilo: Alenka Brun

N

a strešnem vrtu je tudi letos obrodila trta, nam ob sprejemu v poslovni center Cubis v Poslovni coni Šenčur omeni Špela Kragelj Bračko, krajinska arhitektka pri Protim
Ržišnik Perc: arhitekti in inženirji, iz podjetja skupine
Ržišnik Perc.
Streha omenjenega poslovnega centra se namreč ponaša s kar
tremi različnimi zelenimi vrtovi, ki letos praznujejo že deseti
rojstni dan.

Največji je obdelovalni vrt, na katerem v družbi zelenjave,
zelišč, jagodičevja in sadnih dreves v visokih gredah raste še
trta. To je tudi njihov vrt, kjer je treba več vzdrževanja, saj je
že od začetka del vrta sicer namenjen druženju, del pa dejanskemu gojenju zelenjave oziroma tistega, za kar se odločijo
v restavraciji, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe. Letos
za potrebe restavracije tako gojijo čilije. Družbo jim delajo še
dišavnice in začimbnice. V kotu vrta opazimo hruško, vidimo
tudi jablano. Kragelj Bračkova pravi, da tudi drevesa obrodijo,
podobno je bilo z jagodičevjem. »Dobro so obrodile borovnice, aronija je polna, maline pa smo že obrezali.« Razloži, da

Nova velika zaloga ploščic in
granitogresa iz Italije in Španije.

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

KOPALNIŠKO POHIŠTVO
PRENOVA

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

Veliko znižanje eksponatov

w w w.dolnov.si
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Japonski vrt se nahaja v prvem nadstropju poslovne stavbe in zaposlenim
v pisarnah ponuja pomirjujoč pogled.
Viden je tudi iz hodnika drugega nadstropja. Ima kar veliko plusov in deluje
na gledalca oziroma obiskovalca protistresno. Po drugi strani pa s svojo mirnostjo vpliva tudi na delovno storilnost.
V njem takoj prepoznamo japonski
javor. »Javor je listopadna rastlina, ki
vrtu daje neko dinamiko, ker je v vsakem letnem času drugačen,« pojasni
njegovo prisotnost Kragelj Bračkova. Je
velikokrat del japonskih vrtov. Opazimo tudi različne iglavce, ruševje, brine,

ima poslovni center pravzaprav svojega
vrtnarja, ki skrbi za celoten kompleks in
ima z njihovim, pa čeprav bi lahko rekli
butičnim vrtom, kar nekaj dela. Sprehodimo se še do roba terasnega dela, kjer
se trta vzpenja ob zidu. »En del raste
iz visokih gred na terasi, dve trti pa se
vijeta po jeklenicah s terena ob stavbi.
Kot vidite, za rast potrebuje zelo malo
zemlje,« še pove.
ATRIJSKI VRT IN SEJNA SOBA NA PROSTEM Očem najbolj skrit je Cubisov
atrijski vrt v japonskem stilu, ki ga z
vseh strani obdajajo pisarne, obiskovalcem najbolj znana pa je sejna soba na
prostem oziroma lesena terasa, obdana
z listopadnimi vzpenjavkami, ki so poleti izjemno učinkovita senca za stekleno
površino, ki loči notranji del sejne sobe
od zunanjega. Vzpenjavke spomladi
cvetijo, na vrtu pa najdemo tudi nekaj
medovitih rastlin. »Tudi tu ne potrebujemo kakšnega posebnega vzdrževanja.
Vseeno pa moramo vrtu posvečati toliko pozornosti, da ohranjamo rastline
manjše in s tem bonsajski videz vrta; pa
da je urejen,« izvemo.

pokrovne zimzelene rastline, ki so zelene vse leto. Edino vodnega elementa v
vrtu niso uporabili, čeprav so na začetku
razmišljali tudi o njem. »Tovrstni vrtovi
so odlična alternativa za območja, kjer
ni oziroma ne moreš imeti trate in lahko narediš površino s peskom. Vzdrževanje je, vendar res minimalno.« Kragelj Bračkova pove, da za ta vrt njihovi
obiskovalci in stranke pokažejo največ
zanimanja.
ODRASLI VRTOVI Vsi Cubisovi vrtovi so
najprej nastali kot nekakšen pilotni projekt, danes pa so 'odrasli'. »Od kakšnih
tri do pet let je bilo treba, da je zamišlje-
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na ideja začela dobivati podobo,« nadaljuje Kragelj Bračkova. Vse vrtove so
namreč načrtovali sami, tudi izvedba je
potekala pod očesom njihovih nadzornikov. S strešnimi vrtovi so v bistvu želeli
dokazati, da imaš na ravnih strehah lahko praktično vse, kar želiš – in še streho
obenem.
PO NASVET K STROKOVNJAKU Zeleno
streho moraš načrtovati že na začetku,
ko se odločaš za gradnjo, ker je treba
upoštevati določena pravila – naj gre tu
za poslovno stavbo ali družinsko hišo;

za vrt, ki bo namenjen le druženju,
obdelavi, direktorskim sestankom ali z
japonsko noto mirnosti. Treba je seveda
upoštevati tudi lego strehe, naklon … in
še kakšen poseben dejavnik, na katerega vas lahko opozori strokovnjak, ki se
na zelene strehe spozna. Rastline lahko
izbereš tudi glede na to, koliko bo imel
sam strešni vrt sonca ... Poveš svoje želje, poslušaš predloge. S strokovnjakom
skupaj najdeta rešitev, kaj boš lahko
kam umestil, v kakšni velikosti, koliko
naj bo velika terasa, če imaš recimo na

SalonŽABNICA,
Prevc ŽABNICA,Alples studio
Alples BTC
studio
BTC Ljubljana,
Salon Prevc
Ljubljana,
Dorfarje
17
Dvorana
10
Dorfarje
17
Dvorana
10
T: 04
T: 01
T: 04 502
19 502
00 19 00
T: 01 541
18 541
20 18 20
E: info@prevc.si
E: alples.studio@prevc.si
E: info@prevc.si
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si
www.prevc.si

Akcija velja za gotovino do 31. 3.

10%

dodatni popust
na vse
pohištvo

Akcija velja za gotovino do 31. 3.

Akcija velja za plačilo z gotovino ali nakazilo na TRR.

njej mizo s stoli ... »Te stvari načrtuješ
že na začetku, ker je to treba upoštevati
že pri statiki zgradbe. Izvedljivo je seveda tudi kasneje, a je treba pač statiko
preveriti naknadno, da vidiš, ali je želeni
projekt sploh izvedljiv. Pri načrtovanju
je treba upoštevati varnostne ukrepe,
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kot je tudi izvedba ustrezne ograje,« našteva Kragelj Bračkova. Kar se tiče finančnega vidika izvedbe ozelenjene ravne
strehe, je ta odvisen od več faktorjev, kot so potrebna toplotna
izolacija, nosilnost, intenzivnost želene ozelenitve ..., še razloži. Najpreprostejša zelena streha pa je ekstenzivna streha,
za katero se na pripravljeno podlago položi vegetacijska preproga iz trpežnih rastlin, ki pa je dejansko zasnovana tako, da
potrebuje ničen ali minimalni vložek vzdrževanja.
Kragelj Bračkova se dotakne še večstanovanjskih stavb z ravno
streho, kjer so zelo aktualni skupnostni vrtovi, ko si stanovalci
lahko omislijo za vrtnarjenje visoke grede. »V časih, v katerih
smo se znašli, je to le plus. Nikoli ni prisotnih veliko ljudi,

na prostem si, vrtnarjenje lahko tudi pomirja in dejansko vse
skupaj deluje kot pravi vrt,« meni.
Omeni še raznolikost in pa primernost uporabljenih materialov ter zalivalni sistem strešnih vrtov ter se nasmehne, da se
včasih zgodi, da ptice ali veter prinesejo kakšno seme, pa se
tako sem in tja zaseje smrekica. »Gozd imamo tu blizu,«
pokaže z roko v smeri bližnjih dreves. To jih je nekako napeljalo k temu, pa tudi zaradi določenih projektov, s katerimi se
trenutno ukvarjajo, da so začeli razmišljati o čebelnjaku, o
kakšnem panju na strešnih vrtovih domače poslovne stavbe.
Pa še kakšno idejo imajo, ki jo bodo poskusili v prihodnje uresničiti.
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Renault Conquest
Kupejevski SUV za množice

Z

druževanje kupejevske oblike in
SUV (sport utility veichle) je doslej
bolj veljalo za nemške prestižne znamke, Francozi pa s svojim
conquestom začenjajo novo dobo tudi
za širši krog potrošnikov. Pod imenom
Arkana ga poznamo z ruskega trga, kjer
so ga predstavili že leta 2018. Ruski trg
je namreč za Renault drugi najpomembnejši trg na svetu, pred njim je le francoski. Arkana sedaj v Evropo prihaja z več
udobja in k nam z drugim imenom. V
Sloveniji in okoliških deželah bo namreč
nosil ime Conquest, v zahodni Evropi in
drugod pa je ohranil ime Arkana. Zakaj
ne Arkana tudi pri nas? Menda zato, ker
spominja na srbskega zločinca Arkana,
zato je uvoznik za Adriatic regijo zaprosil
za uporabo drugačnega imena.
Pri conquestu gre pravzaprav za mešanico megana in capturja, s solidnimi

Renault Arkana, pri nas z imenom Conquest, bo na voljo spomladi 2021.

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

VZAMEJO SI
ČAS
ZA NAS

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN plus ali MyCITROËN
za podjetja in pripadajočih ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si. Slika je
simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v vsebini in ponudbi.

KONCESIONAR

merami (dolžina 4,56 m, širina 1,821 m,
višina 1,571 m, dvignjenost od tal 186
mm) in z velikim prtljažnim prostorom
(od 508 l) cilja na družine. Zahvaljujoč
dvema zaslonoma ima novi Renault
Conquest eno največjih površin zaslonov v svojem razredu in s tem ponuja
visoko tehnološko okolje s poudarkom
na kakovosti in udobnosti. Conquest
nosi prepoznavne Renaultove poteze, z
zadnjo LED-črto od roba do roba in s
sprednjim nosom, ki spominja na kadjarja. Višje dno poudarja terenske lastnosti vozila. Renault želi s Conquestom
še okrepiti svojo prisotnost v segmentu
C, kjer je sedaj prisoten z modeli Megane, Scenic in Kadjar. Conquest bo
evropskim kupcem na voljo v prvi polovici drugega leta in po obljubah za sprejemljivo ceno, ki pa v tem trenutku še ni
čisto znana. Predvidevajo, da se bo cenovno uvrstil med kadjarja in capturja.
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Nakup zimskih pnevmatik

P

rihaja čas, ko bomo svoje jeklene konjičke spet preobuli v zimske »čevlje«. In glede na veliko ponudbo na
trgu se kupci vedno sprašujemo, kakšne pnevmatike
naj kupimo za svoje vozilo. Zlasti vozniki, ki se veliko vozijo v zahtevnih razmerah na cesti, potrebujejo dobre
pnevmatike. Hude zime z dolgotrajno snežno odejo so vse
redkejše, vse pogostejši pa so ekstremni vremenski pojavi.
Kratkotrajno, močno sneženje, nekaj dni kasneje pa otoplitev
in deževje. Statistično bo hudih zim in snega vedno manj,
vendar pa to še ne pomeni, da zato ne potrebujemo dobrih
zimskih pnevmatik.
AMZS v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi
(ADAC, TCS …) vsako leto opravlja preizkuse in ocenjuje
pnevmatike z vidika voznih lastnosti na različnih vrstah podlage, ocenjuje glasnost, porabo goriva ... in nam kupcem tako
malo olajša izbiro. Cilj je vsestranska uravnoteženost; najbolje uravnotežene pnevmatike, ki dosežejo čim boljši rezultat
pri vseh merilih, dobijo tudi najboljšo skupno oceno na testu.

Ciljne zahteve v kvaliteti pnevmatik so si pogosto v nasprotju,
namreč pnevmatike, ki se odlično odrežejo v enem kriteriju,
so pogosto slabše v drugem. Če zimske pnevmatike primerjamo z letnimi, ni glavna prednost zimskih le boljši oprijem
na snežni podlagi, temveč tudi dobre lastnosti pri vseh drugih
zimskih nevšečnostih (plundra, poledica in velike količine
vode na vozni podlagi). Vsekakor pa se morajo zimske pnevmatike dobro odzivati tudi na suhi cesti v hladnih zimskih
dneh.
Vsekakor najboljša skupna ocena naj ne bo edini odločilni kriterij za nakup pnevmatike. Pnevmatike izberite glede na svoje
navade in vozniški slog. Če se zgolj ob koncih tedna vozite v
hribe, poiščite pnevmatike z dobrimi lastnostmi v snegu in na
ledu, če pa večino kilometrov prevozite po avtocestah, poiščite pnevmatike z dobrimi lastnostmi na mokrem in morda z
manjšo porabo goriva ali majhno obrabo.
Na nedavnem nemškem testu zimskih pnevmatik za sezono
2020/21 se je znašlo 28 pnevmatik v dveh različnih dimenzi-
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a
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jah, 16 pnevmatik v najbolj razširjeni dimenziji (205/55 R16
91H) in 13 pnevmatik dimenzije 235/55 R 17. Pnevmatike
dimenzije 205/55 R16 so najpogosteje in najbolje prodajane
zimske pnevmatike na evropskem trgu. Primerne so za avtomobile nižjega srednjega razreda (Škoda Octavia, Opel Astra,
VW Golf, Renault Megane ...) in tudi za nekatere hibride,
cestna terenska vozila in električne avtomobile.
V tej kategoriji zimskih pnevmatik je prepričljivo zmagala
pnevmatika Bridgestone Blizzak LM005, izkazala se je kot
najbolj uravnotežena, vendar naj se je izogibajo vozniki, ki
prevozijo veliko kilometrov. Tej pnevmatiki zamerijo preveliko obrabo. Sledi Michelin Alpin 6, Dunlop Winter Sport
5, Hankook i*cept RS2 in Maxxis Premitra Snow WP6. Če
potrebujeteKLJUKE
odlično zimsko pnevmatiko za veliko prevoženih
VLEČNE
kilometrov, potem sta za vas pravi pnevmatiki znamk Michelin ali Dunlop. Po nemških ocenah boste s takšnimi zimskimi pnevmatikami lahko prevozili približno od 43 do 50 tisoč
kilometrov (ob upoštevanju zlatega pravila: najmanj 4 mm
profila …). Kot dober nakup velja omeniti pnevmatike Maxxis,
ker vam bo ta zimska pnevmatika ponudila odlično razmerje
med plačanim in dobljenim. Ponovno so ugotovili, da je edina

VLEČNE KLJUKE
Pri izbiri pnevmatik vam pomagajo testi avtoklubov.
a in
etn aža
alit mont
v
K ra
hit

www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno

slovenska zimska pnevmatika, Sava Eskimo HP2, odlična za
vožnjo v snegu in ledu in da le malenkostno zaostaja za čislano pnevmatiko Goodyear UltraGrip 9+. Savini pnevmatiki
vožnja po suhem in mokrem vozišču manj ustreza kot vožnja
po snegu in ledu. Kot izredno slabi pnevmatiki, ki se ju je
treba izogibati pri nakupu, navajajo nizkocenovni pnevmatiki
King Meiler (tip Winter Tact WT81, edina obnovljena pnevmatika na testu) in Tristar (tip Snowpower HP), obe zimski
pnevmatiki sta v bistvu »smrtno nevarni«, zato v nemškem
ADAC-u ob njunem opisu niso našli nobene lepe besede.
Kaj dobra pnevmatika pomeni v praksi, dokazuje razlika v
zavorni poti med najboljšo in najslabšo pnevmatiko, na suhi
podlagi 8,5 m pri zaviranju od 100 km/h do zaustavitve in na
mokri podlagi 12,5 metra pri zaviranju od 80 km/h do zaustavitve. Pri testu porabe goriva: med najboljšo in najslabšo pnevmatiko dimenzije 205/55 R 16 je razlika v porabi dva decilitra
na 100 kilometrov, med najboljšo in najslabšo pnevmatiko
dimenzije 235/55 R 17 pa štiri decilitre na 100 kilometrov.
Med tokrat testiranimi 17-palčnimi zimskimi pnevmatikami, ki
so primerne predvsem za SUV in lahka gospodarska vozila, si je
zmago privozila pnevmatika znamke Michelin (tip Pilot Alpin
5), ki je kot edina tokrat testirana 17-palčna zimska pnevmatika
prejela oceno »dobro«. Večini ostalih tokrat testiranih 17-palčnih pnevmatik so Nemci namenili samo oceno »zadovoljujoče«, najslabšo podeljeno oceno »zadostno« so namenili izdelku
znamke Semperit (tip Speed-Grip 3 SUV), ker je ta zimska pnevmatika po nemškem mnenju povsem neprimerna za vožnjo
po suhem, njena edina vrednost je zelo majhna obraba.
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Volkswagnova doba
električnih vozil
»Inteligenten dizajn« – vozila ID.3 in ID.4

P

rihodnost mobilnosti je električna«,
pravijo pri Volkswagnu, ki z vso resnostjo pristopajo k razvoju električnih vozil. Prvi električni volkswagen
je pravzaprav e-golf, vendar električni golf
ni del te zgodbe. Gre namreč za klasičen
avto, ki so ga spremenili v električno vozilo.
ID.3 Prvi namensko izdelan električni
avto je ID.3 in predstavlja za znamko
tako pomemben mejnik, kot sta bila to

znameniti hrošč in golf pred njim. Z
njim pa se zgodba električnih vozil pri
Volkswagnu šele začenja, saj nameravajo do konca leta 2028 predstaviti kar
70 povsem električno gnanih avtomobilov. Oblikovalci ID.3 so v osnovi želeli
uporabnost in praktičnost ter cenovno
dostopnost golfa. Z dimenzijami 4,2
m dolžine in 1.8 m širine je skoraj golf,
znotraj pa je prostoren kot večji avtomo-

bil. Je dovolj majhen za urbana središča
in dovolj prostoren, da izpolni potrebe
družine kot prvi avto. Okreten in enostaven avto, zato nekateri celo očitajo, da je
avto še vedno preveč konvencionalen in
premalo futurističen. ID.3 je družinsko
velika kombilimuzina, očitno prostorna
notranjost in doseg z enim polnjenjem
do 550 km. To je resnično impresiven
obseg, ki pa bo na voljo le, če kupite

ČLANSTVO V AMD KRANJ
Z VAMI ŽE VEČ KOT 70 LET

Zato, ker vam članstvo in storitve AMZS nudijo največ:
 hitro in strokovno pomoč na cesti 24 ur na dan,
 servisne storitve v centrih AMZS,
 brezplačne informacije in nasvete,
 popuste doma in v tujini.
Poleg osnovne vloge društva pri pomoči vsem članom imamo v AMD Kranj še pomembno dejavnost: ugodno letovanje v lastnih počitniških apartmajih v Termah Moravske Toplice in Termah
Čatež. Oba apartmaja sta opremljena s klimatsko napravo in TV. Izkoristite tudi ugodnosti pri
naših partnerjih. Včlanite se lahko v naši pisarni Koroška cesta 53d, ob ponedeljkih in sredah
od 9. do 15. ure in petkih od 9. do 13. ure ali v AMZS na Bleiweisovi cesti 36 (poleg vojašnice).
Vsekakor je dovolj razlogov, da postanete naš član.
Dodatne informacije na telefonu (04) 23 80 240 ali
amd.kranj@siol.net.

Izkoristite ugodnosti pri partnerjih v naši
stavbi: nakup in menjava pnevmatik,
avtomehanične storitve, avtopralnica,
ples in vadbe, frizer za moške in
računovodske storitve.
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najdražjo različico ID.3, tisto z baterijo
77kWh. Različica s srednjim spektrom
uporablja baterijo z močjo 58 kWh in
lahko doseže približno 420 km, kar je
podobno tekmecem, kot sta Kia eNiro in
Nissan Leaf, vendar z nekoliko manjšo
baterijo, kar poudarja učinkovitost novega električnega avtomobila MEB VW
ploščad. Pričakovani realni doseg različice z baterijo zmogljivosti 58 kilovatnih
ur, za katero pričakujejo največ povpraševanja, bo od 300 do 420 kilometrov.
Doseg je namreč odvisen od zunanjih
temperatur, načina in vrste vožnje.
Prvi avtomobili so že pri slovenskih
kupcih. Trenutno je na voljo model ID.3
1st (first edition) z baterijo 58 kWh, za
katerega je, z upoštevanjem začetne-

ga popusta in subvencijo Eko sklada
(6.000 evrov), treba odšteti dobrih 28
tisočakov.
ID.4 Volkswagen po novemu ID.3 nadaljuje predstavitev nove dobe električnih
vozil. Pred kratkim (23. 9. 2020) je svetovno premiero doživel ID.4, prvi Volkswagnov električni SUV. ID.4 so predstavili v najbolj priljubljenem segmentu
srednje velikih športnih terencev, njegova največja aduta pa sta zmogljiv elektromotor z močjo kar 150 kilovatov oziroma
204 konjskih moči, medtem ko baterija
velikosti 77 kWh omogoča doseg do 520
kilometrov (WLTP). Prav tako se lahko
pohvali s svežim in dinamičnim zunanjim videzom ter prostorno notranjostjo.
Oblikovno je podoben manjši kombili-

VW ID (Inteligent Design).3 naznanja
začetek nove dobe pri Volkswagnu.

JESENSKE UGODNOSTI SUZUKI
VW ID.4 – Volkswagnov prvi
električni SUV
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muzini ID.3, prav tako boste na novincu
našli kar nekaj elementov manjšega brata. ID.4 v dolžino meri 4,58 metra, medosje 2,7 metra, kar pomeni več prostora v
notranjosti kot pri klasičnih avtomobilih
enake velikosti.
Do leta 2025 nameravajo letno prodati
1,5 milijona električnih avtomobilov,
delež ID.4 pa bo predvidoma približno
tretjinski. To pomeni, da bi vsako leto v
tem primeru prodali pol milijona vozil
ID.4. Z ID.4 bo Volkswagen prisoten v
najhitreje rastočem segmentu na svetu,
segmentu kompaktnih SUV-jev. SUV-ji
so med kupci čedalje bolj iskani. V ZDA
in na Kitajskem je to najbolj priljubljen avtomobilski segment, saj ta vozila
ponujajo dobro preglednost, varnost in
udobje. Njihovi tržni deleži rastejo tudi
v Evropi in Nemčiji. ID.4 je vsestranski
avto, ki se pri vožnji obnaša športno in
obenem enostavno udobno. Baterija je
vgrajena pod potniško celico, kar zagotavlja nizko težišče vozila.
ID.4 bo postopoma postal električni avto
za ves svet, saj ga ne bodo izdelovali in
prodajali samo v Evropi, temveč tudi na
Kitajskem in kasneje tudi v ZDA.
V Sloveniji bo na voljo spomladi leta
2021. Kot obljublja uvoznik, bo kmalu
znana tudi cena.
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g/km. Število delcev: 0,00042−0 x 1011. 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. Nekatera prikazana
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi Golf
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Mobilna ikona postaja digitalna ikona
Novi Golf se predstavlja. In postavlja nova merila na področju digitalizacije na cesti. Inteligentni asistenčni
sistemi vsako vožnjo spremenijo v udobno in sproščeno izkušnjo. Novi Golf – eno generacijo bolj udoben,
inteligentnejši in bolj povezan.

Naj vsakdan nikdar ne bo vsakdanji
Novi Golf se zaradi svoje markantne zunanjosti vedno in povsod znajde v središču pozornosti. Njegova podoba
je odslej še bolj samozavestna, športna in dinamična. A kljub temu ostaja pravi Golf. In ker lahko izbirate med
različnimi izvedbami s poudarkom na dizajnu, funkcionalnosti ali udobju, vam bo vaš novi Golf zagotovo pisan
na kožo.

Doma v digitalnem svetu
Notranjost novega Golfa v ničemer ne zaostaja za zunanjostjo in tudi zanjo velja, da kot magnet pritegne vsak
pogled. Razlog za to so predvsem popolnoma digitalni kombinirani instrument z intuitivnim upravljanjem na
dotik, ambientna osvetlitev ter opcijski projicirni sistem, ki ključne podatke prikazuje na vetrobranskem steklu.

Infotainment in povezljivost
Morate med vožnjo večkrat telefonirati, radi spremljate aktualne prometne informacije ali pa želite tudi v
avtomobilu uživati v poslušanju svoje najljubše glasbe? V novem Golfu je vse zelo preprosto. Z novim glasovnim
upravljanjem le poveste, kaj bi radi, in novi Golf se takoj odzove. Poleg tega lahko infotainment sistem enostavno
povežete s svojimi prenosnimi napravami, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

Nastavitev po meri
Ambientna osvetlitev ni edini sistem, ki ga v novem Golfu lahko prilagajate svojemu trenutnemu razpoloženju
– enako velja tudi za zaslona na armaturni plošči, ki sta prav tako individualno prilagodljiva in omogočata
intuitivno upravljanje. Poleg tega si novi Golf lahko zapomni do 14 vozniških profilov in vzpostavi ustrezne
nastavitve, takoj ko voznik sede za volan.
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NOVI PEUGEOT 208
Ob nakupu 4
pnevmatik Nokian

PREJMETE 20€

za premontažo
Vianor

ODDOLGOČASI PRIHODNOST
ZA

11.790 €

*

2•1•0 : ZDAJ!
SKUPAJ SMO NEUSTAVLJIVI

ELEKTRIČNI MOTOR

BENCINSKI/DIZELSKI MO

DARILO ZA 210. OBLETNICO

*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75 in ogrevanje predn
maloprodajna cena z DDV inOB
vključenim
bonusom
(v ceni je obračunanih
1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 11.79
NAKUPU
NOVEGA
VOZILA*
pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračuna
znaša 8,49% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vr
peugeot.si
plačilo 14.085 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma
100.000. Za podrobnosti o ponudbi s
: od 0 platišč
do 113
g/km.priEmisijska
stopnja:
EURO
6. vVrednost
Peugeot.
Poraba
kombiniranem
načinu
vožnje:
odoriginalne
0 do 4,9
l/100opreme
km. Izpuh
CO
*V
obliki kupona
v višiniv210
EUR, ki je vnovčljiv
izključno
za nakup
dodatne
Peugeot
in 2jeklenih
vgrajene
pooblaščenih
prodajalcih
Peugeot
Sloveniji. specifične emisije dušikovih oksidov NOx:
od 0 doOgljikov
148 g/km. dioksid
Emisijska (CO
stopnja:
6. Vrednost specifične
emisije dušikovih
oksidov
NOx: odglobalno
0 do 0,0700
g/km. Emisije Emisije onesnaževal zuna
Poraba
načinu vožnje:
0 do 6,5 delcev:
l/100 km.od
Izpuh
) jeEURO
najpomembnejši
toplogredni
plin, ki
povzroča
segrevanje.
delcev:v kombiniranem
od 0 do 0,00072
g/km.odŠtevilo
0 CO
do2:4,20.
2
trdnih delcev: od 0 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0 do 5,05. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
PM2,5 ter dušikovih oksidov.
prispevajo
k poslabšanju
zraka.zraka.
Prispevajo
zlasti
povišanim
koncentracijam
prizemnega
delcev
PM10 inoksidov.
prometa
pomembno
prispevajo kkakovosti
poslabšanjuzunanjega
kakovosti zunanjega
Prispevajo
zlastikk čezmerno
čezmerno povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona, delcev ozona,
PM in PM
ter dušikovih
10

AVTOHIŠA
KAVČIČ
d.o.o., Milje
45, 4212
Visoko,
04 275
9300
AVTOHIŠA
KAVČIČ
d.o.o.,
Milje
45,tel.4212
Visoko,

2,5

tel. 04 275 9300

62 I HOROSKOP

OVEN
21. marca–21.
(21.
3.–21. 4.) aprila

LEV
23. julija–23.
(23.
7.–23. 8.)avgusta

STRELEC
23. novembra–21.
(23.
11.–21. 12.) decembra
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Denarno
Ker sevam
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še na
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splošno
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ostaja počutili,
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V
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Finance:
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BIK
22. aprila–20.
(22.
4.–20. 5.) maja

DEVICA
24. avgusta–23.
(24.
8.–23. 9.) septembra

KOZOROG
22. decembra–20.
(22.
12.–20. 1.)
januarja
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DVOJČKA
21. maja–21.
(21.
5.–21. 6.)junija

TEHTNICA
24. septembra–23.
(24.
9.–23. 10.)
oktobra

VODNAR
21. januarja–19.
(21.
1.–19. 2.) februarja
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misliNa
boste
zunaj
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sodi najbližji
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dlani. Finance:
ritem. In
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Po
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bo meseca:
uspelo dokončati
Največja
napaka,
neki
pomembni
ki jo lahko
projekt.
zagrešimo,
Zdravje:
je naš
Ko
strah
se
pojavi
preddvom,
tem, da
ga bi
takoj
jo zagrešili.
zatrite.

RAK
22. junija–22.
(22.
6.–22. 7.) julija

ŠKORPIJON
24. oktobra–22.
(24.
10.–22. 11.) novembra

RIBI
20. februarja–20.
(20.
2.–20. 3.)
marca

Ljubezen:
Obetajo
seČustva
vam romantični
vam velikotrenutki.
pome
Oseba,
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in nimate
ki vas že
težav
daljsčasa
tem, naskrivaj
da se ne
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ki so
se že čustev
Polni
nekaj časa
boste
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Finance:
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blokad.
je strah.

Les 3 plus

Uredimo celotno prenovo vašega doma

10,90 €/m2

7,90 €/m2

Laminat Kaindl
K5574 IR evoke sunset
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

Laminat Kaindl
37526 hrast rosarno
1383X193X8 mm
Redna cena: 11,77 €/m2

Velika izbira
zaključnih letvic
za laminat, vinil, parket

9,90 €/m2
Laminat Kaindl
K4420 RI hrast ev. trend
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

30,90 €/m2
Vinil na klik, HDF
natureiche ultramatt
1235x230x8,5 mm

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

primeren za talno gretje

40,90 €/m2
Parket Haro sauvage prestige
oljen
1000x120x10 mm
Redna cena: 69,00 €/m2

www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

T: 040 418 251, 04 204 27 14

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni.
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.10.2020 oziroma do
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem.

Plačilo do

24

Akcijska ponudba hladilnikov
in zamrzovalnih omar

NOVO V KRANJU!
VSTOPITE V POPOLNOMA
PRENOVLJEN SALON ETIS.

Visoko kvalitetni in inovativni
hladilniki in zamrzovalniki
Da bo vaša hrana shranjena pod
najboljšimi pogoji.

Obiščite nas v PE Kranj, Ljubljanska cesta 30 | www.etis.si
Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit Leasing brez potrebne dokumentacije. Akcijska ponudba velja za izbrane aparate.
Seznam aparatov v akciji vam je na voljo v vseh naših PE. Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno podaljšanje garancije proizvajalca.

Slika je simbolična.

obrokov

