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2 I OGLASI
Preglede opravljajo
najboljši specialisti
okulisti.
Bleiweisova cesta 14, Kranj
T: 05 907 0250

PO OČALA V ART OPTIKO
Dobro se je zavedati, da imamo samo en par oči,
ki so nenadomestljive. Zato priporočamo, da jih pregledajo
specialisti okulisti, ki so edini usposobljeni, da postavijo
kakršnokoli diagnozo.
Očesna ambulanta s koncesijo v Kranju obratuje vsak dan
od ponedeljka do petka.
Izkoristite kratke čakalne vrste in se naročite že danes.
Za brezplačen pregled s sklenjenim dodatnim
zdravstvenim zavarovanjem se naročite po telefonu
05 907 0250 ali osebno.
Poizkusite brezplačni
testni par revolucionarnih
kontaktnih leč Safilens, ki
vam zagotavljajo visoko
stopnjo udobja
in idealno vlaženje očesa.
Art optika d.o.o., Goriška c. 78, Ajdovščina

PUSNTNI KROFI ZA VSE OTROŠKE

Ansambel Spev, Veseli Belokranjci, Popotnikii
povezovalec Aljaž Oberkrainer, sobota, 14. 2. 2015,
ob 20. uri, Športna dvorana Medvode

MASKE!

V primeru slabega vremena (sneženje ali dež)
povorka odpade in se dobimo ob 14.30 v dvorani.

INFO: Zavod za šport in turizem Medvode
TIC Medvode, T: 01/ 361 43 46 in 041/ 378 050
E-pošta: turizem@medvode.info, www.zstmedvode.si

JOŽE MOČNIK S.P., ČARMANOVA ULICA 2A, MEDVODE

TAK TIK in Marcela IN

nedelja, 15. 2. 2015, Športna dvorana Med
vode
začetek povorke ob 14.30 uri pri krožišču
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18 I KRANJSKI PLAVALNI
PRAZNIK

TAXI DEJAN, DEJAN PAJIĆ s.p., BRITOF 159, KRANJ

Že 17. izvedba plavalnega tekmovanja
za otroke Dr. Fig je znova postregla
s pravim spektaklom, ki je navdušil
plavalne upe iz 24 klubov in štirih držav.
Odpiralni čas:
pon. - pet. 8-19
sobota 9-13

Na naslovnici: Nastja Gradišar
Foto: Tina Dokl
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je mesečna priloga
Gorenjskega glasa

22 I ROŽE NAS OSREČUJEJO
TUDI POZIMI
Čeprav se je zima komaj dobro začela,
so cvetličarne in vrtni centri že polni
tulipanov, narcis, hijacint in trobentic.

Izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Odgovorna urednica:
Marija Volčjak
Urednica:
Vilma Stanovnik
Komercialist:
Janez Čimžar, T: 041/704 857

39 I SMUČARSKA MALICA

Oblikovanje:
Matjaž Švab

Že dolgo je znano, da prazna vreča ne
stoji pokonci – in tudi, da lačen smučar
ne obvladuje zavojev.

Priprava za tisk:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Tehnični urednik:
Grega Flajnik
Tisk:
Delo, d. d., Tiskarsko središče
Raznos:
Pošta Slovenije, PE Kranj
Uredništvo, naročnine,
oglasno trženje:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj,
telefon: 04/201-42-00,
telefaks: 04/201-42-13.
E-pošta: info@g-glas.si;
mali oglasi: telefon 04/201-42-47;
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure,
sobote, nedelje in prazniki zaprto
KRANJČANKA je priloga 9. številke
Gorenjskega glasa, 30. januarja 2015,
izšla je v nakladi 35.000 izvodov,
prejela so jo vsa gospodinjstva
v mestni občini Kranj, priložena
je Gorenjskemu glasu.
Naslednja številka bo izšla v petek,
27. februarja 2015.

8 I Prinesla je svežino in pozitivno energijo
16 I Povezovanje v ljubiteljski kulturi
38 I Juha za zaljubljene
60 I Kako varni ste na spletu?
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V organizaciji kranjske občinske uprave so kot prvi med slovenskimi občinami že uvedli
nekaj novosti, s katerimi želijo zagotoviti učinkovito in odprto delovanje. Funkcionarji
pa so dobili kodeks, ki so mu zavezani s svojim delovanjem.
POGOVOR: BOŠTJAN TRILAR, ŽUPAN MESTNE OBČINE KRANJ

Kodeks ravnanja funkci
je naša obveza
Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

Trenutno sicer pripravljate rebalans
proračuna za letošnje leto, ob tem
pa poudarjate, da je pomembna tudi
strateška umeritev za naslednja
leta, celo za naslednjih petnajst let?
»Za nas je rebalans proračuna trenutno zelo pomemben, želimo pa, da pri
njegovi pripravi aktivno sodelujejo
tako strokovnjaki kot svetniki koalicije in opozicije ter vsi občani. Ne gre
zgolj za načrte v tem letu, predvsem gre
za usmeritev do leta 2022, ob čemer
bo moralo biti jasno začrtano, kateri projekti so pomembnejši, kdaj naj
bi določeni projekti prišli na vrsto.«

Rebalans proračuna naj bi predstavili na aprilski seji mestnega sveta?
»Tehnični proračun je za nas zgolj izhod
v sili in že pred njegovim sprejemom se
je koalicija obvezala, da rebalans proračuna predstavimo na aprilski seji. Do
takrat imamo še kar nekaj dela, saj je pri
tem treba imeti dolgoročno vizijo. To pa
je, da je Kranj resnično gospodarsko,
turistično in kulturno središče Gorenjske. Zato pa potrebujemo določeno strategijo. Sam se rad pošalim, da je to kot
nekakšna navigacija oziroma Garmin.

Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj
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Dejstvo je, da je približno dvestokrat več želja, kot je
denarja. Zato je treba deﬁnirati projekte. To bomo
naredili preko tako imenovanih fokusnih skupin, ki bodo
pokrivale različna področja, od okolja, mladih, zdravja,
sociale, varnosti, turizma, kulture do športa.

cionarjev

Pogledaš, kje si, in nato, kje bi želel biti. Tako smo se dogovorili, da nas zanima,
kje je Mestna občina Kranj trenutno in kje želimo biti leta 2030, se pravi čez 15
let. Če bi kdaj zašli s poti, Garmin reče: Preračunavam, in spet pridemo na pravo
pot! Zavedam se, da ta proces ni hiter in bo trajal nekaj časa, zato moramo čim
prej določiti prioritetna področja in projekte, ki vsebujejo potrebe in želje. V to
je treba vključiti vse tisto, kar se je občina že pogodbeno obvezala, kar ji država
nalaga z zakonodajo, in vse tisto, kar lahko predvidimo, da bo v prihodnosti
potrebno. Izjemno pomembno je tudi, da upoštevamo, kar je država predvidela
v svojem operativnem programu, ker bo to omogočilo pridobivanje evropskih
sredstev. Znano je, da naslednja perspektiva sredstev iz EU ni več toliko projektno usmerjena, kot je bila do sedaj, ampak bo bolj strateško opredeljena. Zato
bo dokument razvojne strategije še kako pomemben. Naj dodam, da ima kranjska občina veliko srečo, da je bil dokument strategije že leta 2009 zelo dobro
narejen, in sedaj celo drugim občinam predstavljamo, kako narediti strategijo
urbanega razvoja s pravimi strateškimi argumenti za pridobivanje evropskih
sredstev.«

Tako pri pripravi proračuna kot strategije je težko upoštevati vse potrebe in želje, pa naj gre za predloge strokovnjakov ali občanov. Kako
vam bo uspelo?
»Dejstvo je, da je približno dvestokrat več želja, kot je denarja. Zato je treba
definirati projekte. To bomo naredili preko tako imenovanih fokusnih skupin,
ki bodo pokrivale različna področja, od okolja, mladih, zdravja, sociale, varnosti,
turizma, kulture do športa. Člane skupin bodo predlagale svetniške skupine,
vključili bomo tudi stroko. V vsaki skupini bo tudi načelnik ali vodja službe na
občini, saj pozna zakonske oziroma procesne in finančne omejitve ter ima hkrati strokovno znanje. Že pred tem smo na občini pripravili spisek projektov, ki jih
je veliko, vredni so okoli dvesto milijonov evrov. Pričakujem, da bodo že v začetku februarja predloge projektov pripravile tudi posamezne fokusne skupine,
projekti pa bodo tudi finančno ocenjeni. Tako bomo dobili prioritetne projekte
in vsebine, ki jih je treba izpeljati.«

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

Kot je znano, ob projektih Gorki in vodovod Bašelj - Kranj denarja v
tem in naslednjem letu za investicije praktično skoraj ni?
»Res je, ob obeh projektih, ki potekata tudi s pomočjo kohezijskih sredstev, je za
letos in drugo leto investicijskih sredstev malo. Vendar se mi zdi smiselno, da
projekte načrtujemo na daljši rok, zato bomo naredili projekcijo proračuna od
leta 2015 do leta 2022. Naše strokovne službe namreč lahko precej dobro predvidijo, kakšni bodo prihodki občine v naslednjih letih, saj sta glavna vira prihodkov dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Prav tako lahko
precej natančno izračunamo, kolikšni so zakonski oziroma pogodbeni odhodki,
ki smo jih dolžni plačati. Tako bomo lahko precej natančno videli, koliko bo v
naslednjih letih investicijskih sredstev. Temu bomo dodali še potencialna evropska sredstva in druge vire. Ko bomo vedeli, koliko je vsega denarja, se bo treba
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Gradnja pri projektu Gorki in vodovodu Bašelj - Kranj poteka po načrtu. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri pripravi strategije je pred leti sodelovala agencija
K & Z iz Radovljice. Ali sodeluje tudi pri vključevanju
novosti v strategijo?
»Ja, z njimi sodelujemo tudi sedaj, saj ima Slavka Zupan
zelo dober vpogled, kakšen je operativni program države in kje je moč dobiti evropska sredstva. O strokovnosti
te agencije ne dvomim in z njimi še naprej sodelujemo.«

Kako potekata projekta Gorki in vodovod Bašelj Kranj, ki naj bi bila do zime zaključena?
»Stanje pri financiranju obeh projektov se je v zadnjem času
precej izboljšalo. Dobivamo denar, ki nam ga dolguje država.
Praktično vsak dan pošiljamo nove zahtevke, tako da nam je
država vseskozi sicer nekaj denarja dolžna, vendar pa se stvari
sproti urejajo. Tudi vreme nam to zimo kar služi, saj nekaj
snega ni ustavilo del, zastala so le med božičem in novim
letom, kar je bilo tudi načrtovano. Vse poteka po načrtih,
sam osebno pa sem se vključil v postopke pri gradnji čistilne naprave, kjer pa je nekaj težav. S podžupanom Jakobom
Klofutarjem, ki to področje operativno spremlja, sva se dobila

z nadzorniki in izvajalci in naredili smo akcijski načrt. Tako
se stvari pospešeno premikajo tudi glede čistilne naprave. Za
gradnjo vodovoda lahko rečem, da je v veliki meri končana.
Prav tako po načrtih tečejo dela pri projektu Gorki, pri čistilni napravi pa bo za uspešen zaključek potrebno še kar nekaj
dela.«

Bo letos ostalo kaj denarja za ostale projekte, kot je
na primer začeta prenova nekdanje ekonomske šole?
»Nekaj denarja za ostale projekte je, nadaljevala se bo energetska sanacija zdravstvenega doma in Osnovne šole Orehek.
Glede nadaljevanja prenove ekonomske šole se bo treba še
dogovoriti, podobno bo z nekaterimi drugimi investicijami, ki
so se začele in niso dokončane.«

Kranjski funkcionarji naj bi se po novem ravnali po
kodeksu. Kakšno novost ta dokument v resnici predstavlja?
»Že v koalicijski pogodbi smo se obvezali, da bomo sprejeli kodeks ravnanja funkcionarjev. Kodeks bo veljal zame, za
svetnice in svetnike, člane nadzornega odbora in člane vseh
organov, ki jih imenujeta župan ali mestni svet. Ne bo pa ta
kodeks veljal za zaposlene na Mestni občini Kranj, saj niso
funkcionarji in imajo po Zakonu o javnih uslužbencih svoj
kodeks. Med najpomembnejšimi obvezami, zapisanimi v
kodeksu, je vestno, odgovorno in transparentno opravljanje
funkcije, odgovornost za svoje odločitve, spoštljivo opravljanje funkcije, preprečevanje nasprotja interesov, upoštevanje
načel nezdružljivosti funkcij, upoštevanje predpisov glede
prejemanja daril, izogibanje korupciji, prav tako pa je v kode-

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

odločiti, za katere projekte ga bomo namenili in kako bomo
denar zagotovili po letih. Želimo si namreč, da bomo imeli
res realne načrte in da bodo strokovne službe na njihovi podlagi začele pripravljati načrte razvojnih programov. Po naši
časovnici bomo rebalans proračuna za letos in proračun za
drugo leto obravnavali na aprilski seji mestnega sveta, prav
tako naj bi na isti seji obravnavali projekcijo proračuna do leta
2022, v mesecu juniju pa bomo svetnikom in svetnicam predstavili predlog dopolnjene strategije do leta 2030.«
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ksu zapisano, da žaljenje in sovražni
govor nista sprejemljiva. Lahko rečem, v
obvezah funkcionarjev ni nič drastično
novega, v kodeksu je zapisano tisto, kar
predvidevata Komisija za preprečevanje
korupcije ali Zakon o javnih uslužbencih. Tisto, kar je novost in česar mislim,
da tudi občine, ki že imajo kodeks,
nimajo, pa je častno razsodišče, ki bo
imenovano izmed občanov, ki uživajo
visoko zaupanje javnosti in niso funkcionarji. Častno razsodišče bo o svojih
ugotovitvah poročalo mestnemu svetu.«

Kdo je vodil projekt priprave kodeksa ravnanja funkcionarjev?
»Projekt je vodila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
čelu z Beti Jenko. Izhajali so iz kodeksa,
ki ga je že sprejelo sedemnajst slovenskih občin. Ker vmes ni nobene mestne
občine, smo ga v nekaterih točkah spremenili. Kodeks je sprejela in ga podpira
tudi večina opozicije v mestnem svetu.«

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

Večkrat ste že povedali, da si želite, da bi občinska uprava delala
čim bolj učinkovito in bi bila bliže
občanom. Zato ste predvideli tudi
nekatere spremembe?
»Res smo že začeli s spremembami.
Urad direktorja smo preimenovali v kabinet župana, pomembneje pa je, da smo
pridobili tri nove pisarne. To so pisarna
za evropska sredstva, pisarna za zadovoljstvo občanov in pisarna za podjetja.
To je novost na slovenskih občinah, zgledujemo pa se po načinu dela korporacij
in družb, ki delajo v storitvenih dejavnostih, kjer jim je zadovoljstvo strank
zelo pomembno. Dejstvo je namreč, da
sem opazil, da ni sistematičnega pristopa do res težko rešljivih težav občanov.
Navadno zato pridejo do župana ali pa se
obrnejo na strokovne službe. Strokovne
službe jim sicer dajo korekten oziroma
pravno pravilen odgovor, ki pa jih dostikrat ne zadovolji ali ga ne razumejo, saj
je zadeva navadno zelo strokovna. Zato
občani potrebujejo nekoga, ki jih posluša in pomaga. To pomeni, kako problem
rešiti ali kje poiskati novo pomoč. Včasih
pa jim bo prisiljen tudi povedati oziroma
razložiti, da rešitve za problem na občini
pač ni moč dobiti.«

Kljub pisarni za zadovoljstvo občanov nekateri vendarle vztrajajo, da
s problemi pridejo do župana. Jih
boste še vedno sprejemali in se
pogovarjali z njimi?
»Da, seveda bom. Se pa zavedam, da je
dolžnost župana delovati v sistemu, ki je
pravilno postavljen. Zato je bolj pomembno, da stvari postavim sistemsko, in
nikomur ne bo več treba do župana, saj
se bo vse uredilo že prej. Vem, da je do
tega še daleč, vendar se s pravim sistemom, tudi s pravim človekom v pisarni
za zadovoljstvo občanov k temu lahko
veliko pripomore. Moja izkušnja v dveh
mesecih županovanja je, da marsikdo
pride do mene s precej preprostim problemom. Navadno niso zadovoljni z
odgovorom občinske uprave. Ne da ne
bi bil pravilen, vendar ne pojasni vsega,
kar jih zanima. In zato v pisarni za zadovoljstvo občanov potrebujemo nekoga,
ki se jim bo res lahko posvetil. Če bo
potrebno, tudi več ur, za kar jaz ob svojem delu nimam vedno časa. Sodelavec
bo lahko šel na teren, si stvari pogledal
in se nato tudi posvetoval z menoj. Tako
bom še vedo imel pregled nad aktivnostmi
in skrbel za uresničevanje strategije
občine.«

Moja izkušnja v dveh
mesecih županovanja
je, da marsikdo pride
do mene s precej
preprostim problemom.
Navadno niso zadovoljni
z odgovorom občinske
uprave. Ne da ne bi bil
pravilen, vendar
ne pojasni vsega, kar jih
zanima. In zato v pisarni
za zadovoljstvo občanov
potrebujemo nekoga,
ki se jim bo res lahko
posvetil.

Zaposlene na kranjski občini so obiskali Kranjski furmani in jim zaželeli,
da na občino v novem letu pride čim več dobrega.
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Prinesla je svežino
in pozitivno energijo
Nova direktorica občinske uprave Senja Vraber je po mesecu
dni že poskrbela za prijaznejšo občino.

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič
Prejšnji mesec je nova direktorica občinske uprave v Kranju postala Senja Vraber.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

Večina Kranjčanov vas ne pozna.
Se lahko predstavite?
»Prihajam iz Ljubljane, leta 1974 pa
sem se rodila v Postojni. Velik del otroštva sem preživela na vasi, pri babici na
Primorskem. Od šolskih let naprej sem
bila več v Ljubljani, obiskovala sem
Gimnazijo Poljane v Ljubljani, študirala
pa sem na Fakulteti za družbene vede,
smer komunikologija. Hitro sem se
zaposlila na oglaševalski agenciji Tovarna Vizij. Začela sem kot študentka, bila
vodja projektov in nato namestnica direktorja. To je bilo privatno podjetje, kjer
smo si morali v mesecu dni zaslužiti za
plače in pokritje stroškov. Tam sem se
najbolj naučila podjetniškega duha in
odgovornosti za ljudi. Ugotovila sem,
kako pomembno je, da so ljudje zadovoljni, da radi prihajajo na delo in so
tudi učinkoviti. Nato sem se zaposlila v
Toyoti Adrii, najprej v oddelku marketinga. Napredovala sem vse do direktorice prodaje in marketinga. Tu sem izpopolnila svoje menedžerske kompetence,
analitičen pristop k projektom ter izpilila znanje na področju proračuna. Nato
sem šla na porodniški dopust in rodila
hčerko Ajdo. Po končani porodniški
sem se odločila, da zamenjam službo,
saj po japonski filozofiji ženska, ko dobi
družino, ni več primerna za direktorsko
mesto. Temu sem se uprla, ne zgolj

zaradi mene, tudi zaradi ostalih žensk
pri Toyoti tega nisem hotela sprejeti,
ampak sem si poiskala novo službo na
MIK Celje. Tam je okoli 180 zaposlenih,
kar je pomenilo spoznavanje večjega
sistema. Delo izvršne direktorice je bilo
zelo zanimivo, vendar sem se odločila, da kandidiram za mesto direktorice
občinske uprave Mestne občine Kranj.
Izziv mi je bilo nenehno opravičevanje,
da se v javnem sektorju nič ne more, da
se je treba sprijazniti s stanjem, kot je.«

Je na vašo odločitev, da pridete v
Kranj, vplivalo tudi vaše poznanstvo z županom, s katerim sta bila
pred leti sodelavca?
»Ja, je vplivalo. Boštjan je zelo ciljno naravnan, in to imam rada. Rada
vidim rezultate svojega dela, saj če jih
ne vidim, me to ubija. Ne znam hoditi v službo, zato da hodim v službo. In
ker sem vedela, da je Boštjan človek
akcije, da je motivator, je bila odločitev
veliko lažja. Moram priznati, da sem
šla na slabše plačano delovno mesto.
Pritegnil pa me je predvsem izziv, da
se v javni upravi kaj spremeni, obrne.«

Ena vaših prvih nalog je bila
reorganizacija občinske uprave, kjer je zanimiva novost zlasti
pisarna za zadovoljstvo občanov.
»Z uvajanjem novosti smo dosti bolj
naravnani navzven, nismo sami sebi
zadostni. Tako smo se lotili tudi proračuna, saj želimo upoštevati mnenja
vseh občanov in nato pripraviti vsebinsko podlago za proračun. Vse tri nove
pisarne – tako pisarna za zadovoljstvo
občanov kot pisarna za evropska sred-

Senja Vraber, direktorica
občinske uprave

stva in pisarna za podjetja – so namenjene prebivalcem, saj bomo poskrbeli,
da bodo v njih delali ljudje, ki jim bodo
ves čas na razpolago. V pisarni za podjetja bo delal takšen, ki bo iskal priložnosti za podjetja v kranjski občini in tudi
gorenjski regiji. V pisarni za zadovoljstvo občanov bo človek, ki bo ves čas
sodeloval z občani, prav tako pa bo v
pisarni za evropska sredstva delal takšen, ki nam bo zagotavljal tudi dodatna
sredstva za nujno potrebne investicije.«

Vam je bilo v zadnjem mesecu kdaj
žal, da ste se odločili za službo v
Kranju?
»Ni mi bilo žal, čeprav moram priznati,
da te uradniške poti kdaj tudi utrujajo. V
gospodarstvu se je za projekte, za katerimi stojiš, moč dogovoriti dosti hitreje.
Vendar se med sodelavci in Kranjčani
zelo dobro počutim.«

S 1. januarjem 2015 so pričele
veljati spremembe na področju
osebnega dopolnilnega dela. Med
drugim je bil uveden sistem vrednotnic. Dela, ki se opravljajo kot
osebno dopolnilno delo, in sistem
vrednotnic podrobneje določata
Zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno in Pravilnik o
osebnem dopolnilnem delu. Posameznik, ki želi opravljati osebno
dopolnilno delo, se mora najprej
priglasiti preko spletnega portala
AJPES ali osebno na upravni enoti.
Pogoj za legalno opravljanje dela
je vnaprej pridobljena vrednotnica. Občani lahko vse postopke
v zvezi z osebnim dopolnilnim
delom uredijo bodisi na sedežu
Upravne enote v Kranju, kakor
tudi krajevnih uradih v Cerkljah,
Naklem, Preddvoru, Šenčurju in na
Jezerskem.
Več informacij o opravljanju
osebnega dopolnilnega dela ter
glede poslovanja krajevnih uradov
je dostopnih na spletnem naslovu:
www.upravneenote.gov.si/kranj ali
na telefonskih številkah: (04) 201
57 00 in (04) 201 56 00.

RAZPIS ZA PROJEKTE
TURISTIČNIH DRUŠTEV
Mestna občina Kranj objavlja javni razpis za soﬁnanciranje projektov oziroma
prireditev turističnih društev na območju mestne občine Kranj v letu 2015.
Od 30. januarja 2015 je objavljen na
spletnih straneh Mestne občine Kranj.
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva s sedežem na območju
mestne občine Kranj. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v
sprejemni pisarni Mestne občine Kranj
ali si jo natisnejo s spletne strani www.
kranj.si. Vloge morajo na Mestno občino
Kranj prispeti do 20. februarja 2015.

MED KRVODAJALCI TUDI ŽUPAN
Vabilu RK na krvodajalsko akcijo, ki je
prejšnji teden potekala v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj nasproti
AMZS, se je odzval tudi kranjski župan
Boštjan Trilar. Ob tem je opozoril na aplikacijo, ki jo lahko naložite na svoj telefon
ter tako sledite krvodajalskim akcijam.
Lahko si ogledate stanje zalog krvi v
Sloveniji, izberete svojo krvno skupino in
ob pomanjkanju te skupine vas aplikacija napoti na najbližje odvzemno mesto.

RAZPIS ZA PODROČJE LIKOVNIH DEJAVNOSTI
Mestna občina Kranj najavlja objavo javnega razpisa za soﬁnanciranje programov
s področja likovnih dejavnosti in projektov večjega obsega s področja likovnih dejavnosti.
Javni razpis je objavljen na www.kranj.si. Rok za oddajo vlog je 2. 3. 2015.

INFORMACIJA O VPISU OTROK V PRVI RAZRED
Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo skladno s 45. členom Zakona o osnovni
šoli v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let (letnik 2009). Otroka se vpiše
v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na OŠ
Franceta Prešerna bo potekal 5. in 7. februarja med 9. in 13. uro ter 6. februarja
med 9. in 18. uro na matični šoli. Vpis na OŠ Jakoba Aljaža bo potekal 9. in 10. februarja med 8. in 18. uro. Vpis na OŠ Matija Čopa bo potekal 10. februarja med 9. in 15.
uro ter 11. februarja med 12. in 18. uro. Na matični šoli OŠ Orehek bo vpis potekal
9. in 10. februarja med 8. in 18. uro, na PŠ Mavčiče pa 9. februarja med 12. in 17.
uro. Na OŠ Predoslje bo vpis potekal 11. februarja med 8. in 16. uro ter 12. februarja med 8. in 15. uro in med 16. in 18. uro. Na OŠ Simona Jenka bo vpis potekal na
posameznih lokacijah šole, odvisno od prebivališča otroka, in sicer za PŠ Trstenik
13. februarja med 11. in 17. uro; za PŠ Goriče 16. februarja med 11. in 17. uro; za PŠ
Primskovo 17. februarja med 11. in 17. uro, za PŠ Center in za matično šolo
bo vpis potekal skupaj na matični šoli 18. februarja med 11. in 17. uro. Na OŠ Staneta Žagarja bo vpis potekal 9. februarja med 8. in 18. uro ter 10. februarja med 8. in
14. uro. Vpis na OŠ Stražišče bo potekal 11. in 12. februarja med 12. in 18. uro. Vpis
na OŠ Helene Puhar (Kidričeva 51, Kranj) bo potekal individualno, v dogovoru s starši glede na postopek o usmerjanju (kontakt: 04 20 142 90 – tajništvo in 04 20 142
99 – šolska svetovalna služba). Šolski okoliš OŠ Helene Puhar: Mestna občina Kranj
in občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič. Natančnejše informacije o šolskem okolišu za posamezno šolo so dostopne na spletni strani Mestne
občine Kranj (www.kranj.si) ali portalu SOKOL Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (portal.mss.edus.si/pls/sokol/login) oziroma pri posameznih šolah.
Starše prosijo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov
osebni dokument na vpogled. Prav tako jih prosijo, da razmislijo tudi o vključitvi
otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Za dodatne informacije se lahko obrnejo na
svetovalne službe posamezne šole.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

NOVOSTI GLEDE
OPRAVLJANJA OSEBNEGA
DOPOLNILNEGA DELA
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V porodnišnici ni praznikov
V kranjski porodnišnici ne rojevajo le Gorenjke, ampak tudi mamice od drugod, celo iz tujine.

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl
lanskem letu so v kranjski porodnišnici zabeležili
1544 rojstev, kar je sicer nekaj manj kot leto prej, ko
jih je bilo 1654. Kljub temu so imeli dosti dela, tudi
na praznično silvestrovo in novo leto pa je bilo tako
v porodni sobi kot na oddelku še kako živahno. Prvi porod
v letošnjem letu so namreč pričakali že osemnajst minut
po polnoči, svojega tretjega otroka, sina Žana, pa je povila
mamica Urška Ravnikar s Cavrna pod Križno goro.
»S ponosom lahko povem, da si ženske iz praktično cele
Slovenije, največ pa seveda iz gorenjske, ljubljanske in
notranjske regije, pa tudi iz tujine kot mesto rojstva svojega otroka izberejo ravno našo porodnišnico. Prav gotovo
je to rezultat kakovostnega in osebnega pristopa. Običajno porodnice pri porodih niso same, ampak jih spremljajo očetje, mame ali prijateljice,« pravi direktorica kranjske porodnišnice Andreja Cerkvenik Škafar in dodaja, da
so se lani na pobudo bodočih staršev in zaradi dejstva,
da je ekonomska situacija resna, odločili, da omogočijo
brezplačno lajšanje porodne bolečine.
»V naši bolnišnici je možno tudi sobivanje partnerja, uvedli smo tudi lajšanje bolečine z akupunkturo in hipnozo
in tako nudimo najširši možni spekter lajšanja porodne

V

Prvi v letošnjem letu se je v kranjski porodnišnici
mamici Urški Ravnikar rodil sin Žan.

bolečine. Prisluhnili pa smo tudi vsem tistim bodočim staršem, ki želijo čim naravnejši porod, veseli smo porodnih načrtov, saj na ta način uskladimo želje staršev in naše možnosti.
Rojstvo otroka je eden izmed najlepših trenutkov v življenju
staršev in v BGP Kranj se zavedamo, da je poleg znanja, opreme in človeške topline pomembno tudi okolje, v katerem rojevamo. S pomočjo donacij želimo obnoviti porodni blok in
porodniški oddelek,« tudi pravi Cerkvenik Škafarjeva in dodaja, da so v preteklem letu intenzivno razvili laparoskopske operacije v ginekologiji in s tem omogočili ženskam krajšo ležalno
dobo, hitrejše okrevanje ter hitrejšo vrnitev na delo. Celostna je
tudi obravnava uhajanja urina, od diagnostike do terapije, tako
konzervativne (magnetoterapija) kot tudi operativne.

www.zlatarstvo-sitar.com
C. Staneta Žagarja 34, Kranj
GSM: 041 616 301
TEL.: 04/ 233 04 55
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Človeška ribica tudi
malo kranjska

KOROTAN D.O.O., KRANJ, STRUŽEVO 20, KRANJ

Jamski laboratorij Tular v Kranju letos obeležuje
55-letnico. Je edini laboratorij te vrste
v Sloveniji – kot kraj, kjer se človeške ribice
razmnožujejo tudi izven narave. Prav kranjski
oz. slovenski raziskovalci pa so odkrili inovativno
metodo za ugotavljanje prisotnosti človeške
ribice na terenu s pomočjo vzorčenja okoljske
DNK oz. »forenzike«.

Besedilo: Suzana P. Kovačič
amski laboratorij Tular je pred 55 leti uredil pokojni
biolog Marko Aljančič kot kraj, kjer se človeške ribice
razmnožujejo tudi izven narave. S posebnim navdušenjem se je zavzemal za promocijo človeške ribice kot
simbola varstva slovenske narave. Njegovo delo nadaljuje
njegov sin Gregor, ki je na nedavni predstavitvi v dvorani
kranjske Mestne knjižnice dejal, da je raziskovanje človeške
ribice več kot tristoletni naravoslovni projekt, rdeča nit, prek
katere je človeška ribica postala ne le simbol kraškega podzemlja in biotske raznovrstnosti, ampak tudi del naše kulture. V Sloveniji je zaščitena od leta 1922, danes pa nacionalno zakonodajo dopolnjujejo stroge mednarodne zaveze, po
katerih je človeška ribica prednostna vrsta, ki potrebuje nujno zaščito. »Kljub deklarirani dolžnosti države pa praktičnih
ukrepov za njeno varstvo skorajda ni,« je opozoril Aljančič.
O dejanski ohranjenosti človeške ribice v naravi smo do
zdaj vedeli bolj malo. Ena glavnih ovir, ki je zavirala raziskovanje in varstvo človeške ribice, je nedostopnost kraškega podzemlja. »S pomočjo inovativne molekularne
tehnologije pa se nam odpira nov vpogled na skrivnostno človeško ribico in njen nedostopni jamski habitat,« je
pomembno novico sporočil Gregor Aljančič. Razširjenost
človeške ribice s pomočjo vzorčenja okoljske DNK so že
preverili na terenu v okviru mednarodnega projekta varstva človeške ribice v Bosni in Hercegovini in Črni gori v
letih 2013–2014. Dokumentirali so dvajset novih nahajališč, predvsem v Bosni in Hercegovini (npr. Hutovo blato
v južni Hercegovini), kjer človeška ribica še nima urejene
zakonske zaščite. Poleg vodje projekta Gregorja Aljančiča
so izsledke predstavili še dr. Špela Gorički, ki je govorila o
okoljski DNK in njenem pomenu za uveljavitev monitoringa človeške ribice. Povedano zelo zelo poenostavljeno:
DNK človeške ribice so s filtriranjem izolirali iz vodnih
vzorcev kraških izvirov, vodnjakov in jam, prve poskuse
najnovejše tehnologije v naravi pa so najprej opravili v Sloveniji. Dr. Magdalena Năpăruş Aljančič je povedala nekaj
o geografski razširjenosti človeške ribice, iskanje človeške
ribice v Črni gori, kjer doslej sploh še ni bila znana, pa je
predstavil predsednik mladega Biospeleološkega društva
Črne gore Miloš Pavićević; njeno prisotnost so dokazali v

J
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Risanu v Boki Kotorski in na dveh lokacijah v Grahovem na meji med Črno
goro in Bosno in Hercegovino. Pomemben vir informacij so bili tudi domačini.
»To je šele začetek raziskovanj v Črni
gori. Najdeni sledovi DNK človeške ribice so močan argument, da nadaljujemo
z raziskovanjem,« je dodal Aljančič.
»V okviru projekta smo vzpostavili mrežo štiriindvajsetih vladnih in nevladnih
organizacij, ki nadaljuje z uresničevanjem dolgoročnega cilja tega projekta, to
je ozaveščanjem javnosti o pomenu varstva človeške ribice in njenega ranljivega kraškega življenjskega prostora,« je
poudaril predstojnik Biološkega inštitu-

Novo metodo odkrivanja prisotnosti človeške ribice so v Mestni knjižnici
Kranj predstavili (od leve): Gregor Aljančič, Miloš Pavićević, Špela Gorički,
Matjaž Kuntner in Magdalena Năpăruş Aljančič. / Foto: Primož Pičulin

Človeška ribica je v Sloveniji zaščitena
od leta 1922. / Foto: Primož Pičulin

ta ZRC SAZU dr. Matjaž Kuntner. S približno 15 tisoč ameriškimi dolarji sta
projekt sofinancirala naravovarstveni sklad Critical Ecosystem Partnership Fund
in Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. V letu 2015 pa bo Jamski
laboratorij Tular novo metodo uporabil tudi v Sloveniji – s podporo Finančnega
mehanizma EGP in Norveške jo bo usmeril v varstvo izjemno redke in ogrožene
črne človeške ribice iz Bele krajine.

Petstoletne grafike
iz Valvasorjeve zbirke
V Galeriji Layerjeve hiše bo od 8. februarja do 30. junija na ogled
Iconotheca Valvasoriana, graﬁčna zbirka Janeza Vajkarda Valvasorja.

Besedilo: Igor Kavčič
Layerjevi hiši v letošnjem letu pripravljajo več referenčnih avtorskih
razstav in prva v vrsti bo tako imenovana Iconotheca Valvasoriana,
grafična zbirka Janeza Vajkarda Valvasorja. Zbirko je organizatorjem za čas razstavljanja odstopila Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti, v Galeriji Layerjeve
hiše pa bo na ogled skoraj pet mesecev, od
8. februarja do 30. junija. Svečano odprtje
razstave bo na predvečer kulturnega praznika, v soboto, 7. februarja, ob 19. uri, že

V

naslednji dan pa bodo ob 12. uri pripravili
tudi prvo vodenje po razstavi.
Kaj pravzaprav je Iconotheca Valvasoriana? Gre za faksimilirano, znanstvenokritično obdelano grafično zbirko Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693),
polihistorja dežele Kranjske, člana Kraljeve družbe v Londonu in avtorja Slave
vojvodine Kranjske. Obsega sedemnajst
zvezkov (prvotno jih je bilo osemnajst, a
je četrti že od začetka 19. stoletja izgubljen), s 7752 grafičnimi listi in risbami
evropskih mojstrov 15., 16. in 17. stoletja. Zbirka je dragocen zgodovinski vir,
edinstven umetnostni spomenik v svetovnem merilu. Grafike in risbe različ-

Ljubljana II, avtor: Andreas Trost / Vir: Iconotheca Valvasoriana in Wikipedia

nih formatov vključujejo dela Albrechta
Dürerja, Lucasa Cranacha in Jaquesa
Callota ter drugih nemških, avstrijskih,
nizozemskih, flamskih, francoskih, italijanskih, angleških in kranjskih mojstrov. Valvasor je dela, ki jih je zbral na
štirinajstletnih potovanjih po Evropi,
nalepil v zvezke velikega formata, vezane v usnje. Razporedil jih je po temah,
tehniki in nacionalni pripadnosti avtorjev. Po zvezkih so razvrščene mestne
vedute, religiozni motivi, motivi vsakdanjega življenja, risbe kranjskih rastlin in
drugi raznovrstni motivi.
Faksimile zbirke je leta 2008 izdala Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri
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Valvasorjev portret v njegovih
poznih štiridesetih letih, avtor
neznan / Vir: Iconotheca Valvasoriana in Wikipedia

Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Več sodelavcev je pod strokovnim vodstvom dr. Lojzeta Gostiše pri
projektu delalo osem let, saj so vsako
grafiko v zbirki znanstveno obdela-

li in označili v slovenščini, hrvaščini in
angleščini. Faksimilirana izdaja obsega
sedemnajst v polusnje vezanih zvezkov
z originalnim hrbtnim okrasjem, zaporedno številko in z naslovno stranjo v
nemščini, na notranji strani platnic pa
je ekslibris. Grafike so nalepljene na
liste, ki so del zvezka, nekaj pa je neposredno v zvezek vezanih grafičnih listov.
Natisnjenih je bilo sto oštevilčenih izvodov. Številko ena je dobil Valvasorjev
muzej na Bogenšperku, številko dve Biblioteka Metropolitana v Zagrebu, kjer hranijo originalno zbirko, številko tri je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk
poklonil Kraljevi družbi v Londonu, katere
član je bil Janez Vajkard Valvasor, številko štiri je predsednik Republike Slovenije
poklonil predsedniku Evropske komisije
Joseju Manuelu Barrosi v Bruslju, številko
pet je Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti poklonila Ljubljani, Valvasorjevemu rojstnemu mestu, svoj izvod zbirke
imajo tudi na Gimnaziji Kranj.
Posamezni izvod celotne zbirke je bil
ob izidu vreden kar trideset tisoč evrov,

zato si jo bo še toliko bolj zanimivo ogledati v živo. Najprej, do 2. marca, bo v
Layerjevi hiši na ogled celotna zbirka,
po tem datumu pa se bo v sedemnajstih tednih razporedilo vseh sedemnajst
posameznih zvezkov zbirke. Vstop na
razstavo bo prost.
K ljub temu da je faksimile izšel že pred
več kot šestimi leti, bo razstava zelo
zanimiva, saj bo ponudila eno redkih
priložnosti, da se zbirka približa obiskovalcem. Z zaščitnimi rokavicami bo
knjige mogoče tudi samostojno listati,“
je povedala Zala Vidali, vodja umetniško-kulturnega programa v Layerjevi
hiši, in dodala: V Layerjevi hiši smo se
odločili, da bomo od 2. marca do 30.
junija, gre natanko za sedemnajst tednov, vsak teden na ogled ponudili po
eno knjigo. Vsak zvezek bomo tudi podrobno predstavili. Valvasor je namreč
risbe in grafike razporedil po temah,
tehniki in nacionalni pripadnosti avtorjev. Tako se lahko obiskovalci sami odločijo, katere teme jih zanimajo, ali pa se
navadijo na tedensko rutino, vsak četrtek ob 16. uri na obisk Layerjeve hiše.“

KO JE OBLEKA NAREDILA ČLOVEKA

Tatjana Dolžan Eržen je pripravila zanimivo
razstavo o oblačilni kulturi naših prednikov.

UGL d.o.o., Slovenski trg 7, 4000 Kranj

Foto: Igor Kavčič

V Mestni hiši bo do konca februarja na ogled razstava
sto in več let starih oblačil iz etnološke zbirke Gorenjskega muzeja z naslovom Ko je obleka naredila človeka.
Kožuh, krilo z životkom, rokavec, špenzer, kočemajka,
zavijača so besede za oblačila, v katera so se oblačili
naši predniki, naj gre za pražnje priložnosti ali povsem
običajne dneve. V Gorenjskem muzeju hranijo preko
štiristo kosov oblačil, ki izhajajo iz časa pred prvo
svetovno vojno. Na razstavi, ki jo je pripravila Tatjana
Dolžan Eržen, boste spoznali, da je bil tudi oblačilni svet
naših prednikov zelo pisan in da so se ženske pa tudi
moški znali še kako „zrihtati“. I. K.

16 I KULTURA

Povezovanje v
ljubiteljski kulturi
V veliki sejni dvorani Mestne občine Kranj sta potekala srečanje
in posvet predstavnikov kulturnih društev, ki delujejo na širšem
območju nekdanje kranjske občine.

Besedilo: Igor Kavčič
Sloveniji je po zadnjih podatkih
okrog pet tisoč kulturnih društev, od tega jih je 9,2 odstotka na
Gorenjskem. V Kranju je dvesto
trideset kulturnih društev, vanje je včlanjenih šest odstotkov vsega odraslega
prebivalstva. Slovenci smo tudi sicer na
področju ljubiteljske kulture v samem
evropskem vrhu skupaj s skandinavskimi
državami. Finci in Slovenci imamo največ amaterskih gledališč na prebivalca, v
zborovskem petju pa smo v samem vrhu.
Sredi januarja je v veliki sejni dvorani
Mestne občine Kranj potekalo srečanje in
posvet predstavnikov vseh kulturnih društev na področju nekdanje kranjske občine.
Srečanje je organizirala Zveza kulturnih
društev Kranj (ZKD), ki je naslednica nekdanje Zveze kulturnih organizacij (ZKO).
Različnim govornikom je prisluhnilo več
kot osemdeset ljubiteljskih kulturnikov, ki
jih je uvodoma pozdravil kranjski župan
Boštjan Trilar, prisotna sta bila njegova
županska kolega iz Cerkelj in Šenčurja
Franc Čebulj in Ciril Kozjek pa tudi predstavnika občine Jezersko in Preddvor.
Prisotne je nagovoril tudi državni sekretar na ministrstvu Tone Peršak, ki je
med drugim poudaril, da je prav ljubiteljska kultura na lokalnem nivoju tista,
ki nam daje neko identiteto in zavest, da
pripadamo skupnemu okolju.
Dobro organiziran posvet je pozdravil
tudi Joža Osterman, predsednik ZKD
Slovenije, ki je predstavil tudi razliko
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Na posvetu ljubiteljskih ustvarjalcev v kulturi s področja nekdanje
kranjske občine je zbranim spregovoril tudi državni sekretar na
ministrstvu za kulturo Tone Peršak. / Foto: Igor Kavčič

med vlogama Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo (JSKD) in ZKD. Medtem ko prvi izvaja nacionalni program
na področju ljubiteljske kulture, slednji nastopa kot nevladna organizacija,
ki povezuje kulturna društva na osnovi
njihovih želja, hotenj, interesov in pritiska na lokalne oblasti, kar se tiče uresničevanja lokalnih programov.
Gr e za veliko število ljudi, ki se v
svojem prostem času ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo in s tem bogatijo naš
vsakdan, zato je prav, da se nekdo zavzema za njihove interese. To je naloga ZKD, zato smo tudi pripravili ta
posvet, katerega osnovna želja je tudi
bila vzpostaviti tesnejše medsebojno
sodelovanje in vključevanje v skupne
projekte kulturnih društev iz občin z
območja nekdanje kranjske občine,“
je med drugim povedala Predsednica ZKD Mija Aleš, ki v izboljševanju

pogojev za delovanje društev vidi tudi
eno temeljnih poslanstev ZKD Kranj.
Kranjski ZKD ima spletno stran
zkd-kranj.si, postavili so Facebook
stran, so pa tudi sicer na voljo društvom,
ki bi želeli nasvete in pomoč pri svojem
delovanju. Razmišljajo tudi o zborniku
vseh kulturnih društev, ki delujejo v
Kranju in okoliških občinah. Kot je še
dejala Aleševa, je zadovoljna z udeležbo
in konstruktivnimi predlogi ustvarjalcev ljubiteljske kulture, da ob pripravi
seminarjev in svetovanju v ZKD pripravljajo tudi različne prireditve, kot so
Pozdrav poletju konec junija, kulturniški dogodek Tavelka reč v Domači vasi
pred božičem, sodelujejo pa tudi v okviru tedna ljubiteljske kulture v maju. V
nadaljevanju posveta so potekali še številni neformalni pogovori, svoja mnenja in predloge pa so udeleženci podajali
tudi v zvezek, namenjen temu.
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Jasna kranjskim
gimnazijcem
V avli Gimnazije Kranj se s svojimi deli predstavljajo likovniki, ki so
lansko poletje ustvarjali na Likovnem srečanju Jasna na Jezerskem.

Besedilo: Igor Kavčič
likarji Jasne so se lani julija srečali že devetič po vrsti. Od drugih
likovnih kolonij se razlikuje po
tem, da vsako leto poteka v drugem slovenskem kraju. Tokrat je bila
tri dni njihov gostitelj Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je udeležencem
srečanja ustvarjalno zatočišče nudila v
svoji koči na Jezerskem. Čudovito naravno okolje izpod karavanških vršacev je
tokrat služilo tudi za njihov ustvarjalni
izziv. Med tridnevnim druženjem so
nastale tako risbe in skice kot tudi likovna dela v različnih likovnih tehnikah.

S

Umetniki so kot običajno slikali vsak
v zanj značilni likovni govorici, ki se je
tokrat prepletala z naravnim okoljem
Jezerskega, bodisi s krajino ali figuraliko kot v abstraktnih slikah. Dosedanja
srečanja so predstavili že petindvajsetkrat v različnih razstaviščih.
Likovniki srečanja Jasna se že po tradiciji vsako leto predstavljajo tudi dijakom
nekaterih srednjih šol v Kranju in Škofji
Loki. Prvi v letu jih v goste običajno
povabijo na Gimnaziji Kranj, kjer so
dijaki drugi januarski ponedeljek likovnikom ob odprtju razstave pripravili
tudi zanimiv kulturni program. In kdo
so avtorji, ki se s svojimi deli predstavljajo v vhodni avli Gimnazije? To so: Vida

Soklič, Anamarija Kostevc, Franc Bešter,
Rajko Bogataj, Tone Kavčič, Karol Kuhar,
Ivan Žibert, Igor Dolenc, Christine
Engels (Nemčija), Boštjan Gunčar, Matjaž Rolih, Nejč Slapar, Negos Stepanjan,
Maja Strnad, Andrej Štular, Cveto Zlate
in organizator srečanja Boleslav Čeru.

RAZPIS RAZSTAVNIH
TERMINOV V GALERIJI
PUNGERT
Galerijski svet Društva Pungert Kranj
objavlja razpis za pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert
v Kranju za leto 2015. K sodelovanju
vabijo likovnike, fotografe, kiparje in
avtorje celovitih likovnih projektov. S
pisno prošnjo, ki naj vsebuje opis del
oziroma koncept razstave, fotograﬁjo reprezentativnega dela, kratko
osebno predstavitev, želeni termin
in kontaktne podatke, naj se do 7.
februarja obrnejo na naslov Društvo
Pungert Kranj (za galerijski svet),
Trubarjev trg 6, 4000 Kranj ali na
elektronski naslov pungert@gmail.
com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 15. 2. 2015. I. K.

PRODAJA IN SERVIS
Likovniki Jasne skupaj s profesorico in dijaki, ki so oblikovali kulturni
program ob odprtju razstave na Gimnaziji. / Foto: Eva Rožič

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

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

Dejan Geringer s.p.

URARSTVO
GERINGER

Kranjski plavalni praznik
Že 17. izvedba plavalnega tekmovanja za otroke Dr. Fig je znova
postregla s pravim spektaklom, ki je navdušil plavalne upe iz
24 klubov in štirih držav. V dobrodelne namene sta se v bazenu
pomerila tudi kranjski župan Boštjan Trilar in Alen Kobilica.

Besedilo: Simon Šubic
Foto: Matic Zorman
koli 500 plavalnih upov, starih od
osem do petnajst let, iz 24 klubov
iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Srbije je sredi
januarja nastopilo na že 17. mednarodnem tekmovanju Dr. Fig v kranjskem
olimpijskem bazenu. V množici podobnih tekmovanj za najmlajše plavalce je
kranjsko nekaj prav posebnega. Organizator, Plavalni klub Triglav, je namreč
že drugo leto zapored poskrbel za pravi
spektakel pred polnimi tribunami, saj so
finalni obračuni potekali v soju žarometov, ob spremljavi svetlobnih in dimnih
efektov ter glasni glasbi, kar je pustilo
velik vtis na vseh nastopajočih. »Prav to
je naš glavni namen: dokazati, da je lahko plavalno tekmovanje zanimivo, tudi
če ne nastopa Michael Phelps. Mislim,
da nam zelo dobro uspeva, vse pa povedo
zadovoljni obrazi nastopajočih otrok,« je
dejal klubski trener Roni Pikec in poudaril, da je organizacija takšnega tekmovanja za klub velik zalogaj, ki brez neumornega predsednika organizacijskega
odbora Boštjana Pavliča ter trenerjev in
staršev ne bi bil izvedljiv.
Podobno razmišlja tudi Darjan Petrič,
nekdanji vrhunski plavalec in predsednik Triglava v letih, ko so začeli s prirejanjem tekmovanja za najmlajše, ki so ga
že od vsega začetka poimenovali po pesniku Francetu Prešernu. »Ko smo začeli
s tekmovanjem Dr. Fig, smo razmišljali
prav v smeri, da otroci pogrešajo takšna
tekmovanja in spektakle, zato sem vesel,

O

da se je tekmovanje v zadnjih letih razvilo v tej smeri. Dr. Fig je pomemben
tako po tekmovalni plati kot v luči
popularizacije plavalnega športa, saj
kar sem lahko ujel letošnje rezultate,
je šlo za izvrstne dosežke, med drugim
je bil postavljen tudi državni rekord.
Po drugi strani gre za množično tekmovanje, polne tribune, otroci se poleg
tekmovanja tudi lahko pozabavajo, za
kar poskrbijo v spremljevalnem programu. Ima pa tekmovanje tudi nekaj
kulturne note s prisotnostjo Franceta Prešerna oz. dr. Figa in Primičeve
Julije, kar je dobro tudi zato, da otroci
iz tujine tudi na tak način izvejo kaj o
našem mestu,« je dejal legenda plavalnega športa.
Čeprav je Dr. Fig v prvi vrsti namenjen popularizaciji plavalnega športa,

prav v ničemer ni izgubil niti tekmovalnega naboja. Kot razmišlja Roni
Pikec, takšen spektakel otroke še podžge k boljšemu plavanju in doseganju
dobrih rezultatov. Prikimal mu je tudi
plavalec ljubljanske Olimpije Gašper
Štih, ki je v Kranju postavil nov državni rekord za dečke na 100 metrov delfin (59,64). »Svetlobni efekti in glasno navijanje s tribun so vsaj zame še
posebna spodbuda, da dobro plavam
in skušam doseči čim boljše rezultate. Želim si, da bi bilo takih tekem
čim več,« je povedal štirinajstletnik,
ki je bil s tremi zlatimi ter s srebrno
in z bronasto medaljo tudi najuspešnejši udeleženec letošnjega Dr. Figa.
Najboljši rezultat (po točkah) je sicer
na 100 metrov mešano (čas 1:09,65,
569 točk) postavila njegova klubska

Slovenska članska mešana štafeta v postavi Žan Pogačar, Tjaša Vozelj,
Robert Žbogar in Nastja Govejšek je premagala hrvaško.

Masaže in šport
v Preddvoru

kolegica Anja Jelesijevič, ljubljanska Olimpija je bila
tudi najuspešnejši klub s skupno desetimi osvojenimi
medaljami, od tega šestimi zlatimi. Kranjski Triglav je
bil po osvojenih medaljah na petem mestu z devetimi
uvrstitvami na zmagovalni oder. Zmagali sta Maja Lotrič na 100 metrov delfin in Mojca Marčun na 50 metrov
prosto. Od kranjskih plavalcev je najboljši rezultat po
točkah, peti na tekmovanju, dosegla triglavanka Mojca
Marčun na 100 metrov delfin (1:09.86, 489 točk).
Že po tradiciji je za popestritev ves dan skrbel Bojan
Bešter v vlogi dr. Figa s spremljevalko Primičevo Julijo.
Uradno odprtje so popestrile hrvaške sinhrono plavalke, v finalnem delu pa je tribuna oživela tudi ob tekmi mešanih štafet slovenske in hrvaške reprezentance
na 4x50 metrov mešano. Po pričakovanjih so zmagali
slovenski plavalci v postavi Žan Pogačar (hrbtno), Tjaša
Vozelj (prsno), Robert Žbogar (delfin) in Nastja Govejšek (prosto), medtem ko so za naše sosede nastopili Teo
Kolonić (hrbtno), Ana Radić (prsno), Mario Todorović
(delfin) in Željana Knežević (prosto).
Športna prireditev je imela po tradiciji tudi dobrodelno
noto, saj so na njej zbirali denar za delovanje kranjskega
Centra Korak in Centra za slepe športnike Vidim cilj,
katerega ustanovitelj je slovenski paraolimpijec Alen
Kobilica. V ta namen se je Kobilica ob navdušenju gledalcev v bazenu pomeril s kranjskim županom Boštjanom Trilarjem. Zmagovalec je bil pričakovan že vnaprej,
kar pa kranjskega župana ni odvrnilo od sodelovanja.
»Plaval sem po pričakovanjih in sem vesel, da sem za
Alenom zaostal samo štiri sekunde, saj sam že pet let
nisem plaval v bazenu, sicer pa že ne od mladosti. Mi je
pa pomagalo, ker sem plaval za dober namen. Nekaj tekmovalnosti je bilo vseeno prisotne, kot vedno ob takih
priložnostih, a Alen je natreniran športnik, vseeno pa
sem z veseljem z njim tekmoval,« je po plavalnem nastopu povedal Trilar, zadovoljen, da so ga organizatorji
»uporabili« na ta način. »Na Dr. Figu sem sicer prvič in
moram reči, da je organizacija zares na visokem nivoju.
Po mojem ne zaostaja veliko za kakšno NBA tekmo, ki
sem si jo tudi že imel priložnost ogledati,« je še dodal.

TERAPEVTSKA MASAŽA (močne masažne tehnike, odlične
pri raznovrstnih težavah s hrbtenico, sklepi, mišicami, srcem
in ožiljem, glavoboli, išiasom, karpalnim kanalom, artrozami,
revmo, osteoporozo, športnimi poškodbami, pri hormonskih
motnjah …),
REFLEKSNA MASAŽA (s stimulacijo refleksnih točk po vsem
telesu in raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost
in trdno psihofizično zdravje – za odpravljanje stresa, trden
spanec, večjo zbranost, boljši spomin, in izboljšanje prebave,
zmanjšanje težav z visokim krnim tlakom, sladkorjem v krvi in
holesterolom, krepitev odpornosti ...) Æ lahko se izvaja tudi
skozi oblačila!
SPROSTITVENA MASAŽA (blagodejna masaža za umiritev,
sprostitev in boljše počutje)
CENIK (za vse vrste masaž):
delna masaža (do 30 min) 20 €
celotna masaža (do 60 min) 30 €
Za darilo svojim najbližjim lahko v studiu VIZIO kupite DARILNI
BON za masažo po želji. Na masažo pri Mihu v studiu VIZIO
v Preddvoru se lahko naročite po telefonu 041 855 435 ali
elektronski pošti miha.vizjak@gmail.com. Masaže izvaja vsak
dan od ponedeljka do petka po dogovoru med 8. in 20. uro.

masaža in
športne storitve
Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor

MIHA VIZJAK S.P., BELSKA CESTA 44, PREDDVOR

V soju žarometov je bilo užitek plavati, so se
strinjali vsi ﬁnalisti.

Miha Vizjak, inženir gozdarstva in
športni navdušenec, je pred šestimi leti, ko se je kosal s poklicnimi in
zdravstvenimi izzivi, odkril svojo
novo strast – zdravilstvo. V letih, ki
so sledila, se je pri znanih zdravnikih in zdravilcih (dr. David Ravnik,
dr. Dušan Kopušar, dr. Neja Zupan,
Hazel Miller, Vitomir Ravnikar) izučil številnih masažnih in terapevtskih tehnik ter pridobil državne in
mednarodne certifikate. V svoji praksi združuje
znanja klasične in športne masaže, manualne terapije, kitajske
tradicionalne medicine in uporabne kineziologinje.
Kot terapevt je poklicni preboj doživel v zavodu Bisernica iz Kranja, v zadnjem času pa s posebno tehniko manualne terapije
dosega odlične rezultate v zdravilskem centru v Ljubljani. Miha
je kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh z licenco Smučarske zveze Slovenije dejaven tudi v športu. Uspešno sodeluje s
številnimi podjetji, društvi in posamezniki, za katere izvaja rekreativne, terapevtske vadbe in tečaje.
Pred letom dni je stopil na samostojno poklicno pot in pred kratkim v Preddvoru odprl svoje podjetje VIZIO, ki je pravi naslov za
najboljše masaže z izjemnimi zdravilnimi učinki ter športne aktivnosti za vsakogar (svetovanje, vadbe, tečaji). Zdravje in dobro
počutje sta pri njem na prvem mestu, preventiva in kurativa gresta
za dobro ljudi z roko v roki. Strankam so v studiu VIZIO na voljo:
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Uživa v naravi
Devetnajstletni Jure Aleš z Brega ob Savi je športnik že od malega,
zadnja štiri leta je član slovenske reprezentance v telemarku,
na tekmah svetovnega pokala pa se je študent prvega letnika
fakultete za organizacijske vede začel uvrščati med najboljših
petnajst tekmovalcev.

Besedilo: Vilma Stanovnik

V primerjavi z alpskim smučanjem
je telemark smučanje manj znano.
Zakaj ste se odločili zanj?

v lanski moral počivati. Šel sem namreč
na ponovno operacijo, saj se mi kost po
operaciji ni dobro zarasla. Zato jo je bilo
treba poravnati.«

Kdaj so se začeli tekmovalni uspehi?

»S športom sem se začel ukvarjati zelo
majhen, že v vrtcu. Vseh pet otrok v naši
družini je začelo s smučanjem, tudi oče
Robert zelo rad smuča in se ukvarja z
različnimi športi. Med drugim je demonstrator telemark smučanja. Tudi mene
je smučanje zelo veselilo, saj imam rad
športe, ki se dogajajo v naravi. Nekako ne
maram biti zaprt v dvorane, bolj svobodnega se počutim na prostem. Tako sem
najprej devet let treniral alpsko smučanje. Imel sem dve precej hudi poškodbi,
saj sem si najprej na treningu slaloma na
dveh mestih zlomil levo nogo, po okrevanju pa sem si na eni od prvih tekem zlomil kar obe nogi naenkrat. Po okrevanju
bi potreboval kar nekaj časa, da bi spet
lahko začel normalno trenirati in tekmovati, pa tudi zdravnik mi je odsvetoval tekmovalno smučanje. Eno leto sem
bil doma, začel sem trenirati nogomet,
vendar sem smučanje vse bolj pogrešal.
Starejši brat Sašo je takrat že treniral
telemark smučanje in odločil sem se,
da poskusim tudi jaz. Ker je imel oče
na Krvavcu izposojo opreme, sem lahko
poskusil, kako gre. Bilo mi je všeč in tako
sem se odločil, da grem na prvi trening s
telemark reprezentanco.«

»Že v prvi sezoni sem bil kar zadovoljen
s svojimi rezultati, saj sem vedel, da za
tekmovalca še nisem imel dosti kilometrov. V drugi sezoni sem računal na
hitrejši napredek in preboj med petnajst
najboljših na svetu. Vendar sem bil zelo
negotov, imel sem vse več bolečin in
sledila je operacija. Tako sem šele lani
poleti lahko začel normalno trenirati. V
začetku je šlo bolj počasi, nato pa sem
ujel korak z drugimi. Začeli so se tudi
uspehi, uvrstitve med top petnajst in
celo med najboljših deset. Tako sem na
tekmah vse bolj samozavesten, postavljam si vse višje cilje, saj se želim redno
uvrščati med petnajst najboljših tekmovalcev na svetu.«

Koliko let se sedaj že posvečate
telemarku?

V februarju vas čaka nastop na
svetovnem prvenstvu v Steamboat Springsu v Ameriki, kjer boste
nastopil še tudi kot mladinec?

»Pri telemarku je to zame četrta sezona,
čeprav je v resnici tretja aktivna, saj sem

Letos je s ﬁnanciranjem programov
pri vaši krovni organizaciji SZS kar
nekaj težav. Kako imate stvari urejene telemarkarji?
»Videnje reprezentance je prevezel
Urban Simčič, ki je bil nekdaj tekmovalec in je demonstrator telemarka. Zelo
nam pomaga na strokovnem področju,
sodeluje tudi z zvezo in sponzorji, tako
da so stvari urejene. Seveda pa moramo
tekmovalci za finančno pokritje tekmovanj mesečno dajati tudi svoj prispevek.«

Jure Aleš / Foto: Andrej Tarﬁla

»Nastopil bom kot mladinec in član,
saj se pri sprintu in klasiku rezultati upoštevajo za obe konkurenci, v
paralelnem sprintu, kjer je tekma na
izločanje, pa bo tekma za mladince
posebej. V mladinski konkurenci se
bom zagotovo boril za medalje, če ne
bo medalje, bom razočaran.«

Telemark smučanje je manj poznano kot alpsko. Kaj so za vas
prednosti in kaj pomanjkljivosti?
»Ena od pomanjkljivosti je zagotovo,
da je ta vrsta smučanja manj poznana. Je pa škoda, saj je telemark zelo
zanimiv šport, tekmovanja so zelo
atraktivna za gledalce. Nismo takšni
profesionalci kot pri alpskem smučanju, nagrade so veliko manjše. Se
nam pa obeta, da bomo čez sedem let
prvič nastopili na olimpijskih igrah. S
tem bo razvoj hitrejši, več bo tekmovalcev in tudi sponzorji se bodo začeli
bolj zanimati za nas.«
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Izkušnje
za mlade
vaterpoliste
Pri AVK Triglav so v novoletnem času pripravili
zanimiv vaterpolski turnir, na katerem so
mladi prikazali lepo igro, predvsem pa so se
veliko naučili.

Besedilo: Jože Marinček
Foto: Primož Pičulin
ranjski olimpijski bazen je gostil sedaj že tradicionalni božično-novoletni turnir za mlade vaterpoliste, ki se ga je letos udeležilo šest ekip. Te so sestavljali igralci, rojeni leta 2002 in mlajši. Poleg ekipe
organizatorja so na turnirju nastopile še tri ekipe iz Srbije,
ena iz Hrvaške in ekipa Kamnika.
V petih krogih so mladi odigrali petnajst tekem, največ
znanja pa so pokazali mladi iz ekipe Beograjske Crvene
zvezde I., ki so na turnirju osvojili prvo mesto. Ljubitelji vaterpola so lahko uživali v prikazanih igrah, mladi iz
kranjskega Triglava pa so se na koncu uvrstili na četrto
mesto.
Za najboljšega igralca turnirja so trenerji izbrala Vuka
Nuilojevića iz beograjske Crvene zvezde I, za vratarja pa
člana Vojvodine Sava Sredojevića. Najboljši strelec pa je
bil član kranjskega Triglava Aljaž Troppan, ki je na petih
tekmah dosegel 25 golov.
»Naši fantje so se lahko iz tega turnirja veliko naučili.
Želeli si bi čim več takih preizkušenj, saj le močna konkurenca pomeni izkušnje in napredek,« je po turnirju
povedal trener mladih Triglavovih vaterpolistov Tedaj
Peranovič.
Pod njegovim vodstvom je Triglav na turnirju igral v postavi: Aleksander Paunovič, Tomaž Gartner, Gaj Zorman,
Goran Dečman, Jaša Lah, Lovro Zadnik, Andaž Pušavec,
Aljaž Troppan, Žiga Staroverski, Rok Bečič, Nikola Rajlič,
Maks Bečič in Jaka Grabec.
Najboljšim trem ekipam in posameznikom na turnirju je
pokale podelil Aleksander Mertelj.

Nekdanji vaterpolist, sedaj pa trener mladih Tadej
Peranovič je bil po turnirju zadovoljen, saj so se mladi
veliko naučili.

CUMULUS D.O.O., KOLODVORSKA CESTA 2, KRANJ
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Čeprav se je zima komaj dobro
začela, so cvetličarne in vrtni
centri že polni tulipanov, narcis,
hijacint in trobentic.

Žiga
Konkolič,
dipl. ing.
agr. in hort.

T

dajo in si bomo lažje predstavljali njihov
izgled. Nič se še ne mudi, časa bo še
dovolj.
Vprašanja mi lahko pošljete na elektronski naslov: ziga.konkolic@gmail.com
ali me pokličete na telefonsko številko:
031 586 130. Lahko pa se tudi osebno
oglasite v cvetličarni Astrea na Laborah
(TC Viktorija).
Všečkate pa nas lahko tudi na Facebooku/Cvetličarna Astrea, kjer boste našli
kakšno idejo več.

TC Viktorija, Pot za krajem 38,
Labore, Kranj
T: 059 070 300, M: Aleš 040 977 844
M: 031 586 130, Žiga, dipl. ing. hort.
www.cvetlicarnaastrea.si
E: cvetlicarna@astrea.si
www.facebook.com/astrea.cvetlicarna

GOSTILNA
LABORE
BAR PRESTIGE
REMONT
TEHNIČNI PREGLEDI
PETROL
GOODYEAR DUNLOP
SAVA TIRES

AVTOSERVIS

IGOR KONKOLIČ, s. p., Triglavska 12, 4000 KRANJ

Rože nas
osrečujejo
tudi pozimi

e rastline so ljubiteljice hladnih in svetlih prostorov v
hiši, to so na primer predprostori, veže … Primule in
ciklame zahtevajo stalno vlažen
substrat, voda pa v lončku ne sme
zastajati, saj prično korenine gniti. Redno moramo odstranjevati
odcvetele cvetove, saj s tem podaljšamo cvetenje. Tulipani, narcise, hijacinte imajo čebulico in so
manj zahtevne rože glede vlažnosti substrata, saj imajo same zalogo vode in hranil, vseeno pa jih ne
smemo pozabiti zaliti.
Prvi sveži rezani tulipani so že na
voljo v cvetličarnah. Šopek rezanih tulipanov je poceni in lepo
popestri stanovanje. Kmalu bo
tu tudi praznik zaljubljencev, 14.
februar. Stanovanja bodo polna
rezanega cvetja, zato še nasvet
o negi. Najprej stebla rož spodrežemo z ostrim nožem, v vazo
pa nalijemo mlačno vodo. Vodo
menjavamo vsaj vsaka dva dni,
ob vsaki menjavi vode stebla spodrežemo. Enako postopek velja
za rezane tulipane in narcise,
samo da v vazo nalijemo hladno
vodo.
Še nekaj besed o zunanjem vrtu;
januar je mesec, ko okrasni in
zelenjavni vrt še počiva in ni
posebnih opravil, ki bi jih morali
opravljati v mrazu. Sta pa januar
in februar prava meseca za razmišljanje o spremembah, ki bi jih
v prihodnjih mesecih naredili na
vrtu. Že z majhnimi spremembami (npr. prenova okrasne gredice) osvežimo izgled vrta. Najbolje, da si na začetku premerimo
prostor in ga približno skiciramo.
Premislimo, katere rastline bi
obdržali in katere bi odstranili.
Razmislimo tudi o obliki in velikosti gredic. Če ne vemo, katere
nove rastline bi umestili v gredico, počakajmo na sezono, ko
bodo rastline že na voljo za pro-
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Letno
poročilo
– slika
podjetnika
Prvi meseci v letu so za
računovodje pa tudi podjetnike
še malo bolj stresni kot običajno.

e že med letom niso namenjali
pretirane pozornosti svojim poslovnim izidom, nastopi najkasneje 31. marca trenutek resnice.
Čeprav je denarni tok kralj med izkazi
(koliko denarja imam v žepu oziroma
posel je dokončan, ko je plačan), pa
je treba tudi pripravi drugih izkazov
namenjati posebno pozornost – predvsem bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.
Izkazi so ogledalo poslovanja vsakega
podjetja, tako mikro kot velikih multinacionalnih družb – zato morajo izkazovati resnično in pošteno stanje. Za
uspešen razvoj podjetja je nujno, da
se ne slepimo oziroma si zatiskamo
oči pred problemi, s katerimi se kot
podjetniki soočamo, da jih ne pometemo pod preprogo, ampak da tekoče
uveljavljamo korektivne ukrepe v svoje
poslovanje, predvsem ko prihodki ne
zadoščajo za pokrivanje odhodkov.
Predvsem samostojni podjetniki in
zasebniki, ki s svojim osebnim premoženjem odgovarjajo tudi za poslovanje
podjetja, bi morali biti še dodatno skrbni. Podobno kot podjetniki odgovarjajo za delo društev njihovi predsedniki.
Pred mnogimi leti, ko sem se udeleževala enega od izobraževanj, sem si
zapomnila stavek, ki se glasi nekako

Č

takole: »Slovenija bo deželica mikro
podjetij.« Tedaj se mi je ta misel zdela
malo čudna, vendar če sedaj pogledamo okrog nas, je Slovenija res kot zvezdnato nebo – veliko zvezdic – podjetij
nam v temnih nočeh mižika, mnogo
se jih ugaša, vendar se jih mnogo tudi
prižiga. Prav zaradi kratke življenjske
dobe mikro podjetij se delujoča podjetja soočajo z veliko stopnjo negotovosti,
da plačila za svojo storitev ali blago ne
bodo prejeli. Nujno je torej, da so podjetja pri izbiri svojih kupcev skrbna, tako
da pri svojem poslovanju tekoče spremljajo poslovno zdravje svojih kupcev.
Ker morajo biti podjetniki osredotočeni na svoj posel, jim zmanjkuje časa
tako za spremljanje davčnih predpisov
kot tudi za spremljanje svojega poslovanja. Vrzel jim lahko dobro zapolni
računovodja, ki naj ne bo torej samo
nepotreben strošek zaradi pravilnega
izpolnjevanja davčnih obveznosti,
ampak pomemben partner in zaupnik.
Predvsem mladi (po stažu) podjetniki
bi si morali izbrati računovodja, ki je
kompetenten in zaupanja vreden, da
mu zaupajo svoje podjetje. Podjetniki
niso nikoli tako bogati, da bi si smeli
privoščiti minimalno odmerjene računovodske storitve, saj se to lahko drago
in usodno maščuje.

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Pavla
Zadnikar
Vencelj
- Vencelj
Preddvor,
d. o. o.

»Vodimo vas varno mimo
davčnih čeri.«
1990
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Študenti dijakom
tudi letos
Pri Klubu študentov Kranj tudi letos pripravljajo največji neformalni
informativni dan, ki poteka pod naslovom Študenti dijakom.

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Miha Horvat, KŠK
a Gimnaziji Franceta Prešerna
bo naslednjo soboto, 7. februarja, znova potekal neformalni
informativni dan, ki so ga pri

parkirati, ali ostne kaj časa za žuriranje,
pa tudi, kako je s službo po končanem
študiju.
Vsa ta vprašanja bodo lahko na enem
mestu zastavili študentom različnih
fakultet, ki se bodo potrudili, da bodo
informacije iz prve roke kar najbolj
aktualne.

SEGRAP D.O.O., LJUTOMER, GLAVNI TRG 13, LJUTOMER

N

Klubu študentov poimenovali Študenti
dijakom. Študenti bodo dijakom skušali
odgovoriti na različna vprašanja, saj prehod iz dijaškega v študentsko življenje
ni vedno najenostavnejši. Tako bodoče
študente zanima marsikaj – ali so predavanja obvezna, kateri profesorji so najbolj zahtevni, kje pred fakulteto je moč

POÈUTITE SE BOLJE KOT DOMA,      
BIOTERME MALA NEDELJA ležijo v kraju Mala Nedelja, ki je 11 km oddaljena od Ljutomera in 10 km od izvoza Sveti Jurij ob
Ščavnici na avtocesti Maribor–Murska Sobota.
Naše “zdrave sobe” (tudi družinske) ponujajo vso udobje 4* hotela. Opremljene so z masivnim lesenim oljenim pohištvom, tla so
obložena z voskanim lesenim podom, stene so barvane z okolju prijaznimi barvami. Hkrati pa so sobe energetsko čiste, brez elektro
smoga. Poleg proizvodnje električne energije s sončnimi sistemi se hotel in termalni park v celoti ogrevata s termalno vodo.
Termalni park ponuja 1400 m2 zunanjih vodnih površin in 600 m2 notranjih vodnih površin z enkratno zdravilno termalno vodo, ki izvira iz
dveh vrtin globine 2273 m in 1537 m (27 do 38 stopinj C). Vabljeni v kotiček za sproščanje s Svetom savn, masažnimi saloni, fitnesom,
kopelmi in pedikuro.

     

  

        

              !"#

REZERVACIJE: 02 565 20 01 hotel@bioterme.si, www.bioterme.si
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»Gre za enega najbolj odmevnih dogodkov, ki v gorenjsko prestolnico privabi
več sto bodočih študentov, ki iščejo informacije o študiju, študijskih programih in
študentskem življenju,« pravi Anja Babič
in pojasnjuje, da gre za največji projekt

Kluba študentov Kranj ter hkrati za enega najbolj odmevnih dogodkov, namenjenih bodočim študentom, saj ponuja
informacije iz prve roke.
»Dijakom zaključnih letnikov ponujamo informacije o več kot 35 študijskih

programih, med njimi tudi o študiju v
tujini. Zajeta je večina fakultet Univerze
v Ljubljani, ki je navadno prva izbira
gorenjskih dijakov, pa tudi nekateri programi drugih univerz in samostojnih
zavodov,« še pojasnjuje Babičeva.

VPISI v januarju 2015 Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

Znanje je jamstvo
za uspeøno prihodnost
in osebno zadovoljstvo.

STROKOVNA
USPOSABLJANJA
veœje
zaposlitvene
možnosti

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV
T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni
10% popusta pri vpisu
v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

veœja kompetentnost,
samozavest,
samostojnost

AKCIJA ZIMA 2015

CENTER ZA
3. ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE

Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

Obœani Mestne obœine Kranj: Z vpisom v teœaj tujega jezika
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom v teœaj tujega jezika ob
predložitvi kupona (oglasi) prejmete 10% popust.

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

kakovostno
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

www.luniverza.si
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Na gimnaziji svet stoji
Kranjska gimnazija zaznamuje prostor in čas več kot 200 let.
Ko je leta 1810 maršal Marmont ustanovil gimnazijo v Kranju,
so bili na Gorenjskem položeni temelji za kakovostno izobraževanje. Temelji za samo šolsko zgradbo so bili položeni skoraj stoletje kasneje, ko je cesar Franc Jožef leta 1894 odobril
ustanovitev popolne gimnazije. Ena najstarejših javnih zgradb

v Kranju, ki od vsega začetka služi enemu samemu poslanstvu
– poučevanju, razen med obema svetovnima vojnama, je leta
1897 odprla svoja vrata. Gimnazija, ki so jo imenovali kranjska
»alma mater«, je po burnih več desetletnih prizadevanjih Kranjčanov dokončno našla svoj prostor. Kranjčani so storili vse, da
je mesto dobilo gimnazijo in se tako postavilo ob bok drugim
slovenskim razvojnim središčem. Stavbo v neohistoričnem slogu, ki odločilno zaznamuje veduto mesta, je načrtoval arhitekt
Vilijem Treo. Sredstva za izgradnjo v višini 88 tisoč goldinarjev
je zagotovilo mesto Kranj, gradila je Kranjska stavbna družba iz
Ljubljane. Prvi maturanti so šolo zapustili leta 1901, do danes
jih je bilo več kot 12 tisoč. Mesto Kranj je skozi zgodovino
dokazovalo, kako visoko ceni izobraževanje. Ko je Kranj sprejel
leta 1894 obvezo, da bodo gradili gimnazijo, je občinski odbor
zapisal: »… nobena žrtev ni prevelika za takšno ustanovo, ki je
edini pogoj za razvoj mesta.« S hvaležnostjo zremo na pretekli
čas, ki je kranjski gimnaziji omogočal razcvet in dovoljeval, da
je doživela in preživela družbene, politične, kulturne in gospodarske spremembe ter bogatila ta prostor. Še danes na gimnaziji svet stoji. Nad uro, ki vsako jutro ob 7.10 sprejme svoje
profesorje in dijake.

Andraž Oštrek, zlati maturant z vsemi točami in študent kemije
»Z gimnazijo človek na svojevrsten način odraste.«
»Čeprav je ob besedni zvezi Gimnazija Kranj mogoče prva asociacija »gora« znanja,
so bila zame gimnazijska leta zelo prijetna, poučna in veliko več kot samo to. Spoznal
sem zanimive ljudi in odlične prijatelje. Poleg pouka so se odvijale razne dejavnosti, ki
so potekale izven »kremšnite«, in seveda priprave na tekmovanja. Z gimnazijo človek
na svojevrsten način odraste. Sedaj na FKKT v Ljubljani študiram kemijo in sem zelo
zadovoljen. Tako kot pri vsakem prehodu na višjo stopnjo je tudi pri prehodu na fakulteto čutiti višjo raven zahtevnosti, toda v gimnaziji sem dobil odlično podlago znanja, ki
jo nadgrajujem. Učenje je pa vedno sestavni del izobraževanja.«
Katja Romšek iz 3. e, dijakinja in balerina
»Lažje se soočam z natrpanim urnikom, ki ga ustvarjajo obveznosti obeh šol.«
»Sem dijakinja Gimnazije Kranj in Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kar pomeni, da poleg rednega pouka vsako popoldne obiskujem tudi konservatorij, kjer do večera potekajo baletni treningi. Z baletom se ukvarjam že 12 let in po končani osnovni šoli
sem uspešno opravila sprejemne izpite za srednjo baletno šolo in tako svojo baletno
pot nadaljevala. Na Gimnaziji Kranj sem vpisana v športni oddelek, kjer je upoštevan
status športnika, in tako lažje poskrbim za pridobivanje ocen v primeru izostankov.
Zaradi vseh teh prilagoditev se veliko lažje soočam z natrpanim urnikom, ki ga ustvarjajo
obveznostih obeh šol.«
Krištof Brezar iz 4. e
»Obiskujem Gimnazijo Kranj in treniram umetnostno drsanje.«
»Poleg obiskovanja Gimnazije Kranj se ukvarjam še z množico drugih stvari: treniram
umetnostno drsanje, hodim v glasbeno šolo, igram v razvijajoči se glasbeni skupini in
včasih izdelujem razne praktične ali dekorativne predmete iz lesa. Šola je vsekakor
zahtevna, a z organizacijo časa si lahko marsikaj olajšamo, poleg tega pa mi urnik omogoča obiskovanje treningov, ki so že zelo zgodaj po šoli.«
Zapisala prof. Nataša Kne Leben
Fotografija: Mark Jarc in Nataša Kne Leben
Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj / TELEFONI: Centrala: 04/281-17-10 / INTERNET: http://www.gimkr.si / E-POŠTA: gimnazija.kranj@guest.arnes.si
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28 I OGLASI
Izkoristite ugodno ponudbo in preživite prijeten dopust v naših apartmajih
v Termah Olimia ali v Termah Čatež. Ljubitelji morske klime pa se lahko odločite za
morje, kjer vam v hrvaški Istri v Maredi ali Barbarigi nudimo udobne apartmaje.

Sava Medical in storitve, d. o. o.
Škofjeloška 6, Kranj
www.savatech.si/pocitniske-kapacitete

Akcija 4=5 ali 3=4
Najem apartmaja skupaj z vstopnicami za kopanje
v termah Olimia za dve osebi že za 42 €/dan.
Akcija velja za rezervacijo terminov med tednom
(od nedelje do petka) v obdobju od 1. marca do
24. aprila 2015.
Stroške bivanja z vstopnicami boste poravnali
za 4 oziroma 3 dni, en dan pa vam, skupaj s stroški
vstopnic, podarimo.

Najemi apartmajev za daljše časovno obdobje
v Maredi pri Novigradu ali Barbarigi pri Pulju
Popolnoma prenovljeni apartmaji v Maredi in prostorni apartmaji v Barbarigi nudijo udobno in v tem času
mirno bivanje. Okolica nudi obilo možnosti za rekreacijo ali obisk naravnih ali zgodovinskih znamenitosti v
bližnjih krajih. Cena za najem apartmaja je 30 €/nočitev,
za najem, daljši od 7 dni, pa se cena znižuje. Apartmaje lahko ogrevate s klimatsko napravo ali z električnim
radiatorjem.

Privoščite si aktiven pomladanski oddih. Pohitite in si termin zagotovite čim prej. Informacije in rezervacije:
04 206 53 19. Več o počitniških kapacitetah najdete na http://www.savatech.si/pocitniske-kapacitete.html.

apar
Terme Olimia –

tmajsko naselje

vodni park
Terme Olimia –

eda
Terasa – Ap Mar

rij
Barbariga – at

pustno rajanje
v Kranju
na pustno soboto,
14. 2. 2015 ob 11.00 uri,
na Slovenskem trgu
s Šencurskimi godlarji
in etnografskimu skupinami
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©kofja Loka

Že je čutiti
pasijonski duh
Po ulicah in trgih Škofje Loke bo kmalu krenil
Škofjeloški pasijon – Processio Locopolitana,
tako kot že davnega leta 1721, ko ga je zapisal
loški kapucin pater Romuald Marušič.

tiha sobota
21. marec
ob 20.00

tiha
nedelja

Besedilo: Danica Zavrl Žlebir

22. marec
ob 16.00

Š

cvetna
sobota
28. marec
ob 20.00

cvetna
nedelja
9SRVWQHPLQYHOLNRQRĀQHP
ĀDVXERYäNRIML/RNL
PHVWXSDVLMRQDPRJRĀH
SRQRYQRGRçLYHWLYHOLĀDVWQR
SUHGVWDYRNLSULQDåDGXK
QHNHJDGUXJHJDĀDVDLQĀDU
davnih dni.
Vstopnica za Škofjeloški
pasijon je lahko lepo
SUD]QLĀQRGDULOR
VeË informacij na: www.pasijon.si

29. marec
ob 16.00

YHOLNRQRĀQL
ponedeljek
6. april
ob 16.00

bela sobota
11. april
ob 20.00

bela
nedelja
12. april
ob 16.00

Obiščite nas tudi na sejmu TIP Alpe Adria (28. 1. – 31. 1. 2015)

ZAVOD ZA KULTURO ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 26, ŠKOFJA LOKA

kofjeloški pasijon so nazadnje uprizorili pred šestimi leti, prav tako v postno-velikonočnem času, saj se
osrednja svetopisemska zgodba dotika zlasti Kristusovega trpljenja vse do njegovega križanja, sicer pa so
vključeni prizori iz Stare in Nove zaveze. Škofjeloški pasijon se od drugih evropskih razlikuje po izvirnosti zgodbe,
prostoru in času uprizoritve, pasijonskem duhu prostovoljstva in spremljajoči ponudbi, pa tudi načinu načinu uprizoritve: procesije, kjer se osemsto igralcev premika po ulicah
in trgih Škofje Loke.
»V tednih uprizoritve Škofjeloškega pasijona v mestu vlada
posebno pasijonsko vzdušje, ki ga je moč videti, slišati, čutiti in okusiti. Posebni spominki, kulinarika in dodatni kulturni dogodki bodo potekali v času, ko bo mesto pričakovalo
32 tisoč ljudi, željnih ogleda in občutenja uprizoritve. Izvirna zgodba, način uprizoritve, edinstven prostor in čas, duh
pasijonskega prostovoljstva in spremljajoča ponudba so
posebnosti, zaradi katerih uprizoritve Škofjeloška pasijona
ne smete zamuditi,« vabi vodja projekta Matej Mohorič Peternelj. Pasijonski duh pa je čutiti že sedaj, saj se igralske
skupine na vajah mrzlično pripravljajo nanj. Skupine, ki
pripravljajo pasijon, prihajajo z vseh koncev nekdanjega
loškega gospostva. Pri izvedbi pasijona sodeluje okoli tisoč
prostovoljcev, med njimi osemsto igralcev in prek dvesto
ostalih sodelujočih pri organizaciji. 74 igralcev ima govorno
vlogo, še 150 je takšnih z vidnejšimi vlogami, 160 pa nosačev, ki v procesiji nosijo sedem prenosnih odrov s svetopisemskimi prizori, pove režiser Milan Golob, ki povezuje 20
vodij skupin, od katerih ima vsak »pod seboj« od pet do
sedemdeset ljudi. Poleg odraslih igralcev je tu še stotnija
Adamovih otrok, ki v predstavi pojejo in jih ravno v teh
dneh izbirajo na avdicijah. Na osmih predstavah Škofjeloškega pasijona pričakujejo 32 tisoč gledalcev, na premieri bo
tudi slovenski nadškof Stanislav Zore.
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Janezu Puharju. / Foto: Igor Kavčič

V kranjskem Down Townu tudi pozimi nadaljujejo z razgibanimi
tematskimi glasbenimi večeri. Tokratni je potekal v znamenju plesnih
disko ritmov sedemdesetih, za katere je poskrbel legendarni DJ Keptn,
na sliki v družbi simpatičnih Mete in Nuše. / S. L., foto: Primož Pičulin

Kaktus team mehiške restavracije je – kljub delu – dobro razpoložen. Pred dnevi so
namreč praznovali drugo obletnico delovanja na novi lokaciji v Stražišču pri Kranju. / V. S.

Marko Milič je bil eden tistih, ki se je z bogatim
košarkarskim znanjem in dobro voljo
predstavil na letošnjem dnevu zvezdnikov košar
ke v ljubljanskih Stožicah. Kranjčan je na
tekmi legend dokazal, da pri sedemintrideseti
h letih še malo ni za staro šaro. / V. S.,
foto: Andrej Tarﬁla

ica sta plavalno tekmovanje
Župan Boštjan Trilar in paraolimpijec Alen Kobil njem. Čeprav je bil hitrejši Alen,
plava
in
vodo
v
m
Dr. Fig v Kranju popestrila s skoko
plavala za dober namen. / V. S.,
pa so gledalci glasno zaploskali obema, saj sta
foto: Matic Zorman

Jelko Gros, nekdaj trener, sedaj pa direktor Zavoda za šport Planica,
je nedavno napovedal, da je dodobra prenovljena letalnica bratov
Gorišek pripravljena na nov svetovni rekord. Menda že potekajo stave,
kdo od naših orlov bo marca v Planici prvi poletel prek magične meje
250 metrov. / V. S.

8. februar
Od 10. ure v starem Kranju

Prešerno obarvano mesto
Od leta 1846 do leta 1849 je v Kranju živel in deloval največji
slovenski pesnik dr. France Prešeren. Ker smo Kranjčani na to
ponosni, smo Kranj poimenovali Prešernovo mesto, ki je postalo
varuh Prešernove dediščine. Ponosni pa smo tudi na svojo zgodovino. Ste vedeli, da je bil Kranj že od 15. stoletja dalje znan kot
pomembno trgovsko in sejemsko središče? Tudi v 19. stoletju, v
času, ko je v Kranju živel dr. France Prešeren, je bil bistvena posebnost našega mesta tedenski sejem za žito. Kranjski sejmi so bili
vedno znani daleč naokrog in so uživali velik ugled.
Prav zaradi povedanega smo se odločili, da bomo v Kranju 8.
februarja slovenski kulturni praznik obeleževali s Prešernovim
smenjem. Tako bodo letos ulice Kranja že trinajsto leto zapored
obarvane z nostalgijo iz Prešernovih časov ter z bogatim sejmom
domače in umetnostne obrti in starin. Dogodek soustvarjamo s
številnimi folklornimi skupinami in kulturnimi društvi ter zavodi
iz vse Slovenije, z Gorenjskim muzejem, Mestno knjižnico Kranj,
Prešernovim gledališčem in drugimi skrbniki etnološke dediščine.
Zato bo kulturni program v starem mestnem jedru zelo raznolik
in poln. Kakor vsako leto pa bo zajemal že tradicionalne recitacije
Prešernovih pesmi, nastope pevskih zborov in folklornih skupin,
predstavitev oblačil iz 19. stoletja ter starih obrti, festival lajnarjev
in vožnjo s kočijami. Obiskovalce vabimo tudi, da stopijo skozi
vrata muzejev, gledališča in knjižnice ter s strokovno vodenim
ogledom doživijo kulturni utrip mesta. Za obiskovalce prireditve
bodo poskrbeli še kranjski gostinci s posebnimi kulinaričnimi
dobrotami iz Prešernovega časa, praznovanju pa se pridružujejo
tudi mnogi trgovci z odprtimi vrati in ugodnostmi ob nakupu.
Podrobnejši program si lahko ogledate v tej posebni izdaji.
S svojim programom in ponudbo je Prešernov smenj eden
izmed najbolj prepoznanih dogodkov ob kulturnem prazniku v
Sloveniji, ki v mesto privablja obiskovalce ne le iz vse Slovenije,
temveč tudi tujine. Že nekaj let lahko govorimo o presežkih tako
po številu nastopajočih kot obiskovalcev, ki na ta dan v Kranju
doživijo čas dr. Franceta Prešerna. Prireditev se je leta 2008 zaradi

www.tourism-kranj.si

-

-

pravilnega koncepta uvrstila v finale izbora Evropska destinacija,
s čimer so ji priznanje dali tudi strokovnjaki. Vsako leto pa prireditev obiščejo tudi najvišji predstavniki države.
Vabimo vas, da 8. februarja pridete v Kranj in se prepustite
nostalgiji Prešernovega časa. Bogat in zanimiv program, ki bo
potekal ves dan, je zagotovo dober razlog za vaš obisk.
Zavod za turizem Kranj

info@tourism-kranj.si

04-2380-450

KRANJ-odprto-mesto

PROGRAM PRIREDITVE

PRED PREŠERNOVIM
GLEDALIŠČEM
od 10. ure dalje
OB 10.00 SLAVNOSTNO ODPRTJE
PRIREDITVE
NASTOPI PEVSKIH ZBOROV
IN RECITACIJE
(APZ France Prešeren, Bodeče neže,
Kranjski furmani, Gorenjski oktet, Kvartet
Ultima, MePZ Dobrava Naklo, MePZ Peter
Lipar, Mo Šenčur, Gimnazija Kranj, KUD
Kiks, Alpski godčevski sestav, Suha špaga,
recitacije znanih Kranjčanov)

GLAVNI TRG
OB VODNJAKU
od 10. ure dalje

TRUBARJEV TRG
od 10.00 do 14.00
Jahanje ponijev za najmlajše.
Vstopnice so na voljo na info stojnici
na Trubarjevem trgu.

SEJEM DOMAČE
IN UMETNOSTNE OBRTI
od 10.00 do 16.00
Več kot 110 razstavljavcev domače
in umetnostne obrti, prikaz starih
obrti in bolšji sejem v starem mestnem
jedru Kranja

10.30, 11.30, 12.30
Vsako uro se bodo plesalci in
obiskovalci zavrteli v ritmih valčka.
ob 13.30
JUAN VASLE: KONCERT SLOVENSKIH
NARODNIH PESMI IN SAMOSPEVOV

t Razstava in prodaja starih knjig
t Tisk Zdravljice na usnje
t Razstava starih lesenih orodij
t Izdelovanje dražgoških kruhkov
t Izdelovanje verige iz enega kosa
t Izdelovanje gorjuških fajf in čeder
t Izdelovanje avb
t Čebelarsko-kmečki muzej
t Prikaz tiskanja grafik dr. Franceta
Prešerna v tehniki suha igla

FESTIVAL LAJNARJEV

MESTNA KNJIŽNICA
KRANJ

od 10.00 do 14.00
Na ulicah starega mestnega jedra Kranja

10.00–14.00
TISKARNA JOŽEFA BLASNIKA

VOŽNJA S KOČIJO

10.00–12.00
Ustvarjalna delavnica:
ILUSTRIRAMO UGANKE

NASTOPI FOLKLORNIH SKUPIN
AFS Ozara, FS Cerklje, FS Cof, FS
Iskraemeco, FS Kres, FS Kal nad Kanalom,
FS Polhov Gradec, FS Pušlc, FS Razor
Tolmin, FS Preddvor, FS Rožmarin, FS
Sava Kranj, FS Tine Rožanc, KUD Triglav
Slovenski Javornik, KUD Mali vrh

PREDSTAVITEV
STARIH OBRTI

od 10.00 do 14.00
KROŽNA VOŽNJA S KOČIJO
Od Mestne knjižnice Kranj do Prešernovega
gaja. Vstopnice so na voljo na info stojnici
pred Mestno knjižnico Kranj.
10.30, 11.30, 12.30 in 13.30
Oznanilo mestnega glasnika
v spremstvu kranjske garde
pred Prešernovim
spominskim muzejem

10.00–14.00
LAJNARJI (KRANJSKI KOMEDIJANTI)
10.00–17.00
Ogled razstave:
TOMAŽ PIRC (1813–1880)
11.00–12.00
POGOVOR Z ILUSTRATORKO
JELKO REICHMAN IN PISATELJICO
ANJO ŠTEFAN

KRANJSKA HIŠA
13.00, 14.00, 15.00
UREJANJE PRIČESK V STILU 19. STOLETJA
Delavnico izvajajo dijaki Šolskega centra Kranj. Brezplačen voden ogled
Kranja po Prešernovi poti (zbor pred Kranjsko hišo) Voden ogled Rovov pod
starim Kranjem (zbor pred Kranjsko hišo).
13.30, 14.30, 15.30
RAZSTAVA PREŠERNOVI PRIJATELJI V KRANJU
Razstava je nastala v sodelovanju z Gorenjskim muzejem.

GORENJSKI MUZEJ
JAVNA VODSTVA
t od 10. uri – javno vodstvo po stalni razstavi Prelepa Gorenjska
(ddr. Verena Vidrih Perko, dr. Jože Dežman)
t ob 11. uri – javno vodstvo po občasni razstavi Ko je obleka naredila
človeka (mag. Tatjana Dolžan Eržen)
t ob 12. uri – javno vodstvo po občasni razstavi Iz zgodovine fotografije
v Kranju, ki mu sledi še vodstvo po stalni razstavi Poldeta Oblaka
(ddr. D. Globočnik)
t ob 13. uri – javno vodstvo po stalni razstavi Železna nit (Mija Ogrin)
t ob 14. uri – javno vodstvo po občasni razstavi Ko je obleka naredila
človeka (mag. Tatjana Dolžan Eržen)
t ob 15. uri – javno vodstvo po stalni razstavi Dolinarjeva galerija
(ddr. Damir Globočnik)
t ob 16. uri – javno vodstvo po stalni razstavi Prelepa Gorenjska
(mag. Tatjana Dolžan Eržen in mag. Monika Rogelj)
t ob 16. uri – javno vodstvo po stalni razstavi dr. France Prešeren –
življenje in delo (Jelena Justin)
t ob 17. uri – javno vodstvo po stalni razstavi Železna nit (ddr. Verena
Vidrih Perko)
Delavnica od 10.00 do 12.00
OTROŠKI KOTIČEK V KEKČEVI SOBI
Risanje s fiksirjem in razvijalcem – preprosta foto tehnika, pisanje
z gosjimi peresi …; grad Khislstein
OBČASNE RAZSTAVE
t PREŠERNOV SONETNI VENEC:
v Prešernovem spominskem muzeju
t IZ ZGODOVINE FOTOGRAFIJE V KRANJU:
grad Khislstein
t KO JE OBLEKA NAREDILA ČLOVEKA:
v Mestni hiši

GALERIJA PREŠERNOVIH
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO
UMETNOST KRANJ
11.00 do 17.00
Brezplačna kiparska delavnica, ki jo bo
vodila akademska kiparka, nagrajenka
Prešernovega sklada Dragica Čadež. Svojo
udeležbo potrdite najkasneje do petka, 6.
februarja 2015, do 12. ure po telefonu
št. 04/2380 450.
17.00
ODPRTJE FOTOGRAFSKE
RAZSTAVE TONETA STOJKA
PORTRETI PREŠERNOVIH
NAGRAJENCEV 2015

OTROŠKI STOLP PUNGERT
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.00
SONETNI VENČKI (LITERARNOLIKOVNA DELAVNICA)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.00
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO,
KDO JE REKEL MIJAV
(Lutkovna predstava)

najkasneje do četrtka, 5. februarja 2015,
do 12. ure v tajništvu gledališča po e-pošti
pgk@pgk.si ali telefonu 04/280 49 00.

10.00, 11.00, 12.00 in 13.00
POVODNI MOŽ
(Pripovedovalnica za otroke)
Organizator JSKD Kranj

HIŠA LAYER

PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE KRANJ
DAN ODPRTIH VRAT PREŠERNOVEGA
GLEDALIŠČA KRANJ
ob 11. in 12. uri
VODEN OGLED GLEDALIŠČA
IN NJEGOVEGA ZAODRJA
Ob 18.00 Srečanje s Prešernovimi nagrajenci – ‘’Shod muz na kranjskem Parnasi’’:
pogovor z nagrajenci bo vodila Patricija
Maličev. Prosimo vas, da svojo prisotnost za
srečanje v Prešernovem gledališču potrdite

t tisk na prešo
t javno vodstvo po razstavi Iconotheca
Valvasoriana
t javno vodstvo po razstavi Janeza Puharja
t kavarna 19. stoletja
t ob 19. uri: koncert Simboličnega orkestra

ETNO GALERIJA DESETNICA
Ob 10.00
ODPRTJE RAZSTAVE ILUSTRATORKE
ALENKE SOTTLER
Ob 11.00
ZA PTIČKE BREZ GNEZDA
Ročno šivanje ptic iz filca, ki jih bomo
poklonili Društvu za zaščito živali Kranj –
delavnica, vstop prost

INFORMACIJE:
V času prireditve, 8. februarja, bodo od 9. do 17. ure mestne ulice in trgi v starem
Kranju popolnoma zaprti za ves promet. Organizator prosi obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in odpovedi v primeru slabega vremena.
Organizator ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, Glavni trg 2, 4000 Kranj, Tel.: 04/23 80 450, E-pošta: info@tourism-kranj.si
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1. Učiteljica Ksenija iz Kranja si je zaželela
spremembe barve las in pričeske. Namesto
čokoladno rjave, pri kateri je bil opazen narastek, je
izrazila željo po posvetlitvi las. / Foto: Matic Zorman
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4. Janinim številnim uporabnim
nasvetom o tem, kako doma negovati
lase, so se pridružili še nasveti
vizažistke Iris Hrženjak, ki je Ksenijo
naličila s kozmetiko Artdeco. Mlada
učiteljica je bila nad končnim
videzom izredno navdušena, poleg
tega pa je med nego las in ličenjem
tudi zelo uživala.

TRICUT frizerski salon
Jelenčeva 1 (bivši IBI), 4000 Kranj

JANA GROHAR S.P., JELENČEVA 1, KRANJ

T: 05/90 56 470
Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,
sobota od 8. do 12. ure

Vse, ki si želite
korenite spremembe
pričeske, pišite na
naslov Salon Tricut,
Jelenčeva 1, 4000
Kranj, ali pa Frizerski
salon Tricut poiščite
na spletnem omrežju
Facebook in se jim
oglasite tam. Napišite, kdo ste, kakšne so
vaše želje in priložite
fotograﬁjo. Dekleta
frizerskega salona bodo izžrebala
nagrajenko, ki bo
deležna preobrazbe.
Izžrebanka in njena
preobrazba bosta
zabeleženi v eni
naslednjih Kranjčank.

Krofi, flancati,
miške in še kaj
Čeprav se večino leta izogibamo ocvrti in premastni hrani, pa so še
danes mnogi prepričani, da mora biti pust masten okrog ust.

Besedilo: Vilma Stanovnik
edi, tipičnih za pustni čas, je
kar nekaj, čisto posebno mesto med vsemi pa ima pustni
krof. In prav glede tega, kdo
in kdaj je izumil krofe, je nastalo
kar nekaj pripovedi. Tako na primer Dunajčani prisegajo na to, da
je ocvrto pecivo iznašla pekovka
Cäcilie Krapf, ki je okoli leta 1690
v svoji trgovinici ob vratih Peilertor izdelovala znamenite »Cillijine
kroglice«, znane po celem Dunaju,

J

ter jih v pustnem času polnila z vloženim sadjem.
Prav tako večkrat lahko slišimo
legendo, da je nekoč nesrečno
zaljubljena kuharica pripravljeno
testo namesto v pečico pomotoma
vrgla v vročo mast in tako iznašla
krofe.
Seveda krofi niso povsod enako
veliki in enako polnjeni, vendar
poznavalci prisegajo, da ima pravi
pustni krof svetel obroč in da mora
biti polnjen z marelično marmelado. Te mora biti v krofu dovolj,
vendar ne sme teči iz njega.

Ob pusta moramo biti vsaj malce mastni
okrog ust. Pa naj bo to zaradi salame,
ocvirkovke ali sladkih dobrot.

DOSTAVA HRANE DAMJANA KRISTANC S.P., ŠORLIJEVA ULICA 12, KRANJ

MALICE:
narociš 5
placaš 4

pizze

zrezki

solate

Njamy
kruhki

www.pizzerija-njamy.si

Večja skrivnost kot ta, kakšen je pravi krof (nekateri bolj cenijo čokoladne ali polnjene z vanilijevo kremo),
je tista, kako narediti ravno prav
rahle krofe, kako jih zamesiti, koliko časa jih pustiti vzhajati in kako
ocvreti. Receptov je veliko, od tistih,
ki predpisujejo natančno določeno
moko, marmelado, kvas in olje, do
takšnih »hitrih«, ki jih uporabljajo
tudi manj spretne gospodinje.
Morda so ravno zaradi dejstva, da je
težko narediti popolne krofe, številne gospodinje začele ob pustu cvreti
flancate, saj so dobri tako vzhajani
kot krhki, vsaka pa ima za svojo
mojstrovino malce drugačen recept.
Še laže je speči miške, ki jih imajo
mnogi, zlasti otroci, še raje, saj so
navadno manjše in zanimivih
oblik.
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OCVRTE MIŠKE Z JOGURTOM

PUSTNI KROFI
Če delamo krofe iz kilograma moke (pol ostre, pol gladke ali pa namenske) jih naredimo okoli petindvajset.
Rumenjake (7), sladkor (10 dag) in vanilijev sladkor
stepamo, da postane masa penasta in naraste. Dodamo 1 deciliter olja in polovico manj ruma. Mešamo in
počasi dodajamo sol, limonin sok, vzhajani kvas, mleko
(pol litra) in moko. Mešamo še približno 10 do 15 minut.
Maso zajemamo z jedilno žlico in oblikujemo kroglice ter
jih pustimo vzhajati približno 30 minut. V kozico damo za
tri prste olja in jih v ne prevroči maščobi zlato ocvremo.

NAGRADNO VPRAŠANJE
Kaj je simbol gostilne Pri šoferski mamici?
Namig: http://www.soferskamamica.si/
Odgovor pošljite do 20. februarja 2015 na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Nagrada: kosilo za dve osebi.

Namig za izvrstno gostilno
s furmansko patino
Čez Tuhinjsko dolino je Gorenjcem najbližja pot do Šoferske
mamice. Koga? Gostilna se imenuje po nekdanji lastnici Ivanki
Drolc, ki je bila zelo pozorna do svojih gostov. V njej so se in
se še vedno ustavljajo ugledni gostje, šoferji, tranzitni turisti.
Ivanka je pripovedovala, da jo je v šofersko mamico preimenoval
Peter Šteblaj, šofer povojnega ministra za industrijo Franca
Leskovška s partizanskim imenom Luka. Slednji je bil namreč
redni gost v gostilni, še posebej rad pa je jedel posušene
bučne semenke. V gostilno so zahajali mnogi znani obrazi,
Ivanka je pripovedovala publicistu Dragu Medvedu, da se je
nekoč ustavila tudi Herta Hass, nekdanja žena Josipa Broza.
Ker je gostilna delovala v okviru kmetije, ki so ji po domače
rekli Pri Ceret, so bile seveda v ponudbi domače specialitete
od klobas, salam in drugih sušenih mesnin do kolin v zimskem
času. Sami so pekli kruh iz savinjske moke.
Dandanes nov najemnik Matjaž Lesjak z ekipo ponuja
gostom nekaj jedi, ki so imele mesto v gostilni že v začetku
prejšnjega stoletja. Sem spadata tudi šoferski golaž in
vampi. Koline pa danes za ponudbo Šoferske mamice po
Ceretovih receptih pripravlja kmet Adi Laznik iz Miklavža pri
Taboru. Še posebej ima tradicijo domača kuhana klobasa.
Če vas je pritegnilo napisano potem vam ne bo težko do Ločice
pri Vranskem. Gostilna pri šoferski mamici stoji nekaj metrov
stran od glavne ceste Ljubljana – Celje. Ker se čas nikoli ne
ustavi, tempo življenja pa je vse hitrejši, vas vabijo v gostilno
s stoletno tradicijo, kjer bo kot nekoč dišala pristna domača
hrana, pripravljena iz pridelkov okoliških kmetov. Vsem, ki
se spominjate postrvi na način, kot jih je pripravila »Ceretova
Ivanka«, naj prišepnemo, da jih bodo za vas pripravili naši
kuharji po tradicionalnem receptu, ki se prenaša iz generacije
v generacijo šefov kuhinje »Pri šoferski mamici«.

Gostilna Pri šoferski mamici
Ločica pri Vranskem 42, 3305 Vransko

REZERVACIJE: 051 365 040

LESMAT, D.O.O., MIKLAVŽ PRI TABORU 12, TABOR

Recept je zelo preprost in se posreči tudi manj spretnim
kuharjem in kuharicam.
Najprej v skledo ubijemo jajce, dodamo čajno žličko
ruma in jogurt (2 dl). Vse skupaj dobro premešamo, nato
pa dodamo sladkor v prahu (150 g), moko (200 g) in
polovico pecilnega praška. Vse skupaj še enkrat dobro
premešamo. Če imate dosti jedcev, naj bo količina vsake
stvari polovico večja, dodamo pa lahko tudi rozine.
Nato v posodi segrejemo olje. Z manjšo žlico zajemamo
testo in obenem oblikujemo kroglice, ki naj bodo velike
kot oreh. Polagamo jih v vroče olje. Jaz jih med cvrenjem
tudi obrnem. Ko dobijo lepo zlato barvo, pa jih s penovko
poberem iz olja, zložim na krožnik in posujem s sladkorjem v prahu. Še nikoli niso ostale do drugega dne!
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Juha za zaljubljene
Sredina februarja, ko goduje tudi Valentin, je čas, da najdražjega ali
najdražjo presenetimo z okusno juho.

eprav ob dnevu zaljubljencev, 14.
februarju, večina razmišlja o čokoladnih dobrotah, penini in jagodah,
pa v restavracijah opažajo, da mladi
in tudi malo manj mladi zaljubljenci vse
pogosto naročajo juho. Goveja je sicer
dobra, a je malce preveč tradicionalna,
gob marsikdo ne mara in tako vedno
večkrat postrežejo z različnimi zelenjav-

Č

nimi juhami. Še posebno je zadnje čase
moderna zdravilna česnova juha, ki se je
ne branijo niti zaljubljeni, saj njen vonj
lahko hitro preženemo, mnogim pa je v
resnici prav simpatičen.
Tudi doma priprava česnove juhe ni
preveč zapletena, še boljša pa je, če ji
dodamo na kocke narezan krompir,
meso in timijan. Če imamo pri roki še
kislo smetano in popečen kruh, na koncu pa po juhi potresemo še drobnjak, je
česnova juha prava zimska poslastica.

Stražišče pri Kranju, tel.: 040 534 971

Odprto od ponedeljka do sobote od 11. do 23. ure,
ob nedeljah in praznikih od 11. do 22. ure.

KAKTUS d.o.o, DELAVSKA CESTA 37, KRANJ

Besedilo in foto: Vilma Stanovnik
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Smučarska
malica
Že dolgo je znano, da prazna vreča ne stoji
pokonci – in tudi, da lačen smučar ne obvladuje
zavojev.

MEHIŠKA RESTAVRACIJA
Kranj, Ulica Jaka Platiše 17, tel.: 232 4116
www.cantinamaria.si

10% POPUST

za jedi in pijačo po naročilu

Popust velja s tem oglasom v februarju in marcu za jedi
in pijačo, postreženo v mehiški restavraciji Cantina Maria.

Besedilo in foto: Vilma Stanovnik
oram priznati, da je smučarska malica nekaj, o
čemer ob vijuganju po snegu vedno potekajo zanimivi pogovori. Nekateri znanci namreč prisegajo, da
je najpomembneje, da se pred odhodom na smučanje dobro naješ. Dobro pomeni vsaj dve jajci, maslo, marmelada ali med, čaj ali mleko, kava, sadje in morda še kaj.
Drugi smo taki, ki zjutraj, preden začnemo migati, enostavno v želodec ne spravimo več kot košček kruha, kavo,
morda banano. Po uri ali dveh smučanja nato že razmišljamo o malici. Najprej morda o koščku čokolade ali sendviču, proti poldnevu nam zadišijo zrezki ali klobase.
K sreči je v večini smučarskih središč ponudba hrane kar
dobra, tako da nam med smučanjem ni treba trpeti lakote.
Tudi pri cenah navadno ne pretiravajo in potrebe, da bi
morali smučarsko malico vzeti s seboj v nahrbtniku, ni
več. Razen če seveda zaupamo le svoji kuhinji in nas ne
prevzamejo vonjave iz smučarskih koč.

M

10 % POPUST

za jedi in pijačo po naročilu

NEU Das ist Valter in Villach
NOVO Das ist Valter
v Beljaku v Avstriji

GOSTINSKO PODJETJE KRANJ, D.O.O., CESTA 1. MAJA 1 A, KRANJ

Popust velja s tem oglasom v februarju in marcu za jedi
in pijačo, postreženo v Das ist Valter Kranj.

Piling za
telo
Tokrat se bomo pozabavali
s pripravo zelo preprostega
pilinga za telo. Piling je koristen,
saj po njem koža spet polno
»zadiha«; z nje odstranimo
odmrle celice in spodbudimo
prekrvavitev, s tem pa jo
napravimo tudi bolj dovzetno za
sprejem negovalnih losjonov, olj
ali krem.

Helena
Jelovčan

ljub temu pa s pilingi ne smemo pretiravati, zlasti ne pri
zreli, suhi, občutljivi, stanjšani
koži, ki se obnavlja mesec dni
in več, najmanj dvakrat dlje kot mlada. Zanjo bosta dva pilinga na mesec
vrh glave dovolj.
Piling nanašamo na umito in mokro
kožo s krožnimi gibi. Če se le da, tako
kot pri masaži; z vseh koncev telesa
se pomikamo proti srcu. Piling speremo s toplo vodo in si kožo z brisačo
zgolj popivnamo.
Za pripravo pilinga sta obvezni sestavini trdna osnova, ki je lahko bolj ali
malo manj nežna, in organsko pridelano, hladno stiskano rastlinsko olje.
Neobvezno lahko dodajamo še posušena zelišča, začimbe in eterična olja.
Sama za osnovo najraje uporabim
piransko sol, ker je naravna, lahko pa
uporabimo tudi kakšno drugo sol (na
primer himalajsko ali grenko sol –
magnezijev sulfat). Naj opozorim, da
mora biti sol fino mleta, saj pregrob
piling lahko poškoduje in še bolj stanjša kožo. Moja sol je pregroba, zato
jo na hitro zmeljem v kavnem mlinčku, skupaj z zelišči, na primer z listki mete in melise ali s cvetnimi lističi
rdeče vrtnice, kamilice, timijana.
Dvema žlicama tako dobljene zeliščne soli dodam žlico olja, največkrat
oljčnega ali mandljevega, ki ju imam
vedno pri roki in ju ima zrela, suha
koža rada. Običajno kanem še kaplji-
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co ali dve eteričnega olja mete, sivke
ali pomaranče. Z eteričnimi olji ne
pretiravam, tako kot tudi ne z začimbami. V njih so namreč izredno močne učinkovine, ki jih marsikatera
koža ne prenaša najbolje.
Dobro premešano »kašico« preložim
v steklen kozarček. Sicer pa je piling
najbolje pripravljati sproti, tako je
vsakokrat svež in nekoliko drugačen.
Razmerje med olji in trdno osnovo ni
bistveno; če bo olja več, bo piling bolj
nežen, če ga bo malo, pa se bo drobil.
Izbira sestavin za piling je seveda
veliko obsežnejša od moje. Za trdno
osnovo lahko namesto soli uporabimo pšenični zdrob, zmlete ovsene
kosmiče, katero od mok (mandljevo,
riževo, konopljino, ovseno, čičerikino
idr.), celo kavno usedlino lahko izkoristimo. Če pa želimo sladek piling,
izberemo nerafiniran, drobno mlet
trsni sladkor, najboljši je rahlo lepljiv
muscovado s karamelno aromo, ki
se mu podajo vanilja, pomaranča,
cimet in kakav v prahu. Tudi izbira
olj je poljubna. Koži razen oljčnega
in mandljevega godijo še olje makadamije, orehovo, sončnično, jojobino, olje pšeničnih kalčkov, grozdnih
pečk, ricinusovo
Včasih so ženske za nego kože uporabljale bolj preproste, domače sestavine. Rade so posegale tudi po mleku
in smetani. Piling za telo iz polnovrednega mleka in soli sploh ni slab.

ANDREJINA KUHINJA

Sočno in rahlo pecivo s skuto

Skutni valovi
Sestavine:
– 350 g masla
– 250 g sladkorja
– 450 g moke
– 6 jajc
– 2 cl ruma
– 1 vaniljev sladkor
– 1/2 zavitka pecilnega praška
– 3 velike žlice Nutelle
– 500 g skute
– 50 g sladkorja v prahu
Priprava:
Jajca ločimo. Skuto zmešamo s 50 g
sladkorja v prahu in 2 rumenjakoma.
Maslo, sladkor in 4 rumenjake kremasto stepemo. Dodamo rum in vaniljev
sladkor. Beljake stepemo in izmenično z moko dodajamo v rumenjakovo
maso. Pekač (velik približno 20 x 32
cm) namastimo in posujemo z moko.
Polovico testa damo v pekač in nanj
namažemo skuto (naj bo čez vse testo). V drugo polovico testa vmešamo
Nutello in ga namažemo na skuto.
Pečemo pri 160 °C približno 1 uro.

NAPOVEDNIK tečajev kuhanja za FEBRUAR 2015
3. 2.
5. 2.
6. 2.
10. 2.
12. 2.
17. 2.
19. 2.
27. 2.
4. 3.
6. 3.
14. 3.

Kruh in krušno pecivo 2 ....................................
Sladko popoldne – Sacher torta – NOVO.............
Izvrstne jedi iz pečice ......................................
Enolončnice ...................................................
Kruh in krušno pecivo 1 ...................................
Pecivo iz kvašenega testa ................................
Meso – od nakupa do priprave ..........................
Kuharske urice (otroci 8–12 let) .......................
Testenine, rižote, njoki ...................................
Arabska kuhinja – NOVO...................................
Arabska kuhinja – NOVO...................................

ob 17.00
ob 17.00
ob 17.00
ob 17.00
ob 17.00
ob 17.00
ob 17.00
ob 12.00
ob 17.00
ob 17.00
ob 13.00

Prijave in dodatne informacije: 041 600 275 – Andreja
Prosim za predhodno rezervacijo terminov vsaj 3 dni pred tečajem.

AGROKO D.O.O., KEBETOVA UL. 5, KRANJ

Tečaji kuhanja in delavnice za vse generacije.
Aktualne informacije na:
www.facebook.com/Andrejinakuhinja.si
e-pošta: kotlovsek.agroko@t-2.net
Agroko, d. o. o., Andrejina kuhinja, Jelenčeva ul. 1 (Center IBI vhod B1, 1. nadstropje), 4000 Kranj
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Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe
s pitno vodo v Mestni občini Kranj
S 1. januarjem 2015 so v Mestni občini
Kranj začele veljati spremenjene cene
in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V občinah, kjer je Komunala
Kranj izvajalka javne službe oskrbe s pitno vodo, je bila sprejeta enotna cena za
pitno vodo, in sicer po novem vodarina
znaša 0,44 EUR/m3 brez DDV, omrežnina za vodo pa 4,20 EUR na mesec
brez DDV za vodomer premera DN 20.
Skladno z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja mora biti cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljena iz
variabilnega (vodarina) in fiksnega dela
(omrežnina voda).
Vodarina se uporabnikom zaračunava
glede na dobavljeno količino pitne vode
v kubičnih metrih, omrežnina pa se
zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot
DN (premer vodomera v milimetrih). V
vodarino so po novem vključeni stroški,
povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški
materiala, storitev, dela in ostali stroški)
ter stroški vodnega povračila (vodno
povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč v lasti države).
V ceno omrežnine so vključeni stroški
najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki
je potrebna za izvajanje javne oskrbe s
pitno vodo. Po novem so vključeni tudi
stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne
menjave vodomerov, ki se mora izvajati
vsakih pet let.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Podatka o odstotku spremembe
cen ni mogoče enoznačno opredeliti, saj se spreminja način obračuna. Uporabniki s povprečno porabo vode v individualnih objektih
na območju Mestne občine Kranj
bodo plačevali manj, medtem ko
se bo pri večini uporabnikov v večstanovanjskih objektih mesečni
strošek oskrbe s pitno vodo zvišal.

GLAVNE SPREMEMBE PRI CENAH,
OBLIKOVANIH PO NOVI UREDBI
O

Strošek vodnega povračila je po
novem vključen v ceno vodarine in se
na računu ne izkazuje več kot posebna
cenovna postavka.
O Strošek obnove, vzdrževanja ter
menjave vodomerov je po novem
vključen v ceno omrežnine za vodo in

se na računu ne prikazuje več kot posebna cenovna postavka – t. i. števnina.
O V ceno omrežnine za vodo so po
novem vključeni tudi stroški obnove
in vzdrževanja hišnih priključkov na
javni vodovod. Vodovodni priključki so
pomemben člen vodovodnega sistema.
So v lasti uporabnika, a zaradi zagotavljanja ustrezne oskrbe s pitno vodo z
njim upravlja izključno izvajalec gospodarske javne službe. Pred spremembo
so se stroški raznih posegov na vodovodnem priključku uporabniku zaračunali
po opravljeni storitvi, po novem pa so ti
stroški že vključeni v ceno omrežnine.
O Pri izračunu omrežnine za vodo so
upoštevani novi faktorji omrežnine iz
Uredbe.
V spodnji tabeli so prikazani faktorji po
nekdanjem pravilniku o oblikovanju cen
in faktorji, ki jih je država določila v novi
uredbi. Za posamezne premere vodo-

Za uporabnike v MESTNI OBČINI KRANJ
PRED SPREMEMBO

PO SPREMEMBI

Premer
vodomera

Faktor

Cena
omrežnine
za vodo
v EUR brez DDV

Faktor

Cena
omrežnine
za vodo
v EUR brez DDV

20

1,67

4,77

1

4,20

25
40
50
80
100
150

2,50
6,67
10,00
33,33
50,00
100,00

7,14
19,03
28,55
95,16
142,75
285,50

3
10
15
50
100
200

12,59
41,90
62,97
209,90
419,81
839,61
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merov so prikazane tudi cene omrežnine za vodo pred in po spremembi zakonodaje.
Zaradi novih faktorjev, ki jih je država
določila z uredbo, se je cena omrežnine
za vodo bistveno povečala pri vodomerih večjih premerov.
O Spremenil se je način obračuna
omrežnine za vodo v večstanovanjskih
objektih, ki imajo skupni vodomer. Po
novem se za vsako stanovanjsko oz.
poslovno enoto obračuna omrežnina
za priključek s faktorjem omrežnine 1.
To pomeni, da je omrežnina, ki jo bodo
po novem plačevali uporabniki v večstanovanjskih objektih za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor,
enaka omrežnini v individualnih hišah
z vodomerom DN 20. Do sedaj se je
strošek omrežnine v večstanovanjskih
objektih za skupni vodomer, ki je praviloma večjih dimenzij, delil po številu stanovanjskih oz. poslovnih enot. Skladno
z novo uredbo so torej uporabniki v individualnih objektih in v večstanovanjskih
objektih izenačeni. Trenutno uporabniki
v večstanovanjskih objektih plačujejo
zelo različne stroške omrežnin, saj so ti
porazdeljeni glede na število stanovanj
oz. poslovnih prostorov. Na primer: pri
enaki dimenziji vodomera je strošek
omrežnine v objektu z več stanovanji na
posamezno stanovanje nižji kot v objektu z manj stanovanji.

PRIKAZ POSTAVK NA RAČUNU PRED IN PO SPREMEMBI

Cenovne postavke na
mesečnem računu gospodinjstva
za oskrbo s pitno vodo
pred spremembo

Cenovne postavke na
mesečnem računu gospodinjstva
za oskrbo s pitno vodo
po spremembi

za uporabnike v MESTNI OBČINI KRANJ
vodarina (0,3065 €/m3)
vodno povračilo (0,0935 €/m3)

vodarina (0,44 €/m3) *

omrežnina voda (4,77 € za DN 20)

omrežnina voda (4,20 € za DN 20) **

števnina (1,544 € za DN 20)

poračun števnine (-1,41 €) ***

* Strošek vodnega povračila je po novem vključen v ceno vodarine in se na računu ne izkazuje več
kot posebna cenovna postavka.
** Strošek obnove, vzdrževanja ter menjave vodomerov je po novem vključen v ceno omrežnine za
vodo in se na računu ne prikazuje več kot posebna cenovna postavka – t. i. števnina. Prav tako so po
novem v ceno omrežnine vključeni tudi stroški obnov in vzdrževanj vodovodnih priključkov. Ti so se
uporabniku zaračunali po opravljeni storitvi, po novem pa so ti stroški že vključeni v ceno omrežnine.
*** Pred leti smo, v skladu z občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo, pri obračunu uvedli postavko, t. i. števnino. Zbrana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov upravljanja, vzdrževanja in
zamenjave vodomerov. Skladno z zakonodajo moramo vodomere vzdrževati, overjati in menjati na
vsakih pet let. Višina cene števnine je bila odvisna od premera vodomera. Poračun pomeni vračilo
dela števnine iz neporabljenih sredstev preteklih let, kar bo dodatno pri uporabnikih, ki so števnino
plačevali pred letom 2010, v naslednjih treh letih zniževalo mesečni strošek za oskrbo s pitno vodo.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE
Vlada Republike Slovenije je v mesecu
novembru 2012 sprejela novo Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/2012). Uredba je stopila v veljavo 1.
1. 2013, občine bi cene morale uskladi-

DOSTOP V UPRAVNO STAVBO KOMUNALE KRANJ NA ULICI
MIRKA VADNOVA 1 PO NOVEM OMOGOČEN TUDI INVALIDOM
Z ureditvijo invalidske dvižne ploščadi smo uredili prijazen dostop do blagajne
in sprejemnih prostorov tudi gibalno oviranim osebam. Novost je dobrodošla
tudi za mamice z otroškimi vozički. Uredili smo tudi parkirni prostor, namenjen
invalidom. Pred ali ob obisku nas lahko pokličete po telefonu številka 04 28
11 300 ali na 04 28 11 307. Dogovorimo se lahko tudi za brezplačen prevzem
ključa za invalidsko dvižno ploščad, kar bo dodatno olajšalo pogostejše obiske.

ti do 1. 4. 2014. V skladu z novo metodologijo je Komunala Kranj kot izvajalec
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravila enoten elaborat za potrditev cen oskrbe s pitno vodo
v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor
in Jezersko. Elaborat je Svet Mestne
občine Kranj potrdil dne 21. 5. 2014,
spremenjene cene in način obračuna
storitev oskrbe s pitno vodo pa so bile
uveljavljene s 1. 1. 2015, in sicer z dnem,
ko je začel veljati medobčinski sporazum
o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo med vsemi občinami, v katerih
Komunala Kranj izvaja storitev.

Čisto je lepo.

Slovenska postelja
Podjetje, ki proizvaja in prodaja po meri kupca

Besedilo Miroslav Cvjetičanin
oslujejo sicer od leta 1992, vendar pa so prevzeli del proizvodnje bivšega podjetja Sukno Zapuže, kjer tradicija predelave volne sega v leto 1825. Od leta
1995 jih poznamo pod blagovno znamko Slovenska postelja®. Ukvarjajo se
s proizvodnjo žimnic in vzmetnic ter posteljnine, dodatno pa izvajajo tapetniške storitve. Izdelki so rezultat lastnega razvoja in tehnologij. Izdelke prodajajo v
lastni prodajni mreži in pod lastno blagovno znamko po načinu svetovanja in načelu »prodaja po meri kupca«. Želijo postati vodilno, inovativno podjetje na področju
proizvodnje in prodaje žimnic v Sloveniji in širše. Danes jim to zelo dobro uspeva.
Njihovi najodmevnejši dosežki so se začeli leta 1994 z odkupom in predelavo
domače volne, takrat je bil začetek proizvodnje vzmetnic z žepastimi vzmetmi. Leto
kasneje so razvili antidekubično ležišče Valdoltra. Leta 1998 so pridobili slovenski
znak kvalitete pod oznako SQ 0361, leto kasneje je bila razvita posteljna podloga
za navtiko in avtodome Yaht flex. Dobili so bronasti ceh Obrtne zbornice Slovenije za proizvodni program Slovenska postelja®. Leta 2000 so začeli s proizvodnjo
inovativnega krogličnega ležišča Arena in vzglavnika. Pridobili so standard ISO
9001:2000 iz področja dejavnosti organizacije: razvoj, prodaja, svetovanje in proizvodnja vzmetnic, žimnic in posteljnine. Prejeli so nagrado ljubljanskega pohištvenega sejma za inovativno otroško zibko Klemen. Leta 2011 so razvili novi vsestranski spalni sistem Krka in prejeli bronasti ceh Obrtne zbornice Slovenije. Slovenska
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Vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in aluminijasta vhodna vrata
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NOVO V PONUDBI:
OKNA ALU/LES,
VHODNA VRATA
IN SENČILA ALU

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

HAUSMART D.O.O., SV. DUH 139, ŠKOFJA LOKA

MODRA ŠTEVILKA

postelja je iz Begunj. Danes imajo
deset svojih prodajnih mest po celi
Sloveniji. Na Gorenjskem sta v
Begunjah in v Kranju.
Njihovi proizvodno-prodajni »paradni konji« so ležišča. V njihovem
programu jih je kar deset.
LEŽIŠČA IZ LATEKS JEDRA. Lateks je
pena, pridobljena iz izcedka mlečne
tekočine nekaterih dreves kavčukovca. Vsebuje odprte in med seboj
povezane mehurčke, ki ležišču omogočajo pretok zraka. Lateks se ne
drobi, torej ne povzroča prahu in je
zaradi antistatične in antibakterijske
lastnosti negostoljuben mnogim
mikroorganizmom. Pravilna izbira
trdote, višine in sestave lateks ležišča
omogoča udobje, ki sodi v sam vrh.
Ležišče z leti ne izgubi elastičnosti ali oblike. V ležiščih iz lateksa se
pršice ne razvijejo. Lateks je prijeten
na otip, slabše pa absorbira telesno
vlago, zato mora ležišče imeti možnost zračenja spodnjega dela (letvice, letvena podloga). Ni primeren za
vlažen prostor ali plovila in za ljudi z
močno povečano telesno težo.
PUHIN JEDRA. Ta jedra so izdelana iz
hladno pihane pene nove generacije,
ki je ekološko prijaznejša in ima večjo elastičnost. Peno odlikujejo higroskopičnost in dejstvo, da ne zagotavlja ugodnega okolja za razvoj pršice.
Ležišča iz PUHIN jedra so higiensko
neoporečna, omogočajo pretok zraka, v določenih strukturah pa delujejo antidekubično. Vzdrževanje teh
ležišč je zaradi majhne teže in upogljivosti zelo enostavno in nezahtevno.
Po udobnosti se – predvsem penasta
ležišča višjega cenovnega razreda –
lahko primerjajo z ležišči iz lateksa.
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ŠLARAFIJSKE VZMETI. Šlarafijsko
vzmetenje predstavljajo ročno pletene vzmeti premera 5 centimetrov, ki
se med seboj prepletajo. V enojnem
vzmetenem jedru dimenzij 200 krat
90 je med 600 in 800 vzmeti, ki so
kar 6-krat ovite okoli osi, kar omogoča izredno prožnost ter dolgo življenjsko dobo. V ponudbi imajo tri modele ležišč s šlarafijskim vzmetenjem,
ki se razlikujejo po nadgradnji, ki je
dodana jedru. Osnova je kompaktno
šlarafijsko 5-consko vzmetenje, ki je
lahko v različnih trdotah ter oblikah.
Prav tako je možna različna višina
vzmetnega jedra. Klasično se uporablja 14 centimetrov visoka vzmet,
ki je pri straneh ojačana z jeklenim
okvirjem in glede na težo uporabnika so v določenih delih vgrajene
dvojne vzmeti. Ležišče je robustno,
znano po izredno dolgi življenjski
dobi in je primerno za osebe s povečano oz. osebe z zelo povečano telesno težo. Pri naročilu je zato treba
podati telesno višino in težo. Posteljno dno je lahko klasično, s fiksnimi
letvicami, oblazinjeno ali s prožnim
letvenim dnom. Šlarafijsko ležišče
se ne prepogiba, kar pomeni, da ni
možna uporaba v kombinaciji z dvižnimi letvenimi podlogami. Za ljudi s
prekomernim potenjem se priporoča
model bio-medical šlafarija z vgrajenim klimatskim modulom. Ležišče
se obrača v vse smeri.
BONELL. Bonell vzmetno jedro je
klasično in ima v enojnem ležišču
dimenzij 200 krat 90 centimetrov
približno 200 samostojnih vzmeti,
ki so med seboj povezane z navito
žico in dvojnim jeklenim okvirjem.
Premer vzmeti je približno 10 centimetrov, visoke pa so 14 centimetrov.
Z debelino žice se uravnava trdota
ležišča.
ŽEPASTE VZMETI. Žepaste vzmeti TFK imajo posamezne vzmeti
obdane s tekstilnimi vrečkami, ki so
samostojne in prišite druga zraven

Po dobrem spancu se življenje pozna

druge. Vzmeti so kar 7-krat ovite okoli svoje osi, kar omogoča izredno prožnost in
prilagodljivost obliki telesa. Uporabljajo patentirane sodčkaste oblike vzmeti, ker so
na dotik izredno mehke, pri povečanem pritisku na vzmet pa se trdota stopnjuje.
Lahko so vpete v dvojni jekleni okvir ali pa vdelane v okvir iz pene. Žepasto jedro
nam omogoča najboljšo prilagoditev glede na težo in obliko telesa, saj posamezne
vzmeti med seboj niso vpete oz. pletene. S tem dosežejo delni stranski oprijem,
oblika vzmeti pa omogoča vedno enako silo podporne moči. Možna je izvedba v
različnih trdotah. V enojnem vzmetnem jedru klasičnih dimenzij (200 × 90 cm) je
500 ali več vzmeti.
INOVATIVNA LEŽIŠČA. Kroglično ležišče je bilo razvito s pomočjo preučevanja medicinske znanosti in fizike, kako v enem sistemu ponuditi čim več rešitev za idealno
spanje. Model ARENA je inovativno kroglično ležišče, ki nam omogoča namestitev
v položaj, ko ni napeta nobena mišica. Osebe z ortopedskimi težavami torej kmalu
občutijo olajšanje. Osnovni princip delovanja krogličnega sistema ležišča je v umikanju kroglic s področja večjega v področje manjšega pritiska. Ravno prosto gibanje
kroglic in prilagajanje le-teh telesu omogoča namestitev v stabilni spalni položaj.
Neposredno okrog telesa se ustvari idealna mikroklima, saj lesene bukove kroglice
pomagajo vzdrževati idealno vlažnost, temperaturo ter zračnost telesa.
Sistem Krka predstavlja najvišji dosežek v razvoju optimalnega ležišča za zdravo
spanje. Uporabljen je mehanizem, ki podpira letve v aktivni medsebojni povezavi,
kar omogoča najboljšo možno podporo telesa med spanjem. Ta patentirani mehanizem Krka podpira telo povsem enakomerno in po vsej dolžini telesa. Prilagodi
se katerikoli obliki telesa ne glede na telesno težo in omogoča drastično zmanjšanje pritiskov na vretenca hrbtenice. Ta učinek dosežejo z mehanizmom, ki je
vgrajen v posteljno podlogo. Le-ta prenaša sile pritiska telesa iz območja večje na
območje manjše obremenitve in podpre določen del telesa, kjer je podpora potrebna.
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Oprema za predsobo
v novi hiši
Bralka Metka iz Kranja se je pred kratkim vselila v novo hišo,
ki še ni v celoti opremljena. Čim prej želi opremiti predsobo, ki
je še najbolj neurejena. Potrebuje večjo garderobno omaro za
spravljanje plaščev, omaro za čevlje, predalnik za vso otroško
kramo (rokavice, kape, šali …) in ogledalo.

Besedilo: Jernej Červek, u. d. i. a.
ri opremi predsobe so bili upoštevani vsi napotki in želje bralke,
da bi dobila nasvet za udobno in
moderno opremljeno predsobo, ki
že ob vstopu v hišo odseva stil celotnega
doma.
Ob vstopu v hišo je najprej na desni strani manjši prostor z dostopom do toaletnega prostora, nasproti vrat pa je širok
hodnik, ki vodi v druge prostore v hiši. V
manjšem prostoru stoji velik predalnik
širine 120 in višine 144 centimetrov z 12
predali. Predali so različnih barv, tako si
lahko v 5-članski družini lažje razdelite
prostor za shranjevanje in vzdržujete
red. Nad predalnikom je še nekaj prostora za shranjevanje ključev, pošte in
drugih manjših stvari. Nasproti predalnika je obešalnik za plašče in dežnike
ter manjši tabure, kamor se lahko usedete ob obuvanju čevljev.

P

Če iščete rešitev za
preureditev stanovanja,
nam opišite in skicirajte
svoj problem. Ne pozabite
na mere in druge podatke,
dopišite tudi svoje želje.
V čim večji meri jih
bomo skušali upoštevati.
Pisma pričakujemo na
naslov: Gorenjski glas,
”ARHITEKT”, Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj.

Na drugem delu predsobe – v hodniku – je postavljena vgradna omara z drsnimi
vrati. V omari je prostor za plašče in čevlje. Nasproti omare je večje ogledalo ter
slike, ki poživijo predsobo.
Barve pohištva so v svetlo rumenih, zelenih in modrih odtenkih, pri čemer prevladuje rumena barva. Rumeno je pobarvana tudi najdaljša stena hodnika. Na
tleh je položena keramika v svetlo sivi barvi, ki je lahka za čiščenje. Predlagam
vam, da prostor dodatno osvetlile s stropnimi lučmi nad garderobno omaro in
ogledalom ter predalnikom.
Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena pohištva, ki obsega
garderobno vgradno omaro, tabure, predalnik, obešalnik in ogledalo, je 700
evrov.
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Pet let že najcenejši
Družba GEN-I je zmagala kot najugodnejši ponudnik v dveh kategorijah –
električna energija ter električna energija in zemeljski plin.

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin
ružba GEN-I se je udeležila licitacije Zveze potrošnikov Slovenije v kampanji »Zamenjaj in prihrani« in
ponudila najugodnejše cene za električno energijo
ter za paket električne energije in zemeljskega plina
skupaj. GEN-I že vse od vstopa na trg gospodinjstev izpolnjuje obljubo, da bo svojim odjemalcem Poceni elektrike in
Poceni plina dolgoročno zagotavljal ugodne cene električne energije in zemeljskega plina, kar dokazujejo tudi ana-

D

lize in poročila uradnih inštitucij, saj imajo gospodinjski
odjemalci električne energije v Sloveniji že pet let zapored
najnižje cene prav pri podjetju GEN-I. To se je znova potrdilo tudi v kampanji skupinskega nakupa ZPS »Zamenjaj
in prihrani«, kjer je na licitaciji, ki je potekala 16. oktobra in
v kateri so sodelovali vsi pomembnejši slovenski dobavitelji
električne energije in plina, predložil zmagovalno ponudbo
tako za električno energijo kot tudi za paket električne energije in zemeljskega plina.
Družba je prejela nominacijo za prestižno evropsko podjetniško nagrado – European Business Awards.

GEN-I že 5 let najcenejši
dobavitelj električne energije v Sloveniji.
C
E
S
ME ČNA
I
V
PR KTRI A
ELEERGIJ ČNO!
EN EZPLA
BR

Po podatkih Direktorata za energijo je lahko vaš
tradicionalni dobavitelj elektrike dražji tudi do 21 %.
Zamenjajte dobavitelja - hitro in enostavno.
Pokličite 080 1558 in zahtevajte pogodbo
za dobavo Poceni elektrike. Podpišite jo in to je vse!
Podrobnosti za vas uredi ekipa
www.pocenielektrika.si.

POCENI ELEKTRIKA

www.pocenielektrika.si 080 1558

GEN-I, d.o.o., Vrbina 17,
8270 Krško, Slovenija

Ponudba velja do 31. 1. 2015 za nove gospodinjske odjemalce električne energije GEN-I. Ugodnosti iz drugih akcij se ne seštevajo. Več informacij na
www.pocenielektrika.si. Več o najnižjih rednih cenah električne energije GEN-I najdete v uradnih poročilih Direktorata za energijo na www.mzip.gov.si.
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Prvi leseni nizkoenergijski
dom za starejše
Jelovica – poleg vrtcev in šol – predstavlja nov mejnik lesene gradnje
javnih objektov.

N

jegova posebnost je v izjemni energetski učinkovitosti
in uporabi lesa ter naravnih
materialov. Skoraj 3000 kvadratnih metrov velik objekt so v Jelovici
postavili v mesecu dni, sledila so dela do
faze na ključ in urejanje okolice. Objekt
je tako pripravljen za vselitev.

V Jelovici s postavitvijo prvega lesenega
doma za starejše v Sloveniji dokazujejo
svoje znanje in izkušnje pri gradnji nizkoenergijskih objektov in hiš iz lesa. Gre
za visoko energijsko učinkovit objekt,
izdelan skladno z najnovejšimi evropskimi smernicami za oskrbo starejših oseb.
Obenem zagotavlja izjemno energetsko

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

varčnost, zato lahko investitor pričakuje
nizke stroške ogrevanja, uporabniki pa
prijetno bivanje v objektu.
Izdelava lesenega doma je bila konstrukcijsko zahtevna. Gre za objekt velikih
dimenzij z veliko steklenimi površinami,
zato so v Jelovici iskali inovativne rešitve
na več področjih. Izboljšan izolativni kon-

Naše izdelke odlikujejo kakovostni
naravni materiali:
O 100-odstotno naravna volna,
O kokosova vlakna, ajda, pira, O 
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strukcijski sistem Termo Plus s toplotno
prehodnostjo 0,115 W/m2K in vgrajenimi
lesenimi okni Jelostar s troslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo 0,88 W/
m2K zagotavljajo nizkoenergijski razred
stavbe in njeno zrakotesnost.
Priprava projekta je zahtevala večmesečno delo različnih strokovnjakov, projektantov in statikov. Poseben izziv za
Jelovico je bila organizacija projekta, od
naročanja materialov, natančne izdelave
lesenih montažnih elementov do logistike in transporta elementov na lokacijo,
ki je bila usklajena z montažo objekta.
Natančna izdelava lesenih elementov
stavbe v proizvodnji je kasneje narekovala natančno postavitev objekta, ki je
bil pokrit v dobrem mesecu dni, kar je
za objekt takšnih razsežnosti nekajkrat
hitreje od klasične gradnje.
Zasnovo lesenega doma za starejše občane so oblikovali domači in tuji strokovnjaki različnih področij: Lidija Malerič Kamnikar, Franci Imperl in Hans Peter Winter.
Funkcija je narekovala obliko. Skoraj 3000
kvadratnih metrov uporabnih površin v
dveh nadstropjih se funkcijsko navezuje

Nov mejnik lesene gradnje javnih objektov

na obstoječ dom v bližini, a že na zunaj kaže drugačno vsebino. Od centralnega
hodnika se na levo in desno stran odcepita dva enaka trakta v pritličju in nadstropju, kjer je po osem enoposteljnih sob in dve dvoposteljni, kuhinje s shrambo ter
jedilnice. Zaradi velikih steklenih površin so prosti svetli, lesena terasa v središču
pa predstavlja dodaten prostor za sprostitev. Na južni strani objekta je vrt za prostočasne aktivnosti.
Dom za starejše občane v Kočevju se odlično zliva z identiteto kraja, saj je les
v najbolj gozdnati pokrajini v Sloveniji uporabljen kot konstrukcijski in obenem
dekorativni element na zunanjem delu stavbe.
NOV MEJNIK PRI GRADNJI LESENIH JAVNIH OBJEKTOV. Slovenija je
poleg lesenih šol in vrtcev ter večnamenskih dvoran dobila tudi prvi lesen
dom za starejše, kar predstavlja nov pomemben mejnik trajnostne gradnje
javnih objektov pri nas in dober zgled za tujino. Za družbo Jelovica je Dom
za starejše občane v Kočevju pomembna referenca, s katero potrjuje svoje
znanje, izkušnje in inovativnost pri gradnji energijsko varčnih lesenih hiš in
velikih objektov.

TRGOVINA STORITVE ZNANJE

CENTER ČISTIL

PROSEN COM d.o.o., čiščenje in trgovina
Poslovna cona A 47, 4208 Šenčur
Tel.: 04 25 71 428
delovni čas trgovine:
od 8. do 16., v soboto od 8. do 12.

www.prosencom.com

imamo tri čiste
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Top trendi notranjega
opremljanja
Boste letos opremljali ali prenavljali svoj dom? Preberite si, kaj bo letos »trendi«.

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin
prostorih ne smejo manjkati rastline! Vračamo se k ali kar v naravo,
tudi če živimo v bloku.
Moderno pohištvo moramo nujno pomešati s starim. Torej preden
kupite novega, dobro premislite, kateri

V

star kos pohištva boste obdržali. Nič
več ni modno, da je notranja oprema
doma sestavljena iz ultramodernih
kosov, pač pa se morajo moderni kosi
mešati s starimi, vašimi ali še starejšimi – na primer od starih staršev. Stene
morajo biti temne! Temni toni, barva
oglja, olivno zelena sta hit. Vendar ne
smejo biti v enem odtenku. Letos bodo

stene obogatene z digitalnimi printi ali
teksturami, posebej prirejene željam
posameznika.
Teksture so se vrnile v modo in izpodrivajo sterilen videz prostorov, ki je prevladoval v zadnjih letih. Kot napovedujejo notranji oblikovalci, boste prostor
letos obogatili s toplim lesom in tekstili
z naravnimi vzorci.

Udobno spanje prinaša prijetne sanje
Če si želite prijetne sanje ponoči, morate sanjati tudi podnevi. Sanjati o prenovljeni spalnici
po vašem okusu z novimi garderobnimi omarami, sanjati o novem ležišču, ki bo dajal podporo
vašemu telesu tudi med spanjem. Ja, in potem si morate te sanje tudi uresničiti.
Pohištva za spalnico ne kupujemo prav pogosto. Dvakrat, mogoče največ trikrat v življenju.
Nakup mora zatorej biti premišljen in načrtovan, odločimo pa se za pohištvo, ki bo
funkcionalno in estetsko ustrezalo našim zahtevam. Da bo ustrezalo prostoru, da bomo imeli
prostor za vse, kar v spalnici potrebujemo. Ne zapolnimo vseh sten z omarami, naj prostor diha.
Privoščimo si dovolj veliko posteljo. Privoščimo si kakovostno ležišče. Najbrž veste, da
moramo ležišče menjati vsakih 10 let. Ali je morda že čas za menjavo vašega?
Izberimo prijetne, tople, pomirjujoče barve. Kričeče barve pohištva v spalnico ne sodijo. Naj bo
naša spalnica oaza miru in prijetnega počitka. Tako, temelje za udobno spanje smo si zgradili.
Zdaj pa vam zaželimo samo še: prijetne sanje! Pa sporočite nam, kaj ste sanjali prvo noč, ki ste
jo prespali v novi spalnici na novem ležišču.
Obiščite salon pohištva Prevc v Dorfarjah ali Alples studio Ljubljana BTC za brezplačen
izris spalnice, vsa razstavljena ležišča pa lahko tudi preizkusite.

Salon Prevc Kranj, Dorfarje 17, Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC, BTC hala 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: alples.studio@prevc.si

Več informacij
na www.prevc.si
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Ali se zamenjava dobavitelja res
vedno splača? Nikakor!
Za znižanje cen elektrike menjava dobavitelja ni nujna, raje preverite najnovejšo ponudbo pri
obstoječem dobavitelju, svetujejo v družbi Elektro Gorenjska Prodaja.

OGLASNO SPOROČILO

Znižajte si račun
za elektriko pri Elektru
Gorenjska Prodaja
Elektro Gorenjska Prodaja gospodinjstvom ponuja več različnih paketov in ugodnosti, zato si
lahko gospodinjstvo vsak trenutek zniža stroške za elektriko.
Odjemalcem priporočamo, da
na našem spletnem mestu www.
eg-prodaja.si sproti preverjajo, katere nove pakete in kako
ugodne cene smo zanje pripravili, in si dodatno znižanje cen
zagotovijo z zamenjavo paketa.
Torej, če aktivno iščete prihranke, ne prenaglite se z menjavo
dobavitelja, dokler ne preverite
aktualne ponudbe obstoječega dobavitelja. Tako boste tudi
najlažje ugotovili, ali morda drugi
dobavitelji v svojih oglaševalskih
akcijah le navidezno ponujajo
nižje cene, saj so njihove primerjave pogosto prilagojene
njihovim potrebam. Pazljivost ne
bo odveč niti pri uporabi Primerjalnika stroškov oskrbe Agencije
za energijo, saj ta v skladu z no-

vim energetskim zakonom ne zajema več vseh ponudb na trgu,
temveč samo še določene, ki
niso nujno najugodnejše.
Prihranite s paketom
Zakleni cene!
Elektro Gorenjska Prodaja ponuja
zelo ugoden paket Zakleni cene!,
ki gospodinjstvom zagotavlja zelo
konkurenčne cene elektrike do
konca leta 2017. Vsem kupcem,
ki se bodo za paket Zakleni cene!
odločili do konca meseca februarja 2015, bomo poleg ugodnih cen
podarili še dodatnih 10 evrov bonusa za elektriko na prvem računu. Zagotavljamo pa še vrsto drugih prihrankov. Z uporabo trajnika
ali e-računa lahko prihranite do
9,90 evra na leto. Naše položnice
lahko plačate brez provizije v vseh
poslovalnicah Delavske hranilnice
in samo s tem na leto privarčujete
do 25,20 evra. To je toliko, kolikor
povprečno slovensko gospodinjstvo plača za porabljeno elektriko
na mesečnem računu.
Enostavno do večjih
prihrankov
Menjava paketa ali dobavitelja
električne energije je zelo enostavna in brezplačna. Zahtevo za
zamenjavo paketa ali dobavitelja
lahko oddate na našem spletnem mestu www.eg-prodaja.
si ali pa nas pokličete na brezplačno številko 080 22 04 vsak
delavnik od 7. do 17. ure, lahko
pa se dogovorimo tudi za obisk
na vašem domu. Od vas bomo
potrebovali le zadnji račun za
elektriko, da bomo lahko uredili
vse potrebno.

Prihranki pri Elektru Gorenjska Prodaja
Vrsta prihranka
Popust e-račun
in trajnik
Popust Plačilo
položnic brez provizije
Bonus za elektriko*

Elektro Gorenjska
Prodaja

GEN-I

do 9,90 € letno

/

do 25,20 € letno

/

10,00 €

/

*Enkraten bonus za elektriko na prvem računu v okviru akcije paketa
Zakleni cene! do 27. 2. 2015

Primerjava cen in letnega stroška elektrike
Elektra Gorenjska Prodaja in GEN-I
Dobavitelj
Naziv
cenika

Elektro Gorenjska Prodaja
GEN-I
Zakleni cene!
Poceni elektrika
(2017)
(Redni cenik)
(€/kWh)
(€/kWh)

VT
MT
ET
Letni znesek računa
Letni prihranek

0,06491
0,03597
0,05897

0,06499
0,03599
0,05899

555,30 €
35,39 €

590,69 €

Cene električne energije v tabeli so brez DDV. Cenika sta objavljena na spletnih
mestih dobaviteljev www.eg-prodaja.si in www.pocenielektrika.si. Letni strošek je
izračunan za povprečno slovensko gospodinjstvo z obračunsko močjo 7 kW, ki v
enem letu porabi 4.092 kWh električne energije (1.992 kWh VT in 2.100 kWh MT).
Upoštevani so znesek omrežnine in ostali prispevki, določeni s strani države, ter
22 % DDV. V letnem prihranku so upoštevani tudi drugi prihranki, ki jih odjemalcem zagotavlja Elektro Gorenjska Prodaja. Izračun je narejen na dan 21. 1. 2015.

Srečno zaklenjena
cena elektrike

Zagotovite si super ceno
elektrike in 10 € bonusa
na prvem računu.
Samo do 27. 2. 2015.

Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj

V teh kriznih časih, ko varčujemo na vsakem koraku, se tudi
Elektro Gorenjska Prodaja ves
čas trudi, da so njegove cene
električne energije čim bolj ugodne in da svojim odjemalcem
pomaga prihraniti. Zastavlja pa se
vprašanje, ali je treba gospodinjstvom za nižji račun za elektriko
res zamenjati dobavitelja, kakor
v zadnjem obdobju zavajajoče
namigujeta GEN-I in Zveza potrošnikov Slovenije. V Elektru Gorenjska Prodaja zagotavljamo, da
to ni potrebno.

Ste zamenjali dobavitelja električne energije,
da bi znižali račun za elektriko?
Preverite svoj račun, če vam novi dobavitelj
res ponuja najnižjo ceno elektrike in
zagotavlja največji prihranek.
080 22 04 www.eg-prodaja.si

Fabiastično!
V preteklih letih se je škoda fabia uveljavila zaradi uporabnosti
in nadpovprečne prostornosti, zdaj je prišel čas posvečanja njeni
čustveni plati.

Škodina fabia combi

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin
blikovalci nove fabie so poudarili njen dinamični, mladostni del
značaja in jo približati mlajšim
kupcem. Temu so prilagodili tudi
možnost veliko več barvnih kombinacij
v kabini. Zaradi tega bo fabia delovala
sodobnejše, celo bolj elegantno.

O

Slovenski avto leta 2015 je škoda fabia.
Lansko leto je bila zmagovalka njena večja sestra octavia. Škoda je na osvajalnem
pohodu in gre nasproti vsem ljubiteljem
avtomobilov. Za oblikovalca je največji
izziv, ko je treba dobro idejo prenesti v
serijo. Celoten oblikovalski postopek je
izredno zapleten, sprememb med nastajanjem in iskanjem optimalne rešitve je
nešteto. »To je največji izziv za obliko-

valca – izvirno idejo peljati od začetka
do konca in ob tem skrbeti, da se bistvo
neke oblikovne rešitve ali uporabljenega
materiala na poti v serijsko proizvodnjo
ne izgubi. Nujno je usklajevanje s številnimi ekipami znotraj oblikovalskega
oddelka, inženirji in željami naših kupcev. Kompromisi so zaradi kompleksnosti posameznih procesov, povezanih ali
z materialom na vratih, armaturno plo-
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ščo ali sedeži, neizbežni. Težko je namreč uskladiti oblikovalsko vizijo z visokimi standardi ergonomskih zahtev. Kupcev vse to ne zanima – njihove škode morajo biti udobne in
preproste,« je povedala ena od glavnih oblikovalk nove fabie
Aleksandra Sladek Zaplatel, ki je pred leti oblikovala Volkswagnova vozila. Pri Škodi so ponosni na češke korenine. In
prav ostre linije, izrazite poteze in izbrušeni žarometi nove
fabie so na neki način poklon češki tradiciji steklarstva, za
katero je značilna izredna natančnost in kakovostna izdelava.
Posebnost so prav svetlobno refleksne zadnje luči. Poleg tega
so na primer spredaj elemente maske in žarometov naredili
optično izrazitejše. Vse to poudari širino avtomobila, podobno kot tudi poudarjeno oblikovan pokrov motorja z značilnimi robovi ob straneh. Ta učinek poudarijo široki, ostro
zarisani žarometi in v skrajne robove potisnjene meglenke. O
moči priča tudi čista horizontalna členitev zadka, k dinamiki
pa prispeva ostro začrtana tornado linija na boku. Povsem na
novo so določili proporce novega modela. Nova fabia je zato
nižja in širša kot doslej in tako deluje na cesti čvrsteje. S tem
so dosegli več kontrastov in vnesli igro svetlobe in sence. Vse
to daje avtu povsem samosvoj karakter. Novo fabio si lahko

vsak kupec individualizira kot še nikoli doslej. Na voljo je 15
barv zunanjosti in še poseben barvni koncept, kjer je moč
barvo strehe, platišč in zunanjih ogledal kombinirati. Poleg
tega ponujajo tri ravni opreme in številne možnosti dodatne
opreme. Pri razvoju tretje generacije fabie so veliko pozornost
namenili športnosti novega modela in ga izrisali bolj odločno. Rezultat tega je mladosten, svež in moderen avtomobil, ki
postavlja nova merila v svojem razredu.
GRESTA AVTO IN ČUSTVA SKUPAJ? Pri vsej čustvenosti je fabia
še vedno ostala več kot zvesta svojim osnovam in je tako prostorna, praktična, učinkovita pri porabi in polna pametnih
rešitev, kot še nikoli. Kljub dinamičnemu oblikovanju so prostornost še bistveno izboljšali. Prostornina prtljažnika je še
večja in je tako na prvem mestu v segmentu, potniška celica je
širša in daljša. Ob tem gre še za do deset novih Simply Clever
rešitev, med njimi tudi prvič tako imenovano MirrorLink tehnologijo, s katero je mogoče pametni telefon povezati z avtomobilom. Ob tem je nov model še do 17 odstotkov varčnejši in
opremljen s številnimi asistenčnimi sistemi iz avtomobilov
višjih segmentov. Naša fabia tako dokazuje, da se lahko emocionalnost in funkcionalnost dobro dopolnjujeta.
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ȗ Uȗȗ'mÕxÕxÕ, Delavska 4, Kranj, tel.: 04 27 00 235
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 
            !
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50.
Ogljikov dioksid (CO2"  #$  %&    '*%!  #  %'+  4' 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
!*%'$ %%**& '6910692,5 ter dušikovih oksidov.
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Še vedno brez tekmeca
Fiatova panda 4x4 je še vedno najkompaktnejši petsedežni
terenski avtomobil na trgu.

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin
erenec in mestno vozilo v enem ni nič novega, vendar ne v
tem avtomobilskem razredu.
Še vedno si upamo trditi, da ga ni avta v tem cenovnem
razredu, ki bi se tako učinkovito spopadal z večino izzivov
v različnih okoljih mestnih ulic, strmih, težko prevoznih poteh,
kolovozih, da ne napišemo kar brezpotij. Panda je prilagodljiva
povsod in kar je za nekatere tudi pomembno, ne izgleda več
kot »službeno« vozilo poštarjev, elektro instalaterjev in teleko-

T

Panda tudi v cross različici

munikacijskih delavcev. Panda je všečno mestno vozilo,
s katerim prideš povsod v vseh vremenskih razmerah.
In to šteje največ, tistim, ki se morajo s takimi vožnjami
vsakodnevno ali zelo pogosto spopadati.
Z zunanjo obliko panda 4x4 izraža pustolovski duh in
zanesljivost avtomobila. Takšne so denimo drzna geometrija prednjih in zadnjih odbijačev z vstavki v barvi
aluminija, ki nakazujejo kovinsko zaščito pod karoserijo, ter obrobe, ki brezhibno sledijo linijam karoserije
za popolno zaščito spodnjega dela avtomobila. Izbirate
lahko med dvema novima barvama zunanjosti: oranžno
in zeleno. Notranjost je oblikovana z veliko pozornosti, posvečene detajlom. Zelo odporni materiali, izredna
zvočna izolacija in oprema visoke kakovosti. Osupljive
značilnosti vključujejo novo zeleno armaturno ploščo, ki
obdaja instrumente, in prostorno vdolbino za shranjevanje, z blagom oblazinjene sedeže s posebnim vzorcem v
treh barvnih različicah in s poudarki iz eko usnja, panele
na sprednjih in zadnjih vratih, ki imajo prav tako vstavke
iz umetnega usnja, ter visok sredinski tunel s konzolo z
dodatnim prostorom za shranjevanje, ki dopolnjuje že
znanih štirinajst različic z dvokolesnim pogonom.
Ste pripravljeni preseči vse omejitve? S pando 4x4 zaradi
težavnega terena ni več izgovorov, saj se je z vnemo in
očarljivostjo vedno pripravljena spopasti z vsakim izzivom.
Že po naravi je brezskrbna in genialna, ta panda pa je
tudi izredno nadarjena: vsako še tako majhno oviro zna
spremeniti v veliko priložnost za zabavo.
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- Dick Fosbury, Zmagovalec skoka v višino na Olimpijskih igrah leta 1968.

”Kadar kdo trdi, da je nekaj nemogoËe,
mu dokaæite nasprotno.“

POVSEM NOVA MAZDA3. UPRI SE OBI»AJNEMU.
Dick Fosbury je obrnil na glavo svet skoka v viπino. Sledil je lastni intuiciji, verjel vase in osvojil
olimpijsko zlato v ”Mexico68“. Nova Mazda3 je upor obiËajnemu. SKYACTIV TEHNOLOGIJA
zagotavlja ne zgolj boljπe zmogljivosti, ampak tudi veËjo uËinkovitost, s porabo od 3,9 l/100 km. Sistem
mobilne povezljivosti MZD Connect pa omogoËa uporabo πtevilnih spletnih storitev preko tvojega pametnega
telefona. Si za uæitek v spletni glasbi in druæbenih omreæjih? Upri se obiËajnemu! Nova Mazda3 æe od 13.990 EUR
in s 5-letno garancijo.

129$0$='$ļH2'ŧ

AVTO MOČNIK Kranj, Jezerska cesta 135, tel.: 04 281 77 17, www.avtomocnik.si
Poraba goriva: od 3,9 do 5,8 l/100km. Emisija CO2: od 104 do 135 g/km.
Vse nadaljnje informacije o speciﬁËni porabi goriva in speciﬁËnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v priroËniku o varËni porabi
goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplaËno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.mazda.si.

Fiat Panda že od 7.990,00 €
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Najboljši caddy!
Caddy postavlja nova merila v svojem razredu.

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin
ružinski avtomobil nikoli ne more
biti dovolj kvaliteten ali dovolj
velik in varčen. Spisek zahtev bi
lahko šel v neskončnost. In ravno
to so združili naši inženirji in oblikovalci v vseh izvedenkah novega caddyja za
osebno uporabo. Kvaliteta, učinkovitost
in vsestranska uporaba odlikujejo ter
postavljajo nova merila za vozila, ki jih

D

TECHNOLOGY TO ENJOY

UJEMITE AKCIJO LOS CEKINOS!

Do 5.050 € * prihranka / Podaljšano jamstvo 6Plus / Gratis zimske pnevmatike / Kasko za samo 1 eur/mesec*
Povprečna poraba goriva 8,5-3,8 l/100 km, povprečne emisije CO2 198-88 g/km. Emisijska stopnja: Euro 5 in Euro 6. Emisije NOx: 0,1913 - 0,0118 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00329 - 0 g/km.
Število delcev: 1,91 x 1011 - 0,0005 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.
*Prihranek je z DDV in je odvisen od modela na na zalogi in velja ob sklenitvi kredita, finančnega ali operativnega leasinga pod pogoji SEBON ter permanentnega Porsche Kasko zavarovanja.
Stranka prejme brezplačni set zimskih pnevmatik pri nakupu novega vozila SEAT. Če se nakup novega vozila SEAT financira preko skupine Porsche Finance Group Slovenia, je kupec upravičen
do permanentnega Porsche Kasko zavarovanja za 1 EUR / mesec v prvem letu zavarovanja. Premija vključuje 8,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko I. odstavka 44. člena ZDDV-1.
Akcija velja do 31. 3. 2015 oz. odprodaje zalog. Ostali pogoji akcije so razvidni na www.porscheleasing.si. Fotografije so simbolične.

Avtohiša Vrtač d.o.o.

Delavska cesta 4, 4000 Kranj
T: 04 270 02 52, E: info@vrtac.si, www.avtohisavrtac.si
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družine enostavno morajo imeti.
»Običajni« caddy nam je že dobro
znan, caddy maxi pa je vedno poln
presenečenj. Je neverjetno prostoren,
saj nudi dovolj prostora za sedem
oseb in njihovo prtljago. Poleg tega je
zelo prilagodljiv, saj se sedežne klopi
v prvi in drugi sedežni vrsti potniškega prostora lahko odstranijo. Kljub
temu da je 47 cm daljši od navadnega caddyja, je vseeno dovolj vodljiv in
okreten.
Kvalitetni in odporni materiali ter
do najmanjše podrobnosti skrbno
zaključena obdelava ustvarjajo prijetno atmosfero. Caddy se odlikuje
tudi z izrazito udobnim upravljanjem: volan, prikazovalniki in razni
elementi niso samo atraktivni na
pogled, ampak tudi pregledni. In
nenazadnje – tudi v notranjosti je
nivo hrupa manjši, kar pa ne bo osrečilo samo staršev.
V novem caddyju vas pričakujejo
udobni sedeži z prevlekami, katerih
barve so usklajene z notranjostjo. Za
sproščeno vožnjo bodo poskrbeli
novi, tihi motorji ter izboljšana akustika notranjosti – ni čudno, da bodo
otroci v svojih sedežih zelo hitro zaspali. Stres ostaja zunaj. Da bi se lahko optimalno izkazal v vsakdanu, je
moral prestati obsežna testiranja.
Rezultat tega je premišljena zasnova
odlagalnih mest s številnimi odprtimi in zaprtimi predali, mrežami in
držali. V 5- kot tudi opcijskem 7-sedežniku se za vse najde idealno mesto.
Načrtujete izlet ob koncu tedna z vso
družino? Novi »običajni« caddy ima
pet udobnih sedežev in veliko prostora za prtljago. Ali pa želite z enim od
svojih otrok oditi na vožnjo s kolesom okoli bližnjega jezera? S caddyjem to ni težava. Enostavno izgradite sedeže iz potniškega prostora in
naredite prostor za kolesa, ali pa zložite sedeže v razmerju 1/3 proti 2/3,
možnosti prilagajanja notranjosti so
številne. Rešitev obstaja tudi, če vam
pet sedežev ni dovolj.

*
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isto majkene cene.
Ne spreglejte ponudbe vozil Volkswagen,
ki so v prazničnem času spet na voljo po
zelo ugodnih cenah. Izberite svojega in
prihranite tudi do 6.500 EUR* ter ga hkrati
tudi kasko zavarujte za 1 EUR na mesec v
prvem letu**.

Za ve informacij obišite naš salon.

Emisije CO2: 116−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1–3,1 l/100 km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. V ceno je vključenih 800 EUR
prihranka z DDV, v primeru financiranja preko Porsche Finance Group
Slovenia pod pogoji akcije VWBON. Več na www.porscheleasing.si. **
Permanentno Porsche Kasko zavarovanje v prvem letu zavarovanja pri
Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, če bo zavarovanje
v veljavi vsaj 2 leti in je hkrati sklenjeno financiranje pod pogoji akcije
VWBON. Premija je navedena s 6,5 % DPZV, DDV ni obračunan v skladu s
1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1.

Delavska cesta 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200

www.avtohisavrtac.si
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Letalo na cesti
Oblika zadnjih stebričkov in stranskih oken spominja na obliko
repa letala.

Besedilo: Miroslav Cvjetičanin
srednja notranja srednja konzola na videz lebdi med voznikom
in sovoznikom. Prestavna ročica
na njej spominja na letalsko ročico. Zasnova armaturne plošče posnema
prerez letalskega krila. Senčnik instrumentov osrednje konzole in srednjih stebričkih je usmerjen podobno kot vzletna
steza in v vozniku vzbuja težnjo po pospeševanju. Svetlobna vodila okrog osrednje
konzole in srednjih stebričkov ter zelo
berljiv grafičen prikaz podatkov na zaslonu v višini oči in zaslonu naprave R-Link
2 tudi v letalu ne bi delovala kot tujek.
In vendar vozili boste po cestah, na katerih je maksimalna dovoljena hitrost le
130 kilometrov na uro, ne boste leteli,
čeprav oblikovalci novega renault espaca govorijo, da so ga oblikovali po letalskem navdihu. Renaultov espace je pred
dvajsetimi leti spremenil avtomobilski
svet, ko je na ceste poslal avto, ki smo
ga hitro poimenovali enoprostorec. Cela
avtomobilska industrija je takoj zasprintala za Renaultovo pogruntavščino in

O

danes, ko vemo, da skoraj ni avtomobilske znamke, ki bi ne imela enoprostorca, težko verjamemo, da je espace prvi
med prvimi.
Novi espace je zasnovan kot elegantni
križanec, ker k uveljavljeni notranjosti
družinskega avtomobila, kjer prednjačijo svetloba, preglednost in prostorska
praktičnost, zdaj želi dodati še plemeniti
slog aeronavtičnega navdiha. Pri Renaultu zagotavljajo, da prav novi espace
bolj kot kdajkoli uteleša oblikovni preporod znamke. Med največje prednosti
novega super družinskega avtomobila
v Renaultu uvrščajo izzivalno obliko
zunanjosti in kabino, kakršna še ni bila
videna v serijskih avtomobilih tega
razreda. Voznika pozdravi moderno
delovno okolje, drugačno od Renaultove
trenutne ponudbe. Izstopa tudi zaradi
dvignjenega, lebdečega sredinskega grebena. Francozi verjamejo, da so z novim
konceptualnim pristopom ubrali pravo
pot, da so zadržali prostornost izvirnika
in močno izboljšali njegovo modularno
prilagodljivost.
NAZAJ NA LETALO. Izrazitejši videz in
letalske podrobnosti namigujejo tudi na

športne vozne lastnosti. V prejšnjem je
bil voznik v tem smislu zapostavljen, saj
je bilo vse podrejeno udobju. V novem
espacu večjo osredotočenost na voznika
nakazuje že njegov delovni prostor. V
Renaultu pravijo, da bo po novem voznik kralj in ne pilot! Odločno prilagajanje vozniku dokazujejo tudi z implementacijo štirikolesnega krmiljenja, med
večje prednosti pa štejejo tudi prilagodljivo podvozje. Voznik bo med drugim,
s pomočjo stikala na sredinskem grebenu, izbiral različne vozne programe, ki
se jim bodo prilagajale tudi ambientalna
osvetlitev ter barva in oblika digitalnih
merilnikov. Tehnološko je espace naredil velik, velik korak naprej.
Renault espace bo maja tudi na slovenskem trgu. In komu je namenjen, kakšni vozniki oziroma ljubitelji avtomobilov naj si ga privoščijo? Na ceste prihaja
novost, ki odstopa od uveljavljenih
smernic. Trg in zahteve se spreminjajo
in espace je odgovor kupcem, ki tudi v
razredu velikih enoprostorskih vozil
želijo oziroma zahtevajo privlačnost,
drugačnost, celo drznost. Zadovoljni,
gospod bodoči voznik espaca?
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Kako varni ste na spletu?
Pametni telefoni, še bolj pametni računalniki, in uporabniki, ki včasih
skorajda nismo več kos vsej tej »pameti« … To so idealne razmere, da
vam lahko kdo mimogrede proda kakšno bučko ali dve o tem, kako
sedaj vse tajne službe tega sveta točno vedo, kaj ste komu pisali in kaj
boste jutri jedli za zajtrk. Resnica je malček drugačna.

Če bi se želeli zares ravnati tako, da ne bi mogel nihče zbirati nobenih podatkov o naših aktivnostih na spletu, bi se morali
izogniti uporabi mobilnih telefonov. No, takrat bi informacije o nas lahko zbirala soseda, ki ves dan gleda skozi okno …

Besedilo: Simon Ručigaj
e skrbite – četudi morda res
obstajajo načini, kako lahko ameriška tajna služba, ali pa katera
druga, vdre v vaš osebni telefon,
tega verjetno ne počnejo. Oziroma, vsaj
zaenkrat obstajajo druge nevarnosti vaše
elektronske prisotnosti.

N

Bolj kot tajne službe se namreč nad
informacijami o vas in vaših navadah
naslajajo razni prodajalci in podjetja, ki
vedno iščejo načine, kako vas ustrezno
nagovoriti ter predvsem kako vam nekaj
prodati. Pri tem jim ni treba vdirati v
vaše telefone in računalnike, saj jim
dovolj informacij morda dajete že sami.
Denimo, ko brskate po spletnih straneh,
se določene informacije lahko beleži-

jo tudi v tako imenovane »piškotke«, o
katerih je bilo veliko govora takrat, ko
je stopil v veljavo zakonski predpis, da
morajo podjetja uporabo piškotkov javno razkriti. A odtlej je šla tehnologija že
tako naprej, da – tudi če uporabo piškotkov onemogočite – lahko dokaj zanesljivo ugibajo, kaj ste gledali na neki spletni
strani in kaj bi vas še utegnilo zanimati.
Stvari se zdijo po eni plati strašljive –
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Včasih pomisleki in tudi neuporaba določenih novih
tehnologij niso odveč.

človek niti na internet več ne more pogledati, ne da bi nekdo prežal nanj in mu nastavljal kakšno potrošniško past.
A po drugi plati so sistemi še dokaj nebogljeni. Tudi ko
nekaj že kupimo, nam v raznih spletnih oglasnih okencih
še vedno reklamirajo tisto stvar – tako pa lahko naš odpor
do prodajalcev le še zraste. Če niso dovolj pametni, da bi
videli, da potovanja v Pariz, torbice iz spletne trgovine ali
tistega novega televizorja več ne potrebujemo.
Druga, resnejša skrb je zagotovo skrb za vaše datoteke
in slike, če jih imate slučajno spravljene nekje »v oblakih«. To pomeni, da ste jih objavili na Facebook ali pa
na Dropbox, to je tista storitev, kamor lahko zbašete svoje
datoteke na tak način, da so varno spravljene in jih predvsem lahko hitro in učinkovito pošiljate prijateljem zgolj
s pomočjo ene same povezave. V oblakih je toliko datotek,
da je iskanje tiste prave verjetno kot iskanje igle v kopici
sena. Zaenkrat Zatorej – dobro premislite, ali res morate neke zadeve objaviti na spletu, ali jih morate kopirati
nekam, kjer vam ponujajo varnost in zanesljivost, pa še
razne uporabne funkcije, ki so zabavne in koristne in oh
in sploh Le vprašanje časa je lahko, kdaj bo nekdo sistematično prečesal vse vaše reči, kdaj bodo strežniki znali
analizirati vse vaše fotografije in ugotoviti, katere izdelke
uporabljate ter katere bi vam lahko še ponudili. Ta prihodnost zagotovo ni daleč – Google denimo zna že prepoznavati ljudi na fotografijah. No, zaenkrat jih samo loči
med seboj – iz kopice fotografij zna denimo najti vse, na
katerih ste vi ali nekdo, ki ga vi želite poiskati.
Če takole na hitro povzamemo, je zelo blizu ugotovitev, da
največje tveganje pri rabi sodobnih naprav pravzaprav
predstavljamo sami sebi. Z nespametnim nalaganjem
stvari v internetne servise, z uporabo pametnih naprav in
aplikacij, za katere skorajda nihče več ne ve, kaj vse zares
zmorejo in katere podatke o nas pošiljajo njihovim tvorcem, je pravzaprav le od nas odvisno, koliko se bomo izpostavljali. A na to včasih marsikdo pozabi. Problem je v
tem, da internet ne pozablja.
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Lores, d. o. o.,
Šuceva 25, 4000 Kranj





62 I NAGRADNA KRIŽANKA
Jejmo bolje.
Cvmo bolje.

ZDRAVE IN OKUSNE JEDI. HITRO IN AVTOMATI<NO
KUHANJE. PRIHRANEK ENERGIJE, <SA IN DENARJA.
Za zveste bralce Kranjanke smo v sodelovanju s podjetjem AMC Slovenja, k v
Slovenj tr" vrhunsko posodo AMC n v polnos sled motu “Jejmo bolje.
Cvmo bolje.”, prpravl prvlano nagradno gro. Podjetje AMC Slovenja
podarja nagrade v skupn vrednos ve kot 500 EUR, ve o mo"nosh
sodelovanja pa preberte v nadaljevanju.
Prednos prprave hrane z delk AMC:
y ohranmo vsebno n kvalteto hrane
(ohranjo se vtamn n mnera),
y kuhamo enostavno n nadzorovano,
y 30-letna garancja na posodo n še daljša
"vljenjska doba AMC zdelkov,
y htro kuhanje za prhranek asa n
energje,
y kuharska novacja – avtomano kuhanje.
Za ve nformacj poklte našo brezplano
telefonsko števko 080-60-62 al pa nas
obšte na spletn stran www.amc.s n na
našem FB prolu
hp://facebook.com/amcslovenja.

NAGRADNA KRICANKA
1. nagrada:
ponev Hot Pan,
24 cm

2. nagrada:
;*  "
Santoku

3. nagrada:

 G

4. nagrada:
 4   
  
5. nagrada:
;* " 
 "
  
Tomato
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NAGRADNA
KRANKA

VRTNE
RASTLINE
ZA HRANO

ENSKO
IME
(BETKA)

SLOV.
SLIKAR
VLADIMIR

AFRIŠKA
VIRUSNA
MRZLICA

FRANC.
NIKALNICA

RIMSKA
BOGINJA
JEZE

ITAL.
SPOLNIK

OLGA
TAVAR

14

ZELENO
BARVILO

SESTAVIL
JANEZ
DEMŠAR

MEAVA
PRI
DOJENKU

AZIJSKA
DRAVA

LASTNOST
ZADAHLEGA

2

NAPRAVA
ZA
MERJENJE
(MN)

12

ITAL.
BEGUNEC
IZ ISTRE

LOJZE
SLAK

9

SLOVAN.
MOŠKO
IME

ODREDBA,
ODLOK
(STAR.)

ŠIMEK
VINKO

KLADA ZA
SEKANJE

PREBIV.
IRSKE (MN)

IGRALEC
GAŠPER ?

OBRAMBNI
NASIP
(MN)

3

ANG.
PLOŠIN.
MERA

RODNOST

13
JANEZ
BONINA

DIVJA
MAKA

6

KAR JE NA
SREDI

5

8

UELKA
KI CVI

10

7
VEZNIK

4

5

2

6

7

8

1

MEDMET
OBALOV.

11

ENAKI KI

TJA
VTAKNENO
VTI

3

KULTUR.
GIBANJE
HIP-?

SLAB
ZDRAVNIK

JUNAK
ROBIN ?

NEZNANEC

NORVEŠKI
JEZ.
IVAR

UDOVITE
NAGRADE

SINJSKA
VITEŠKA
IGRA

ATA

TOVARNA
IZ CELJA

MEDNAR.
AVTOMOB.
ZVEZA

ROMB
BREZ R

JAPON.
UMET.
(PAPIR)

JUNI
SAD

2

DEL
STAVBE,
VOGAL

MISLEC,
MODREC

NATANEN
PISNI
IZDELEK

1

STARA
ITALIJ.
VALUTA

3

5

Rešitve nagradne krianke s pripisanimi kontaktnimi
podatki pošljite do 21. februarja 2015 na naslov:
AMC Alfa Metalcraft d.o.o., Cesta 24 junija 31,
1231 Ljubljana – nu e .
Nagrade bomo rebali na druabnem dogodku v za etku marca
2015 med vsemi, ki boste poslali izpolnjen kupon. Nakup ni
pogoj za sodelovanje.
Vsi, ki se boste odzvali našemu povabilu na druenje in rebanje
nagrad, boste še dodatno nagrajeni z okusno in zdravo hrano,
pripravljeno z izdelki AMC, ter prakti nim darilom. O to nem
asu in kraju dogodka vas bomo obvestili na navedene kontakte.
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7

BOGAST.
GOZDOV

ZDRAVILIŠ.
V BELGIJI

UMET.
LATINSKO

ELEZ.
PROGA

3

2

10

6

5

11

12

Kupon za rebanje:
Geslo:
Ime in priimek:
Naslov:
Uporabnik AMC: DA / NE
E-pošta:

Svetovalec:
Tel:

4

1

7

6

13

14
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OVEN
21. marca–21. aprila

LEV
23. julija–23. avgusta

STRELEC
23. novembra–21. decembra

Precej se boste obremenjevali s tujimi težavami in s tem vsaj za nekaj
časa pozabili na svoje. Seveda to je
nekakšen način zdravljenja, a ima
kratek rok trajanja. Finančno se vam
odpirajo dobre priložnosti. Srečna
dneva bosta 5. in 20. 2. Misel meseca: ne sramujmo se napak, kajti na
napakah se učimo.

Brez vašega vpliva se bodo spremenile okoliščine in bolje bo, da se čim
prej prilagodite, saj bo v nasprotnem
primeru precej slabe volje. Kljub
modrosti ne boste uspeli razvozlati nečesa, kar je čisto preprosto.
Srečna dneva bosta 9. in 28. 2. Misel:
kdor obupa, svoje življenje spremeni
v usodo, s katero se sprijazni.

Ste v večnem pričakovanju boljšega
jutri. Smola je v tem, da se vi sami
niste še prav nič spremenili. Sedeti
križem rok in čakati na boljše čase je
iluzija, v kateri se preveč radi skrivate. Naredite konec temu. Srečna dneva bosta 16. in 27. 2. Misel meseca:
prebudimo v sebi željo po življenju in
tisoč želja bo živelo z nami.

BIK
22. aprila–20. maja

DEVICA
24. avgusta–23. septembra

KOZOROG
22. decembra–20. januarja

Zavist je prirojena vsakemu človeku, čeprav bi nekateri tajili, drugi pa
v sebi zatirali. Spoznanja vas bodo
oplemenitila in dobite nov pogled.
Sreča vam bo zelo naklonjena, zato
jo morate čim bolj izkoristiti. Srečna
dneva bosta 2. in 13. 2. Misel: sreča
je, da se človek zaveda, kako majhen
je, ko zraste.

Vedno znova si otežujete stvari. Cesta, po kateri hodite, ima tudi ovinke
oziroma bližnjice, ki jih ne izkoristite
ali pa vsaj ne dovolj. Konec meseca
februarja vam prinese nekaj lepega. In končno se zgodi nekaj, kar že
dolgo čakate. Srečna dneva bosta 7.
in 13. 2. Misel meseca: kdor sanje v
snov spreminja, ustvarja in gradi.

Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to prinese
pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je
prišel čas za tveganje, saj drugače
nikoli ne boste izvedeli, kaj bi vse še
lahko bilo. Vztrajnost! Srečna dneva
bosta 4. in 22. 2. Misel meseca: še
tako lepo življenje je brez majhnih
izzivov prazno.

DVOJČKA
21. maja–21. junija

TEHTNICA
24. septembra–23. oktobra

VODNAR
21. januarja–19. februarja

Spremembe bodo pozitivne, čeprav
tega ne boste takoj opazili. Strah, ki
ga boste ob tem občutili, bo odveč
in še v pravem trenutku se boste
zavedali, da ste pripravljeni na vse.
Srečna dneva bosta 10. in 15. 2.
Misel meseca: kdor drvi k stvarem
prepričan, da ga bodo osrečile, spregleda stvari, brez katerih ne bo nikoli
srečen.

Preveč očitno boste pokazali, da
hočete, da obvelja vaš prav. Nekomu
to ne bo preveč všeč in na vsak način
bo hotel izbiti vašo trmo. K sreči bo
tretja oseba rešila spor. Pred vami
je daljša pot. Imeli se boste čudovito.
Srečna dneva bosta 1. in 19. 2. Misel:
kdor hodi po stopinjah drugih, za
seboj ne pušča sledi.

Spoznanje, da je prišel vaš čas, vas
bo ohromilo, a takoj za tem vas bo
prevzela nepopisna sreča. Končno
ne boste več le zunanji opazovalec,
ampak boste glavni igralec v svoji
igri življenja. Srečna dneva bosta
5. in 11. 2. Misel meseca: prepozno
spoznanje je današnji dogodek, ki ga
bomo jutri razumeli.

RAK
22. junija–22. julija

ŠKORPIJON
24. oktobra–22. novembra

RIBI
20. februarja–20. marca

Trmasto in moteče za okolico boste
iskali napake. Seveda jih boste s
takim trudom tudi našli in na koncu
ugotovili, da ste bili celo sami sebi
odveč. Pri načrtih bodite previdni,
saj so lahko pomembne stvari skrite
očem. Srečna dneva bosta 7. in 8. 2.
Misel meseca: dovolj je, da se samo
nasmehnemo in že se v nas odprejo
vrata.

Včasih ste zelo občutljivi, pozabljate
pa, da znate tudi sami zelo prizadeti.
Beseda, ki je izrečena nepremišljeno, zna narediti veliko hudega. Očitka ne boste takoj razumeli, a prizadeta oseba ne bo odnehala. Srečna
dneva bosta 12. in 15. 2. Misel meseca: odprite svoje srce, kajti tam se
skrivajo vsi odgovori.

Vsak sončen dan boste izkoristili za
rekreacijo na svežem zraku, saj vam
to vedno več pomeni. In tudi prav je
tako, da imate svoj ventil, s katerim se sprostite. A hkrati ne smete
pozabljati na svoje bližnje. Srečna
dneva bosta 8. in 10. 2. Misel meseca: vsi imamo sanje; kdor z njimi
samo sanja, vse življenje spi.

CENTERVARČNEGAOGREVANJA.si
Toplotne Črpalke TOP 5!

A++

INVERTERSKE TOPLOTNE ČRPALKE (623 €*)

A+

ON/OFF TOPLOTNE ČRPALKE (675 €*)

A

PELETI (980 €*)

B

ZEMELJSKI PLIN (1.148 €*)

C

IR PANELI (1.540 €*)
EL. RADIATORJI (1.540 €*)
KURILNO OLJE (2.000L~1.760 €*)
BUTAN/PROPAN PLIN (2.296 €*)

D

GOMON SOLAR, D.O.O., UL. BRATOV PRAPROTNIK 1, NAKLO

Primerjava energentov in poraba

* Izračuni so informativne narave in so narejeni glede na trenutne cene energentov na osnovi koristne energije in letnega izkoristka.

Največja izbira solarnih sistemov, klimatskih in toplotnih črpalk na enem mestu!
Strokovno usposobljeni svetovalci Į Garancija cen Į Obročno odplačevanje Į
Subvencije EKO sklad Į Lastni certificirani monterji Į Garancija, podpora, 24h servis

ODPRODAJA RAZSTAVNIH EKSPONATOV do -30%
Jelenčeva c. 1 / 4000 Kranj (IBI center)
info@gomonsolar.com

