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optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %
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KRANJČANKA (ISSN 1408-7103) je me seč na pri lo ga Go renj ske ga gla sa / Izdajatelj: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj / Od go vor na 
ured ni ca: Ma ri ja Volč jak / Ured ni ca: Ana Šubic / Ko mer ci a list:  / Ja nez Čim žar, T: 041/704 857 / Oblikovanje in tehnično urejanje: 
Matjaž Švab /  Pri pra va za tisk: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj  / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Raz nos: Poš ta Slo ve ni je, PE Kranj / 
Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, te le fon: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si / Mali ogla si:  
te le fon 04/201 42 47 / De lo vni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, ne de lje in praz ni ki  
za pr to. / KRANJ ČAN KA je pri lo ga 5. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 17. januarja 2023, izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov, priložena 
je Gorenjskemu glasu, prejela so jo vsa gospodinjstva v kranjski občini.

Urška Kejžar
Foto: Tina Dokl
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Urška Kejžar / Foto: Tina Dokl

Moje poslanstvo je delo z otroki
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Prvega februarja bo minilo leto dni, kar je začasno prevzela vodenje Kranjskih 
vrtcev, s septembrom pa je nastopila polni mandat ravnateljice zavoda. Pred tem 
je bila Urška Kejžar dobri dve desetletji vzgojiteljica, predvsem v enoti Čebelica. 
Že kot osnovnošolka je začutila, da je njeno poslanstvo delo z otroki. Sedaj ga 
uresničuje na čelu največjega vrtca v državi.

ͰͰ Pred letom dni ste prevzeli vode-
nje Kranjskih vrtcev, vaša pot v tem 
zavodu pa se je začela že precej prej ...

Pravzaprav se je začela že v ot-
roštvu, ko sem obiskovala Najdihoj-
co. Že v osnovni šoli sem vedela, da 
bo moje poslanstvo delo z otroki. V 
Kranjske vrtce sem se nato kot po-
močnica vzgojiteljice vrnila pred 22 
leti, začela sem prav v Najdihojci, 
nato pa sem ob delu diplomirala in 
kot vzgojiteljica prevzela skupino 
v Čebelici. Vmes sem bila dve leti v 
Cicibanu, nato pa spet v Čebelici, vse 
do začetka lanskega leta.

ͰͰ Kako to, da ste se odločili kan-
didirati za ravnateljico Kranjskih 
vrtcev?

Šlo je za splet okoliščin. Prejšnja 
ravnateljica ni bila potrjena, potem 
pa so me začeli nagovarjati, če bi jaz 
prevzela vodenje. O tem prej nisem 
razmišljala, niti nisem bila priprav-
ljena. Imela sem le izkušnje z orga-
nizacijskim vodenjem, niti nisem 
bila podravnateljica. Nisem si pred-
stavljala, da bi šla iz skupine direk-
tno v pisarno in vodila tako velik za-

vod. Ker si nobena druga sodelavka 
ni upala prevzeti vodenja in ker sem 
imela podporo zaposlenih, sem se 
nato vendarle odločila sprejeti izziv. 
Ne nazadnje na začetku nihče ne 
zna kar vsega. Vse se je zgodilo zelo 
na hitro, se pa še danes učim. Obi-

skujem tudi šolo za ravnatelje, ki jo 
moram opraviti v enem letu od prev-
zema funkcije.

ͰͰ Se je bilo težko posloviti od dela 
vzgojiteljice?

Ni se bilo enostavno posloviti 
od danes na jutri – ne od otrok ne 
od staršev in tudi ne od delovnega 
okolja, v katerem sem bila vrsto leto. 
Priznam, da pogrešam otroke in da 
me včasih prime, da grem v Čebeli-
co pogledat otroke iz svoje nekdanje 
skupine. Pa tudi po drugih vrtcih 
grem rada in se »vtaknem« v otroke. 
(smeh)

ͰͰ S kakšno vizijo ste prevzeli vode-
nje Kranjskih vrtcev?

V tistem trenutku sem prenes-
la naprej obstoječo vizijo Kranjskih 
vrtcev; ne nazadnje sem tudi jaz 
sodelovala pri njenem ustvarjanju, 
sicer pa z njo skušamo živeti vsi – 
zaposleni, otroci in starši. Začeli smo 
torej v ustaljenih tirnicah, saj je naš 
cilj še vedno zadovoljen otrok, prip-
ravljen na samostojnost, prav tako pa 
tudi zadovoljni starši in ne nazadnje 
zadovoljni zaposleni. Če ta krog delu-
je, je krasno. Seveda pa se vizija lah-
ko spremeni; ugotavljati smo začeli, 
da je morda čas, da začnemo krepiti 
še kakšne druge vrednote.

ͰͰ Katere na primer?
Digitalizacija, ki nam je sicer pri-

nesla marsikaj pozitivnega, pri otro-
cih žal izpodriva osnovne veščine. 
Ob pretirani uporabi zaslonov so za 
marsikaj prikrajšani. Šepata pisanje 
in fina motorika, manj je komunika-
cije, kar se odraža tudi na odnosih in 
jeziku, pri čemer nekateri otroci go-
vorijo angleško, vse redkeje posegajo 
po knjigah … Čeprav je tudi v vrtcih 
treba slediti trendom, pa je dejstvo, da 

Ana Šubic

Digitalizacija, 
ki nam je 

sicer prinesla marsikaj 
pozitivnega, pri otrocih 
žal izpodriva osnovne 
veščine. Ob pretirani uporabi 
zaslonov so za marsikaj 
prikrajšani. Šepata pisanje 
in fina motorika, manj je 
komunikacije, kar se odraža 
tudi na odnosih in jeziku, 
pri čemer nekateri otroci 
govorijo angleško, vse 
redkeje posegajo po  
knjigah …

Moje poslanstvo je delo z otroki
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je bilo marsikaj, kar smo v vrtcih po-
čeli včasih, dobro in je pomembno, da 
se ohrani in krepi vsaj v vrtcu.

ͰͰ Prva leta so izjemno pomembna 
za razvoj otroka. Kakšne programe 
izvajate, da predšolskim otrokom 
daste kar največ?

Program temelji na kurikulu, ki 
zavzema sedem področij od gibanja, 
narave do družbe, umetnosti  ... in v 
okviru teh so določeni cilji, na pod-
lagi katerih vzgojiteljice načrtujejo 
dejavnosti. Vsako leto imamo dolo-
čene prednostne naloge; v tem šol-
skem letu so to matematika, gibanje 
in spremljanje otrok oz. njihovega 
napredka. Vzgojiteljice pri izvedbi 
programov izhajajo iz otrok, saj se 
skupine med seboj razlikujejo, se pa 
ta področja med sabo prepletajo. Na 
primer ob prehrani, ki je dnevna ru-
tina, se otrok uči matematike, ko deli 
prtičke, komunikacije med obrokom, 
samostojnosti … Ogromno se naučijo 
tudi preko igre, delo poteka po manj-
ših skupinah, določeni temi se po 
potrebi lahko posvečamo tudi daljši 
čas. Pri izvedbi aktivnosti smo zelo 
svobodni in ustvarjalni.

ͰͰ Kranjski vrtci so največji vrtec v 
državi. Za kako velik zavod gre?

V Kranjske vrtce je vključenih 
1548 otrok. Imamo 14 enot od Golni-
ka in Trstenika do Stražišča. Oddel-
kov je 90, njihovo število se manj-
ša. Manjši vpis je posledica upada 
rojstev. Zelo sem vesela, da nam je 
občina prišla naproti in smo lahko 
zaradi povečanega števila otrok s 
posebnimi potrebami odprli še en 
razvoji oddelek, tako da jih imamo 
že šest, vse v enoti Mojca. Z decem-
brom smo v Najdihojci odprli še en 
oddelek za prvo starostno obdobje 
in upamo, da bomo s 1. marcem še 
enega – za otroke, ki med letom do-
polnijo starostni pogoj in potrebujejo 
varstvo.

ͰͰ Imate torej dovolj kapacitet?
Trenutno lahko sprejmemo vse 

otroke, ki izpolnjujejo pogoje, vendar 
starši ne morejo izbirati enote. Možna 
je vključitev v Najdihojco, če se bodo 
pokazale potrebe po še enem dodat-
nem oddelku, pa bomo tega odprli v 
Mojci. Na čakalni listi tako ostajajo 
otroci, ki še niso dovolj stari za spre-
jem, in tisti, ki si želijo v točno dolo-
čeno enoto, v kateri pa ni prostora.

ͰͰ Bližajo se vpisi v vrtce. Kaj bi 
svetovali mamici, ki okleva, ali naj 
enoletnega otroka vključi v jasli ali 
pusti v domačem varstvu?

Domače varstvo preprečuje bo-
lezni, ki jih je v vrtcu veliko, a sem 
vseeno bolj zagovornica kolektiv-
nega varstva. Program je usmerjen, 
izvaja ga strokoven kader, tudi soci-
alizacija je v vrtcu zagotovo veliko 
hitrejša. Otrok ima čas za učenje 
samostojnosti. V prvih letih se vidi 
največji napredek. Če ga na začetku 
mama prinese v skupino, gre konec 
leta sam domov, še copate zna sezuti 
in si obuti čevlje. Je pa pomembno, 
da tudi mama sprejme vrtec, da ga 
bo otrok dojemal pozitivno. Če doma 
starši govorijo čez vrtec ali celo gro-
zijo z njim, otrok to ponotranji.

ͰͰ Koliko zaposlenih imate?
Zaposlenih je 321, na pomoč pa 

nam priskočijo tudi študenti in upo-
kojeni nekdanji sodelavci.

Urška Kejžar: »Priznam, da pogrešam otroke 
in da me včasih prime, da grem v Čebelico 
pogledat otroke iz svoje nekdanje skupine. 
Pa tudi po drugih vrtcih grem rada in se 
'vtaknem' v otroke.« / Foto: Tina Dokl

Zagotovo je plača pomočnic 
vzgojiteljic prenizka. Njihovo 
delo je slabo ovrednoteno. Pa 
ne samo njihovo, enako velja 
za kuharje, čistilke, hišnike. 
Skoraj polovica osebja je na 
minimalni plači.
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ͰͰ Ta čas potekajo pogajanja o pla-
čah pomočnic vzgojiteljic, ki se tež-
ko prebijejo skozi mesec. Kako ko-
mentirate to stanje?

Zagotovo je njihova plača preniz-
ka. Njihovo delo je slabo ovrednoteno. 
Pa ne samo njihovo, enako velja za 
kuharje, čistilke, hišnike. Skoraj po-
lovica osebja je na minimalni plači. 
Treba bi bilo narediti ustrezno lestvi-
co, saj imata sedaj pomočnica vzgoji-
teljice in tehnični kader enako plačo. 
Seveda imajo tudi čistilke in osebje v 
kuhinji odgovorno delo, a je razlika v 
stopnji izobrazbe. Sistem bi bilo tre-
ba popolnoma obnoviti in ustrezno 
ovrednotiti ta delovna mesta.

ͰͰ Imate dovolj kadra?
Ne. Pomočnice vzgojiteljic in teh-

nični kader je težko dobiti, manjka 
tudi logopedov in specialnih pedago-
gov. Je pa tudi res, da sem pri izboru 
kadra kar zahtevna, sploh ker gre za 
delo z otroki. Vsak ni za to službo.

ͰͰ Kako motivirate zaposlene z mi-
nimalnimi plačami, da svoje delo 
opravljajo kakovostno in odgovorno 
ter ne nazadnje z nasmehom na ob-
razu?

To je velik izziv. Izredno po-
membno se mi zdi, da opazimo delo, 
ki ga opravijo, in da vsakega posame-
znika tudi pohvalimo. Finančno jih 
žal ne moremo nagrajevati, razen za 
delovno uspešnost, ki pa je spet ve-
zana na dohodek: manj kot zaslužiš, 
manj je dobiš. Pomočnice vzgojiteljic 
so osebe, ki čutijo, da je to njihovo 
poslanstvo, saj velikega zaslužka v 
tem poklicu ni. Je pa težko, pomanj-
kanje kadra posledično pomeni na-
domeščanja, zaposleni so izčrpani 
in zbolevajo. Bodriti jih skušamo tudi 
s kakšnimi izleti, ena od naših pre-
dnostni je skrb za zdravje in zdravo 
prehrano, imamo tudi tekaški klub, 
pod okriljem katerega se pripravljajo 
na dm tek. Vesela sem, da kljub tež-
kim časom želijo napredovati, se do-
datno izobraževati in da so pripadni 
zavodu. Ko grem naokoli po vrtcih, 
mi veliko pomeni, da slišim smeh 
v zbornici, da se pogovarjajo, da ni 
vsak zase, in takšno vzdušje si tudi 
želim za naprej. Ponosna sem nanje 
in z veseljem hodim v službo.

ͰͰ V zadnjem obdobju se soočate 
tudi s podražitvami. Ali vam z obsto-

ječimi cenami programov še uspe 
pokrivati obratovalne stroške?

S težkim srcem napovedujem, 
da se bo cena programa spreme-
nila, prav zaradi podražitev. Te so 
se zgodile že pred časom, a cen 
nismo spreminjali, zdaj pa smo jih 
žal primorani. Vse se je podražilo: 
energenti, komunala, prehrana, tudi 
sredstva za uporabo – npr. barvice 
in papir. Se pa trudimo, da staršev ne 
obremenjujemo z drugimi stroški.

ͰͰ S katerimi izzivi se še soočate?
Zagotovo je poseben izziv velikost 

zavoda. Včasih je res veliko »papir-
jev« in poslovodnega dela. Omenila bi 
še zaplet v zvezi z novimi igrali pred 
Čenčo in Živ žavom v Stražišču. Igra-
la žal niso primerna in smo jih zaradi 
varnosti otrok morali zapreti. Vztraja-
mo, da jih izvajalec zamenja z igrali, 
ki so bili naročena, oz. jih vsaj odstra-
ni. Sami jih niti ne smemo. Žal rešitve 
še ni na vidiku, saj je izvajalec neod-
ziven, zato situacijo sedaj rešujemo s 
pomočjo odvetniške službe. Smilijo 
se mi otroci, ki že od lanske pomladi 
lahko igrala samo gledajo, zaposleni 
pa se trudijo aktivnosti organizirati 
tako, da otroci niso prikrajšani.

ͰͰ Kje črpate energijo za izzive?
Zelo rada imam ročno delo, kvač-

kam, ustvarjam darila, hodim v nara-
vo in se družim s prijatelji. Sicer pa mi 
je že od začetka v veliko oporo druži-
na. Preden sem sprejela nov izziv, sem 
se najprej pogovorila doma. Na srečo 
so otroci že starejši; hčerki sta že štu-
dentki, sin je še osnovnošolec, ampak 
me ne potrebujejo več toliko.

ͰͰ Sta šli hčerki po vaših stopinjah?
Ne, starejša študira pravo, mlajša 

fizioterapijo, za sina pa bomo še vi-
deli. Trenutno ga najbolj zanimata 
kolo in inštrument.

»Naš cilj je še vedno zadovoljen otrok, pripravljen na samostojnost, prav tako pa tudi zadovoljni 
starši in ne nazadnje zadovoljni zaposleni. Če ta krog deluje, je krasno.« / Foto: Tina Dokl Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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ČRNI KOREN – ZIMSKI ŠPARGELJ
Pozimi, ko nimamo na voljo svežih špargljev, je idealna 
zamenjava zanje črni koren. Osnovna priprava za setev 
je podobna kot za druge korenovke, torej brez hlevske-
ga gnoja. Zaradi dolgotrajne kalitve seme, ki sicer hitro 
izgubi kalivost, posejemo že zgodaj spomladi v 30 cen-
timetrov globoke brazdice po pet centimetrov narazen. 
Posevek pozneje po potrebi razredčimo. Čeprav je dvo-
letna vrtnina, včasih rastline odženejo cvetno steblo že 
v prvem letu. Zanimivost rumenih cvetov pa je, da se 
odprejo le za kratek čas, zjutraj, ko posije sonce, ko od-
zvoni poldan, pa so že spet trdno zaprti. Črni koren je red-
ko žrtev bolezni. Včasih se nanj naseli pepelasta plesen, 
ki jo zatremo s prevrelko iz preslice. Za mraz je črni koren 
skoraj neobčutljiv, zato ga pozimi brez zadržkov pustimo 
kar na vrtu. Koreni bodo obdržali sočnost v kleti, če jih zlo-
žimo pokonci drug poleg drugega v zaboj, napolnjen z 
mivko, ki jo prekrijemo z vlažno šoto. Tako kot na jedilniku 
zelo uspešno nadomešča šparglje, je tudi njegova pripra-
va podobna. V ljudski medicini ga zelo priporočajo slad-
kornim bolnikom, ker vsebuje precejšnje količine inulina.

Avtor nasveta: dr. Dragan Žnidarčič, BC Naklo

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

INFORMATIVNI DNEVI
v prostorih Biotehniškega centra Naklo

SREDNJA ŠOLA IN GIMNAZIJA ter IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
v petek, 17. 2. 2023, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 18. 2. 2023, ob 9. uri

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
v petek, 17. 2. 2023, ob 17. uri ter v soboto, 18. 2. 2023, ob 11. uri

NOVO
Na Višji strokovni šoli nov program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

(pridobljen naziv inženir živilstva in prehrane)

VABLJENI! 

V članku Na Kokrici je bilo spet kot nekoč, objavlje-
nem v decembrski Kranjčanki, smo zapisali, da je bilo 
na prireditvi Večer ob krušni peči »štrikanje« v rokah 
članic skupine Glasove Muce Copatarice. Dejansko je 
štrikala skupina Štrence, organizirana v okviru Turistič-
nega društva Kokrica, ena od njenih članic pa je tudi 
pri Mucah Copataricah. Za nepopoln podatek se opra-
vičujemo. Uredništvo

Pojasnilo

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

REVIUM, DAMJANA ŽUN, S. P. 

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

051 606 228

V Mestni knjižnici Kranj pripravljajo nov sklop pogovorov pod 
naslovom Globusalno, na katere bodo vabili običajne ljudi z 
neobičajnimi zgodbami. Te bodo lokalne in hkrati vpete v šir-
ši kontekst. V sredo, 25. januarja, ob 19. uri bodo v knjižnici 
Globus gostili izjemni športnici: ultrakolesarko Tino Žarki 
in gorsko tekačico Mojco Koligar. Skupna jima je strast do 
premagovanja kilometrov in višinskih metrov, ljubezen do 
narave, obe sta bili v svoji karieri ovenčani z nazivom prva 
Slovenka, na tekmovanjih sta v pretežno moški družbi  ... Z 
njima se bo pogovarjal voditelj in novinar Toni Cahunek. A. Š.

Globusalno: Tina Žarki in Mojca Koligar
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Starostnike grejejo kvačkane odeje

V Domu upokojencev Kranj so se pred 
dnevi razveselili kar sedemdesetih 
podarjenih kvačkanih odej.

Kvačkane odeje so v Domu upokojencev Kranj pre-
jeli zahvaljujoč kvačkarici Meti Nelc iz Kranja, ki je 
predlansko jesen sprožila projekt kvačkanja odej 

za starostnike na invalidskih vozičkih v domovih za sta-
rejše. V sklopu projekta, ki je nato prešel pod okrilje zavo-
da Rajhenburške zanke s sedežem v Brestanici in se mu 
pridružujejo tudi članice skupine na Facebooku Nitke nas 
povezujejo, so kvačkarice iz vse Slovenije doslej ustvari-
le že blizu 1600 odej, od tega so jih na pobudo Mete Nelc 
sedemdeset nakvačkale za kranjski dom upokojencev. 
Tam so jih razdelili med stanovalce na invalidskih vozič-
kih in osebe z demenco, ki zaradi omejenega gibanja prav 
tako veliko presedijo, je povedala direktorica doma Nadja 

Gantar. Hvaležni so vsem, ki so darovali volno za odeje, 
in kvačkaricam, ki so v njihovo izdelavo vložile veliko ur 
prostovoljnega dela. »Odeje so zelo praktične in bodo gre-
le stanovalce, ob tem pa je pomembno tudi zavedanje, da 
je nekomu mar zate,« je poudarila Gantarjeva.

Ana Šubic

Kvačkane odeje so v domu upokojencev razdelili med stanovalce na 
invalidskih vozičkih in osebe z demenco. / Foto: Gorazd Kavčič

Drage Kranjčanke, dragi Kranjčani,

zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in 
podporo na lokalnih volitvah v Mestni občini 
Kranj naši listi za mestni svet in županu Matjažu 
Rakovcu. Hvala, ker verjamete v našo vizijo 
Kranja, da bomo lahko skupaj še naprej stopali 
po poti pozitivnih sprememb. Smo na pol poti, a 
ne delamo na pol, temveč na polno. Ker vemo, da 
Kranj zmore še več.

Svetniško skupino SD in župana Matjaža 
Rakovca v mestnem svetu Mestne občine Kranj 
v mandatu 2022 - 2026 sestavljajo:

 ■ Janez Černe, podžupan
 ■ Manja Zorko, svetnica in članica Sveta 

Krajevne skupnosti bratov Smuk
 ■ Sebastjan Gubič, svetnik in član Sveta 

Krajevne skupnosti Vodovodni stolp
 ■ Nataša Majcen, svetnica in članica Sveta 

Krajevne skupnosti Kokrica
 ■ Mitar Vujinović, svetnik in član Sveta Krajevne 

skupnosti Kokrica
 ■ Nada Bogataj Kržan, svetnica in članica sveta 

Krajevne skupnosti Golnik
 ■ Doroteja Osterman, svetnica in članica Sveta 

Krajevne skupnosti Planina

Hvala in srečno 2023!

Vaša svetniška skupina SD
in župan Matjaž Rakovec

Naročnik: Svetniška skupina SD
v Mestnem svetu Mestne občine Kranj
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Kje nadaljevati izobraževalno pot
Informativni dnevi na srednjih šolah in fakultetah bodo 17. in 18. februarja.

Po podatkih ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport 
v mestni občini Kranj v tem 

šolskem letu deveti razred osnovne 
šole obiskuje 578 učencev, srednje-
šolske programe pa končuje 750 di-
jakov. Bodoči dijaki in študenti se 
bodo kmalu odločali, kje nadaljevati 
izobraževanje. Informativni dnevi 
na srednjih šolah, višjih strokovnih 
šolah in visokošolskih zavodih bodo 
v petek in soboto, 17. in 18. februarja.

Razpis za vpis novincev v sre-
dnje šole za šolsko leto 2023/2024 je 
že na spletni strani ministrstva, saj 
so objavo napovedali najkasneje do 

16. januarja. Rok za prijavo za vpis je 
do 3. aprila. Do 24. maja bodo kandi-
dati izvedeli, na katerih šolah in izo-
braževalnih programih bo vpis ome-
jen. Prvi krog izbirnega postopka bo 
potekal med 16. in 21. junijem. Prija-
vnico za drugi krog bo možno oddati 
do 23. junija, vpis na morebitna pros-
ta mesta, ki bi ostala po dveh krogih, 
pa bo možen do konca avgusta.

Razpis za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske pro-
grame na visokošolskih zavodih bo 
na portalu eVŠ in spletnih straneh 
visokošolskih prijavno-informacij-
skih služb objavljen 3. februarja, so 
napovedali na ministrstvu. Prvi pri-
javni rok za vpis v prvi letnik bo od 
17. februarja do 20. marca, drugi od 

21. do 25. avgusta, rok za zapolnitev 
še prostih vpisnih mest pa od 22. do 
25. septembra.

V višje strokovne šole se bodo 
lahko kandidati prijavili v dveh ro-
kih: prvi bo od 20. februarja do 17. 
marca in drugi od 25. avgusta do 
31. avgusta, so pojasnili na ministr-
stvu. »Višješolska prijavna služba bo 
kandidate, ki se bodo za vpis prija-
vili s prvo prijavo, z izidom izbirne-
ga postopka pisno seznanila do 21. 
julija.« Podatki o prostih mestih za 
drugi prijavni rok bodo objavljeni do 
24. avgusta, prijavljeni kandidati pa 
bodo z izidom izbirnega postopka 
seznanjeni do 22. septembra. Izre-
dni študenti se bodo na druga prosta 
mesta lahko vpisali do 6. oktobra.

Ana Šubic

P r e š e r n e  

p o n ,  t o r ,  č e t ,  p e t

s r e d a ,  P r e š e r n o v  d a n      

Čarobni prsti, ustvarjalna delavnica za otroke, 
vsak dan med 9.00 in 11.00

Lov na knjige, knjižnični lov na zaklad
Prešerna jagat, kviz z iskanjem skritih odgovorov

Ura za pravljico, (Krice Krace pravljičarji)
vsak dan ob 17.00

Ana in Froga, predstava za otroke, ob 10.30
Prešerna ustvarjalnica, od 10.00 do 13.00

v s a k  d a np oč i t n i c e  v  k n j ižn i c i  

č e t r t e k

[ 6 . - 1 0 .  2 . ]

Tik je šel v gozd po drva, 
stripovska delavnica za otroke, ob 17.00

www.mkk.si
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KOS KREMŠNITE 
ZA VSAKOGAR
Gimnazija Kranj 
odpira svoja vrata.

Pestro 
dogajanje:
− druženje
− delavnice
− sladko presenečenje

več informacij  
najdete na 

www.gimkr.si

PETEK
27. 1. 2023
od 16.30
do 19.30
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Največji sejem izobraževanja in poklicev
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo 20. in 21. januarja že 14. Informativa.

Vseslovenski sejem Informa-
tiva bo v petek in soboto, 20. 
in 21. januarja, na Gospodar-

skem razstavišču v Ljubljani že šti-
rinajstič na enem mestu predstavil 
celovito paleto izobraževanj – od 
srednješolskih do dodiplomskih in 
podiplomskih programov, informa-
cije o štipendijah, številne poklice, 
ponujal pa bo tudi več kot 120 delov-
nih mest v okviru projekta Moja prva 
zaposlitev.

Kot so poudarili organizatorji, 
je Informativa edinstven (pred)in-
formativni dan za učence, dijake in 
študente, da spoznajo, katere šole 

oz. fakultete jim ponujajo katere pro-
grame, jih med seboj primerjajo in 
se odločijo, katero izmed njih bodo 
obiskali ob februarskih uradnih in-
formativnih dnevih ter kam bodo 
nato oddali prijavnico za vpis. Letos 
se bo predstavilo tudi 17 programov 
iz tujine, in sicer iz Avstrije, Hrvaške 
in Švice.

Organizatorji obljubljajo tudi 
pester spremljevalni program, ki bo 
mladim nudil informacije o nadalj-
njem izobraževanju. Med drugim se 
bo s svojim interaktivnim progra-
mom predstavila Univerza v Ljublja-
ni, kjer bodo obiskovalci našli veliko 
koristnih informacij o izračunu točk 
za prijavo na študij, o prijavi s poseb-
nim statusom, alternativnih študij-

skih programih, če niso sprejeti na 
želenega, pa tudi o tem, kako izbrati 
pravi študij s pomočjo Hollandovega 
vprašalnika interesov.

Na Informativi bo že šestič pote-
kal tudi projekt zaposlovanja mladih 
Moja prva zaposlitev. Mladi bodo 
lahko stopili v neposreden stik z de-
lodajalci, ki nudijo več kot 120 zapo-
slitev, štipendije, praktična usposa-
bljanja, projektno in študentsko delo 
ter prvo zaposlitev. Zaposlitve bodo 
med drugim ponujali Adria Tehnika, 
Akustika Group, Iskraemeco, Ikea 
Slovenija, LTH Castings, Marmor 
Hotavlje, Novartis, ministrstvo za 
obrambo, Statistični urad RS, UKC 
Ljubljana …

Vstop na sejem bo brezplačen.

Ana Šubic

• Srednja šola za strojništvo • strojni

tehnik • oblikovalec kovin-orodjar •

strojni mehanik • avtokaroserist •

avtoserviser • avtoservisni tehnik •

inštalater strojnih inštalacij • pomočnik

v tehnoloških procesih

• Srednja šola za lesarstvo • mizar •

lesarski tehnik • tapetnik • obdelovalec

lesa

• Višja strokovna šola • inženir

strojništva • inženir lesarstva

• Dijaški dom • prijetno bivanje • druženje

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka

www.scsl .s i · 04 506 23 00

Informativni dan 2023
petek, 17. februar

sobota, 18. februar

Srednja šola za strojništvo: petek ob 11. in 15. uri, sobota ob 9. uri

Srednja šola za lesarstvo: petek ob 9. in 15. uri, sobota ob 9. uri

Višja strokovna šola: petek ob 11. uri in 16.30, sobota ob 11. uri

Dijaški dom: petek od 8. do 18. ure, sobota od 8. do 13. ure
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GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA – S KAR ŠTIRIMI  
GIMNAZIJSKIMI PROGRAMI S SPLOŠNO MATURO
GFP je edina gimnazija v Sloveniji, ki ima štiri gimnazijske programe: splošno gimnazijo,  
ekonomsko gimnazijo, športni oddelek splošne gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. 
Vsi programi se končajo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje  
študijske programe.

DNEVI ODPRTIH VRAT:
Vabilo na našo vsakokratno predstavitev bo objavljeno na spletni strani šole, FB in IG.

INFORMATIVNA DNEVA:
Petek, 17. 2. 2023, ob 9. in 15. uri | Sobota, 18. 2. 2023, ob 9. uri

Naša gimnazija ti omogoča vsestranski razvoj in osebnostno rast.1.
S spoštljivim odnosom in zgledom ustvarjamo prijetno, ustvarjalno in varno učno okolje.2.
Dobil boš dobro podlago za študij in se lahko vpisal na vse višje, visoke in univerzitetne študijske programe. 3.
Z nami boš potoval po Sloveniji in tujih deželah, sodeloval v projektih in pri mednarodnih izmenjavah.4.
Z uporabo najmodernejše tehnologije boš znanje pridobival na prijeten in inovativen način.5.
Kot športnik boš imel najboljše pogoje za usklajeno šolanje in trening.6.
Spodbujali bomo tvojo umetniško nadarjenost.7.

Programi na GFP: Gimnazija Ekonomska gimnazija Ekonomska gimnazija – športni oddelekGimnazija – športni oddelek

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 65, SI-4000 Kranj

T: 059 093 340  |  E: tajnistvo@gfp.si  |  www.gfp.si  |        @gfp.si  |        @gfpkranj  |        Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

V najstniških letih redko kdo prepozna, kate-
ri poklic bo zanj v prihodnosti pravi. In ravno v 
tem je prednost gimnazijskega programa, ki v 
svoji splošnosti in širini omogoča najširše mož-
nosti izbire poklica v prihodnosti. Na GFP bomo 
v šolskem letu 2023/24 vpisali devetošolce v 2 
oddelka gimnazije, 2 ekonomske gimnazi-
je, 1 športni oddelek gimnazije in 1 športni 
oddelek ekonomske gimnazije. 

V program Gimnazija – športni oddelek smo 
dijake prvič vpisali v šolskem letu 2021/22. 
Program je zelo podoben programu gimnazije, le 
predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. 
V športni oddelek gimnazije se vpišejo kandida-
ti, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in 
dosegajo vrhunske rezultate. V oddelku je od 18 
do 22 dijakov športnikov, ki zaradi treningov in 
tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih 
in športnih obveznosti. 

Program Gimnazije je med vsemi gimnazijski-
mi programi najbolj univerzalen, splošen. Na-
menjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno 
usmerjeni, kot tudi tistim, ki jih zanimajo jeziki 
ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijske-
ga programa še posebej motivirani za doseganje 
visokih učnih rezultatov in se v večjem številu od-
ločajo, da opravijo maturo na višji ravni. 

Ekonomska gimnazija je program, za katerega 
je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak 
ekonomijo, podjetništvo in poslovno informa-
tiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo ne-
pogrešljiva znanja in spretnosti. Druge razlike z 
gimnazijskim programom so majhne. Spodbuja 
kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene spo-
sobnosti.

Program Ekonomska gimnazija – športni od-
delek je identičen programu ekonomske gim-
nazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko 

drugače. V športni oddelek ekonomske gimnazije se vpišejo, podobno 
kot v program športni oddelek gimnazije, dijaki športniki, ki trenirajo v 
okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Na GFP 
imamo športni oddelek v ekonomski gimnaziji že več kot petnajst let 
in je edini pravi športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji.

Ker se na šoli dijaki izobražujejo v štirih gimnazijskih programih, je tudi 
prehajanje med njimi lažje. Pogosto so dejavnosti določenega progra-
ma omogočene dijakom drugih programov, kar samo še poveča kako-
vost izobraževanja.
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Najboljša družba besed in ilustracij

V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava del desetih vrhunskih 
ilustratork in ilustratorjev, ki so v preteklosti ustvarjali za knjige, ki jih je 
napisala ali uredila lanska nagrajenka Prešernovega sklada, pesnica, pisateljica 
in pripovedovalka Anja Štefan.

Obdobje pred in po novem letu 
je najlepši čas za vse tisto, 
kar radi opišemo za lepo, kar 

nas navdaja s toplino in je obsijano 
s soncem. Prepričan sem, da so tako 
razmišljali tudi v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev, saj so v začetku de-
cembra – na ogled bo vse do konca 
januarja – odprli zanimivo razstavo 
ilustracij s podobami iz pesmi in 
zgodb, ki jih je v svoji pesniški in 
pisateljski karieri zapisala pesni-
ca, pisateljica, pripovedovalka in v 
vseh pogledih mojstrica lepe besede 
Anja Štefan. Lani je prejela nagrado 
Prešernovega sklada za literarno 
ustvarjalnost v zadnjih treh letih, 

posebej za zbirko pravljic Tristo zaj-
cev (v njej je izbor iz zapuščine Milka 
Matičetovega), za slikano pesniško 
zbirko Imam zelene čeveljčke in av-
torsko pravljico Zajčkova hišica.

V pritličju in prvem nadstropju 
galerije so na ogled bodisi originalne 
bodisi v tehniki giclée print ilustra-
cije desetih vrhunskih slovenskih 
ilustratorjev, ki so v skoraj tridesetih 
letih upodabljali številna besedi-
la in zbirke, ki jih je pripravila Anja 
Štefan. »Sicer se pogosto najdejo 
ustvarjalni tandemi in se eden dru-
gega držijo, ker si preprosto pašejo 
na kožo, Anja pa je doslej sodelovala 
z več avtorji različnih generacij. Na 
začetku so njene knjige ilustrirale 
Ančka Gošnik Godec, Marjanca Je-
mec Božič in Jelka Reichman. Je 

rekla, da jih je vajena, ker je z njiho-
vimi ilustracijami rasla v otroških 
letih. Nato je svoje sodelovanje raz-
širila z Zvonkom Čohom, Marjanom 
Mančkom in drugimi avtorji mlajše 
generacije,« je povedal likovni ure-

Igor Kavčič

Ob Anji Štefan velika druščina ilustratork in ilustratorjev, sodelujočih pri pripravi razstave, ter govornikov na njenem odprtju / Foto: tina Dokl

S svojimi ilustracijami se 
predstavljajo: Zvonko Čoh, 
Jelka Godec Schmidt, Ančka 
Gošnik Godec, Marjanca 
Jemec Božič, Tomaž Lavrič, 
Polona Lovšin, Marjan 
Manček, Jelka Reichman, 
Hana Stupica in Ana 
Zavadlav.
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dnik večjega dela njenega knjižnega opusa, ki je izšel pri 
Mladinski knjigi, Pavle Učakar, skupaj z vodjo galerije 
Markom Arnežem tudi soavtor tokratne postavitve.

Na ogled so ilustracije vrhunskih avtoric in avtorjev 
z izvirnim in v prvi vrsti izrazitim lastnim slogom, ki s 
svojimi ilustracijami na neki način tudi med bralce širijo 
literarna dela Anje Štefan.

»Razstava je nekaj posebnega. Sama ne pomnim, da 
je bila kdaj osrednja osebnost pesnica, okrog nje pa zbra-
ni sami odlični ilustratorji in ilustratorke. Nisem vedela, 
da bo odprtje razstave tak praznik,« je tistega decem-
brskega dne v polni galeriji povedala lanska nagrajenka 
Prešernovega sklada in dodala: »Sodelovanje z ilustra-
torji je zame zelo pomembno. In nenazadnje moramo 
vedeti, čeprav se na prvi pogled ne zdi tako, da sta si sve-
tova odraslih in otrok vendarle zelo blizu.«

Na vprašanje, kako ji uspe sodelovati s tako gene-
racijsko in slogovno različnimi ilustratorji, Anja Štefan 
pove: »Zdi se mi, da se pogledamo bolj kot ljudje, ne po 
starosti ali stilu ilustriranja. Bistveno je, da začutiš, da je 
to nekaj, kar bi ti lahko bilo blizu. Včasih to začutim jaz, 
včasih so pogumne tudi moje urednice. Kot sta recimo 
bili pri moji najnovejši knjigi Štiri črne mravljice Irena 
Matko Lukan in Tanja Komadina. Prav vesela sem njune 
izbire za Tomaža Lavriča.«

Tako kot Lavričeve mravljice nas na razstavi navdu-
šijo in v dobro voljo spravljajo še številne podobe, ki so v 
zadnjih tridesetih letih plemenitile knjižne izdaje Anje 
Štefan. Ogled ni priporočljiv le otrokom, ampak tudi od-
raslim. Zagotovo boste v sebi spet našli nekaj otroka.

Mojstrici besede in ilustracije ter dolgoletni prijateljici Jelka 
Reichman in Anja Štefan / Foto: tina Dokl
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KVATROPIRCI

VELIKI DOBRODELNI KONCERT LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

s  solistiCRESCENDOsimfonični Orkester  
in mepz

Generalni pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
EVENTIM prodajna mesta
TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj Lions klub

Škofja Loka
organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

sobota, 
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Jezik kot gradnik identitete naroda

Pesniki Kranjske čbelice je naslov zanimive razstave, ki bo v Galeriji Prešernove 
hiše na ogled še do konca meseca.

V Galeriji Prešernove hiše je 
med decembrom in februar-
jem, ko zaznamujemo rojstvo 

in smrt Franceta Prešerna, že po tra-
diciji na ogled razstava, ki je v ožjem 
ali širšem kontekstu povezana z na-
šim osrednjim pesnikom. Kustos za 
kulturno zgodovino v Gorenjskem 
muzeju Gašper Peternel je tokrat v 
prvi plan postavil pesnike, ki so pred 
okrog sto devetdesetimi leti objavlja-
li v almanahu Kranjska čbelica in so 
skupaj s Prešernom zaslužni za jezi-
kovno-kulturni preporod slovenske-
ga naroda v 19. stoletju.

Gre za trinajst piscev, ki so svo-
je pesmi objavljali v Kranjski čbeli-
ci. Ta je izšla v petih zvezkih v letih 
1830, 1831, 1832, 1834 in 1848, idejo 
zanjo pa je dal založnik in izdajatelj 
Miha Kastelic. Pri urejanju so mu 

pomagali Matija Čop, Jakob Zupan 
in seveda France Prešeren. V alma-
nahu so poleg avtorske poezije svoje 
mesto našle tudi slovenske ljudske 
pesmi in prevodi pesmi iz drugih 
slovanskih jezikov.

Na razstavi je predstavljenih vseh 
trinajst pesnikov, lahko bi rekli tudi 
stalnih sodelavcev Kranjske čbelice: 
France Prešeren, Miha Kastelic, Ja-
kob Zupan, Blaž Potočnik, Janez Ci-
gler, Jožef Žemlja, Ignacij Holzapfel, 
Jernej Levičnik, Jurij Grabnar, Jurij 
Kosmač, Mihael Tušek, Emanuel Jo-
žef Kovačič in Urban Jarnik. Kustos 
razstave Gašper Peternel se pri tem 
ni želel opredeljevati, kdo izmed njih 
je pomembnejši, kdo je boljši in kdo 
slabši pesnik, ampak je predvsem že-
lel trinajsterico postaviti v kontekst. 
Med njimi je bilo kar osem duhovni-
kov.

»Brez njih ne bi bilo Kranjske 
čbelice, niti Prešeren ne bi mogel 

med njimi izstopati,« pove Peternel, 
ki vsakega izmed njih predstavlja z 
osnovnim življenjepisom, opisan je 
njihov prispevek h Kranjski čbelici, 
dodana je objavljena pesem ali dve ... 
Za poslušanje je na voljo tudi nekaj 
posnetkov njihove uglasbljene poe-
zije. Kot duhovito rdečo nit razstave 
avtor pri vsakem izmed čbeličarjev 
dodaja zbadljivke, tako imenovane 
sršene, s katerimi je Prešeren vsa-
kega od čbeličarjev zbodel, naj bo za 
njihovo pesnjenje ali kaj drugega.

Muzejski postavitvi so dodana 
tudi likovna dela iz umetnostnozgo-
dovinske zbirke Gorenjskega muzeja, 
ki so povezana s sentimentom narod-
nobuditeljske poezije pesnikov Kranj-
ske čbelce. »Razstava nam hkrati 
pripoveduje, kako lahko svetovno 
nazorsko zelo različno misleči ljudje 
staknejo glave in se zedinijo v skupni 
ideji, ki je dobra in seveda pomembna 
za vse,« še poudarja Gašper Peternel.

Igor Kavčič

Gašper Peternel na razstavi v ospredje postavlja zavzemanje različno mislečih ljudi za skupen 
cilj. / Foto: Igor Kavčič

Lani poleti so pevke zbora Car-
men manet pod vodstvom diri-
genta Primoža Kerštanja prvič 
izvedle projekt Aurora. Gre za 
45-minutni nastop, pravzaprav 
pa unikatno, mistično koncertno 
doživetje za 45 poslušalcev in 30 
pevk, za katerega so pevke zbora 
Carmen manet svojo inspiracijo 
našle v nordijski glasbi. Dogodek 
bodo ponovile v soboto, 21., in 
nedeljo, 22. januarja, v treh termi-
nih: ob 17.30, 19.00 in 20.30. So-
botni koncerti so že razprodani, 
medtem ko je za nedeljo še nekaj 
prostih mest. I. K.

Aurora s Carmen manet
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Uspešno pevsko leto zbora Musica viva

MePZ Musica viva je preteklo leto zaključil s tremi koncerti Baročni božič.

Mešani pevski zbor Musi-
ca viva s Primskovega je 
v lanskem letu poskušal 

nadomestiti izgubljeni čas med pan-
demijo. Zbor je pod vodstvom diri-
genta Jana Gorjanca pripravil cikel 
koncertov Štirje pevski časi. Prva sta 
bila maja v Mestni knjižnici Kranj in 
v cerkvi Marijinega oznanjenja kon-
certa Romantična pomlad, s kateri-
ma so zaznamovali tudi 75-letnico 
zbora. Sledila sta koncerta Plesno 
poletje v Domu krajanov na Prim-
skovem in Zimzelena jesen z dvema 
oktobrskima koncertoma v Kamniku 
in Radovljici, v adventnem času pa je 
zbor nanizal kar tri koncerte z naslo-
vom Baročni božič.

Program Baročnega božiča je 
zbor Musica viva predstavil v cerkvi 
Marije Vnebovzete na Primskovem, v 
Kapucinski cerkvi svete Ane v Škofji 
Loki in predzadnji dan leta v cerkvi 
Santa Margheritta del Gruagno v Mo-
ruzzu pri Vidmu/Udinah v Italiji.

V pevsko uspešnem letu je zbor 
Musica viva konec junija na tek-
movanju Zlata lipa dosegel srebrno 

priznanje, nastop na regionalnem 
srečanju Sozvočenja v Škofji Loki 
pa mu je preprečila korona, ki je po 
pevskem koncu tedna v Mekinjah 
zredčila pevske vrste. Kljub temu je 
bil zbor nagrajen za dobro utemeljen 
in tematsko zaokrožen program. 
Kot poudarja pevka in solistka Moj-
ca Schlamberger Brezar, so pevke 
in pevci zadovoljni, da so se po pan-
demiji ponovno zbrali in nadaljevali 
delo, seveda pa z veseljem v svoje 
vrste sprejemajo tudi nove pevke in 
pevce. »Strokovnost in zagnanost ter 

ustvarjalnost dirigenta Jana Gorjan-
ca je namreč vir nenehnega navdiha 
in pogona,« je povedala in dodala, da 
so smeli tudi načrti za letošnje leto. 
V prvi polovici leta se zbor pripravlja 
na letni koncert in na gostovanje na 
Škotskem z delovnim naslovom Po-
tep po Ljubljani in Sloveniji, saj bodo 
v program vključene priljubljene po-
pevke, ki navdih črpajo v ljubljanskih 
znamenitostih, kot na primer Lju-
bljanski zvon, Mala terasa, Šuštarski 
most, dodali pa bodo tudi ljudske pe-
smi iz vsake slovenske regije.

Igor Kavčič

Koncert v cerkvi Santa Margherita del Gruagno v italijanskem Vidmu / Foto: Roman Križnar
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Sprejeli najboljše kranjske športnike

Podelili so nagrado za življenjsko delo, 30 velikih športnih plaket, 16 malih, 
58 športnih znakov in štiri ekipne.

Na Glavnem trgu v Kranju je 
bil 23. decembra sprejem 
najboljših kranjskih špor-

tnic, športnikov in športnih delavcev 
za leto 2022. Izbrala jih je Komisija za 
nagrade Zavoda za šport Kranj.

Velike športne plakete so pre-
jeli športniki Miha Hrobat (Alpski 
smučarski klub Triglav Kranj), Matic 
Rahne, Jure Beton, Aljaž Troppan, 
Jaša Kadivec, Jaša Lah, Jan Justin, 
Benjamin Popović, Aleksander Pau-
nović (člani Akademskega vaterpol-
skega društva Triglav Kranj), Urška 
Torkar in Anka Pogačnik (Judo klub 
Triglav Kranj), Anže Peharc in Mia 
Krampl (Alpinistični odsek Planin-
skega društva Kranj), Sašo Boškan 
(Plavalni klub Triglav Kranj), Peter 
Prevc, Cene Prevc, Domen Prevc, Žiga 
Jelar (vsi Smučarski klub Triglav 
Kranj), Blaž Potočnik (Športno dru-
štvo Črni panter), Anamarija Lam-
pič, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, 
Živa Klemenčič, Polona Klemenčič 
(vse Tekaški smučarski klub Triglav 
Kranj). Prav tako so velike športne 
plakete šle v roke športnih društev in 
športnih delavcev, ki delujejo v špor-

tu 20 let in več. To so Matjaž Zevnik 
(Kolesarski klub Kranj) za 35 let delo-
vanja v športu, Aleksander Komovec 
(Smučarski klub Triglav Kranj) za 25 
let delovanja v športu, za 20 let de-
lovanja v športu pa Lejla Ašanin in 
Marjan Belec (oba Karate klub Shoto-
kan Kranj), Aljoša Zelnik (Smučarski 
klub Triglav Kranj) in Andrej Fojkar 
(Karate klub Kranj).

Male športne plakete so prejeli 
Izidor Karničar in Jaša Zidar iz Te-
kaškega smučarskega kluba Triglav 
Kranj, Eva Subotić, Lena Grebenc, 
Lana Sredojevič, Nina Stavrov, Anja 
Dragar, Zala Pavlič in Manca Vre-
čer iz Ženskega košarkarskega klu-
ba Triglav Kranj, Silva Verbič, Nika 
Prevc in Mark Hafnar iz Smučarske-
ga kluba Triglav Kranj, Bor Udovč, 
David Laketić, Nikola Lukić in Nace 
Štromajer iz Akademskega vaterpol-
skega kluba Triglav Kranj.

Športno nagrado za življenjsko 
delo je prejel Miro Ambrožič (Odboj-
karski klub Triglav Kranj). Kot je za-
pisano v obrazložitvi priznanja, je s 
svojo več kot 40-letno prisotnostjo 
v odbojki v kranjski občini in širše 
kot igralec, predsednik kluba, spon-
zor, član upravnega odbora kluba 
in član predsedstva Odbojkarske 
zveze Slovenije odbojko dvignil na 
vseh njenih področjih. Hkrati je bil 
s svojo inovativnostjo, idejami in 
profesionalnim znanjem pionir pri 
vnosu tehnoloških rešitev, ki so po-
zneje postale odbojkarski standard. 
S predanim delom in dosežki je 
močno vplival tudi na prepoznav-
nost Kranja v Sloveniji in zunaj nje-
nih meja.

Nagrajenkam in nagrajencem je 
za športne dosežke čestital župan 
Mestne občine Kranj Matjaž Rako-
vec.

Maja Bertoncelj

Športno nagrado za življenjsko delo je prejel Miro Ambrožič iz Odbojkarskega kluba Triglav 
Kranj. / Foto: Primož Pičulin

V Plavalnem klubu Triglav Kranj 
znova organizirajo plavalno tek-
movanje 24. Boštjanov Dr. Fig. V 
kranjskem bazenu bo potekal 21. 
januarja. Pripravljajo pester pla-
valni in spremljevalni program. 
M. B.

Boštjanov Dr. Fig



Kranjski košarkarji  
v četrtfinalu pokala

Košarkarji ECE Triglav Kranj v 
četrtfinalu Pokala Spar igrajo s 
Cedevito Olimpijo.

Kranjčani so prvo tekmo četrtfinala proti slovite-
mu nasprotniku igrali 7. januarja doma v Športni 
dvorani Planina. Pričakovano so bili boljši gostje. 

Končni rezultat je bil 55 : 90.
Uvrstitev v četrtfinale pokalnega tekmovanja je zgo-

dovinski uspeh kranjskega kluba. Mlada ekipa, katere 
povprečna starost je le 20 let, samo dva igralca pa sta 
rojena pred letom 2000, je edina izmed četrtfinalistov, ki 
nastopa v drugi ligi. Na začetku srečanja so se odločno 
zoperstavili aktualnim slovenskim prvakom in prvo če-
trtino izgubili le za tri točke (10 : 13). Ljubljančani so nato 
v drugi četrtini pokazali svojo moč in ob polčasu vodili 
z 22 : 43. Tudi v nadaljevanju so igrali v dovolj visokem 
tempu in se na koncu veselili visoke zmage. Pred povrat-
no tekmo, ki bo predvidoma 13. februarja v Stožicah, ima-
jo lepo prednost. Najboljši strelec ECE Triglav Kranj je bil 
Miha Muratović, ki je dosegel 12 točk in zbral 6 skokov.

Triglavani so vodilni na lestvici druge lige in tako na 
dobri poti nazaj v elitno slovensko košarkarsko druščino.

Maja Bertoncelj

Kranjski košarkarji so prvo tekmo četrtfinala Pokala Spar igrali proti 
Cedeviti Olimpiji. Slovenski državni prvaki so še dodatno poskrbeli, 
da so bile tribune polne. / Foto: KK Cedevita Olimpija/Igor Jagić

ODPRTI VPISI V 2. SEMESTER SKUPINSKIH  

VADB, ki poteka od 23. 1. do 4. 6. 2023

Že od 27 EUR na mesec naprej!   PRIJAVE NA: klub@fitpro.si 

KLUB ZA DUŠO IN TELO 

www.fitpro.si  

Lokaciji: dvorana PGD Primskovo, Jezerska cesta 58, in dvorana v 
Bušček centru, IBI Kranj, vhod C6, Jelenčeva 1

Urnik in opise vadb, cenik ter druge informacije si lahko ogle-
date na www. fitpro.si.

Vabljeni tudi v našo SPLETNO TRGOVINO športno-terapevtskih 
pripomočkov.

  FIT SENIOR 60–80+: ob ponedeljkih in sredah ob 9.00 v PGD 
Primskovo. Brezplačna teoretična in praktična predstavitev: v  
ponedeljek, 23. 1., in sredo, 25. 1., ob 8.30 (90 minut)

  ZDRAVA HRBTENICA, PRAVILNA DRŽA IN GIBANJE: ob 
ponedeljkih ob 18.30 in sredah ob 18.00 v PGD Primskovo.        
Brezplačna teoretična in praktična predstavitev: v sredo, 18. 1., 
ob 17.30 (90 minut)

  RAZTEZANJE & SPROŠČANJE: ob četrtkih ob 18.00 v PGD 
Primskovo. Brezplačna teoretična in praktična predstavitev: v  
četrtek, 19. 1., ob 17.30 (90 minut)

  NIRVANA JOGA & DIHALNE VAJE: ob torkih ob 20.00 v PGD 
Primskovo. Brezplačna teoretična in praktična predstavitev: v  
torek, 24. 1., ob 19.30 (90 minut)

  MFT-HIIT (funkcionalni in intervalni treningi): ob torkih ob 
18.00 in četrtkih ob 19.15 v Bušček centru, IBI; kadarkoli lah-
ko vadbo preizkusite 1 TEDEN BREZPLAČNO! Vabljeni!

  WTS LIFT 1, 2 & POWER X & CARDIO X (vadba s prostimi 
utežmi in lastno težo): ob ponedeljkih ob 19.30 in sredah 
ob 19.00 v PGD Primskovo; kadarkoli lahko vadbo preizkusite 
1 TEDEN BREZPLAČNO! Vabljeni!

NOVO! Vadbena kombinacija, delavnice, kjer se bomo učili,  
izvajali različne ZDRAVILNE, ENERGIJSKE IN DIHALNE TEHNIKE,  
»ČAKRA/TUKI« PLES & JOGALATES & MEDITACIJA, 10 vadbe-
nih delavnic, od 6. 3. do 29. 5. 2023 ob ponedeljkih ob 19.30 
(90 minut) pod vodstvom Katje Zupan 

BREZPLAČNI PREDSTAVITVI bosta v ponedeljek, 30. 1. in 13. 2.,  
ob 19.30. Vsi zainteresirani se javite na klub@fitpro.si, da vam 
pošljemo podrobnejše informacije. 

V petek, 20. 1., vabljeni na ZVOČNO GONG KOPEL & VODENO 
ENERGETSKO ČIŠČENJE IN POLNJENJE z dihalnimi vajami od 
18.30 do 20.00 v PGD Primskovo, obvezne prijave na klub@fitpro.si.

REDNI TERMINI in BREZPLAČNE TEORETIČNO-

PRAKTIČNE PREDSTAVITVE od 18. do 26. 1.

www.fitpro.si
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Prešerni december napolnil mesto
Po dveh letih je bilo tudi 
v Kranju znova pravo 
decembrsko vzdušje.

Dogodki v sklopu Prešerne-
ga decembra so se v centru 
Kranja vrstili vse od prižiga 

prazničnih luči 3. decembra do sil-
vestrovega. Dogajanje je postreglo 
s prazničnim sejmom in uličnimi 
dobrotami, kar 14 koncerti, progra-
mom za otroke, ki sta jih obiskala tudi 
Miklavž in dedek Mraz … Organiza-
torjem je sicer ob izvedbi nekaterih 
dogodkov ponagajalo vreme, a je bilo 

zato toliko bolj živahno med 27. in 31. 
decembrom, ko so vsak večer pripra-
vili pestro glasbeno dogajanje in so 
obiskovalci do zadnjega kotička na-
polnili mesto, je bila zadovoljna Petra 
Žibert z Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj. Tik pred božičnimi prazniki je 
bilo na Glavnem trgu možno prisluh-
niti Tilnu Lotriču, v zadnjih dneh pre-
teklega leta pa so se na odru zvrstila 
še druga znana glasbena imena: Ca-
lifornia, Jan Plestenjak, Miran Rudan 
inDesign, ABBA Tribute Band ter na 
silvestrovo Marko Vozelj in Mojstri.

Ana Šubic

V zadnjih dneh decembra so se na odru zvrstili številni znani glasbeniki, vključno z Janom 
Plestenjakom. / Foto: Primož Pičulin

Humanitarno akcijo V Kranju 
dobro v srcu mislimo, s kate-
ro na pobudo župana Matjaža 
Rakovca že četrto leto zapored 
zbirajo pomoč za družine in po-
sameznike v stiski, so podaljšali 
do vključno 18. januarja. Prosto-
voljnih prispevkov sicer ni več 
mogoče donirati preko poslanih 
SMS-sporočil, še vedno pa lahko 
pomagate z nakazilom na TRR 
Društva prijateljev mladine Kranj 
SI56 6100 0000 5487 540, od-
prt pri Delavski hranilnici, d. d., 
Ljubljana, s sklicem SI00 500-
21112022, koda namena: CHAR, 
referenca/sklic: V KR DOBRO V 
SRCU MISLIMO, ali na TRR Zve-
ze prijateljev mladine Slovenije SI 
56 0310 6100 1018 757, odprt pri 
SKB banki, d. d., s sklicem SI00 
07-245017, koda namena: CHAR, 
referenca/sklic: V KR DOBRO V 
SRCU MISLIMO. A. Š.

Še je možno pomagati 
družinam v stiski

Zgornje Pirniče 43, 1215 Medvode 040 876 994 freya-beauty.si freya_healthbeauty_studio freya healthbeauty studio

SPL trajno odstranjevanje dlak

Nega obraza

Depilacija z voski LYCON

Analiza kože z diagnostično kamero Skeyndor

Nega rok in podaljševanje nohtov z 
različnimi tehnikami

15%
POPUSTA

NA VSE STORITVE Možnost nakupa darilnih bonov in 
plačila s kartico

FREYA
health & beauty studio
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visitkranj.com #visitkranj  #ifeelsLOVEnia

20. PREŠERNOV SMENJ 
MESTNO JEDRO KRANJA

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM 

PARNASI

PREŠERNOVI  
NAGRAJENCI

PREŠERNOVI  
RECITALI

FESTIVAL  
LAJNARJEV

SEJEM 
DOMAČE IN 

UMETNOSTNE 
OBRTI

VOŽNJE  
S KOČIJO

KONCERT  
SLOVENSKEGA

OKTETA

MODA IN  
KULINARIKA  
19. STOLETJA

8. februar

VSAK DAN
PREŠERNOVO
2.–12. 2. 2023

18
SOBOTA

FEBRUAR

10:00
GLAVNI TRG
Pustna diskoteka 
Obisk kurentov in korantov 
Poslikave obrazov 
Photobooth

GRAD KHISLSTEIN
11:00

Romana Krajnčan
www.visitkranj.com



Na enem od zadnjih prazničnih druženj pred golfsko hišo v Smledniku 
smo srečali tudi Kranjčana Roka Čemažarja (desni). Skupaj s 
kuharskim kolegom Nejcem Polaničem sta skrbela za polne želodčke 
gostov. Tisti, ki se jim je zahotelo kaj sladkega, so si lahko privoščili 
tudi » šmorn«. A. B. / Foto. Alenka Brun

Golfsko igrišče v Smledniku je ob koncu lanskega leta gostilo 
Novoletni bazar s precej pisano ponudbo. Na svoj račun so prišli tudi 
ljubitelji golfa. Bazar so tokrat pripravili prvič, med stojničarji pa smo 
srečali lepo število Kranjčanov. Med njimi sta bila tudi Eva Berce 
in David Almajer iz Flamma Stoneware, ki s svojo keramiko vedno 
navdušita. Družbo jima je delala še hči Vita. A. B. / Foto: Alenka Brun

Žablje so majhno naselje, del mestne občine Kranj. Pravzaprav gre za vas, v kateri ne naštejemo desetih hiš. Že pred obdobjem epidemije so 
se vaščani Žabelj med seboj dobro razumeli, zaradi korone pa se je ta povezanost še okrepila. Tokrat so v centru vasi pripravili pravo malo 
silvestrovanje oziroma piknik in na ta način vstopili v novo leto 2023. A. B. / Foto: Alenka Brun

Uvod v odprtje razstave Kulturnega društva likovnikov Kranj Med 
včeraj in jutri v Kranjski hiši so zaupali Urši Erjavc. Odprtje je 
pospremil tudi krajši glasbeno-kulturni program. Slavnostni govornik 
je bil dr. Drago Papler, ki je med drugim tudi povedal, da vajeti 
predsednikovanja v društvu iz rok Rajka Bogataja prevzema Dragica 
Kurillo (na fotografiji). A. B. / Foto: Alenka Brun

Čivkarije.



Čivkarije 23 

Zbor? Neke vrste mogoče res. Strežno osebje, ki smo ga uspeli 
takole ujeti v fotografski objektiv na enem zadnjih večjih kulinaričnih 
dogodkov odprtega tipa na Brdu, ko se je v Elegans hotelu Brdo 
povabljenim gostom s svojim menijem predstavila slovenska 
kuharska reprezentanca. A. B. / Foto: alenka Brun

V hotelu Triangel v Gozdu - Martuljku so pripravili t. i. apres ski 
zabavo s Cik cak (Tribute to the Legends) Retro bandom. Polona 
Tičar iz Triangla je tudi poskrbela, da so oboževalci lahko domov 
odnesli razglednico glavnih izvajalcev hita Cik cak s še kakšnim 
podpisom glavnih akterjev na njej. A. B. / Foto: alenka Brun

Majo Pečarič iz Kranja so pred dnevi v Radencih okronali za 26. 
vinsko kraljico Slovenije. Triindvajsetletnica bo tako na dogodkih 
doma in v tujini predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele 
– Primorsko, Posavje in Podravje, slovenska vina, vinogradništvo, 
turizem in kulturno dediščino. Navezanost na vinograde je 
podedovala po očetu, zato se velikokrat zapelje v Belo krajino, kjer 
Pečaričevi obdelujejo vinograde. A. Š. / Foto: aleš Cipot/fotolens.si
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Tokrat je ostal do konca in zmagal

Tom Zupan prihaja iz Gorenj. Simpatičnega 23-letnika smo v resničnostnem 
šovu Kmetija pred leti že spremljali. Takrat je na kmetiji preživel petdeset dni,  
iz zadnje Kmetije pa je odšel kot zmagovalec.

Marsikdo se za sodelovanje v resničnostnem 
šovu odloči zaradi denarne nagrade, precej pa 
je takih, ki vstopijo vanj zaradi prepoznavnosti. 

Jan Zadravec, ki smo ga tudi srečali v Arena Baru, kjer 
je Tom Zupan pripravil srečanje s sotekmovalci iz zadnje 
Kmetije, razloga za svoje sodelovanje v šovu ni skrival. 

Tudi Zupan nam je enkrat v preteklosti že pojasnil, da je 
njega takrat najbolj privlačila denarna nagrada. »Ampak 
za to gre pri večini. Pa sam šov mi je predstavljal nov iz-
ziv, izkušnjo, dogodivščino.« Zadravec pa je profesionalni 
igralec videoiger in je v sodelovanju v Kmetiji pač videl 
možnost večje prepoznavnosti. Smo pa na zabavi naleteli 
še na enega tekmovalca šova Kmetija 2022, Petra Schwe-
itzerja. Ljubljančan nam je zaupal, da je s sodelovanjem v 
šovu naredil kljukico na seznamu svojih želja.

Že takoj ob vstopu v Kmetijo se je Tom Zupan odločil, 
da bo poskušal priti čim dlje. Ni pa ravno človek, ki bi 
bil naklonjen taktiziranju. »Vsak teden sproti sem videl, 
kako se stvari odvijajo, in se potem odločil, kako naprej.« 
Včasih pa se je kar prepustil toku, pove.

Pa mu je kaj pomagalo, da je v Kmetiji že sodeloval. 
»Čeprav sem princip v osnovi poznal, je bila izkušnja 
drugačna, saj se je tokratna Kmetija od pretekle zelo raz-
likovala. Bil je drug način igre, druga pravila, več preo-
bratov …« Tudi karakterji prisotnih so bili različni. »Tukaj 
spoznaš, česa si sposoben, kaj bi naredil, da dosežeš svo-
je cilje, in kako reagiraš v določenih situacijah.«

In kaj bo storil z nagrado? »Denar bo šel na račun. 
Bom videl, ali se bo v prihodnosti ponudila kakšna pri-
ložnost za odprtje podjetja ali pametno investicijo. Do 
takrat pa bo varno spravljen.«

Alenka Brun

Tom Zupan, Jan Zadravec, Peter Schweitzer / Foto: alenka Brun
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Na obzorju se kaže ID.7

Konec leta prihaja šesti član Volkswagnove električne ID-družine. Za zdaj 
se skriva pod kamuflažo, je pa že znano, da bo to skoraj pet metrov dolga 
vrhunska limuzina.

Nov ID.7. so predstavili na nedavnem sejmu za-
bavne in uporabne elektronike v Las Vegasu. 
Čeprav še pod maskirno preobleko je to 4,94 

metra dolga limuzina v stilu legendarnega passata, 
ki bo nudila vrhunsko tehniko in kakovost. Po na-
povedih bo avtomobil omogočal kar 700 kilometrov 
električnega dosega, kar bo možno doseči z izredno 
aerodinamično obliko. Na vratih na primer ni kljuk, 
prevladujejo ravne površine, kar pomaga ustvariti 
gladko površino z nizkim koeficientom zračnega upo-
ra. Posebnost avta je posebna elektroluminiscenčna 
barva, sestavljena iz 40 slojev, ki so izmenično prevo-
dni in izolativni, da lahko ustvarjajo svetlobne učinke. 
Več podrobnosti bo znanih spomladi, ko bo tudi sve-
tovna predstavitev.

ID.7 v formatu passata, tako kot ID.4 ga bodo izdelovali v nemškem 
Emdnu. / Foto: volkswagen

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,07 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00175 g/km. Število delcev: od 0 do 3,24. Poraba električne energije pri električnih 
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 170 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena nova osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 01. 
do vključno 30. 04. 2023. Vrednost zimskega paketa dobrodošlice je 400 EUR (z DDV). Kupec lahko izbira med paketom dodatne opreme (vsebuje gumi korito, strešne prečke in 
nosilec za smuči – 4 pari smuči) ali zimskimi pnevmatikami. V primeru, da je vrednost pnevmatik večja od vrednosti 400 EUR, razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost 
pnevmatik manjša od vrednosti 400 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno vnovčiti za drug izdelek oziroma popust. Ponudba ne velja za modela e-Rifter in e-Traveller.

BON ZA ZIMSKI PAKET DOBRODOŠLICE
Ob nakupu vozila Peugeot

peugeot.si

EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O., PE Dunajska 122, 1000 Ljubljana, tel. 01 5883 444AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00
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SUPER UGODNE PONUDBE ZA SERVIS STAREJŠIH VOZIL DO 28. 2. 2023,
preverite na naši spletni strani, mobilni aplikaciji ali fb

PONUDBA AVTOHIŠE VRTAČ

Bogata zaloga več kot 150 preverjenih rabljenih vozil. 

•	Prodaja	novih	vozil	znamk	AUDI,	VW,	ŠKODA,	
	 SEAT	in	VW	GOSPODARSKIH	VOZIL	
 NOVO – prodaja vozil CUPRA   

•	Servis	vozil	AUDI,	VW,	ŠKODA,	SEAT,	
	 CUPRA	in	GOSPODARSKIH	VOZIL	

•	Kleparska	popravila	

•	Prodaja	nadomestnih	delov	in	dopolnilne	opreme

•	Prodaja	preverjenih	rabljenih	vozil	DAS	WELT	AUTO	

•	Cenilno	mesto	za	zavarovalnice	–	prijava	škode	

 Lepo vabljeni! 

Specialist za popravila poškodovanih vozil

Kakšne avtomobile smo kupovali lani

Avtomobili so se v 
lanskem letu zaradi 
pomanjkanja surovin 
in čipov podražili za 
od dvajset do trideset 
odstotkov. Bo avto 
postal storitev, kot 
mnogi napovedujejo?

Pri Toyoti so denimo prepričani, da 
bi, podobno kot pri mobilni telefo-
niji, pri nakupu kupec avtomobi-

la gledal kot na mesečno naročnino za 
telefon. Zavedajo se, da bo avto še nap-
rej pomemben del mobilnosti, vendar 
bomo v prihodnosti mobilnost plačevali 
na uro, dan, teden ali leto. Najem se da-
nes na neki način odraža že v vseh obli-
kah financiranja, ki ga ponujajo trgovci.

Lanskim podražitvam avtomo-
bilov je botrovala tudi boljša oprema 

avtomobilov. Proizvajalci namenoma 
opuščajo proizvodnjo manj opremlje-
nih vozil, ker prinaša manj dobička, 
cenovno dostopnih različic posame-
znih modelov novih avtomobilov pa 
enostavno ni več moč dobiti. Četudi 
želite prodajalca prepričati, da v svo-
jem vozilu res ne potrebujete prav vseh 
varnostnih sistemov, so ti v paketu 
z osnovnimi in jih zato morate vze-
ti. V nemškem avtomobilskem klubu 
ADAC so primerjali cene avtomobilov v 
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Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4  l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska stopnja 
EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije 
velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini 
trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let 
ali 185.000 km). Slika je simbolična. 

COROLLA 
CROSS 
HYBRID

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

ŽE V SALONU

zadnjih petih letih in ugotovili, da so se zlasti najmanjši 
avtomobili podražili tudi več kot 40 odstotkov. Cena avto-
mobila v segmentu B (polo, clio, peugeot 208 …) je zrasla za 
30 odstotkov. Za približno 20 odstotkov pa so dražja nova 
vozila iz 'golfovega' razreda (evropski segment C). Najmanj 
so se podražili dražji avtomobili, vendar v ADAC-u ugo-
tavljajo, da za enak denar dobite manj kot prej. Za veliko 
podražitev majhnih avtomobilov je zaslužna predvsem 
evropska direktiva glede nujnosti vgradnje nekaterih asi-
stenčnih sistemov. Rezultat vsega tega je, da se zato kup-
ci raje odločajo za nakup avtomobila iz višjega razreda C 
oziroma da veliko ljudi sploh ne razmišlja več o nakupu 
precenjenega novega avtomobila, ampak raje vzdržujejo 
in še naprej vozijo obstoječe vozilo.

Po podatkih evropskega združenja avtomobilskih 
proizvajalcev ACEA smo v Evropi v enajstih mesecih lan-
skega leta registrirali 8,3 milijona vozil, kar je 6,1 odstotka 
manj kot v enakem obdobju lani. Med štirimi ključnimi 
avtomobilskimi trgi je najšibkejši rezultat zabeležila Itali-
ja (–11,6 odstotka), sledijo Francija (–8,7) in Španija (–4,4) 
in Nemčija (–2,4 odstotka). Največji padec prodaje je do-
živela skupina Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat, Citroen  ...), 
–14,7 odstotka, sledi skupina Volkswagen (–7,2), skupina 
Renault (–5,0), skupina BMW (–7,6), medtem ko sta Hyun-

dai in Toyota povečala svojo prodajo, prvi za 2,9 in drugi 
za 6,9 odstotka.

Kako je pri nas in v sosednjih državah
Slovenski trg v enajstih mesecih preteklega leta be-

leži 14,8-odstotni padec registracije novih avtomobilov, 
avstrijski 11,1-odstotnega, madžarski 8,5- in hrvaški 
5,2-odstotni padec.

Kljub priljubljenosti kompaktnih križancev je najbo-
lje prodajan avtomobil v Sloveniji Škoda Octavia, prav 
tako tudi na Hrvaškem. V Italiji ne preseneča prednost 
domačih proizvajalcev Fiata in Lancie, prav tako v Nem-
čiji, saj so na prvih treh mestih najbolj prodajanih prav 
volkswagni (modeli Golf, Tiguan in T Rock).

Najbolje prodajani avtomobili  
v Evropi v letu 2022

Najbolje prodajani avtomobili  
v Sloveniji v letu 2022

1. Tesla, model Y 1. Škoda Octavia

2. Dacia Sandero 2. Volkswagen T Rock

3. Opel Crossland 3. Renault Clio

4. Kia Stonic 4. Kia Sportage

5. Volkswagen Taigo 5. Volkswagen Tiguan
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1. Določite najvišjo ceno za nakup
  Če boste za nakup vozila potrebovali posojilo, naj mesečni 

obrok ne presega 10 % vašega mesečnega dohodka. Upo-
števati je potrebno, da bo vaš »novi« avto potrebno zava-
rovati in registrirati, vsako leto bo potreboval nekaj nege in 
vzdrževanja, na kar je treba biti pripravljen. 

2. Izdelajte si ciljni seznam rabljenih vozil
  Predlagamo izdelavo seznama vsaj treh različnih modelov, 

ki izpolnjujejo vaše potrebe in spadajo v vaš proračun. Če so 
vaše potrebe po dnevni vožnji nad 150 km in imate možnost 
polnjenja, razmislite tudi o nakupu električnega vozila. 

3. Preverite ponudbo
  Dejstvo je, da imajo rabljena vozila precej nižjo ceno ter 

manjšo izgubo vrednosti kot nova vozila. Odgovorite si na 
vprašanja: v kakšnem stanju je sploh vozilo; ali je bilo redno 
servisirano; ali lahko povsem zaupam prodajalcu; ali bi bilo 
bolje, da ga pred uporabo peljem na pregled k strokovnja-
ku oziroma mehaniku in podobno. 

4. Kontaktirajte prodajalca
  Če je prodajalec privatna oseba, ga lahko vprašate, zakaj 

prodaja avtomobil ali ima morda kakšne težave z njim. Od 
prodajalca rabljenega vozila zahtevajte servisno knjigo. 
V njej se namreč lahko najhitreje preveri, kako je bil avto 
vzdrževan. 

  Nakup rabljenega avtomobila je za vas varnejši pri pooblaš-
čenemu trgovcu, saj vas v primeru morebitnih okvar poleg 
garancije dodatno ščiti tudi zakon o varstvu potrošnikov. 
Poleg tega vam bo pooblaščeni trgovec lahko uredil finan-
ciranje avtomobila. Velikokrat boste ob financiranju lahko 
prejeli dodatne ugodnosti, kot na primer brezplačno zava-
rovanje vozila in podobno.

5. Testna vožnja
  Testna vožnja rabljenega avtomobila je najboljši način, da 

ugotovite, če je avto pravi za vas. 
  Odprite pokrov motorja, tudi če niste poznavalec avtomo-

bilov. Ni treba veliko vedeti o avtih, da bi videli, če kje uhaja 
tekočina ali opazite masten madež. 

  Za testno vožnjo izberite pot, ki bo vključevala tako avto-
cesto kot grbine in ovinke. Tako se boste lahko prepričali 
kako deluje avto v različnih okoliščinah in če morda spušča 
nenavadne zvoke.

6. Dodaten strokovni pregled
  Če vam je avto všeč, bi bilo pametno, da bi dodaten stro-

kovni pregled opravil tudi mehanik. Če nimate svojega me-
hanika, se s prodajalcem dogovorite za možnost pregleda 
pri pooblaščenem serviserju. V primeru, da se prodajalec s 
tem ne bo strinjal, to običajno ni dober znak. 

7. Pogajanje za ceno
  Če ste med tistimi, ki se radi pogajajo, je to lahko tudi za-

baven del kupčije. Pogajanja nikakor ne smejo biti travma-
tična izkušnja. Če ste razumni in imate realen načrt glede 
cene, ki ste jo pripravljeni plačati, so običajno dobre mož-
nosti, da do dogovora pride precej hitro in enostavno.

8. Urejanje dokumentacije
  Če boste vozilo kupili pri pooblaščenem trgovcu, boste ob 

nakupu prejeli račun, garancijo in morebitno podaljšano 
jamstvo. Nekateri trgovci vam bodo lahko uredili tudi za-
varovanje za vozilo. Pri nekaterih trgovcih pa boste lahko 
uredili tudi registracijo avtomobila.

  Če boste vozilo kupili pri privatnem prodajalcu, bosta sku-
paj z njim uredila kupoprodajno pogodbo in nato registra-
cijo vozila. 

Napotki za nakup rabljenega vozila.
 Ni vse zlato kar se sveti, najpomembnejše je, da ugotovite stanje avtomobila  in zaupate prodajalcu. 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE REMONT KRANJ 
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj,  04 201 52 40 
www.remont-kranj.si

MATIC ČAVLOVIČ  031 612 235
matic.cavlovic@avtohisa-real.si 

IGOR HKAVC  041 762 860 
igor.hkavc@avtohisa-real.si



Avto 29 
  1 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

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

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Dacia Duster 1.3 TCE  
130 KM, letnik 2019, 
1. lastnik, avtomatska 
klima, vzvratna kamera, 
navigacija 
17.000 EUR

Ford C-Max 1.0 Eco 
125 KM, letnik 2018,  
1. lastnik, tempomat,
avtomatska klima 

14.499 EUR

Renault Captur 1.5 DCi 
90 KM, letnik 2016, 
103.000 km, 1. lastnik, 
klima 

11.450 EUR

Hyundai I20 1.4 
CRDI Life 
90 KM, letnik 2017, 
1. lastnik, avtomatska 
klima 
10.740 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport, letnik 2017, 170.000 km, virtualni števci, Led žarometi, cena 18.499 €
BMW X2 2.0 XDrive M paket, letnik 2018, 50.000 km, 1. lastnik, avtomatski menjalnik, cena: 33.999 €
Dacia Lodgy 1.2 TCE, letnik 2014, 141.000 km,7 sedežev, klima, ABS, cena: 7.375 €
Dacia Dokker 1.5 DCI, letnik 2015, 95.000 km, klima, ABS, servo volan, cena: 9.290 €
Ford C-Max 1.5 TDCI, letnik 2015,139000 km, avtomatska klima, kovinska barva, PDC, cena: 9.300 €
Ford Focus 1.5 TDCI Automatic, letnik 2017, 95.000 km, navigacija, cena: 11.450 €
Ford Focus 1.5 TDCI, letnik 2016, 2014.000 km, avtomatska klima, tempomat, ABS, cena: 8.790 €
Hyundai I30 Wagon 1.6 CRDI, letnik 2014, 156.000 km, avtomatska klima, tempomat, cena: 8.999 €
Hyundai Kona 1.0 T-Gdi 120 Style, letnik 2018, 26.000 km,1. lastnik, avtomatska klima, PDC, cena: 15.950 €
Nissan X-Trail 1.7 DCi 4WD, letnik 2019, 113.000 km, panorama, navigacija, tempomat, cena: 24.375 €
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 Active, letnik 2020, 29.000 km, 1. lastnik, led žarometi, cena: 20.890 €
Peugeot 3008 1.2 Allure 130 KM, letnik 2018, 74.000 km, kamera, PDC, navigacija, alu. platišča, cena: 20.550 €
Renault Captur 1.2 16V 120 KM, letnik 2017, 98.000 km, 1. lastnik, navigacija, avtomatska klima, cena: 11.450 €
Renault Kadjar 1.6 4WD 130 KM, letnik 2015,72.000 km, avtomatska klima, alu. platišča, Xenon, cena: 13.950 €
Renault Kadjar 1.5 DCi 115KM, letnik 2019, 63.000 km, avtomatska klima, PDC, tempomat, led žarometi, cena: 19.999 €
Renault Megane 1.5 DCi 110 KM, letnik 2016,120.000 km,1. lastnica, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 13.350 €
Renault Megane GT 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 115.000 km, delno usnje, avtomatska klima, tempomat, cena: 11.999 €
Renault Megane 1.6 16V, letnik 2011,139.000 km, klima, servo volan, ABS, cena: 5.390 €
Renault Scenic 1.5 DCI 110 KM, letnik 2015, 210.000 km, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 7.150 €
Renault Scenic 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 62.000 km, 1. lastnik, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 17.370 €
Golf Variant 1.2 TSI 105 KM, letnik 2011,145.000 km, klima, ABS, servo volan, PDC, cena: 7.290 €
PASSAT Variant 1.6 TDI 105 KM, letnik 2013, 209.000 km, avtomatska klima, ABS, servo volan, cena: 7.950 €

IGOR HKAVC
prodaja rabljenih vozil
t: 04 20 15 241, m: 041 762 860 
e: igor.hkavc@avtohisa-real.si

Dogovorite se za cenitev:
MATIC ČAVLOVIČ
prodaja rabljenih vozil
t: 04 20 15 256, m: 031 612 235
e: matic.cavlovic@avtohisa-real.si 

Želite prodati vaš avto?
Pripeljite ga v REMONT KRANJ, kjer vam ga brezplačno ocenimo.
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30 Horoskop  

VODNAR 
21. januar–19. februar

Ljubezen: Že nekaj časa ne verjamete 
več, da se vam bi izpolnila srčna želja. 
Nasprotna oseba se vam je v preteklosti 
brez posebnega razloga umikala daleč 
stran. Kmalu se to spremeni in bo iskala 
vašo bližino. Finance: Ne kupujte mačka 
v žaklju in bodite skrajno previdni. 
Zdravje: Utrujenost ni nikoli dobra 
naložba.

RIBI 
20. februar–20. marec

Ljubezen: Počasi boste le prišli do pravih 
odločitev, zaradi katerih se vam obrne 
kolo sreče v vašo korist. Kajti samo 
premišljevati in v resnici nič ne narediti 
na koncu ne prinese rezultatov. Finance: 
Dobro vam je šlo in vnaprej vam bo šlo 
še boljše. Zdravje: Morali boste urediti 
določene zadeve, ne čakajte preveč.

BIK 
22. april–20. maj

Ljubezen: Je družina, so otroci, prijatelji 
in znanci. Vsak od njih bo od vas 
pričakoval ali pa celo zahteval pozornost. 
Vam pa to v celoti ne more uspeti. Ne 
obremenjujte se. Finance: Ne smete 
preveč trošiti denarja, saj ga boste kmalu 
potrebovali sami. Zdravje: Nič posebnega 
se ne bo dogajalo, topel čaj ne bo odveč.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ljubezen: So dnevi, ko ste prepričani, 
da se vam ne more zgoditi nič lepega 
ali dobrega. In so dnevi, ko se dobro 
zavedate, da je še vse pred vami in da 
tudi za vas sije sonce. Upoštevajte le 
to slednje. Finance: Večino denarja 
potrošite samo za druge, prenehajte! 
Zdravje: Zase si nujno vzemite kvaliteten 
čas.

RAK 
22. junij–22. julij

Ljubezen: Iz različnih smeri bodo 
deževala čustva in iz dneva v dan rasla 
kot gobe po dežju. Prihajate v obdobje, ko 
boste precej bolj odprti, zato se bodo tudi 
ostali odzvali na enak način. Finance: 
Naložbe so lahko zanimiva stvar, ampak 
bodite previdni in ne hitite. Zdravje: 
Nikar ne pretiravajte, odpočijte se.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Ljubezen: Ljubezen sama ima več imen 
in še več oblik. Vse to in od vseh boste 
deležni ali potrditve ali priznanja, 
koliko jim pomenite. To pa sedaj najbolj 
potrebujete. Finance: Že nekaj časa ne 
občutite materialne varnosti, kar pa 
se bo prav kmalu spremenilo. Zdravje: 
Zadihajte in izprezite, vse bo počakalo.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Ljubezen: Po naravi ste preveč iskreni 
in seveda to pričakujete tudi od drugih, 
ki vas obkrožajo. Zaupanje je tisto, ki 
mora biti prvo vodilo v odnosu. Naj vam 
ljubosumje ne zamegli pravega pogleda 
in občutka. Finance: Neprijetno vas bo 
presenetil nek denarni odliv, a nič se ne 
more. Zdravje: Vse bo še naprej v redu.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Ljubezen: Če mislite in načrtujete, da se 
boste lahko izklopili in se za nekaj časa 
umaknili v samoto, se motite. Ljudje 
vas imajo radi in ne morejo brez vas. 
Finance: Končno boste lahko realizirali 
nakup, katerega si želite že dalj časa. 
Zelo boste veseli in zadovoljni. Zdravje: 
Ni potrebe po strahu in paniki.

STRELEC 
23. november–21. december

Ljubezen: Zimski čas ima svoje radosti 
in nikjer ne piše, da se ljubezenske 
zgodbe dogajajo samo pomladi in poleti. 
Vsako obdobje, mladost ali starost, 
ima svoje posebne čare in umetnije. 
Finance: Vsekakor vas čaka svetla 
prihodnost in lahko boste pozabili vse za 
nazaj. Zdravje: Ne bojte se belih halj in 
zdravnikov.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Ljubezen: Vse je za nekaj dobro, čeprav 
tega ne vidimo in ne zaznamo takoj. Ne 
smete se obremenjevati na zalogo, saj 
se nikoli zares ne ve, kaj nam prinese 
jutrišnji dan. Zaupajte vase in v svoje 
sposobnosti. Finance: Ne smete več 
prelagati odgovornosti, postavite se zase. 
Zdravje: Še naprej bo vse odlično.

OVEN 
21. marec–21. april

Ljubezen: Nekdo, ki vam veliko pomeni, 
se vam bo končno približal, in če boste 
le hoteli, se vam lahko začne dogajati 
pravljica. Marsikaj bo odvisno samo od 
vas. Finance: V poslovnem krogu se vam 
bo veliko dogajalo, bodite vseeno pozorni 
na drobne malenkosti. Zdravje: Naučite 
se včasih reci ne, ne morem.

LEV 
23. julij–23. avgust

Ljubezen: Ne sme se vam preveč 
muditi, saj s tem lahko naredite kaj, 
kar vam bo kasneje žal. Ne boste pa 
mogli tega popraviti. Odločajte se 
počasi in preudarno. Upoštevajte nasvet 
prijateljske osebe. Finance: Denar, ki ga 
pričakujete, ne bo še tako kmalu, ampak 
bo pa. Zdravje: Obisk pri zdravniku bo 
pozitiven.
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Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 
0,0494 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 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.

AV TO  M O Č N I K  d . o . o .
J E Z E R S KA  C E S TA  1 3 5  /  4 0 0 0  K R A N J

t e l . :  0 4  2 8 1  7 7  1 7

D R I V E  TO G E T H E R

M A Z D A  C X- 3 0

AVTO MOČNIK d.o.o. 
KRANJ, JEZERSKA CESTA 135 
Telefon: 04 281 77 20

IZJEMNA PONUDBA VOZIL IZ ZALOGE
S 5-LETNIM JAMSTVOM IN Z DODATNIMI UGODNOSTMI OB FIAT FINANCIRANJU

DOBLÒ CARGO IN DOBLÒ CARGO COMBI
ZANESLJIVI IN VZDRŽLJIVI MOTORJI, POSEBEJ PRILAGOJENI ZA DOSTAVNA VOZILA

VEIT TEAM
Čufarjeva ulica 24, VIR, 1230 Domžale.
Telefon: 031 395 395

10:00 AM 10:00 PM

DELO PRAVEGA STROKOVNJAKA SE NIKOLI NE KONČA.

Povprečna poraba goriva: 6,8 – 6,5 l/100 km. Emisije CO2: 199 – 171 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0550 – 0,0417 
g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00030 – 0,00025 g/km.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.Ob nakupu novega vozila s Fiat Financiranjem 
pri Summit Leasing Slovenija prejmete dodaten popust v višini 1.500 EUR ter Jamstvo 5 Plus. Podrobnejše informacije in pogoji Jamstva 5 Plus so na voljo 
na www.fiatprofessonal.si. Pridržujemo si pravico do sprememb. Podatki so bili pravilni v času priprave 
oglasa. Slike so simbolične in lahko prikazujejo opremo, ki ni del serijske opreme in je na voljo za doplačilo. WWW.FIATPROFESSIONAL.SI

IZJEMNA PONUDBA VOZIL IZ ZALOGE
S 5-LETNIM JAMSTVOM IN Z DODATNIMI UGODNOSTMI OB FIAT FINANCIRANJU

DOBLÒ CARGO IN DOBLÒ CARGO COMBI
ZANESLJIVI IN VZDRŽLJIVI MOTORJI, POSEBEJ PRILAGOJENI ZA DOSTAVNA VOZILA

VEIT TEAM
Čufarjeva ulica 24, VIR, 1230 Domžale.
Telefon: 031 395 395

10:00 AM 10:00 PM

DELO PRAVEGA STROKOVNJAKA SE NIKOLI NE KONČA.

Povprečna poraba goriva: 6,8 – 6,5 l/100 km. Emisije CO2: 199 – 171 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0550 – 0,0417 
g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00030 – 0,00025 g/km.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.Ob nakupu novega vozila s Fiat Financiranjem 
pri Summit Leasing Slovenija prejmete dodaten popust v višini 1.500 EUR ter Jamstvo 5 Plus. Podrobnejše informacije in pogoji Jamstva 5 Plus so na voljo 
na www.fiatprofessonal.si. Pridržujemo si pravico do sprememb. Podatki so bili pravilni v času priprave 
oglasa. Slike so simbolične in lahko prikazujejo opremo, ki ni del serijske opreme in je na voljo za doplačilo. WWW.FIATPROFESSIONAL.SIAv
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32 AktuAlno  

Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

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

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%

FURAJ
SUPR

LIFE PO SVOJE

100 GB

16€
/MESEC

+ VSAK MESEC

ŠE 1 GB

∙ Menjava LCD zaslonov
∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE

∙ Menjava polnilnih konektorjev
∙ Ostale servisne storitve 


