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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 75. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 20. septembra 2022, izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov, 
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela so jo vsa gospodinjstva v kranjski občini.

Ana Pevec  
Foto: Gorazd Kavčič
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Jožica Puhar, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije

Že otroke navadimo, da bodo enkrat stari
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Pred mednarodnim dnevom starejših (1. oktober) smo se pogovarjali z Jožico 
Puhar, podpredsednico Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Izzivov, 
povezanih s starejšimi, se 80-letna Kranjčanka, ki je bila ministrica za delo 
v prvi in drugi slovenski vladi, v kasnejših letih pa veleposlanica, loteva zelo 
zavzeto – ne le na državni, pač pa tudi na mednarodni ravni.

ͰͰ Precej težko ste našli čas za najin 
pogovor. Prihodnji teden imate pov-
sem zaseden, na tole petkovo popol-
dne pa ste ravno prihiteli s srečanja 
posavskih upokojencev, kot ste de-
jali po 265 prevoženih kilometrih. 
Imate vedno tako natrpan urnik?

Ja, imam kar veliko obveznosti, 
celo prekrivajo se mi. Danes sem 
bila na srečanju posavske pokrajin-
ske zveze društev upokojencev na 
Planini nad Podbočjem, tik ob meji s 
Hrvaško. V Sloveniji imamo trinajst 
pokrajinskih zvez, ki imajo pod svo-
jim okriljem petsto upokojenskih 
društev. Njihovih letnih srečanj se 
običajno udeleži tudi predstavnik 
ZDUS-a. Sicer pa je veliko mojih ob-
veznosti povezanih z mednarodnim 
sodelovanjem, imam tudi srečanja v 
tujini. Te dni se bom v Gradcu ude-
ležila praznovanja 60-letnice Evrop-
ske federacije starejših EURAG, kjer 
sem članica generalnega sveta.

ͰͰ Se boste tudi v Gradec odpeljali z 
avtom?

Seveda, kako pa? V EURAG-u 
zastopam ZDUS že deset let. Ime-
la bom tudi nastop na konferenci, v 
od petih do sedmih minutah bom 
predstavila prispevek z naslovom 
EURAG, vrednota v raznovrstno-
sti – investicija za prihodnost. Ta 
federacija se mi zdi izredno drago-

cena, ker prestopa meje EU. Vanjo 
so včlanjene organizacije starejših 
tudi iz Izraela, Albanije, Ukrajine, 
Makedonije, Rusije, Islandije  ... Sku-
paj prinaša kulturne vzorce Vzhoda 
in Zahoda, združuje različno misle-
če in daje možnosti za sodelovanje. 
Spregovorila bom tudi, kaj nas čaka 
v prihodnosti, ki ne bo prijetna, in s 
čim mora ta organizacija nastopati, 
da bo pomagala starejšim obvlado-
vati nezavidljiv položaj, v katerega 
bodo tako ali tako padli. Všeč mi je, 
ker je EURAG samostojna in neod-
visna organizacija. Sem tudi člani-
ca Upravnega sveta AGE platform, 
organizacije starejših v EU, ki pa je 
odvisna od sofinanciranja Evropske 
komisije. Vendar ima zato več mož-
nosti vplivnih kontaktov in s tem 
povezano operativno moč.

ͰͰ Kakšne naloge imate v ZDUS-u?
Od leta 2012 sem zadolžena za 

mednarodno sodelovanje, od 2019 pa 
sem še podpredsednica, zadolžena 
za izobraževanje, informatiko in pu-
bliciteto. Imamo ustrezno komisijo 
in uresničujemo dobre projekte. Na 
razpisu ministrstva za digitalizaci-
jo smo dobili projekt, preko katerega 

bomo skušali čim več svojih članov 
usposobiti za uporabo digitalnih 
orodij in programov. Pripravljamo 
tudi uvedbo sodobnejše kartice za 
naše članstvo: spremenili bomo ob-
liko, material, dodali QR kodo. Vklju-
čeni smo v nekaj mednarodnih pro-
jektov, roko podajamo tudi demenci 

Osebno se najbolj bojim, 
da bi kakšen mogočnež v 
svetovni politiki izgubil 
glavo in prestopil meje 
še znosnega vodenja 
konfliktov. Saj se ves čas 
malo »praskajo«, a to ne sme 
prestopiti meja, da se ne 
sproži proces, ki ga ni možno 
več ustaviti. To je najhujša 
grožnja – ne le zame, ampak 
za širšo populacijo in naše 
naslednike.

Že otroke navadimo, da bodo enkrat stari

Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič
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… Glede na majhno število ljudi, ki 
jih imamo na zvezi, poteka ogromno 
aktivnosti.

ͰͰ Dejali ste, da prihodnost ne bo 
prijetna. Česa se najbolj bojite?

Osebno se najbolj bojim, da bi 
kakšen mogočnež v svetovni poli-
tiki izgubil glavo in prestopil meje 
še znosnega vodenja konfliktov. Saj 
se ves čas malo »praskajo«, a to ne 
sme prestopiti meja, da se ne sproži 
proces, ki ga ni možno več ustaviti. 
To je najhujša grožnja – ne le zame, 
ampak za širšo populacijo in naše 
naslednike.

Kar zadeva starejše, pa je najtež-
je preprečiti, da ne bi bili kar naprej 
odrinjeni na rob družbe. V času lan-
skega predsedovanja Slovenije Sve-
tu EU smo imeli mednarodno konfe-
renco, na kateri smo se pred več kot 
šeststo udeleženci iz 68 držav lotili 
starizma. Izraz označuje stereotipe, 
predsodke in diskriminacijo, pove-
zano s starejšimi, včasih pa tudi z 
mlajšimi, če doživljajo neustrezno 

ravnanje. Gre pa za to, da je od posa-
meznika do države in vseh institucij 
vmes, vključno z gospodarstvom, 
nepomembnost starejših indoktrini-
rana v ljudeh in tudi vse odločitve so 
s tem povezane. Če otroke že na za-
četku navadimo, da bodo enkrat sta-
ri, je to v redu, drugače pa je to zanje 
tako daleč, da sploh ni pomembno. 
Srednja generacija je obremenjena 
z družino, pridobivanjem sredstev 
in potem so starejši nenadoma kar 
odveč, ves čas »nekaj hočejo« itd. In 
jih družba odriva. Tudi zakonodaja 
je v mnogih pogledih v številnih dr-
žavah urejena pod vplivom starizma 
in starejši pridejo v nezavidljiv polo-
žaj. Proti temu so se začeli boriti tudi 
v Združenih narodih.

ͰͰ Torej bi bilo treba začeti ozave-
ščati že otroke v vrtcih?

Verjetno. Pa tudi povezovati 
mlade in starejše, ne na silo, ampak 
spontano. Tisti otroci, ki z družino 
živijo ob starih starših, se zavedajo, 
kaj je starost, imajo stalen stik s sta-

Kar veliki izzivi so bili v 
tistih časih. Imeli smo trde 
debate v vladi. Ekonomisti so 
hoteli izsiliti svoje, jaz tudi 
svoje, a sem k sreči imela 
nekaj podpornikov, da smo 
zadeve izpeljali. Pri Peterletu 
je šlo v redu, Drnovšek pa 
je bil povsem druge sorte, 
v svojem kabinetu je imel 
vzporedno vlado.
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rejšimi. A v sodobnem svetu je takih 
družin vse manj, mladina se odseli 
in zaživi na svojem, zato se ta po-
vezava izgubi. V tem primeru mora 
družba začeti prevzemati to vlogo, ki 
jo je prej imela družina, vendar pa je 
družba mnogokje slabo opremljena 
za to. Mislim, da bi v šolah počasi 
morali vpeljati neki predmet, ki bi 
učencem omogočil širši pogled na 
življenje in tudi na njegovo konča-
nje. Tega sedaj ni. Sicer pa je krepitev 
medgeneracijskega sodelovanja in 
solidarnosti preizkušen način ome-
jevanja in preprečevanja starizma. 
Družbo tu čaka še veliko dela.

ͰͰ Ob mednarodnem dnevu starej-
ših, 1. oktobru, običajno opozorite na 
različne težave, povezane s starejši-
mi. Katere bi omenili?

Slovenski upokojenci stalno opo-
zarjajo na nizke pokojnine, to po-
meni materialno-finančno varnost. 
Problem je dostop do zdravstve-
nih storitev, pa dolgotrajna oskrba, 
majhna digitalna pismenost. Kot 
sem omenila, si na ZDUS-u prizade-
vamo, da bi čim več starejših uspo-
sobili za digitalno delovanje. Delamo 
na več projektih, jeseni bo prišlo do 
konkretnih usposabljanj. Poiskali 
smo zainteresirana društva, in ko 
bomo videli rezultate, bomo skušali 
aktivirati še druge. Šlo bo za delav-
nice, kjer se bodo udeleženci naučili 
praktičnih znanj za uporabo raču-
nalnika in pametnega telefona ter 
nekaterih koristnih aplikacij, npr. e-
banke, e-uprave, e-zdravja, s katerim 
se prijavijo k zdravniku. Radi bi jih 
usposobili do te mere, da ne bodo več 
odvisni od drugih.

Moram pa poudariti, da z digital-
nimi boni ZDUS nima nič. Mi smo 
le dajali prave informacije, da zme-
šnjava ni bila še večja. Šlo je za pre-
malo domišljen, predvsem pa jav-
nosti preslabo predstavljen ukrep. 
Prejšnja vlada ga je na hitro sprejela, 
sedanja pa se sooča s težavami pri 
realizaciji. Je pa pri digitalnem opi-
smenjevanju starejših največji pro-

blem ravno oprema. Mnogi imajo 
nizke pokojnine, revščine je ogrom-
no, in marsikdo si ne more privo-
ščiti takih naprav. Ministrica sicer 
obljublja sklad za digitalizacijo, na-
menjen nakupu opreme. Če starejši 
človek nima ustrezne naprave, če 
znanja tako ali tako nima kje upora-
biti, se mu tudi zdi neumno izobra-
ževati se na tem področju.

ͰͰ Kaj bi bilo še nujno treba storiti za 
družbo, da bo prijaznejša starejšim?

Pred državo so še številni izzivi. 
Do koronske krize smo na starejše, 
ki potrebujejo nego in varstvo, gle-
dali kot na ljudi, ki so zato v dom 
starejših. Smo pa na ZDUS -u že leta 
2004 ugotovili, da je doma ogromno 
ljudi, ki jih nihče ne oskrbi, iz česar 
je takrat nastal projekt Starejši za 
starejše, ki poteka še danes. Ob tem 
smo ugotovili, da tudi nova zakono-

daja, ki nastaja, spet bolj gleda na do-
move kot na starejše, ki živijo doma. 
Mi pa iz raziskav vemo, da si ljudje 
želijo biti doma proti koncu svojega 
življenja, v okolju, ki so ga vajeni, in 
z neko nujno oskrbo. Ob napovedani 
spremembi zakona o dolgotrajni os-
krbi bi radi dosegli, da bi država bolj 
natančno opredelila, kako bo z nego 
na domu. Z EURAG-om sem bila na 
Islandiji, kjer so nas peljali v neki 
dom, krasno urejen, kot letovišče. 
Tam imajo varstvo starejših doma, 
kolikor časa je možno, in ga zelo vi-
soko sofinancira država, nato pa jih 
pošljejo v dom. Povprečna doba bi-
vanja v njem je le 1,7 leta, kar je zelo 
malo. Starejše torej do skrajnih mož-

nosti oskrbujejo doma. In to bi v naši 
državi, če bi imeli malo več posluha, 
tudi lahko zagotovili. Res je, da na 
Islandiji nimajo niti 400 tisoč pre-
bivalcev in je to lažje organizirati, 
poleg tega imajo manj stroškov, ker 
»sedijo« na topli vodi. Vendar imamo 
tudi pri nas dobro razvite občine, ki 
so napredne pri zagotavljanju oskr-
be in pomoči na domu, a bi bilo treba 
to področje še dodatno nadgraditi z 
državno podporo.

ͰͰ V Kranju bodo v kratkem odprli 
dnevno varstvo starejših …

To bo zelo pomembna pridobitev, 
saj bodo starejši ljudje lahko čas pre-
življali v družbi in jim ne bo dolgčas.

Nisem pa še omenila programa 
E-oskrbe za varno bivanje na domu, 
ki ga uvajamo v sodelovanju s Tele-
komom. Ta bo do konca septembra v 
storitev vključil vseh pet tisoč starej-
ših oseb, do katerih smo prišli tudi s 
pomočjo dragocenih prostovoljcev 
v projektu Starejši za starejše. Ta 
vključuje že 139 občin, na terenu pa 
je aktivnih skoraj tri tisoč petsto 
prostovoljcev. Zdaj se pogajamo z 
ministrstvom za zdravje, da bi v 
E-oskrbo vključilo še vsaj štiri tisoč 
starejših, ki so izrazili interes.

Glede domov starejših pa bi po-
vedala še, da je pretekla vladna 
garnitura, in bojim se, da zdaj ne bo 
dosti bolje, zelo odpirala vrata za-
sebnim investitorjem. Upokojenci se 
tega bojijo – zaradi cen in kvalitete 
oskrbe.

Na področju starejših je toliko 
problemov in izzivov, da bi lahko za-
polnili celo Kranjčanko. (smeh)

ͰͰ Kako ste zadovoljni s povezova-
njem upokojencev v kranjski obči-
ni? Imajo dovolj možnosti za aktivno 
preživljanje upokojenskih let?

Sicer pa je krepitev 
medgeneracijskega 
sodelovanja in solidarnosti 
preizkušen način omejevanja 
in preprečevanja starizma. 
Družbo tu čaka še veliko dela.

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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V občini je kar pet društev, ki ima-
jo dober program. Vsa imajo približ-
no iste prioritete: izletništvo, šport, 
rekreacija, kultura, ročna dela …

ͰͰ Imeli ste bogato službeno kariero. 
Med drugim ste bili v obdobju 1988–
1990 predsednica Zveze skupnosti 
za zaposlovanje Slovenije, nato štiri 
leta ministrica za delo, v kasnejših 
letih pa veleposlanica v Makedoni-
ji in Grčiji. Na katero obdobje imate 
najlepše spomine?

Na obdobje ministrice, ta polo-
žaj je najbližji mojemu značaju. Gre 
za izvršno, operativno funkcijo, za 
zakone in programe, ki jih kreiraš, 
tudi uresničiš. Takrat sem bila naj-
bolj zadovoljna, bila sem kreativna 
in uspešna.

ͰͰ Kot ministrica ste v naš prostor 
uvedli tudi aktivno politiko zaposlo-
vanja ...

Tako je. Zgledovala sem se po 
Švedih, in ko sem videla, da bo za-
čelo pri nas na področju delovnih 
možnosti grozno škripati, sem že 
vnaprej, še pod Šinigojevo vlado, 
pripravila material z različnimi 
ukrepi. Po volitvah sem imela veli-
ko srečo, da je imel Jože Mencinger, 
ki je bil takrat prvi podpredsednik 
vlade, kot ekonomist veliko posluha 
za socialno državo, za socialne pri-
jeme, poleg tega pa je včasih malo 

brzdal finančnega ministra, ki je bil 
bolj liberalen in se ni vedno strinjal 
z mano. Jaz pa sem bila trmasta. V 
podjetjih je bil kup zaposlenih, ki že 
v gospodarskih razmerah stare dr-
žave niso imeli dovolj dela, pozneje 
pa je prišla še izguba tržišča. Na eni 
strani smo postavili številne ukrepe, 
da so ljudje čim prej šli nazaj delat, 
na drugi strani pa smo s sofinanci-
ranjem sprostili presežke v podje-
tjih. Tretji ukrep pa je bil, da smo tis-
tim z izpolnjenimi pogoji omogočili 
upokojitev. Kar veliki izzivi so bili v 
tistih časih. Imeli smo trde debate 
v vladi. Ekonomisti so hoteli izsili-
ti svoje, jaz tudi svoje, a sem k sre-
či imela nekaj podpornikov, da smo 
zadeve izpeljali. Pri Peterletu je šlo v 
redu, Drnovšek pa je bil povsem dru-
ge sorte, v svojem kabinetu je imel 
vzporedno vlado. Ogromno spomi-
nov imam in marsikdo me nagovar-
ja, naj se lotim pisanja knjige.

ͰͰ Še vedno imate odgovorne funkci-
je. Od kod črpate energijo za izzive?

Menim, da moraš biti osebnostno 
trden. Če nisi in sam ne verjameš 
vase, potem noben drug ne more 
verjeti vate. Zelo sem si zapomnila 
tudi besede Veljka Rusa, jaz sem na-
mreč njegova diplomantka. Rekel je, 
da prihajajo časi nestabilnosti, v ka-
terih se bodo lahko ohranjali le sta-

bilni ljudje. Torej moraš biti stabilen, 
ne glede na to, koliko je okoli tebe 
nestabilnih stvari. Mene spodbuja 
tudi uspeh in izzivi, ki terjajo neko 
rešitev.

ͰͰ Si nikoli ne zaželite, da bi pri 
osemdesetih letih imeli lagodnejše 
življenje in manj obveznosti?

Saj imam tudi drobne radosti, 
npr. da kaj zašijem, preberem, sedem 
za klaviature in si kaj zaigram. Flav-
te že dolgo nisem igrala, ker nimam 
več toliko kondicije kot včasih. Iz-
jemnega pomena se mi zdi, da sem 
mobilna, da se lahko usedem v avto 
in peljem. Žalostna bom, ko to ne bo 
več možno. Ne smem pozabiti na 
svojo družino: imam hčerko in dva 
vnuka, ki so izjemno prijetna druž-
ba, kjer se človek lahko od srca na-
smeji, tudi na svoj račun. To človeka 
res »gor drži«. Priznam pa, da se ne 
spomnim, kdaj sem nazadnje v loka-
lu sama sedla na kavo in opazovala 
ljudi okoli sebe. (smeh) Običajno so 
moje kave povezane z dogovorjeni-
mi razgovori. Tudi turističnih bonov 
nisem imela časa izkoristiti. Letos 
sploh nisem bila na dopustu.

ͰͰ V mladih letih ste bili obetav-
na športnica, svoj čas ste bili tudi 
predsednica Košarkarskega kluba 
Triglav. Ta čas, ko vlada športna ev-
forija, verjetno z zanimanjem spre-
mljate prenose tekem?

Z veseljem jih malo pogledam, 
ne spremljam pa jih redno. Lahko pa 
povem, da sem do operacije kolena 
pred nekaj leti izredno rada smučala, 
nato pa nisem upala več. Sedaj se, ko 
se moram malo pretegniti, odpravim 
na vrt ali na sprehod, sicer pa me 
čaka še operacija drugega kolena.

ͰͰ Živite v Čirčah, kjer deluje tudi 
ena od skupin Šole zdravja. Se kdaj 
udeležite jutranje telovadbe?

Ne. Tega se ne bi mogla redno 
udeleževati. Nisem jutranji tip. Zara-
di dela, ki potrebuje mir, sem zvečer 
dolgo pokonci in zjutraj, ko grem z 
avtom v mesto ali proti Ljubljani, se 
udeleženci že vračajo s telovadbe.
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Za posebne
trenutke.
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Priseljenkam pomagali na novo pot

V projektu Socialna aktivacija Gorenjske, katerega nosilka je Ljudska univerza 
Kranj, je v treh letih znanje slovenščine in različne kompetence pridobivalo 
skoraj sto petdeset žensk iz drugih kulturnih okolij.

Ljudska univerza Kranj (LUK) 
bo v sodelovanju s projektnim 
partnerjem Ljudsko univerzo 

Jesenice konec septembra sklenila 
triletni projekt Socialna aktivacija 
Gorenjske (sklop 2). Namenjen je bil 
ženskam iz drugih kulturnih okolij, 
aktivnosti pa so temeljile na pridobi-
vanju znanja slovenščine, razvoju oz. 
krepitvi socialnih in delovnih kom-
petenc ter pomoči pri vključevanju v 
širše okolje, na trg dela ali v nadaljnje 

izobraževanje. Projekt sta sofinanci-
rala ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad.

Kot je na nedavnem zaključnem 
dogodku projekta v avli kranjske 
občine povedala direktorica LUK 
Mateja Šmid, so skupaj s partner-
sko organizacijo izvedli kar 4000 
ur programa in več kot 2000 ur in-
dividualnega dela z udeleženkami. 
Teh je bilo 147, pri čemer se jih je 75 
vključilo v program v Kranju in 72 
na Jesenicah, so pa na vsaki lokaciji 
imeli po pet programov oz. skupin. 
Programi so trajali šest mesecev. Po 

podatkih Šmidove so doslej pri kar 
59 udeleženkah zabeležili pozitivne 
izhode iz programa z vključitvijo na 
trg dela ali v izobraževanje. Posebej 
je omenila tudi dobro sodelovanje 
z Mestno občino Kranj, omenjenim 
ministrstvom, delodajalci, ki so ude-
leženkam omogočili izkušnjo vklju-
čenosti v delo, in številnimi organi-
zacijami v lokalnem okolju.

Župan Matjaž Rakovec je čestital 
udeleženkam za pripravljenost, da se 
vključijo v družbo, in poudaril, da bo 
Kranj vedno odprto multikulturno 
mesto. Tudi predstavnik ministrstva 
Marko Lemaić se je udeleženkam 

Ana Šubic

Koncerte podpira:

6€ - prvih 50 / 8€ - od 51. do 150. / 10€ - od 151. naprej

15€ - prvih 50 / 17€ - od 51. do 150. / 19€ - od 151. naprej

12€ - prvih 50 / 15€ - od 51. do 150. / 17€ - od 151. naprej

5€ - prvih 50 / 7€ - od 51. do 150. / 9€ - od 151. naprej

6€ - prvih 50 / 8€ - od 51. do 150. / 10€ - od 151. naprej

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



Na zaključnem dogodku projekta je potekala tudi predaja zadnjega sklopa terapevtskih odej 
Domu upokojencev Kranj. Na sliki so udeleženki programa Azra Mešanović (levo) in Azra 
Hamidović (desno), direktorica LUK Mateja Šmid (na sredini) ter predstavnici doma Jana 
Pungeršek (druga z leve) in Vida Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

zahvalil za vključitev v program in 
jim zaželel srečo na nadaljnji poti, 
poleg tega pa je čestital tudi izva-
jalkam projekta, ki ga je označil za 
zgodbo o uspehu.

Strokovna vodja projekta Iris 
Zavelcina z LUK je pojasnila, da so 
v sklopu programov za udeleženke 
pripravili tečaj slovenščine, zapo-
slitvene delavnice, posvetile so se 
širjenju socialne mreže, spoznavale 
so lokalne organizacije (mestna knji-
žnica, dom upokojencev  ...), sloven-
sko kulturo in običaje, deležne so bile 
številnih aktivnosti na temo oseb-
nostne rasti, zdravega življenjskega 
sloga, trajnostno naravnanih vsebin 
… V različnih organizacijah so spoz-
navale delovne procese, vključile so 
se v delovno-učne projekte, pri če-
mer so pripravile knjižico zgodb o 
prihodu v Slovenijo in medkulturno 
knjižnico receptov, izdelovale pa so 
tudi terapevtske odeje in jih podarile 

domovom starejših za osebe z nap-
redovano demenco. Na koncu so se 
osredotočili še na potencialne pozi-
tivne izhode iz programa, je poveda-
la Iris Zavelcina.

Svoje zgodbe so delile tudi udele-
ženke, ki so s pomočjo programa sto-
pile na novo pot. Čeprav slovenščina 
ni lahka, so jo vztrajno usvajale, ne-
katere jo bodo še naprej, saj si želijo 

tudi slovenskega državljanstva, pri-
dobile so samozavest, nova poznan-
stva, pogum za nadaljnje šolanje, 
nekatere tudi zaposlitev ... »Res sem 
zadovoljna, zame je bil to najboljši 
korak v življenju,« je po uspešno kon-
čanem programu poudarila 33-letna 
priseljenka s Kosova, ki sedaj dela 
kot pomočnica v kuhinji ene od 
kranjskih šol.
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V prvih dneh novega šolskega leta 
smo želeli prvošolcem čim bolj olaj-
šati prehod iz osnovne v srednjo šolo, 
zato so na spoznavnem taboru v Bo-
hinju v okviru obveznih izbirnih vsebin 
navezali prve stike z novimi sošolci in 
razrednikom. Da so dijaki višjih let-
nikov začeli novo šolsko leto s čim 
več elana in dobrimi medsebojnimi 
odnosi, smo jim organizirali različne 
ekskurzije v Posočje, na Gorenjsko in 
Notranjsko, kulturne dneve in različne 
naravoslovne in podjetniške delavnice. 
Tudi dijaki drugih letnikov so odšli na 
večdnevni tabor v Bohinj. Dijaki četrtih 
letnikov pa so se podali na ogled Češ-
ke s Prago. 

V novem šolskem letu si najbolj želi-
mo, da bi se dijaki izobraževali v šoli. V 
preteklih letih so bili zaradi epidemije 
prikrajšani za mnoge socialne stike. 
Sedaj pa je ponovno zaživel projekt 
Erasmus+ Govori z menoj, tukaj sem, 
pri katerem poleg Gimnazije Franceta 
Prešerna sodeluje finska umetniška 
gimnazija Vaskivuoren lukio secon-
dary school, naša partnerska šola iz 
Francije, gimnazija Lycee Cordouan, 
in španska šola IES LA Patacona. Naši 
dijaki so bili letos tako že v Španiji, 
Franciji in na Nizozemskem. Obiskali 
smo tudi nizozemske dijake iz srednje 
šole Van der Capellen, s katero tradi-
cionalno sodelujemo, naši dijaki pa so 

po epidemiji tudi že gostili nizozemske 
vrstnike. V letošnjem šolskem letu načr-
tujemo nov projekt Erasmus+ s Finci.
Na Gimnaziji Franceta Prešerna izmen-
jav, taborov in ekskurzij pred epidemijo 
ni manjkalo. Za celo šolsko leto ali za 
nekaj mesecev so dijaki odhajali na iz-
menjave v Združene države Amerike, 
Španijo in na Portugalsko. Obiskali 
smo mnoga evropska mesta: Berlin, 
Pariz, London, Dunaj, Benetke, Pra-
go, Gradec, La Ciotat, Zagreb, Novi 
Sad in Cern. Poleg spoznavnega ta-
bora v Bohinju organiziramo ruskega 
v Piranu, matematičnega v Planici in 
naravoslovno-športnega v Osilnici. 
Nekateri naši dijaki športniki celo leto 
živijo in trenirajo v tujini in se izobražu-
jejo na daljavo. 
V š. l.  2022/23 si želimo tudi, da bi bilo 
tako uspešno kot preteklo. Zanimanje 
za vpis na našo gimnazijo je zadnja leta 
veliko, zato smo v letošnjem šolskem 
letu vpisali dodatni oddelek splošne 
gimnazije, v preteklem pa nov program 
– športni oddelek splošne gimnazije. Da 
na šoli delamo dobro in pomagamo di-
jakom pri uresničevanju njihovih ciljev, 
je prepoznala tudi strokovna javnost. 
Maja smo prejeli državno priznanje ja-
bolko navdiha. Predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor nam je podelil 
priznanje za sistematično delo z mladi-
mi športnimi talenti in za spodbujanje 
razvoja tekmovalcev na športnem in 
izobraževalnem področju. Nagrade 
smo bili veseli, saj predstavlja pohvalo 
mnogim generacijam učiteljev.
Upamo, da bomo tudi med šolskim le-
tom lahko dijakom tako kot ob njego-
vem začetku omogočili številne pestre 
obšolske dejavnosti, projekte, krožke, 
tekmovanja, izmenjave ..., s katerimi 
bomo nadgrajevali v šoli pridobljeno 
znanje. Dijaki bodo tako še bolj pogum-
no in prešerno stopali po želeni poti in 
uresničevali svoje cilje.

NOVO ŠOLSKO LETO NA GIMNAZIJI  
FRANCETA PREŠERNA 
Na GFP se bo v letošnjem šolskem letu v štirih gimnazijskih programih šolalo okrog  
620 dijakov, največ do sedaj. Gimnazija Franceta Prešerna  je edina šola v Sloveniji, ki ima  
štiri gimnazijske programe, ki se zaključijo s splošno maturo. 

Šola za ponosne, samozavestne, uspešne ...

Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Gimnazija – športni oddelek

G

EG

G–Š

Ekonomska gimnazija – športni oddelekEG–Š

Gimnazija Franceta Prešernawww.gfp.si

GFP-jevci v Pragi
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Premiera, nato še julija

Po navdušeni publiki na prvi uprizoritvi Prešernovega gledališča v novi sezoni, 
komediji Daria Foja Vse zastonj! Vse zastonj! v režiji Ajde Valcl, je sledil še 
aplavz Borutu Veselku za nagrado julija.

Tako. Za nami je prva premi-
era Prešernovega gledališča 
v novi gledališki sezoni. Po 

šestih letih (takrat Nušićevi Žalu-
joči družini) je tu zopet komedija. 
Ekipa Prešernovega gledališča z re-
žiserko Ajdo Valcl je publiko tokrat 
navdušila z uprizoritvijo besedila 
Vse zastonj! Vse zastonj!, ki ga je v 
sedemdesetih letih kot odziv na ta-
kratno situacijo v Italiji napisal eden 
največjih sodobnih komediografov, 
italijanski pisec Dario Fo, leta 1997 
Nobelov nagrajenec za književnost.

Polna dvorana, na premieri smo 
znova videli tudi številne obiskoval-
ce iz prestolnice, ki delujejo v upri-
zoritvenih umetnostih in na drugih 
kulturno-umetniških področjih, je 
po stotih minutah komedije z veli-
kim aplavzom pozdravila igralsko in 
nato tudi širšo ekipo, ki je sodelovala 
pri nastajanju predstave.

Dobra satira, ki je v tokratni 
predstavi ne manjka, ima vselej tudi 
ost, s katero špikne v aktualno druž-
beno dogajanje in nam sicer na hu-
moren, hkrati pa dovolj jasen način 
pove, da gre v svetu nekaj zelo na-
robe. Besedilo govori o obubožanih 
delavcih, ki se soočajo z nezavidljivo 
situacijo, ko zaradi inflacije in dra-
ginje ne morejo plačevati položnic, 
cene hrane so vse višje, seveda jim 
več ne uspe odplačevati niti kredi-
tov, zato jih čaka deložacija … Vas 
morda situacija, v tokratni predstavi 
sicer v nekoliko posodobljeni različi-
ci, na kaj spominja?

Ljudem je dovolj vedno ene in iste 
logike kapitalizma v težavah, da so 
vedno oni tisti, ki krizo nosijo na svo-
jih ramenih, zato si vzamejo pravico, 
da v trgovinah za blago plačajo toli-

ko, kot se jim zdi – najraje nič. Sledi 
odlična komedija, polna absurdnih 
situacij, ki si sledijo ena za drugo, ne 
manjka pretiravanj in z njimi humor-
nih scen, laž rodi novo, še večjo laž, 

Igor Kavčič

Več kot zaslužena torta za ustvarjalno ekipo komedije Vse zastonj! Vse zastonj! / Foto: Sandi 
Fišer (Mediaspeed)

Premiero so si ogledali tudi Boris Cavazza in Ksenija Benedetti ter Darja Hlavka Godina in 
Karpo Godina. / Foto: Sandi FiŠer (Mediaspeed)
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Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Za učinkovito izmenjavo znanj sodelavcev 
vseh generacij v vašem podjetju se 
prijavite na brezplačne delavnice na 
delavnice@sodelovalnica.si. Več najdete 
na www.sodelovalnica.si/delavnice.

DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

vse do trenutka, ko se ta razpoči in se 
razkrije resnica. Odnosi med posa-
meznimi liki ustvarjajo številne ko-
mične situacije, ki jih igralska ekipa 
v vseh pogledih suvereno obvladuje.

Navdušujeta najbolj gostobesedna 
Vesna Pernarčič in Aljoša Ternovšek, 
z doživeto mimiko in vživetostjo v 
svojo vlogo nas očara Vesna Slapar, 
prepriča nas njej povsem prilegajoč 
se odrski mož Miha Rodman, tu pa 
je še nenadkriljivi gibalec kranjskega 
gledališča Blaž Setnikar, ki bi težko 
še bolj komično predstavil policista in 

njegovo nadgradnjo specialca, kot mu 
to vseskozi uspeva. Nihče ni v ozadju, 
prav vsi – vsak na svoj način – pridejo 
do izraza in nam direktno v žilo poši-
ljajo želene odmerke humorja.

Po predstavi je sledila še pode-
litev nagrade julija. V Prešernovem 
gledališču jo v sodelovanju z Go-
renjskim glasom in Mestno občino 
Kranj od leta 2017 podeljujejo igralcu 
ali igralki domačega ansambla, ki je 
v minuli sezoni s svojo stvaritvijo 
najbolj prepričal oziroma prepričala 
gledalce in strokovno žirijo.

Žirija v sestavi Vilma Štritof 
(predsednica), Igor Kavčič in Barba-
ra Logar je na podlagi glasov gledal-
cev, ki so po vsaki predstavi glaso-
vali za najboljšo igralsko stvaritev, 
odločala med finalisti in po strokov-
ni presoji izbrala dobitnika nagrade. 
Soglasno je odločila, da julijo tokrat 
prejme igralec Borut Veselko za vlo-
gi Očeta v predstavi Meja sneženja 
Marka Sosiča v režiji Gorana Voj-
novića in Očeta Pierra v predstavi 
Mama Floriana Zellerja v režiji Ivice 
Buljana.

Eden pokroviteljev nagrade julija je tudi Gorenjski glas, v imenu 
katerega sem kipec Borutu Veselku podelil Igor Kavčič. / Foto: Sandi 
Fišer (Mediaspeed)

Nekdanja direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček 
(zdaj SNG Nova Gorica) vselej na kranjski premieri. Z aktualnim 
direktorjem Juretom Novakom. / Foto: Sandi Fišer (Mediaspeed)
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Žaromet plesnih filmov

V Stolp Škrlovec prihaja druga edicija Plesnega žarometa, posvečenega 
projekcijam vrhunskih plesnih filmov z vsega sveta.

Po lanski premieri je letošnji 2. Plesni žaromet si-
cer še vedno mlad dogodek, a je v enem samem 
letu pridobil prepoznavnost, saj so, kot sporočajo 

iz Društva Predmestje, prijave raznovrstnih plesnih fil-
mov tako rekoč deževale iz vsega sveta. Idejni pobudnik 
in umetniški vodja dogodka, plesalec in priznani mojster 
flamenka Mitja Obed poudarja, da je Plesni žaromet nas-
tal iz želje po približevanju plesno-filmskih stvaritev ob-
činstvu, saj je dovolj domačih in tujih ustvarjalcev, ki so 
posneli odlične kratke plesne filme.

Na sporedu bo v soboto, 8. oktobra, z začetkom ob 19. 
uri v Stolpu Škrlovec. »Osnovno vodilo pri izboru pro-
grama je bila kakovost tako kamere kot plesa, izvirnost 

ter raznovrstnost pristopov glede na celoten program 
večera,« pojasnjuje Mitja Obed in nadaljuje: »Ta obsega 
širok spekter plesnih filmov, vsak izmed njih je zgodba 
zase, vsem pa je skupna govorica ples, ki v filmu dobiva 
nov zagon, saj podaljša domet izraznosti, gledalca pos-

tavi v popolnoma drug kot prostora, ki ni nepremičen 
kot v gledališču, ampak pogosto sledi gibu, postane del 
njega.«

Za projekcijo je bilo izbranih dvajset filmov iz Slove-
nije, Italije, Nemčije Brazilije, Nigerije, Armenije, Avstrije, 
Francije, Kanade, Velike Britanije, Grčije in Ukrajine, ve-
čer pa bo tudi prostor srečanja številnih imen plesa in 
filma iz Slovenije in tujine.

Obed poudarja, da je plesni film svojevrsten žanr 
umetnosti, ki leži na presečišču kamere, giba in zvoka. 
»Ples se že sam po sebi dotakne prvobitnih čutenj gledal-
ca, v dialogu s kamero pa nas postavi v vlogo aktivnega 
opazovalca ali pa zariše nove svetove s svojimi pravili,« 
dodaja.

Letošnji program bo obsežnejši kot lani, zato so orga-
nizatorji večer razdelili na dva dela s krajšim vmesnim 
premorom. Ob koncu projekcij bodo gledalci lahko glaso-
vali za film, ki jih je najbolj pritegnil. Ocenjevanje kratkih 
plesnih filmov je sicer zaradi izjemno širokega spektra 
tega žanra skoraj nemogoč, bo pa, kot pravi Obed, vseeno 
lepo vedeti, kaj intuicija spregovori občinstvu. Glasovati 
bo mogoče s skeniranjem QR kode, ki bo na voljo na pri-
zorišču projekcij v Stolpu Škrlovec. Vstop na projekcije bo 
tudi letos prost.

Igor Kavčič

Iz filma Dust režiserke, koreografinje in plesalke Daše Grgič  
/ Foto: arhiv organizatorja

Na ogled bo dvajset filmov iz Slovenije, 
Italije, Nemčije Brazilije, Nigerije, Armenije, 
Avstrije, Francije, Kanade, Velike Britanije, 
Grčije in Ukrajine.
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Podobe nekdanjega Kranja

V Mestni hiši je na ogled četrta razstava v seriji Podobe nekdanjega Kranja, na 
kateri so predstavljene gradnje novih stanovanjskih sosesk v 20. stoletju.

Kustosinja Gorenjskega mu-
zeja zgodovinarka Monika 
Rogelj je v okviru razstavne-

ga cikla Podobe nekdanjega Kranja 
raziskovala gradnjo kranjskih stano-
vanjskih sosesk v 20. stoletju. Podo-
ba Kranja se je v preteklem stoletju 
hitro spreminjala. Gospodarski in 
socialni razvoj sta usmerjala urba-
nistično načrtovanje, vendar je bila 
meja območij, določenih za pozida-
vo, pogosto presežena. V različnih 
obdobjih so nastajale nove stano-
vanjske soseske od zgradb v Kokr-
škem predmestju, širjenja gradnje 
večjih stanovanjskih zgradb proti se-
veru ob Koroški cesti, pa Zlatega po-
lja, soseske Vodovodni stolp in pred 
petdesetimi leti Šorlijevega naselja 
do največje kranjske soseske Plani-
na, ki je bila prva tudi celostno načr-
tovano naselje, zgrajeno v treh fazah, 
skupaj s 5000 stanovanji.

Na razstavi je na ogled veliko fo-
tografij predvsem iz gradenj naselij 
po 2. svetovni vojni, ki jih je avtorica 
našla v bogati fototeki Gorenjskega 
muzeja. Je pa res, da na fotografijah 
največkrat manjkajo ljudje. Soseske 
so bile vendarle živahne, polne živ-
ljenja, mladih družin, otrok (prilože-

na fotografija je ena redkih, ki govori 
o tem). Zato velja poziv bralkam in 
bralcem, ki imajo morda v svojem 
arhivu fotografije iz časov nastaja-
nja in prvih let življenja v soseskah, 
da stopijo v kontakt z muzejem, kjer 
jih bodo presneli in shranili v svoj 
arhiv.

Igor Kavčič

Na ulicah nastajajoče soseske Planina je bilo vsako leto bolj živahno, fotografija je iz leta 
1980. / Foto: Drago Holynski, Fototeka Gorenjskega muzeja

JESENSKI NATEČAJ
ZA PRIZNANJE

MEGA 2022

Vsak rad dela v MEGA 

podjetju. Delodajalci, 

prijavite dobre prakse 

medgeneracijskega 

sodelovanja na jesenski 

nateč̌aj za priznanje  

MEGA 2022.

PRIJAVE SO ODPRTE Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.
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Pa ga imamo, Šifrerja v muzeju

Andrej Šifrer na razstavi 70 let – NIČ proti VEČnosti v Galeriji Prešernove hiše 
razkriva svojo uspešno glasbeno zgodbo.

Sobotni koncert je bil razpro-
dan že mesec dni, preden se 
je zgodil, pred dnevi je na po-

govornem večeru zašpičil marsi-
kakšno iz svojega življenja, prva pa 
je bila seveda muzejska razstava v 
Galeriji Prešernove hiše. Da je raz-
stava o Andreju Šifrerju, predvsem 
seveda njegovi glasbeni poti, prava 
stvar, smo lahko videli že na njenem 
odprtju zadnji četrtek v avgustu, saj 
so se ga udeležili tako njegovi prija-
telji in sokrajani vasi Sorškega polja 
kot mnogi Kranjčani in seveda znani 
Slovenci iz sveta glasbe in javnega 
življenja.

Razstava z naslovom Andrej 
Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti, 
je sicer pozornost ob njegovem ži-

vljenjskem jubileju, hkrati pa nas 
naš priljubljeni glasbenik v sliki in 
besedi popelje skozi svojo glasbeno 
kariero. Andrej je seveda tudi del na-
rodove zgodovine, saj je njegov več 
desetletij trajajoč ustvarjalni opus 
tako velik, raznolik in pomemben, 
da razstavni prostor lahko hitro pos-
tane premajhen. Res pa je tudi, da 
Andrej niti najmanj ni človek za mu-
zej, saj ima v pripravi novo ploščo, na 
kateri se že svita tudi kakšna nova 
glasbena kandidatka za ponarode-
lost.

»Ko sem stal pred zbirko svojih 
diskografskih dosežkov, so me oblile 
solze in gospa Eli, ki čuva galerijo, je 
rekla: »Andrej, s'j jest te razumem.« 
Avtorice razstave kustosinji Ana 
Beno, Tjaša Šoštarič in oblikovalka 
Tjaša Štempihar so v muzej odnesle 
pol hiše,« z zadovoljstvom opazuje 
razstavo Andrej, ki je bil v zadnjih 

treh mesecih skupaj s partnerico 
Mirjam Povh vseskozi v kontaktu z 
muzealkami.

Že prvi pogled ob vstopu v Pre-
šernovo hišo spoznamo, za kako ob-
sežen ustvarjalni opus gre. Avtorska 
ekipa je bila sicer omejena s prosto-
rom, a je znala na zanimiv način pri-
kazati Andrejevo glasbeno veličino. 
»Odločile smo se, da predstavimo 
tisti del Šifrerjeve glasbene kariere, 
ki je širši javnosti morda manj znan 
in smo poudarili njegova sodelovanja 
s priznanimi tujimi glasbeniki,« pove 
Ana Beno, poudari, da razstava ni 
postavljena kronološko, saj so v prvi 
vrsti želele predstaviti pomembnejše 
dele Andrejeve kariere, in nadaljuje: 
»Po razstavi nas na neki način po-
vede Andrej sam, saj sva jo s Tjašo 
zasnovali tako, da je zasnovana v 
prvi osebi. Obiskovalca tako nagovo-
rijo njegovi spomini in on osebno.«

Igor Kavčič

Soavtorice razstave: oblikovalka Tjaša Štempihar in kustosinji Tjaša Šoštarič ter Ana Beno  
/ Foto: tina Dokl

»Po 2500 koncertih je kitara obupala in 
odšla v muzej, ker ji je počil vrat,« pojasni 
Andrej. / Foto: tina Dokl
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Uvodni del »Andrej pred Šifrerjem« ga predstavlja 
v obdobju, še preden se je s svojo glasbo začel vpiso-
vati tudi v naš spomin. Sledi njegova prva uspešnica 
Zoboblues, pa znamenita stražiška prireditev Živ žav, ki 
jo je v osemdesetih letih organiziral za otroke. Drugi del 
osrednjega prostora je namenjen njegovemu sodelova-
nju z glasbeniki v Angliji, Ameriki na Irskem in drugod 
po svetu. V kletnem prostoru so predstavljene njegove 
diamantne, platinaste, zlate in druge uspešne plošče, 
navduši pa nas tudi Andrejeva kitara, ki je, kot sam pra-
vi, po 2500 koncertih obupala nad njim, saj ji je počil vrat.

Andrej Šifrer ni običajen Šifrer. Je glasbenik, ki je 
zapisal in zapel kopico pesmi, ki so ponarodele, nanizal 
je več kot pet tisoč nastopov in prodal čez pol milijona 
plošč, zgoščenk in kaset. Zato je malo tudi naš Andrej.

»Ko sem gledal svoje diskografske dosežke, so me oblile solze. Pa je 
rekla oskrbnica Eli: Andrej s'j jest te razumem.« / Foto: tina Dokl

Med gosti na odprtju razstave: Tone Vogrinec, Matjaž Rakovec in na 
desni Tone Fornezzi - Tof / Foto: tina Dokl

Andrejeva zbirka platinastih, diamantnih, zlatih plošč je res 
impozantna. / Foto: tina Dokl
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Barvite grafične galaksije

S pregledno razstavo v Galeriji kranjske Mestne hiše na razgibano popotovanje 
po svojem grafičnem univerzumu vabi magister likovnih umetnosti Miha Perčič.

Grafik Miha Perčič z bogatim 
ustvarjalnim opusom ter pre-
poznavnim slogom sodi med 

znana ter uveljavljena imena s pod-
ročja likovnega ustvarjanja. Že vrsto 
let deluje kot samostojni kulturni de-
lavec, kot vodja likovnih delavnic je 
priljubljen pri likovnih navdušencih 
vseh generacij, kot aktiven član Zve-
ze društev slovenskih likovnih ume-
tnikov pa razstavlja na samostojnih 
in skupinskih razstavah doma in v 
tujini – med drugim so bila njegova 
dela na ogled tudi na vzhodni obali 
ZDA. V ospredju njegovega likovne-
ga delovanja je vselej preizkušanje 
izraznih možnosti različnih grafič-
nih tehnik, pri čemer ohranja ob-
čutljivost za postopke globokega in 
visokega tiska, torej za tradicionalne 
grafične tehnike, ki zahtevajo pro-
cesno naravo dela in tehnično po-
polnost. Klasične grafične tehnike, 
kot so litografija, jedkanica, rezervaš 
ali akvatinta, je še nadgradil. Tehni-
ka suhe igle mu omogoča obvlado-
vanje osnovne matrice na mnogo 
različnih načinov, vse od drobnih, 
pajčevinasto lahnih do materialno 
bolj občutenih vrezov na površino 
cinkove plošče. Za svoje ustvarjanje 
je bil večkrat nagrajen, med drugim 
je na 9. bienalu Alpe-Jadran prejel 
priznanje za kakovost likovnih del, 
na Mednarodnem festivalu likovnih 
umetnosti v Kranju pa odkupno nag-
rado Gorenjskega muzeja.

Tokratna pregledna razstava v 
Galeriji Mestne hiše, naslovljena Po-
potovanje v grafične svetove, ki bo na 
ogled do 26. septembra, obeležuje dva 

jubileja: mineva namreč dvajset let 
od avtorjevega uspešno zaključene-
ga podiplomskega študija na grafični 
specialki ALU v Ljubljani, obenem pa 
tudi sam letos praznuje okroglih pet-
deset let – odprtja razstave so se tako 
poleg mnogih predstavnikov stro-

kovno-umetniškega področja ude-
ležili tudi številni družinski člani in 
prijatelji ter tako dogodku vtisnili še 
bolj oseben in prijeten pečat.

Razstavljena dela na pregleden 
in sistematičen način predstavijo 
avtorjevo ustvarjalno pot zadnjih 
dvanajstih let. Kot je na odprtju raz-
stave Perčiča predstavil umetnostni 
zgodovinar in likovni kritik Damir 
Globočnik, avtor spada med ustvar-
jalce, ki so se odločili likovni nago-
vor navezati na izrazne možnosti 
grafičnih tehnik. Miha Perčič skozi 
svoja dela vseskozi dokazuje, da so 
grafike popolnoma avtonomen me-
dij sodobne umetnosti, ki je zmo-
žen nagovoriti vsakogar. Z lahkotno 
igrivostjo se podaja v svoj z grafiko 
prepleten svet, ki mu vedno znova 
daje navdih pri iskanju novih rešitev 
in ga odrešuje tiste praznine, belega 
neskončnega papirja, ki čaka na nje-
gov naslednji korak.

Samo Lesjak

Popotovanje v grafične svetove: avtorja razstave Miha Perčiča je predstavil kustos ter likovni 
kritik Damir Globočnik. / Foto: Jelena Justin

Razstava Popotovanje v 
grafične svetove, ki bo na 
ogled do 26. septembra, 
zaznamuje dva jubileja: 
mineva namreč dvajset let 
od avtorjevega uspešno 
zaključenega podiplomskega 
študija na grafični specialki 
ALU v Ljubljani, obenem 
pa tudi sam letos praznuje 
okroglih petdeset let.
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Glasujem
za igralca/igralko:

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj.

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta in poštna št.:
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Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v sezoni 2022/2023 in nam s svojimi 
glasovi pomagate pri izboru izjemne stvaritve igralke ali igralca Prešernovega 
gledališča Kranj. Veljale bodo le glasovnice, ki bodo v Kranjčanki objavljene ob 
vsaki premieri od oktobra 2022 do junija 2023. Med prispelimi glasovnicami 
bomo izžrebali gledalca/gledalko, ki bo prejel/prejela nagrado. 

Dobitnico oziroma dobitnika julije pa bomo razglasili na slovesnosti 
ob začetku sezone 2023/2024.

nagrada za izjemno igralsko stvaritev
v sezoni 2022/2023 
v Prešernovem gledališču Kranj
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Blaž Setnikar

Vesna Slapar

Vesna Pernarčič

Aljoša Ternovšek

Miha Rodman
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Nebo nad mestom duhov
Kranjski glasbenik in pevec Tomaž Štular, ki ustvarja pod umetniškim imenom 
Bordo, je izdal album z naslovom Izgubljeni. Premierna predstavitev je potekala 
na odru Stolpa Škrlovec.

Dolgoletno delovanje v sku-
pini The Tide je na domači 
glasbeni sceni pustilo glo-

bok pečat, v zadnjem obdobju pa se 
je Tomaž, čigar glas v sebi združuje 
energično prodornost ter čustveno 
pretanjenost, odločil za samostojno 
pot pod imenom Bordo. S tem izpo-
polnjuje svoj glasbeni izraz, obenem 
pa ostaja zvest sinergiji, ki nastaja v 
sodelovanju z ostalimi glasbeniki in 
umetniškimi ustvarjalci. Prve sklad-
be, še v spremstvu Janeza Štera, so 
se povezale v izvrsten album Med-
zvezdje, sledilo je nekaj odmevnih 
koncertov ter album, posnet v živo v 
radijski oddaji Izštekani.

Album Izgubljeni, ki ga je pod 
svoje okrilje vzel stalni producent 
Peter Penko, je nova prelomnica na 

Tomaževi glasbeni poti. Če namreč 
prvenec Medzvezdje ni bil klasični 
konceptualni album, je Izgubljeni 
natančno to – gre za družbeno ogle-
dalo, ki je v zadnjih letih pod težo 
pandemije in posledičnih ukrepov 
povsem popokalo. Že karizmatična 
naslovna podoba albuma, ki sicer 
krasi kranjski Stari Mayr, postavi 
poslušalca v slepo ulico, edini izhod 
iz nje pa predstavlja deset pesmi. Te 
preraščajo zgolj pandemijski okvir 
in spregovorijo o psihofizičnem sta-
nju sodobnega človeka in kršenih 
pravicah, omejenih svoboščinah, pa 
tudi o medijskem nadzoru ter mani-
pulacijah korporativnih institucij.

»Nekaj posebnega je tudi oblika 
samega albuma. Zaradi same vse-
bine sem se odločil album izdati na 
vinilu, saj ravno najstarejši zapis po-
nuja poseben pristop k poslušanju. 
Za vse tiste, ki nimajo gramofona, 
pa sem izdal posebne kasete, ki se 

lahko priklopijo v vsak USB-vhod v 
računalniku, avtu … S tem sem že-
lel združiti že pozabljene kasete, ki 
so glasbeno dopolnjevale naše od-
raščanje, ter sam odnos do posluša-
nja glasbe,« je dejal Tomaž.

Butični koncert ob izidu albuma v 
Stolpu Škrlovec je Tomaž začel sam 

v povsem akustični obliki, postopo-
ma pa so se mu na odru pridružili 
glasbeni gostje – klaviaturist Drejc 
Pogačnik, čelist Arslan Hamidullin, 
violinistki Ana Prek in Neža Križnar 
Ristič ter pevka Laila Aleksandra 
– skupaj so koncert na navdušenje 
številnega občinstva ozaljšali tudi s 
skladbami iz časa zasedbe The Tide.

Že sedaj so na ogled odlični vide-
ospoti skladb Dihaj, Telstar, Ghosts 
in Drevored, po Tomaževih besedah 
pa se kmalu pridruži še kakšen. Bor-
do ostaja aktiven in s svojo glasbo 
izkazuje čast vsem, ki zberejo po-
gum za izstop iz cone udobja, obe-
nem pa ohranja iskrenost, globino 
in moč razmišljanja v svetu meja, v 
katerega smo vpeti.

Samo Lesjak

Me vabiš v temo, ko v tebi je dan … – glasbenik Tomaž Štular - Bordo na odru Stolpa Škrlovec 
/ Foto: Aljoša Korenčan - Fotokamerad

Album Izgubljeni je nova 
prelomnica na Tomaževi 
glasbeni poti. Če prvenec 
Medzvezdje ni bil klasični 
konceptualni album, je 
Izgubljeni natančno to – gre 
za družbeno ogledalo, ki 
je v zadnjih letih pod težo 
pandemije in posledičnih 
ukrepov povsem popokalo.
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30. september - 2. november 2022
Glavna otvoritev: 

petek, 30. septembra 2021 ob 17. uri 
s pohodom po galerijskih razstaviščih 

v starem mestnem jedru Kranja.
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Savski folklorniki navdušili v Srbiji

Folklorna skupina Sava Kranj se je konec avgusta na festivalu v Subotici 
predstavila z izredno pestrim programom.

Folklorna skupina (FS) Sava 
Kranj je med 23. in 27. avgu-
stom gostovala na 21. medna-

rodnem festivalu Interetno, ki ga je 
organizirala madžarska skupnost v 
Subotici. Festivala v Srbiji so se po-
leg 25 Savčanov udeležile še skupine 
iz Črne gore, Slovaške, Madžarske ter 
številne domače skupine različnih 
narodnosti iz Subotice.

FS Sava je po podatkih dolgo-
letnega vodje Zvoneta Gantarja v 
Subotici izvedla pet nastopov, od 
tega tri večerne pred številnim 
občinstvom ter dve animacijski 
predstavitvi za udeležence festivala 
in za publiko. »Sodelovali smo tudi 
v paradi po ulicah Subotice, kjer so 
nas obiskovalci festivala in meščani 
Subotice toplo pozdravljali celotno, 

skoraj trikilometrsko pot. S sloven-
sko ljudsko pesmijo smo nastopili 
tudi v cerkvi, in to vsi v slovenskih 
narodnih kostumih,« je pojasnil.

Vsak dan drug program
Občinstvu so vsak dan postreg-

li z drugačnim programom. »Res se 
lahko pohvalimo z najpestrejšim 
programom, saj smo v dneh gosto-
vanja predstavili goriške, štajerske, 
belokranjske, prekmurske in gorenj-
ske plese, s tem sporedom pa tudi 
pestre oblačilne kulture omenjenih 
pokrajin in njihove godčevske po-
sebnosti,« je poudaril Zvone Gantar 
ter dodal, da jih je občinstvo vsak 
večer odlično sprejelo in nagradilo 
z gromkimi aplavzi, tudi med izva-
janjem točk. Obstoječi program Sav-
čanov je vodil umetniški vodja sku-
pine Tomaž Gantar.

Savčani so gostovanje izkoristili 
tudi za spoznavanje mesta, kjer je 

potekal festival. S pomočjo vodičk 
so si ogledali pomembne zname-
nitosti mesta Subotica, obiskali so 
veliko Palićko jezero, peljali pa so se 
tudi na ogled Novega Sada, največje-
ga mesta Vojvodine.

Folklorniki Save so v Subotici go-
stovali drugič, saj so bili tam že leta 
1967, sicer pa so v različnih mestih 
Srbije nastopali že devetkrat. Festi-
val je potekal pod okriljem medna-
rodne folklorne organizacije CIOFF, 
pri kateri so Savčani zabeležili že 55 
gostovanj v različnih državah sveta, 
sicer pa so doslej imeli že 153 gosto-
vanj na tujem.

FS Sava je letos, ko je covid ne 
ovira tako kot v preteklih letih, iz-
vedla že desert nastopov doma; 
njeni člani pa so plesali na 50. Bel-
tinškem folklornem festivalu, na 
Jesenicah, v Smledniku, Mengšu  ... 
Ta mesec so sodelovali na 50. Dne-
vih narodnih noš v Kamniku, kjer 
so imeli samostojen celovečerni 
nastop. Predstavili so se s šestimi 
plesnimi točkami, občinstvo pa je 
bilo nad pestrostjo večera zelo nav-
dušeno. Udeležili so se še kamniške 
parade, in sicer z novimi goriškimi 
kostumi.

Medse vabijo mlade člane
»Na naše nastope publika rada 

prihaja, ker vedno predstavimo kaj 
novega, zanimivega iz zakladnice 
dediščine slovenskega naroda,« je 
zadovoljen Zvone Gantar. Med priha-
jajočimi nastopi je omenil nastop v 
Retečah pri Škofji Loki ob 100-letnici 
tamburašev Bisernica, ki s Savčani 
redno nastopajo že vse od leta 1970, 
decembrski celovečerni nastop na 
tradicionalnem Stražiškem kultur-

Ana Šubic

Folklorniki FS Sava Kranj so v Subotici predstavili goriške, štajerske, belokranjske, 
prekmurske in gorenjske plese. / Foto: arhiv Fs sava
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V soboto, 24. septembra, bo 
na Pungertu, na koncu starega 
mestnega jedra Kranja, že 17. 
festival Živ žav s pestrim progra-
mom na najmlajše, ki ga priprav-
lja ekipa Stolpa Pungert v sode-
lovanju s soorganizatorji. Od 10. 
ure dalje se bo možno udeležiti 
številnih delavnic, lutkovnih pred-
stav in drugega odrskega doga-
janja ter se seznaniti s programi 
za otroke, ki jih bodo predsta-
vljala različna društva in zavodi. 
Program se bo nadaljeval tudi v 
popoldanskem času, sklenili pa 
ga bodo v večernih urah s kon-
certom in projekcijo animiranega 
filma na prostem. V sklopu prire-
ditve bo v času kosila poskrblje-
no tudi za lačne in sladkosnede. 
Vstop bo prost. V primeru dežja 
bo dogodek odpadel. A. Š.

Živ žav na Pungertu

Nastopile so tudi Dečve, pevke FS Sava Kranj / Foto: arhiv Fs sava

nem tednu, dogovorjeni so tudi za 
nastope godcev v domu ostarelih v 
Ljubljani in v Bohinju …

Zvone Gantar je še povedal, da si 
zelo prizadevajo privabiti v njihove 

vrste čim več mladih članov, zato 
vabijo mlade, ki imajo voljo spoz-
navati slovensko plesno, pevsko in 
oblačilno dediščino, da se jim prid-
ružijo.

Informacije in prijave
 

Damjana Mustar
damjana.mustar@mkk.si

040 124 124

www.mkk.si

iskrivim bralnim
srečanjem 

v družbi dobrih knjig 
in prijetnih ljudi.

PRIDRUŽITE SE 
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Na evropskem prvenstvu dvakrat bronasta
Balinarka Ana Pevec, ki zadnja leta živi v Kranju, je na nedavnem evropskem 
prvenstvu za članice v Ljubljani osvojila bronasti kolajni v obeh disciplinah,  
v katerih je tekmovala. Za še boljši uspeh ji je zmanjkalo tudi nekaj sreče.

V Ljubljani je septembra pote-
kalo evropsko prvenstvo (EP) 
za balinarke, na katerem so 

slovensko reprezentanco zastopale 
štiri tekmovalke. Med njimi je bila 
tudi 27-letna Ana Pevec (na naslov-
nici), Ljubljančanka, ki zadnjih šest 
let živi v Kranju, kamor jo je pripe-
ljala ljubezen. Višja medicinska se-
stra, ki trenutno dela na onkološkem 
inštitutu, je nastopila v dveh disci-
plinah – v igri posamezno in na-
tančnem zbijanju, v obeh pa je osvo-
jila bronasto kolajno. Slovenke so se 

sicer kot edina reprezentanca (na EP 
je sodelovalo enajst držav) na zma-
govalni oder povzpele v vseh šestih 
disciplinah, njihova končna bera pa 
je bila pet tretjih in drugo mesto.

Za Pevčevo je bilo sicer to že peto 
evropsko prvenstvo, daleč največji 
uspeh pa je dosegla leta 2011 v Rogaški 
Slatini, ko je postala evropska prvaki-
nja v natančnem zbijanju. Tudi zato je 
igralka ljubljanskega Krima, najuspe-
šnejšega ženskega balinarskega ko-
lektiva v državi, visoka pričakovanja 
gojila tudi letos. »Nekaj nostalgije za 
zlato medaljo v natančnem zbijanju 
iz leta 2011, ko je bilo prvenstvo tudi v 
Sloveniji, je še vedno prisotno. Gre pa 
za disciplino, kjer je potrebno tudi ne-

kaj sreče, a forma je dobra. V posame-
znem so bili na prejšnjih prvenstvih 
postavljeni zelo visoki cilji, ki jih bom 
poskušala obdržati,« je dejala pred za-
četkom prvenstva.

Nazadnje je v obeh svojih disci-
plinah prišla do polfinala, kjer pa je 
morala priznati premoč nasprotnic. 
V posamični igri ji je v polfinalu 
nasproti stala Francozinja Coralie 
Rives. Ana je zbijala brez napake, 
saj ni zgrešila niti ene krogle, manj 
zanesljiva pa je bila v bližanju, kar 
je tudi odločilo polfinalni dvoboj. V 
natančnem zbijanju se je v polfinale 
uvrstila z zadetim zadnjim balinom. 
Podoben scenarij jo je čakal tudi v 
samem polfinalu proti Turkinji Bu-
ket Öztürk. Tekmici sta sicer precej 
grešili, vendar pa bi si Ana še ved-
no lahko z zadetim zadnjim metom 
priigrala finale, kar pa ji ni uspelo in 
se je morala prav tako zadovoljiti z 
bronom. V balinanju namreč poraz v 
polfinalu že prinese bronasto odličje, 
saj tekem za tretje mesto ni.

»Glede na igri v polfinalih bi lah-
ko bilo bolje, vseeno pa sem z dvema 
bronastima kolajnama zadovoljna 
in mi pomenita lepo nagrado za trdo 
delo na pripravah pred prvenstvom. 
V natančnem zbijanju mi je za bolj-
ši rezultat zmanjkalo nekaj sreče, v 
klasični igri pa sem preslabo bližala 
in je Francozinja zasluženo zmaga-
la,« je po koncu EP v Ljubljani, ki je 
potekalo na Krimovem balinišču, 
povedala Ana. »Letošnje EP je potr-
dilo, da je žensko balinanje v vzpo-
nu, saj je veliko mladih igralk, pove-
čuje se tudi konkurenca. V Ljubljani 
so tako s kakovostno igro preseneti-
le Turkinje,« je še dejala.

Simon Šubic

Ana Pevec je v Ljubljani nastopila že na svojem petem prvenstvu stare celine, največji uspeh 
pa je dosegla leta 2011, ko je bila najboljša v natančnem zbijanju. / Foto: Simon Šubic
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Gortnarjev memorial domačim 
košarkaricam
Igralke košarkarskega kluba Triglav so povsem nadigrale preostale ekipe, 
ki so sodelovale na Memorialu Jerneja Gortnarja, in potrdile dobro formo pred 
začetkom državnega prvenstva, v katerem ciljajo visoko.

ŽKK Triglav je tretje leto zapored 
organiziral mednarodni turnir 
Memorial Jerneja Gortnarja, 

tokrat je potekal med 9. in 11. septem-
brom v Športni dvorani Planina. So-
delovale so štiri ekipe, poleg doma-
čink so Slovenijo zastopale igralke iz 
Konjic, nastopili pa sta še dve ekipi 
iz Hrvaške.

Triglavanke so premagale ekipo 
Medveščaka za 26 točk, boljše so bile 
od ŽKK Pro-Bit Konjice (78 : 28), zad-
nji dan pa so v boju za prvo mesto 
premagale še ekipo Trešnjevka (86 : 
71). Nagrada za najkoristnejšo igral-
ko je romala v roke domače igralke, 
dolgoletne reprezentantke Rebeke 
Abramovič. »Glede na to, da so to 
prve tekme pred sezono, sem zelo 
zadovoljna z lastno in ekipno igro. 
Odigrale smo odlično in tako želimo 
nadaljevati, naši cilji za prihajajočo 
sezono so visoki,« je povedala.

Trener Gašper Sluga je po konča-
ni tekmi dejal: »Memorial je zelo do-

brodošel turnir za uigravanje in pri-
pravo na prihajajočo sezono. Vesel 
sem, da nam v klubu omogočajo po-
goje za organizacijo precej močnih 
mednarodnih tekem. Če si uspešen 
v uvodu, pa je vse skupaj še toliko le-
pše.« Za konec je še dodal: »Za nami 
je prvi mesec priprav, v uvodu je bilo 
malo več kondicijskih treningov, v 
zadnjem obdobju pa posvečamo tre-
ninge taktičnim pripravam.«

Časa do začetka sezone ni več 
veliko. Kranjčanke 1. oktobra za za-
četek državnega prvenstva doma 
pričakujejo vnovični dvoboj z ekipo 
Pro-Bit Konjice, ki jim, sodeč po tek-
mi na memorialnem turnirju, ne bi 
smele povzročati prevelikih pregla-
vic. Ekipa iz Kranja se v letošnjem 
prestopnem roku ni preveč spreme-
nila. Klub so zapustile tri košarkari-

ce, iz Grosuplja se jim je priključila 
Tinkara Zoran, prav tako sta prve 
minute v članski ekipi dočakali 
16-letni Lena Grebenc in Lana Sredo-
jevič, ki sta mladi nadobudni igralki 
v mlajših selekciji.

Predsednica ŽKK Triglav Urša 
Ude še pojasni okoliščine nastanka 
memoriala: »Mednarodni turnir or-
ganiziramo v spomin na ustanovite-
lja in dolgoletnega predsednika ŽKK 
Triglav Jerneja Gortnarja, ki se je od 
nas poslovil v letu 2019. Bil je velik 
ljubitelj tega športa, klub je popeljal 
v vrh slovenske košarke in uspel 
ženski košarki v naši regiji ustvariti 
večjo prepoznavnost in primernejše 
mesto v družini vseh športov. Z me-
morialnim turnirjem želimo ohrani-
ti spomin nanj in mu izkazati zah-
valo in spoštovanje.«

Maj Peterka

Kranjske košarkarice so osvojile Memorial Jerneja Gortnarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Z memorialnim turnirjem 
želimo ohraniti spomin na 
ustanovitelja in dolgoletnega 
predsednika ŽKK Triglav 
Jerneja Gortnarja in 
mu izkazati zahvalo in 
spoštovanje.
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Več kot tisoč tristo tekačev teklo tudi 
za dober namen
Letošnji Triglav tek je bil jubilejni, deseti.

Triglav tek je 10. septembra na 
Brdo privabil več kot 1500 te-
kačev in obiskovalcev.

Tekači vseh generacij so se pre-
izkusili v šestih tekaških izzivih: 
otroškem teku Kuža Pazi, družin-
skem teku, štafetnem teku trojk, 
polmaratonu, teku na 10 in na 5 ki-
lometrov. Najboljši rezultat na 5 ki-
lometrov je s časom 25:09 dosegla 
Jana Bratina, v moški kategoriji pa 
je slavil Enej Kovač (18:12). Razdaljo 
10 kilometrov je najhitreje, s časom 
37:58, pretekla smučarska tekači-
ca Neža Žerjav, v moški kategoriji 
pa Tadej Grilc (34:11). Zmagovalca 
polmaratonske preizkušnje sta Ka-

tja Juhart (1:31:14) in Marko Krišelj 
(1:19:59).

Triglav tek k zdravemu in aktiv-
nemu življenjskemu slogu spodbuja 
vse generacije, zato prireditev že vsa 
leta podpirajo tudi številni sloven-
ski vrhunski športniki. Ambasador 
Triglav teka je tudi slepi tekač Robi 
Kogovšek, ki ga je spremljal trener 
Roman Kejžar. »Triglav tek je pri-
ložnost za dober trening, proga je 
nezahtevna in prijetna. Obenem 
kot športnik z udeležbo izkažem 
hvaležnost Zavarovalnici Triglav, 
ki podpira parašport v Sloveniji,« je 
dejal Robi Kogovšek. Na progi so bila 
številna znana imena. Tekel je tudi 
predsednik države Borut Pahor. Or-
ganizatorji poudarjajo, da je Triglav 
tek več kot zgolj tekmovanje in mer-
jenje časa v ciljni ravnini. »Je dogo-

dek, ki združuje ljubezen do športa 
in narave, povezuje vse generacije, 
spodbuja vztrajnost, dobrodelnost 
ter zdrav in aktiven življenjski slog. 
To smo pokazali tudi letos, ko smo s 
številnimi tekači in drugimi obisko-
valci ustvarili nepozaben dogodek 
v osrčju narave. V želji, da neguje-
mo naravo in varujemo našo priho-

dnost, smo tokrat posebno pozor-
nost namenili trajnosti. Triglav tek 
namreč prispeva tudi k uresniče-
vanju nekaterih ciljev v sklopu pro-
jekta Zavarujmo prihodnost in pred-
stavlja del trajnostno naravnanega 
delovanja Zavarovalnice Triglav,« je 
povedal Tadej Čoroli, član uprave Za-
varovalnice Triglav.

Triglav tek je že tradicionalno 
posvečen tudi najranljivejšim čla-
nom naše družbe. Zavarovalnica 
Triglav je tudi letos predala donacijo 
bolnišničnim ustanovam. Direkto-
rica službe za trženjsko komunici-
ranje v Zavarovalnici Triglav Tjaša 
Kolenc Filipčič je bon v višini 15 ti-
soč evrov izročila Ultrazvočnemu 
društvu za projekt Slojenčki, ki bo 
sredstva namenilo nakupu oksime-
trov in grelnih gnezd za potrebe slo-
venskih porodnišnic.

Maja Bertoncelj

Tekel je tudi Ola Vigen Hattestad (levo), glavni trener A ekipe smučarskih tekačev. 
/ Foto: Maja Bertoncelj

V desetih letih je na Triglav 
teku teklo skoraj 15 tisoč 
tekačev, ki so pretekli 
115.444 kilometrov, zbranih 
je bilo skoraj 159 tisoč evrov 
donacij za zdravstvene 
ustanove.
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Električna kolesa so narejena za uživanje

Tudi za tiste z dobro kondicijo in ne samo za tiste z zdravstvenimi težavami. 
Z električnim kolesom je možno prevoziti neomejeno razdaljo, saj lahko kolo 
poganjate tudi brez pomoči električnega motorja.

Elektrika se je pri kolesih uve-
ljavila precej hitreje kot pri 
avtomobilih, kar seveda ne 

preseneča, saj je nabavna cena ele-
ktričnega kolesa bistveno nižja, 
čeprav so primerjalno med kolesi ta 
še vedno zelo draga. Cenejša elek-
trična kolesa dobite že od dobrih ti-
soč evrov naprej, medtem ko se cena 
koles priznanih proizvajalcev hitro 
približa trem tisočakom in čez.

Največji porast prodaje električ-
nih koles je v Nemčiji, Avstriji in 
Švici. Torej v alpskih deželah, sledita 
Italija in Francija. S porastom števila 
električnih koles se identificira tudi 
turistična ponudba. Danes so smu-
čarski centri v alpskih deželah poleti 
polni kolesarjev, včasih je bilo videti 
le kakšnega osamljenega planinca. 
Zdaj ti ljudje z električnimi kolesi 
obredejo vse hribe, ki jih čez zimo 
presmučajo. Tisti, ki se vozite po teh 
krajih boste potrdili, da kolesarja na 
navadnem kolesu skorajda ne srečaš 
več.

Tudi pri nas v Sloveniji je velik 
porast električnih koles, o razmerah 
smo se pogovarjali z enim največjih 
specializiranih prodajalcev električ-
nih koles v Sloveniji, Urošem Globoč-
nikom, iz podjetja A2U iz Šenčurja 
pri Kranju.

ͰͰ Kakšna je prodaja električnih ko-
les v Sloveniji ?

Od vseh koles prodamo že več 
kot polovico elekričnih, prodaja v 
zadnjih nekaj letih močno raste. 
Zlasti po letu 2024 in vse do leta 2030 
pričakujemo v Evropi in tudi pri nas 

močan porast električnih koles. Tre-
nutno bi lahko prodali vse in še več, 
če ne bi imeli težav z dobavami. Po-
dobno kot avtomobilsko industrijo, 
je tudi proizvodnjo in prodajo koles 
zajela kriza, s pomanjkanjem se-
stavnih delov. To traja sedaj že ves 
čas, od začetka pandemije Covid-a 
naprej. Za naprej so napovedi zelo 
nehvaležne, vseeno pričakujemo, da 
se bo drugo leto trg bolj stabiliziral, 
sicer pa že sedaj prodajamo nekatera 
kolesa z dobavo v letu 2024.

ͰͰ Električna kolesa so še razmero-
ma draga, nihova cena na trgu va-
rira, od dobrega tisočaka do pet in 
več tisoč evrov. Kaj svetujete kupcu, 
kakšno kolo naj si kupi?

Vse je odvisno od potreb in pri-
čakovanj kupca. Za premagovanje 
krajših razdalj, mesto vožnjo ipd, je 
kolo nižjega cenovnega ranga čisto 
vredu. Za zahtevnejše kolesarje, pre-

magovanje večjih razdalj in gorska 
področja, pa kolo mora imeti dobro 
opremo in zmogljiv pogonski sklop. 
Mnogi nasedajo tehničnim podat-
kom o dosegu kolesa, zmogljivosti 
baterije in motorja, pa je pri tem treba 
vedeti, da je najpomembnejša pora-
ba, ki je odvisna od vrste pogona in 
baterije, terena…vse do teže kolesar-
ja samega. Kupcem priporočam, da 
posegajo po uveljavljenih blagovnih 
znamkah, ne zaradi vprašanja, kaj 
je dobro in kaj je manj dobro, kaj je 
odlično in kaj ni, ampak tudi zaradi 
vprašanja, kdo bo servisiral ta ko-
lesa, kakšno vzdrževanje in pomoč 
nudi proizvajalec.

ͰͰ Z rastjo električnih koles je na trgu 
zaslediti čedalje več rabljenih elek-
tričnih koles po razmeroma nizkih 
cenah, kako je stem, se to izplača?

Nakup rabljenega električnega 
kolesa, sploh če je staro nekaj let, 

Gravel kolesa (»makadamkarji«), so nekakšna dirkalna kolesa s širšimi gumami. Trend 
zadnjega časa.

Marjan Potočnik
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je zelo tvegan. Tako kolo obvezno 
kupujte ob pomoči strokovnjaka. Sta-
rost e-kolesa je izjemno pomembna 
zaradi baterije in vzdrževanja. Bate-
rije pri e-kolesih se obnašajo enako, 
kot v mobitelih ali pa avtomobilski 
akumulatorji. Če kupite rabljeno ele-
ktrično kolo za denimo 800 € in ugo-
tovite da je baterija izstrošena, boste 
za novo odšteli še 800 €, na koncu 
nakup ne bo več poceni, ob dejstvu, 
da so tudi drugi deli na kolesu do 
neke mere prav tako že obrabljeni. 
Praviloma velja, da cena dve leti sta-
rega e-kolesa ne sme presegati 40% 
cene novega kolesa.

ͰͰ Kakšni so trendi v kolesarstvu, 
bodo električna kolesa povsem izri-
nila navadna ?

Ne, mislim, da ne. »Klasika« bo 
ostala na cestah, čeprav se elektrika 
pojavlja tudi pri teh. Mislim pa, da se 
klasičnim gorskim kolesom ne piše 
dobro in da bodo ta čez nekaj leti iz-
ginila na račun električnih. Proda-

jalci ugotavljamo, da gre trend v dve 
smeri, v čedalje večjo povpraševanje 
po popolnomoa opremljenih (prtlja-
žnik, luči, blatniki…), polno vzmete-
nih (»ful suspension«) električnih 
kolesih in na drugi strani v »gravel« 
kolesa (nekateri so jih slovensko po-

imenovali kar »makadamkarji«). Ta 
so zelo podobna cestnim kolesom z 
ukrivljeno balanco, a imajo (varinat-
no vso opremo) in širše pnevmatike, 
s katerimi ste brez skrbi, da bi vam 
zaradi tresljajev kolo »razpadlo« ali, 
da bo takoj počila guma.

Trend je tudi popolnoma opremljeno polno vzmeteno gorsko kolo. 
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L'Étape Slovenia v Kranju

Prvo tovrstno rekreativno kolesarsko prireditev pri nas so želeli organizirati na 
Gorenjskem, kjer je veliko lepih tras, po katerih trenirajo tudi najboljši slovenski 
profesionalni kolesarji.

Idejo je podprla tudi Mestna ob-
čina Kranj in skupaj z Zavodom 
za turizem in kulturo Kranj (Vi-

sit Kranj) je bila gostitelj izvedbe 
dvodnevnega rekreativnega kolesar-
skega dogodka L'Etape Slovenia by 
Tour de France.

V soboto so na Slovenskem trgu 
organizirali pester kolesarski dan za 
vse generacije. Na prizorišču so se 
predstavili številni partnerji priredi-
tve L'Etape Slovenia s svojimi izdelki 
in storitvami ter zanimivimi vsebi-

nami, postavljen pa je bil tudi otro-
ški kolesarski poligon (pumptrack). 
Najprej so se na 800 metrov dolgi 
progi pomerili otroci, stari od dva do 
dvanajst let, ob 16. uri pa je potekalo 
družinsko kolesarjenje po 12,5 kilo-
metra dolgi trasi v okolici Kranja. Na 
oba dogodka je bilo skupaj prijavlje-
nih skoraj petsto udeležencev.

Nedeljskega tekmovanja se je 
udeležilo več kot tisoč kolesark in 
kolesarjev, od tega 147 iz tujine, in 
doživeli so pravo izkušnjo Dirke po 
Franciji. Tekmovalci so se lahko 
udeležili daljše, 138-kilometrske, in 
krajše, 70-kilometrske trase. Trasa je 

bila speljana po gorenjskih cestah z 
dvema večjima vzponoma na Šentu-
rško goro in na Jamnik na daljši tra-
si. Povsod ob poti so kolesarje spod-
bujali navijači. Najbolj so se izkazali 
krajani Podblice, saj so kolesarjem 
pripravili pravi špalir, podoben tiste-

Grega Flajnik

Na startu je bilo več kot tisoč kolesarjev.

Matej Mohorič se je potrpežljivo fotografiral 
z navijači. Na sliki z Violeto Jagodic.

Matej  Šavs, Luka  Flajnik, Žan Sadar in Andraž Šiler, člani BCC – Beer and Cycling Cluba Kranj
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Igor Pogačnik in Andraž Potočnik, bivši in 
sedanji predsednik KS Podblica, sta oba 
prekolesarila daljšo traso. Tudi zanju so 
Podbelci vneto navijali.

Največ navijačev se je zbralo v Podblici, rojstnem kraju Mateja Mohoriča. / vse fotografije 
Grega Flajnik

Hudič z imenom Dido je reden gost večjih 
kolesarskih tekmovanj v Evropi.

mu na Dirki po Franciji, pridružil pa 
se jim je znameniti hudič z imenom 
Dido, ki je reden gost večjih kolesar-
skih tekmovanj v Evropi.

S tekmovalci je kolesaril in jih 
spodbujal tudi ambasador tekmova-
nja Matej Mohorič, ki je ob koncu po-
vedal, da je vesel, da so takšno tek-
movanje organizirali prav v Kranju, 
saj bo to pripomoglo k popularizaciji 
tega športa, hkrati pa je tudi dobra 
promocija turizma v Kranju.

Organizatorji so tako kot na pra-
vem tekmovanju po Franciji pode-
lili rumeno majico za najhitrejšega 
tekmovalca, pikčasto majico za naj-
boljšega hribolazca, zeleno majico za 
najboljšega sprinterja ter belo majico 
za najboljšega mladega tekmovalca, 

starega do 25 let. Na razdalji sedem-
deset kilometrov je med ženskami 
zmagala Barbara Koblar pred Tino 
Podbrešček in Katjo Nežmah, med 
moškimi pa Matic Plaznik pred Ta-
dejem Alešem in Kristjanom Bož-
narjem. Na daljši, 138-kilometrski 
razdalji je med ženskami zmagala 
Eva Zorman pred Čehinjo Zuzano 
Bohacovo in Špelo Škrinjar, med mo-

škimi je slavil Nizozemec Johnny 
Hoogerland, nekdanji profesionalni 
kolesar, sicer ambasador tekmova-
nja, pred Tadejem Sadarjem in Igor-
jem Kopšetom.

Organizatorji so se z Mestno ob-
čino Kranj že dogovorili, da dogodek 
L'Etape Slovenia by Tour de France 
organizirajo prihodnje leto 2. in 3. 
septembra.

V w.kklub-sava.si
           Kolesarski klub Kranj
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Gostili že petnajsto prvenstvo

Predzadnjo avgustovsko nedeljo je na golfskem igrišču CUBO v Smledniku 
potekalo tradicionalno, že 15. Odprto prvenstvo Kranja v golfu, ki ga organizira 
Golf & Country klub Kranj.

V tekmovalnem, a vseeno 
sproščenem vzdušju se je 
letos med seboj pomerilo 

92 golfistov in golfistk iz šestih slo-
venskih golfskih klubov. Kot je dejal 
predsednik gostujočega kluba Iztok 
Kraševec, je letošnja izvedba prese-
gla lanskoletno, ki je bila po številu 
udeležencev ena večjih turnirjev v 
Sloveniji. »S pomočjo članov našega 
kluba in podporniki smo tudi letos 
presegli vsa pričakovanja, ob tem pa 
nas zlasti veseli, da so tekmovalci 
zadovoljni in da se vsako leto radi 
vračajo na naš osrednji letni dogo-
dek,« je pojasnil.

Odprto prvenstvo Kranja v gol-
fu je sicer tekmovanje za prehodni 
pokal mesta Kranja, ki se seli iz rok 
v roke najboljšemu in po tretji osvo-
jeni nagradi preide v trajno last. Le-
tošnji absolutni zmagovalec je bil 
Boštjan Kušar, ki je poleg pokala 
prejel sliko akademskega slikarja 
Jožeta Trobca. Drugi je bil dvakratni 

zmagovalec Jakob Balkovec, tretji 
pa Luka Zaplotnik, ki je ravno tako 
že osvojil nekaj preteklih odprtih pr-
venstev Kranja. V ženski konkuren-
ci je bila najboljša Petra Balkovec, 
druga je bila Hermina Černigoj, na 
tretje mesto pa se je uvrstila Mirjam 
Bizjak. Namesto s pokali so organi-
zatorji tokrat najboljše nagradili z 

darili, ki so jih izdelali v Varstveno-
delovnem centru Kranj.

Tudi letos so organizirali t. i. či-
panje v sod, kamor je prvi zadel Gre-
gor Šenk. Po tekmovalnem delu je 
sledilo zabavno druženje s srečelo-
vom, kjer je za glasbeno vzdušje pos-
krbela skupina Maks, za gurmansko 
doživetje pa restavracija CUBO.

Maša Likosar

Predsednik G & CK Kranj Iztok Kraševec in absolutni zmagovalec 15. Odprtega prvenstva 
Kranja v golfu Boštjan Kušar / Foto: arhiv G&CK Kranj

Poteka Festival športa Kranj

V soboto, 17. septembra, se je 
začel letošnji Festival športa 
Kranj, trajal bo vse do sobote, 

24. septembra. Tudi letos so orga-
nizatorji pripravili pester program, 

oblikovan v več sklopov. Danes bo 
dogajanje v Športnem centru Kranj. 
Potekala bo mini olimpijada za ot-
roke kranjskih vrtcev. V petek, 23. 
septembra, ob dnevu slovenskega 
športa, bo dan oprtih vrat kranjskega 
športa, na Glavnem trgu bo športni 
dan za učence kranjskih šol, na plo-
ščadi pred Prešernovim gledališčem 

pa Žogarija. V soboto, 24. septembra, 
bo na Glavnem trgu športna tržni-
ca. Projekt Festival športa Kranj so 
zasnovali v želji, da čim več otrok 
in staršev spodbudijo k športnemu 
udejstvovanju. Namenjen je predsta-
vitvi izvajalcev kranjskih športnih 
programov in objektov ter raznolikih 
športnih možnostih.

Maja Bertoncelj
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Kotalkarice pridno trenirajo

Mlade kranjske kotalkarice so tudi poleti zavzeto trenirale za drugi del 
tekmovalne sezone, ki poteka prav ta čas.

Ob koncu šolskega leta, ko se 
večina krožkov in obšolskih 
dejavnosti konča, se trenin-

gi naših kotalkarjev še bolj okrepijo. 
»Poletni meseci so višek sezone,« je 
pojasnila Ria Jagodic, predsednica 
Drsalno-kotalkarskega kluba Tri-
glav Kranj, v katerem kotalka pisana 
druščina deklic, starih med pet in 
petnajst let. Konec maja so se pome-
rile na medklubskem tekmovanju z 
Drsalno-kotalkarskim klubom Stan-
ko Bloudek iz Ljubljane in se udele-
žile Parade učenja v Kranju, kjer so 
predstavile koreografijo dveh revial-
nih točk iz Harryja Potterja. V juniju 
so se udeležile kar treh tekmovanj: 
Ljubljana Cupa v hali Tivoli, Pokala 
Kristal v Novi Gorici in tekmovanja 
Amfora Trophy v Pulju.

Na dopust so se mlade kotalka-
rice odpravile v drugi polovici julija, 
mesec kasneje pa so se znova začela 
druženja na kotalkah. Konec avgu-
sta so se že tretjič udele žile priprav 
v Planici, kjer so se dobro pripravile 
na drugi del tekmovalne sezone, ki 
jih čaka v tem in naslednjem mese-

cu, je razložila Ria Jagodic. Dodala 
je, da celo leto kotalkajo v telovadni-
ci Osnovne šole Matije Čopa, kar jim 
omogočata Mestna občina Kranj in 
vodstvo šole. V klubu so dobrodošli 
tudi dečki. Prve ure tečaja se je mož-
no udeležiti brezplačno, in sicer ob 
petkih med 18.30 in 19.15.

Ana Šubic

Konec avgusta so se udele žile priprav v Planici. / Foto: arhiv kluba
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.
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NA VSENA VSE

Za Kranjčane zelena zvezdica

M ichelin je najuglednejša in najprestižnejša 
znamka na področju gastronomskih vodnikov 
z izjemnim globalnim dosegom in vplivom na 

gastronomski razvoj destinacije. Vstopa zgolj na desti-
nacije z dokazanim kulinaričnim potencialom in pri tem 

Alenka Brun
Uroš Gorjanc iz Gostilne Krištof iz Predoselj (skrajno desni) v družbi 
prejemnikov Michelinovih zelenih zvezdic / Foto: alenka Brun

Kranjčan Jorg Zupan je s sicer 
ljubljanskim Ateljejem ponovno 
prejel eno Michelinovo zvezdico, 
Gostilni Krištof v Predosljah, kjer vihti 
kuhalnico Uroš Gorjanc, pa je uspelo 
ponovno dobiti zeleno zvezdico. 
Michelinovo priporočilo je dobila 
tudi blejska restavracija pod taktirko 
Kranjčana Aleša Fendeta.

sledi svoji razvojni politiki in strokovni oceni. Danes je 
prisoten na več kot štiridesetih globalnih destinacijah. V 
ospredje postavlja ponudbo visoke dodane vrednosti in 
nagovarja najbolj petične gastronomske turiste, vendar 
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

TUNA  
RIO MARE, 80 g x 4 

4,79 EUR

ZAČINJENA ČEBULA 
PRAŽENA, 1 kg,  
VREČKA 
4,39 EUR

OLJE BUČNO,  
NERAFINIRANO,  

PREMOŠA ,1 l 

15,39 EUR

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

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

OMAKA  
TABASCO,  

350 ml 
9,79 EUR

KIS  
BALZAMIČNI  
BELLA ROSA  
6%, 0,5 l 
1,94 EUR

KIS JABOLČNI  
EKOLOŠKI  

SIMONIČ, 0,75 l 
2,54 EUR

pa hkrati izpostavlja tudi nepozabne izkušnje, dosegljive 
širšemu krogu ljubiteljev gastronomije.

Že več kot 120 let Michelin predstavlja najboljše kuli-
narične zgodbe po vsem svetu. Letos je obiskal Slovenijo 
tretjič. Na Gorenjskem imamo sedaj dve restavraciji s po 
eno zvezdico: Hišo Linhart v Radovljici in Milko v Kranj-
ski Gori, med devetimi letošnjimi prejemnicami pa je 
tudi Kranjčan Jorg Zupan z Ateljejem, ki je sicer v Ljublja-
ni. Podobno je tudi z Igorjem Jagodicem: Gorenjec, a glav-
na kuhalnica restavracije Strelec na Ljubljanskem gradu, 
ki se je letos prvič znašel med prejemniki Michelinove 
zvezdice. Sicer pa je v Michelinovem vodniku pristala 
tudi blejska Restavracija 1906, ki deluje v sklopu Hotela 
Triglav Bled, v njej pa v kuhinji ustvarjajo pod taktirko 
Kranjčana Aleša Fendeta.

Žal je bil Jorg Zupan zadržan in ga na letošnji pode-
litvi ni bilo.

Dve Michelinovi zvezdici pa je ohranila Hiša Franko, 
kjer ustvarja s svojo ekipo znana Ana Roš. Hiša Franko 
je ohranila tudi zeleno zvezdico, ki jo MIchelin podeljuje 
za trajnostno gastronomijo. Skupno so zelenih zvezdic 
Michelinovi inšpektorji letos Sloveniji podelili šest. Med 
njimi jo je v kranjskem okolišu ponovo prejela Gostilna 
Krištof iz Predoselj, ki je prejela tudi priporočilo Miche-
lina, nekoč Michelinov krožnik. Uroš Gorjanc, ki zadnja 

leta zelo dobro vodi ekipo v kuhinji gostilne, ni skrival, da 
mu zelena zvezdica pomeni pravzaprav več kot pa »rde-
ča« – kot Michelinovo zvezdico kuharji radi imenujejo.

Slovenci so dobili še sedem Michelinovih znakov za 
izkušnjo z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo 
oziroma kakovostno ponudbo Bib Gourmand, skupno pa 
najdemo sedaj v tretji izdaji Michelinovega vodnika Mi-
chelin Guide Slovenia 2022 kar 58 restavracij.

Sicer rahlo presenečen, a vesel in nasmejan Aleš Fende pri 
prejemanju Michelinovega priporočila iz rok Maje Pak, direktorice 
Slovenske turistične organizacije / Foto: alenka Brun
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Dan domačih dobrot na Brdu

Park Brdo pri Kranju je gostil Dan domačih dobrot, pravijo, da največjo tržnico 
domačih pridelkov in izdelkov na Gorenjskem. Vreme je zdržalo, čeprav je bilo 
na trenutke videti, kot da bo nebo zdaj zdaj zajokalo.

Na tretjem gorenjskem kuli-
naričnem dogodku Dnevu 
domačih dobrot, ki ga je zad-

njo avgustovsko nedeljo gostil Parku 
Brdo pri Kranju, se je predstavilo lepo 
število ponudnikov kakovostnih lo-
kalnih pridelkov in izdelkov iz vse 
Gorenjske. Pestra ponudba prehran-
skih izdelkov, kot so sadni in zelišč-
ni sirupi, marmelade, sadno vino in 
penine, suhi krhlji, različne mešani-
ce kosmičev, mlečni in mesni izdel-
ki, izdelki iz drobnice, med, različne 
moke, kaše, domači kruh in pekovski 
izdelki, štruklji, rezanci, različne 
omake, olja, vrtnine in še kaj se je 
našlo, je dopolnjevala tudi ponudba 
naravne kozmetike.

Dogodek je bil tako namenjen 
tako degustiranju kot tudi nakupo-
vanju in seznanjanju z različnimi 
dobrotami lokalne domače pridelave 
s poudarkom na gorenjski pokrajini. 
Poleg precejšnjega števila stojnic, 
kjer so kar prevladovali stojničarji z 
mlečnimi in mesnimi izdelki, in do-
mače brdske kulinarične ponudbe 
na Račjem otoku je bila vrsta tudi za 
sladoled pred Kavarno Zois. Otroci 
so izjemno uživali v rokodelski de-
lavnici izdelave loških kruhkov, se 
med drugim preizkušali v pripravi 
mošta, pritegnila jih je izdelava sveč 
iz čebeljega voska, Podbreška potica 
in njene sestavine pa so že bolj zani-
male odrasle. Srečali smo še škrata 
Krančka, stojnica Gorenjskega mu-
zeja je ponujala ogled predstavitve 
izdelave »putra« po starem. Tudi za 
sladokusce se je našlo kaj okusnega 

na stojnicah – na primer tortice na 
palčki, različni štruklji, cesarski pra-
ženec z marmelado. Oglasili so se 
člani Folklorne skupine Iskraemeco.

Dan domačih dobrot je bil zelo 
dobro obiskan, k čemur je zagotovo 
pripomogel tudi brezplačni avtobus 
iz Kranja.

Alenka Brun

Obisk letošnjega Dneva domačih dobrot je bil dober. / Foto: Alenka Brun

Martina Marenčič in Marija Kos iz Gorenjskega muzeja / Foto: Alenka Brun
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Podzemlje umorov
ROVI POD STARIM KRANJEM

30. in 31.10.
od 17. ure dalje

za otroke od 4. do 10. leta starosti

ROVI POD STARIM KRANJEM

22. - 28. 10.
ob 16., 17. in 18. uri

www.visitkranj.com

JENKOVI DNEVI 
18. – 27. oktober 2022

MODNA REVIJA
DNA Clothes

Cats n’ Clothes
LEA BEHEK

E STILO
KALMA’S Fashion

ALJA STARC
nakit MANCCA

Zaključek

Masterchef Luka Novak
Maja Založnik

DJ Recycleman

STRAsLJIVI ESCAPE ROOMv

V Kranju / Glavni trg

Kranjske 
klobase in pivaD

A
N 30

PETEK

SEPTEMBER
ob 16.00 uri

1
SOBOTA

OKTOBER
ob 16.00 uri

18. - 19. 11.   25. - 26. 11.
PETEK OD 15. DO 19. URE, SOBOTA OD 13. DO 19. URE

Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol servisih. Število obiskovalcev je omejeno na določen termin.

23
PETEK

SEPTEMBER
ob 16.00 uri

Kranjci   /    Gašperji

Vinska pot in Noc carovnic Kranjcanka 203x271 september 2022_2.indd   1 15. 09. 2022   10:14:24



Po dveh letih počitka se je v Bašelj vrnil priljubljeni Kmečki praznik 
pod Storžičem. Letos je bil to že petintrideseti, trajal je dva dni. Tako 
smo drugi dan srečali Tomaža Bolko iz Predoselj, ki zadovoljstva ob 
uživanju domačega masovneka ni skrival. A. B. / Foto: Alenka Brun

V televizijski Kmetiji se je v bistvu kot neke vrste presenečenje 
ponovno znašel sedaj 23-letni diplomirani notranji oblikovalec, 
Kranjčan Tom Zupan. Ob vstopu v šov ga je najbolj skrbelo, 
da se bo moral znajti brez hrane in v slabih bivalnih razmerah. A. B. 
/ Foto: arhiv oddaje

Tanjo Drinovec smo najprej spoznali kot oblikovalko modnega 
nakita, nakar je ugotovila, da goji veselje tudi do ustvarjanja sladkih 
grižljajev. Ustalila se je na kranjskih Brionih, kjer sicer ostaja, 
a nedavno nas je povabila na sladko zabavo ob odprtju lastnega 
ateljeja dobrih okusov, ki ga je poimenovala Umami. Po novem tako 
s svojim znanjem in sladicami domuje na Hujah. Pri zabavi sta ji 
pomagala tudi sinova Arne in Lan – tudi na fotografiji. A.B. / Foto: 
Alenka Brun

Avgusta je Jezersko ponovno gostilo Ovčarski bal. Letos je bil to že 
dvainšestdeseti. Med številnimi prisotnimi stojničarji smo tokrat 
srečali tudi Kranjčana Mihaela Štiglica, ki se je na Jezerskem oglasil 
s svojo umetniško in uporabno keramiko. A. B. / Foto: Alenka Brun

Ob odprtju Parka Bor so v Preddvoru pripravili dogodek Na Črnavo na 
zabavo. Najbolj zanimive za obiskovalce so bile zagotovo degustacije 
dobrot, ki si jih v manjšem lokalu v parku lahko privoščite. In sem sodi 
tudi Kranjsko pivo. Za Tea Vojičića (na fotografiji) so imeli obiskovalci 
dogodka kar nekaj vprašanj, z veseljem pa so degustirali tudi pivo, ki 
je sicer med pivoljubci precej priljubljeno. A. B. / Foto: Alenka Brun

Čivkarije.



Čivkarije 41 

Četrtega septembra je trideseti rojstni dan praznoval Aljaž Miklavčič - 
Oberkreiner iz Drulovke. Na kosilo in ples je povabil v gostišče Češnar 
v Cerklje, kjer je za glasbo skrbel Ansambel Petra Finka. 
Eno zanimivejših rojstnodnevnih daril pa so mu pripravili ravno 
glasbeniki, saj je dobil v dar skladbo z naslovom Oberkrainer Aljaž. 
Na fotografiji je slavljenec v družbi očeta Franca in seste Anje. A. B. / 
Foto: alenka Brun

V zaodrju Festivala Avsenik 2022 v Begunjah smo srečali 
nasmejanega Renata Verliča in njegovo soprogo Majdo. Vedno 
nasmejani kitarist Hišnega ansambla Avsenik bo oktobra letos 
praznoval osemdeseti rojstni dan. A. B. / Foto: alenka Brun

Eva Mlinar in Maruša Štibelj, prva iz Ljubljane, druga je Kranjčanka, 
obe pa odlični kolažistki, sta moči združili v skupnem projektu. Ujeli 
smo ju pri snovanju kolaža – reinterpretaciji slavne grafike Albrechta 
Dürerja z naslovom Melancolia I iz leta 1514. I. K. / Foto: igor kavčič

Na enem poletnih petkovih kulinaričnih popoldnevov na Glavnem 
trgu je med drugim odlične pice z drožmi za obiskovalce pripravljal 
tudi Aleš Tomažič (Bread and black) iz Britofa. Primerne so bile za 
različne okuse, tako za tiste najbolj zahtevne, kot tudi za zaprisežene 
ljubitelje zelenjave. A. B. / Foto: alenka Brun

Med najbolj vztrajnimi pohodnicami na Sv. Lovrenca nad Bašljem 
sta bili Polona Trobec Mlakar iz Gorič ter Bašljanka Dragica Capuder. 
Polona Trobec Mlakar je hrib do dneva podelitve priznanj obiskala kar 
185-krat, Dragica Capuder pa 119-krat. A. B. / Foto: alenka Brun
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Dnevi za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja v septembru v petih občinah, ki jih pokriva 
Zdravstveni dom Kranj, organizira Dneve za krepitev zdravja.

Dnevi za krepitev zdravja potekajo v septembru, ki 
je tudi mesec športa. Na njih se aktivno posveti-
jo vsakemu posamezniku z nasveti, meritvami, 

delavnicami, novimi znanji, pogovori in usmeritvami za 
zdrav življenjski slog. Na voljo so brezplačne vsebine za 
prebivalce občine: testiranje telesne pripravljenosti, ana-
liza telesne sestave, merjenje krvnega tlaka in svetova-
nje, pogovor s strokovnjaki in predstavitev programov 
Centra za krepitev zdravja Kranj. Program izvaja njihova 
ekipa (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti in 
kineziologi, psihologi in dietetik).

Dnevi za krepitev zdravja so že bili v dvorani Koro-
tan na Zgornjem Jezerskem, v Domu krajanov Šenčur 
in prejšnji teden v avli Mestne občine Kranj, kjer so iz 

Suzana P. Kovačič

Dan za krepitev zdravja v Kranju / Foto: Primož Pičulin



ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN 
Ordinacija za odrasle in otroke

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite na tel 051 489 055 ali nam pišite na zobna@fabjan.si

Klinika dr. Fabjan, Poslovna cona A 32, Šenčur

Nudimo vam vse 
zobozdravstvene 
in oralno kirurške 
posege v sodobno 
opremljeni ordinaciji.
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SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA  
NA DOMU - ZD KRANJ VABI K UPORABI  

NOVE STORITVE
Takšna obravnava je lahko zelo hitra in poteka v sprošče-
nem domačem okolju. Znani so primeri, ko pacienti pre-
dolgo čakajo na institucionalno rehabilitacijo, za nekatere 
pa je obisk ambulante prenaporen in stresen. Fizioterapija 
na domu skrajša in izboljša zdravljenje, npr.  po zahtevnih 
poškodbah (po odpustu iz bolnišnice), prispeva k rehabilitaciji 
pred in po časovno omejenem zdraviliškem zdravljenju, po-
maga pri ohranjanju samostojnosti starejših, skrajša bolniški 
stalež. Vsaka obravnava je individualno prilagojena, v skladu 
z najboljšo prakso in najnovejšimi svetovnimi smernicami. Na 
domu izvajamo vrsto metod in tehnik: kinezioterapijo – 
krepitev mišic po poškodbah/operacijah, vadba za izboljšanje 
sklepne gibljivosti, učenje hoje in uporabe pripomočkov; elek-
troterapijo – protibolečinska stimulacija, ultrazvok, magnetna 
terapija, elektro stimulacija za krepitev mišic; manualne terapi-
je za izboljšanje pomičnosti mehkega tkiva, obravnava braz-
gotin; respiratorne fizioterapije in fizioterapije za nosečnice in 
porodnice. Na voljo vsak dan v tednu: ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih med 10. in 14. uro, ob torkih in četrtkih pa med 
11. in 15. uro. Naročite se lahko na 040 206 150 ali po e-pošti 
fth.na.domu@zd-kranj.si. Velika fizioterapevtska obravnava 
55 minut/55 evrov, mala 40 minut/40 evrov.

Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavili in 
poudarili pomen udeležbe v programu Svit, državnem 
programu presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na 
debelem črevesu in danki.

Dnevi za krepitev zdravja bodo še v torek, 27. sep-
tembra, od 16. ure do 18.30 pred Osnovno šolo Davorina 
Jenka v Cerkljah in v četrtek, 29. septembra, od 16. do 18. 
ure v Mladinskem športnem parku v Naklem.

V septembru, svetovnem mesecu Alzheimerjeve bo-
lezni, so se na Ljudski univerzi Kranj aktivno vključili v 
mednarodno akcijo zmanjševanja stigme z izobraže-
valnimi aktivnostmi za boljšo ozaveščenost in prepo-
znavanje demence na Gorenjskem. V okviru dogodkov 
bodo pristopili k mednarodni akciji Sprehod za spomin, 
ki jo letos izvajajo že peto leto zapored in s tem simbo-
lično prispevajo k ozaveščanju o Alzheimerjevi bolezni. 
Začetek Sprehoda za spomin, ki se mu pridružuje tudi 
Društvo upokojencev Kranj, bo v sredo, 21. septembra, 
ob 10. uri pred Medgeneracijskim centrom Kranj. S. K.

Sprehod za spomin
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ŠKOFJA LOKA          ŽELEZNIKI          ŠENČUR     
 

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

PROSTA DELOVNA MESTA
 V PROIZVODNJI  IN PODPORNIH ODDELKIH
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 AKTUALNI RAZPISI

080 80 16
zaposlitev@bosch.com
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ZA ZDRAVJE
MOJEGA DOMA

Specialisti za prezračevanje

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN  
POCENI VZDRŽEVANJE

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska 

prezračevalna enota I-VENT

1x ventilatorska enota
 SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x  rekuperatorska prezračevalna  

enota I-VENT
1x ventilatorska enota SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS  montaža

do 2.000 €
PRIHRANKA

DRUŽINSKI PAKET

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 
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STRUGAR 1 (m/ž) 
Opis dela in nalog:
•	 Poznavanje	procesa	izdelave	proizvodov
•	 Obdelava	ulitkov	na	strojih	za	obdelavo
•	 Izvajanje	avto-kontrole	z	vnosi	meritev	v	

kontrolne	tabele
•	 Izpolnjevanje	dokumentacije 

Kaj pričakujemo:
•	 Natančnost
•	 Iznajdljivost	
•	 Samostojnost
•	 Spretnost	
•	 Odgovornost	

Pogoji za opravljanje dela:
•	 Šolska	izobrazba:	IV.	stopnja	tehnične	smeri	

(obdelovalec	kovin,	orodjar,	strojni	mehanik)
•	 Alternativna	izobrazba:	III.	stopnja	ali	manj,	druga	

smer
•	 Izkušnje:	niso	potrebne
•	 Poskusna	doba:	3	mesece	

Kaj nudimo:
•	 Triizmensko	delo
•	 Polni	delovni	čas
•	 Pogodba	za	določen	čas	z	možnostjo	podaljšanja	

za	nedoločen	čas	

PRANJE, RAZIGLANJE IN 
PESKANJE (m/ž)
Opis dela in nalog:
•	 Peskanje	kosov	na	peskalnem	stroju,	pranje	in	

raziglevanje	izdelkov
•	 Pravilno	in	pravočasno	izpolnjevanje	zahtevane	

dokumentacije
•	 Izvajanje	avto-kontrole	na	procesu	ter	vpisi	v	

avto-kontrolne	karte
•	 Poznavanje	in	upoštevanje	FIFO	metode	

Kaj pričakujemo:
•	 Natančnost
•	 Iznajdljivost	
•	 Samostojnost
•	 Spretnost	
•	 Odgovornost	

Pogoji za opravljanje dela:
•	 Šolska	izobrazba:	končana	OŠ
•	 Izkušnje:	niso	potrebne
•	 Poskusna	doba:	3	mesece	

Kaj nudimo:
•	 Triizmensko	delo
•	 Polni	delovni	čas
•	 Pogodba	za	določen	čas	z	možnostjo	podaljšanja	

za	nedoločen	čas	

ZAPOSLUJEMO

Nudimo tudi oBČASNo delo (PoČitNiCe, ViKeNdi, delo oB ŠtudiJu) zA diJAKe iN ŠtudeNte, ki 
opravljajo lažja fizična dela v proizvodnji. Vabljeni k prijavi. Več informacij na telefonski številki 04 502 01 14.

Prosta delovna mesta si lahko ogledate na naši spletni strani www.difa.si

Difa d.o.o. je hitro razvijajoče 
se družinsko proizvodno podje-
tje ustanovljeno leta 1990 kot 
naslednik obrtne dejavnosti iz 
leta 1967. Na trgu smo prisotni 
že več kot 50 let. Ukvarjamo se s 

tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih zlitin, brizganjem pla-
stike, preoblikovanjem in sestavljanjem. 

Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90% naših proizvodov je izdela-
nih za najzahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih EU, ZDA in Kitajske. 

V podjetju Difa d.o.o. iščemo nove sodelavce na oddelku obdelave ter na oddelku pranja, raziglanja in 
peskanja. Razpisujemo prosto delovno mesto

V kolikor vas delo zanima vas vabimo, da prijavo in življenjepis pošljete do 30.9.2022 na elektronski naslov: 
zaposlitev@difa.si.
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�Nenehno�stremenje�k�izboljšavam,�prava�pomoč�kupcu�s�pravimi� 
rešitvami�in�proizvodi�ter�vrhunske�komponente�so�v�sodobnem� 
času�ključni�za�uspešno�širjenje�zaupanja�in�sodelovanja�s�partnerji.�
V�podjetju�INES,�d.�o.�o.,�ki�na�trgu�obstaja�že�več�kot�30�let,�s�svojim� 
nenehnim�vlaganjem�v�strojni�park�in�krepitvijo�kolektiva�uspešno� 
poslujemo�tudi�na�mednarodnem�področju.�Vse�to�pa�nam�omogočajo� 
tudi�visoki�standardi�kakovosti�in�nenehne�izboljšave,�predvsem�pa� 
motivirani,�sposobni�in�prizadevni�sodelavci.

ZAPOSLIMO:
     Delavec v proizvodnji (m/ž)
      Monter hidravličnih cevi (m/ž)
     Trgovec v trgovini s tehničnimi izdelki (m/ž)
     CNC operater/programer (m/ž) 

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

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

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

Če�želite�postati�član�naše�ekipe,�vas�vabimo�da�pošljete�pisno�prijavo,�
ki�vsebuje�dokazila�o� izobrazbi�ter�kratek�življenjepis�po�e-pošti�na�
zaposlitev@ines.si�ali�na�naš�naslov:��INES�d.o.o.,�Kidričeva�cesta�58,�
4220�Škofja�Loka.
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Domplan presenetil z ukinitvijo dejavnosti 
dobave zemeljskega plina
Kranjski Domplan je vsem svojim odjemalcem zemeljskega plina poslal 
odpovedi pogodbe. S 1. novembrom jim bo namreč plin prenehal dobavljati.

Bojazen zaradi kaotičnih raz-
mer na energetskem trgu, 
zlasti trgu zemeljskega plina, 

ki so eskalirale zaradi ruske agresi-
je v Ukrajini, se je vsaj v Kranju že 
uresničila. Družba Domplan namreč 
zaradi prevelikega razkoraka med 
regulirano ceno zemeljskega plina 
za male odjemalce in cenami na 
svetovnih borzah opušča dejavnost 
dobave zemeljskega plina. Do 1. no-

vembra imajo tako odjemalci čas, da 
si najdejo novega dobavitelja, kar pa 
v tem trenutku ne bo ravno prepro-
sta naloga. Kranjska družba sicer še 
naprej ohranja dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljske-
ga plina na območju Kranja, kjer ima 
lastno plinovodno omrežje, pa tudi 
Nakla in Šenčurja.

V Domplanu so dobavo ze-
meljskega plina začeli leta 1992, 
ko je bila na distribucijski sistem 
zemeljskega plina priključena ko-
tlarna Planina. Danes kot dobavi-
telj oskrbuje štiri različne portfelje 

na območju Kranja in širše po Go-
renjskem. V okviru portfelja široke 
potrošnje dobavljajo zemeljski plin 
1900 gospodinjskim odjemalcem, 
v porteflju skupnih kotlovnic pa 
kupujejo zemeljski plin za ogre-
vanje v 71 skupnih kotlovnicah, ki 
oskrbujejo okoli 3000 stanovanj-
skih in poslovnih prostorov. Imajo 
še dva portfelja večjih poslovnih 
odjemalcev.

Vsem odjemalcem so že poslali 
odpovedi pogodbe. Kot so razložili, 
so se znašli v težkem položaju, po-
tem ko je vlada s 1. septembrom za 

Simon Šubic

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%



Več tisoč kranjskih gospodinjstev je tik pred kurilno sezono presenetilo Domplanovo obvestilo 
o prekinitvi dobave zemeljskega plina. / Foto: Tina Dokl

leto dni regulirala drobnoprodajne 
cene plina iz plinskega sistema za 
zaščitene odjemalce, s čimer je sicer 
zaščitila končne potrošnike. Reguli-
rana cena je namreč trenutno od tri- 
do štirikrat nižja od borzne cene ze-
meljskega plina, poudarjajo. »Glede 
na napovedan trend nadaljnjega ra-
zvoja energetske krize, predvsem pa 
nedefinirane situacije glede povrači-
la škode dobaviteljem, poslovodstvo 
družbe Domplan na podlagi finanč-
ne analize ocenjuje, da tveganj za-
radi visokih cen zemeljskega plina 
na borzi ter vladne regulacije cen ne 
more prevzemati. Družba Domplan 
poleg dejavnosti dobave zemeljske-
ga plina uspešno izvaja tudi vrsto 
drugih dejavnosti, poslovanje kate-
rih je zaradi energetske krize resno 
ogroženo,« je pojasnila direktorica 
Saša Krč.

V Domplanu sicer obljubljajo, da 
bodo odjemalcem pomagali pri iska-

nju novega dobavitelja. Če jim to do 
1. novembra ne bo uspelo, pa pride 
v poštev novela zakona o oskrbi s 
plini. Zakon med drugim uvaja na-
domestno oskrbo s plinom odjemal-
cev osnovne oskrbe, ki nenadoma 
ostanejo brez dobavitelja, ki preneha 
poslovati. Nadomestna oskrba je za-

časna, dokler odjemalec ne pridobi 
novega dobavitelja. Predlog novele 
opredeljuje tudi osnovno oskrbo s 
plinom, do katere so upravičeni vsi 
odjemalci, zato jo morajo zagotavljati 
vsi dobavitelji za odjemalce osnovne 
oskrbe, ki nimajo ali ne morejo pri-
dobiti dobavitelja.
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Priznanja turistične zveze tudi Kranjčanom

Gorenjska turistična zveza je nagradila Turistično društvo Kokrica in njegove 
prizadevne člane, v Kranj pa sta šli tudi priznanji za najlepše gorenjske nageljne.

Na 51. Srečanju gorenjskih turističnih 
delavcev, ki je bilo konec avgusta v 
Gozdu - Martuljku, je Gorenjska turi-

stična zveza (GTZ) podelila številna priznanja, 
pri čemer jih je nekaj romalo tudi v Kranj. Pri-
znanja so prejeli Turistično društvo Kokrica za 
petdeset let delovanja pa tudi dolgoletni uspeš-
ni in prizadevni turistični delavci omenjenega 
društva: Anica Krumpestar, Matjaž Hudobivnik 
in Tone Miklavčič. Prav tako so podelili nagrade 
za najlepše gorenjske nageljne, med nagrajeni-
mi pa sta bili tudi Mira Petrič s Primskovega 
in Andreja Medved s Kokrice, ki ju podrobneje 
predstavljamo na naslednjih straneh.

Ana Šubic

Predsednica GTZ Lucija Kavčič podeljuje priznanje Turističnemu društvu  
Kokrica, prevzela ga je njegova predsednica Mimi Rozman. / Foto: Damijan Janežič

Podjetje MATICA MB spada med vodilne dobavitelje pritrdilne tehnike v Sloveniji in na trgu zahod-
nega Balkana. Sedež podjetja imajo v Domžalah, poslovno enoto pa v poslovni coni  v Komendi. 
Sodelujejo z najboljšimi proizvajalci v EU in Veliki Britaniji, v nekaterih primerih tudi s proizvajalci iz  
daljnega vzhoda. V njihovi ponudbi boste našli vse od vijakov in matic do omar za skladiščenje in  
plastičnih posod. Njihov moto je »Kvaliteta, Znanje, Sanje«. Leta 2020 so izdelali največjo matico na 
svetu, ki je bila pred kratkim (15.septembra 2022) tudi uradno vpisana v Guinnesovo knjigo rekordov. 

Matica MB ,d.o.o.
Aškerčeva ulica 17a
1230 DOMŽALE
info@maticamb.si

PE poslovna cona Komenda
Pod Hrasti 3
1218 KOMENDA

Maloprodaja:
Tel.: 01 181 088 29
Delovni čas:  
od ponedeljka do četrtka: 
8.00-16.00
ob petkih: 8.00 – 14.45
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ODGOVORNO 
UPRAVLJAMO 
Z VAŠO LASTNINO.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

∆www.domplan.si
∆    druzbadomplan

∆04 2068 700
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Najlepši gorenjski nageljni v Kranju

Gorenjske nageljne je težje vzgojiti kot ostale balkonske rastline. Kako do lepih 
nageljnov, smo se pogovarjali s Krajčankama Miro Petrič in Andrejo Medved, ki 
imata ogromno izkušenj z njihovo vzgojo in sta bili zanje tudi nagrajeni.

Gorenjska turistična zveza 
(GTZ) vsako leto objavi razpis 
za najlepše gorenjske nagelj-

ne v sklopu akcije Vrnimo gorenjski 
nagelj na okna in balkone. Konec av-
gusta so znova podelili priznanja, ki 
sta jih prejeli tudi Kranjčanki Mira 
Petrič in Andreja Medved.

Z akcijo, ki jo prirejajo že od leta 
2000, so pripomogli, da so vrtnarji 
začeli bolj množično gojiti sadike te 
avtohtone rastline, ljubitelji rož pa z 

njimi lepšati okna in balkone. Mar-
sikatera gorenjska hiša je bila tako 
na novo okrašena z nageljni, na go-
renjskih balkonih ponekod najdemo 
tudi na metre nageljnov, ugotavlja 
Mirjam Pavlič, predsednica komisi-
je za ocenjevanje krajev pri GTZ. Pa 
tudi, da so v večjih turističnih krajih 
Gorenjske z nageljni okrašeni na-
stanitveni in gostinski objekti, da se 
lepo podajo na kmečke turizme in 
planinske domove. »To kaže, da so 
nageljni našli svoje mesto pri ljubi-
teljih balkonskih zasaditev, čeprav 
jih je težje vzgojiti kot ostale balkon-

ske rastline. Ljubitelji lepo okrašenih 
domov jih sadijo prav zaradi njihove 
lepote in tradicije,« je razložila Pav-
ličeva.

Zacveteli že aprila
Miro Petrič s Primskovega je GTZ 

že večkrat nagradila za gorenjske 
nageljne. Z njihovo vzgojo se ukvar-
ja že petdeset let. Začela je z nagelj-
ni, ki so imeli raznobarvne cvetove: 
temno rdeče, rožnate, rumene, bele 
…, a jih je pred 25, 30 leti opustila in 
ohranila zgolj svetlo rdeče gorenj-
ske nageljne. Precej znanja o njihovi 

Ana Šubic

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14 
041 318 439

w w w.dolnov.siVE LI KO Z N I Ž AN J E E K S PO NATOV

  

 SALON KOPALNIC

 PLOŠČICE

 SANITARNA KERAMIKA

 SANITARNE ARMATURE

 NOTRANJA VRATA

 TUŠ KABINE IN KADI

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO

 PRENOVA
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vzgoji je dobila pri starih starših, veliko koristnih infor-
macij o rastlinah pa dobi tudi v različni literaturi, na pre-
davanjih in v oddajah s tovrstno vsebino.

Gorenjski nageljni veljajo za občutljive. Mira jih ima 
običajno na pokriti terasi, kjer so na jutranjem soncu, pred 
letošnjim žgočim poletnim soncem pa jih je umaknila na 
severno stran hiše. Ven, na okenske police na terasi, jih 
običajno postavi že marca, a jih pokrije. »Treba jih je dati 
v zavetje, ker je lahko mraz ali pa jih ožge sonce, škoduje 
jim tudi veter. Pomembno je, da se počasi utrdijo.«

Letos so Miri nageljni začeli cveteti že aprila. »Najprej 
zacvetijo stari nageljni; najlepši so junija, preden pritisne 
vročina. Nageljni, ki jih potaknem jeseni, pa po navadi 
zacvetijo šele avgusta.« S kombiniranjem starejših in 
mladih nageljnov zelo podaljša dobo cvetenja, nikakor 
pa ne smejo biti na južni strani in na dežju, je opozorila 
Mira.

Pomagajo koprive, mleko in čaj
Mira zemljo za nageljne pripravi tako, da zmeša vrtno 

in dobro kupljeno zemljo ter presejan kompost. Ima tudi 
posebno gnojilo za nageljne. Zaliva jih z deževnico, ki 
ji včasih doda mleko in čaj. Za večjo odpornost jih tudi 
škropi z vodo, v kateri so bile namočene koprive, doda 
pa ji še čaj. »Bolje je delati na odpornosti nageljnov, kot 
pa jih potem zdraviti. Jih pa moram tudi škropiti, če jih 
napadejo plesen, uši ali rja,« je povedala Mira.

T.: 04 828 05 55
E.: info@eltron.si  
W.: www.eltron.si

www.veto.si

KOPALNICE

KERAMIKA

Mira Petrič se z vzgojo nageljnov ukvarja že petdeset let.  
/ Foto: Gorenjska turistična zveza
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Že 25 let z vami!

Nageljnov pa tudi drugih rož pra-
viloma ne kupuje, pač jih razmno-
žuje sama. »Do zdaj nisem kupila 
niti enega nageljna, vendar skrbim, 
da jih ves čas obnavljam. Pred bo-
žičem, ko jih umaknem, na gosto 
potaknem vršičke, spomladi pa jih 
posadim po lončkih. Je pa res, da 
imam, ker nageljne vzgajam sama, 
z njimi pravzaprav celo leto delo. 
Ves čas jih moraš opazovati, odstra-
njevati suhe dele rastlin … Vendar 
mi je izziv, da rože vzgajam sama. 
Če kje vidim kakšno lepo, prosim za 
vršiček. Rožo kupim le, če ne mo-
rem drugače do nje, v glavnem pa 
jih razmnožujem sama in jih potem 
tudi ogromno poklonim,« je še poja-
snila Mira.

Spodbuda za naprej
Andreja Medved s Kokrice je pri-

znanje Gorenjske turistične zveze 
za nageljne letos prejela prvič. »Bila 

sem zelo presenečena. Vsekakor je 
to spodbuda za naprej.« Gorenjski 
nageljni jo sicer že dolgo razvese-

ljujejo, bolj intenzivno pa se z njimi 
ukvarja pet let. Glede na to, da velja-
jo za precej zahtevne, je bila sprva 

Andreji Medved gorenjski nageljni letos še posebej lepo uspevajo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Komunala Kranj kot upravljavec Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah skrbi za urejeno 
celostno podobo pokopališč. Stroški za vzdrževanje pokopališč se pokrivajo z najemninami za grobni 
prostor, ki se obračunajo enkrat letno. V vzdrževanje je všteto zbiranje in odvoz odpadkov, poraba vode, 
vzdrževanje glavnih poti, zelenic, fontan, dreves, živih mej, klopi, objektov, najemnine infrastrukture in 
drugi stroški.

Najemniki grobov so dolžni poskrbeti za urejenost svojega groba in 
okolice (vključno s potjo med grobovi).

Na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču v Bitnjah lahko za najemnike grobov uredi grob z okolico 
tudi Komunala Kranj. Naročite storitev ureditev groba, ki vključuje: odstranitev starega in namestitev 
novega peska, odstranitev plevela in stare nasaditve z groba, odstranitev plevela s poti ob grobu in okoli 
groba, obnovo napisa ali klesanje napisa na nagrobniku.

Skupaj poskrbimo za urejene grobove

Več informacij na info@komunala-kranj.si ali v 
času uradnih ur na telefonski številki 
04 28 11 391. Za naročila se oglasite osebno 
med ponedeljkom in petkom v času uradnih 
ur sprejemne pisarne med 8. in 14. uro.
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v dvomih, kako ji bodo sploh uspevali, a se je znašla in 
tako je imela nageljnov iz leta v leto več. »S kakšnim 
nasvetom mi je pomagala mami, sicer pa se človek ves 
čas uči,« je dejala Andreja. Nageljni sedaj krasijo celot-
no vhodno stran njihove hiše, kjer jih doseže jutranje 
sonce.

Andreja ima običajno nageljne zunaj, vse dokler se 
temperature ne spustijo do -8 stopinj Celzija, nato jih 
umakne v notranjost. Trudi se, da čim več nageljnov us-
pešno prezimi in obenem vzgaja nove iz potaknjencev, ki 
jih običajno nasadi avgusta. »Nekateri se primejo, drugi 
ne. Po potrebi kakšen nagelj tudi dokupim,« je razložila.

V marcu nageljne običajno znova postavi ven, na 
okensko polico, in če je vse prav, maja že začnejo cveteti. 

»Kakšni cvetijo tudi kasneje. Trenutno so še zelo lepi, in 
kot kaže, bodo še kar nekaj časa cveteli, ker imajo še veli-
ko popkov. Že dolgo mi niso tako lepo uspevali kot letos,« 
je zadovoljna Andreja.

Zanimalo nas je tudi, ali ima kakšne posebne trike za 
vzgojo nageljnov. Kot nam je zaupala, jih enkrat tedensko 
zaliva z vodo, v kateri so bile namočene koprive. »To se 
mi zdi res učinkovito, tako da kaj dosti drugega niti ne 
uporabljam. Včasih dodam malo železa ali pa zemlje, 
če vidim, da je slabša. Če se slučajno pojavijo težave s 
kakšno plesnijo, pa jih poškropim z njivsko preslico,« je 
povedala Andreja Medved.  Veselje ima tudi z drugimi ro-
žami, čeprav je, kot priznava, z njimi kar precej dela, če 
hočeš, da so lepe.
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Zakaj popravilo vozila po nesreči traja 
tako dolgo
Ali bomo lahko dobili nadomestno vozilo, kje in kako dolgo bo potekalo 
popravilo vozila? Vse izhaja predvsem iz vašega avtomobilskega zavarovanja. 
Odgovor Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozil pri GZS.

Vsi deležniki, vključeni v pro-
ces popravila poškodova-
nega vozila, kot so servisne 

delavnice, proizvajalci vozil in za-
varovalnice, se po svojih najboljših 
močeh trudijo, da potrošniku zagoto-
vijo najboljšo storitev v optimalnem 
času in po najugodnejši ceni. Vendar 
pa so odgovori na zastavljena vpra-
šanja v precejšnji meri odvisni od 
zavarovalnih pogojev.

Vsaka zavarovalnica odobri iz-
vedbo servisnih storitev na osnovi 

normativov Eurotax, ki v glavnem 
povzemajo normative proizvajalcev 
vozil. Pred sklenitvijo avtomobil-
skega zavarovanja svetujemo, da 
zelo dobro preberete pogoje zava-
rovanja in se v primeru nejasnosti 
ali dilem posvetujete s svojim za-
varovalnim agentom. Tako boste že 
vnaprej seznanjeni tudi z možnost-
mi uporabe nadomestnega vozila, 
ki jih je določila vaša zavarovalni-
ca. Čas uporabe nadomestnega vo-
zila je namreč odvisen od števila 

delovnih ur, ki ga za vsako vrsto 
popravila določi zavarovalnica. Žal 
pa zaradi mnogih objektivnih ra-
zlogov popravilo vašega vozila ne 
more vedno biti izvedeno v roku, ki 
je bil odmerjen s strani zavaroval-
nice.

Naj navedemo primer. Popravilo 
oz. menjava poškodovanega odbija-
ča in blatnika naj bi bila v idealnih 
razmerah pri večini vozil srednje-
ga razreda opravljena v osmih de-
lovnih urah od prevzema do izdaje 
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zila. V ta čas sta zajeti samo demontaža in montaža, 
niso pa zajeti ostali potrebni postopki, kot so pregled 
vozila, diagnostika, ocena vidne in nevidne škode, dolo-
čitev najbolj smotrnega in pravilnega postopka popra-

vila, ocena stroška, seznanitev zavarovalnice s stro-
škom in njena odobritev. Obenem se velikokrat zgodi, 
da ima servisna delavnica v trenutku dostave vašega 
poškodovanega vozila v delu več ostalih vozil in mora 
vaše vozilo počakati na vrsto. Zaplete se lahko tudi pri 
naročilu rezervnih delov, ki niso vedno na zalogi, za-
radi zastojev v dobavnih verigah, ki so v zadnjem času 
tudi posledica epidemije koronavirusa, pa se čas do-
stave lahko precej zavleče. Dodaten izziv so še pravilni 
postopki priprave vozila na ličarsko obdelavo in barva-
nje. Nova vozila imajo večinoma 12-letno garancijo na 
rjavenje pločevine. Servisna delavnica mora upoštevati 
navodila proizvajalca vozila glede teh opravil in kva-
litetnega popravila ne more izvesti v času, ki ga je za 
popravilo predvidel proizvajalec.

Tako se lahko hitro zgodi, da se popravilo vašega vo-
zila zavleče za kar nekaj dni, »krivdo« pa lahko pripiše-
mo dejavnikom izven vpliva tako stranke kot serviserja 
ali zavarovalnice. Pri popravilu vozila je torej ključnega 
pomena vrsta avtomobilskega zavarovanja. V brošuri 
Agencije za zavarovalni nadzor »Nova zavarovalniška 
pravila in varstvo potrošnika – priročnik za potrošnike« 
lahko najdete uporabne napotke glede sklepanja zavaro-
vanj, med njimi tudi avtomobilskih.

Čas popravila je odvisen od mnogih dejavnikov, vrste popravila, 
čakalne vrste, zaloge rezervnih delov ...   
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Evropski teden mobilnosti na Gorenjskem

Letos poteka pod sloganom Trajnostno povezani. Sprememba naših navad, 
povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena

Letos že enaindvajsetič po vrsti 
med 16. in 22. septembrom po-
teka Evropski teden mobilnosti. 

Zaznamujejo ga v kar 928 mestih v 34 
državah širom Evrope. V Sloveniji se 
akciji pridružuje 94 občin, to nas uvr-
šča na visoko tretje mesto; več jih je le 
še v Španiji in Avstriji. Na Gorenjskem 
so to občine: Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranj, Škofja Loka,Tržič in Železniki.

Letošnji slogan poziva k spre-
membi potovalnih navad. Gre za pri-
zadevanje zmanjšati avtomobilski 
promet na fosilna goriva in spodbu-
diti prebivalce k uporabi trajnostne 
mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega 
prevoza. Pobuda letos opozarja tudi 
na pomen dobro povezanih skup-
nosti, saj je ta pogoj za uspešnost 
katerekoli občine in za visoko raven 
kakovosti našega bivanja v njej.

V večini udeleženih občin v tem 
času uvajajao tako imenovane peš-
buse. Otroci se ob spremstvu odra-
slih v šolo odpravljajo peš, v orga-
niziranih skupinah po premišljeno 
začrtanih poteh in po stalnem ur-
niku. Postavili so peš kažipote, ki 
označujejo pešpoti do šole, trgovi-
ne, muzeja ipd. in pokažejo, da so 
pešrazdalje hitro premagljive in da 

se je po opravkih in obiskih velikok-
rat bolje odpraviti peš.

V Bohinju zaključujejo akcijo 22. 
septembra z razstavo in nagradnim 
fotografskim natečajem, predava-
njem o varni hoji v gore in predstavi-
tvijo lokalnih športnih društev.

Na Bledu so v juliju in avgustu 
uvedli brezplačne avtobusne prevo-
ze po okolici in na Pokljuko, postavili 
informativne table in spletno aplika-
cijo o voznih redih, akcijo pa zaklju-
čujejo s kolesarjenjem okoli jezera ter 
s popravljalnico in izmenjevalnico 
koles.

Mestna občina Kranj je že vrsto 
let med najbolj aktivnimi občinami 
v Evropskem tednu mobilnosti v Slo-
veniji; leta 2015 je bila celo nagrajena 
z nazivom najbolj aktivne. Letošnje 
geslo že udejanja v praksi. V zadnjih 
petih letih so tako dolžine kolesar-
skih povezav razširili s 24 na več kot 
68 kilometrov. Trenutno poteka grad-
nja kolesarske povezave (z obnovo 
ceste) na relaciji Športni park Kranj–
Avtobusna postaja Kranj na delu Ces-
te Staneta Žagarja. Na Zlatem polju 
gradijo parkirišče P+R (parkiraj in 
prestopi), ki bo vključeno v sistema 
javnega potniškega prometa ter jav-
ne izposoje koles KRsKOLESOM.

Glavna prizorišča letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti v Kra-
nju potekajo na Slovenskem in Glav-
nem trgu ter ob Centru trajnostne 
mobilnosti na Planini. V program 
so vključene tako predstavitve kot 
praktični prikazi posameznih ukre-
pov trajnostne mobilnosti: uporaba 
koles kot prevoznega in tovorno-
-transportnega sredstva, e-vozil v 
skupni rabi in promocija javnega 
prometa.

Evropski teden mobilnosti je vsakoletna priložnost, da spremenimo svoje potovalne navade.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Jutri, 21. septembra, se v Kranju še lahko udeležite 
izobraževalnih delavnic na temo ostanimo mobilni. Potekale 
bodo na Glavnem trgu, na stičišču kulturnih društev. Na 
zadnji dan, 22. septembra, na dan brez avtomobila, pa bo 
dogajanje potekalo skoraj ves dan. V Centru trajnostne 
mobilnosti na Planini bodo že od dopoldneva naprej potekale 
razne delavnice in predstave. Čez cel dan bo potekal bolšji 
sejem rabljene kolesarske opreme, servis koles, predstavitev 
uporabe sistema izposoje koles ...
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www.avp-rs.si

BODITE POZORNIBODITE POZORNI 
NA OTROKE V PROMETU!
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Ste vedeli, da osrednji del obsto-
ječega znaka Škode sestavlja 
Indijanec in kako se je ta znašel 

v znački? Emil Škoda naj bi imel med 
svojimi potovanji po Ameriki spremlje-
valca, zvestega indijanskega služabni-
ka. Slika tega Indijanca je dolgo visela 
v njegovi pisarni. Krog simbolizira ra-
znolikost izdelkov podjetja in cel svet, 
kamor je izvažalo svoje izdelke. Krila 
(Indijanca) ponazarjajo tehnološki ra-
zvoj in širino proizvodnega progra-
ma, puščica pa hitrost proizvodnje in 
usmerjenost k sodobnim proizvodnim 
metodam. Krog oziroma oko v puščici 
pa je simbol vizije in natančnosti.

V skladu z novo oblikovalsko fi-
lozofijo so pri Škodi predstavili pre-
novljen logotip, ki se od obstoječega 
razlikuje po bolj prečiščenem videzu, 
ki je bolje prepoznaven pri uporabi v 
digitalnih medijih. Logotip s krilato 
puščico je bil prav tako spremenjen, 
vendar manj korenito kot besedni 
znak. Izziv je predstavljala integra-
cija strešice nad črko S, ki predsta-
vlja pomemben del češkega porekla 
znamke ŠKODA – strešica je sedaj 
integrirana v pismenko. Nov napis 
imena znamke naj bi namesto em-
blema uporabili pri njihovih modelih 
v prihodnosti. Prenovljen emblem 

naj bi bil predvsem namenjen upora-
bi v digitalnih medijih in pri objavah 
znamke, medtem ko naj bi nov napis 
označeval modele po letu 2024. Nova 
podoba sedaj stavi tudi na dva raz-
lična zelena odtenka – smaragdno 
in električno zeleno, ki predstavljata 
električno mobilnost in trajnost.

Škodina nova grafična podoba

Po skoraj sto letih nov logotip / Foto: škoda

renault.si

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

 NOVI
RENAULT  
 MEGANE E-TECH
100% electric

Poraba energije: 15,5–16,1 kWh/100 km, emisije CO2: 0 g/km, doseg do 470 km po standardu WLTP, 
pri različici evolution ER. Slika je simbolična. Renault Nissan Slovenija d. o. o.

www.avtohisa-real.si

Pri češkem avtomobilskem proizvajalcu so 
predstavili prenovljen znak ter nov napis znamke, 
ki naj bi ga uporabili na prihodnjih modelih.
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Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Ljubezen: Ker boste poslovno življenje 
prinesli tudi v zasebno, boste doma trpeli 
»jezikovo župo«. Finance: Ne spuščajte 
se v nobene kredite ta mesec niti si ne 
izposojajte denarja, tudi zapravljajte 
ne preveč. Zdravje: Ustavite delovni 
zagon, drugače se vam na zdravstvenem 
področju obetajo težave.

RIBI 
20. februar–20. marec

Ljubezen: Partner vas bo potreboval 
predvsem na mentalnem področju, zato 
se pripravite vnaprej in bodite v oporo, 
da boste imeli pozitivni saldo za kasneje. 
Finance: Če razmišljate o tveganju na 
poslovnem področju, potem je to pravi 
čas. Zdravje: V začetku so možne kakšne 
manjše težave, kasneje se zadeve 
popravijo.

BIK 
22. april–20. maj

Ljubezen: Oči vam bodo vandrale 
naokoli, kar v osnovi ni napačno, toda 
če ste vezani, bodite zelo taktni, da tega 
ne opazi boljša polovica. Vsaka stvar 
ima svoj posebni čar. Finance: Imejte 
zaupanje vase in v svoje sposobnosti, pa 
bo vse teklo, kot mora. Zdravje: Za vas je 
to višek leta, izkoristite ga popolno.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ljubezen: Ta mesec je zelo naklonjen 
temu, da se vam pripetijo zelo 
pomembne spremembe v zasebnem 
življenju; kaj, kdo, zakaj in seveda kako 
izpeljati, da bodo vsi zadovoljni. Finance: 
Osredotočite se na posel oziroma kariero, 
finance pustite trenutno pri miru: 
Zdravje: Nič pretresljivega ni na vidiku. 
Umirite se.

RAK 
22. junij–22. julij

Ljubezen: Vezani samo uživajte v 
svojem razmerju, samskim pa so planeti 
naklonjeni za novo sorodno dušo. 
Finance: Ta mesec boste s stanjem na 
svojem računu zadovoljni kot že dolgo 
ne. Zdravje: Gladina vašega zdravja bo 
lepo mirna, če se bo pojavil kakšen val, 
bo to krajšega dosega. Mirna plovba 
vsekakor.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Ljubezen: Veza bo odlična in uživali 
boste kot že dolgo ne, previdni boste 
samo v tem, kje in kaj boste o tej svoji 
sreči razlagali … izogibajte se socialnim 
omrežjem. Finance: Vse vam bo šlo kot 
po maslu in ta mesec si boste zapomnili 
za kar nekaj časa. Uživajte v njem. 
Zdravje: Več ali manj bo vse v redu.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Ljubezen: Ljubko in že skoraj osladno, 
samskim pa se znajo zaiskriti oči ob 
pojavu nove srčne osebe, s katero si 
boste zlahka naslikali lepo prihodnost. 
Finance: Zelo previdno pri vlaganju 
financ na katerokoli področje. Zdravje: 
V bistvu bo zelo lepo, samo otroci vam 
znajo malce piti kri. Previdnost pri 
alergijah.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Ljubezen: Lepo in romantično bo. Seveda 
lahko tudi sami kaj storite za to, imejte 
to kot vložek za prihodnost, ko ne bo 
tako lepo. Finance: Vaš trud, znanje in 
sposobnosti na poslovnem področju ne 
bodo ostali neopaženi. Zdravje: Ne vi, 
ampak vaš partner bo ta mesec na udaru 
glede zdravja, zato boste bolj skrbnik.

STRELEC 
23. november–21. december

Ljubezen: Če ste v vezi, se posvetite 
boljšemu spoznavanju partnerja, če ste 
samski, se umirite, čas še ni namenjen 
novim zvezam. Finance: Previdno, 
zelo previdno, planeti niso naklonjeni 
nobenim izposojanjem, zadolžitvam in 
podobno. Zdravje: Še vedno pokate od 
poletne energije, zato ne bo posebnosti.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Ljubezen: Vezani boste uživali v miru in 
ravnovesju, samski pa imate dobre obete 
za spoznavanje nekoga, ki vam bo stal ob 
strani. Finance: V drugi polovici meseca 
boste na poslovnem področju precej 
zaposleni, tako da ne bo časa zapravljati. 
Zdravje: Razen manjših mimobežnih 
urezov in udarcev, nič posebnega.

OVEN 
21. marec–21. april

Ljubezen: Predvsem poslušajte svojega 
partnerja, da ne bo prišlo do nepotrebnih 
sporov in težav. Zelo malo je potrebno, 
da so partnerji zadovoljni. Finance: 
Hm, mogoče bi se ta mesec odrekli 
nepotrebnim izdatkom, ne samo 
zapravljanju, tudi investicijam, če se 
ne mudi. Zdravje: Koncentracija se bo 
popravila.

LEV 
23. julij–23. avgust

Ljubezen: Zdelo se vam bo, da se s 
partnerjem v ničemer ne ujemata, da sta 
z različnih planetov in v vsem različnih 
pogledov. Finance: Predvsem v prvem 
delu meseca previdno pri vseh projektih 
in poslovanju. Maček v žaklju. Zdravje: 
Tudi tukaj ne boste ravno v najboljši 
formi, kot to levi znate biti.
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Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                         www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 30. 9. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

novičkeLes 3 plus

10
LET

NOTRANJA VRATA VINILI PARKETI

Na notranja vrata 
Lesna in Les 3 plus

vam priznamo 

10% popusta.

Na VSE vinilne talne obloge 
klik in za lepljenje

vam priznamo 

10% popusta.

Gotovi parketi po 

AKCIJSKIH cenah.

Na masivne parkete EDELHOLZ 

10% popusta.

Ekipa podjetja Les 3 plus d.o.o. je letos dopolnila 10. leto svojega delovanja.
VSE NA ENEM MESTU smo si rekli pred 10 leti in tako pravimo še danes.
Zato, ker smo svojimi izkušnjami, znanjem, kvaliteto in nenazadnje dobro voljo vedno 
na voljo za vsakogar, ki se odloči za malo ali veliko prenovo svojega doma.
V teh desetih letih smo skupaj z našimi zvestimi izvajalci vstopili v marsikateri dom. 
Vsem našim strankam se zahvaljujemo za zaupanje ter vas vabimo, da skupaj obnavljamo še najmanj nadaljnih 10 let.

Vaša ekipa Les 3 plus
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

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

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

AKCIJA!

SAMSUNG

SLUŠALKE

9.99 €

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%




