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Kranjčanka
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA MESTNO OBČINO KRANJ

Luka in Laura postavljata 
rekorde

Po razgled v knjižnico

Tek za Kranj bo drugačen

Pogovor: Marija in Jože 
Šenk

Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

Pregled in očala  
kot na napotnico

do

ceneje
101 €



2 I OGLASI

Vsa sončna 
očala

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

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

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

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

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

Na druga 
korekcijska očala 
z enako dioptrijo

popust
-50 %

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   3 13/09/2018   15:06
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popust
-25%

Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

  1
00%

naravno

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€
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Na naslovnici: Petra Markič
Foto: Tina Dokl

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: 
Delo, d.  d., Ti skar sko sre diš če 

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 
Te le faks: 04/201 42 13 
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 74. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 15. septembra 2020,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj.
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12 I Zgodbe iz gline

18 I Puhartovi likovni razgledi

27 I Glasbeni zaključek poletja

35 I »Že po naravi sem bolj za nazaj«

40 I Na trg prihaja ID.3

4 I ENI HODIJO V HRIBE, 
ŠENKOVA PA ŽE VSE 
ŽIVLJENJE NAVDUŠUJE 
FOLKLORA
Marija in Jože Šenk se bosta spogledovala 
s folkloro, kostumi, kulturnim udejstvo-
vanjem toliko časa, dokler bosta aktivna. 
»Kot alpinista kličejo gore, mene vlečeta 
kultura, gledališče in brez tega bi mi nekaj 
manjkalo,« pravi Jože.

8 I KRANJ, UČEČA SE 
OBČINA
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja, 
ki potekajo od 4. septembra do 9. oktobra, 
se bo v Kranju in okolici zvrstilo okoli sto 
priložnosti za pridobivanje novih znanj.

22 I GREGOR URBAS NOVI 
TRENER KRANJSKIH 
DRSALCEV
V Drsalnem klubu Kranj že pridno vadijo 
na ledu. Pripravljajo se pod vodstvom 
novega trenerja Gregorja Urbasa, ki se 
je pred kratkim vrnil iz tujine in želi svoje 
bogato znanje in izkušnje deliti s sloven-
skimi tekmovalci.
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Besedilo: Alenka Brun

M
arija in Jože Šenk sta oba doma 
iz Predoselj. Ona šteje 68 let, on 
72. Februarja letos sta prazno-
vala zlato poroko. Na Prešernov 

dan, pove Marija, da je bila sobota, dru-
gače sta usodni da dahnila pred petdeset-
imi leti, na 7. februarja 1970. Takrat sta 
bila stara 18 in 22 let.
Par se je s folkloro prvič srečal že v 
prvem razredu osnovne šole. Jože je 
sicer najprej igral harmoniko, plesal 
kasneje, sedaj pa je že vrsto let strokovni 
in umetniški vodja KD FS Iskraemeco 
Kranj. Je tudi mentor otroške skupine, 
medtem ko je njegova soproga ravno 
tako včasih sama plesala pri omenje-
ni folklorni skupini in je predsednica 
KD FS Iskraemeco Kranj že od samega 
začetka, kar skupina obstaja pod tem 
imenom, kar pomeni že več kot štiride-
set let.
Folklora tako Šenkova spremlja že od 
rane mladosti. Jože v pogovoru večkrat 
poudari, da gre za način življenja. V 
bistvu je vse njuno življenje prepleteno 
s folkloro, plesi, umetnostjo in kulturo.
Srečali smo se v klubski sobi društva v 
Kulturnem domu Predoslje, kjer seveda 
ne moreš, da ne bi opazil in občudoval 
številnih kosov garderobe, folklornih 
kostumov, pokrival, čevljev. Vse je lepo 

Eni hodijo v hribe, Šenkova pa že vse 
življenje navdušuje folklora
Šenkova se bosta spogledovala s folkloro, kostumi, kulturnim udejstvovanjem toliko časa, dokler  
bosta aktivna. »Če bi ta trenutek moral opustiti ta del življenja, bi zagotovo takoj našel neko drugo  
dejavnost. Ne bi bil doma na kavču. Kot alpinista kličejo gore, mene vlečeta kultura, gledališče  
in brez tega bi mi nekaj manjkalo,« pravi Jože Šenk, ki se je s folkloro srečal v osnovni šoli.

Marija in Jože Šenk / Foto: A. B.
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Eni hodijo v hribe, Šenkova pa že vse 
življenje navdušuje folklora
Šenkova se bosta spogledovala s folkloro, kostumi, kulturnim udejstvovanjem toliko časa, dokler  
bosta aktivna. »Če bi ta trenutek moral opustiti ta del življenja, bi zagotovo takoj našel neko drugo  
dejavnost. Ne bi bil doma na kavču. Kot alpinista kličejo gore, mene vlečeta kultura, gledališče  
in brez tega bi mi nekaj manjkalo,« pravi Jože Šenk, ki se je s folkloro srečal v osnovni šoli.

Niko Velikonja. Seveda brez glasbenikov 
plesa ni, ker se na tišino ne da plesati, 
tukaj pa imamo srečo, da imamo Roka, 
Dušana, Matjaža, Bernardo, Tijana, Mak-
sa, Gašperja, Uršo ... in še nekatere, ki 
vskočijo, ko jih najbolj potrebujemo.
Jože: Če bi ta trenutek moral opustiti 
ta del življenja, bi zagotovo takoj našel 
neko drugo dejavnost. Ne bi bil doma na 
kavču. Kot alpinista kličejo gore, mene 
vlečeta kultura, gledališče in brez tega bi 
mi nekaj manjkalo.
Če ne bi oba gojila takega veselja 
do folklore, se vajino skupno živ-
ljenje verjetno ne bi izšlo.
Jože: Bilo bi zelo težko. To je res način 
življenja.
Gledam naokoli in vidim precej fol-
klornih kostumov oziroma »noš«. 
Verjetno se je garderoba dopolnje-
vala iz leta v leto.
Jože: Na začetku smo imeli samo gorenj-
ski folklorni kostum. Pa tudi le gorenjske 
plese sem poučeval. Potem pa – to je že 
toliko let nazaj in smo bili še v Jugoslaviji, 
če si hotel odplesati celovečerni nastop, 
si moral predstaviti še kakšen drug ples. 
To so bili časi, ko smo neverjetno veliko 
plesali za turiste. Spominjam se, da smo 
v Ljubljani plesali poleti in pozimi. Prak-
tično smo imeli vsak dan v tednu nastop 
in si moral imeti raznolik bogat program. 
Sploh če si hotel recimo izpeljati kakšen 
celovečerni koncert v Festivalni dvorani 
na Bledu ali v Radencih ali Bovcu. Pro-
grama si moral imeti za najmanj uro in 
pol, za kar pa samo gorenjski plesi niso 
bili dovolj.
Kje ste pa potem dobili srbske, 
makedonske folklorne kostume, 
če ste recimo plesali tudi njihove 
plese?
Jože: Folklorni kostum sploh ni bil 
nikoli problem. Kroji obstajajo, pa veli-
ko se tudi vidi na slikah, fotografijah. 
Problem so bile finance. No, danes je 
to še bolj izrazit problem. Takrat so bili 
nastopi vsaj plačani.
Marija: Danes bi vsi najraje videli, da je 
vse ljubiteljsko.
Jože: Samo na ta način ne moreš napre-
dovati.
Marija: Izobraževanja pa so draga. Da 
se nekdo izobražuje kot vodja, mentor, 
mora obiskati kar nekaj seminarjev. 
Ti so plačljivi, organizirajo pa jih pri 
JSKD-ju, ki ima pod okriljem ljubitelj-
sko dejavnost. Folklorniki resnično 

zloženo, urejeno. Kostumi visijo na obe-
šalnikih, čevlji in škornji so, kot bi jih 
zloščili tik pred zdajci.
Kako se je vse sploh začelo?
Jože: Stvar se je razvijala spontano. Naj-
prej je bila šolska skupina, potem je dru-
ščina ostala. Takrat je bila to Folklorna 
skupina Predoslje. Kasneje ni bilo nobe-
nega, ki bi jo vodil, in je moj oče prevzel 
vajeti, za njim pa so te prešle v moje 
roke. In me je pritegnilo.
Marija: Potem nas je Iskra povabila za 
nastop ...
Jože: … in vzela pod svoje okrilje kot fol-
klorno skupino. Tako da Folklorna sku-
pina (FS) Iskraemeco Kranj deluje pod 
pokroviteljstvom družbe Iskraemeco 
Kranj od leta 1978. In še vedno dobro 
sodelujemo.
Ampak takrat je bila skupina dru-
gačna, manjša.
Jože: Takrat so bile to bolj vaške skupi-
ne. Poleg nas je bila še Sava, Preddvor, 
Podblica ... Kaj več folklornega udejstvo-
vanja v tem koncu niti ni bilo. Na začet-
ku je plesalo od šest do osem parov.
Kaj pa danes?
Marija: Danes pa je vseh pri Kulturnem 
društvu FS Iskraemeco Kranj okoli 180, 
vendar niso vsi aktivni. Imamo člansko, 
dve otroški folklorni skupini, mladin-
sko, močno vokalno skupino, ki je ravno 
posnela tri videospote, kjer poleg njih 
nastopajo še plesalci članske skupine. 
Potem imamo še glasbeno skupino, ki 
jo potrebujemo pri plesanju, lahko pa 
tudi sami nastopajo; in pa še tambu-
raško skupino. Eni sodelujejo povsod, 
eni so pri vokalni skupini, spet drugi so 
glasbeniki. Je pa seveda nujen nekdo, ki 
vse to drži skupaj.

 Marija: Folklorniki 
resnično pogrešamo, da 
nimamo nekega statusa. 
Vedno nas pri nastopih 
jemljejo pod ljubiteljsko 
in menijo, da če je kultura 
ljubiteljska, je pa brezplačna. 
Tu bo treba enkrat narediti 
korak naprej in folklorni 
dejavnosti dati priznanje,  
ki ji pripada.

Vidva sta bila sovaščana in že od 
začetka pri isti folklorni skupini. 
Sta plesala tudi skupaj?
Jože: Ne
Marija: (smeh) Zelo malo. Ker je on učil, 
pa je vedno zraven štel, ko sva plesala …
Jože: Sam sem potem sploh nehal plesa-
ti, ko sem začel učiti druge. Moraš, ker 
drugače te ne jemljejo resno.
Jože, vi ste nasledili očeta in potem 
vam je učenje in vodenje folklorne 
skupine dejansko postalo všeč?
Ko smo iskali, kdo bi ga nasledil, so se 
sicer javljali, vendar večinoma iz vsega 
tega ni bilo nič. Marsikdo je mislil, da 
bo enostavno, da bomo malce plesali po 
veselicah in bo to to. A so kmalu ugoto-
vili, da je potreben resnejši pristop.
Že razmišljate kaj o tem, da bi se 
»folklorno upokojili«?
Jože: Imam že namestnico, sicer vodjo in 
mentorico članske in mladinske skupne 
KD FS Iskraemeco Kranj Anjo Sitar.
Marija: Jože vodi otroški skupini skupaj 
z Andrejo Traven, Matejem Logarjem in 
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pogrešamo, da nimamo nekega statusa. Vedno nas pri nasto-
pih jemljejo pod ljubiteljsko in menijo, da če je kultura lju-
biteljska, je pa brezplačna. Tu bo treba enkrat narediti korak 
naprej in folklorni dejavnosti dati priznanje, ki ji pripada.
Jože: Obstajajo folklorne skupine, ki imajo status profesio-
nalnih, so poklicne in njihovi koreografi so zaposleni. To je 
njihova služba. Podobno je z glasbeniki, plesalci v teh sku-
pinah. Vendar to je bolj praksa iz tujine, čeprav se je marsi-
kje pri naših južnih sosedih kar obdržala. Pred leti smo tudi 
v Sloveniji razmišljali o profesionalni skupini, vendar je trg 
premajhen. Že pri Hrvatih je to takoj drugače. Nacionalni 
profesionalni folklorni ansambel Lado, recimo, lahko postre-
že z več kot dvesto koreografijami, ker ima Hrvaška toliko več 
pokrajin. Pri nas ni tolikšne raznolikosti.
Kaj pa plešete danes?
Jože: Prej smo plesali, kot sem omenil, še ostale jugoslovan-
ske folklorne plese: srbske, makedonske, hrvaške, razen črno-
gorskih. Od osamosvojitve dalje pa ostajamo nekako v okviru 
Slovenije. Plešemo gorenjske, goričke, prekmurske, primor-
ske, vzhodnoštajerske, plese Bele krajine, Primorske in še 
koroške in bovško-rezijske plese.
Marija: In za vse plese, ki jih plešemo, imamo tudi folklorne 
kostume. Za Gorenjsko regijo imamo celo štiri: alpsko – klasi-
čno »nošo«, ki je res prepoznavna – tudi v tujini takoj vedo, da 
si iz Slovenije; Prešernovo iz časa življenja Franceta Prešerna; 
»meščansko« – kostumi premožnejših meščanov iz sredine 
19. stoletja, za katero sta značilni peča in težka svilnata ruta 
ali zavijača, ki ima brokaten čelnik, in še »črno nošo« s tilasto 
pečo. Delovne obleke: s »spodrecanimi« krili s konca 19. in 
začetka 20. stoletja  z območja Predoselj in širše okolice in 
pa Zoise, kjer gre za oblačila iz časov plemiške rodbine Zois.

Kako ste sploh prišli na idejo o Zoisih?
Jože: Sam sem velik lokalpatriot. Vedno me je zanimalo živ-
ljenje na vasi ali po pokrajinah. Všeč so mi posebneži kot veli-
ka imena, na katera ob svojih raziskovanjih naletim. Najprej 
me je navdušil Prešern. Ko sem naštudiral njega, sem prišel 
do Zoisa. Namreč France Prešeren je bil advokat Antona Zoi-
sa. Ta pa je bil v njegovih časih tudi župan Predoselj, in ko 
vse povežeš, prideš do krasne kombinacije: Prešeren je bil v 
Kranju, delno tudi na Brdu, Zois je bil župan, naredil nam je 
šolo, vsakič je šolarje pred novim leto obdaroval ... in počasi 
se ti stvari kar same odpirajo in povezujejo. Tako smo najprej 

zasnovali Prešernove »noše,« kasneje pa je folklorna skupina 
dobila še Zoise. V bistvu so Predoslje imele srečo, da je Brdo 
imelo še vedno hišno številko Predoslje.
Marija: Brdo je tudi gostilo grajske plese, ki se jih je udeleže-
vala tudi prijateljica Josipine Turnograjske. In tako imamo po 
eni strani povezavo do Prešerna, po drugi do oblačilne kulture. 
»Noše« so z začetka 19. stoletja. To obdobje je dodatno raziskal 
naš plesalec in tamburaš ter zbiratelj oblačil Tomaž Rehberger 
in res pripomogel k temu, da so kostumi taki, kot so. Ogromno 
je prebral in tudi sam ima veliko pristnih kostumov. Po krojih 
pa nam je potem oblačila sešila naša šivilja iz Britofa, Olga Bevk.
Jože: Sorodnica pisatelja Bevka.
Marija: France Bevk je bil njen stric.

FS Iskraemeco Kranj na Portugalskem  / Foto: osebni arhiv

 Jože: Sem zelo ponosen na plesalce, 
ker kadar je treba, dajo vse od sebe. To 
vedno naredijo in se lahko kosajo z vsemi 
profesionalci.
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Jože: Čeprav se včasih vprašam, ali mla-
dina sploh še ve, kdo je bil France Bevk.
Koliko denarja pa zahteva tovrsten 
projekt?
Marija: Kar nekaj, vendar vsako leto 
damo izdelati le en ali dva kostuma. 
Kolekcijo počasi dopolnjujemo.
Jože: Začeli smo s štirimi kostumi. 
Najprej še nismo imeli plesov, te sem 
dodal kasneje. Združeval sem, kar se je 
plesalo takrat, s tem, kakšna glasba je 
bila moderna, in tako je počasi nastajala 
končna podoba plesa.
Kako pa je s folklornimi gostovanji 
zadnja leta? Včasih jih je bilo ver-
jetno več.
Jože: Ja, včasih je bilo tega več.
Marija: Pravzaprav bi lahko gostovali 
vsak teden, vendar na svoje stroške. Vča-
sih si se odzval povabilu na CIOFF-ov 
festival in si imel plačane stroške, nasta-
nitev in hrano, le za vožnjo si sam pos-
krbel, danes pa je pri večini povabil ves 
finančni strošek prepuščen skupini.
Koliko sveta ste videli skozi gosto-
vanja?
Jože: Ravno vsega ne. Avstralije nismo 
videli. Je bila prevelik finančni zalogaj. 
Marija: Gostovali smo precej po Evropi, 
v nekaterih državah po večkrat, na raz-
ličnih festivalih, v različnih mestih. Obi-
skali smo Turčijo, nastopali v Tuniziji 
in tudi v Severni Ameriki.
Kje pa je bilo vama najbolj všeč?
Jože: Moram priznati, da je mene ose-
bno najbolj pritegnila Madeira. Tempe-
ratura je vedno enaka, rastlinja je neo-
mejeno, sladke vode veliko, pokrajina 
izjemna. Tudi Kanarski otoki so krasni, 
vendar Madeira me je najbolj navdu-
šila. Sem mislil, kako bom izkoristil 
prosti čas, da se bom kopal, potem pa 
sem najprej zagledal ljudi v planinskih 
čevljih ...
Marija: Tudi meni je bila Madeira všeč. 
Turčija – Bursa izpred petih let in Alba-
nija sta mi ravno tako ostali v spominu. 
V Bursi je bil tempo izjemno naporen. 
Nastopi so bili čez dan, temperatura je 
bila okoli 40 stopinj Celzija … Se je pa 
včasih zgodilo, da smo bili na tekmoval-
nih festivalih edina ljubiteljska skupina, 
vendar smo se vedno dobro uvrščali, 
takoj pod vrh.
Jože: Ja, Albanija je bila sploh zanimiva. 
Festival je potekal po principu Evrovizi-
je. Celo televizija ga je takrat prenašala. 
Bilo je šestnajst skupin, med njimi le 

dve ljubiteljski in nam je takrat uspela 
uvrstitev v ožji izbor, kar je pomenilo, 
da smo plesali na zaključku priredi-
tve. Zelo sem ponosen na plesalce, ker 
kadar je treba, dajo vse od sebe. To ved-
no naredijo in se lahko kosajo z vsemi 
profesionalci.
Marija: Ko se odpravimo na gostova-
nja, izbiramo festivale, kjer se ohranja 
folklorna kultura. V prvi vrsti nam je 
pomembno, da je festival kvaliteten, da 
se lahko družimo s podobno razmišlju-
jočimi.
Kje ste gostovali nazadnje?
Marija: Lani na Portugalskem in v Ita-
liji.
Kaj pa situacija, ki jo povzroča pri-
sotnost novega koronavirusa?
Marija: Junija smo načrtovali gostova-
nje v Belgiji, vendar sedaj iz tega ne bo 
nič. Sami bi letos maja gostili že šest-
najsti mednarodni CIOFF-ov otroški in 
mladinski festival FOS, a je zadeva do 
nadaljnjega prestavljena. Smo imeli pa 
veliko delavnic ...
Jože: … in tudi nastopov je bilo veliko. 
Sicer na prostem.
Marija: Pa ogromno smo snemali. Prav-
zaprav smo počeli stvari, ki jih običajno 
ne, ker nam zanje zmanjka časa.
V folklorno življenje sta vpeta 
popolnoma. Imata tudi družino, že 
vnuke. Kako pa je vse to šlo, ko so 
bili vajini otroci majhni?

Marija: Družina nama pomeni veliko. 
Na gostovanja jaz nisem šla vedno zra-
ven. Pa njegova starša sta nama zelo 
pomagala pri varstvu otrok. Njegova 
mama je bila sploh zlata.  
Danes ljudi še zanima folklorna 
dejavnost? 
Marija: V septembru in oktobru ima-
mo ravno razpis za nove člane folklorne 
skupine. Do sedaj nismo imeli proble-
mov s pridobivanjem novih plesalcev.
Jože: Pred leti se nam je zgodilo, da smo 
imeli celo večje zanimanje s strani fan-
tov kot deklet, pa je rado obratno. Pri 
nas je starostna doba folklornikov do 25 
let. In če imaš veliko nastopov, potem 
z majhno skupino ne moreš delati, tako 
da plesalce kar potrebujemo.
Pa folkloro lahko pleše vsak?
Marija: Vse se da, najtežje je, da ostaneš 
v vrhu oziroma v špici.
Jože: Kot pravim za glasbenika in pevca, 
ki reče, da nima posluha: če vztrajaš, res ne 
boš zvezda, lahko pa še vedno zraven kaj 
zapoješ … Priznam, da sem imel nekaj ple-
salcev, ki so bili brez posluha, a so se plesov 
naučili na štetje. Vaja pač dela mojstra.

Marija in Jože Šenk med bogato kostumsko bero, ki jo premore garderoba KD 
FS Iskraemeco Kranj / Foto: A. B.
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič

T
edni vseživljenjskega učenja (TVR) so najvidnejša promo-
cijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Slo-
veniji. Projekt, ki ga usklajujejo na Andragoškem centru 
Slovenije, poteka že 25. leto zapored. Začel se je 4. septem-

bra in bo do 9. oktobra ponujal številne izobraževalne oblike: od 
predavanj, delavnic, razstav do pevskih nastopov …, pri čemer so 
vsi dogodki namenjeni ozaveščanju ljudi o pomenu vseživljenj-
skega učenja. TVU bi sicer moral potekati že maja, a so ga zaradi 
razmer, povezanih s koronavirusom, prestavili na kasnejši čas.
Projektu se že tradicionalno pridružujejo tudi v Kranju, ki je 

bil minulo sredo tudi eno od štirinajstih prizorišč Parade uče-
nja, ene od skupnih akcij v okviru TVU. »Znanje bi moralo biti 
rdeča nit vsakega življenja. Znanje je danes tako dostopno, kot 
ni bilo še nikoli. V času Tednov vseživljenjskega učenja se lah-
ko vsak brezplačno udeleži različnih delavnic in predavanj. Na 
andragoškem centru si želimo, da to ne bi bil samo enkratni 
obisk predavanja, ampak da bi to vodilo v dolgoročno odločitev 
za učenje. Znanja nam nihče ne more vzeti. In če je Slovenija v 
teh petih tednih učeča se dežela, naj bo Kranj učeča se občina,« 
je na odprtju Parade učenja poudarila predstavnica Andrago-
škega centra Slovenije, Kranjčanka Ana Peklenik.
UČIMO SE CELO ŽIVLJENJE. Župan Matjaž Rakovec je izra-
zil zadovoljstvo, da je Kranj vsako leto med prizorišči Parade 

Kranj, učeča se občina
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja, ki potekajo od 4. septembra do 9. oktobra, se bo v Kranju  
in okolici zvrstilo okoli sto priložnosti za pridobivanje novih znanj. Pripravili so tudi Parado učenja.
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 Kaj so ektoparaziti?
 Ektoparazitoza vključuje širok spekter parazitskih 
členonožcev,                                                                        
ki taksonomsko spadajo v podrazred: Acari (klopi in 
pršice) in v razred Insecta (bolhe, uši, komarji, muhe, 
peščene muhe).
Z njimi se srečujemo glede na življensko okolje ter letni 
čas. Njihovo zatiranje je pomembno, ker lahko:
1. povzročajo poškodbe kože: kožne lezije privedejo do 
sekundarnih okužb z bakterijami do    različnih vrst 
dermatitisa 2. inducirajo  imunopatološke odzive: 
imunski odziv, ki ga povzroči ektoparazitna slina, lahko 
povzroči alergijski dermatitis 
3. prenašajo patogene mikroorganizme: preneseni 
patogeni lahko povzročajo tako imenovane vektorske 
bolezni, katere imajo v mnogih primerih večji klinični 
pomen, kot dejanska okužba z ektoparazitom.

Z vašim veterinarjem se posvetujte o uporabi 
ektoparaziticidnih spojinah, ki se lahko uporabljajo 
profilaktično ali terapevtsko. Z njihovo uporabo 
zmanjšamo možnost okužbe z zunanjim zajedavcem in 
hkrati tveganje nastanka vektorskih bolezni. 
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TUDI GLASBENA ŠOLA KRANJ 
SPET ''IGRA''
Ko se sprehodimo čez Kokrški most, ki vodi v mesto, nas od septembra skozi 
okna stavbe Evropa, kjer domuje del Glasbene šole Kranj, spet pozdravlja-
jo zvoki različnih inštrumentov. Flavta preglasi violino, kontrabas zabrunda, 
saksofon in klarinet tekmujeta v hitrostnem preigravanju, harmonika nas 
spodbudi v poskok,... V letošnjem šolskem letu so sprejeli skoraj 80 učencev 
glasbil, več kot 70 otrok se je vpisalo v predšolsko glasbeno vzgojo ter glas-
beno in plesno pripravnico, skupaj se na šoli izobražuje preko 700 učencev. 
Vsi vemo, da je učenje glasbil in baleta zahtevno. Od učencev zahteva pose-
bno disciplino. Redno, vsakodnevno vadenje je pogoj za napredek. A kako 
učence prepričati, da se tega res držijo? Inštrument mora postati njihov pravi 
prijatelj, ki ga vsak dan raziskujejo in z njim preživljajo svoj čas. Upošteva-
nje napotkov učiteljev, kako vaditi, je nujno, a kaj, ko je toliko bolj prijetno 
preigravati stvari, ki nam grejo, kot pa tiste dele skladb, kjer se nam ''zatika''. 
Vaja dela mojstra! Vpis otroka v glasbeno šolo vpliva na celo družino. Ne le 
zaradi pouka v popoldanskem času, na katerega je potrebno otroka voziti v 
začetku vsaj 2- ali 3-krat tedensko, kasneje se pouku inštrumenta in nauka 

o glasbi pridružijo še vaje s klavirsko spremljavo, komorna igra in orkestri 
ter pevski zbor. Potem so tu še nastopi, ki so za vse vpletene poseben izziv. 
Včasih imajo starši celo več treme od nastopajočih otrok! Nujno je, da otrok 
začuti, da ima doma podporo, da je tudi staršem važno, da napreduje, da 
ga tudi oni spodbujajo in spominjajo, da se drži dogovorov o rednem delu. 
Pomembno je, da ima učenec za vadenje poseben prostor, kjer ga ne moti 
dogajanje v okolici. V nižjih razredih je smiselno, da s starši skupaj določijo 
čas v dnevu, ki je namenjen vadenju. Ves čas šolanja naj tudi starši pogosto 
in iskreno sodelujejo z učitelji, pa čeprav sami niso glasbeno izobraženi, saj 
je trikotnik ''učenec – učitelj – starš'' zagotovo nepogrešljiv. V glasbeni šoli se 
ne naučimo le igranja inštrumentov in plesanja baleta, običajno se skozi tovr-
stno izobraževanje izoblikujejo še lastnosti, kot so odgovornost, vztrajnost, 

delavnost in medsebojno spoštovanje. Le kako bi sicer 
zvenel orkester, če bi vsak po svoje ''trobil v svoj rog''?

Vsem učencem želimo, da bi kljub novi, COVID 19 
situaciji, šolsko leto izkoristili za veselo muziciranje in 
spodbudno druženje ob glasbi.Orkester godalčkov z učiteljico Barbaro Snedec nam jo vedno ''zagode''!

Orkester sMEHcev sestavljajo mlajši učenci, ki radi raztegujejo meh  
in se ob tem vedno smejijo, kot njihova učitelja Dejan Maleš in Mitja  
Jeršič. Ob učencih niso kovčki ampak harmonike!

učenja. Navzočim je dejal, da prav vse vodi eno načelo – da se 
učimo celo življenje. »V življenju sprejemamo različne vlo-
ge, največkrat več njih sočasno. Učenje in izobraževanje nam 
pomagata, da vloge uspešno živimo in ostanemo zdravi na 
vseh področjih življenja – v naših mislih, besedah in ravna-
njih – ter da dosežemo svoje poklicne in osebne cilje,« pa je 
poudarila Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj, 
ki je območni koordinator TVU, pod njenim okriljem pa je 
potekala tudi Parada učenja.
Na Slovenskem trgu je ves dan potekalo dogajanje, ki so ga sou-
stvarjala različna društva in organizacije. Parada učenja se je 
že po tradiciji začela z vadbo 1000 gibov, ki jo sicer vsako jutro 
izvajajo društva Šola zdravja. Ogledati si je bilo možno glasbe-
ne, pevske in folklorne nastope, nastopili so otroci ... Potekale 
so različne delavnice, marsikaj zanimivega pa je bilo možno 
izvedeti tudi na stojnicah, kjer so se predstavljale različne usta-
nove, od Fundacije Vincenca Drakslerja, Društva upokojencev 
Kranj do mestne knjižnice, kluba študentov, Komunale Kranj, 
zavoda za varstvo narave, Slovenske vojske ...
MOŽNOSTI ZA NOVA ZNANJA. Po podatkih Šmidove je letos 
v okviru TVU v Kranju in okolici na voljo kar sto brezplač-
nih možnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti ter 
informiranje o poteh do njih. Aktivnosti soustvarja več kot 40 
organizacij. Te dni potekajo ustvarjalne in pravljične delavni-
ce za otroke, udeležiti se je možno ure španščine, sprehoda za 
spomin, prepevanja ljudskih pesmi, spoznati delovanje pro-
grama Google drive in se naučiti učinkovitejše uporabe Excela 
... Podatki o dogodkih so na voljo na spletni strani LUK www.
luniverza.si.

TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. Direktorica LUK je posebej 
omenila še, da so z maja na september prestavili tudi Teden 
trajnostnega razvoja, v okviru katerega se bo od 20. do 26. 
septembra zvrstilo več brezplačnih delavnic in aktivnosti, ki 
bodo ozaveščale o pomembnosti okolju prijaznih ravnanj in 
vedenj. V ponedeljek, 21. septembra, se je denimo v prostorih 
kranjskega medgeneracijskega centra možno udeležiti delav-
nice izdelave naravnega masla za telo, v torek načrtujejo izlet 
v kanjon Kokre in do Šmajdovega gradu, v sredo izdelavo pral-
nih pomivalnih gobic ... Več informacij je na voljo na spletni 
strani LUK. 

Na Paradi učenja so se vrstili tudi različni nastopi. 
Predstavila se je tudi zasedba KR Kitare, ki deluje pod 
okriljem Univerze za starejše pri LUK.



Kako to, da si se odločila, da boš svojo 
študijsko in športno pot nadaljevala 
na Kennesaw State University?  
Vedno sem si želela, da bi po končani 
Gimnaziji Franceta Prešerna študirala v 
Združenih državah Amerike. Vedela sem, 
da v Sloveniji ne  bom mogla nadaljeva-
ti s tekmovalnim golfom. Moj trener je 
bil takrat Enrico Trentin, član PGA Italije, 
kamor sem hodila na priprave in turnirje, 
na katerih sem si z uvrstitvami pridobi-
vala točke za svetovno lestvico. Postala 
sem zanimiva za tuje skavte, ki iščejo 
igralce za golf ekipe na ameriških univer-
zah. V 3. letniku mi je pisala skavtinja s 
Kennesaw State University. Ko sem igrala 
v Italiji, je priletela iz ZDA in me spremlja-
la vse dni turnirja. Pisalo mi je zelo veliko 
trenerjev, nekateri so me hodili gledat 
tudi na turnirje v Nemčiji. Na koncu sem 
se odločala med štirimi univerzami in se 
odločila za Kennesaw State University, za 
študij biokemije. Igrala bom za univerzi-
tetno ekipo, v kateri so še Francozinja, 
Tajka, kolegica iz Balija, Američanka in 
dve dekleti iz Avstralije.
 
Ali je bila izbira srednje šole, Gimnazije 
Franceta Prešerna, tudi tako težka kot 
univerze? 
Že v osnovni šoli sem se odločila, da 
bom obiskovala Gimnazijo Franceta Pre-

Lara Ječnik, perspektivna golfistka  
odhaja na študij v ZDA 
Kranjčanka Lara Ječnik, 19-letna dijakinja športnega oddelka Gimnazije Franceta Prešerna,  
je letos uspešno maturirala in odšla študirat biokemijo v Združene države Amerike na Kennesaw 
State University v Georgiji. Tam bo trenirala golf in igrala za univerzitetno ekipo. 

šerna. Želela sem hoditi v športni odde-
lek ekonomske gimnazije in to mi je tudi 
uspelo. Na GFP so vedno znali prisluhniti 
mojim potrebam in se mi prilagajali, da 
sem lahko usklajevala delo v šoli in špor-
tno kariero. Profesorji so mi pomagali 
tudi, ko sem se pripravljala na t. i. ameri-
ško maturo, saj večina ameriških univerz 
zahteva rezultate testa SAT. Veliko mi je 
pomagala profesorica matematike, ker 
so v ameriških testih snovi, ki jih pri nas 
obravnavamo šele na koncu tretjega in 
v četrtem letniku, jaz pa sem izpit pisala 
že prej. Vse univerze od študentov, kate-

rih materni jezik ni angleščina, zahtevajo 
tudi uspešno opravljen izpit TOEFL. 

Kakšen odnos imajo pri nas mladi do 
golfa?
Golf v Sloveniji ni preveč razširjen šport. 
Vendar se v zadnjem času to spreminja. 
Tudi na GFP je kar nekaj dobrih golfistov, 
npr. nekdanji dijak Vid Slavec, dober golfist 
je tudi dijak tretjega letnika Jakob Balko-
vec. Na Gimnaziji Franceta Prešerna vsako 
leto za športni dan izbirno ponudijo tudi 
igranje golfa na Brdu. Dijaki s tem spozna-
jo osnove tega športa. Na šoli imamo tudi 
majhno igrišče za golf, tako da dijaki kar v 
šoli prvič držijo v rokah palico za golf.

Kdo pa je tebe navdušil za ta šport?
Za golf so me pri dobrih treh letih začeli 
navduševati starši. Vozili so me na vadi-
šče na Brdo. Nadaljevala sem v golf klu-
bu Bled. Po odprtju golf igrišča v Smle-
dniku sem bila njegova članica deset let, 
pred dvema letoma sem se vrnila nazaj 
na Royal Bled, kjer so zagotovo najboljši 
pogoji za treniranje in tudi za igranje.

Lara, GFP-jevci ti želimo veliko uspeha 
na študijski in športni poti. 





v njem sestra dvojčica Sara, ki je krajinska arhitektka in ima 
izjemen smisel za risbo. Tako ena serija Petrinih skodelic 
nosi Sarin podpis oziroma jih je ona porisala. Med Petrine 
Zgodbe iz gline, kot je poimenovala svoje delo, spadajo tudi 
glinene delavnice, kjer otroci lahko ustvarjajo s svojimi star-
ši, za kar je našla navdih v preteklosti, v svojem druženju z 
očetom.
Razloži, da ko je bila mlajša, je bila izjemno živahna. Pre-
izkusila se je v različnih hobijih, a na koncu je bilo ravno 
ustvarjanje z glino tisto, kar jo je pritegnilo. Po prvem tečaju 
se je udeležila še kakšnega, a vedno v Zavodu V-oglje pri 
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Besedilo: Alenka Brun

G
lino sta Petri predstavila starša. Prvega tečaja oblikovanja 
keramike se je udeležila pri trinajstih letih s svojim oče-
tom. Spominja se, da je bil med šolskim letom, enkrat na 
teden, ob ponedeljkih. Ker so bile doma štiri sestre, je bil 

to neke vrste način preživljanja časa z očetom – v tem času je bil 
oče le njen. A tudi glina je naredila nanjo dovolj velik vtis, da je 
ostala v njenem življenju. Danes ima atelje v domači kleti. Vča-
sih se ji pri ustvarjanju pridružijo njeni otroci ali pa jo obišče 

Zgodbe iz gline
Petra Markič iz Čirč je danes srečno poročena, mama treh otrok. Pri sedmih letih je prvič padla s konja, 
kasneje so ti postali ena od njenih ljubezni, kamor sodijo tudi zgodbe iz gline. Z glino se je spoznala kot 
najstnica; in jo začutila. Spremlja jo še danes, ravno tako tudi konji.

Petra Markič in delček iz njenih zgodb iz gline, ki so 
že našle svojo pot do ljudi na priljubljenih družabnih 
omrežjih, kot sta to Facebook in Instagram, v živo pa 
tudi na festivalih, kot na primer kranjski Kr' petek je! in 
loški umetniški LUFt. / Foto: Tina Dokl



Set glinenih skodelic: modno, klasično, elegantno, a 
vseeno drugačno / Foto: Tina Dokl
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SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE: kmetijstvo, hortikultura, 
živilstvo, naravovarstvo

Nada Zupanc: nada.zupanc@bc-naklo.si, 04 277 21 04

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: naravovarstvo, upravljanje 
podeželja in krajine, hortikultura

Andreja Zupančič: referat.visja@bc-naklo.si,  
04 277 21 45 in  070 485 353

Nudimo tudi možnost brezplačnega izobraževanja – MUNERA 3.

 

KAM NA POBEG? V GOZD!
Danes, ko večinoma hitimo, se 
izgubljamo za različnimi ekra-
ni, smo v stresu ali pa zgolj v 
strahu pred virusi, je kot pro-
tiutež zagotovo pametno čim 
več časa preživeti v naravi. 
Slovenija je tretja najbolj goz-
dnata država v Evropi, hoja pa 
velja za enega bolj priporočlji-
vih načinov gibanja. Pojdimo 
torej v gozd (in prej, seveda, 
poskrbimo za zaščito pred klo-
pi). A kaj točno tam početi, če 
nam zgolj sprehod ne zadošča, 
želimo aktivirati kak čut več, 
animirati otroke, morda celo mladostnike, ki smo jih uspeli 
zvabiti z nami. Poskušajmo za začetek prepoznavati dreve-
sne vrste: natančno opazujmo liste dreves, debla, plodove. V 
pomoč so nam lahko klasični priročniki z opisi drevesnih vrst 
ali pa katera od mobilnih aplikacij (PlantNet, PlantFinder). Lah-
ko nekaj minut poskušamo biti drevo, ga objamemo, zapremo 
oči, se umirimo, napnemo vse čute in pozorno prisluhnemo 
dogajanju v okolici – čuječnost. Lahko hodimo v paru, eden z 
zavezanimi očmi, drugi v vlogi vodnika, a previdno po zahtev-
nem terenu! Z otroki lahko priredimo lov za skritim zakladom 
ali iščemo živalske sledi. Nekje bolj v osrčju gozda se posku-
simo orientirati, določiti sever: z mahom, s pomočjo letnic na 
štorovih, s katerimi tudi določimo starost dreves, prej pa ugi-
bajmo, koliko je drevo staro. Na sončen dan nam bo v pomoč 
sonce, ki je ob 12. oz. 13. uri na jugu. Morda bo zanimiva igra 
vlog, ko si vsak lahko izbere gozdno žival ali rastlino, s katero se 
najbolj poistoveti. Zagotovo bo zanimivo prisluhniti kakšni zvi-
ti lisici ali pa samozavestnemu medvedu, a samo namig: med 
najbolj inteligentne živali spadajo vrane. Tik preden zapustimo 
gozd, še izdelajmo zemljevid prehojene poti s pomočjo narav-
nih materialov, nabranih v okolici, ali pa narišimo kar zemlje-
vid sveta in se preizkusimo v poznavanju oblike kontinentov. 
Kakor koli, bodimo izvirni, improvizirajmo, predvsem pa osta-
nimo zdravi in čim več v naravi.

Tina Križnar, učiteljica geografije in družboslovja na Srednji šoli BC Naklo

Gozdna delavnica  
za dijake s Tannjo Yrska 
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zakoncih Štembergar Zupan. Smeje pove, da velikokrat 
reče, da je Barba Štembergar Zupan njena glinena mati: »Še 
vedno, čeprav sem sedaj na svoje, če česa ne vem, ne znam, 
jo pokličem, prosim za pomoč, nasvet.« 
Da se je 35-letna Petra dovolj opogumila in šla s svojimi izdel-
ki na trg, je nekaj časa trajalo. Pravzaprav se je to zgodilo 
pred slabimi tremi leti. Danes ugotavlja, da so stranke njeno 
ustvarjanje dobro sprejele. Je pa seveda kar nekaj časa iskala 
svoj glineni izraz, če temu tako rečemo. Vedno se je v različ-
nih ustvarjalnih obdobjih našlo nekaj, kar jo je bolj navduše-
valo od drugega. Začelo se je s krščanskim simbolom, križem. 
»Želela sem glineni vstajenjski križ za dom, a ga enostavno 
nisem nikjer našla. Pa sem si mislila, da ga konec koncev lah-
ko naredim sama. In sem ga. Je malce poseben: osnova je 
sicer oblika križa, v njem 'raste' drevo, dodani pa so tudi cita-
ti.« Ti križi so jo na začetku kar zasvojili, še doda. 
Sledilo je obdobje ambientalnih lučk, se spominja. Sedaj jo 
nagovarjajo rože. Najbolj so ji blizu sklede za sadje v obliki lista 
monstere. Privlači jo tista vrsta, ki je redkejša, gensko mutira-
na, ko list ni le zelen, ampak ima bele lise. Že razmišlja, da bi 
morda delala sklede po navdihu listov kalatej ... 
Všeč so ji zelene rastline. Všeč ji je, kako narava poskrbi za 
različne oblike, barve ... čeprav le zelenih rastlin.
Ima pa Petra še eno ljubezen: konje. Ko je bila stara sedem 
let, je prvič padla s konja, za časa študija pa si je kupila svoje-
ga – s privarčevanim denarjem. Ima tudi tekmovalno licenco 
iz dresure, a bolj zaradi znanja, ki ga licenca nudi. 
Doštudirala je socialno pedagogiko in Petrina prva služba je 
bila v Vzgojnem zavodu Frana Milčinskega v Smledniku. V 
tem času je že imela konjeniški krožek v bližnjem Jahalnem 
centru Janhar. Uspešno je opravila tudi prvo specializacijo 
za aktivnosti in terapije s konji, pa ameriško Eagala za psiho-
terapijo s konji. Danes je predavateljica v fundaciji Nazaj na 
konja, zaposlena pa v Mladinskem klimatskem zdravilišču 
Rakitna, kjer izvaja terapije in aktivnosti s konji.
Spominja se, kako je svojo prvo službo »nosila« domov, 
sedaj se je je navadila. Zagotovo je glina neka vez med Petri-
nim in zunanjim svetom, ki jo ob tem, da je žena, mama in 
terapevtka, notranje umirja. Atelje je neke vrste njeno pribe-
žališče pred vsakodnevnimi stresnimi situacijami, naporom. 
V njem Petrina kreativnost najde prosto pot, se izrazi; in kot 
pravi sama, si v njem nahrani svojo dušo. 



Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
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V zadnjih mesecih sta ob doslednem 
upoštevanju preventivnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa 
znova oživeli tudi Merkurjeva poslovna 
stavba v Naklem in njena Sodelavnica, 
ki je namenjena uresničevanju svežih 
podjetnih idej. Družba MERKUR nepre-
mičnine je lani jeseni v osrednjem delu 
poslovne stavbe prenovila del prostorov 
in jih namenila t. i. coworkingu, sodobni 
obliki dela v skupnih delovnih prostorih. 
To strokovnjakom z različnih področij 
omogoča sodelovanje ter izmenjavo 
izkušenj in mnenj v ustvarjalnem delov-
nem okolju. Marsikdo se zaradi poslova-
nja v domačem okolju ne more povsem 
osredotočiti na delo. Takrat je čas za 
razmislek o selitvi v prostore, prilagoje-
ne načinu dela mladih podjetnikov, kar 
lahko bistveno prispeva k povečanju nji-
hove produktivnosti.
V času epidemije so pogoje dela v Sode-
lavnici še izboljšali. Uredili so čajno kuhi-
njo in s prenovo dodatnih pisarn pove-
čali površino kompleksa. Delovno okolje 
je zares prijetno, saj so starejšim mode-
lom pisarn s pomočjo mlade oblikoval-
ke in ilustratorke Polone Filiplič vdahnili 
svežino in barvitost. Izbirati je možno 

med opremljenimi in neopremljenimi 
prostori, saj nekaterih pisarn namenoma 
niso dokončali v celoti, da jih lahko pov-
sem prilagodijo željam najemnikov.

Možen tudi najem delovnega mesta
Še vedno je na voljo nekaj pisarn veliko-
sti od 17 do 40 kvadratnih metrov. Upo-
rabniki si lahko prostore delijo stalno ali 
občasno, saj so glede na njihove potrebe 
vrste najema različne. Poleg najema celo-
tne pisarne za lastne potrebe je možen 
tudi najem delovnega mesta (mize in 
omare za shranjevanje) v skupni pisarni.  
Sodelavnica je od ostalih prostorov pos-
lovne stavbe ločena s posebnim vho-
dom, ki zahteva identifikacijo z elektron-
sko kartico. Vstop v kompleks imajo tako 
zgolj njegovi uporabniki, ki pa se lahko 
prosto gibajo po pisarnah, si izmenjuje-
jo mnenja in medsebojno pomagajo na 
podjetniški poti.

Na voljo tudi sejne sobe in  
konferenčna dvorana
Uporabniki Sodelavnice lahko uporab-
ljajo tudi druge, večje prostore poslov-
ne stavbe. Za prezentacije potencialnim 
strankam so na voljo sejne sobe, možen 
je tudi najem konferenčne dvorane, ki 
sprejme do 160 oseb in je opremljena 
celo s prevajalskimi kabinami. Njen pred-
prostor omogoča catering pogostitve, in 
sicer v sodelovanju z družbo Sovita, ki ima 
v kletnih prostorih kuhinjo z restavracijo. 
Konferenčna dvorana je zanimiva tudi za 
zunanje uporabnike – različna podjetja in 
ustanove, denimo za izvedbo letnih kon-
ferenc, srečanja z dobavitelji in družabne 
dogodke. Tako imajo najemniki manjših 
pisarn ali celo samo delovnega mesta pri 
uresničevanju podjetniških idej možnost 
delovati po principu velikih podjetij. Ko 
se bodo dovolj okrepili, bodo lahko najeli 
lastno pisarno v drugem delu stavbe.

Sodelavnica – moj drugi dom
V t. i. coworking oz. skupnih delovnih prostorih Sodelavnice v Naklem se znova krešejo sveže podjetniške 
ideje. Merkurjeva poslovna stavba pa je atraktivna tudi za večja podjetja. Vanjo se je konec junija preselil 
največji ponudnik informacijskih sistemov za zdravstvene ustanove SRC Infonet. 

Nova čajna kuhinja je pomembna pridobitev, omogoča tudi izmenjavo mnenj  
in izkušenj v sproščenem vzdušju.  



SRC Infonet že na novi lokaciji
Merkurjeva poslovna stavba je atrak-
tivna tudi za večja podjetja. Vanjo se je 
konec junija preselil vodilni ponudnik 
informacijskih sistemov za zdravstvene 
ustanove SRC Infonet, ki se med drugim 
lahko pohvali z aplikacijo doZdravnika.
si, eReceptom, vrstomatom … Podjetje, 
ki bo marca prihodnje leto praznovalo 
30-letnico, je še pred osmimi leti imelo 
35 sodelavcev, danes pa jih povezuje bli-
zu 80. Selitev je postala neizbežna, saj so 
njihovi poslovni prostori v Kranju postali 
občutno premajhni. V Merkurjevi poslo-
vni stavbi, kjer delujejo na dobrih tisoč 
kvadratnih metrih površin, imajo boljše 
pogoje za nadaljnjo rast in sodelovanje s 
poslovnimi partnerji.  
»Pri naši selitvi je šlo za razmeroma 
nenavaden premik, in sicer iz lastniške 
stavbe v najemniške prostore, kar mogo-
če predstavlja drugačen proces, kot je 
običajno. S sodelavci smo morali sprejeti 
določene navade in pravila, ki smo si jih 
prej določali sami, sedaj pa smo del več-
je družine,« pravi direktor SRC Infoneta 
Vasja Rebec, a kot poudarja, so jim novi 
poslovni prostori zelo všeč. So veliki, zra-

čni, z velikim parkiriščem in dobro dos-
topni z avtoceste. »Pohvaliti moram še 
zelo dobro infrastrukturo z vidika 'data 
centra' in vse Merkurjeve izobraževalne 
kapacitete, ki nam bodo prišle še kako 
prav pri izobraževanju uporabnikov 
naših programskih rešitev.« Z družbo 
MERKUR nepremičnine so že v dogovo-
rih, da jim izdelajo program rezervacije 
predavalnic, s čimer bo njihova uporaba 
še bolj učinkovita.

Hitro najdejo skupni jezik
Rebec je pohvalil tudi zelo korekten 
odnos z najemodajalcem. »Ko pride do 
določenih želja ali pričakovanj, ki odsto-
pajo od uveljavljenih načinov dela v 
stavbi, se pogovorimo in najdemo sku-
pni jezik. Pozitivno nas je presenetilo, 
da smo vse večje zahteve oz. dogovo-
re dosegli relativno hitro in učinkovito. 
Praktičen vidik najemniških prostorov 
je seveda tudi v tem, da nam sedaj ni 
več treba skrbeti za menjavo žarnic, raz-
na popravila in ostala vzdrževalna dela. 
V času covida-19 pa smo zelo hvalež-
ni, da se s pravili v trenutnih razmerah 
ukvarjajo v MERKUR nepremičninah, 

kjer zelo dosledno spremljajo smernice 
in pravila za ravnanje v stavbi,« je poja-
snil Rebec.
V SRC Infotnetu pa razmišljajo tudi o 
možnostih povezovanja s Sodelavnico. 
»V Sloveniji delujemo in želimo tudi v 
prihodnje delovati kot neke vrste inte-
grator, tudi za manjša startup podjetja. 
Če bi se v naših projektnih delih poja-
vila potreba, da bi potrebovali prostore 
za partnerska podjetja, imamo s Sode-
lavnico možnost, da lahko ta podjetja 
fizično delujejo blizu nas. Tudi ko bi naši 
večji projekti zahtevali sodelovanje več 
podjetij hkrati, bi jim v sklopu Sodelav-
nice lahko ponudili poslovne prostore. 
Možnosti je veliko, tako da se veselimo 
nadaljnjih sodelovanj,« je še povedal 
sogovornik.
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MERKUR nepremičnine, d.d.
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E-pošta: info@merkurnepremicnine.si
Tel: 04/258 7000

Sodelavnica – moj drugi dom

Zagotovljeni so tudi dobri delovni pogoji 
za individualno delo.

Sodelavnica temelji na t. i. coworkingu, sodobni obliki dela v skupnih delovnih prostorih.
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Besedilo: Igor Kavčič

S
te vedeli, kakšen je tipičen član 
Mestne knjižnice Kranj? Pravza-
prav je to članica, stara od 31 do 60 
let, z višjo ali visoko izobrazbo. Tipi-

čen uporabnik, torej ne glede na članstvo 
tudi uporabnik vseh drugih storitev, ki jih 
ponuja knjižnica, pa je moški, star od 46 
do 60 let, z višjo ali visoko izobrazbo. Ima-
mo še tipičnega neuporabnika knjižnice, 
lahko bi rekli nekoga, ki ga je zelo težko 
prepričati, da bi vstopil v 'Globus' – to je 
moški, star nad 60 let, s srednješolsko 
izobrazbo. Gre za podatke, ki so jih v Mes-
tni knjižnici Kranj pridobili iz raziskave, 
ki jo je zanje novembra lani na dovolj veli-
kem vzorcu pripravila ena izmed agencij 
za raziskovanje javnega mnenja.
Kot je na novinarski konferenci prejšnji 
teden povedala direktorica knjižnice Bre-

da Karun, je kar četrtina prebivalcev Kra-
nja in okoliških občin članov knjižnice, 
60 odstotkov prebivalcev pa knjižnične 
storitve uporablja, ne glede na to, ali so 
člani ali ne. Sicer je knjižnica leta 2019 
beležila 21.283 aktivnih članov. Številka 
predvsem novo vpisanih sicer narašča, 
hkrati pa velja dodati, da izposoja gradiva 
tako kot v drugih knjižnicah tudi v Kran-
ju pada. »Kljub temu pa lahko rečem, da 
Kranjčani veliko berete. Vsak član knjiž-
nice si je v letu 2019 izposodil 42 enot 
gradiva. Če to število razdelimo na vse 
prebivalce, pomeni, da si vsak letno izpo-
sodi 11 enot, kar je v evropskem vrhu. 
Raste nabor naslovov (1500) in izposoja 
e-knjig na portalu Biblos.« 
Knjižnico v Globusu je lani vsak dan 
obiskalo povprečno 1700 ljudi, rekor-
den pa je bil lanski 8. februar, ko je v 
šestih urah prišlo v knjižnico kar 2800 
obiskovalcev.

Ob razglasitvi epidemije je bila knjižni-
ca zaprta od sredine marca do prvih dni 
maja, gradivo pa je bilo tudi v tem času 
mogoče naročiti in ga prevzeti pred knji-
žnico oziroma je bilo poslano po pošti. 
Knjižnica pa tudi še vedno deluje okrnje-
no, saj je zaprta časopisna čitalnica (tam 
je zdaj prostor za vrnjene knjige, ki mora-
jo v karanteno), onemogočena je upora-
ba javnih računalnikov, odpovedane so 
bile prireditve za otroke in odrasle, vsa 
izobraževanja, bralna srečanja in druga 
druženja v knjižnici … »Če je bila sprva 
uporabniška suša, je izposoja gradiva v 
maju in poletnih mesecih skoraj dosegla 
lanske številke. Je pa res, da so obiskoval-
ci spremenili navade, saj pridejo, izbere-
jo gradivo in grejo. Tu se ne družijo, ne 
posedajo, zato je knjižnica mogoče videti 
nekoliko prazno,« poudarja Karunova. 
Glede na to, da se delež priseljenih pre-
bivalcev v Kranju vsako leto veča, ena 
večjih ovir pri vključevanju v družbo 
postaja slabo znanje slovenščine. V knji-
žnici zato zadnji dve leti izvajajo teča-
je slovenščine za tujce in lani se jih je 
udeležilo že 630 tečajnikov. V knjižnici 
so tudi testno pripravili cikel delavnic 
družinske pismenosti, ko izbrano temo 
družine spoznavajo na različne načine 
– z branjem, uporabo zemljevidov, iska-
njem informacij na spletu in v živih sre-
čanjih v in izven knjižnice. Gre za nad-
gradnjo projekta družinskega branja.
V knjižnici je razširjeno tudi ukvarja-
nje z domoznanstvom. Letos v ospre-
dje postavljajo tri velike domoznanske 
dogodke, na katere se pripravljajo že vse 
leto. V okviru domoznanskega septem-
bra bodo že ta teden odprli razstavo z 
naslovom Tri žlahtne Gorenjke, na kate-
ri bodo predstavili tri uspešne ženske, 

Po razgled v knjižnico
Kako je delovala Mestna knjižnica Kranj v preteklem letu in kako deluje danes v času posebnih  
razmer zaradi epidemije korona virusa

V juliju so večere Torkovega kulturnega vdiha na vrtu gradu Khislstein odprle 
avtorice Blodnika po Istri: Agata Tomažič, Tamara Langus, Teja Kleč, Nina 
Kožar. / Foto: Primož Pičulin



katerih okrogle obletnice rojstva beleži-
mo letos: Heleno Stupan, Heleno Puhar 
in Nežo Maurer Škofič. 
Vodja oddelka za delo z uporabniki Jana 
Zeni Bešter je predstavila tudi projekt 
združevanja slovenskih regijskih biograf-
skih leksikonov, katerega nosilka je Mest-
na knjižnica Kranj. »Biografije znanih 
Slovencev in Slovenk, do sedaj objavljene 
v osmih regijskih leksikonih, so namreč 
odslej združene na novem skupnem por-
talu Obrazi slovenskih pokrajin,« je pove-
dala Bešter Zenijeva in omenila še 6. fes-
tival domoznanstva Domfest z naslovom 
Posebne domoznanske zbirke – izzivi in 
priložnosti, ki ga bodo v kranjski knjižnici 
organizirali oktobra. V Kranju se letos še 
posebej spominjajo 70. obletnice ustano-
vitve Okrajne študijske knjižnice.
Če se je v letu 2019 obisk različnih doda-
tnih dogodkov in dejavnosti, ki jih prip-
ravljajo v knjižnici, glede na prejšnje leto 
povečal za 4000 obiskovalcev, pa je bila 
– kot zapisano – knjižnica v času epide-
mije za to področje delovanja zelo pri-
krajšanja. Kot je povedala vodja Oddelka 
za marketing in prireditve Nina Svetelj, 
številke letošnjega leta ne bodo primerlji-
ve s preteklimi. »Kljub vsemu pa želimo 
ohraniti kvaliteto dogodkov in v skladu z 
razmerami seveda zapolniti vsa možna 

mesta za obiskovalce.«  So pa čez poletje 
bili prav v knjižnici pobudnik Torkovih 
kulturnih vdihov, kjer so združili moči z 
Zavodom za turizem in kulturo Kranj, 
Prešernovim gledališčem, Layerjevo hišo 
in Mestno občino Kranj. »S tem smo pre-
kinili pomladni kulturni molk. Dogodki 
so bili lepo obiskani in to nam daje zagon 
za načrtovanje nove sezone. Če bodo 
razmere dopuščale, bomo dogodke prire-

jali tudi v prihajajočih mesecih.« Tako 
napoveduje različne cikle prireditev, kot 
so Novinarjev kalejdoskop, Literarno 
ozvezdje, Znanost na cesti, Zobotrebec, 
Na zdravje, tu so še Domoznanski večeri, 
pripravljajo pa tudi Filmske večere. V 
knjižnici imajo v načrtu še nekaj projek-
tov v povezavi s povečanjem bralne kul-
ture, o katerih pa več ob naslednji prilož-
nosti. 
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O
d leta 1966 naprej 8. september 
velja za mednarodni dan pisme-
nosti. Pretekli torek se je hkrati 
tudi uradno začel tretji Nacional-

ni mesec skupnega branja, ki je letos 
posvečen branju kot vrednoti. To je bila 
osrednja tema medresorskega posve-
ta v Cankarjevem domu v Ljubljani, na 
katerem so posebno pozornost namenili 
tudi mreži splošnih knjižnic in njihove-
mu pomenu za bralno pismenost. Med 
njimi Mestna knjižnica Kranj zagotovo 
velja za eno najsodobnejših in je s svojim 
širokim področjem delovanja tudi osred-
nji kulturni prostor mesta. Je eden od 

partnerjev in sodeluje z Mestno občino 
Kranj, ki se ponaša s certifikatom Branju 
prijazna občina. Za inovativne pristope 
na področju bralne kulture je knjižnica 
leta 2019 prejela tudi nagrado Mestne 
občine Kranj. 
Geslo letošnje akcije je Kranjci smo se 
zbrali, da bomo skupaj brali. Mestna 
občina Kranj in Mestna knjižnica Kranj 
sta v sodelovanju s partnerji organizirali 
različne dejavnosti, ki spodbujajo branje 
in bralno kulturo. Preko dejavnosti želi-
jo širiti zavest o pomembnosti branja in 
razumevanja prebranih ali pripovednih 
vsebin. Do 3. decembra poteka akcija 
Beremo prešerno, v kateri člane knjižni-
ce spodbujajo k prebiranju del sloven-
skih avtorjev. Ob dogodkih, ki potekajo 

od začetka septembra, bodo danes ob 
10. uri na Ljudski univerzi Vesele urice 
– angleščina in ob 17. uri Spoznavam 
najlepše slovenske pravljice. Pravljič-
no-ustvarjalni večer Jesenska pravljica 
bo v soboto, 19. septembra, ob 17. uri v 
Gasilskem domu Spodnja Besnica, 23. 
septembra ob 10. uri na Ljudski univer-
zi sledijo Vesele urice – ruščina, v nasle-
dnjih dneh pa še Naše najstarejše ljud-
ske pesmi 25. septembra ob 17.30, 
Vesele urice – francoščina 28. septem-
bra ob 17. uri in Kaj ste brali to poletje? 
30. septembra in 7. oktobra, obakrat ob 
18. uri. Mestna knjižnica Kranj bo v 
okviru pogovorov Literarno ozvezdje 1. 
oktobra ob 18. uri  gostila Zorana Predi-
na. 

Kranjci zbrani za skupno 
branje

V ta čas zaprti časopisni čitalnici je sedaj prostor za vrnjene knjige  
v karanteni. / Foto: Primož Pičulin
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V 
času minevanja poletja že nekaj-
letna tradicija v Stolp Škrlovec ume-
šča pregledno razstavo likovne šole 
Puhart, na kateri se z najboljšimi 

deli, ki so jih ustvarili v pretekli sezoni, 
predstavijo odrasli udeleženci tečajev, ki 
jih že štirinajst let vodi akademski slikar 
Zmago Puhar.   
Puhartove delavnice sicer v več skupinah 
z različnimi željami in usmeritvami obi-
skujejo otroci in mladina, tri skupine pa 
so vsako leto namenjene tudi odraslim. 
Ob sredah in četrtkih dopoldne se sreču-
jejo upokojenci, ki veselje do likovnega 
izkazujejo v tretjem življenjskem obdob-
ju, sredin večerni termin pa je name-
njen predvsem vsem, ki v slikanju iščejo 
sprostitev od napornih delovnih dni. Kot 
pove, delavnice obiskuje okrog 15 tečaj-
nikov, nekateri že od vsega začetka, spet 

drugi prihajajo in odhajajo. Ob ustvarjal-
nih uricah udeležence povezuje tudi dru-
žabno vzdušje in medsebojno druženje. 
»Letos je naša druženja v precejšnji deli 
omejila pandemija, saj smo spomladi za 
kar nekaj časa morali prenehati s šolo, 
zato tudi nismo mogli izpeljati vseh zas-
tavljenih načrtov,« je običajno vedrega 
počutja povedal mentor Zmago Puhar 
in dodal: »Jedro letošnjega šolskega leta 
– saj smo v likovni šoli, mar ne – je bilo 
likovno ustvarjanje v tehniki kolaža, veli-
ko pa smo delali tudi v različnih grafičnih 
tehnikah, od linorezov, suhe igle do jed-
kanice, na kar smo se posebej ponosni.«  
Kljub manjši produkciji Puhar v duho-
vitem tonu doda, da čeprav njegovim 
šolarjem zagotovo marsikakšno kvalitet-
no delo odnesejo tudi sorodniki in prija-
telji, so tudi letos morali opraviti izbor 
najboljših del. Sprehod po razstavi nam 
ponudi različna dela tako glede tehnik in 
uporabljenih materialov kot po motiviki. 

Likovniki seveda najraje uporabljajo olja 
in platno, a jih mentor uspešno uči tudi 
drugih likovnih tehnik. Navdušita nas 
predvsem oddaljeni kot z deli v tehniki 
kolaža in razstavljene grafike, naj bodo to 
barvni linorezi z naslovi Pesnik, Mislimo 
zeleno, Pozitivne vrednote, kot geomet-
rijske abstrakcije koloriranih grafik ali pa 
recimo kakšen New York v tehniki suhe 
igle. Na ogled je tudi nekaj čudovitih 
pokrajin, šopkov in podobno. Zapisano 
'čez palec', lahko z lahko vestjo dodamo, 
da gre za zelo kvalitetna dela.
Pritegne portret Michelangelovega Davi-
da z zaščitno masko, ob katerem Puhar 
doda, da so sicer imeli v načrtu serijo 
motivov iz zgodovine likovne umetnosti, 
ki bi jih na svojih delih tako ali drugače 
opremili z maskami. David je za uvod, 
bo pa to zagotovo ena izmed nalog, ki jo 
bo dal udeležencem likovne šole Puhart 
že to jesen. Oktobra se bo namreč začela 
njihova petnajsta sezona. 

Puhartovi likovni razgledi
V Stolpu Škrlovec so v sredo odprli razstavo likovnih del odraslih udeležencev likovne šole Puhart.  
Na ogled bo do konca meseca.

Večji del udeležencev likovne šole Puhart v instalaciji COVID-19 / Foto: Igor Kavčič
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K
olaž v Kranju nadaljuje svojo zgo-
dbo. V Mergentalerjevi ulični gale-
riji Layerjeve hiše in podjetja Tam 
Tam se v septembru z digitalnimi 

kolaži velikega formata predstavlja Brut 
Carniollus. Na ulici nas opazujejo trije 
obrazi prihodnosti. Tri ženske, vsaka v 
svojem življenjskem obdobju, nam, če 
smo jih pripravljeni slišati, ponujajo svo-
je zgodbe. Digitalni kolaži nas popeljejo 
v prostore neznank, na ozadja, kjer lahko 
raziskujemo avtorjeve skrite namige. 
Avtor je serijo treh del naslovil z Whatever 
happens next/Karkoli se potem zgodi. 
Brut Carniollus je likovni umetnik in foto-
graf, specializiran za digitalni kolaž in digi-
talno grafiko, izvedeno kot originalni digi-
talni UV-odtis. Njegov pristop je po navadi 
reduktiven, dekonstruktiven in minimali-
stičen. Njegovo delo je razstavljeno in 

nagrajeno po vsem svetu. Od leta 2012 je 
tudi uradni paparac priznanega mednaro-
dnega umetniškega simpozija Slovenia 

Open to Art. Je član Zveze društev sloven-
skih likovnih umetnikov in Likovnega 
društva Kranj. Živi in dela v Radovljici. 

Karkoli se potem zgodi

Umetniška vodja Layerjeve galerije Zala Orel in Brut Carniollus / Foto: Maša Pirc

odprtje razstave
TRI ŽLAHTNE GORENJKE: 
HELENA STUPAN, HELENA 
PUHAR IN NEŽA MAURER
Petra Puhar Kejžar, 
Lucija Podbrežnik
torek, 15. 9., ob 19. uri, 
pritličje

pogovor
LITERARNO OZVEZDJE: 
ZORAN PREDIN
Zoran Predin, Orlando Uršič 
četrtek, 1. 10., ob 18.00, 
dvorana

predstavitev SOLO V DVOJE 
Izidor Gašperlin, 
Desa Muck, Barbara Kreš, 
Petra Puhar Kejžar
četrtek, 8. 10., ob 18.00, 
dvorana

predavanje
NE PRESPIMO SPANCA!
Žiga Lipar
torek, 13. 10., ob 18.00, 
dvorana

kviz KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, Klub 
študentov Kranj
četrtek, 15. 10., ob 19.00, 
dvorana

pogovor
ZNANOST NA CESTI: 
BLISKOVIT RAZVOJ CEPIV 
PROTI NOVEMU KORONAVI-
RUSU SARS-COV-2
izr. prof. dr. Tomaž Bratko-
vič, mag. farm., Maja Ratej
sreda, 20. 10., ob 19.00, 
dvorana

delavnice
MODRA POPOTNICA - 
DELAVNICE ZA DRUŽINE
četrtek, 8. 10. 2020, 
ob 17.30, Knjižnica Globus
četrtek, 22. 10. 2020, 
ob 17.30, Knjižnica Globus

delavnica
UČNA POMOČ ZA 
OSNOVNOŠOLCE
vsak dan od 14.00 do 
16.00, ustvarjalna soba

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
vsako sredo, ob 17.00, 
dvorana  
 
delavnica 
ZABAVNA URICA Z MOD-
RIM PSOM
vsak petek od 17.00 do 
18.00, območje Otroci

Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni. • Mestna knjižnica Kranj 
prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: obrazislovenskihpokrajin.si • 
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L
etošnje leto je očitno tudi leto pos-
tavljanja športnih mejnikov. Konec 
avgusta se je pod enega podpisal 
Kranjčan Luka Kovačič. Znani gor-

ski tekač si je za cilj zadal v enem dnevu 
povezati pet najvišjih slovenskih vrhov, 
kar mu je tudi uspelo.
Na pot se je podal 20. avgusta ob 3.20 
ponoči v dolini Vrata, nato pa osvojil 

Visoki Rokav (2646 m n. m.), Škrlatico 
(2740 m n. m.), Triglav (2864 m n. m.), 
Jalovec (2645 m n. m.) in na koncu še 
Mangart (2679 m n. m.). Pot bi glede na 
markirane čase planincu vzela okrog 43 
ur, Kovačič pa je zanjo potreboval vsega 
13 ur in 56 minut. »Sanjal sem, kako bi 
te hribe povezal v en dan. Projekt sem 
imel v načrtu že za lani, a se je sezo-
na tekmovanj prehitro odvijala, vsega 
je bilo preveč. Letošnje leto, v katerem 
zaradi covida-19 tekmovanj skorajda ni, 

je tako prineslo idealno priložnost za kaj 
takšnega. Naštudiral sem hribe, logi-
stiko, pregledal pot in z ekipo smo se 

Luka in Laura  
postavljata rekorde
Luka Kovačič je pet najvišjih slovenskih vrhov pretekel v manj kot 
štirinajstih urah, mejnik je izboljšal tudi s ponijem na Vršič. Z novim 
najboljšim časom Vršiča se lahko pohvali tudi Laura Šimenc, ki je 
rekord izboljšala še na kolesarskem vzponu na Krvavec, najboljša 
ženska je bila na Veliki Franji ...

Luka Kovačič je v manj kot 14 urah osvojil Triglav, Škrlatico, Mangart, Visoki Rokav in Jalovec. / Foto: Siniša Kanižaj

 Luka Kovačič je na poti 
premagal 6600 višinskih 
metrov vzpona, kar je tako, 
kot bi več kot 18-krat tekel 
na Šmarno goro. V dolžino je 
to pomenilo 55 kilometrov.
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lotili izziva. Ko smo računali časovnico, 
smo prišli na 18 ur, potekalo pa je veli-
ko hitreje. Takšnega časa nisem priča-
koval. Zelo sem zadovoljen in ta uspeh 
mi veliko pomeni. Rad imam hribe in 
zagotovo je to eden mojih najljubših 
projektov doslej. Brez zadržkov lahko 
rečem, da sem celih skoraj 14 ur zelo 
užival. Fizično sem bil dobro priprav-
ljen, to je osnova, potem pa ima najve-
čjo vlogo glava, da si prepričan, da zmo-
reš. Pot še zdaleč ni enostavna. Zahteva 
zbranost, gorniško znanje. To so vrhovi, 
ki za običajnega gornika predstavlja-
jo kar velik izziv,« je povedal Kovačič, 
športnik, ki trenira več kot devetsto ur 
letno in na teden naredi tudi do deset 
tisoč metrov vzpona. Traso so razdelili 
na tri dele, na vsakem je ob sebi imel 
tudi spremljevalca. V prvem delu je bil 

to alpinist Nejc Marčič, v drugem gorski 
tekač Matjaž Mikloša in njegovo dekle 
Urška Ahac, v tretjem pa prav tako gor-
ski tekač Nejc Kuhar. Celotna ekipa je 
štela skoraj dvajset ljudi. Njegov podvig 
pa so tudi posneli. Še nekaj statistike: na 
poti je premagal 6600 višinskih metrov 
vzpona, kar je tako, kot bi več kot 18-
krat tekel na Šmarno goro. V dolžino je 
to pomenilo 55 kilometrov, od tega 43 
kilometrov po gorskih poteh in skalah, 
sedem kilometrov po makadamu in pet 
kilometrov po asfaltu.
S tem pa Kovačič še ni zaključil izboljše-
vanja rekordov. Nov mejnik je na začet-
ku septembra postavil na dogodku Red 
Bull Goni Pony. S ponijem je iz Kranj-
ske Gore do Vršiča potreboval 39 minut 
in 39 sekund. Padel je tudi rekord v žen-
ski konkurenci. Postavila ga je Laura 

Šimenc, prav tako iz Kranja. Čas 45 
minut in 48 sekund je nova najboljša 
znamka, ki jo je dosegla kljub zlomljene-
mu krmilu. Izboljšala je svoj rekord. 
Zmagala je četrtič zapored. Letos je zelo 
dobro pripravljena, saj je rekord postavi-
la še na Vzponu na Krvavec (45:26), naj-
hitrejša ženska pa je bila tudi na največji 
rekreativni kolesarski prireditvi pri nas 
– na Maratonu Franja, in sicer na veliki 
Franji. Letos se je lotila tudi everestinga 
in v klanec v vasi Povlje pod Storžičem v 
dobrih 11 urah s kolesom osvojila 8848 
metrov višinske razlike. »Letošnjo sezo-
no sem si prvič po petih letih od povsem 
svojih kolesarskih začetkov odločila 
izpeljati brez trenerja. V bistvu sploh 
nisem želela prav dosti dirkati. S kole-
som se vozim za čisti užitek. Ne delam 
intervalov oziroma se testiram le na kak-
šnem odseku na Stravi. Glede ciljev se 
odločam sproti, saj je v tem koronaletu 
res težko načrtovati dosti vnaprej. Že 
konec pomladi pa sem ugotovila, da je 
moja pripravljenost zelo solidna, in prav 
zaradi tega sem se odločila odpeljati tudi 
nekaj dirk. Še naprej želim predvsem 
uživati v cestnem kolesarstvu,« je pove-
dala Laura Šimenc, ki na veterinarski 
fakulteti končuje doktorat s področja 
čebeljih virusov. 

Laura Šimenc se je s ponijem na Vršič peljala rekordno hitro. / Foto: Siniša Kanižaj
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 Letošnjo sezono sem 
si prvič po petih letih od 
povsem svojih kolesarskih 
začetkov odločila izpeljati 
brez trenerja. V bistvu sploh 
nisem želela prav dosti 
dirkati. Kolesarim za čisti 
užitek.
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D
rsalni klub Kranj od ustanovitve 
leta 2006 združuje umetnostne 
drsalce in ljubitelje umetnostnega 
drsanja iz Kranja in bližnje okoli-

ce. Od leta 2007 trenirajo v ledni dvorani 
Zlato polje in se udeležujejo različnih 
domačih in mednarodnih tekmovanj. 
Pred kratkim so dobili novega trenerja 
Gregorja Urbasa, našega znanega umet-
nostnega drsalca, desetkratnega državne-
ga prvaka in dvakratnega olimpijca.

»Predsednica Drsalnega kluba Kranj 
Polona Podnar je z mano vzpostavila 
stik že takrat, ko sem delal na ladjah. 
Že lani sem v času, ko sem bil doma, 
pomagal v klubu, sedaj pa sem se zaradi 
razmer v zvezi s covidom-19 odločil, da 
bom nekaj časa ostal v Sloveniji. S kranj-
skim klubom sodelujemo mesec in pol. 
Za zdaj sem zelo zadovoljen. Dekleta so 
pridna in napredujejo. Za letos je cilj, 
da izboljšajo svoje najboljše rezultate. 
Svoje bogato znanje in izkušnje želim 
deliti s slovenskimi tekmovalci in dvig-
niti drsanje na višjo raven – ne samo 
v Kranju, tudi v Sloveniji,« je povedal 

Gregor Urbas, ki je drsanje začel treni-
rati pri osmih letih, tekmovalno kariero 
pa je zaradi težav s hrbtom zaključil po 
olimpijskih igrah leta 2010 v Vanco-
uvru. Drsalk ni dal na stran, čeprav je 
sprva kazalo tako. »Hitro sem ugotovil, 
da ne bo šlo brez nastopov. Priključil 
sem se skupini Holiday on Ice, ki po 
vsem svetu pripravlja drsalne nastope. 
Z njimi sem potoval po Evropi in Juž-
ni Ameriki. Delali smo šove. Zadnjih 
devet let pa sem bil v ekipi na križarki 
ameriške ladijske družbe Royal Carib-
bean. Bil sem vodja desetih drsalcev. 
Delali smo spektakularne revije na ledu 
in na ta način zabavali goste,« je poja-
snil, kako je preživel leta od konca kari-
ere. V kranjskem klubu so se njegovega 
prihoda zelo razveselili – tako v vodstvu 
kot tudi umetnostne drsalke, s katerimi 
je na ledu vsak dan. »Drsam eno leto 
in pol. Pri novem trenerju mi je všeč, 
mislim, da sem že napredovala. Drsanje 
je lep šport in rada ga treniram,« pravi 
Ana Keleman iz Kranja.
Gregor Urbas ob sobotah in nedeljah v 
kranjski dvorani z ledom vodi tudi šolo 
drsanja, vadbo so v Drsalnem klubu 
Kranj začeli 5. septembra. Starostne 
omejitve ni, vabijo tako dekleta kot fan-
te, ob vpisu v septembru pa je enome-
sečna vadnina brezplačna. »Na začetku 
je predvsem pomembno, da otroci dobi-
jo zaupanje v led, da jih ni strah. Cilj je, 
da se vadeči skozi igro naučijo osnovnih 
elementov drsanja,« je še povedal 
Urbas, ki mu je v veselje tudi delo z 
rekreativno skupino. 

Gregor Urbas novi trener 
kranjskih drsalcev
V Drsalnem klubu Kranj že pridno vadijo na ledu. Pripravljajo se pod vodstvom novega trenerja 
Gregorja Urbasa, ki se je pred kratkim vrnil iz tujine in želi svoje bogato znanje in izkušnje deliti  
s slovenskimi tekmovalci.

Gregor Urbas znanje predaja v Drsalnem klubu Kranj, kjer je v novi sezoni kot 
vodja trenerjev prevzel strokovno delo.
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Č
etrti Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja bo 
tudi letos, vendar v drugačni obliki, so sporočili z Mest-
ne občine Kranj (MOK). Udeleženci bodo tokrat razda-
lje premagovali v lastni izvedbi. Pohod Vincenca Drak-

slerja bo namreč organiziran »na daljavo«, tekači pa bodo 
sodelovali na virtualnem tekmovanju. Organizatorji Atletski 
klub Triglav Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, MOK, 
Zavod za šport Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj in 
podjetje Dspot obljubljajo, da bo ponovno možno skupaj teči 
in hoditi prihodnje leto, ko bo situacija, povezana s koronavi-
rusom, bolj gotova.
SODELOVATI JE MOŽNO DO 10. OKTOBRA. Na spominski pohod 
Vincenca Dra kslerja pohodnike vabijo med 19. septembrom 
in 10. oktobrom. Trasa pohoda bo potekala po kulturno narav-
ni Poti Jeprškega učitelja, na desnem bregu Save, med Dru-
lovko in Bregom ob Savi. »Udeleženci se bodo na štiri kilo-
metre dolg pohod lahko prijavili v trgovini Kr'Piskr v Kranju, 

kjer bodo prevzeli tudi kartonček z opisom poti in navodili. 
Štartnina bo simbolna, po uspešno opravljenem pohodu bodo 
prejeli spominsko majico,« so pojasnili na MOK.
Za tekače bo organizirana virtualna preizkušnja. Tudi letos se 
bodo pomerili v teku na 3,3 ali deset kilometrov. Vsak tekač 
si bo traso izbral sam, rezultat pa oddal v posebnem obrazcu 
na spletni strani. Zadnji rok za oddajo rezultatov bo 10. okto-
ber ob polnoči. Sodelovanje bo brezplačno. »Za tekmovalce, 
ki bodo želeli prejeti spominsko tekaško majico, bo štartnina 
simbolna. Najboljši v razpisanih kategorijah bodo po priredi-
tvi vabljeni na prevzem sponzorskih nagrad in priznanj,« so 
napovedali.
KRANČKOV TEK ODPADE. Zaradi razmer Krančkovega teka 
tokrat ne bo. Otrokom, starim do 12 let, ki bodo sodelovali na 
virtualnem teku ali pohodu, pa bo MOK podarila še posebno 
nagrado. 
Del sredstev, zbranih od štartnin, bodo organizatorji tudi letos 
namenili v dobrodelne namene.
Vse informacije o prireditvi bodo dostopne na www.tekza-
kranj.si. 

Tek za Kranj drugačen
Tekači bodo tokrat sodelovali na virtualnem tekmovanju, pohod Vincenca Drakslerja pa bo  
potekal »na daljavo«.

Več informacij na 
www.matejasport.si  
ali telefonu 068 125 275.

SKUPINSKE VADBE (TNZ, PILATES, ZDRAVA HRBTENICA, FUNKCIONALNI TRENING)

VADBA ZA SENIORJE

INDIVIDUALNA VADBA

MASAŽE

ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA OTROKE

REHABILITACIJA PO POŠKODBAH
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Savska loka 24, 4000 Kranj,  
Telefon: 0590 19 625

DELOVNI ČAS: 
pon.–čet. od 9. do 22. ure, 

petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure, 
nedelja od 11. do 22. ure 

Razvoz hrane 0590 19 625

Veliko otroško igrišče

Za zaključene družbe

Kavica s sladico mame Paule

Oddih v zelenju

Ljubezen in hrano  

moramo deliti, ne pa  

ju zapravljati.



Skleda  
že na novi  
lokaciji
Picerija in gostilna Skleda vas pričakuje na novi 

lokaciji na Savski loki. Ponudbo dobrot iz naše 

kuhinje smo obogatili še s kavarno, v kateri se 

je možno posladkati z odličnimi domačimi sla-

dicami. Vabljeni tudi na našo prelepo teraso.

Picerija in gostilna Skleda se je prvim septem-

brom preselila na novo lokacijo – v prostore 

nekdanje restavracije Corner na Savski loki. 

Naše goste po novem sprejemamo v še lepšem 

ambientu, poleg tega pa smo jih razveselili z 

novim in izboljšanim menijem hrane, vključ-

no z malicami in kosili.  Naše dobrote priprav-

ljamo s srcem. Novost v naši ponudbi je tudi 

kavarna, v kateri se je možno posladkati z odlič-

nimi domačimi tortami in drugimi sladicami, 

marsikoga pa premamita tudi vonj in okus pra-

vih indijskih čajev.

Novo lokacijo Picerije in gostilne Skleda poleg 

lažjega dostopa in velikega parkirišča odlikujejo 

tudi bistveno večji prostori. Na voljo imamo tudi 

prostor za zaključene družbe, ki lahko sprejme 

kar 110 ljudi in je ločen od ostalega dela gostil-

ne, kar omogoča druženje v zasebnem krogu. 

Seveda pa ne smemo pozabiti na našo prelepo 

letno teraso, kjer je nadvse prijetno posedeti 

ob sončnih dnevih, in na veliko otroško igri-

šče, na katerem se otroci zelo radi zabavajo.  

Na novi lokaciji vas torej pričakujemo v zares 

prijetnem ambientu in s še boljšo ponudbo. S 

prijazno postrežbo in pomočjo pri izbiri bomo 

poskrbeli, da se boste z veseljem vračali k nam.

Hladne predjedi, narezki,...

Sladice, torte,…

Malice, kosila, jedi po naročilu,…

3 skrivnosti življenja:  

jej dobro, živi preprosto  

in se pogosto smej.

Hrana tekne veliko bolj,  

če jo uživaš v prijetni družbi.



            Lepljenka, 
kolaž in asemblaž:

9. mednarodni festival likovne umetnosti Kranj l ZDSLU 2020

  RECIKLIRANE
ZGODBE
100 avtorjev l 25 držav l 18 lokacij 
l 300 likovnih del l vodeni ogledi

28. september - 3. november

Glavna otvoritev:
četrtek, 1. oktober ob 17. uri.
Vse o festivalu najdete na 
spletni strani festivala.

Likovno 
društvo
Kranj

�

1

2

3

Obiskovalce naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila NIJZ zaradi COVID 19 
(maske, distanca, razkuževanje ...).

Oglas FESTIVAL za Kranjčanko 203x271 - 0920.indd   1 10. 09. 2020   08:00:04
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www. bc-naklo.si                 

                                                               Biotehniški center Naklo

VABIMO VAS K VPISU 
V PROGRAME SREDNJE ŠOLE ZA ODRASLE 

Strahinj 99, 4202  Naklo

PRIDRUŽITE SE NAM V CENTRU
PRILOŽNOSTI IN ZNANJA

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 + 386 4 277 21 20 ali 041 499 936

 tecaji@bc-naklo.si

Več informacij in prijave:

Potek izobraževanja prilagodimo vašim potrebam in željam.

AKTUALNI TEČAJI

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Postanite inženirka ali inženir

Pek
Mesar
Mlekar
Slaščičar
Živilsko prehranski tehnik

Vrtnar
Cvetličar
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Gospodar na podeželju
Kmetijsko podjetniški tehnik
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Usposabljanje iz zeliščarstva
22. 9. do 11. 10. 2020

Osnovno usposabljanje za izvajalce  
ukrepov varstva rastlin  
28. 9. do 30. 9. 2020

Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
19. 10. do 23. 10. 2020

Izdelovanje prvonovembrskih aranžmajev
27. 10. 2020

Za študij naravovarstva sem se odločila,
da bi nadgradila  znanje iz srednje šole
 in pridobila nove izkušnje. Ob koncu
prvega letnika lahko rečem, da sem 
dobila, kar sem želela – in še mnogo 
več. Na Višji strokovni šoli BC Naklo 
skrbijo, da študentje dobijo čim več 
izkušenj na različnih področjih (upravljanje 
drona,  sodelovanje na konferencah in 
predavanjih,  izvajanje poskusov, delavnice, 
vaje na terenu …), so strokovno zelo dobro podkovani in v stiku s časom.
Tudi v času izbruha koronavirusa so zelo hitro prilagodili študijski proces
in študentje zato nismo bili na slabšem glede znanja ali izpolnjevanja
študijskih obveznosti. Njihova velika prednost je tudi povezanost
študentov in predavateljev ter vseh preostalih zaposlenih.

Obogatite svoje znanje in povečajte svoje zaposlitvene možnosti. 

VPIŠITE SE V VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

     Hortikultura
   Naravovarstvo

     Upravljanje podeželja in krajine

Vpis na še prosta mesta rednega študija je možen do 30. 9. 2020,
nudimo pa tudi izredni študij in možnost brezplačnega študija –

MUNERA 3 (vpis možen do 30. 10. 2020).

Manca Grčar, 
študentka  višješolskega programa Naravovarstvo

Več informacij in prijave:  + 386 4 277 21 45 ali 070 485 353

 referat.visja@bc-naklo.si

Covid-19 jo je letos zagodel tudi organizatorjem poletnega in pre-
šernega dogajanja v Kranju in njegovi okolici. A še vseeno so neka-
tere načrtovane prireditve, druženja in koncerte izpeljali – seveda 
v prilagojeni obliki, z dovoljenjem NIJZ, upoštevanjem priporočil 
in pravil. Tako je nedavno Kranj gostil tudi Prešerno poletje in 
Kranfest, v Predosljah pa so izpeljali Naaaj dan. Dvodnevni Kran-
fest je najprej postregel z večernim nastopom akustične glasbene 
zasedbe Elvis Jackson in Adija Smolarja. Prvi so nastopili na odru 
letnega gledališča Khislstein, Smolar pa pred Prešernovim gleda-
liščem Kranj. Drugi večer pa sta omenjeni prizorišči gostili Klemna 
Slakonja s Small bandom ter Andreja Šifrerja. Oba dneva je bilo 
živahno in veselo tudi v popoldanskem času na Glavnem trgu, niso 
pa organizatorji ob zaključku prešernega poletja v Kranju pozabili 
na ljubitelje domačih piv in kranjske klobase. Zvečer se je obisko-
valcem na trgu pridružil še didžej s svojim glasbenim izborom, čez 
dan pa Kranj gostil še kakšen butični dogodek, koncert, predstavo. 
Tudi tradicionalni Naaaj dan v Predosljah, ki se običajno tri dni 
utaplja v obiskovalcih, se je letos soočil z novo realnostjo. Gostil je 
le večerne Intimne koncerte pod gorami: Marka Vozlja z Mojstri; 
koncert Prifarskih muzikantov zadnji dan Naaaj dneva je zaradi 
dežja odpadel; zvezde odra pa so bili zagotovo priljubljena glasbe-
na skupina Pop Design, ki letos praznuje 35 let delovanja in se je 
tokrat predstavila v razširjeni različici. Za uvod v večer z zasedbo, 
za katero lahko rečemo, da njena zvezda na slovenskem nebu še 
sije, sta tokrat poskrbela Elvir Bečič - Bečo in Nejc Ušlakar. Publika 
pod odrom pa je »žurala« času in pravilom primerno: sede, umir-
jeno in na varnostni razdalji.

GLASBENI ZAKLJUČEK POLETJA 

Klemen Slakonja in Small band / Foto: Primož Pičulin

Kot uvod v nastop Pop Designa sta publiko na odru v 
Predosljah navdušila Bečo in Nejc iz vse bolj priljubljene 
kranjske zasedbe Bečo & Company. / Foto: A. B.



Zgodbe Zoisov so se na Brdu pisale več kot 155 let. Rodbina 
Zoisov je ena najbolj zaslužnih lastnikov posestva za podobo 
njegovega parka ter raznolikost rastlinstva, ki raste v njem. 
V njihovem času je bilo na Posestvu Brdo zgrajenih mnogo 
stavb, ki so tu še danes. Karel Zois, brat Žige Zoisa, je bil eden 
prvih raziskovalcev kranjskega alpskega rastlinstva, bota-
nična raznolikost pa se je v brdskem parku ohranila vse do 
danes. Ste vedeli, da po njem imenujejo Zoisovo zvončnico, 
Zoisovo vijolico in rod tropskih trav Zoysia? Žiga Zois pa se 
je med drugim zanimal za svet mineralov in tako poznamo 
Zoisit, ker je bil on tisti, ki je ugotovil, da je šlo za takrat nov, 
neznan mineral in so ga kasneje zato tudi poimenovali po 
njem. V spomin na obdobje omenjene rodbine so v sodelova-
nju s KD FS Iskraemeco Kranj, Krajevno skupnostjo Predoslje, 
Gorenjskim muzejem in Zavodom za turizem in kulturo Kranj 
na Posestvu Brdo tudi letos pripravili Zoisove dneve. Vstop 
v park je bil brezplačen, dežja se tudi niso ustrašili. Zoisi iz 
folklorne skupine Iskraemeco (na fotografijah) so poskrbeli 
za zanimiv plesni in glasbeni program; pripravili so grajske 
delavnice za najmlajše; lahko ste se zapeljali s kočijo, se 
udeležili vodenega ogleda po posestvu. Na obisku se je ustavil 
škrat Kranček, opazili ste lahko tudi najstarejše drevo v par-
ku, staro okoli 280 let – Zoisovo lipo; občudovali razstavljene 
minerale, se s fotokotički preselili v preteklost in si na Račjem 
otoku privezali dušo z brdsko kulinariko.

ZOISOVI DNEVI
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MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26  I  Škofja Loka, Spar partner ČADEŽ v Nami  I  Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36   
Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6  I   Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.         www.mesarstvo-cadez.si                        

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,  
brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in  
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

Vse za žar
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V Parku Brdo bo ta konec tedna 
največja tržnica ekoloških in drugih 
domačih pridelkov na Gorenjskem. 
Dnevi domačih dobrot bodo potekali 
v soboto, 19. septembra, od 14. do 
18. ure, dan kasneje, v nedeljo, pa 
od 10. do 16. ure. Na tržnici bodo 
kmetje predstavljali in prodajali 
svoje izdelke, obiskovalci pa bodo 
lahko poklepetali z njimi o nasvetih 
in vprašanjih, vezanih na kakovostno 
prehrano in samooskrbo. Poleg tega 
bodo potekale trajnostno naravnane 
delavnice za otroke, na Račjem otoku 
bo brdska kulinarična ponudba, ome-
niti velja še predstavitev in prodajo 
izdelkov »Okusi Brda«, brezplačno 
vožnjo po parku Brdo, vožnjo s kočijo 
in jahanje lipicancev. Dnevi domačih 
dobrot na Brdu so del projekta odpr-
tih vrat Parka Brdo, ki želi približati 
svojo raznoliko ponudbo lokalnemu 
prebivalstvu. Vstop v park bo prost 
ves konec tedna, že od petka, 18. 
septembra, dalje. A. Š.

DNEVI DOMAČIH DOBROT  
NA BRDU

V Medprostoru, kakor je poimenovan projektni prostor med Layerjevo hišo in Stolpom 
Škrlovec, s projektom Sledi do konca septembra gostuje mlada umetnica Urška Medved. 
Svojo ustvarjalno pot je začela v KD Qulenium pod budnim očesom Saše Lončar. Kasneje 
je na Švedskem raziskovala povezavo performativnega giba in tekstilne ter vizualne 
umetnosti, projekt Sledi pa predstavlja del diplomske naloge s smeri oblikovanja tekstilij 
in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete. Kot je na odprtju v pogovoru z umetniško vodjo 
Layerjeve hiše Zalo Orel poudarila avtorica: Po zaključenem gibalnem performansu osta-
nejo sledi. Sled znoja na tleh, sled mavca, s katerim sem plesala, kri za nohtom palca, v 
katerega sem se udarila. Nato publika odide. Ostanejo le tiste male sledi v mislih ljudi, ki 
počasi zbledijo. Avtorica želi te trenutke ujeti, performativno umetnost, katere posebnost 
sta njeni minljivost in neponovljivost, pa narediti brezčasno. Duh performansa se prelije v 
objekte – ostane v sledeh, ki se preoblikujejo v sliko, instalacijo ... S. L.

SLEDI PERFORMATIVNE UMETNOSTI

Sledi, podaljšane v brezčasnost: Urška Medved v Medprostoru  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Gostilna Lakner
Cesta na Brdo 33

Kokrica
 4000 Kranj

Tel. za rez. 031 219 673
www.gostilna-lakner.com
lakner.gostilna@gmail.com

Ko si pred leti vprašal prijatelja, kam na 
nekaj toplega; kje imajo v Kranju ali njegovi 
ožji okolici kakšno dobro jed na žlico, je bil 
velikokrat odgovor: gostilna Lakner. Ta slo
ves je gostilna ohranila do danes. Z novim 
gospodarjem in najemnikom Marjanom 
Ovnikom in novo ekipo so seveda prišle 
tudi nove ideje in ena izmen njih je zago
tovo ponudba za skupine »vse vključeno«. 
Mišljene so skupine v velikosti od dvajset, 
trideset ljudi in več; vse vključeno pa deluje 
po principu »all incluzive« sistema, ko sta v 
ceno vključena izbrana hrana in pijača.
»V osnovi se zgodba pri nas začne z aperiti
vom iz fraklja, kjer lahko izbirate med različ
nimi domačimi žganjicami. Zraven postre
žemo t. i. pozdrav iz kuhinje, potem na 'dilci' 
kombinacijo hladnih predjedi, sledi glavna 
jed – meso ali riba, na koncu pa seveda 
ponudbo zaokroži še sladica,« razloži Ovnik 
in doda, da se zgodba zelo lepo 'pelje' ravno 
v smislu omenjene ponudbe za skupine. V 
lepem vremenu si lahko omislite piknik za 
skoraj vsa slavja in pri Laknerju imajo pro
storno teraso ter z veseljem prevzamejo 
njegovo organizacijo. V senci stoletnih kos
tanjev tako pripravijo sprejem, postrežejo 
predjed, medtem ko si za glavno jed gostje 
lahko postrežejo sami z jedmi z žara.
V gostilni Lakner se lahko ustavite tudi sa
mi, v dvoje, z družino; na malici ali kosilu,  
izberete dnevni trihodni meni, kjer se lahko 

odločate med predjedjo, mesom s prilogo 
in sladico oziroma predjedjo, z ramsteakom 
ali ribo v tem času in sladico. Tistim, ki so lju
bše sestavljene solate – imajo na voljo tudi 
te. Zagotovo je med njimi najbolj priljublje
na klasika: solata s piščancem.
Kosila strežejo med tednom in ob koncih 
tedna, malice med tednom med 10. in 13. 
uro. Odprti so vsak dan, vendar ob ponede
ljkih med 10. in 15. uro; od torka do petka od 
10. do 18. ure, v soboto ter nedeljo odprejo 
ob 11. uri, zaprejo pa ravno tako ob 18 uri. 
»Ob sobotah smo prilagodljivi glede zapi
ralnega časa; pač glede na rezervacije ozi
roma kako je neka sobota načrtovana in 
potem kako se v nadaljevanju odvija. Rezer
vacije pa so priporočljive, sploh za skupine.«
Menije v gostilni Lakner spreminjajo teden
sko, glede na letni čas oziroma sezonsko 
ponudbo sestavin. Ponudijo tudi kaj pose
bnega za praznike, kot je to recimo valen
tinovo. Trenutno so na meniju večkrat eno
lončnice, bolj ko je bližje pomlad, več bo 
drugih jedi. Znani so po golažu, pasulju in 
telečji obari, pa tudi po pariškem pohancu 
s parmezanom. Namaze pripravljajo sami, 
delajo bakalar iz dimljene belske postrvi. 
Znajo k jedi priporočiti vino, vas razvajajo 
tudi z domačim sokom iz bezga, limone in 
mete; če si zaželite pivo, tudi to ni problem. 
Za sladico pa si lahko v teh dneh izberete 
cimetov mousse z medom in orehi.

Jedi na žlico, sladice in ponudba  
»vse vključeno«



OE Gorenjska 
Branko Malešič, varnostni menedžer

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

RIVAL – VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 520 71 50,  faks: 01 520 71 68
info@rival-vts.si / www.rival-vts.si

Svoje premoženje in svojce učinkovito zaščitite in varujte. 
Bodite pozorni na okolico, na neznance in vedno čuječi! Otro-
ci naj nikoli ne odpirajo vhodnih vrat! 
Vgradite proti vlomno zaščito: čvrsto sklenjeno ograjo oko-
li svoje posesti, video domofon, vhodna vrata v hišo opre-
mite s kukalom, prečno zaporo ali vgradite proti vlomna 
vrata, na kletna okna namestite rešetke ali varnostne foli-
je. Pri tem vam z veseljem pomagamo s svetovanjem ali 
načrtovanjem ter predvsem z izvedbo tehničnega in/ali 
fizičnega varovanja. 

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana, ima licence za zasebno 
varovanje:  
1. upravljanje z varnostno-nadzornim centrom - VNC; 
2. varovanje ljudi in premoženja; 
3. prevoz in varovanje gotovine, 1. in 2. razred; 
4. varovanje javnih zbiranj; 
5. varovanje prireditev v gostinskih lokalih; 
6. načrtovanje sistemov tehničnega varovanja; 
7. izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju (Ur. l. RS, št. 
107/2007) imamo od URSZR izdano Odločbo o pooblastilu za 
izvajalca požarnega varovanja.

Vgradite alarmne naprave: video nadzor, video domofon, sen-
zorje ki zaznavajo nepooblaščeno gibanje, lom stekla, trese-
nje vrat ali sten, dim, ogenj, povišano temp., izliv vode,… Vgra-
dite panik tipke, magnetne kontakte na vratih in oknih.  
Naša varnostno-tehnična služba načrtuje, prodaja, vgrajuje, 
programira in servisira varnostne naprave.
Alarmne naprave povežite z našim VNC, kategorije II., na 
katerem v skladu s standardom EN 50518 sprejemamo sig-

nale iz raznih sistemov za varovanje in nadzor objektov ter 
oseb.

Storitve VNC: sprejem alarmnih in video signalov, obvešča-
nje, analize,… zagotavljamo tudi drugim varnostnim službam 
po Sloveniji. Trenutno je na naš VNC vezanih preko 4.500 
proti vlomnih in proti požarnih alarmnih in video nadzornih 
sistemov ter tudi signalov zaznave prisotnosti CO, tempera-
turnih padcev v hladilnicah, izpusta plina, vode in podobno. 
Varovanje ljudi in premoženja s stalno fizično prisotnostjo 
varnostnika na objektu samem, z oboroženimi intervencijski-
mi enotami, ki se odzivajo na sprožene alarme, zagotavljamo 
na območju Kranja, Škofje Loke, Tržiča, Radovljice, Bleda, 
Bohinja, Kranjske Gore in Jesenic s širšo okolico za stanovanj-
ske hiše, turistične objekte, proizvodna podjetja, izobraževal-
na ustanova, vrtce, zdravstvene domove, stavbe državne upra-
ve in lokalne samouprave ter objektov posebnega pomena za 
državo. Oboroženi intervencijski varnostniki, ki so ves čas na 
terenu, k vam v primeru alarma pridejo v nekaj minutah.

Zaposlitvene možnosti so dobre! Vabim vas, da se pridružite 
našim kvalitetnim in homogenim intervencijskim enotam 
na območju Gorenjske. Prijavite se!

Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, 
vsi opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo, da tisto 
kar počnemo, opravimo najbolje in kar se da učinkovito. Zna-
nje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, 
nam to omogočajo. 

Zelo vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.
Branko Malešič

POŠTENO IN ZANESLJIVO



Na letošnjem Naaaj dnevu v Predosljah, ki je bil tokrat zaradi koronasituacije organizacijsko drugačen od preteklih, smo srečali kar nekaj znanih obrazov. Oglasila sta se tudi Uroš Osterman (Zavarovalnica Sava) in njegova soproga Vesna, ki sedaj stopa samostojni karieri naproti. A. B. / Foto: A. B.

Indijec Ranjeet Kumar ni nikoli razmišljal o tem, da bi se preselil v Evropo, 
a se mu je zgodilo točno to: danes živi na Kokrici. V mestu ga boste največ 
srečali na kolesu. Ima sicer izpit za avto, a mora najprej usvojiti vožnjo po zanj 
»napačni« strani ceste. Pravi, da dokler to ne postane zanj avtomatizem, bo 
avto vozila soproga. A. B. / Foto: A. B.

V Krpinu pri Begunjah na Gorenjskem so izpeljali 
Narodno-zabavni vikend, ki pa se je tokrat zgodil času primerno 
in na prostem. Zato so glasbeni dogodek poimenovali kar Open 
Air Narodno-zabavni vikend 2020. Med obiskovalci sta bila tudi 
glasbenik Renato Verlič s soprogo Majdo. A. B. / Foto: A. B.

Robert Žagar je vodja picerije in gostilne Skleda, simpatični dekleti ob njem pa sta 

njegova hči Jessica Žagar in Lina Kukič, ki pomagata v strežbi. Dobro razpoložene smo 

jih ujeli v objektiv pred dvema tednoma ob selitvi Sklede na novo lokacijo – v prostore 

nekdanjega Cornerja v Savski loki. A. Š. / Foto: Gorazd Kavčič



Ob zaključku Prešernega poletja v Kranju seveda ni šlo brez malih pivovarjev in kranjske 
klobase, za katero sta na svoji stojnici na Glavnem trgu poskrbela brata Dolenc, Marko in 
Primož, iz Mesarije Hribar iz Predoselj. A. B. / Foto: Primož Pičulin

Osemnajst let je že, 
kar je na Primskovem 
vrata odprl Mercatorjev 
hipermarket. Ob 
polnoletnosti je bil 
deležen temeljite prenove, 
težko pričakovano 
odprtje sodobnejšega in 
povečanega trgovskega 
centra pa je bilo konec 
avgusta. Na sliki: vodja 
hipermarketa Senad 
Tirović, član vodstva 
Mercatorjeve maloprodaje 
Veljko Tatić, predsednik 
uprave Tomislav Čizmić, 
župan Matjaž Rakovec 
in nekdanji član 
Mercatorjevega vodstva 
Peter Zavrl. A. Š.  
/ Foto: Tina Dokl

Na golfskem igrišču Golf Royal Bled tokrat ni bilo veliko ljudi, ker 
je bilo ravno po dežju in se je vreme še naprej 'kisalo'. V Kraljevi hiši pa 
smo naleteli na simpatično natakarico Ano Gros, ki nam je zaupala, da 
prihaja iz občine Kranj, natančneje iz Gorič. A. B. / Foto: A. B.

Priznani kipar Drago Tršar, ki je zaznamoval slovensko kiparsko umetnost 20. stoletja, 

še razstavlja v Galeriji Prešernovih nagrajencev. V pogovoru sta mu priznanje poklonili tudi 

redna obiskovalka kulturnih dogodkov v Kranju, ljubiteljska likovnica Marija Lokar in njena 

hči Meta Lokar, ki v Pekingu Kitajce uči slovenščine. Letošnje šolsko leto bo zaradi znanih 

razmer začela iz Kranja s predavanji po spletu. I. K. / Foto: Tina Dokl

Mirjam Drnovšček in Gaja Kryštufek Gostiša, direktorica in poslovna sekretarka, podpirata številne vogale Prešernovega gledališča. Ob aktualni premieri Škofjeloškega pasijona sta 
imeli še posebej veliko dela pri razvrščanju povabljenih gostov v dvorano, kjer je zaradi koronavirusa dovoljeno zasesti le omejeno število sedežev. Le kako jima uspe – s čarobno paličico mogoče?  I. K. / Foto: Tina Dokl



Zapisi o zdravilnih učinkih svetlobe segajo še v čas Aristotela. 
Danes se svetlobna terapija uporablja v različnih vejah medi-
cine za izboljšanje celjenja kroničnih ran. Uporabljajo jo pri 
onkoloških bolnikih, pri poškodbah in boleznih živčevja, kro-
ničnih bolečinah, na različnih področjih športne medicine za 
hitrejše celjenje poškodb in tudi na področju estetske kirur-
gije, saj gre za neboleč poseg, ki koži povrne čvrstost in sijaj. 
Gre za vpliv svetlobe na celične procese, pri katerih se svetloba 
različnih valovnih dolžin absorbira v poškodovanih celicah, ki 
imajo tako več energije in s tem večjo sposobnost obnavljanja. 
Svetloba deluje protivnetno, protibolečinsko in protimikro-
bno. Pospešuje tvorbo kolagena, ki ga z leti izgubljamo, vpliva 
na krvni pretok in rastne faktorje, ter tako pospeši regeneracijo 
poškodovanega tkiva. 
Strokovna literatura predvsem v zadnjih letih obširno poroča 
o široki uporabi fototerapije tudi v zobozdravstvu. Njeni učinki 
se kažejo predvsem po kirurških posegih in vstavitvi implan-
tatov (zobnih vsadkov), saj vpliva na zmanjšanje bolečine in 
boljše celjenje. 
V  Zobozdravstvenem centru Osovnikar že vrsto let sledimo 
razvoju in se trudimo pacientom nuditi storitve na najvišjem 
možnem nivoju. Novost pri nas je naprava ATP38®, ki združuje 
švicarsko tehnologijo in nove izsledke znanosti in omogoča, 

da s svetlobno energijo pozitivno vplivamo na učinek celjenja 
in obnavljanja tkiv. Enostavno osvetlimo ciljno mesto z izbra-
nim programom, ki traja od 4 do 12 minut, odvisno od žele-
nega učinka. Na ta način lahko pospešimo celjenje po večjih 
posegih  ali vplivamo na razne spremembe v ustih, kot so afte, 
pekoči jezik, herpes in podobno. Uporablja se tudi kot podpor-
na terapija pri kroničnih vnetnih procesih, kot je parodontalna 
bolezen in izboljša imunski odgovor, kar ima v zadnjem času 
velik pomen.

Fotobiomodulacija – učinkovita tudi v zobozdravstvu
Z razvojem znanosti in z novimi odkritji o učinkih svetlobe se je fotobiomodulacija – svetlobna terapija v 
zadnjih letih uveljavila v različnih vejah medicine.
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Zapisi o zdravilnih učinkih svetlobe segajo še v čas Aristotela. Da-
nes se svetlobna terapija uporablja v različnih vejah medicine za 
izboljšanje celjenja kroničnih ran. Uporabljajo jo pri onkoloških 
bolnikih, pri poškodbah in boleznih živčevja, kroničnih boleči-
nah, na različnih področjih športne medicine za hitrejše celjenje 
poškodb in tudi na področju estetske kirurgije, saj gre za nebo-
leč poseg, ki koži povrne čvrstost in sijaj. Gre za vpliv svetlobe na 
celične procese, pri katerih se svetloba različnih valovnih dolžin 
absorbira v poškodovanih celicah, ki imajo tako več energije in s 
tem večjo sposobnost obnavljanja. Svetloba deluje protivnetno, 
protibolečinsko in protimikrobno. Pospešuje tvorbo kolagena, ki 
ga z leti izgubljamo, vpliva na krvni pretok in rastne faktorje, ter 
tako pospeši regeneracijo poškodovanega tkiva. 
Strokovna literatura predvsem v zadnjih letih obširno poroča o ši-
roki uporabi fototerapije tudi v zobozdravstvu. Njeni učinki se ka-
žejo predvsem po kirurških posegih in vstavitvi implantatov (zob-
nih vsadkov), saj vpliva na zmanjšanje bolečine in boljše celjenje. 
V  Zobozdravstvenem centru Osovnikar že vrsto let sledimo razvo-
ju in se trudimo pacientom nuditi storitve na najvišjem možnem 
nivoju. Novost pri nas je naprava ATP38®, ki združuje švicarsko 
tehnologijo in nove izsledke znanosti in omogoča, da s svetlob-
no energijo pozitivno vplivamo na učinek celjenja in obnavljanja 

tkiv. Enostavno osvetlimo ciljno mesto z izbranim programom, ki 
traja od 4 do 12 minut, odvisno od željenega učinka. Na ta način 
lahko pospešimo celjenje po večjih posegih  ali vplivamo na razne 
spremembe v ustih, kot so afte, pekoči jezik, herpes in podobno. 
Uporablja se tudi kot podporna terapija pri kroničnih vnetnih pro-
cesih, kot je parodontalna bolezen in izboljša imunski odgovor, 
kar ima v zadnjem času velik pomen.

Fotobiomodulacija - učinkovita tudi v zobozdravstvu
Z razvojem znanosti in z novimi odkritji o učinkih svetlobe, se je fotobiomodulacija - svetlobna terapija, 
v zadnjih letih uveljavila v različnih vejah medicine.

FOTOBIOMODULACIJA 
ODSLEJ NA VOLJO TUDI
V ZOBOZDRAVSTVENEM
CENTRU OSOVNIKAR

Naredi korak naprej...

FOTOBIOMODULACIJA  
ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

ZOBNI VSADKI - IMPLANTATI
DIGITALNA 3D PROTETIKA
ORTODONTIJA

ZOBNI VSADKI - IMPLANTATI
DIGITALNA 3D PROTETIKA
ORTODONTIJA

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

BELJENJE ZOB
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

BELJENJE ZOB
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

B
ilo je leta 1997, ko sem šel po 
Miklošičevi ulici v Ljubljani in 
skozi okno kavarne zagledal igral-
ko Milo Kačič. Kar vstopil sem in 

jo ogovoril. Rekla je, prisedi, mladenič, 
in sva skupaj pojedla tortico. Zmenila 
sva se še za enkrat, ko sem z njo nare-
dil intervju za dijaško glasilo. Spoznala 
me je še z dvema prav tako imenitnima 
igralkama Štefanijo Drolc in Ivanko 
Mežan. Dobivali smo se enkrat na leto 

»Že po naravi sem 
bolj za nazaj«
... pripoveduje Kranjčan Luka Cej, ljubitelj starin, starih slovenskih filmov, amaterski rodoslovec ...  
S statusom invalida je zaposlen v socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja. 

Luka Cej, naslonjen na stol, ki so ga obnovili sodelavci v mizarski delavnici 
na Pristavi pri Tržiču. Za njim je kredenca, ki jo je, lepo obnovljeno, kupil v 
Kr'Štacuni. / Foto: Gorazd Kavčič

REZERVOARJI ZA DEŽEVNICO
ČISTILNE NAPRAVE 
HIŠNA ČRPALIŠČA

ob nakupu ČISTILNE NAPRAVE 
prejmete REZERVOAR brezplačno več informacij: 04 25 12 042 prodaja@ekoling.si

www.ekoling.siA
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 Lepo vabljeni, da še 
posebej v tednu od 14. do 
19. septembra pobrskate 
po stanovanju in tisto, 
česar ne potrebujete več, 
podarite Fundaciji Vincenca 
Drakslerja.
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Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14

   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

w w w.dolnov.si

Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije.

Veliko znižanje eksponatov

in obujali spomine,« pripoveduje Luka Cej v domačem stano-
vanju v Kranju, v katerem živi skupaj z mamo Marijo. Zani-
miv sogovornik je, navdušen nad starimi slovenskimi filmi in 
nad starinami. »Že po naravi sem bolj za nazaj,« se nasmeji 
Luka, ki je s statusom invalida peto leto zaposlen v socialnem 
podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja. »Center Kontura mi 
je kot invalidu pomagal iskati službo, preko njih sem nave-
zal stik s Fundacijo Vincenca Drakslerja in vodjo njihovega 

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%

Veliko Luku pomenita čajni porcelanasti skodelici  
in sladkornica, dediščina njegove none s Primorskega.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 650,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv

že od 850,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA

www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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socialnega podjetja Gregorjem Tom-
šetom. Kot pravi blagoslov mi je prišla 
ta služba, hvaležen sem Fundaciji za to 
priložnost. Veliko je razumevanja med 
nami in medsebojne pomoči.« 
TUDI STARO JE LEPO. Luka dela kot pro-
dajalec izmenično v trgovinicah funda-
cije, Rokodelcu in Kr'Štacuni v Kranju. 
»V Kr'Štacuni stranke največ povpra-
šujejo po starinah in kot ljubitelj starin 
imam kar konkurenco. (smeh) Največ 
se zanimajo za kristal in porcelan, še 
posebej starejše gospe, ki imajo odnos 

do tega in to rade kupujejo. Mlajši pa 
imajo radi obnovljeno, predelano pohiš-
tvo, tudi kakšen kos neobnovljenega 
pohištva, a lepo ohranjenega. Pohvaliti 
moram sodelavce v mizarski delavnici 
na Pristavi pri Tržiču, zares so mojstri 
obnove,« nadaljuje Luka, prepričan tudi, 
da je velika škoda zavreči doma zapra-
šene in odslužene predmete, ki so še 
uporabni in si zaslužijo novega lastnika. 
»Tudi staro je lepo,« poudari. Zato pova-
bi, da še posebej v tednu od 14. do 19. 
septembra pobrskate po stanovanju in 
tisto, česar ne potrebujete več, podarite 
Fundaciji. Doma 'pozabljeni' predme-
ti, kosi pohištva znova oživijo, ko se jih 
dotakne in skrbno obnovi pravi mojster. 
Zgodi se tudi, da na star stol, na kate-
rem se je doma nabiral le še prah, znova 
sede njegov stari lastnik, navdušen nad 
novim videzom stola. Življenje in pred-
meti z dušo imajo svojo vrednost tudi 
v drobnih stvareh. Morda imate doma 
odslužene lestence, krožnike, skledice 
ali pa kakovostne porcelanske skodelice, 

iz katerih več ne pijete čaja, ga bo pa z 
užitkom nekdo drug. Tudi drobne upo-
rabne predmete lahko podarite Funda-
ciji, kjer jih temeljito očistijo, popravijo 
ali prenovijo, potem pa jih namenijo za 
prodajo v njihovo Kr'Štacuno v Kranju, 
v Zbirnih centrih na Zarici ali Komunali 
Radovljica. 
LUKA JE LJUBITELJ PORCELANA, TAK-
ŠNEGA ZA DUŠO. Luka Cej je v Kr'Štacuni 
zase odkupil lepo obnovljeno kredenco, 
ki poživi dnevno sobo. Je ljubitelj porce-
lana, pa ne dragega in posebej vredne-

ga, ampak takšnega za njegovo dušo. In 
kako se je za to sploh navdušil? »Teto 
Marico imam v Zagrebu, zdaj je stara 94 
let. Živi v meščanskem stanovanju, da se 
lahko samo zaljubiš v ta stil. Koliko sem 
prehodil po bolšjem trgu v Ljubljani, da 
bi si kupil nekaj takšnega, kot ima teta 
Marica, pa so bile stvari večinoma pre-
drage zame. Nebesa so se mi odprla, 
ko sem pa v trgovinici Fundacije ugoto-
vil, da si pa to tam lahko privoščim.« Iz 
ponovne rabe je kupil servis iz porcelana, 
ta ima svoje mesto v kredenci skupaj s 

 Teto Marico imam v 
Zagrebu, zdaj je stara 94 
let. Živi v meščanskem 
stanovanju, da se lahko 
samo zaljubiš v ta stil. Koliko 
sem prehodil po bolšjem 
trgu v Ljubljani, da bi si kupil 
nekaj takšnega, kot ima 
teta Marica, pa so bile stvari 
večinoma predrage zame. 
Nebesa so se mi odprla, ko 
sem v trgovinici Fundacije 
ugotovil, da si pa to tam 
lahko privoščim.
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še ostalimi podobnimi servisi, ki so mu 
jih podarili prijatelji; že vedo, kaj je Luku 
všeč. Sodelavci so mu obnovili tudi več 
stolov; od doma jih je prinesel, stare dvaj-
set let in že nekoliko 'utrujene', po obno-
vi pa so videti kot novi.
Porcelanast servis z mamo uporablja-
ta približno dvakrat na leto, za božič, 
veliko noč ... in za kakšna praznovanja. 
Posebej se potrudita za pogrinjek. Luka 
je obiskoval gospodinjsko šolo in ima 
znanje o tem.

Veliko mu pomenita čajni porcelana-
sti skodelici in sladkornica, dediščina 
njegove none s Primorskega. »Nona 
je prodajala železo in si je porcelana-
sti servis kupila kot sedemnajstletno 
dekle leta 1940 v stari Gorici. Ta sicer 
za nekoga skromni porcelanasti trio je 
zame neprecenljiv, vzbuja mi nostalgi-
jo. To je servis samo za oči, za pitje čaja 
ne, ker se bojim, da razbijem skodeli-
co.« Celo zgodbo Luka pove iz vsakega 
servisa, predmeta ponovne rabe, ki ga 
hrani. 
Žal mu je, ko ljudje zavržejo tudi vre-
dne stvari. Prioritete v družbi so danes 
pogosto drugje, preveč je že vsega, kar 
zelo obremenjuje okolje. Luka upa, da 
se trend kmalu obrne in da bo vse več 
ljudi znova cenilo tudi ponovno rabo. 
RAD PRISLUHNE STAREJŠIM. Še en 
zanimiv konjiček ima. Rodoslovje. Obi-
skuje sorodnike po republikah nekda-
nje Jugoslavije, bil je v Kanadi, Italiji 
... »V dvajsetih letih sem našel približ-
no 8000 sorodnikov, delal družinska 
drevesa, imeli smo dvakrat srečanja 
na Primorskem, ker moj pokojni oče 
Damjan izhaja od tam. Mama pa je po 
rodu Dolenjka. Moja nona npr. je imela 

Kuhinjski stoli so bili stari dvajset let in nekoliko že »utrujeni«, kot novi   
(na sliki) so po prenovi ... / Foto: Gorazd kavčič

Luka je ljubitelj porcelana, pa ne dragega in posebej vrednega, ampak 
takšnega za dušo. »Nebesa so se mi odprla, ko sem v trgovinici Fundacije 
ugotovil, da si tam to lahko privoščim.« / Foto: Gorazd Kavčič

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2020-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 24/02/20   09:52

 Ko sem bil star dvajset 
let, sem se več družil z 
osemdesetletniki kot pa s 
svojimi vrstniki. Rad imam 
vse, kar je povezano z 
zgodovino, odraščal sem 
v spravni in do različnih 
pogledov odprti družini. 
Spoštovanje do starejših 
izhaja iz vzgoje, verjamem 
pa tudi, da se dobro z dobrim 
vrača. To sem preprosto jaz.
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44 bratrancev in sestričen, pranona 77. 
Grem že tako daleč nazaj, da že v cer-
kvah ne dobim več podatkov, ampak 
samo zapiske,« je pojasnil.
Luka Cej ima izjemno veliko spoštovan-
ja do starejših ljudi. »Pogosto sem bil na 
počitnicah pri starih starših na Primor-
skem. Kako rad sem poslušal to mod-
rost in izkušenost starejših. Ko sem bil 
star dvajset let, sem se več družil z 
osemdesetletniki kot pa s svojimi vrstni-
ki. Rad imam vse, kar je povezano z zgo-
dovino, odraščal sem v spravni in do 
različnih pogledov odprti družini. Spoš-
tovanje do starejših izhaja iz vzgoje, ver-
jamem pa tudi, da se dobro z dobrim 
vrača. To sem preprosto jaz.« Kot sklene 
Luka Cej s še eno mislijo in popotnico: 
»Naj bo roka za nasmeh in nasmeh za 
objem.« 

OPERACIJA »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ«

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA  
IN EVROPSKA UNIJA  

IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA 
OGLASNO SPOROČILO / FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE, SO.P., SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

To pa je Lukovo delovno mesto ... / Foto: Gorazd Kavčič



Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVA ŠKODA
OCTAVIA

AVTOHIŠA VRTAČ, Šuceva ulica 28, Kranj, tel.: 04 270 02 35

40 I AVTO

Besedilo: Ana Šubic

V 
Sloveniji smo prve primerke novega 
električnega avtomobila Volkswagen 
ID.3 dobili konec avgusta. »Za zdaj 
jih imamo šest: tri v salonu in tri za 

testne vožnje,« je povedal Andrej Hrastar 
iz Volkswagnovega centra mobilne priho-
dnosti ID. Hub, ki deluje v nakupovalnem 
središču Aleja v Ljubljani. Pred kratkim je 
novega ID.3 predstavil tudi v okviru prodaj-
ne konference podjetja Domel na Soriški 
planini. V vozilo je namreč vgrajena četrta 
generacija e-kompresorja, ki ga poganja 
Domelov elektromotor.
»ID.3 je ta čas posebnost na našem trgu. 
Gre za vozilo iz omejene prve serije z 
izbrano bogatejšo opremo. Njegova pose-
bnost je, da je narejen na novi modularni 

Na trg prihaja ID.3
Z modelom ID.3 se v svetu električne mobilnosti začenja nova, dinamična doba, so prepričani  
pri Volkswagnu. 

Prvih šest avtomobilov Volkswagen ID.3 je v Slovenijo prišlo konec avgusta. 
Enega od njih so pred kratkim predstavili v okviru Domelove prodajne 
konference na Soriški planini.
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Podatki o porabi in emisijah za Audi A3 Sportback:
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 4,9 – 3,6. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 113 – 94. Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0434 – 0,0282 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00040 – 0,00009 g/km. Število trdnih delcev: 0,19 x 1011 – 0,00 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10  in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/
platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si

Pametna ura spremlja vaš 
srčni utrip. In vaš avto poišče 
umetnostne galerije.

Napredek, ki ga občutite.

To je pravi čas za Audi.
Novi Audi A3 Sportback.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj,
tel.: 04/2700 270, www.avtohisavrtac.si

Avtohiša VrtačIzkoristite ugodno ponudbo
staro za novo.

 

01/23-55-665 
www.cresnik.si 

1.530€ zdaj že od 1.280€  

možnost odplačevanja na obroke   

od 29,61€/mesec 

VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL Z 
ZNANO ZGODOVINO IN GARANCIJO 

 JAMČIMO KVALITETO 
FINANCIRANJE UREDIMO TAKOJ 

 

platformi za električni pogon, ki nudi ob kompaktnih zunanjih 
merah notranjo prostornost višjega razreda, velik doseg, okretnost 
in odlične vozne lastnosti. Ko so denimo iz obstoječega golfa nare-
dili njegovo električno različico, so morali baterijo prilagajati že 
vgrajenim komponentam. Baterija je umeščena v dnu vozila med 
sprednjo in zadnjo premo ter je sestavljena iz več modulov: sed-
mih pri 45-kWh bateriji, devetih pri 58-kWh in dvanajstih modu-
lov pri 77-kWh bateriji,« je razložil Hrastar.
ID.3 makensko turkizne barve, ki ga je bilo možno preizkusiti 
na Soriški planini, je poganjal 150-kW motor (204 KM). Do 100 
km/h pospeši v 7,3 sekunde. Vgrajeno je imel baterijo zmoglji-
vosti 58 kilovatnih ur (kWh), kar (izmerjeno po WLTP-pogojih) 
omogoča do 420 prevoženih kilometrov z enim polnjenjem, sicer 
pa sta na voljo še dve kapaciteti baterije: 45kWh (330 km dosega) 
in 77 kWh (550 km dosega). Odlika novega ID.3 je tudi hitro (DC) 
polnjenje z močjo 100 kW, kar pomeni, da je ID.3 za doseg 290 
kilometrov napolnjen v pol ure. Poleg že omenjene barve so na 
voljo še ledeniško bela ter adularno siva in manganovo siva.
Hrastar je med posebnostmi ID.3 posebej omenil, da je kompak-
ten kot golf, pri čemer je celo dva centimetra krajši, hkrati pa je 
prostoren kot passat in okreten kot e-up!. Posebej je omenil tudi 
pospešek kot GTI, inteligentni koncept osvetlitve ID. Light, ki 
komunicira z voznikom, tempomat z avtomatskim uravnavanjem 
razdalje ACC, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, asis-
tenčne sisteme vključno s funkcijo zaviranja v sili, parkirni sistem 
Parkpilot, asistenco Light Assist za vklop/izklop dolgih luči …
Cena vozila se začne pri dobrih 39 tisoč evrih za osnovno razli-
čico, pridobiti pa je možno tudi subvencijo Eko sklada. 
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

5 let jamstva po polovični ceni* 
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja* 
3 leta vzdrževanja* 

+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem 
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija 
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
8.590 €

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia Sandero

Besedilo: Ana Šubic

S 
predstavitvijo Audijevega športnega terenca e-tron je 
Avtohiša Vrtač v začetku septembra popestrila prodaj-
no konferenco Domela na Soriški planini. Železnikar-
sko podjetje je namreč predstavilo izdelke z vgrajenim 

Domelovim znanjem in med njimi je tudi Audijev e-tron, v 
katerem imajo komponente za manjšo vodno črpalko.
E-tron, ki je k nam prišel lani, je na voljo v dveh različicah: 
klasični in »sportback«, ki je kupejevsko naravnan. »Pri izde-
lavi so za osnovo vzeli podvozje podaljšanega modela Q5, ker 
so nanj lahko umestili 95-kWh baterijo. Sestavljena je iz 36 
modulov,« je razložil Damjan Šušteršič, vodja znamke Audi 
pri Vrtaču. Na enem od testov je e-tron s štirikolesnim pogo-
nom in posebnimi pnevmatikami za sneg dosegel 85-odstot-
ni naklon v Kitzbühelu. »Skupna moč obeh elektromotorjev 
je v boost mode načinu 408 konjskih sil. Če e-trona primer-
jamo s konkurenco, je v prednosti po rekuperaciji, natančno-
sti izdelave, sodobnem interjerju z virtualnim displayem in 
tehnološki dovršenosti na vseh področjih.« Šušteršič je tudi 
povedal, da je domet e-trona v različici 55 po meritvah WLTP 

od 370 do 440 km, v praksi pa znaša kombinirana poraba  
od 22,2 kw/h do 26,1 kw/h, odvisno od načina vožnje. 
»Obstaja še e-tron v različici 50, pri kateri je domet nekoliko 
nižji: 283–341 km, zato smo ga največ prodali v različici 55, 
katerega cena se giblje od 86 do 90 tisoč evrov v osnovni 
opremi.« 

Po Soriški z e-tronom

Damjan Šušteršič iz Avtohiše Vrtač in predsednik uprave 
Domel Holdinga Matjaž Čemažar ob Audijevem e-tronu
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ELEKTRIČNI MOTOR BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

ZA 11.790 €*

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75 in ogrevanje prednji sedežev - mesečno odplačevanje; 
maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 11.790 EUR; mesečni obrok je 129 EUR pri 
pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.08.2020 
znaša 8,49% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 8.253 EUR; skupni znesek za 
plačilo 14.085 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST 

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

ELEKTRIČNI MOTOR BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

ZA 11.790 €*

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75 in ogrevanje prednji sedežev - mesečno odplačevanje; 
maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 11.790 EUR; mesečni obrok je 129 EUR pri 
pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.08.2020 
znaša 8,49% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 8.253 EUR; skupni znesek za 
plačilo 14.085 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST 

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

Besedilo: Alenka Brun

N
edavno je Avtohiša Real v Ljubljani povabila na poseben 
dogodek: predajo novega modela vozila Nissan Juke 
mlademu in nadarjenemu glasbeniku Ninu Ošlaku, ki 
se je takšnega enoletnega sponzorskega »darila« seveda 

zelo razveselil. Avtohiša Real se je kljub koronasituaciji odločila 
za tovrstno potezo oziroma sodelovanje z omenjenim glasbeni-
kom, saj si po njihovem avto in Nino delita kar nekaj skupnih 
lastnosti, ki jih želijo pri blagovni znamki Nissan pri avtohiši 
poudariti. Mladost, igrivost, veselje do tehnologije. Lahko reče-
mo, da sta oba obetavna in polna vsebin. 
Na prvem mestu je seveda pri Ninu njegova samostojna glas-
bena pot, a ustvarja glasbo še za druge, pa tudi poučuje. V 
desetih letih je izdal tri albume, ustvaril kar lepo število glas-
benih uspešnic. Ukvarja se tudi s sinhronizacijo risank in 
celovečernih risanih filmov.
Nino pravi, da mu je novi Nissanov juke zelo všeč. Vesel je, da 
mu je Avtohiša Real prišla naproti. Ob predaji ključev črnega 
bisernega lepotca se je Nino zahvalil celotni ekipi, prepričan, 
da bo njihova zgodba uspešna. 

Njegova različica juka ima bencinski motor, ročni šeststo-
penjski menjalnik, čeprav obstaja tudi avtomatski, sedemsto-
penjski, vendar je Nino želel ročnega. Vozilo je opremljeno s 
sistemom Nissan ProPILOT, da mu bo lažje pri vožnji v zgo-
ščenem prometu kot tudi pri ohranjanju varnostne razdalje 
na avtocesti. Namesto njega bo sistem opravil vsa zahtevnejša 
opravila, zato se bo lahko sprostil in užival v vožnji. Tisto, 
česar pa se je Nino kot glasbenik še posebno razveselil, pa je 
zagotovo Bose ozvočenje. 

Nino in novi juke



AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

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

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice 
X180 niso dokončni. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil 
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja 
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko 
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in 
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 

NOVA MAZDA CX-30
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FIAT TIPO
PONUDBA ZA ČISTO 5!
• 5 EUR/DAN
• 5 PLUS – storitev za
• 5 BREZSKRBNIH LET

Reprezentativni primer izračuna za  
Fiat Tipo Pop, 1.4 16v:

• vrsta financiranja: finančni leasing
•  predračunska vrednost predmeta  

financiranje: 11.990 EUR
• lastna udeležba (polog): 1.705,10 EUR
• znesek financiranja: 10.284,90 EUR
• število obrokov: 84
• mesečni obrok: 150,00 EUR
• stroški odobritve: 179,85 EUR
•  skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe:  

12.779,85 EUR
•  letna obrestna mera: 5,95%, ki je spremenljiva in  

vezana na 12 mesečni Euribor, če je Euribor manjši  
od 0, se šteje, da je 0

• efektivna obrestna mera: 6,68% na dan 22. 7. 2020  



46 I HOROSKOP

OVEN 
21. marca–21. aprila

Denarno stanje vam še nekaj časa 
ostaja nespremenjeno. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse, 
kar je res. V ljubezni boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem 
trenutku se boste postavili zase. 
Srečna dneva sta 27. in 28. 5. Misel 
meseca: Kdor preveč misli na prete
klost, je brez prihodnosti.

BIK 
22. aprila–20. maja

Dobili boste neustavljivo željo po 
preurejanju. Spreminjali boste vse 
po vrsti in niti neumestne pripombe 
vas ne bodo zmedle. Na čustvenem 
področju se pripravite na spremem
be. Prvi hip utegne prevladati strah, 
a ne dolgo. Srečna dneva bosta 25. in 
26. 5. Misel meseca: Komur se mudi, 
nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Za vami je stresen čas, zato si boste 
privoščili odmor in nikomur ne bos
te dovolili, da vas zmoti. Naredili si 
boste načrte, ki so potrebni, če hoče
te spremeniti vse tisto, kar si želite. 
Nekdo vas preseneti. Srečna dneva 
bosta 7. in 9. 6. Misel meseca: Sreča 
je kot blago na tržnici, malo počakaj 
in cena bo padla.

RAK 
22. junija–22. julija

Obetajo se vam romantični trenutki. 
Oseba, ki vas že dalj časa naskrivaj 
opazuje, se vam bo približala in izda
la svoja čustva. Ker pa ste po naravi, 
sploh kar se tiče ljubezni, zelo pazlji
vi, bo zveza napredovala zelo počasi. 
Srečna dneva sta 21. in 22. 5. Misel 
meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je 
pripravljen na jutrišnji dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

V tem mesecu se boste morali več
krat ugrizniti v jezik in se na ta način 
izognili prepirom. Brez strahu, kljub 
vsemu bo prišlo vaših pet minut. 
Takrat boste uživali v teh trenutkih. 
Počasi se boste nehali ozirati na 
mnenje drugih. Srečna dneva sta 
11. 13. 6. Misel meseca: Domišljija je 
pomembnejša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Le če boste trdno odločeni, boste 
lahko izpeljali načrt. Nasveti, ki jih 
boste dobili, vas lahko samo zme
dejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost 
za pot v tujino in ne boste oklevali. 
Srečna dneva bosta 7. in 8. 6. Misel 
meseca: Še tako lepo življenje je 
brez majhnih izzivov prazno.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Svoje misli boste skušali spraviti v 
red, vprašanje pa je, kako vam bo 
to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne 
bodo dali miru in vas bodo kljub upi
ranju potegnili v svoj veseli ritem. In 
ko se končno prepustite, boste ne
skončno uživali. Srečna dneva bosta 
23. in 29. 5. Misel meseca: Smisel 
življenja je v majhnih korakih.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Kljub temu da se bojite tvegati in ste 
najraje z obema nogama na trdnih 
tleh, se boste kmalu odločili za akci
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale 
k novim uspehom. Negativnih reakcij 
se vam ni treba bati, saj imate dobro 
obdobje. Srečna dneva bosta 5. in 
10. 6. Misel meseca: Jutrišnji dan je 
vedno presenečenje.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Čakajo vas nepričakovani izdatki. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla 
iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar 
se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno 
ne morete nič spremeniti. Srečna 
dneva bosta 2. in 4. 6. Misel meseca: 
Ljubezen je najkrajša pot do sebe.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V tem času boste skoraj ves pro
sti čas posvetili druženju s prijatelji. 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo 
najprej presenetile, a hitro se bo vse 
postavilo na svoje mesto. Veliko bos
te premišljevali. Srečna dneva bosta 
3. in 12. 6. Misel meseca: Ne hranimo 
življenja z drobtinicami, vihrajmo z 
njim skozi čas.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Prišlo bo do hudih besed, a sčasoma 
se bodo mnenja uskladila. Pričako
vanja, povezana s financami, se vam 
bodo sicer uresničila, le malce kas
neje, kot imate v načrtu. Čustveno 
boste nestabilni. Srečna dneva bosta 
21. in 28. 5. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pričakovanja se bodo uresniči
la. Imeli boste sto in en izgovor za 
dobro voljo. Prijateljske vezi, ki so 
se že nekaj časa krhale, boste obno
vili. Znate uživati v samoti, a to ne 
pomeni, da lahko živite brez prijate
ljev. Srečna dneva bosta 24. 5. in 6. 
6. Misel meseca: Pogum pomeni, da 
naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 
21. marca–21. aprila

Denarno stanje vam še nekaj časa 
ostaja nespremenjeno. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse, 
kar je res. V ljubezni boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem 
trenutku se boste postavili zase. 
Srečna dneva sta 27. in 28. 5. Misel 
meseca: Kdor preveč misli na prete
klost, je brez prihodnosti.

BIK 
22. aprila–20. maja

Dobili boste neustavljivo željo po 
preurejanju. Spreminjali boste vse 
po vrsti in niti neumestne pripombe 
vas ne bodo zmedle. Na čustvenem 
področju se pripravite na spremem
be. Prvi hip utegne prevladati strah, 
a ne dolgo. Srečna dneva bosta 25. in 
26. 5. Misel meseca: Komur se mudi, 
nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Za vami je stresen čas, zato si boste 
privoščili odmor in nikomur ne bos
te dovolili, da vas zmoti. Naredili si 
boste načrte, ki so potrebni, če hoče
te spremeniti vse tisto, kar si želite. 
Nekdo vas preseneti. Srečna dneva 
bosta 7. in 9. 6. Misel meseca: Sreča 
je kot blago na tržnici, malo počakaj 
in cena bo padla.

RAK 
22. junija–22. julija

Obetajo se vam romantični trenutki. 
Oseba, ki vas že dalj časa naskrivaj 
opazuje, se vam bo približala in izda
la svoja čustva. Ker pa ste po naravi, 
sploh kar se tiče ljubezni, zelo pazlji
vi, bo zveza napredovala zelo počasi. 
Srečna dneva sta 21. in 22. 5. Misel 
meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je 
pripravljen na jutrišnji dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

V tem mesecu se boste morali več
krat ugrizniti v jezik in se na ta način 
izognili prepirom. Brez strahu, kljub 
vsemu bo prišlo vaših pet minut. 
Takrat boste uživali v teh trenutkih. 
Počasi se boste nehali ozirati na 
mnenje drugih. Srečna dneva sta 
11. 13. 6. Misel meseca: Domišljija je 
pomembnejša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Le če boste trdno odločeni, boste 
lahko izpeljali načrt. Nasveti, ki jih 
boste dobili, vas lahko samo zme
dejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost 
za pot v tujino in ne boste oklevali. 
Srečna dneva bosta 7. in 8. 6. Misel 
meseca: Še tako lepo življenje je 
brez majhnih izzivov prazno.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Svoje misli boste skušali spraviti v 
red, vprašanje pa je, kako vam bo 
to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne 
bodo dali miru in vas bodo kljub upi
ranju potegnili v svoj veseli ritem. In 
ko se končno prepustite, boste ne
skončno uživali. Srečna dneva bosta 
23. in 29. 5. Misel meseca: Smisel 
življenja je v majhnih korakih.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Kljub temu da se bojite tvegati in ste 
najraje z obema nogama na trdnih 
tleh, se boste kmalu odločili za akci
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale 
k novim uspehom. Negativnih reakcij 
se vam ni treba bati, saj imate dobro 
obdobje. Srečna dneva bosta 5. in 
10. 6. Misel meseca: Jutrišnji dan je 
vedno presenečenje.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Čakajo vas nepričakovani izdatki. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla 
iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar 
se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno 
ne morete nič spremeniti. Srečna 
dneva bosta 2. in 4. 6. Misel meseca: 
Ljubezen je najkrajša pot do sebe.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V tem času boste skoraj ves pro
sti čas posvetili druženju s prijatelji. 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo 
najprej presenetile, a hitro se bo vse 
postavilo na svoje mesto. Veliko bos
te premišljevali. Srečna dneva bosta 
3. in 12. 6. Misel meseca: Ne hranimo 
življenja z drobtinicami, vihrajmo z 
njim skozi čas.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Prišlo bo do hudih besed, a sčasoma 
se bodo mnenja uskladila. Pričako
vanja, povezana s financami, se vam 
bodo sicer uresničila, le malce kas
neje, kot imate v načrtu. Čustveno 
boste nestabilni. Srečna dneva bosta 
21. in 28. 5. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pričakovanja se bodo uresniči
la. Imeli boste sto in en izgovor za 
dobro voljo. Prijateljske vezi, ki so 
se že nekaj časa krhale, boste obno
vili. Znate uživati v samoti, a to ne 
pomeni, da lahko živite brez prijate
ljev. Srečna dneva bosta 24. 5. in 6. 
6. Misel meseca: Pogum pomeni, da 
naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: Ene in iste težave se vam 
že kar dolgo časa vlečejo. Treba se 
bo odločiti in v pravo smer vlagati 
energijo. Spremembe nikoli ne pri
dejo same od sebe. Finance: Morda 
vam ne bo čisto vse šlo po načrtu, 
ampak na koncu se bo vse uredi
lo. Zdravje: Težav na splošno ne bo, 
bodite pa pozorni na čustva.

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Mislite, da vse veste, a 
skozi neke dogodke boste prišli do 
določenih spoznanj in boste prese
nečeni. Nehali si boste zatiskati oči 
pred resnico. Finance: Pred vami je 
veliko različnega dela, maksimal
no se boste trudili, da se vse uspe
šno opravi. Zdravje: Dobro se boste 
počutili, težav ne bo.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Ne bodite nestrpni, vse še 
bo. Hrepeneli boste po še več, kot 
vam bo trenutno dano. Na neki način 
se s tem izziva usoda, zato bodite 
res pazljivi, česa si želite. Finance: 
Nepričakovano vas preseneti priliv 
denarja, ki se sicer hitro razporedi, 
ampak s svojim namenom. Zdravje: 
Vsi strahovi bodo odveč in panika ni 
potrebna.

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: V partnerskem odnosu 
boste srečni in zadovoljni. Tisti, ki pa 
ste še sami, vas bo barka premeta
vala po razburkanem morju. Finan
ce: Prav kmalu ne morete pričako
vati sprememb, a morate razmišljati 
na dolgi rok, ker se slej ko prej pojavi 
sreča na vaši strani. Zdravje: Potre
bni ste počitka.

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Obkroženi boste s prijate
lji in istočasno hrepeneli po ljubezni 
in se zaradi tega počutili osamljeno. 
Naredite kaj za to. Finance: Za zdaj 
še ne morete pričakovati, da se vam 
bodo rešile finančne težave, kar pa 
seveda ne pomeni, da se ne bodo 
nikoli, le malo bo treba počakati. 
Zdravje: Vse bo v redu.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Nekateri načrti vas bodo 
izčrpali, a razloga za preplah ne bo. 
Ker boste pozorni na vse malenkosti, 
se zna zgoditi, da opazite nekaj, kar 
vam ne bo čisto všeč, a vendar se 
boste dobro znašli. Finance: Vse bo 
šlo po načrtu in še več kot to. Zdra
vje: Nikar ne mislite, da ste stroj, 
vzemite si oddih.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: Na čustvenem področju 
boste izkoristili vse dane možno
sti in bili z rezultati zelo zadovoljni. 
Želi boste, kar ste sejali. In sejali ste 
ljubezen, kar tudi dobite. Finance: 
Poleg rednega prihodka boste preje
li še dodatni denar, česar boste zelo 
veseli. Zdravje: Počutje bo na višku 
in polni boste energije.

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Nemir in razne manjše 
krize so vam zadnji čas krajšale spa
nec. V tem mesecu se vam bo mar
sikaj zjasnilo in prišli boste do dolo
čenih resnic. Finance: S hitro, vendar 
modro odločitvijo boste poskrbeli za 
dobro naložbo, ki se vam ne obrestu
je samo enkratno. Zdravje: Vse teža
ve se umaknejo.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Pogled v ogledalo ne 
pokaže samo nas samih, ampak 
tudi vpogled v druge razsežnosti. 
Pripravljeni ste na veliko več, kot si 
upate priznati. Osebna sreča vam 
bo pomenila največ in storili boste 
vse v to smer. Finance: Vse bo šlo po 
načrtu, novi projekti … Zdravje: Ne bo 
nobenih motenj in blokad.

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Razpeti boste med različ
nimi ljudmi. Vsak bo zahteval svoje, 
vi pa ne boste vedeli, od kod jemati 
energijo. Brez večjih trenj vam bo 
vse uspelo, čeprav boste na trenutke 
skoraj že obupali. Finance: Obetajo 
se vam lepi uspehi pri različnih pro
jektih. Zdravje: Utrujeni boste in glej
te, da poskrbite zase.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Ste v obdobju, ko vam 
bo ljubezen vse več pomenila, zato 
bodite pripravljeni na spremembe. 
Finance: Poslovno boste zasedeni 
od jutra do večera in iz finančnega 
vidika kmalu dobite potrditev. Vse 
preveč pozornosti ste namenjali 
nepomembnim stvarem, zato ste 
svoje želje zatrli. Zdravje: Vzemite si 
dopust.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Določene stvari ste skrili 
pod preprogo, a zato bremena niso 
izginila, kot ste morda pričakovali. 
Preteklost vas bo ujela in s tem pri
de tudi odgovornost. Finance: Priha
ja čas, ko bo treba prihodnost vzeti v 
svoje roke. Nič od vsega vam ne bo 
težko. Zdravje: Slabše razpoloženje 
ne bo trajalo dolgo, ni panike.
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Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30.9.2020 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 

Les 3 plus

 

..notranja vrata..

Uredimo celotno prenovo vašega doma

Iveral javor A319 

Iveral vanili D118 Iveral beli sijaj D129 Iveral češnja A801 Iveral bukev A818

Iveral hrast A833 Iveral hrast A396 Iveral bela smreka A357 

Iveral sivi D123 

AKCIJA IVERALOV 
Kastamonu

akcija velja za določene 
dekorje iveralov 

18 mm, iz zaloge, 
po celih ploščah, 

zaradi
spremembe 

prodajnega programa.

-30
%

N o t r a n j a  v r a t a  l i n i j e  C P L  -  n a r e j e n a  s o  i z  C P L  p o v r š i n e ,
odlikuje jih barvna in strukturna usklajenost, visoka stopnja odpornosti na 
različne mehansko-fizikalne vplive, možnost enostavnega čiščenja in vzdrževanja.
Zaradi izjemnih lastnosti so ta vrata primerna za opremljanje javnih in poslovnih 
prostorov, hotelov, priporočamo pa jih tudi družinam z majhnimi otroki.
Izbor različnih CPL površin: hrast, hrast prečno, bela, akacija, oreh, beli bor, arlington,...

6% popust za vratna krila in podboje Lesna
cpl beli bor, cpl polar weiss, cpl halifax, cpl oreh gaia,
furnir hrast domino 01, furnir hrast grča, vratna krila
z inox letvami rekord 09

-30
%



 

NOVO V KRANJU!

Iščete popolno nego perila? Zagotovite si jo  
z aparati Miele, ki vam nudijo preprosto popolne  

rezultate pri optimalno nežnem ravnanju s perilom.  
Edinstvena satasta struktura se je izkazala že v Miele 

satastih bobnih, zdaj pa se z njo odlikuje tudi Miele FashionMaster.

Obiščite nas v prenovljenem salonu Etis v Kranju  
na Ljubljanski cesti 30  |  www.etis.si

Največji in najsodobnejši  
razstavni prostor  Miele na Gorenjskem.
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