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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

ZAČIMBA  
VEGETA  

2 kg, DOZA 
10,07 EUR

PRŠUT MAESTRAL KRAS  
KOSI ,VAK. PAK., 1 kg 

12,79 EUR

ČEBULA , 
PRAŽENA, 1 kg 

4,39 EUR

OLJE BUČNO,  
NERAFINIRANO,  
PREMOŠA ,1 l 

12,49 EUR

TRAVNIŠKI KAJMAK, 500 g 

 4,99 EUR 

POSODA CHAFING GN 9 l ALPEKS  

    45,00 EUR 

SMETANA ZA STEPANJE  
33 %, POMURSKE MLEK.,  

1 l BP 
 4,29 EUR 
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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 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201 42 47 

De lo vni čas: 
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. 
do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure,  
ne de lje in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 5. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 18. januarja 2022,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela 
so jo vsa gospodinjstva v kranjski 
občini.

Kranjčanka 1

Na naslovnici: Žigan Krajnčan
Foto: Tina Dokl
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4 I ŽELIM SI ČIM  
GLOBLJE VASE
»Umetnost vidim kot pot, za katero sem 
mislil, da sem jo jaz izbral, a imam občutek, 
da je ona izbrala mene,« pravi Žigan 
Krajnčan, plesalec in koreograf, ki je med 
epidemijo začel ustvarjati še glasbo. Za sina 
Romane in Lojzeta Krajnčana to niti ni pre-
senetljivo. Pred kratkim je v televizijskem 
šovu talentov navdušil s posebno točko.

24 I PRAZNIČNI TURNIR 
MLADIH VATERPOLISTOV
Kranjski olimpijski bazen je tik pred novim 
letom gostil mednarodni turnir za mlade 
vaterpoliste, ki so ga poimenovali Olympic 
Hopes.

32 I TUDI KRANJ KVAČKA
Projektu Slovenija kvačka sta se pridru-
žili tudi ustvarjalki Kulturno umetniškega 
društva Bitnje Mateja Arhar in Ivica Vreš. 
Prva je nakvačkala kranjski grb, druga pa 
šenčurskega.
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Besedilo: Ana Šubic

Žigan, zmotila sem vas sredi us
tvarjalnega procesa. Čemu se tre
nutno posvečate?

Pripravljam glasbeni album. Trenutno 
se osredotočam na samostojne skladbe, 
da bodo res kakovostne. Februarja bo 
izšel remiks zadnje skladbe Oma Desa-
la, spomladi spet nova skladba. Album 
smo najprej nameravali izdati že maja, 

a smo se z založbo odločili, da bomo 
postopoma izdajali skladbe. Zna biti, 
da ga bomo zamaknili za eno leto, da 
bomo vse res izpeljali tako, kot smo si 
zamislili. Je zelo kompleksen, ker gre 
čez različne žanre. In bi se rad poglobil, 

Želim si čim globlje vase
»Umetnost vidim kot pot, za katero sem mislil, da sem jo jaz izbral, a imam občutek, da je ona izbrala 
mene,« pravi Žigan Krajnčan, plesalec in koreograf, ki je med epidemijo začel ustvarjati še glasbo. Za 
sina Romane in Lojzeta Krajnčana to niti ni presenetljivo. Pred kratkim je v televizijskem šovu talentov 
navdušil s posebno točko, v katero je združil ples, glasbo in beatbox. Sedaj se posveča ustvarjanju 
multižanrskega albuma. In seveda svoji Kristyni in dveletni hčerki, s katerima živijo na Golniku.
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  POGOVOR I 5  

Želim si čim globlje vase
»Umetnost vidim kot pot, za katero sem mislil, da sem jo jaz izbral, a imam občutek, da je ona izbrala 
mene,« pravi Žigan Krajnčan, plesalec in koreograf, ki je med epidemijo začel ustvarjati še glasbo. Za 
sina Romane in Lojzeta Krajnčana to niti ni presenetljivo. Pred kratkim je v televizijskem šovu talentov 
navdušil s posebno točko, v katero je združil ples, glasbo in beatbox. Sedaj se posveča ustvarjanju 
multižanrskega albuma. In seveda svoji Kristyni in dveletni hčerki, s katerima živijo na Golniku.

da bodo prehodi med žanri dodelani. 
Da te »pelje«, ko poslušaš. Album bo 
multižanrski in bo pokrival širok spek-
ter od akustike do elektronske glasbe. 
Pri vsaki skladbi se držim neke rdeče 
niti oz. določenega žanra, remiksi pa 
omogočijo deviacije, da npr. dodaš malo 
džeza, funka, hip hopa … Super mi je, 
da ob skladbah raziskujem še vizualijo, 
kako združiti ples z različnimi žanri, da 
bo končni rezultat najboljši, kar najbolj 
unikaten. Trenutno se skušam dobro 
umestiti v glasbeno sceno, da bi dobil 
tudi podporo. Problem so le finančna 
sredstva. Videospot in studio sta kar 
velik finančni zalogaj, časi pa zelo slabi. 
Nekako verjamem, ustvarjam in vidim 
luč na koncu tunela.
Doslej smo vas poznali predvsem 
kot plesalca in koreografa, gosto-
vali ste v številnih državah po 
svetu, prejeli več nagrad. Kdaj ste 
začutili, da vas ples ne izpolnjuje 
več dovolj, in ste se začeli posve-
čati še glasbi?
Ob pojavu pandemije. Dogodki so začeli 
odpadati, plesne dvorane so bile zaprte 
in nekaj mesecev sploh nisem plesal. 
Imel sem krizo, nekako nisem več videl 
toliko smisla v plesu, kjer sem raziskal 
ogromno stilov in jih združeval. Tako 
sem začel ustvarjati glasbo, ki sem jo 
imel od nekdaj zelo rad. Ker smo se 
med »lockdownom« znašli v neugodni 
situaciji, sem na FB profilu začel objav-
ljati glasbene posnetke in zbirati denar 
za najemnino. Odziv me je presenetil, 

uspelo mi je zapolniti finančno luknjo, 
hkrati pa sem spoznal, da ljudje cenijo 
moje ustvarjanje. To mi je dalo zagon za 
nadaljnje delo, za razmišljanje o preple-
tanju glasbe in plesa, nakar sem dodal 
še beatbox oz. ritem. Z beatboxom sem 
se srečal že pred leti, ko sem vadil za 
neko gledališko predstavo.
S prepletom plesa, petja in beat-
boxa ste nastopili tudi v zadnjem 
šovu Slovenija ima talent. Gre za 
posebno točko. Vas je kaj skrbelo, 
ali je oder talentov pravi zanjo?
Malo, a se mi je zdelo dobro, da širše-
mu občinstvu pokažem nekaj svežega, 
atraktivnega. Seveda že obstajajo posa-
mezniki, ki kombinirajo glas in plesne 
gibe, ampak v različnih variacijah. Tudi 
Michael Jackson je to počel ali pa Prin-

ce. Te fuzije so se že dogajale. Sam sem 
se talentov udeležil predvsem zato, da bi 
predstavil tovrstno kreativnost. Združil 
sem petje, ples in beatbox, vse v enem 
telesu. Zanimivo mi je razumevanje 
umetnosti, žanrov, pristopov. Zdi se mi, 
da bi lahko to bolj vključili tudi v izo-
braževanje. Če na primer devetošolce 
odpeljejo v gledališče gledat Hamleta, ki 
ga igra Mandić, je to zanje prezahtevno. 
Predstavo se da narediti na veliko nači-
nov, tudi tako, da je zanimiva za mlajše 
občinstvo. Na talentih sem želel pokaza-
ti, da se da združiti ne le ples in petje, 
ampak katerokoli obrt, lahko tudi tri 
različne. Treba je poskusiti, mogoče pa 
izpade genialno. 
Občinstvo ste navdušili, žirantka 
Marjetka Vovk vas je z zlatim gum-

 Ker smo se med 'lockdownom' znašli v neugodni 
situaciji, sem na FB profilu začel objavljati glasbene 
posnetke in zbirati denar za najemnino. Odziv me je 
presenetil, uspelo mi je zapolniti finančno luknjo, hkrati pa 
sem spoznal, da ljudje cenijo moje ustvarjanje. To mi je dalo 
zagon za nadaljnje delo.«

V videospotu za zadnjo skladbo Oma Desala / Foto: Tomaž Šantl
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bom poslala v polfinale. V finale 
se vam sicer ni uspelo uvrstiti, pa 
vendar: so se vam morda odprla 
kakšna druga vrata?
Žal se je šov zame končal v polfinalu, 
pa čeprav je bila točka še kompleksnej-
ša, večja je bila tudi sporočilnost, ki je 
s seboj nosila nagovor, da skupaj nare-
dimo svet vreden življenja. Upal sem, 
da se po šovu morda pokaže priložnost 
za kakšen nastop v živo, vsaj za kakšno 
podjetje, a je zaradi pandemije bilo in 
je še vedno dogajanje zelo okrnjeno. 
Sedaj se bolj osredotočam na ustvarja-
nje video vsebin, računam pa, da bodo 
poleti boljše razmere in da bomo lahko 
nastopali v živo.
Vemo, da vas starša zelo podpira-
ta pri glasbenem ustvarjanju, kaj 
pa je na vaš nastop v šovu porekla 
vaša babica, znana kranjska zboro-
vodkinja Nada Krajnčan? 
Njej se je zdel super. Prav ganjen sem 
bil, je pa res, da ima ona neko širino, 
skozi je dala veliko zborov in petja. 
Tudi sam sem pel v njenem zboru in 
je verjetno na vse skupaj gledala tudi z 
vidika, kako sem se razvijal od fantka v 
zboru do sedaj, ko samostojno pojem 
na odru, in se tudi zaveda zahtevnosti 
mojih nastopov. Zadaj se skriva ogrom-
no vaj, dihalnih tehnik ... Vesel sem bil 

številnih pozitivnih sporočil, dobil sem 
ga celo od Gojca, čeprav se z njim niti 
ne poznam zares. Takšne čestitke so res 
za dušo. So bili pa seveda tudi sovražni 
komentarji, a se z njimi ne obremenju-
jem.
Smo Slovenci dovolj odprti za tak-
šne performanse? Kakšno občin-
stvo vidite na svojih koncertih?
Upam, da bodo prišli tisti, ki jim »sede« 
neko glasbeno potovanje. Res si želim 
koncertov v živo: prvi del akustika za 
starejši del populacije in tiste, ki ima-
jo rajši mirnejšo glasbo, klasiko, džez, 
potem pa bi sledil prehod v elektroniko 
z regi funkom in regi džezom do hip 
hopa in housa, da bi občinstvo lahko 
tudi plesalo in bi nato za glasbo skrbel 
DJ. Tudi atraktivni točki v enem telesu 

s talentov bom dodal, da bo koncert čim 
bolj pester in paša za ušesa in oči.
Morda načrtujete tudi kakšen kon-
cert v Kranju?
Z veseljem bi ga naredil tudi v Kranju; 
upam, da se ponudi priložnost. Sicer 
še vedno čakam na odobritev sredstev 
ministrstva; prijavil sem predstavo, ki bi 
bila narejena iz mojih pesmi, ampak že 
en mesec zamujajo z odgovorom. Bi pa 
rad vedel, v kakšnem obsegu zasnovati 
predstavo: zgolj kot koncert z glasbenim 
triom in dvema plesalcema ali kot kon-
cert z več sodelujočimi in več dogajanja.
Kdo vam, poleg domačih, še poma-
ga na glasbeni poti?
Sploh na začetku mi je bila v res v veliko 
pomoč družina. Pri prvi skladbi Don't 
Keep The Love Waiting mi je veliko 
pomagal oče. Posnela sva jo v domači 
glasbeni sobi med pandemijo. Kmalu 
jo bomo predstavili v sveži preobleki; 
oče je imel pred kratkim 60-letnico in 
me je povabil, da skladbo posnamemo 
z Big Bandom RTV Slovenija, koncert 
bo na sporedu v začetku februarja na 
TV Slovenija. Tako skladba ne bo več 
a capella oz. samo moj vokal, ampak 
kar z velikim orkestrom. Dobro izpade. 
Skladbe sicer pišem sam, priredimo 
pa jih skupaj z zasedbo. Imam genial-
no ekipo glasbenikov, v njej so pianist 
Marko Črnčec, moj brat čelist in bobnar 
Kristjan Krajnčan, basist Miha Koren, ki 
je tudi sproduciral zadnjo skladbo Oma 
Desala. Od njih se ogromno naučim.
Obe skladbi sta že dobili tudi vizu-
alno podobo … 
Prvi videospot sem posnel z Borutom 
Bučinelom, s katerim sva sodelovala 
že prej. Drugi video je naredil Tomaž 
Šantl, smo pa glasbo in ples preple-
tli še z modo. Za kostume je poskrbel 
modni oblikovalec Uroš Balantič. Ome-
niti moram tudi svojega dobrega kolega 
plesalca Andraža Prokofjeva, ki je vide-
ospot popestril s plesom s prsti, ki je 
izjemno težek. Treniral ga je, medtem 
ko je eno leto okreval po zlomu več kosti 
v nogi in ni mogel hoditi. 
Nekje ste izjavili, da je namen 
vašega albuma premakniti sceno 
naprej. Kako to mislite?
Ne vem, če sem to rekel, verjetno so 
nekaj dopisali. Zdi se mi, da imamo 
precej kakovostne slovenske glasbe, 
med drugim odličen džez, a jo lahko sli-
šimo le na Valu 202, Radiu Slovenija, 

 Zelo rad raziskujem in 
na tej poti želim čim bolj 
celostno izraziti občutke, 
ki se mi porajajo. Če tega 
ne delam, postanem kar 
depresiven in ne morem več 
normalno funkcionirati. Zato 
sledim instinktu in upam, da 
me to nekam pripelje.«

Na polfinalnem odru šova Slovenija ima talent / Foto: Pro plus
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drugje pa večinoma ne. In to vpliva tudi 
na to, kaj ljudje poslušajo. Že zaradi izo-
braževanja publike bi morali predvajati 
različno glasbo.
Se dodatno izobražujete v petju?
Že včasih sem veliko prepeval, pogo-
sto kar v gozdu. Sem se pa skušal veliko 
naučiti sam prek Bobbyja McFerrina, ki 
mi je bil velik idol. Pel sem v Sloven-
skem otroškem zboru, tudi šolskih zbo-
rih, muzikalih Moje pesmi moje sanje, 
Do nazga, Manjka mi, manjka, Pošast 
Pozaba …, sodeloval z različnimi profe-
sionalnimi pevci, igralci in režiserji, kot 
so Uroš Smolej, Vesna Pernarčič, Ves-
na Slapar, Matjaž Pograjc, Gašper Tič, 
mami Romana … Od vseh sem se veliko 
naučil. Po dodatno znanje za petje sem 
šel tudi k Nataši Nahtigal in Nini Strnad, 
ki sta mi razložili tehniko s prepono.
Kako pomemben je talent na poti 
do uspeha?
Talent predstavlja le odstotek ali dva, 
je bolj motivacija, zagon. Talent delim 
na fizičnega, kar pomeni, da imaš neke 
približne predispozicije, npr. glasilke, 
prijetno barvo glasu, potem je tu še 
mentalni del, da znaš povezati, veš, kaj 
se dobro sliši, vse ostalo pa je delo. Več 
delaš, boljši boš. 
So plesni projekti sedaj bolj v dru-
gem planu? Z Gašperjem Kunškom, 

s katerim sta pred leti ustvarila 
odmevno predstavo Alien Express 
in prejela tudi nagrado Ksenije Hri-
bar za najperspektivnejša plesal-
ca, še sodelujeta?
Prišla sva do neke točke, sedaj pa razvi-
java vsak svoje projekte, a bova zagotovo 
še ustvarjala skupaj. Iščemo tudi sred-
stva za projekte, sicer pa imamo idejo, 
da bi naredili mladinsko predstavo po 
uličnih žanrih. Ves čas ustvarjamo, a so 
problem finance, saj je za razvoj umet-
nosti poleg ministrstva težko dobiti 
še kakšnega podpornika. Pripravljam 
pa tudi projekt za Kristijanovo glasbo, 
sodelovali bomo štirje plesalci. 

Preko plesa ste spoznali tudi svo-
jo partnerko Kristyno Šajtošovo, 
češko plesalko sodobnega plesa … 
Res je, pred petimi leti na letalu, oba sva 
bila na poti na plesni kamp na Kitajsko. 
To je bil izjemen kamp, ves čas smo 
trenirali, naučili smo se tehnike, ki mi 
bodo koristile vse življenje. Brez njih ne 
bi zmogel tako kompleksnih nastopov. 
Eden od učiteljev nas je cel mesec vsako 
jutro učil tehniko kroga. V centru telesa, 
pod popkom si zamisliš krog, ki nato 
potuje, kroži. Črevesje predstavlja naše 
druge možgane in tako dobiš energijo 
za izjemne gibe, občutke, je pa potrebna 
velika koncentracija. Sedaj vse delam s 
pomočjo te tehnike.
Oba s Kristyno plešeta sodobni 
ples, imata trenutno kakšen skupni 
projekt?
Za razliko od Kristyne jaz bolj izviram iz 
hip hopa, sodobni ples sem imel na sred-
nji šoli. Ogromno sem se sicer naučil na 
plesnih bitkah improviziranega hip hopa. 
Kar se tiče skupnih projektov, občasno 
igramo predstavo Love me tender skupaj 

s Kristijanom in njegovo ženo pianistko 
Tsarino, sicer pa ima Kristyna trenutno 
svoje izzive. V Ljubljani vodi delavnice 
sodobnega plesa, je soustanoviteljica 
Zavoda Nest in sodeluje pri predstavah, 
načrtujejo tudi takšne, s katerimi bi raz-
vijali različne oblike scenskih umetnosti. 
Menim, da se tu skriva potencial. Bova 
pa zagotovo skupaj naredila še kakšno 
zanimivo sodobno predstavo.
Sta tudi starša dveletne deklice. 
Katere mamine pesmi ji prepeva-
te? 
Jaz nobene. (smeh)
Verjetno posluša babičine pesmi?
Seveda jih. Največ ji prepevam pesem 
Slonček Tonček, ki jo je sicer napisal 
mamin oče, in pesem Drobna dlan; 
mislim, da je od Toneta Pavčka.

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

PRODAJA IN SERVIS
 POPRAVILA STARINSKIH UR

URARSTVO
GERINGER
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 V Sloveniji se je treba 
precej boriti in verjeti, 
razvijati ideje ter jih 
uresničiti, ko se ponudi 
priložnost. Ni enostavno, ni 
pa tudi tako zelo slabo.«
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Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

In ob katerih pesmih ste vi zrasli?
Ob Slončku Tončku. (smeh)
Od maja lani živite na Golniku. Glede na vaše delo sem 
pričakovala, da se boste ustalili v Ljubljani ...
Finančno se nam ne bi izšlo. Najemnine v Ljubljani so noro 
drage, možnosti za delo in zaslužek pa so med pandemijo 
omejene. Na Golniku se imamo lepo, do Ljubljane je 35 minut, 
zrak je super, poleg tega imam zelo blizu, v sosednji vasi, svoje 
domače. Luštno je. Nimam pa pravega občutka, ali bodo moji 
projekti v Sloveniji »pili vodo« ali bo treba v tujino.
Torej razmišljate tudi o selitvi v tujino? 
Pred dobrima dvema letoma, še pred pandemijo, sva s Kristyno 
nameravala iti na Češko, vendar se je ona preselila v Slovenijo 

in se začela vključevati v našo sodobno plesno sceno, čeprav so 
razmere pri nas precej slabše. Na Češkem je imela veliko pri-
ložnosti; tam predstavo ponoviš vsaj osemdesetkrat, pri nas pa 
trikrat. V Sloveniji se je treba precej boriti in verjeti, razvijati 
ideje ter jih uresničiti, ko se ponudi priložnost. Ni enostavno, 
ni pa tudi tako zelo slabo. Tržišče je pri nas manjše, še vedno 
prednjačijo ustaljene oblike umetnosti, podpornike je težko 
dobiti. Upam, da se bo to spremenilo. Deloma se je že, zato 
nočem biti več preveč pesimističen. So slabi časi, a se dogajajo 
tudi dobre stvari. Moji projekti se premikajo naprej in jih lah-
ko delam, čeprav sem mislil, da jih finančno ne bom zmožen, 
a se nekako vse izide, sicer za las, vendar se.
Razmišljate, da bi ustvarili tudi kaj za otroke?
Ja, mogoče se bom še letos lotil samostojne plesne predstave 
s poudarkom na kreativnosti, ki bi se izrazila v duhcu, ki ga 
ne vidiš, vendar pa vstopi v različne stvari in se npr. pokaže v 
ptičku. S tem bi otrokom na zabaven način predstavil odnos s 
kreativnostjo, združevanje različnih umetnosti. Pred časom 
sem na ta način že naredil točko za otroke ob odprtju razsta-
ve ilustratorke Lile Prap v Tržiču in je dobro izpadla.

V preteklosti ste zaigrali v nekaj filmih in muzikalih. 
Vas ti še mikajo?
Želim si narediti celo svoj muzikal, morda iz svojega albu-
ma. Muzikale imam zelo rad, nekaj sem si jih ogledal tudi 
v Londonu, bili so izjemni. Sam imam v mislih malo bolj 
odprto formo muzikala, iščem pa sredstva. Pri projektu bi 
bilo veliko sodelujočih in ne želim, da bi delali zastonj. Vem, 
da jim ne bi bilo težko pomagati, tudi sam sem tak, vendar 
si pač ne moremo ves čas samo pomagati. Živimo v takem 
sistemu, da potrebuješ tudi denar.
Ste vsestranski umetnik. Kako vidite umetnost in 
sami sebe?
Umetnost vidim kot pot, za katero sem mislil, da sem jo jaz 
izbral, a imam občutek, da je ona izbrala mene, jaz pa potujem 
po tej poti, poslušam instinkt. Zelo rad raziskujem in na tej 
poti želim čim bolj celostno izraziti občutke, ki se mi porajajo. 
Če tega ne delam, postanem kar depresiven in ne morem več 
normalno funkcionirati. Zato sledim instinktu in upam, da 
me to nekam pripelje. Želim si čim globlje vase, saj mi to 
pomaga v življenju in karieri. Občutek imam, da se moram 
uglasiti na neko frekvenco, da dobim ideje, vidim slike, slišim 
melodije, dobim uvide, čeprav ne vem točno, kaj naj bi to bilo. 
In potem skušam to zmanifestirati, da pride v nek gib, idejo, ki 
se lahko izrazi v fizičnem svetu, nakar se točka sproti izkrista-
lizira. To potovanje je posebej meditativno. Nimam občutka, 
da jaz ustvarjam, pač pa da poslušam. Če sam ustvarjam, po 
navadi sploh ni tako dobro. Bolje je, da se izognem egoistič-
nim idejam, da samo poslušam in to kanaliziram naprej. Sku-
šam biti ta »kanal« in bolj kot mi to uspeva, več uvidov vase 
dobivam. Trudim se priti do višjega stanja zavesti, da se v redu 
počutim in imam nek mir v življenju. 

 Sam sem se talentov udeležil 
predvsem zato, da bi predstavil tovrstno 
kreativnost. Združil sem petje, ples in 
beatbox, vse v enem telesu.«



Difa, d. o. o., je hitrorazvijajoče se družinsko 
proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 
kot naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. 
Na trgu smo prisotni že več kot 50 let. Ukvar-
jamo se s tlačnim litjem izdelkov iz alumini-
jevih in cinkovih zlitin, brizganjem plastike, 
preoblikovanjem in sestavljanjem.

Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90 
odstotkov naših proizvodov je izdelanih za 
najzahtevnejšo avtomobilsko industrijo na 
trgih EU, ZDA in Kitajske.

ZAPOSLUJEMO

talilec, livar operater 1 in CNC operater (m/ž)

Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnična smer
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas
Delovni čas: delo v izmenah

KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit kategorije B
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja

Za delovno mesto talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti,  
ki imajo opravljeno strokovno usposabljanje za upravljavca industrijskih peči. Izpit za vožnjo z viličarjem se opravi  
v podjetju.

Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki po e-pošti zaposlitev@difa.si do 31. 1. 2022. Dodatne informacije dobite  
na telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba).
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Na LUK  začenjajo z zadnjo  
skupino v projektu Socialna  
aktivacija Gorenjske (sklop 2)  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ter Evropski socialni sklad v letih 2019–2022 sofinancirata pro-
jekt Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2). Glavni cilj projekta 
je nuditi polnoletnim ženskam iz drugih kulturnih okolij z 
jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje 
ali slovensko državljanstvo, različne vsebine in celovito pri-
spevati k reševanju problemov socialne izključenosti teh žensk 
in tveganja revščine ter k izboljšanju zaposljivosti. 
 
Aktivnosti v projektu vključujejo učenje slovenščine in komuni-
kacijskih spretnosti, razvoj oziroma krepitev socialnih in delov-
nih kompetenc, dvig motivacije udeleženk za vključevanje v 
družbo ter pomoč pri njihovi integraciji v širše okolje ter pribli-
ževanju trgu dela. 

Program za vključene osebe traja 6 mesecev, 3-krat na teden 
po 4 ure z možnostjo dodatnega individualnega dela. Vsi stro-
ški udeležbe v programu so povrnjeni.  V programu je ves čas 
prisotna tudi medkulturna mediatorka, ki skrbi za medsebojno 
razumevanje in posredovanje vsebin.  

Na Ljudski univerzi Kranj je sedaj v polnem teku že četr-
ti program, aktivnosti petega programa pa se začnejo  
1. marca 2022.

Vas zanima vključitev v program? Ali poznate osebo, ki bi ji 
bil program pisan na kožo? 

Obrnite se na LUK, pokličite na 04 280 48 18 ali pišite na  
socialna-aktivacija@luniverza.si.

Naj vas dodatno prepričata mnenji udeleženk:
»Na zavodu za zaposlovanje sem izvedela za Ljudsko univerzo Kranj 
in projekt Socialna aktivacija Gorenjske. Tam sem se z mentoricami 
in svetovalkami pogovarjala o zaposlitvi, o tem, kakšne možnosti 
imam. Povedali so mi vse v zvezi z izpitom za slovenščino, kako in na 
kaj se prijaviti. S skupnimi močmi smo zmagali! Vsem, ki ne znajo slo-
vensko, ki želijo nekaj narediti za sebe, bi res priporočila, naj pridejo 
na Ljudsko univerzo Kranj. Meni so zelo pomagali, brez njih mi ne bi 
uspelo.« (Dragana Ljubičić)

»Na Ljudsko univerzo Kranj sem prišla zato, ker sem od prijateljev 
izvedela, da imajo veliko programov za priseljence. Vključila sem se v 
projekt Socialna aktivacija Gorenjske, kjer so mi pomagali pri učenju 
slovenskega jezika in pri iskanju zaposlitve. Z njihovo nenehno pod-
poro sem pridobila tudi motivacijo, da nadaljujem šolanje. Znali so 
mi svetovati, imela sem takšno močno podporo, da me je to ves čas 
navdihovalo.« (Dardana Cocaj)
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Besedilo: Ana Šubic

Č
eprav so bodoči dijaki in študenti upali, da se bodo ob 
letošnjih informativnih dnevih, ki bodo potekali v petek in 
soboto, 11. in 12. februarja, za razliko od lani po informa-
cije lahko odpravili na izobraževalne ustanove, se to ne bo 

zgodilo. 
Ministrstvo za izobraževanje je vse srednje šole že obvestilo, da 
glede na trenutno epidemiološko situacijo v državi in predvi-
deno zaostrovanje v naslednjih tednih tudi v tem šolskem letu 
izvedba informativnih dnevov v fizični obliki ne bo mogoča, pa 
čeprav v tem šolskem letu pouk poteka v šolah. »Gre namreč 
za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko 
število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa priha-
ja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza. 
Zato smo šolam svetovali, da tudi letos predstavitve šole oz. izo-
braževalnih programov, ki jih izvajajo, ter dijaških domov izve-
dejo na virtualni način oz. s spletno predstavitvijo,« so pojasnili 
na ministrstvu.   

Tako kot lani bodo na ministrstvu pripravili tabelo, v kateri bodo 
za vse srednje šole in dijaške domove zbrali vse ustrezne podat-
ke v zvezi z izvedbo informativnih dnevov, vključno s poveza-
vo na spletno stran šole oz. dijaškega doma, ki jo bodo objavili 
na spletni strani ministrstva in posredovali tudi na vse osnovne 
šole. »Lanske virtualne predstavitve šol so se izkazale za odlične, 
zato smo prepričani, da bo tako tudi letos in da bodo kandidati 
pridobili vse informacije, ki jim bodo v pomoč pri izbiri dijaške-
ga doma, šole oz. izobraževalnega programa, v katerem bi žele-
li nadaljevati svoje izobraževanje,« so pristavili. Razpis za vpis 
novincev v srednje šole za naslednje šolsko leto bo na spletni 
strani ministrstva objavljen najkasneje 21. januarja. Zadnji rok 
za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik se bo iztekel 4. aprila.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo bodo tudi na višjih 
strokovnih šolah informativne dneve izpeljali virtualno. Razpis 
za vpis bo objavljen do 1. februarja. Kandidati se bodo lahko 

Po informacije 
znova na splet
Letošnji informativni dnevi za vpis v srednje šole 
in na fakultete so predvideni 11. in 12. februarja. 
Znova bodo potekali virtualno. 

 Lanskoletne virtualne predstavitve šol so 
se izkazale za odlične, zato smo prepričani, 
da bo tako tudi letos in da bodo kandidati 
pridobili vse informacije,« pravijo na 
ministrstvu za izobraževanje.
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prijavili v dveh prijavnih rokih: prvi bo 
od 15. februarja do 18. marca, drugi pa 
bo od 25. do 31. avgusta. Izredni študen-
ti se bodo lahko vpisali na prosta mesta 

do 28. oktobra. Tudi visokošolski zavodi 
bodo organizirali spletne informativne 
dneve. Objava skupnega razpisa za vpis 
v dodiplomske in enovite magistrske 

študijske programe je na portalu eVŠ 
predvidena 31. januarja. Prvi prijavni 
rok bo od 15. februarja do 18. marca. 
»Vsak kandidat lahko odda eno prijavo 
za vpis, kjer po prednostnem vrstnem 
redu izbere največ tri študijske progra-
me, v katere se želi vpisati in za katere 
izpolnjuje oz. bo do rokov izpolnjeval 
pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red 
izbranih študijskih programov, saj bo 
kandidat uvrščen v prvega, za katerega 
bo izpolnil vse pogoje,« so svetovali na 
ministrstvu.
Še pred februarskimi uradnimi infor-
mativnimi dnevi je Klub študentov 
Kranj minulo soboto izpeljal neformal-
ni informativni dan Študenti dijakom – 
tudi tokrat na spletni platformi Discord. 
Predstavilo se je 36 fakultet in visokošol-
skih zavodov.
Na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni pa bi ta petek in soboto morala pote-
kati Informativa, štirinajsti vseslovenski 
sejem izobraževanja in poklicev. Po lan-
ski spletni izvedbi so organizatorji načr-
tovali dogodek v živo, a so ga pred krat-
kim zaradi vse slabše epidemiološke 
slike odpovedali. 

Neformalni informativni dan Študenti dijakom v organizaciji Kluba Študentov 
Kranj je tudi letos potekal na spletu. 
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Hej, vpisal sem se na 
LUK ... računovodja 
bom!

Jaaa, 
dej pejt še ti ...

... a res?

Se že zanimam za  
socialno oskrbovalko 
ali mladinsko delavko.

ja za številke si 
zmeraj bil ... 
... nov poklic?

... ej se srečava! Poklič.

Kje si Luka?

Strahinj 8, 4202 Naklo 
T: 040 496 009

E: info@vrtovi-novinec.si

• košnja in zračenje trave

•  obrezovanje živih mej in 
grmovnic

•  rez sadnega in ostalega 
drevja

•  prekopavanje in frezanje 
vrtov

• pospravljanje listja

•  odvoz vej in zelenega 
odpadnega materiala

Besedilo: Ana Šubic, foto: arhiv LUK

L
ani jeseni je minilo deset let, odkar so pri Ljudski univerzi 
Kranj (LUK) ustanovili univerzo za starejše. Na LUK so 
namreč začeli zaznavati, da se v jezikovne tečaje vpisuje 
čedalje več upokojencev, za katere način dela v tečajih za 

odrasle enostavno ni bil primeren, da bi lahko dosegli svoje izo-
braževalne cilje. Zato so zanje pripravili izobraževalne progra-
me na novoustanovljeni univerzi za starejše, kjer je način dela 
prilagojen njim, pri pripravi novih programov pa izhajajo iz 
njihovih potreb, podanih v anketah. »V desetih letih delovanja 
univerze za starejše je izobraževalne programe obiskalo 1564 
udeležencev, opravljenih pa je bilo 7579 izobraževalnih ur, kar 
ocenjujemo kot naš primeren odziv na starajočo se družbo,« je 
pojasnila direktorica LUK Mateja Šmid. Povedala je še, da se je 
Mestna občina Kranj na izziv starajoče družbe odzvala tudi z 
dodatnimi sredstvi za programe za starejše in podporo delova-
nju društvom upokojencev, kar bodo na LUK začeli udejanjati 
v letošnjem letu.
Šmidova je poudarila, da upokojenci z izobraževanjem ohra-
njajo svoje duševno zdravje in kognitivne sposobnosti, social-
ne kompetence, poleg tega pa se srečujejo z novimi ljudmi in 

Po nova 
znanja
Pod okriljem Ljudske univerze Kranj že deset let 
deluje univerza za starejše, od leta 2015 pa tudi 
medgeneracijski center. Njegove aktivnosti so zelo 
dobro obiskane. 

Na Umovadbi izvajajo vaje za krepitev spomina in 
zbranosti.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje v tem šolskem 
letu osnovne šole po Sloveniji končuje 19.881 devetošolcev, 
kar je 690 več kot lani. Na Gorenjskem je v devetih razredih 
2083 učencev, na območju mestne občine Kranj pa osnovno 
šolo zaključuje 544 učencev. Bodoči dijaki lahko informacije 
o srednješolskih programih dobijo tudi na spletnem portalu 
https://slovenskesrednjesole.si/. Gre za predstavitveni 
portal srednjih šol v Sloveniji. V predstavitve je zajetih 61 
šol, devet šolskih centrov in 241 izobraževalnih programov z 
najrazličnejših področij. A. Š.

PREDSTAVITVENI PORTAL SREDNJIH ŠOL
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... a res?
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Mentorstvo pri izdelavi  
seminarskih in diplomskih nalog
Inštrukcije MA, FI, KE

REVIUM
Revizijske i
4203 Duplje

051 606 228
tkejo nove medčloveške vezi, kar je v starosti tudi pomembno.
Na univerzi za starejše ta čas poteka 16 tečajev; večinoma 
jezikovnih ter tečaj umetnostne zgodovine in tečaj moderne 
umetnosti, ki jih obiskuje 95 upokojencev. Trenutno vpisuje-
jo na začetne tečaje tujih jezikov (angleščina, nemščina, itali-
janščina, španščina), latino plese za posameznike, samoma-
sažo ter tečaj Keramika in uporabno lončarstvo.

MEDGENERACIJSKI CENTER Potem ko so na LUK začeli siste-

matični razvoj dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja, je 

leta 2015 pod njihovim okriljem zaživel še medgeneracijski 

center. Po dveh enoletnih projektih so v njem začeli izvajati 

petletni evropski projekt Večgeneracijski center Gorenjske. 

Šmidova je povedala, da so bile brezplačne aktivnosti v Kran-

ju obiskane nad vsemi pričakovanji ter da je medgeneracijski 

center, ki nudi možnosti vključevanja v različne aktivnosti, 

pomoč in druženje, postopno postal eno od osrednjih mest 

zbiranja ljudi v lokalnem okolju. Mestno občino Kranj je izpo-

stavila kot resnično dober primer odzivanja na potrebe lokal-

nega okolja z zagotavljanjem stabilnega financiranja področja 

medgeneracijskega sodelovanja, zato zmanjšanje sredstev s 

strani EU ne bo vplivalo na obseg in kakovost vsebin v kranj-

skem medgeneracijskem centru.
»Najbolj obiskane so vsebine za ohranjanje zdravja na vseh 
ravneh: različne vadbe, tehnike sproščanja, predavanja o 
zdravem življenjskem slogu, predavanja o komunikaciji in 
zdravih odnosih. Tudi delavnice in družabni večeri s tombo-
lo, tarokom, šahom in ljudskim petjem so postali dobro obi-
skana stalnica, vsako leto pa so zasedena vsa mesta na počit-
niških aktivnostih za otroke. Dobro sprejete in obiskane so 
bile tudi medkulturne delavnice in aktivnosti za vključevanje 
priseljencev v novo okolje,« je razložila. Dodala je, da k uspe-
šnosti projekta prispevajo tudi prostovoljci, saj se jih je v med-
generacijskem centru zvrstilo že 135; gre za pripadnike vseh 
generacij. »Skupaj so izvedli 8888 ur prostovoljskega dela, ki 
ga je tudi Mestna občina Kranj začela sistematično podpirati 
in razvijati,« je poudarila. 

Januarski program medgeneracijskega centra obsega 35 različ-
nih aktivnosti. Med novostmi je Mateja Šmid posebej omenila 
sproščanje z zvočno kopeljo. Gre za edinstveno, sprostitveno 
izkušnjo sprejemanja zvokov naravnih glasbil (tibetanskih 
posod, koshi zvončkov, gonga). Terapevtski inštrumenti v naše 
telo vnesejo harmonijo in ravnovesje – na čustveni, psihični, 
duševni in telesni ravni. Posledično sprožijo vibriranje vsake
celice posebej. Delavnica prinaša globoko sprostitev uma in 
telesa. Šmidova je povabila tudi na Ustvarjalnico, na kateri ude-
leženci slikajo in ustvarjajo z različnimi materiali, ter na delav-
nice Preizkusimo se s čopičem – drobne likovne umetnosti. 
Opozorila je še na Umovadbo in druženje, kjer izvajajo vaje za
krepitev spomina in zbranosti. Na vse aktivnosti se je treba 
predhodno prijaviti. Dodatne informacije in podroben pro-
gram je na voljo na spletni strani LUK www.luniverza.si.

Na Ustvarjalnici slikajo in ustvarjajo z različnimi 
materiali.



Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

ŠC Škofja Loka je v obdobju 2020/2021, v 
okviru programa Erasmus+ in projekta »Us
posabljanje v tujini bogati«, izvedel prvi dve 
dolgotrajni mobilnosti vajencev – Erasmus
Pro (90 dni). 
Praktičnega usposabljanja na Češkem, ki sta 
ga z odliko zaključila, sta se udeležila vajen
ca Srednje šole za strojništvo Miha Gartnar 
in David Likar, oba orodjarja. Usposabljala 
sta se v partnerskem podjetju Motor Jikov, v 
mestu Tabor. V času usposabljanja sta prido
bila nova strokovna znanja in izkušnje, saj sta 
se usposabljala na vseh oddelkih podjetja na 
področju strojništva, predvsem pa na podro
čju CNC tehnologije in orodjarstva. 

Dijaki Srednje šole za lesarstvo že tradicional
no odhajajo na prakso v Belgijo, kjer delajo 
v podjetjih Quattrondo in Formaat. V obeh 
podjetjih imajo maloserijsko proizvodnjo 
pohištva. 

       

Za kvalitetno izvedbo projekta »Usposabljan
je v tujini bogati« je ŠC Škofja Loka  v mesecu 
decembru prejel nagrado jabolko kakovost 
2021 za področje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, ki mu je bila podeljena s strani 
nacionalne agencije Cmepius in Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport.

V okviru programa Erasmus+ in razpisa za leto 
2021 je ŠC Škofja Loka postal tudi akreditirana 
institucija za izvajanje individualnih mobilno
sti dijakov in učiteljev za obdobje 2022–2027.
Šolski center Škofja Loka si prizadeva, da 
imajo dijaki in učitelji možnost pridobivanja 
novega znanja, spretnosti in kompetenc na 
najrazličnejše načine, v različnih okoljih, tudi 
mednarodnih, kjer nam predvsem pomaga 
program Erasmus+.

Šolski center Škofja Loka je sodoben in 
prijazen center z dolgo tradicijo, ki vklju-
čuje:

•  Srednjo šolo za strojništvo z dijaškim 
domom,

• Srednjo šolo za lesarstvo,
•  Višjo strokovno šolo za strojništvo in 

lesarstvo,
• Medpodjetniški izobraževalni center.

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, 
poklicnega, poklicnotehniškega in srednje
ga strokovnega izobraževanja in usposablja
ta za različne poklice.

Srednja šola za strojništvo:

• strojni tehnik, SSI in PTI,
•  oblikovalec kovin – orodjar, tudi vajeniška 

oblika*,
• inštalater strojnih inštalacij,
• strojni mehanik – tudi vajeniška oblika*,
• avtoservisni tehnik, PTI,
• avtoserviser – tudi vajeniška oblika*,
• avtokaroserist – tudi vajeniška oblika*,
• pomočnik v tehnoloških procesih.

Srednja šola za lesarstvo:

• lesarski tehnik, SSI in PTI,
• mizar – tudi vajeniška oblika*,
• tapetnik,
• obdelovalec lesa.

*Vajeniška oblika izobraževanja:

•  pogoj za vpis je sklenjena pogodba  
z delodajalcem, 

•  praktično usposabljanje se izvaja samo 
pri delodajalcu in obsega polovico časa 
izobraževanja, 

•  poklicno usposabljanje je denarno  
nagrajeno.

Dijaški dom: 

•  omogoča bivanje dijakom, ki so preveč 
oddaljeni od šole, v času šolanja skuša biti 
»drugi dom«. 

Višja strokovna šola:

• inženir strojništva 
• inženir lesarstva

POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV V TUJINI

Vabimo vas na ogled naše spletne strani scsl.si, sledite nam lahko na profilu FB sc.skofjaloka, IG @sc.skofjaloka in kanalu YT scskofjaloka.



Se vidimo 
na Zoomu

Vpis
V šolskem letu 2022/2023 bomo vpisali 8 oddelkov, 
razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne 
pričakujemo.  

Program
Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne 
splošno-izobraževalne programe:
• gimnazija,
• mednarodna matura,
• maturitetni tečaj.

Paketi
Dijake združujemo v razrede glede na skupne 
interese in potrebe – vzamejo isti paket. Vsi paketi 
imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je 
jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku 
izberejo tretji tuji jezik.
Izvajamo:
• splošni paket,
• naravoslovni paket,
• jezikovni paket,
• športni paket, za katerega status športnika
 ni pogoj za vpis.

Jeziki
Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbrani 
drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik 
angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino, 
nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse 
jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Informativni dan
Dijaki in profesorji Vam bomo na informativnem 
dnevu predstavili vse programe in pakete, ki jih 
ponujamo. Preko Zoom-a boste stopili v naš 
gimnazijski svet. Med drugim vam bomo predstavili 
predmete, prostočasne dejavnosti in življenje 
kranjskega gimnazijca. Povezava na Zoom bo na 
voljo na naši spletni strani.    

Matura 2021
Lani je k maturi pristopilo 181 dijakov. Dva dijaka 
v prvem roku nista bila uspešna, kar pomeni, da smo 
bili 98,9-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju 
dosegli 21,51 točk, kar je 0,52 točke več od 
slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so 
jim odprta vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 % 
dijakov se uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot 
svojo 1. željo.

24 zlatih maturantov 2021
Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku 
maturo z odliko opravilo 8 maturantov na programu 
gimnazija in 16 maturantov na programu 
mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 2000 
do 2021, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 389 
zlatih maturantov.

Že od leta 1810.

Sem del uspešne zgodbe. 

INFORMATIVNI 
DAN
petek, 11. 2. 2022,
ob 9.00 in 15.00
mednarodna matura 
ob 13.00

sobota, 12. 2. 2022,
ob 9.00
mednarodna matura 
ob 11.00

Sledite nam na:

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@gimkr.si
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Gimnazija Franceta Prešerna – vključena  
v mrežo zdravih šol
Evropska mreža zdravih šol je program, ki v Evropi uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije  
zdravja v šolskem okolju. Nastala je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, 
Sveta Evrope in Evropske komisije. V mrežo zdravih šol se je vključila tudi Gimnazija Franceta Prešerna Kranj.

Na GFP se trudimo izboljševati telesno, 
duševno in socialno zdravje dijakov, uči
teljev in staršev s sistematičnim ozave
ščanjem, različnimi dejavnostmi, projekti 
in sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter 
zdravstveno službo. Z načrtovanimi in 
usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zna
nja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski 
slog in s tem na boljše zdravje otrok, mla
dostnikov in kasneje odraslih ljudi. 
Članica Slovenske mreže zdravih smo od 
maja 2019, ko smo se zavezali slediti glav
nim ciljem projekta Zdrave šole. S tem sku
šamo vplivati na zdrav način življenja vseh, 
ki hodijo v šolo. Tako dijake kot zaposlene 
skušamo spodbujati, da pozitivno vplivajo 
na svoje telesno, duševno, socialno in okolj
sko zdravje. Trudimo se, da je šola okolje, v 
katerem vsi radi delamo in se srečujemo, 
dijaki, učitelji in starši. 
Pod okriljem Zdrave šole smo organizira
li zdrave zajtrke, delavnice ozaveščanja o 
vožnji pod vplivom alkohola in drog, delav
nice in predavanja o varni rabi interneta, o 
nudenju prve pomoči. V zadnjem šolskem 
letu smo se na GFP trudili, da smo pridobili 
avtomatski zunanji defibrilator (AED). Vese
li smo nove pridobitve, ki rešuje človeška 
življenja, vendar moramo s preventivo lju
di ozaveščati, da živijo bolj zdravo, potem 
podobnih pripomočkom ne bomo potre
bovali v tolikšnem številu.
Pred koronavirusnim časom smo imeli na 
GFP tudi aktivne odmore za dijake in zapo
slene. Neprestano smo vključevali pomen 
zdrave prehrane v pouk športne vzgoje. 
Aktivnosti je bilo veliko. Dijake so najbolj 
navduševala medrazredna tekmovanja v 
odbojki in nogometu, ki smo jih organizirali 
tudi v letošnjem zdravstveno zahtevnem 
času.
Želimo si, da s skupnimi močmi in solidar
nostjo premagamo koronavirus tudi na ta 
način, da mlade ozaveščamo o zdravem 
načinu življenja, k čemur pripomore tudi 
projekt Zdrava šola.

Prešernova gimnazija je sicer tako na 
Gorenjskem kot tudi v širšem slovenskem 
prostoru poznana po odličnem delu z dijaki 
športniki. Težko je našteti vse naše nekdanje 
in sedanje dijake, ki nas navdušujejo s špor
tnimi uspehi: od nosilcev olimpijskih odli
čij Primoža Rogliča, Petra Prevca, Žana 
Koširja, Vesne Fabjan do ostalih izjemnih 
športnikov Anamarije Lampič, Anžeta 
Laniška, Domna Prevca, Štefana Hadali-
na, Petra Johna Stevensa, Nike Križnar …, 
in nekdanjih športnikov, danes pa odličnih 
trenerjev Grege Žemlje, Roberta Hrgote 
… Že več kot desetletje smo edina strokov
na gimnazija v Sloveniji s športnim oddel
kom. V šolskem letu 2021/22 smo pridobili 

nov program, športni oddelek gimnazi-
je. Za delo s športniki smo prejeli certifikat 
»Športnikom prijazno izobraževanje«, ki 
ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, in 
ga v šolskem letu 2021/22 uspešno obnovili.
Na GFP se zavedamo pomembnosti vrhun
skega športa tako zaradi ambicij posamez
nih športnikov kot zaradi prepoznavnosti 
Slovenije na svetovnem zemljevidu, vendar 
ob tem ne zanemarjamo rekreativnega. 
Dijaki zaradi koronavirusnih razmer zad
nja leta preveč časa preživijo pred raču
nalnikom. Premalo se gibljejo, zato je zelo 
pomembno, da jih neprestano ozaveščamo 
o pomenu telesne aktivnosti za njihov vse
stranski razvoj.
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V Mestni knjižnici Kranj (MKK) nadaljujejo projekt Informacij-
sko opismenjevanje. Ta mesec vabijo k vpisu na usposabljanja
za odrasle, ki se bodo začela februarja. Med 14. februarjem in
25. marcem bo potekalo 30-urno usposabljanje Računalnik za
osebno rabo II (nadaljevalni), in sicer ob ponedeljkih, sredah in
petkih med 9. uro in 10.30. Četrtki med 3. in 17. februarjem bodo
namenjeni spoznavanju družbenih omrežij (Facebook, Twitter,
Instagram); pripravljajo šesturno delavnico – vsakič med 17.30 in
19. uro. V tednu med 14. in 18. februarjem se bo možno udeležiti
šesturne delavnice Zoom (nadaljevalni), in sicer v ponedeljek, sre-
do in petek od 17.30 do 19. ure. Ob omenjenih dnevih in urah bodo
v terminu med 28. februarjem in 21. marcem izvedli še 20-urno
delavnico Digitalna fotografija. »Izobraževanja trenutno potekajo
v naših učilnicah. Če se bodo razmere zaostrile, so pripravljena
tudi za spletno izvedbo. Program je pripravljen do konca aprila.
Primeren je za različne starostne skupine ter različne stopnje
znanja uporabe računalnika in različna zanimanja,« je pojasnila
Nina Svetelj iz MKK. Prijave sprejemajo na e-naslovu damjana.
mustar@mkk.si. Več informacij je na spletni strani knjižnice. A. Š. 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE

Sodoben način življenja od nas zahteva vse več presedenih ur,
veliko časa presedijo tudi šolarji. Na to temo je Center za krepitev 
zdravja Kranj v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj pripravil 
predavanje z naslovom Je sedenje res škodljivo? Premierno ga 
bodo predvajali v torek, 18. januarja, ob 18. uri na kanalu knjižnice 
na YouTubu. Predavala bo kineziologinja Katja Rakušček. A. Š.

JE SEDENJE RES ŠKODLJIVO

Pri odločitvi, kje nadaljevati izobraževanje, so lahko mladim
v pomoč tudi storitve Zavoda RS za zaposlovanje. Pod
njegovim okriljem delujejo karierna središča, v katerih so
mladim na voljo pri načrtovanju njihove karierne poti že
vse od konca osnovne šole. Karierni svetovalci jim poma-
gajo pri prepoznavi osebnih želja, interesov, predstavitvi
poklicev, izobraževalnih programov ... Karierna središča
sicer zaradi covid situacije trenutno ne sprejemajo strank,
so pa svetovalci na voljo preko drugih komunikacijskih
kanalov. Pri kranjski območni enoti zavoda za zaposlovanje
je na voljo Katarina Kožel iz kariernega kotička v Radovljici,
dosegljiva je na e-naslovu katarina.kozel@ess.gov.si. Na
spletni strani zavoda so zbrani tudi opisi poklicev, pri iska-
nju ustreznega, ki bi ga z veseljem opravljali, pa je mladim
lahko v pomoč računalniški program Kam in kako. Ta omo-
goča pregled seznama primernih poklicev, ki so izbrani na
podlagi posameznikovih odgovorov, pridobivanje dodatnih
informacij o poklicih, ki ga zanimajo, njihove značilnosti,
katere veščine so potrebne zanje in kako jih pridobiti, pri-
merjava med predlaganimi poklici, da je končna odločitev
lažja ... Pregled poklicnega in strokovnega ter tehniškega
izobraževanja si je možno ogledati na spletni strani www.
mojaizbira.si, ki zajema pregled več kot petstotih poklicev
in več kot 150 šol. V pomoč pri odločitvi glede nadaljnje
izobraževalne poti je lahko tudi pripomoček za načrtovanje
kariere eSvetovanje (https://esvetovanje.ess.gov.si/). A. Š.

ZA LAŽJO IZBIRO USTREZNE ŠOLE
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Besedilo: Igor Kavčič

O
bsežna fotografska razstava, ki je 
že ves december – in tako bo še do 
konca februarja – na ogled v gale-
riji Mestne hiše in v Stebriščni 

dvorani, nas povede v slovensko fotograf-
sko preteklost. Fotografske mojstrovine 
znanih slovenskih fotografov iz večjega 
dela dvajsetega stoletja, približno od tri-
desetih let naprej, hranijo v Kabinetu slo-
venske fotografije, ki že več kot pol stole-
tja deluje v okviru Gorenjskega muzeja. 
Kranj ima bogato fotografsko zgodovi-
no in tradicijo, ki sega od fotografskih 

pionirjev v 19. stoletju Janeza Puharja 
in Christiana Paierja do prvega fotograf-
skega kluba z oznako slovenski v svojem 
imenu, ustanovljenega leta 1910. Bogata 
fotografska dejavnost pa je značilna tudi 
za današnji čas, saj je Fotografsko druš-
tvo Janez Puhar eno najuspešnejših in 
najdejavnejših v državi.
V zapisanem gre iskati tudi razloge za 
ustanovitev Kabineta slovenske fotogra-
fije. Pobudnik ustanovitve je bil biolog, 
strokovni pisec, urednik, mentor in pre-
vajalec Marko Aljančič, poleg njega pa 
so bili ustanovni člani, ki so se konec 
leta 1970 udeležili prve seje Kabineta, še 
fotografi Stojan Kerbler, Tone Marčan, 

Janez Marenčič, Marjan Smerke in Aloj-
zij Žibert ter umetnostni zgodovinar in 
direktor Gorenjskega muzeja dr. Cene 
Avguštin. Kabinet je nastal z željo, da bi 
bila na enem mestu shranjena najbolj-
ša dela slovenske fotografije, in del teh 
bo do konca februarja na ogled v Mestni 
hiši. 
»Na ogled je 82 fotografij 54 avtorjev, 
ki sem jih izbral med 1685 fotografi-
jami, ki so danes vpisane v inventarno 
knjigo Kabineta slovenske fotografije,« 
pojasni avtor razstave in skrbnik zbirke 
ddr. Damir Globočnik. »Gre za fotogra-
fije, ki so jih avtorji izdelali v razstavnih 
formatih, to je v velikosti okrog 30 krat 

V fotografsko preteklost
V Mestni hiši je na ogled izbor fotografij iz Kabineta slovenske fotografije, ki pri Gorenjskem muzeju 
deluje že več kot petdeset let.

Skrbnik zbirke Kabineta slovenske fotografije in avtor izbora fotografij za razstavo ddr. Damir Globočnik / Foto: Igor Kavčič
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˝V knjižnici še tako majhni in zeleni postanemo modri.˝
Modri pes

Poučni in zabavni kvizi na modripes.si.
www.mkk.si

40 centimetrov. Pri izboru sem želel 
opozoriti na način nastanka Kabineta in 
nekatere njegove značilnosti, kar pome-
ni, da so ustanovni člani predstavljeni z 
dvema ali tremi fotografijami, prav tako 
tudi častni člani Kabineta oziroma foto-
grafi, ki so v zbirki zastopani z obsežni-
mi sklopi fotografskega opusa, ki so jih 
podarili Kabinetu.« 
Med starejšimi fotografi v zbirki izsto-
pajo Janko Branc, Janko Skerlep, ki je 
Kabinetu predal tudi obsežen arhiv svo-
jih negativov in barvnih diapozitivov, in 
Fran Krašovec. Vsi trije so bili člani Foto-
kluba Ljubljana, ki se mu je v tridesetih 
letih dvajsetega stoletja pridružil tudi 
mladi kranjski fotograf Janez Marenčič. 
Izbor na tej razstavi se zaključi s fotogra-
fi, ki so aktivno delovali v sedemdesetih 
in osemdesetih letih, med njimi so vsi 
pomembni predstavniki Mariborskega 
kroga in Foto grupe ŠOLT. 
Dobršen del slovenskih fotografov, zla-
sti tistih, ki delujejo v fotografskih druš-
tvih, je v njem videl svojo ustanovo, zato 
je večina fotografij v Kabinet prišla kot 
darilo oziroma donacija. V zbirki Kabi-
neta je tudi dokumentacija o delovanju 
slovenskih fotografov, fotografska litera-

tura, revije in razstavni katalogi. Damir 
Globočnik ovrednoti Kabinet in poudar-
ja, da gre za dragoceno fotografsko gra-
divo o zgodovini slovenske fotografije, 
ki je najmanj primerljivo z gradivom, ki 
ga hranita Moderna galerija in Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, ki 

sta se fotografiji začela načrtno posveča-
ti šele okrog leta 1990. Do zaključka 
razstave naj bi bil natisnjen obširen 
katalog, ki bo vseboval širši izbor okrog 
150 fotografij iz zbirke Kabineta sloven-
ske fotografije in tudi celotni seznam 
vseh 1685 fotografij, ki so v zbirki. 

Med starejšimi fotografijami na razstavi sta tudi Nevihta grozi (okrog 1936) 
Janeza Marenčiča in Srečanje (1950) Vlastje Simončiča. / Foto: Igor Kavčič
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P
o lanskem uspešno zaključenem 
51. Tednu slovenske drame, ki je 
bil zaradi epidemije s pomladi 
preložen na november, se osrednji 

festival slovenske dramatike v svoji 52. 
izvedbi spet vrača v tradicionalni termin 
z začetkom 27. marca, na svetovni dan 
gledališča. 
Program letošnjega festivala je tako 
kot lani izbral selektor Rok Andres. 
Kot je povedal, so različni producenti 
na 52. Teden slovenske drame prijavili 
39 uprizoritev, sam pa si jih je ogledal 

kar 68, kar je precej več kot lani (38), v 
pozitivnem smislu pa se število razliku-
je tudi od stanja v preteklih letih. Gre za 
besedila, nastala na podlagi slovenskih 
dramskih predlog, ki so bila premierno 
uprizorjena leta 2021 v produkciji tako 
institucionalnih kot tudi drugih gledališ-
kih hiš in ustanov. Kot ugotavlja Andres, 
je visoko število predvsem posledica zapi-
ranja kulturnega življenja v letih 2020 in 
deloma 2021. Posledica tega je tudi dej-
stvo, da se je produkcija slovenskih upri-
zoritev nevladnih producentov skoraj ize-
načila z institucionalno. 
»Uprizoritve, ki sem jih izbral v oba pro-
gramska sklopa, se osredinjajo na dve 

premisi: na temo aktualnega trenutka 
in na vprašanje, o čem si upamo govo-
riti. Sodobni čas se poraja v uprizoritvah 
najprej v izhodiščih samih besedil, v 
katerih najdemo: politično razdroblje-
nost, posameznika v nesolidarni družbi, 
psihična stanja z boleznimi, podnebno 
krizo, odvisnosti, katastrofičnost, pola-
rizacijo družbe (družine, skupnosti), 
občutek konca zgodovine ali trenutka 
tik pred kritičnim obratom. Umetniška 
obdelava aktualnega trenutka se nada-
ljuje z zgodovinskimi ali dokumenta-
rističnimi temami, ki z oddaljenosti, s 
postopki distance učinkovito spregovo-
rijo o težavah in dilemah, ki nas še kako 
zadevajo in nas vzpostavljajo,« izbor 
pojasnjuje selektor, ki poleg osrednjega 
merila, ki je vedno kakovost izbranih 
uprizoritev, poudarja, da izbor določajo 
tudi nekatere druge kategorije. »Med 
njimi je najizrazitejša vsebinska – torej 
prezentnost teme, ki jo predstavlja upri-
zoritev ali osrednje sporočilo uprizo-
ritve. Različne so tudi oblike naracije: 
od klasičnih, dramskih uprizoritvenih 
postopkov do avtorskih pristopov z ele-
menti performativnega, dokumentar-
nega in pripovedovalskega gledališča,« 
je v obrazložitev izbora še zapisal Rok 
Andres.
V tekmovalnem delu programa se bo 
za festivalske nagrade potegovalo osem 
predstav, v spremljevalni program je 
uvrščenih pet. Tekmovalni program 
tako sestavljajo predstave: Andrej 
Inkret: In stoletje bo zardelo. Primer 
Kocbek (Anton Podbevšek Teater in 
SNG Nova Gorica v sodelovanju s Can-
karjevim domom in Galerijo Božidar 
Jakac), režiser: Matjaž Berger; Simona 
Semenič: jerebika, štrudelj, ples pa še 

Na pohodu mlada dramatika
Selektor Rok Andres je izbral predstave v tekmovalni in spremljevalni program  
52. Tedna slovenske drame. 

O programu 52. Tedna slovenske drame sta spregovorila selektor predstav 
Rok Andres in direktor Prešernovega gledališča Jure Novak. / Foto: PG Kranj



V tekmovalnem programu bomo videli tudi predstavo lepe vide lepo gorijo, 
katere dve ponovitvi sta na sporedu tudi konec tega tedna. / Foto: Nada Žgank
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kaj (SNG Nova Gorica in Slovensko 
mladinsko gledališče), režiser: Jure 
Novak; Srečko Kosovel: Kons: Novi 
dobi, za oder priredila Katarina Morano 
in Žiga Divjak (Prešernovo gledališče 
Kranj), režiser: Žiga Divjak; Simona 
Semenič: lepe vide lepo gorijo (Prešer-
novo gledališče Kranj), režiserka: Maša 
Pelko; Barbara Zemljič: Olje črne kumi-
ne (Mestno gledališče ljubljansko), 
režiserka: Barbara Zemljič; Nina Rajić 
Kranjac: Solo (Slovensko mladinsko 
gledališče in Maska Ljubljana), režiser-
ka: Nina Rajić Kranjac; Drago Jančar, 
Janez Pipan: To noč sem jo videl (Dra-

ma SNG Maribor, Burgtheater, Jugoslo-
vensko dramsko pozorište, Cankarjev 
dom), režiser: Janez Pipan; Počemučka 
(Nataša Keser, Klemen Kovačič, Karolí-
na Kotrbová, Aljoša Lovrić Krapež, Filip 
Mramor, Domen Novak, Nejc Potočan, 
Filip Štepec, Miranda Trnjanin): Under 
construction (Gledališče Glej), režiser: 
Aljoša Lovrić Krapež. 
Spremljevalni program sestavlja pet 
predstav, in sicer: Branko Završan in 

ansambel: Bodi gledališče! (Slovensko 
ljudsko gledališče Celje), režiserka: Iva-
na Djilas; Matej Recer, Gregor Zorc: 
Kako smo prišli do sem? (Moment in 
Gledališče Glej); Doroteja Nadrah: Pot-
res (Hiša kulture Celje in AGRFT); Žiga 
Divjak in igralci: Vročina (Slovensko 
mladinsko gledališče, steirischer herbst 
21', Maska Ljubljana), režiser: Žiga Div-
jak; in Varja Hrvatin: Zelda (Slovensko 

mladinsko gledališče), režiserka: Varja 
Hrvatin.
Kot je napovedal direktor Prešernovega 
gledališča Jure Novak, tudi letos pripra-
vljajo bogat dodatni program s širokim 
naborom različnih dogodkov. »Tradici-
onalni Dan nominirancev bomo v sode-
lovanju s SLOGI in AGRFT še dodatno 
podprli z dramaturškimi analizami 
besedil. Predstavili bomo nove prevo-
de slovenske dramatike v bolgarščino, 
nadaljevali promocijo novih prevodov 
Cankarja z analitičnimi branji članov 
inštituta ITI z vseh celin. Problemska 
polja bodo odpirali kolegi iz DGKTS 
in ZDUS, v sodelovanju s slednjimi in 
DGR pa pripravljamo celodnevno sreča-
nje dramatikov in režiserjev. Program 
52. TSD bomo še dodatno popestrili s 
koncerti in vsebinami za otroke in mla-
dino.« 
Delati je že začela tudi strokovna žirija 
za podelitev nagrade Slavka Gruma 
2022 ter nagrade za mladega dramatika 
2022, ki jo sestavljajo Vesna Jevnikar, 
Tomaž Toporišič in Jakob Ribič. Na 
natečaj za najboljše novo slovensko 
dramsko besedilo je prispelo 29 besedil 
za Grumovo nagrado ter 9 besedil, ki se 
potegujejo za nagrado za mladega dra-
matika. 

 Rok Andres: 
»Uprizoritve, ki sem jih 
izbral v oba programska 
sklopa, se osredinjajo na dve 
premisi: na temo aktualnega 
trenutka in na vprašanje, o 
čem si upamo govoriti.«

Prešernovo gledališče se bo na festivalu predstavilo tudi z uprizoritvijo 
Srečko Kosovel: KONS: NOVI DOBI režiserja Žige Divjaka. / Foto: Nada Žgank
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R
azstava malega formata v Mali 
galeriji, s katero se člani Likovne-
ga društva Kranj poslovijo od pre-
teklega leta, je dolgoletna tradicija. 

Kot že ime pove, se umetniki predstav-
ljajo s slikami malega formata oziroma 
skulpturami majhnih dimenzij. 
Galerija obiskovalcu že po pravilu ponu-
ja tako slogovno kot tematsko zelo širok 
razpon razstavljenih del. Posamezni 
avtorji namreč ustvarjajo v različnih 
likovnih tehnikah, vsak pa je ne glede na 
format pri tem seveda zvest tudi lastni 
avtorski poetiki. Ali kot k razstavi dodaja 
umetnostna zgodovinarka Ana Debe-
ljak: »Vsak izmed 43 sodelujočih umet-
nikov se izraža z različnimi tehničnimi 
postopki za likovno obdelavo materiala, 
kar pa vodi k različnim tipom likovne 
artikulacije. Tokrat so bili umetniki 
omejeni z velikostjo formata, kar je pri-
vedlo do atraktivnega učinka in kaže vso 
heterogenost izraza članov Likovnega 
društva Kranj.«  Mali format je ob risbi 

eno najelementarnejših likovnih izrazil, 
saj umetnikom omogoča enostavnejšo 
realizacijo svoje hipne ideje, medtem ko 
veliki formati zahtevajo povsem druga-
čen pristop. Zanimivo, da mali format 
zahteva tudi več samoiniciativnosti od 
gledalca. 
Članice in člani se na to zadnjo razsta-
vo v letu, ki se vselej nadaljuje tudi v 
januar, radi odzovejo s svojim likovnim 

prispevkom. Razstavljena dela so nosilci 
trenutnih subjektivnih občutij sodelujo-
čih. »Nekatera izmed del prodornemu 
gledalčevemu očesu razgaljajo njihovo 
intimno življenje, spet druga morda 
humorno zamisel, kar pa bi na večjem 
formatu vsekakor pridobilo dodatno 
širino,« dodaja Debeljakova. 
Na odprtju razstave so podelili tudi 
društvena priznanja najdejavnejšim čla-
nom pri pripravi Mednarodnega festiva-
la likovnih umetnosti 2021, podžupanu 
Mestne občine Kranj Janezu Černetu so 
namenili priznanje za sodelovanje z 
društvom, za dolgoletno organizacijsko 
delo v društvu pa je posebno priznanje 
prejel slikar Klavdij Tutta. Letošnjo raz-
stavo del malega formata spremlja kata-
log s predstavitvami umetnikov, ki 
tokrat razstavljajo, v društvu pa so ga 
pripravili skupaj s pokroviteljico Zavaro-
valnico Triglav, s katero društvo uspeš-
no sodeluje že več kot trideset let. Raz-
stava Mali format bo na ogled do 5. 
februarja. 

Mali format v Mali galeriji
A dvakrat malo je veliko – na razstavi Mali format '21 se v Mali galeriji predstavlja kar triinštirideset 
članov Likovnega društva Kranj.

Razstava del malega formata prinaša raznolike umetniške pristope. 

V skladu z zaščitnimi ukrepi med pogovorom dolgoletni člani društva slikarji 
Marko Tušek, Klavdij Tutta in Franc Vozelj / Foto: arhiv LD Kranj
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Pridruži se nam na našem 
slavnem zajtrku! Med 

tednom do 10:45 in med 
vikendi do 11:45 ure. Se 

vidimo!
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Besedilo: Igor Kavčič

O
b zaznamovanju 150. obletnice rojstva Jožeta Plečnika, 
ta sledi prav to nedeljo, 23. januarja, je konec preteklega 
leta v sodelovanju Mestnega muzeja Ljubljana in Foru-
ma Ljubljana oziroma revije Stripburger izšel strip o 

Plečniku. Moči je združil že uveljavljeni scenaristično-risarski 
tandem, zgodovinar Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić. Po 
odlični stripovski biografiji Ivana Cankarja sta se torej lotila še 
enega velikana slovenske kulture, arhitekta Jožeta Plečnika. 
V stripu Plečnik in pika sledimo njegovi ustvarjalni poti, ki se 
je začela na Dunaju in nadaljevala v Pragi in rodni Ljubljani, 
kjer je ustvaril številne arhitekturne in urbanistične projekte. 
Strip pred nas razgrne nadvse bogat Plečnikov opus, hkrati 
pa v njem dodobra spoznamo tudi njegove osebne poglede na 
arhitekturo, njegovo naravo in značaj ter miselni svet intelek-
tualca in umetnika, ki je bil mojster v ustvarjanju svojstvenih 
arhitekturnih vizij. 
Soavtorja sta snovanje stripa predstavila v enem od decembr-
skih četrtkovih večerov v iskrivem pogovoru s Tonijem 
Cahunkom (času primerno ste ga lahko spremljali tudi na 
spletu). V pritličju knjižnice pa bo še vse do sredine marca na 
ogled razstava z izborom originalnih stripovskih tabel. Hkrati 
v vitrinah lahko začutite tudi del ustvarjalnega vesolja, ki 
Zorana Smiljanića spremlja pri njegovem delu. 

Plečnik in pika
Ob izidu stripa o Plečniku so v Mestni knjižnici Kranj pripravili razstavo in pogovor z avtorjema 
Zoranom Smiljanićem in Blažem Vurnikom.

K sodelovanju vabijo likovnike, fotografe, kiparje in avtorje 
celovitih likovnih projektov. S pisno prošnjo, ki naj vsebuje 
opis del oziroma koncepta, tri fotografije reprezentativnih 
del, kratko osebno predstavitev, želeni termin in kontaktne 
podatke, naj se do 28. januarja 2022 obrnejo na naslov: 
Društvo Pungert Kranj (za galerijski svet), Trubarjev trg 6, 
4000 Kranj, ali po elektronski pošti na pungert@gmail.com. 

RAZSTAVNI TERMINI V GALERIJI PUNGERT

V pogovoru so Plečnikovo zgodbo v stripu zaokrožili Blaž 
Vurnik, Zoran Smiljanić in Toni Cahunek. / Foto: Nina Svetelj
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A
kademski vaterpolo klub (AVK) 
Triglav je bil zadnji teden starega 
leta organizator sicer tradicional-
nega mednarodnega božično-no-

voletnega turnirja, ki se po novem ime-
nuje Olympic Hopes. Na njem so se 
pomerili mladi vaterpolski upi letnika 
2009 in mlajši.
Turnir, ki je lani zaradi epidemije covi-
da-19 odpadel, je tokrat postregel z zani-
mivimi obračuni, tekmovalo pa je šest 
ekip iz Srbije, Hrvaške in Slovenije. 

Mladi so odigrali kar petnajst tekem, 
največ znanja pa so prikazali gostje iz 
ekipe srbskega Šabca, ki so slavili prav 
na vseh tekmah. Drugo mesto je osvojil 
Medveščak, tretja je bila ekipa Primorja, 
četrta pa Opatija (vse tri Hrvaška). Na 
peto mesto se je uvrstila ekipa srbskega 
Valisa, mladi upi kranjskega kluba so po 

Praznični turnir mladih 
vaterpolistov
Kranjski olimpijski bazen je tik pred novim letom gostil mednarodni turnir za mlade vaterpoliste,  
ki so ga poimenovali Olympic Hopes.

Triglavovi mladi vaterpolisti so na domačem turnirju nabirali tekmovalne izkušnje.
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Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

Izbirali boste 
lahko med več kot 
petdesetimi recepti 
in pripravili: prestice, 
kuminove palčke, 
koruzne krekerje, 
fino sirovo pecivo, 
fižolove pogačice, 
profiterole, 
empanade, grisine, 
pirine krekerje, 
sirove polžke, 
svedrce s slanino, 
čapate in druge 
hrustljave dobrote. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

8,70
EUR

štirih porazih in remiju proti Primorju 
zasedli šesto mesto. 
»Kljub temu da so naši mladi vaterpo-
listi osvojili zadnje mesto, so bile tek-
me zanje velika spodbuda, saj so videli, 
kako je igrati v konkurenci ekip, ki ima-
jo doma organizirana močna tekmova-
nja. Nekaj tekem je bilo zelo izenačenih 
in na koncu smo lahko zadovoljni,« 
je po turnirju v imenu organizatorjev 
povedal Krištof Štromajer, saj je trener 
mladih Triglavanov Tadej Peranovič tik 
pred tekmovanjem zbolel.
Kranjski prireditelji tekmovanja so bili 
ob koncu druženja veseli dejstva, da 
so jih vse gostujoče ekipe pohvalile za 
organizacijo turnirja. Kot je še pojasnil 
Štromajer, pa so bili v klubu veseli, ker 
so z ekipami navezali stike, ki jim bodo 
v pomoč pri razvoju, saj v Sloveniji za 
ta letnik mladih vaterpolistov ni prave 
konkurence. 
»So pa ravno fantje te starosti v našem 
klubu zelo številni in želimo si, da bi 
lahko napredovali,« je po zaključenem 
turnirju pojasnil Krištof Štromajer. 
Za AVK Triglav so nastopili: David 
Berić, Aljaž Bukovšek, Nikola Čajić, 

Aljaž Drolc, Maksim Z. Gligorovski, 
Ožbej Goršič, Ažbe Kovač, Rok Logar, 
Marko Marinič, Patrik Mekinda, Alek-

sej Pen, Aleksandar Popović, Rožle Roz-
man, Urban Škulj, Bine Štromajer in 
Luka Vujanović. 

Na tekmi proti Primorju so se Kranjčani izkazali in osvojili točko.
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P
ri Rokometnem klubu Sava skr-
bijo za napredek okoli šestdeset 
deklet. Imajo ekipe starejših deklic 
A in B, mladinke in članice. Poleg 

tega organizirajo tudi interesne dejavno-
sti na osnovnih šolah. 
Vse njihove ekipe nastopajo v državnem 
prvenstvu. Članice igrajo v prvi državni 
rokometni ligi za ženske – zelena sku-
pina. »Pri mlajših kategorijah so cilji 
predvsem uspešno igranje v obstoječih 
ligah in vzgoja igralk za višje kategorije. 
Osnovni cilj vsega skupaj je seveda, da se 
dekleta družijo ob športu, da spodbujamo 
zdravo življenje in kolektivni duh. Cilji 
članske ekipe pa so čim višja uvrstitev v 
pokalu. Prvo oviro, Zvezdo Logatec, smo 
že preskočili. Ob ugodnem žrebu lahko 
dosežemo odmevno uvrstitev. V zeleni 
skupini pa je naš cilj uvrstitev na eno od 
prvih dveh mest, kar nam prinaša igranje 
kvalifikacij za kvalitetnejšo, modro sku-
pino. V zadnji članski tekmi minulega 
leta so dekleta premagala Olimpijo s 33 : 
32, kar je lepa spodbuda za naprej. Ima-
mo tudi tri občasne reprezentantke letni-
kov 2004 in 2005. To pomeni, da smo 
na pravi poti,« pravi predsednik Roko-
metnega kluba Sava Kranj Janek Rauter 
in dodaja, da pridobivanje igralk poteka 
po osnovnih šolah preko interesne dejav-
nosti, bolje pa zadnje obdobje sodelujejo 
tudi z okoliškimi ženskimi klubi, ki so 
prepoznali njihovo dobro delo. 
»Tako se lažje dogovarjamo za prestop 
oziroma posojanje obetavnih mladih 

igralk. Sicer pa je precej težko, saj se 
staršem mogoče zdi to pregrob šport za 
dekleta,« dodaja Rauter in pojasnjuje, 
da so pogoji za trening v Mestni občini 
Kranj bolj slabi kot ne, zato večino tre-
ningov opravijo v telovadnici Biotehniš-
kega centra Naklo v Strahinju. »Tam z 
odgovornimi odlično sodelujemo in 
imajo res veliko posluha za naše potre-
be. V naši občini pa se je v zadnjem času 
stanje še poslabšalo, saj je dvorana v 
vojašnici namenjena cepljenju in je ni 

moč uporabljati. Naj znova poudarim, 
da je v Kranju nujna izgradnja večna-
menske dvorane. Brez vlaganj v infras-
trukturo bo kranjski šport zaostajal ozi-
roma rezultati že sedaj niso taki, kot bi 
lahko bili. Kljub temu v klubu vlagamo v 
razvoj igralk. Z letošnjim letom imamo 
tudi trenerja vratark in v zadnjih mese-
cih je že viden napredek. Imamo tudi 
kondicijsko trenerko in hodimo na več-
dnevne priprave v Umag. Brez tega eno-
stavno ne gre,« še pravi Janek Rauter. 

Rokometašice Save  
v zeleni skupini
Članska ekipa deklet iz Rokometnega kluba Sava v tej sezoni igra v zeleni skupini v prvi državni ligi.

Rokometašice Save so borijo za čim boljše uvrstitev v pokalu in državnem 
prvenstvu.
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

V 
okviru Zveze športnih društev 
Sava in Nogometnega kluba 
Sava Kranj se že pripravljajo na 
okroglo obletnico. Tako so ob 

koncu minulega leta gostili nogomet-
nega reprezentanta in enega izmed 
najboljših slovenskih nogometašev 
Josipa Iličiča, ki se je z veseljem odz-
val na povabilo in preživel popoldne z 
najmlajšimi. Prav njim v športnih 
kolektivih posvečajo posebno pozor-
nost, pa naj bo to pri vključevanju 
otrok v šport kot tudi z ustvarjanjem 
optimalnih pogojev za vadbo. Pri tem 
vsi poudarjajo socializacijo otrok, 
povezovanje, razvoj gibalnih in moto-
ričnih sposobnosti, navajanje na zdra-

vo življenje, motivacijo in razvijanje 
delovnih navad. Klubi v Stražišču v 
tem letu načrtujejo še številne dogod-

ke, jeseni pa bo Zveza športnih druš-
tev Sava Kranj aktivnosti zaključila s 
slavnostno akademijo. 

Okrogla obletnica v Stražišču
V Stražišču letos beležijo sto let organizirane športne vadbe. 

Josip Iličić je obiskal mlade nogometaše NK Sava.

OBJEKT Z OSKRBOVANIMI 
STANOVANJI 
Pritličje in štiri nadstropja, 34 stanovanj, 
tipološko različnih velikosti, kletna etaža 
namenjena parkiranju. V pritličju lokal 
namenjen storitveni dejavnosti. 
Stanovanja orientirana na jugovzhodno 
stran z balkoni, stanovanja na 
severozahodnem delu z ložami. V zgornji 
etaži poleg stanovanjskih enot tudi večji 
skupni prostor s teraso, namenjen 
druženju in rekreaciji.

Lokacija: Kranj, Planina I
Začetek prodaje: januar 2022
Zaključek gradnje: poleti 2023

Informacije:
∆ga. Suzana Borak
∆suzana.borak@domplan.si
∆04 2068 773 in 030 641 621
∆https://oskrbovana.si/   
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

H
okejisti Triglava so po decem-
brskih okužbah in odmoru po 
novem letu spet v zmagovalni 
formi. V četrtfinalu državnega 

prvenstva so si prejšnji teden po dveh 
zmagah proti ekipi MK Bled priborili 
nastop v polfinalu, med štirimi najbolj-
šimi slovenskimi ekipami.
»V drugi polovici decembra smo imeli v 
garderobi okužbo s koronavirusom, kar 
pomeni, da je bilo nekaj fantov v karan-
teni. Tako treningi niso bili takšni, kot 
bi morali biti, zato smo malce negotovi 
začeli četrtfinale državnega prvenstva. 
Naš nasprotnik je bila ekipa z Bleda, ki 
se je na prvi četrtfinalni tekmi v Kranju 
izkazala zlasti na začetku tekme. Kas-
neje so bile odločilne naše izkušnje in 
slavili smo z visoko razliko. Kljub temu 
smo vedeli, da nas na povratni tekmi na 
Bledu čaka težak obračun. To se je tudi 
zgodilo, saj se je tekma po rednem času 
končala z neodločenim izidom in slavi-
li smo šele po podaljšku. Kljub vsemu 

mislim, da smo se zasluženo uvrstili 
v polfinale, kjer nas čaka ekipa Slavija 
Junior,« je četrtfinalna obračuna povzel 
glavni trener Gorazd Drinovec in dodal, 
da tudi uvrstitev v veliki finale ni nemo-
goča, saj imajo z ekipo Slavija Junior v 
tej sezoni tako zmage kot poraze.
»Mislim, da je ekipa iz Zaloga prema-
gljiva, čeprav od lanske sezone v naši 
ekipi manjka pet igralcev. K sreči so 
mladi dobro zapolnili te vrzeli. Tekmo 
v gosteh v Zalogu smo izgubili, doma 
smo zmagali, na zadnji tekmi pa so 
oni slavili v zadnji minuti. Tako bodo 
tekme gotovo lepe in napete do konca, 
vsekakor pa je Slavija Junior ekipa, ki 
jo lahko premagamo in dosežemo nov 
zgodovinski uspeh ter uvrstitev v fina-

le,« je tudi povedal trener Drinovec, ki 
ga z moštvom čakajo tudi nastopi v kon-
čnici Mednarodne hokejske lige (IHL), 
kjer bodo spomladi branili naslov prva-
kov.
»V Mednarodni hokejski ligi smo bili 
po prvem delu uvrščeni na drugo mes-
to, začeli pa smo že tekmovanja v dru-
gem delu. Lahko rečem, da je bil za nas 
malce nepričakovan poraz s Siskom, ki 
so bili zmagovalci tako imenovane juž-
ne skupine. Razmerje v strelih je bilo 
sicer v našo korist, vendar imajo oni 
odličnega vratarja. Kljub temu smo že 
uvrščeni v končnico lige, ki se bo začela 
marca, in v njej si želimo začeti s čim 
višjega položaja,« je še dodal Gorazd 
Drinovec. 

Hokejisti Triglava v polfinalu
Po dveh zmagah proti ekipi MK Bled so si hokejisti kranjskega Triglava priborili nastop v polfinalu 
državnega prvenstva, v katerem se merijo z ekipo Slavija Junior.

Hokejisti Triglava so v četrtfinalu državnega prvenstva premagali ekipo  
Bleda.

 V drugi polovici 
decembra smo imeli 
v garderobi okužbo s 
koronavirusom, kar pomeni, 
da je bilo nekaj fantov v 
karanteni. Tako treningi niso 
bili takšni, kot bi morali biti, 
zato smo malce negotovi 
začeli četrtfinale državnega 
prvenstva.«
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Znano je, da nogometna šola dela dobro, saj so Aljaž Dri-
novec, Žan Bunić, Luka Čadež, Jaroš Čadež, Kjire Nova-
kov, Nejc Skok Jekovec, Tihomir Maksimović, Maksim 
Vid Beljkaš, Drejc Kostić, Kristjan Cvetić so imena, ki vse 
bolj redno zapolnjujejo seznam slovenske reprezentance. A 
tudi sama šola vstopa v novo poglavje, saj je pridobila dve 
veliki okrepitvi.
Na prvem treningu v letošnjem letu je novega trenerja 
dobilo tudi kadetsko moštvo. To je postal Brane Pavlin, ki 
je lastnik trenerske licence PRO ter nekdanji nogometaš Tri-
glava in Naklega ter nekdanji trener članske ekipe Triglava 
in številnih drugih slovenskih klubov.
"Vesel sem, da je vodstvo kluba opazilo moje delo. Prevzem 
kadetskega moštva prinaša tudi veliko odgovornost pa tudi 
osebni izziv, ki ga bom skušal izkoristiti za napredovanje tudi 
na osebnem nivoju. Moštvo je pravo in verjamem v fante ter 
njihov uspeh, prepričan sem, da bom svoje znanje in izkušnje 
lahko prenesel na fante ter ekipo dvignil na višji nivo," je dejal 
Brane Pavlin ob prvem treningu. 
Tudi mladinska izbrana vrsta Nogometnega kluba Triglav 
Kranj ima novega trenerja. To je postal Aleš Dolinar, ki se 
je kot članski trener izpopolnjeval v Lescah, na Bledu in pri 

NK Sava iz Kranja, ki sicer nastopajo v tretji slovenski nogo-
metni ligi.
"To, da sem dobil vabilo za delovanje v največjem gorenjskem 
nogometnem klubu, mi je v veliko čast pa tudi izziv. Imamo 
super pogoje za treniranje ter zelo kvalitetno moštvo in upam, 
da bom prinesel nov zagon in s tem vrhunske rezultate in 
napredovanje posameznikov," je ob prvem treningu dejal 
Dolinar.
Aleš Dolinar je lastnik trenerske licence PRO in se po dvaj-
setih letih vrača med bordo-bele. Tokrat v trenerski funkciji.
Okrepitve z igralci se kažejo tudi v članski izbrani vrsti, ki se 
intenzivno pripravlja na vrnitev na prestol druge slovenske 
nogometne lige. Fantje bodo še pred začetkom drugega 
dela opravili vrsto priprav in prijateljskih tekem, med dru-
gim z Mariborom in Rijeko. 
Tudi poslovni del kluba se pripravlja na spomladanski del 
prvenstva, ko bo obiskovalcem na voljo lepo število novo-
sti, med drugim tudi nakup pijače kar na tribuni. Svojim 
podpornikom pa bodo že v naslednjih tednih predstavili 
kartico ugodnosti, ki jo bodo lahko uporabili pri vseh sto-
ritvah nogometnega kluba ter na ta način prejeli tudi del 
kupnine nazaj na svoj račun. Klub želi s tovrstnim sistemom 
ugodnosti nagraditi zveste obiskovalce tekem. 

Triglavova nogometna šola  
z novimi okrepitvami 

w w w. n k t r i g l a v. s i



Katja Čebron je sicer Kranjčanka, a že lep čas živi v Podljubelju. 

Odločila se je, da je poleg njenega kozmetičnega salona na Jami 

čas za še enega – ki bo bližje njenemu domu. In tako je nov salon 

odprla v Tržiški Bistrici. Ponudba salona bo obogatena še s strojno 

limfno drenažo. Na fotografiji je Katja Čebron z Majo Sušnik, ki jo 

ravno tako lahko srečate v novem tržiškem salonu. A. B. / Foto:  

Tina Dokl

Oktobra lani so v Elegans hotelu na posestvu Brdo, ki je dobil ime po enem iz rodu kačjih pastirjev, ki jih najdemo na posestvu, začeli serijo nedeljskih t. i. brunchev lokalnih dobrot. Kulinarični dogodek se je izjemno dobro prijel. Na enem od brunchev smo srečali tudi Laro Ručman, ki nam je prijazno razložila, kaj vse se skriva v pijači dobrodošlice. Takrat so kombinirali peneče vino s hruškovim sokom.  A. B. / Foto: Alenka Brun

Bodimo drug ob drugem – pod tem naslovom je priznani kranjski Komorni pevski zbor Mysterium pod taktirko Lovra Freliha pripravil koncertna večera božičnih skladb v župnijskih cerkvah v Adergasu in Stražišču. Njihovi koncerti ostajajo dobro sprejeti pri kritikih in priljubljeni pri občinstvu. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Preko Poljske in 
Hollywooda zopet v 
Kranju. Dejstvo, da 
sta povsem zasvojena 
s čari filma, sta 
s slikovitimi 
zgodbami izza 
kulis dinamičnega 
snemanja svojih 
filmov vsem zbranim 
v Stolpu Škrlovec 
dokazala režiserja 
Mitja Okorn in 
Jan Belcl. Več kot 
uspešen vpis na 
mednarodni cinefilski 
zemljevid. S. L. / Foto: 
Primož Pičulin

Kranjski kuharski mojster Jožef Oseli je s soprogo Metko na Brdu pripravil pregledno razstavo 

ob izidu veličastnega knjižnega dela, v katerem avtor popisuje nepozabne izkušnje na razgibani 

življenjski poti – od vloge vodje protokolarne strežbe pri nekdanjem predsedniku Titu do kasnejšega 

obdobja, ko se je povsem zlil s kulinaričnim svetom. S. L. / Foto: Primož Pičulin



Triglavska magistrala je edina slovenska večdnevna turnosmučarska pot. Maj Štirn, Mark Hafner, Aljaž Rupar in Maša Grošelj so se odločili, da jo »odfurajo«, Lenart Megušar pa je dogodivščino zabeležil. »Res je lepa tura. Izjemni razgledi. Želimo, da se ljudje tega zavejo. To je popolnoma drug svet. Težko začutiš takšen mir, kot je tu,« se strinjajo fantje in dekle ter dodajo še, da od tod tudi naslov filma: Odmaknjen svet. Premiero je lani gostilo Prešernovo gledališče, zanimanje za ogled filma pa je presenetilo celo ustvarjalce, ki sicer prihajajo iz Škofje Loke in Kranja. A. B. / Foto: Alenka Brun

Manca Končnik je Kamničanka, ki ustvarja v 

Kranju. V starem mestnem jedru ima atelje, njen 

barvit in izviren nakit pa je prepričal že marsikatero 

Slovenko. »Rada imam geometrijo. Ustvarjala 

sem slike iz pleksi stekla in so mi pri razrezu 

ostajali delčki. Poigrala sem se in tako je nastal 

trikotni prstan. Všeč so mi bile čiste oblike in 

malce drugačen končni izdelek.« Razmišlja tudi 

o liniji oblačil. Da se je ustalila v Kranju, je mlado 

ustvarjalko prepričal dovolj velik in sedaj svetel 

prostor z oboki, v katerem si je uredila razstavni 

prostor in manjšo delavnico. Nadela mu je ime 

Mancca. A. B. / Foto: Alenka Brun

Vesna Slapar, odlična igralka Prešernovega gledališča, ki v zadnjih dveh 

letih navdušuje v vlogi Pike v monopredstavi Večja od vseh, je nedavno 

slovesnost v Dražgošah v družbi igralskih kolegov Katarine Stegnar in 

Primoža Bezjaka iz Slovenskega mladinskega gledališča oplemenitila z 

recitiranjem Kajuhovih pesmi. I. K. / Foto: Tina Dokl

Robert Kavčič in Ciril Roblek, prvi iz Kranja, drugi iz Bašlja, nista člana kakšnega narodno-zabavnega ansambla, sta pa nepogrešljiva muzikanta v veseloigri Županova Micka, ki jo v Prešernovem gledališču igrajo že celih dvajset let. Tako dolgo, da se je Robert, nekoč organizator v gledališču, medtem že upokojil, Cirilu pa igralke in igralci zaupajo kot dolgoletnemu inscipientu – tistemu, ki skrbi, da predstava nemoteno poteka. I. K. / Foto: Igor Kavčič
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

Besedilo: Ana Šubic

V 
okviru projektu Slovenija kvač-
ka, ki ga je sprožila Guinnessova 
rekorderka v kvačkanju, Korošica 
Jadranka Smiljić, se je 211 kvačka-

ric in en kvačkar že jeseni lotilo kvačka-
nja grbov vseh 212 slovenskih občin – s 
ciljem zaznamovati 30-letnico samostoj-
ne Slovenije in se s kvačkarskim podvi-
gom hkrati vpisati v Guinnessovo knjigo 
rekordov. Vseslovenski akciji, ki poteka 

pod okriljem zavoda Ustvarjalno srce in 
pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika države Boruta Pahorja, sta se pri-
družili tudi ustvarjalki Kulturno umet-
niškega društva Bitnje Mateja Arhar in 
Ivica Vreš. Arharjeva, ki prihaja z Brega 
ob Savi, je nakvačkala grb Mestne občine 
Kranj, Ivica Vreš pa je Šenčurjanka in je 
ustvarila šenčurski grb. 
Vsi grbi so izdelani v tehniki C2C, pri 
kateri so kvačkarice ustvarjale po dia-
gonali iz kota v kot. Prejele so barvno 
predlogo – shemo, pretvorjeno v kva-

dratke, navodila in slovensko prejo, 
izdelano v Majšperku. Kot je pojasnila 
Mateja Arhar, je bilo delo naporno, saj 
je izdelek postajal vse večji in težji. Pri 
izdelavi je bilo treba v vsaki vrsti večkrat 
zamenjati barve, zato je na zadnji stra-
ni nastajala obsežna zbirka niti, ki jih je 
bilo kasneje treba všiti, kar je bilo precej 
zamudno. Končna velikost šenčurskega 
grba je 120 krat 150 centimetrov, kranj-
ski pa je še nekoliko večji in meri 150 
krat 150 centimetrov. »Vsaka od naju 
je v izdelavo grba vložila približno sto 

Tudi Kranj kvačka
Projektu Slovenija kvačka sta se pridružili tudi ustvarjalki Kulturno umetniškega društva Bitnje Mateja 
Arhar in Ivica Vreš. Prva je nakvačkala kranjski grb, druga pa šenčurskega. 
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BREZPLAČEN  
PRVI PREGLED

IN  
30 % POPUSTA  

NA ČIŠČENJE  
ZOBNEGA KAMNA

s predložitvijo  
oglasa

NOVO! 
Rešitev za brezzobo čeljust: 
Totalna proteza na 4 implantatih

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite: 051 489 055 ali 051 357 200 ali nam pišite na zobna@fabjan.si
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prostovoljnih delovnih ur. Tudi kakšna 
noč je bila neprespana, da sta nastala 
izjemna kvačkana izdelka,« je razkrila 
Mateja Arhar. Rok za izdelavo grbov je 
bil sicer 26. december, dan samostojno-
sti in enotnosti.
Ker se je izkazalo, da 212 grbov ne bo 
zadoščalo za vpis v Guinnessovo knji-
go rekordov, je pobudnica predlagala 
razširitev projekta na tisoč kvačkanih 
izdelkov. Sodelujoče kvačkarice je 
tako povabila h kvačkanju dodatnih 

izdelkov. Dokončati jih morajo do 28. 
januarja, ko je predvidena izdelava 
posnetka celotne zbirke za Guinnessov 
rekord. Grbi in drugi kvačkani izdelki 
so ta čas že v pregledovanju v Slovenj 
Gradcu. 
Grbe vseh 18 gorenjskih občin si bo 
predvidoma spomladi možno ogledati 
na skupni razstavi v avli Mestne občine 
Kranj. Sprva je bilo mišljeno, da jih 

bodo na ogled postavili že ob 8. febru-
arju, slovenskem kulturnem prazniku, 
a so zaradi slabe epidemiološke slike to 
idejo opustili, je pojasnila Arharjeva. 
Povedala je še, da bodo v okviru projek-
ta izdelali tudi virtualni muzej, v kate-
rem bodo predstavljeni vsi slovenski 
grbi in njihove zgodbe pa tudi občine, 
prav tako bodo urejene povezave do nji-
hovih najzanimivejših destinacij. 

Šenčurski grb, ki ga je ustvarila Ivica 
Vreš

Kranjski grb, ki ga je nakvačkala Mateja Arhar, meri 150 krat 150 centimetrov.
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Besedilo: Maša Likosar

R
otary klub Kranj je bil ustanovljen 18. januarja leta 1939 
in se je z vmesnim premorom reaktiviral leta 1998. 
Eden izmed njihovih bolj odmevnih projektov je Tudi ti 
si angel njihovega člana Janeza Štrosa, s katerim poma-

gajo otrokom s posebnimi potrebami že od leta 2016. V letu 
2019 so skupaj z Distriktom 1912 projekt predstavili na razstav-
nem paviljonu, na Rotary konvenciji v Hamburgu. »S projek-
tom smo skupno zbrali že več kot dvesto tisoč evrov sredstev, 
kar si štejemo za velik uspeh. S sredstvi pomagamo pri nakupu 
tehničnih pripomočkov, opreme za multisenzorne in gibalno 
senzorne sobe, glasbene sobe in še veliko več, vse z namenom 
omogočiti otrokom kvalitetnejše preživljanje časa, razvijanje 
čutil in osebnosti,« je povedal Iztok Kraševec, ki je predsed-
stvo kranjskega Rotary kluba prevzel lani, pred tem je vrsto 
let opravljal funkcijo zakladnika. Kraševec je tudi eden izmed 
ustanovnih članov, ki je leta 2021 ob desetletnici Distrikta 1912 
prejel jubilejno distriktno priznanje za vsa sodelovanja in priza-
devanja pri delu v domačem klubu ter za pomemben prispevek 
k ugledu in razvoju RI Distrikta 1912. 
KLJUB EPIDEMIJI DOBRODELNI Dobrodelno udejstvovanje 
kranjskega Rotary kluba je, tako kot večino dejavnosti, okrnila 
epidemija covida-19. »Naša aktivnost se je malce zaustavila, 
a ne popolnoma. Še vedno smo sodelovali v distriktnih pro-
jektih, zbirali sredstva v okviru omenjenega projekta Tudi ti 
si angel. Pomagamo pri izgradnji Šolskega centra za otroke s 
posebnimi potrebami v Keniji, kjer smo podprli projekt Kul-
turno-izobraževalnega društva ELA, ki ga vodi naša rojakinja 
Jana Dular Wang’ombe in že od leta 2008 deluje in živi v 
državah vzhodne Afrike,« je pojasnil Kraševec in nadaljeval: 
»S projektom robotike še vedno sodelujemo pri vzpostavitvi 
tečajev robotike v osnovnih šolah. V šestih letih smo opremi-
li robotske učilnice osnovnih šol Predoslje, Simona Jenka, 
Staneta Žagarja in Orehek ter Gimnazijo Franceta Prešerna. 
Vsako leto peljemo skupino otrok na letovanje na Debeli rtič, 
v času epidemije nam žal to ni uspelo, saj nam razmere niso 
dopuščale. Doslej smo peljali že več kot devetdeset otrok in 

prizadevamo si, da bomo letos ponovno eni skupini omogočili 
brezskrbno uživanje ob morju.« 
Rotary klub Kranj, ki trenutno šteje 16 članov in velja za enega 
rednih klubov v Sloveniji z dvema kluboma podmladkov – 
Interact in Rotaract klub, se trenutno dogovarja z Mestno 
občino Kranj, da bi na enem od krožišču v mestu postavili 
njihov rotarijski znak. »Po vseh večjih mestih sveta, kjer so 
rotarijci dejavni, imajo na vhodu v mesto postavljen rotarijski 
znak, kar zlasti odraža tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo 
in njihovo dobrodelno angažiranost za lokalno prebivalstvo in 
med njim. Naš znak naj bi bil predvidoma postavljen na kro-
žišču pod Jelenovim klancem, a za zdaj smo še v fazi dogovar-
janja in upamo, da bomo s kranjsko občino dosegli konsenz,« 
je še povedal predsednik. 

Dobrodelnost kranjskega 
Rotary kluba
Rotary klub Kranj sodi med najstarejše klube v Distriktu 1912, ki je lani zaznamoval desetletnico 
delovanja in skupno vključuje 51 klubov.

Predsednik Rotary kluba Kranj Iztok Kraševec je prejel 
jubilejno distriktno priznanje. / Foto: osebni arhiv Iztoka Kraševca



Prečistite 
svoje telo  
in misli
Do 12. 2. izkoristite posebno ponudbo 
tretmajev za razstrupljanje telesa  
v frizersko-kozmetičnem salonu  
dm Studio.

Preverite  
več informacij!

Razstrupljanje 
telesa že od  
30 € dalje.
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Jezerska cesta 46, 4000 Kranj

delovni čas po predhodnem dogovoru
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Tina Dokl

B
arbara Fajfar iz Čirč se je z refleksoterapijo srečala pred 
dobrim desetletjem in pol, malo pred svojim štirideset-
im letom. V dar je prejela bon za refleksoterapijo, a niti 
ni točno vedela, kaj je to. Ko je izvedela, da gre za pose-

bno masažo stopal, je najprej pomislila, da to ni zanjo, da ji bo 
nelagodno, a se je v znak hvaležnosti vseeno odločila izkoristiti 
darilni bon. Refleksoterapija je občutno omilila njene dolgolet-
ne zdravstvene težave, kar je Barbaro tako navdušilo, da se je 
tudi sama izobrazila za refleksoterapevtko, ki sedaj že enajst let 
pomaga drugim.
Z REFLEKSOTERAPIJO NAD MIGRENE A vrnimo se k Barbari-
ni prvi izkušnji z refleksoterapijo. »Terapevtka mi je z dotiki, 
refleksi, ki jih je sprožila na podplatu, od koder potujejo po 
živčnem sistemu po celem telesu, olajšala strašne probleme 
z migrenami. Vse od desetega leta, ko me je zbil avto, sem 
imela migrenske napade, tudi večkrat mesečno, kar je vpliva-
lo na kvaliteto mojega življenja. Starša ste me vozila v Italijo, 
Avstrijo, dajali so mi različna zdravila, a ni bilo pravega učin-
ka. Zdravniki so menili, da bom skozi puberteto to prerasla, 
pa nisem; v bistvu je bilo vedno slabše, še zlasti ob menstru-
acijah,« se spominja Barbara. Še danes ima občasno napad 
migrene, a kot pravi, je masaža stopal oz. refleksoterapija tako 
olajšala njene težave, da ne vplivajo več na kakovost življenja. 

Ko se zgodijo mali čudeži
Refleksoterapija je Barbari Fajfar iz Čirč korenito spremenila življenje. Omilila ji je hude migrene,  
ki so jo spremljale od otroštva. Navdušena nad učinkovitostjo terapije je pustila službo in pred 
enajstimi leti tudi sama postala refleksoterapevtka.

»Lahko živim normalno, včasih pa nisem mogla. Ob napadu 
migrene nisem bila več sposobna normalne komunikacije. 
Napadi so postali znosni, skozi refleksoterapijo sem zadihala 
in se zaljubila vanjo.«
POMAGA PRI SAMOZDRAVLJENJU Barbara si je v otroških letih 
želela, da bi postala zdravnica, a ni imela dovolj lepih ocen. 
»Pomagati sočloveku se mi je zdelo največ, kar lahko narediš. 
In ko sem pri 40. letih spoznala, da ni treba, da si zdravnik, pa 
vseeno lahko pomagaš, da se nekdo bolje počuti, sem se zače-
la izobraževati za refleksoterapevtko. Počasi sem pustila slu-
žbo ter odprla samostojno podjetje in salon. Prvi dve leti sem 

Refleksoterapevtka Barbara Fajfar 
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ZOBOZDRAVSTVENO ASISTENTKO

ZOBOZDRAVNIKA/ZOBOZDRAVNICO

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

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

ZAPOSLIMO
Za nedoločen čas zaposlimo ZOBOZDRAVNIKA 
ali ZOBOZDRAVNICO z delovnimi izkušnjami.
Prednost imajo kandidati z izkušnjami v zaseb-
nem zobozdravstvu.
Zagotavljamo stimulativno nagrajevanje, delo v 
sodobnem zobozdravstvenem centru s special-
isti vseh področij zobozdravstva, lastnim zobo-
tehničnim laboratorijem in centrom za ustno 
higieno.

Za nedoločen čas zaposlimo ZOBOZDRAVSTVE-
NO ASISTENTKO. Nudimo zaposlitev za polni 
delovni čas v sodobni zasebni kliniki z mlado in 
dinamično ekipo. 

Prošnje z življenjepisom in delovnimi 
izkušnjami nam pošljite do 31.1., na naš 
elektronski naslov: info@osovnikar.com

 

se bolj ali manj učila ob masažah stopal. Na začetku niti sama 
nisem verjela, kako zelo učinkovita je lahko refleksoterapija, a 
so se začeli dogajati majhni čudeži,« je razložila. Na Akademi-
ji za inovativnost v Ljubljani je opravila strokovno usposablja-
nje za refleksoterapevta, dodatna znanja pa je pridobila še pri 
strokovnjakih s področja bioterapije Zdenku Domančiću in 
Marjanu Ogorevcu, terapevtki dr. Mileni Plut ... »Sedaj imam 
dovolj znanja, da si lahko zaupam. Ne zdravim, daleč od tega, 
lahko pa pomagam, da se človek samozdravi,« je razložila. 
STOPALA SO PRESLIKAVA CELEGA TELESA Refleksoterapija 
lahko poteka na različnih delih telesa, tudi na obrazu in dla-
neh, a Barbara najbolj prisega na masažo stopal. »Na stopalih, 
kjer se nam zaključi 70 tisoč živčnih končičev, so nekakšni 
gumbki, ki so povezani z našimi organi, živčnim sistemom, 
endokrinim sistemom, skeletom, mišičevjem, v končni fazi 
z našo dušo. Ko s prsti pritiskam živčne končiče, pošiljam 
signale, refleks do možganov, od tam pa potujejo naprej do 
ustreznega dela telesa, povezanega s točko pritiska. Na stopa-
lu imamo preslikavo celega telesa, in če pritisnem na točko, 
ki se nanaša na vranico, možgani pošljejo tja pozitiven signal, 
spodbudo, dotok energije. S pritiski na stopalih pride do poži-
vitve celega telesa, sicer pa ob masaži zaznam tudi morebitne 
blokade določenih točk, ki jim nato posvetim več pozornosti, 
da energijski tokovi lepše stečejo,« je razložila. 
ZAČUTI TUDI ŽALOST, SKRBI, STRAH, JEZO ... Kot je pojasnila, 
žalost obremenjuje pljuča, prekomerne skrbi vranico, veliko 
strahu pa ledvica. »Lepo se da pomagati preko stopal, ker se 
to začuti.« Če ob masaži začuti zatrdlino, kožne spremembe, 

glivice, kurja očesa ali npr. bradavice, je to lahko posledica 
neravnovesja v telesu in slej ko prej pride tudi do bolezni, je 
opozorila. »Če je sprememba zaznana na točki, ki se nanaša 
na jetra, to lahko pomeni njihovo zamaščenost, težave z men-
struacijo. Lahko pa niti še ne gre za težave na telesni ravni, 
pač pa šele na psihični. Morda je v nas preveč jeze, ki obreme-
njuje jetra. Večkrat rečemo, da nam gre nekaj na jetra. Lahko 
so krive zamere, ki jih ne znamo izpustiti iz sebe. A tudi tu 

se da pomagati s pritiski na določen del stopala, s čimer spro-
vociram, da posameznik lažje spravi jezo iz sebe in zadiha. 
Terapija je lahko tudi preventiva, da do jeze sploh ne pride,« 
je pojasnila Barbara.
UČINKOVITA TUDI PRI VNETJIH IN TEŽAVAH S PREBAVO  Refle-
ksoterapijo uporabljamo tudi kurativno. »Če gre denimo 
za vnetje ledvic ali mehurja, s pritiski na določene točke na 
stopalu povečamo dotok energije, da se vnetje prej pozdravi. 
Pomagati se da tudi pri začetkih prehlada; če še ni predaleč, se 
bo umiril, če pa je vnetja že preveč, pa pospešimo okrevanje. 
Refleksoterapija tudi odpravlja težave s prebavo, saj je masaža 

 Lahko živim normalno, včasih pa nisem 
mogla. Ob napadu migrene nisem bila več 
sposobna normalne komunikacije. Napadi 
so postali znosni, skozi refleksoterapijo sem 
zadihala in se zaljubila vanjo.«



točke za črevesje zelo učinkovita …« je 
naštevala.
Refleksoterapija je primerna tudi za 
nosečnice. »Sama je sicer ne izvajam, 
dokler ne začutijo ploda. Če bi prišlo do 
zapleta in bi mamica splavila, ne zaradi 
refleksoterapije, bi verjetno pomislila, 
da je lahko kriva tudi ta. Svoji hčerki 
sem stopala masirala od začetka noseč-
nosti, skoraj vsak dan. Refleksoterapija 
pripomore k lažjemu porodu, saj mehča 

medenico, vpliva na mlečne žleze in tvor-
jenje mleka,« je pojasnila sogovornica. 
BLIŽNJIC NI Ob tem je poudarila, da 
mora posameznik k refleksoterapiji pri-
stopiti z zavedanjem, da bližnjic ni. »S 
pritiskom na določene gumbke ne bo 
kar tako vse rešeno. Naše telo je neke 
vrste svetišče, biti moramo spoštljivi 
do sebe in narediti nekaj zase. Včasih 
pride kdo na terapijo in si misli, da 
bom jaz v 45 minutah oddelala svoje in 

da se bodo zgodili čudeži. Ne gre tako 
enostavno, jaz lahko samo pomagam 
odpraviti blokade in povečati energijske 
tokove, potem pa je na posamezniku, da 
spremeni pot, način razmišljanja, si pri-
sluhne, odvrže nepotrebno breme,« je 
opozorila Barbara. 
In kako pogosti naj bi bili obiski reflek-
soterapije? »To me marsikdaj vprašajo, 
a vsakemu odvrnem, da mora to začutiti 
sam. Nekateri prihajajo enkrat meseč-

no, da vzdržujejo stanje, spet drugi 
samo spomladi ali jeseni ob menjavi 
letnih časov, da se malce podprejo. Sta-
rejši radi pridejo pozimi, ko je zunaj 
mrzlo, ledeno in si ne upajo ven, da vsaj 
deloma nadoknadijo hojo, gibanje. Pri-
peljejo mi tudi dojenčke, ki imajo krče, 
in šolarje, ki imajo znanje, a ga ne zanjo 
pokazati, da se malo sprostijo, dobijo 
samozaupanje in se lažje zberejo,« je 
odvrnila. Refleksoterapije za domačo 

rabo se je možno naučiti tudi na tečaju, 
kjer udeleženci po besedah sogovornice 
dobijo občutek za stimulacijo točk na 
stopalih in dovolj znanja, da lahko izva-
jajo terapijo na svojih bližnjih in sebi. 
»V tem primeru sicer ni takega ugodja, 
kot če te masira nekdo drug, rezultat pa 
bo. Stopala lahko denimo stimuliramo 
tudi z drgnjenjem po različno velikih 
kamenčkih, ki si jih nasujemo v nek 
zabojnik,« je svetovala.
NOGE SI ZASLUŽIJO VEČ POZORNOSTI 
Opozorila je, da stopalom marsikdo 
posveča premalo pozornosti. »Noge 
nosijo ne samo našo fizično težo, ampak 
tudi psihično, zato si zaslužijo več spoš-
tovanja. Včasih so jih mazali tudi z 
napol pokvarjenimi kremami, češ da je 
za noge vse dobro. Ni res; izdelki, ki jih 
nanašamo na noge, morajo biti kakovo-
stni, saj vse absorbiramo v leto. Priporo-
čam tudi namakanje nog v kopelih. Lah-
ko dodamo sivko, ki pripomore k 
umiritvi, rožmarin izboljša cirkulacijo. 
Rastline za zeliščne kopeli lahko nabe-
remo in posušimo tudi sami, da si ne 
delamo dodatnih stroškov,« je še sveto-
vala Barbara Fajfar. 

 Žalost denimo obremenjuje pljuča, prekomerne skrbi 
vranico, veliko strahu pa ledvica. Lepo se da pomagati preko 
stopal, ker se to začuti.«
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Da bo bolečina čim manjša in okrevanje hitro
Vas je nepopisno strah obiskati 
zobozdravnika? Iščete izgovore in čakate 
do trenutka, ko je obisk neizogiben? 
Strah je običajno povezan z bolečino. 
S pripravo na poseg in podpornimi 
terapijami po posegu v Centru Hočevar 
poskrbimo, da je bolečina minimalna in 
okrevanje optimalno.

Večji posegi v ustni votlini so za 

paciente tako fizično kot psihično velika 

obremenitev. Zato v Centru Hočevar velja 

načelo celostne obravnave pacienta.

Velik poudarek dajemo na predoperacijsko 

pripravo z vitamini, minerali in 
mikroelementi. Ob posegih uporabljamo 

matične celice in rastne faktorje, ki jih 

po posebnem postopku pridobimo iz 

pacientove lastne krvi, kar pripomore k 

hitrejši in boljši regeneraciji.

Podporne terapije  
po operativnem posegu

  Takoj po posegu svetujemo hlajenje 
operiranega področja s posebno hladilno 
napravo. Posledično je postoperativna 

oteklina minimalna in okrevanje  

optimalno. V ta namen imamo v našem 

centru posebno sobo, v kateri lahko v  

miru počivate.

  V nadaljevanju predlagamo terapijo 
kraniosakralne resonance, ki je 
namenjena razbremenitvi napetosti, ki se 
ustvari med operativnim posegom, tako na 
mehkih kot na trdih tkivih (dlesen, kost) kot 
tudi v čeljustnem sklepu. V Centru Hočevar 
vedno znova vidimo, da je s kraniosakralno 
terapijo okrevanje po zobozdravstvenih 
posegih veliko hitrejše in tudi lahkotnejše.
  Po kraniosakralni terapiji svetujemo 

ponovno hlajenje. 
  Pacientom na željo posodimo hladilno 

masko v domačo uporabo.
  Po operativnem posegu je priporočljivo 

dva do tri dni počivati. Vzemite si čas zase.

V Centru Hočevar poskrbimo, da vsi,  
ki obiščete našo kliniko, dobite ustrezno 
podporo za optimalno okrevanje.

ZDRAVJE I 39  

Besedilo: Maša Likosar

»V telesu se je dogajalo nekaj nenavadnega, prisotna je bila vro-
čina, šibkost v kolenih in glavobol. Kasneje so se pojavile težave 
z dihanjem. Z zdravili nisem mogel uravnavati povišane vroči-
ne, zato sem se obrnil na zdravstvo,« je prve znake bolezni opi-
sal Miloš Milić, ki bo letos dopolnil 72 let. Pred njim je znake 
covida-19 zaznala njegova žena, zato sta oba opravila PCR-test 
in oba sta bila pozitivna. Žena je covid-19 prebolela doma, nje-
ga pa so nepričakovano odpeljali z rešilnim avtomobilom na 
Golnik. »Vrednost kisika v krvi je bila prenizka, kar je bil znak 
za urgentno stanje,« je dejal. Na Kliniki Golnik so ga z bolni-
škega oddelka po nekaj dneh premestili na intenzivni oddelek. 
»Okoli mene se je zbrala skupina zdravstvenih delavcev, ki me 
je priključila na raznorazne aparature, ves čas so mi dovajali 
tudi kisik. Svetovali so mi, naj sodelujem pri zdravljenju in 
ubogam vsa navodila, saj bo le tako zdravljenje uspešno. Zau-

Zaupal je v zdravstvo
Miloš Milić, Kranjčan srbskega rodu, ki se je v Slovenijo priselil leta 1975, je eden izmed številnih, ki je 
prebolel bolezen covid-19. V začetku decembra leta 2020 je zaznal prve simptome, kmalu zatem je bil 
hospitaliziran v Kliniki Golnik. 

Kranjčan Miloš Milić je covid-19 prebolel pred letom  
dni. / Foto: Tina Dokl
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pal sem jim,« je dejal in nadaljeval: »Naj-
prej sem se seveda malce ustrašil, saj ne 
veš, kaj natanko pričakovati. Nisem si 
upal zaspati, ker nisem vedel, v kakšen 
stanju bom, ko se zbudim. Poleg tega je 
ležeč položaj na hrbtu povzročal oteženo 
dihanje.« 
Milić je bil v zdravstveni oskrbi na Gol-
niku slab mesec dni, od 14. decembra 
2020 do 7. januarja 2021. V tem času je 
zanj skrbelo nemalo zdravstvenih delav-
cev, ki so se po njegovih besedah izka-
zali za izredno marljive. »Trdo so garali, 
ves čas so bili na voljo, trudili so se in 
nikoli godrnjali, da so utrujeni ali izčr-
pani, čeprav je bilo po vsem delu, ki so 

ga opravili, to pričakovano. Ni bilo trenj 
med njimi, bili so usklajeni, delovali so 
kot ekipa. Ena izmed medicinskih sester 
me je tudi prijazno obrila. Pohvale in 
spoštovanja vredno je njihovo prizadeva-
nje,« je poudaril Milić, ki se spominja, da 
je bil v tistem času precej oslabljen, slabo 
je spal, le teka ni izgubil. »Zelo sem bil 
ješč, ne spominjam pa se, ali sem izgu-
bil vonj in okus. Kljub temu sem izgubil 
nekaj kilogramov, moje noge so bile na 
videz precej shirane,« je dodal. 
Na intenzivnem oddelku je bil v sobi 
skupaj še s tremi pacienti, dvema gos-
podoma in eno gospo, ki je žal izgubila 
boj s covidom-19. »Ta dogodek me je 
pretresel, še dan prej smo se pogovar-
jali, se šalili, pokazal sem ji fotografije 
družine, naslednji dan je ni bilo več. 
Zaveš se, da te lahko doleti podobna 
usoda. Sam sem bil sicer precej pozitiv-
no naravnan, verjel sem, da me covid-19 
ne bo pogubil. Boril sem se in na kon-
cu zmagal. Družina je bila bolj prestra-
šena, obiskovati me niso smeli, hčerki 
sta me na daljavo tolažili, jaz sem jih 
miril in jim zatrjeval, da kmalu pridem 
domov,« je občutke strnil Milić. 
GIBANJE JE KLJUČNEGA POMENA Pred 
odhodom domov, ko so ga ponovno 
premestili na bolniški oddelek, je Mili-

ća čakala še fizioterapevtska obravnava, 
saj je bilo njegovo telo precej oslabljeno. 
»Gibanje je pri rehabilitaciji ključnega 
pomena. Sam sem se intenzivno anga-
žiral in ves čas migal. Kljub temu sem 
bil še nekaj mesecev po prihodu domov 
šibek. V pljučih sem čutil težo, kot bi na 
meni ležala tonska skala. Nisem imel 
energije in moči, a sem vztrajal,« je 

povedal sogovornik, ki se je že po mese-
cu in pol želel povzpeti na Sv. Jakoba, 
a mu telo tega ni dopuščalo. Prvič po 
prebolelem covidu-19 se je nanj povzpel 
konec aprila, že konec maja pa je stal 
na Viševniku. »Svetovali so mi hojo in 
še enkrat hojo. Gibanje me je ponovno 
postavilo na noge in prispevalo k temu, 
da imam manj postcovidnih posledic,« 
je povedal in poudaril, da se je takoj, ko 
se je lahko, cepil. »Vsi v družini smo 
prebolevniki in cepljeni, saj smo prepri-
čani, da nam bo to ob morebitni ponov-
ni okužbi pomagalo pri lažjem prebole-

vanju. Sicer pa smo vzgojeni v veri, da 
greš k zdravniku, ko zboliš in upoštevaš 
njegova navodila, zato smo brez zadrž-
kov upoštevali tudi navodila stroke gle-
de cepljenja.« 
Miloš Milić, ki je tudi predsednik Srb-
skega kulturnega-prosvetnega društva 
Sveti Sava Kranj, danes ne čuti več pos-
ledic bolezni. »Zasluga gre v veliki meri 

zdravstvenemu osebju na Golniku, ki so 
se in se še vedno borijo kot na fronti, 
obenem izpostavljajo sebe ter zapostav-
ljajo svoje družine. Nekorektno je, da 
jim ne verjamemo in jih kritiziramo. 
Zaupajmo jim, saj so strokovno podko-
vani in tu zato, da nam pomagajo. Z 
upoštevanjem ukrepov in z odločitvijo 
za cepljenje pa ne bi zaščitili le sebe, 
temveč tudi svoje najbližje, izkazali bi 
družbeno odgovornost in spoštovanje 
do tistih, ki sodijo v rizično skupino, in 
do vseh tistih, ki bi jih lahko potencial-
no okužili,« je sklenil Milić. 

Na Kliniki Golnik se je zdravil slab mesec dni. / Foto: osebni arhiv Miloš Milić

 Zdravstveno osebje na Golniku je ocenil kot strokovno 
podkovano in izredno marljivo, ki se trudi in nikoli ne 
godrnja. 

 Miloš Milić je bil vzgojen 
v veri, da greš k zdravniku, 
ko zboliš, in upoštevaš 
njegova navodila, zato je 
brez zadržkov upošteval 
tudi navodila stroke glede 
cepljenja. 



Bodite brezskrbni na cesti in zaupajte  
svoje vozilo nam. Polni paket storitev 
opravite hitro in na enem mestu.

Zavijte v vam najbližji Regia Center!

ANAJLBUJLJNARK

Primskovo

Vič

Brdo
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Moste
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Labore
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PE Vodovodna
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T  04 201 52 50
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P
repričal vas bo z udobnimi, varnimi in sodobnimi rešit-
vami, pravi mali golf ali pa tudi passat, če hočete. Vendar 
pa ... za to bo treba odšteti tudi nekaj več, kot smo vajeni 
za male avtomobile, v osnovi od 16,5 do 22 tisoč EUR, 

odvisno od opreme, medtem ko boste za najbolj opremljeno 
varianto GTI odšteli vsaj 27.500 EUR. 
Po 46 letih gre za Volkswagnovo ikono in šesto generacijo 
mestnega avtomobila, ki so jih do zdaj prodali že več kot 18 
milijonov. Polo je sicer majhen, vendar je eden od velikanov 
znamke Volkswagen; že leta redno zaseda mesto med najbolj 
prodajanimi modeli, čeprav je vedno v senci svojega ikonične-
ga brata golfa. Lani je bil polo v Sloveniji med desetimi najbo-
lje prodajanimi avtomobili. Prodali smo jih 1086. 
Današnji polo je večji kot kdajkoli prej in boljši za vožnjo, 
čeprav priznavajo, da v kategoriji majhnih avtomobilov nima 
lahke naloge konkurirati uspešnim tekmecem, kot so ford fie-
sta, honda jazz, škoda fabia in športna eeat ibiza. Ob tem ne 
gre spregledati, da mu za vrat dihajo tudi zelo uspešni bratje 
t-cross, t-rock in po novem še taigo.
Prenovljeni polo prinaša kar nekaj novosti, na primer bolj dina-
mične linije, veliko serijske opreme in tehnologijo, ki jo pozna-
mo iz avtomobilov višjega cenovnega razreda. Novi je sprednji 
odbijač in pokrov motorja, nov je tudi logotip na njej, novi sta 
meglenki in prvič za doplačilo tudi matrična LED žarometa 
IQ.light. Spredaj boste našli še osvetljeno letev, ki povezuje 
žarometa, vse skupaj pa je na voljo v paketu, ki je pri opremi 
style serijski. Novi polo dober vtis pušča tudi na zadnjem delu 

avtomobila, kjer so luči podobne tistim pri golfu in prvič v zgo-
dovini modela deljene. V notranjosti se na različne načine prav 
tako kaže vpliv golfa, vse manj je stikal, več pa zaslonov. Tako 
kot zunanjost je večja tudi kabina. Medosje je na primer razteg-
njeno za devet centimetrov, kar se bo posebej odražalo v udob-
ju sedenja v drugi vrsti. Novost predstavlja tudi sredinska var-
nostna blazina, ki preprečuje, da bi voznik in sopotnik ob 
naletu trčila med seboj in je del serijske opreme, že v osnovi pa 
dobite še sistema Front Assist (sistem za nadzor prometa) in 

Lane Assist (sistem, ki vozilo ohranja na voznem pasu). Za 
doplačilo je na voljo še veliko drugih sistemov, ki jih poznamo 
in že omogočajo delno avtonomno vožnjo. Motorno paleto 
predstavljajo trije motorji, dva trivaljna TSI motorja s 70 in 81 
kilovati in štirivaljni motor s 152 kilovati, ki je na voljo pri izve-
dbi GTI. Izbirate lahko med tremi nivoji opreme, začenši z 
dobro vstopno opremo Life. Od tu lahko izberete, ali želite svo-
jega pola nadgraditi z dodatnim kompletom in slogom Style ali 
želite narediti bolj športnega z R-Line. Style in R-Line staneta 
približno enako, tako da je res odvisno od vaših želja. 

Mali avto z velikimi aduti
Volkswagen Polo šeste generacije

Vokswagen Polo GTI, mala zverinica z 207 konjskimi močmiBi ga še prepoznali? Prvi Volkswagen Polo iz leta 1975.

 Bo malemu polu še naprej uspevalo, saj 
nanj z vseh strani pritiskata dva prav tako 
priljubljena brata, t-cross in t-rock ter po 
novem še novinec taigo?



Emisije CO2: 156−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,9−5,2  l/100 km. Emisijska 
stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0405−0,0211 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Oprema je na voljo opcijsko.

Kdo pravi, da se majhni avtomobili ne morejo pohvaliti z velikimi aduti? Novi Polo vas 
bo navdušil s sodobnim dizajnom in inteligentno tehnologijo, kot so digitalni cockpit, 
asistenčni sistem Travel Assist* in matrični led žarometi IQ.LIGHT*.

Novi Polo

Najnovejša tehnologija,
sodoben modni trend

VW_Oglas_Dealer_Polo2021_210x297.indd   2 16/09/2021   11:04

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si
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Mreža ultrahitrih polnilnic Ionity v Sloveniji se s pomočjo 
znamke Moon neprestano širi. Dosedanjim lokacijam pri Ilir-
ski Bistrici, Mariboru, Kopru in Smedniku sta se konec lan-
skega leta pridružili še obe počivališči (tako v smeri proti Ljub-
ljani kot proti Jesenicam) na gorenjski avtocesti pri Radovljici. 
Projekt se je začel leta 2020, ko se je družba Ionity dogovorila 
za postavitev polnilnic na počivališčih OMV. 
Sama gradnja se je, potem ko je Ionity za izvajalca gradbe-
nih in drugih del izbral podjetje Porsche Slovenija oziroma 
znamko Moon, začela junija lani in končala septembra istega 
leta. Na vsaki strani avtoceste so postavili po dve polnilnici 
(vsaka ima en 350-kilovatni priključek) in pripravili vse potre-
bno – od gradbenih del do vseh inštalacij – za hitro posta-
vitev dodatnih, ko se bo za to pokazala potreba. Od konca 
leta 2021 so te polnilnice na voljo tudi uporabnikom storitve 
Moon charge, ki tako lahko svoje kartice in aplikacije upo-
rabljajo na več kot tristo polnilnicah v Sloveniji in več kot 
1700 polnilnicah Ionity po Evropi. Podjetje Porsche Slovenija 
upravlja svojo mrežo hitrih (DC) in klasičnih (AC) polnilnic 
Moon charge, v kateri je že več kot sto polnilnih mest po vsej 
Sloveniji.
V Porsche Slovenija so s postavitvijo polnilnic Ionity pri 
Radovljici dokazali, da so strokovnjaki njihove znamke za 

trajnostno e-mobilnost Moon kos tudi najzahtevnejšim pro-
jektom. Pričakujejo, da se bo mreža polnilnih postaj Ionity v 
Sloveniji še širila, predvsem na področju ljubljanskega avto-
cestnega obroča. 

Moon na Gorenjskem

Polnilna postaja Ionity na počivališču OMV v Radovljici

Življenje prinaša vedno nove izzive. Nanje se lahko pripravite ali pa se pustite presenetiti. S-CROSS vam olajša 
izbiro. Drzna, prepričljiva oblika športnega terenca in pametni varnostni sistemi predstavljajo le začetek. Tu je 

še obilica prostora za družino, prijatelje in prtljago ter tehnologija štirikolesnega pogona ALLGRIP, ki vam 
pomaga obvladovati različne vozne podlage. Zato ne skrbite, kakšna bo vaša nadaljnja pot.

Bodite pripravljeni prestopiti meje. 

ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

PRESTOPI MEJE

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO₂ po WLTP meritvah: 5,3-6,3 l/100km in 120-142 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0122-0,0209 
g/km, trdi delci: 0,00014-0,00027/km, število delcev: 0,88-1,84 E11/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO₂ iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi 
goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
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OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Ljubezen: Ne boste se trudili z iskan-
jem česa novega, ampak boste nare-
dili vse, da boste utrdili tisto, kar že 
imate. Radi imate tisto, kar poznate, 
vendar ste ljubljeni osebi zadnje 
čase posvečali premalo pozorno-
sti. Finance: Branili se boste prevzeti 
nove odgovornosti, ampak ne dolgo. 
Zdravje: Vzeti si morate več časa za 
odmor in oddih.

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Ljubezen: Kar nekaj časa se boste 
ukvarjali z nepomembnimi malenko-
stmi, a k sreči še pravi čas spoznali, 
da razen slabe volje od tega nima-
te čisto nič. Vse je za nekaj dobro. 
Finance: Ob koncu leta ste bili bolj 
razsipni, kot je dovoljevala denarni-
ca; treba bo zategniti pas. Zdravje: 
Kljub težavam se bo vse dobro rešilo.

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Ljubezen: Če je kaj res, je potem to, 
da niste ustvarjeni za samoto. Radi 
ste obkroženi z ljudmi, pa čeprav niso 
vsi takšni, kot si vi želite ali pričaku-
jete. Bolje vrabec v roki kot golob na 
strehi. Finance: Dobro veste, da ste 
bili preveč radodarni, ampak vsee-
no boste zmogli. Zdravje: Zamahnili 
boste z roko in šli naprej.

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Ljubezen: To nikakor ni v vaši naravi, 
a kar nekaj časa se boste smilili sami 
sebi in vzdihovali za vsem, česar 
nimate. Ne smete pa pozabiti na vse 
tisto, kar imate. Finance: Postavljeni 
boste pred odločitev, vsak nasvet je 
dobrodošel, nikar ne odklonite. Zdra-
vje: Vse bo šlo tako, kot je treba, brez 
skrbi.

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Ljubezen: Vabili vas bodo na različna 
srečanja in prireditve, vi pa si boste 
želeli samo eno: biti z osebo, ki vam 
pomeni največ. Končno boste stopi-
li več korakov naprej in ne bo vam 
žal. Finance: Težav z denarjem ni na 
vidiku, a vseeno ne smete pozabiti 
na dane obljube. Zdravje: Poslušati 
morate sebe in nikoli drugih.

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Ljubezen: Na pretek bo različnih 
informacij in težko boste našli zlato 
sredino, v kateri se najbolje počuti-
te. Strah vas bo odgovora, a najprej 
morate vprašati in se odločiti. Finan-
ce: Ni težava, da ne bi imeli dovolj, 
a želeli si boste še več. Zdravje: Ni 
panike, a še pravi čas se morate 
ustaviti in zadihati.

TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Ljubezen: V pričakovanju sprememb 
se boste malo umaknili v svoj svet, 
saj boste želeli tehtno premisliti o 
vsem, kar je pred vami. Stopili boste 
iz svojih okvirjev in se podali v nov 
jutri. Finance: V preteklem obdob-
ju ste bili pridni in delavni, zato vas 
čakajo lepi rezultati. Zdravje: Nikar 
ne delajte iz muhe slona.

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Ljubezen: Obkroženi boste z mlaj-
šimi ljudmi od sebe, zato bo tudi 
energija, ki vas bo obdajala, čisto 
drugačna. Nova in sveža. Ne boste se 
preveč spraševali, ampak se predali 
in spremljali potek dogodkov. Finan-
ce: Projekt, ki je pred vami, vam bo 
vzel veliko časa. Zdravje: Poskrbite 
zase, kajti drugi ne bodo.

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Ljubezen: Brez posebnega razloga 
se v svoji koži ne boste počutili naj-
bolje. No, razlog bo, a vi si določenih 
dejstev ne boste hoteli priznati. Ne 
smete samo čakati na druge, tudi 
sami morate kaj narediti, da bi bili 
srečni. Finance: Kujte železo, dokler 
je vroče, priložnost gre lahko mimo 
vas. Zdravje: Vse bo v redu.

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Ljubezen: Če boste prehitevali, ne 
boste nič prej prišli na cilj. Vsaka 
stvar se zgodi ob določenem času 
– in nič prej. Prej boste to spoznali, 
bolje bo za vas. Finance: Zadnje čase 
ste preveč brezskrbni, kar na dol-
gi rok ni dobro. Pohitite, kajti časa 
nimate več veliko. Zdravje: Vzemite 
si čas za naravo in sonce.

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Ljubezen: Na koncu bo vse dobro, če 
še ni dobro, pomeni, da še ni konec. 
Čudež življenja je, ko se lahko sredi 
zime in snega sliši, kako raste tra-
va. Temu se reče ljubezen oziroma 
zaljubljenost. Finance: Ne bo vam 
mar, ko boste spoznali, da ste v total-
nem minusu. Kmalu pride nov denar. 
Zdravje: Ljubezen je bolezen.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Ljubezen: Ne boste imeli potrebe, 
da bi iskali nove ljudi v svoji bližini. 
Domačnost bo tista, v kateri si boste 
našli zavetje. Pravi prijatelji in dru-
žina vam bodo dali novo pozitivno 
energijo. Finance: Ne boste preveč 
hiteli v nove zmage, raje boste še 
malo počakali. Zdravje: Ne boste 
iskali razlogov slabo počutje.



Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak 
na tej strani napačno navedeni. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. 
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.01.2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo.

 

široka izbira notranjih vrat
(cpl, lakirana, furnirana, po vaših željah)

Les 3 plus

LAMINAT - AQUA PRO
za kuhinjo, dnevno sobo, spalnico,...

Videz lesa, občutek lesa.
Nova generacija vodoodpornih laminatov.

Funkcionalen, trpežen in eleganten.

Gotovi parketi in 
masivni oljeni parketi

Laminatni podi

VINIL plošče, klik ali za lepiti

Notranja vrata

Kljuke

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Ploskovni material - 
iverali, kuhinjski pulti,

okenske police

HOBI RAZREZ

Uredimo vaš dom v celoti

Primerni so za visoko obremenjene prostore
Zaščita pred vsakodnevnim polivanjem
Izdelano v Salzburgu
Avtentična, globoka in resnična tekstura naravnega lesa s stisnjeno fugo
Razred uporabe 32
V debelini 8 mm in 12 mm
AQUAtec HDF jedrna plošča
9 dekorjev v debelini 8 mm
9 dekorjev v debelini 12 mm

Preprost sistem polaganja:

NOVO



Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,4 – 6,0 l/100 km, poraba električne energije: 15,8 –16,2 kWh/100 km ter izpusti CO2: 0 – 135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov 
(NOX): 0 – 0,0460 g/km. Trdi delci: 0,00052 g/km in število delcev: 0,0900 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Primer informativnega izračuna finančnega lizinga za vozilo Opel Mokka Edition 1.2-litrski bencinski motor (74kW/100HP) s Start/Stop in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ob nakupu na Opel financiranje. • 
predračunska vrednost predmeta financiranja: € 18.946,40 • lastna udeležba (polog): € 9.094,27 • znesek financiranja: € 9.852,13 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 149 • stroški odobritve: € 378,93 • skupni 
znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.490,80 • letna obrestna mera: 7,00% • efektivna obrestna mera: 8,4653% na dan 03. 01. 2022. *Ponudba velja ob nakupu na Opel financiranje, ob katerem brezplačno 
prejmete tudi Opel FlexCare podaljšano jamstvo in asistenco za 2+2 leti ali do 120.000 km. Opel Mokka-e je prejemnica nagrade Zlati volan v kategoriji “Najboljši avtomobil pod 25.000 Eur v Nemčiji”. Vir: AUTO 
BILD (#45/2021) & BILD am SONNTAG (#46/2021). Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

PE LJUBLJANA           01 58 18 510            info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                       04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA    04 502 40 00    info.skl@avtotehna-vis.si

2+2 LETI Z OPEL FINANCIRANJEM

Zaslužite si več! Več drznosti, samozavesti in individualnosti.

OPEL MOKKA
NAELEKTRENA IN DRZNA

Z OPEL FINANCIRANJEM ŽE ZA 

149 €
NA MESEC*




