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2 I OGLASI

 

SKUPINA FESST, NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE IN UPRAVLJANJE STAVB           FESST, D. O. O., KOROŠKA CESTA 2, 4000 KRANJ

Tiho leto se poslavlja,
novo zopet nam bo v gosteh,

odprtih misli, uspehov, zdravja
želimo vam v vseh teh dneh!

Srečno 2021!

ART OPTIKA, Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250
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Praznično razpoložena ekipa  
Art optike Kranj vas v decembru vabi na 
ogled nove kolekcije očal in pregled vida.

Obenem vsem obstoječim in novim 
strankam voščimo srečno, razigrano  
in zdravo novo leto 2021! 

Se vidimo!



  KAZALO I 3  

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 100. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 15. decembra 2020,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela 
so jo vsa gospodinjstva v kranjski 
občini.

Kranjčanka 12

Na naslovnici: Carmen L. Oven 
Foto: Stane Jerko
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4 I ZGODBE ME PRIVLAČIJO, 
ODKAR POMNIM
Tako pravi povezovalka literarnih veče-
rov in voditeljica prireditev ter pisateljica 
Carmen L. Oven, ki je po rodu Kranjčanka. 
Čeprav ji ta čas ni dolgčas, saj je njeno delo 
dobilo virtualne razsežnosti, si želi, da bi 
bilo epidemije in z njo povezanih ukrepov 
čim prej konec. Želi si odrov in živih oči. Pa 
da bi maske padle – vse maske.

24 I POSVEČENO »PEVCU«
S postavitvijo nove stalne razstave v Pre-
šernovi hiši o življenju in delu dr. Franceta 
Prešerna je pesnik, svobodomislec in 
narodni buditelj pripravljen za enaindvaj-
seto stoletje.

36 I MOJSTRANČAN, KI 
ŽE PETNAJST LET ŽIVI V 
KRANJU
Aleš Brezavšček se je vrnil v gorenjsko 
smučarsko okolje: kot trener alpskega 
smučanja je začel v ASK Triglav Kranj, 
videl vmes kar nekaj tujine, sedaj pa se je 
ponovno pridružil trenerski ekipi omenje-
nega smučarskega kluba.

15 I Dobro v srcu mislimo

21 I Živali na »žuru«

30 I Dobili so veliko pomembnih izkušenj

50 I O negi božične zvezde

54 I Unikatno darilo z dušo



4 I POGOVOR

Besedilo: Ana Šubic

Carmen, december se preveša v 
drugo polovico, leto, ki je dodobra 
zamajalo svet, se izteka. Po čem si 
ga boste zapomnili, kakšno je bilo 
do vas?
Leto za nami je bilo zame milostno. 
Imam delo in vse spremembe, ki so se 
mi zgodile tako poslovno kot osebno, so 
bile dobre. Zato je to zame tudi leto hva-
ležnosti. Ko pogledam okrog sebe, opa-
žam, da nas je veliko, ki se učimo dru-
gačnega pogleda na svet. Če sprememb 
ne sprejmemo, če se upiramo, je samo 
še bolj zahtevno vse skupaj. Jaz sem se 
upirala – tako spremembam, ki jih nare-
kujejo ukrepi ob epidemiji, kot tistim 
najbolj osebnim, ki so me že dolgo opo-
zarjale nase. Letos so se te spremembe 
združile in zdaj jih živim. In z veseljem 
spoznavam, da mi gre vse bolje.  
Smo v obdobju drugega vala epi-
demije, ki kljub strogim protiko-
ronskim ukrepom ne pojenja. Kako 
ga doživljate? Čemu se posvečate?
Globoko spoštujem srčnost vseh posa-
meznikov, ki posledice koronarealno-
sti občutijo od blizu in jih rešujejo vsak 
dan. Kljub temu pa se mi večina ukre-
pov ne zdi na mestu.

Zgodbe me privlačijo, odkar 
pomnim
Tako pravi povezovalka literarnih večerov in voditeljica prireditev ter pisateljica Carmen L. Oven, po 
rodu Kranjčanka, ki dobrih deset let živi na Dolenjskem. Čeprav ji ta čas ni dolgčas, saj je njeno delo 
dobilo virtualne razsežnosti, si želi predvsem, da bi bilo epidemije in z njo povezanih ukrepov čim prej 
konec. Kot pravi, si želi odrov in živih oči. Pa da bi maske padle – vse maske. Posveča se tudi doktorski 
disertaciji, že nekaj časa pa se poigrava z zgodbo za tretji roman ... 
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  POGOVOR I 5  

Kadar ne delam, sem najraje s svojimi ljubimi, ali pač sama 
… Zdaj je tega na neki način več, kar je dobro, a usklajevanje 
mame, prostočasne učiteljice in samozaposlene voditeljice, ki 
ji v drugem valu, na srečo, dela ni manjkalo, pa je zgodba 
zase. V njej po več tednih ne uživam več. Je pa to odličen čas 
za trening pozitivnega mišljenja. Kadar vse teče, takih vaj ne 
potrebujemo. Vsaj mislimo, da je tako. 
Pravite, da vam ta čas dela ne manjka, kljub temu pa 
je vaš urnik v trenutnih razmerah verjetno manj natr-
pan?
Resda je manj fizičnih odhodov na delo, že nekaj tednov 
nisem stala na odru, ob katerem bi bilo več kot pet parov oči. 
Moje delo pa dobiva nove, lahko bi rekla virtualne razsežnosti 
– veliko snemam, tako spletne dogodke kot tudi video obele-
žitve oz. filme obletnic in dogodkov, ki se na tak način selijo 
v virtualni svet. Tudi odprtje letošnjega Slovenskega spletne-
ga knjižnega sejma smo izvedli virtualno. Poseben izziv pa je 
bilo po spletu izpeljati delavnico povezovanja prireditev, ki je 
seveda še kako vezana na osebni stik in na energijo, ki jo po 
digitalnih poteh težje deliš. Se učim in skušam sprejemati to 
neko novo realnost tudi na ta način. A samo do konca epide-
mije, potem hočem nazaj na oder! K ljudem. To, kar delam, 
delam tudi zaradi ljudi, ki pa so zdaj daleč. Predaleč. Pogre-
šam žive dogodke. Pogrešam stik iz oči v oči, objeme, ko se 
spet stkejo poti ljudi z različnih koncev naše deželice. Pogre-
šam tiste metulje, preden stopim na oder ... 
Omenili ste tudi vlogo prostočasne učiteljice. Kako 
usklajena sta s sinom devetletnikom, ki se šola na 
daljavo?
So dnevi, ko teče kot po maslu, a vse več je takih, ko sin izgub-
lja motivacijo za klikanje po spletnih nalogicah in kvazi splet-
nih stikih. Razumem ga. In včasih težko vztrajam, da nekaj 

mora, če še sama ne verjamem, da je ves ta scenarij »na dalja-
vo« res v korist naših otrok. Vsak dan znova spoznavam, da 
ni. 
Pa vendar: vam je »koronanadloga«, kot poimenujete 
virus na svojem Facebook profilu, vendarle prinesla 
tudi kaj pozitivnega, morda kakšno novo spoznanje?
Rada se igram z besedami, ta je priletela zelo spontano.
Seveda, prinesla je ogromno pozitivnega. Sploh v prvem valu 
mi je prinesla čas, ki sem ga res potrebovala in si ga ob pomla-
dni sezoni vodenj ne bi vzela. Takrat sem se ustavila, da sem 
spisala dispozicijo doktorske disertacije, in sicer s področja 
komunikacije slepih in slabovidnih. Ne pomnim, kdaj sem 
nazadnje naredila toliko kilometrov peš ob reki. Predvsem 
sem se ustavila v sebi, se pripravila na veliko osebno spre-
membo in že začela na neki način novo življenje. Ta drugi val 
pa mi je ob vsem usklajevanju prinesel še globoko spoznanje, 
da vse izvira iz mene – če bom mirna, bom v redu. Če ne 
bom mirna, ne bo v redu nihče okrog mene. Mislim, da smo 
v kolektivni vaji strpnosti, razumevanja in tudi spoznavanja 
samih sebe. Posebej zanimivo bo, ko tole mine. Ker bo. Kot 
je minilo vse. 
Menda ste že kot srednješolka začeli povezovati lite-
rarne večere? Morda veste, koliko približno jih je že za 
vami v vseh teh letih? 

Carmen L. Oven / Foto: Tania Mendillo

 Ko se zdaj vrnem, si včasih rečem 
– pa sem mislila, da Kranj poznam. Me 
preseneča, vsakič znova. Zdi se mi krasno, 
kar se je spremenilo v turističnem smislu, 
pa estetskem in ustvarjalnem … Pa ta 
čudovita knjižnica, ki jo ima Kranj! Toplo mi 
je, ko pridem sem.



6 I POGOVOR
Koliko dogodkov je bilo do zdaj, lahko 
le ocenim … Težko bi rekla, verjetno pa 
sem že čez tisoč, kdo bi vedel. Niti ni 
pomembno, saj vsak nastop dojemam 
kot zgodbo zase, ki jo soustvarim z 
vsemi vpletenimi. Resda sem na odru 
»sama«, a z dobro ekipo pod odrom ta 
odrska samost postane sladka. Zgodbe 
pa me privlačijo, odkar pomnim. Brala 
sem kot otrok, kot osnovnošolka, kot 
gimnazijka, kot študentka sicer precej 
manj … Moji ljubi mi pravijo, da sem 
prebrala preveč knjig, da je zdaj zame 
vse ena velika zgodba. No, eni pravijo 
drama. Morda imajo prav. (smeh)
Kdo vam je približal branje in vas 
navdušil za knjige?
Bolezen. Oziroma dva zelo trpka dneva 
v bolnišnici na Jesenicah, kjer sem bila 
kot dekletce operirana, saj sem imela 
težave s pogostimi anginami. Takrat 
starši še niso smeli ostajati z nami in 
spomnim se predolge temne noči, ko 
nisem mogla zaspati. Pa so bile tam v 
kotu knjige. In tako se je začelo. Z Ingo-
ličevim Ptičkom brez kljunčka. Knjige 
pa so mi dale tako kljunček kot krila ...

Po kakšni literaturi sicer najra-
je posegate sedaj? Vam je kakšen 
avtor še posebej pri srcu?
Izbira branja pri meni teče po dveh 
vzporednicah – ena je branje za slu-
žbo, torej za vodenje pogovorov, drugo 
je branje samo zame. Ker sodelujem s 
kakovostnimi založbami in avtorji, se 
ti dve vzporednici pogosto združita in 
je večina branj za službo tudi branje 
zame. Veliko pa je študija in branja tudi 
za različne scenarije. Pred nekaj dnevi 
smo zaključili čudovit projekt z Nacio-
nalnim inštitutom za biologijo, ki letos 
praznuje šestdeset let obstoja. Zanj sem 
brala o stvareh, o katerih nisem vede-
la ničesar in verjetno tega ne bi nikoli 
izvedela, če ne bi sodelovala z njimi. 
Trenutno čakam na knjigo Kurji pastir 

svojega ljubega prijatelja Ferija Lain-
ščka. Brala sem jo v tipkopisu, a se ji še 
nisem oddolžila – želim si jo brati še na 
papirju. V zadnjem času veliko delam 
z avtorji kratkih zgodb. Trenutno pa 
berem Nož v ustih Agate Tomažič.
Na literarnih in drugih dogodkih 
ste gostili ogromno sogovorni-
kov. Se vam je kakšen dogodek še 
posebej vtisnil v spomin oz. kate-
ri sogovorniki so na vas naredili 
poseben vtis?
Imela sem gromozansko srečo, da sem 
gostila staroste slovenske literature, pre-
den so se poslovili. Posebej ljub mi je 
in bo ostal Ciril Zlobec. Tako velikega 
človeka ne srečaš vsak dan. Zadnja leta 
njegovega življenja sva se družila na več 
literarnih srečanjih, pa tudi sicer. Res 
lepa duša. Nasploh se mi zdi, da delu-
jemo tako, da se s sogovorniki radi sre-
čamo še kdaj. Med njimi je tudi veliko 
avtoric. Na primer izjemna dr. Aksinja 
Kermauner, ki je tudi moja mentorica 
pri doktorski nalogi … Če znamo videti, 
si imamo res veliko svetlega in dobre-
ga dati drug drugemu. Če pa bi mora-
la v ospredje postaviti kakšen dogodek, 
pa bi bila to prezahtevna naloga. Vsak 
mi nekaj da, kakšen tudi kaj vzame … 
V tem trenutku si samo želim, da bi 
dogodki dobili zeleno luč. In rasli nap-
rej, mi pa z njimi. 
Koga bi si recimo res želeli gostiti, 
pa še niste imeli te priložnosti?
Tik pred prvim valom epidemije bi 
morala tu, v Kranju, gostiti Borisa 
Cavazzo. Spremljam ga že desetletja, 
njega sem res želela začutiti skozi bese-
do pogovora. Pa nama ni bilo (še) dano. 
Drugače pa … Nimam želja, oziroma 
je celo tako – včasih pomislim, koga bi 
rada srečala, in veste, pogosto se zgodi, 
da ga res. Pa sploh nič ne naredim za 
to. Zgodi se, ko je tako prav. 
Ste mojstrica besede z radijsko 
izučenim glasom. Kje ste ga izšo-
lali?
O, hvala! Lepa oznaka, čeprav … Beseda 
je taka izmuzljiva reč, prav zares je niko-Fo
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 Kar delam, ljubim. In vse to je povezano z besedo in v 
zadnjem času spet več tudi s kamero. Veliko mojega dela 
je še vedno povezanega s Televizijo Slovenija, kjer sem 
avtorica in bralka zvočnih opisov slovenskih filmov in oddaj, 
ki jih opisujemo za slepe in slabovidne.



li nimaš, vedno je ob njej še prostor, da 
se mojstrstvo mojstri. Šolala pa sem se 
pri Ajdi Kalan na Radiu Slovenija. Izje-
mna učiteljica, stroga, neizprosna, bala 
sem se je. A ko sva se srečali nekaj let, 
preden je odšla, ko sem že sama vodila 
radijske oddaje, sva obe vedeli, da mi je 
pustila nekaj neprecenljivega – odnos 
do veličine slovenskega jezika. Po nara-
vi sem hiter človek in marsikaj zgrešim, 
šola radijske izreke pri njej in kasneje 
tudi pri Ivanu Lotriču me je naučila sli-
šati in ne le poslušati jezika. 
V preteklosti smo vas lahko zasle-
dili tudi na radijskih valovih, prip-
ravljali ste tudi televizijsko oddajo. 
Vas ta dva medija še mikata?
Me mikata. Kar delam, ljubim. In vse 
to je povezano z besedo in v zadnjem 
času spet več tudi s kamero. Veliko 
mojega dela je še vedno povezanega s 
Televizijo Slovenija, kjer sem avtorica 
in bralka zvočnih opisov slovenskih fil-
mov in oddaj, ki jih opisujemo za slepe 
in slabovidne. To pomeni, da opišem 
in preberem tisto, česar slepi ne slišijo. 
Na primer – nekdo v filmu hodi po sto-
pnicah. Po zvokih to gibanje lahko pre-
poznajo, ne vedo pa, kakšen je igralčev 
obraz. Moje delo je, da ta obraz, ki ga 
slepi ne vidijo, opišem. Čudovito, fili-
gransko delo, ki me uri tudi v jasnosti 
zapisanega in govorjenega jezika.
Ste tudi avtorica dveh romanov. Po 
prvencu Sprehajalka Gospodove-
ga psa iz leta 2012 ste pred tremi 
leti predstavili še knjigo Tihotapci 
miru. Obe sta navdahnili vaše ose-
bne izkušnje, kajne?
Prvenec je bil zgodba o Slovenki, tujki 
v Iranu. Res sem bila tam, ga globoko 
doživela, popisala pa le delček svoje zgo-
dbe. Drugi deli zgodbe se pač zgodijo, 
ko so pipe odprte, kot je rekel Tomaž 
Šalamun. Tihotapci miru so zgodba o 
branju umirajočim v hospicu. Izkušnja 
ob odhodu mojega očeta je bila le izho-
dišče zgodbe. Že nekaj časa pa se mi 
plete nova zgodba za tretji roman, ki ne 
bo v ničemer zgodba, ki sem jo doživela 
sama. A najprej moram končati dokto-
rat, potem vse drugo.
Ob izidu vaše druge knjige ste 
dejali, da se kot avtorica in vodite-
ljica literarnih večerov trudite širi-
ti bralno kulturo s poudarkom na 
slovenski literaturi. Sizifovo delo? 
Po lanskih raziskavah se Sloven-

ci glede bralnih navad nismo pre-
maknili že štiri desetletja. Kaj gre 
narobe?
Poznam ljudi, ki berejo, čeprav nikoli 
prej niso, in ljudi, ki ne berejo več, čeprav 
nekoč so. Mislim, da živimo v svetu, ko je 
pomembno vse, kar je lahko hitro. Instan-
tno. Ob branju se moraš ustaviti. Razmi-
sliti. To pomeni razmisliti tudi o sebi. To 
pa ni lahko. Lažje je gledati stran. Kultura 
in umetnost nasploh zahtevata zaustavi-
tev in posledica te je premislek. Ta zahte-
va prisotnost in prisotnosti sledi pristnost. 
Pristen človek pa ni vodljiv. Sicer pa mis-
lim, da vsako delo, ki ga opravljaš iz srca, 
ne more biti Sizifovo delo. 
Vam je pa, sodeč po vaših obja-
vah na Facebooku, za branje očit-
no uspelo navdušiti sina. Nekateri 
otroci se otepajo knjig, čeprav so 
nekoč radi brali. Kaj storiti, da ne 
pride do tega?
Prav nič. Razen tega, da ko je bil sin 
še sinek, knjig nisem pospravljala na 
knjižne police, pač pa sem jih puščala 
na tleh, da je plezal čeznje. Brala sem 
mu, ko je bil še v meni, potem pa je 

kmalu opazil, kaj pogosto počnem jaz. 
Da berem in sem ob tem vesela. Videl je 
brati očija. In zdaj to počne tudi on. Te 
dni ga zelo zanima električni tok, reci-
mo. Že zdaj ve o njem več kot jaz, pa 
ima devet let. Zelo ima rad zgodovino, 
zato bere zgodovinske revije. Ni le zgod-
bar, bere, ker želi (iz)vedeti.
Po rodu ste Kranjčanka. Kakšne 
spomine imate na leta, preživeta v 
Kranju?
Kranjske ulice so sinonim za moje ple-
sne spomine. Tu sem se rodila, hodila 
v šolo, na gimnastiko, tu sem nekaj let 
kotalkala vsak dan … Neizbrisljivi spo-
mini. Neskončno rada pridem v Kranj 
vodit prireditve – ker so te tudi stik z 
ljudmi, ki jim imam rada, kljub temu 
da se morda srečamo le enkrat na leto. 
Vsakič sem hvaležna, da imam to mož-
nost – vrniti se in nekaj dati. 

Pred desetimi leti vas je življenj-
ska pot vodila na Dolenjsko. Uživa-
te med dolenjskimi griči?
Dolenjska je posebna dežela. Kot ljudje 
v njej. Valovi. Griči tu so mehki in tudi 
v ljudeh je posebna mehkoba. Odlič-
no sodelujem z več organizacijami v 
Novem mestu, tudi mesto je s svojim 
terasastim značajem eno lepših v Slo-
veniji. Zdaj je tu moj dom, kar pa ne 
pomeni, da bo tako ostalo …
Kako pogosto se vračate v Kranj, 
vas še kaj povezuje z njim? Kako 
zadovoljni ste z njegovim napred-
kom v zadnjih letih?
Takole ob koncu leta so vračanja – tudi 
zaradi vodenja Slavnostne akademije 
Mestne občine Kranj in plesnih prire-
ditev – pogostejša. No, letos je drugače, 
pa vendar. Ko se zdaj vrnem, si včasih 
rečem – pa sem mislila, da Kranj poz-
nam. Me preseneča, vsakič znova. Zdi 
se mi krasno, kar se je spremenilo v turi-
stičnem smislu, pa estetskem in ustvar-
jalnem … Pa ta čudovita knjižnica, ki jo 
ima Kranj! Toplo mi je, ko pridem sem. 

  POGOVOR I 7  

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

PRODAJA IN SERVIS
POPRAVILA STARINSKIH UR

URARSTVO
GERINGER
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Gostila je mnoge staroste  
slovenske literature, tudi Cirila 
Zlobca. / Foto: osebni arhiv

 Moji ljubi mi pravijo, da 
sem prebrala preveč knjig, 
da je zdaj zame vse ena 
velika zgodba. No, eni pravijo 
drama. Morda imajo prav. 
(smeh)
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Podjetje MATECH, d. o. o., ki se ukvarja z avtomatizacijo  
industrijskih procesov, 
vabi k sodelovanju 

NOVE SODELAVCE 
za delo na področju elektrotehnike,  
strojništva in računalništva (m/ž).

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu:  
zaposlitev@matech.si

Menda tudi radi potujete, še zlasti vas je že pred leti 
navdušil Iran, v katerega ste kasneje postavili tudi 
dogajanje svojega prvega romana. Kaj vas je tako 
navdušilo?
Moja potepinska duša me je vlekla po svetu, da. V Iranu me je 
na neki način ustavila, ker je tam zame lepo. Ljudje so v duši 
lepi, mir je, mesta so prežeta z neko veličino perzijske prete-
klosti, ki je prehodila dolgo pot. So prostori pod soncem, ki 
me nagovorijo drugače. To ni le Iran. Taka je tudi Dalmacija, 
za katero sem zelo vesela, da je precej bliže. A ni mi več treba 
geografsko daleč, da živim povsem nove svetove. Dobro mi je 
tu, kjer sem. Živim ljubezen, živim sebe. Na tak način je lepo, 
kamor koli grem. 

Predstavljam si, da knjige zapolnjujejo pretežen del 
vašega prostega časa, pa vendar: čemu ga še posve-
čate, kaj vas še veseli?
Knjige so zdaj veliko manjši del mojega življenja – tako pos-
lovno kot sicer. Preprosto je toliko drugega … Vse bolj me 
zanima moč besede na drugačen način. Zdaj recimo snemam 
videe o tem, kako uporabiti slovnico, ki je za marsikatere-
ga govorca izziv. V resnici je zanimivo, da ste me prav zdaj 
povabili k besedi – ujeli ste me ravno na nekem prehodu med 

tistim, kar počnem zadnje desetletje, in nečim novim, ki se 
še ni povsem izoblikovalo. Čez kako leto vam povem še več. 
Drugače pa – narava, reka, voda, ustvarjanje s sinom. Zbiram 
keramične lončke slovenskih ustvarjalcev. Kamor koli grem, 
pridem domov z uhani, ki so jih izdelale ustvarjalne dlani. 
Zbiram morske konjičke v vseh njihovih oblikah … Potem je 
tu dobra glasba, kakovosten klepet in ... veste, kaj še – početje 
ničesar – to se pa še učim. 
In še vprašanje, brez katerega ne gre ob koncu leta: 
česa si želite v novem letu, si boste morda zadali kak-
šno zaobljubo?
Zaobljub nimam, imam le odločitve. Ena je od njih je ta, da 
bom večkrat izstopila iz ponorelega sveta. Televizije nimam 
že deset let, še pogosteje bom ugasnila tudi radio in šla poslu-
šat galebe. Tako v ustvarjalnem kot v intimnem smislu. Želim 
si odrov in živih oči. Želim si svet, v katerem ne bi nihče niti 
pomislil, da nas lahko zapre v občino. Pa da bi maske padle. 
Vse maske. 
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 Zaobljub nimam, imam le odločitve.  
Ena je od njih je ta, da bom večkrat izstopila 
iz ponorelega sveta.



*Z DDV na izbrane artikle v obdobju od 1.11.2020 do 31.1.2021.

NOVO V KRANJU!
POPOLNOMA 
PRENOVLJEN SALON ETIS.

• Robotski sesalnik Miele Scout RX2
• Prostostoječi kavni avtomat Miele 

CM5/CM6/CM7
• Brezžični ročni sesalnik Triflex 

(Cashmere Grey)
• Pralni stroj WCA 030 WCS

Sebe in svoje najdražje letos razveselite z 
izbranimi Miele pomočniki, ki vam bodo 
olajšali vsakodnevna opravila.

50, 100 ali 300 €*
Izberite si svoj praznični bonus

Bonus 
300 €

Izjemna 
cena

Bonus 
50 €

Bonus 
100 €

MIELE KAKOVOST PO IZJEMNI CENI.

Za vse informacije in naročila smo vam na voljo na
etis.kranj@etis.si ali na 051 235 505 in 04 235 50 50.

PE Kranj, Ljubljanska cesta 30  |  www.etis.si

Etis_Oglas_PEKranj_MieleBonus_203X271_Kranjcanjka.indd   1 09/12/2020   11:07



Pošta Slovenije priporoča: 
letos čim prej oddajte praznične voščilnice  
in opravite spletne nakupe daril! 
Leto 2020, ki nam je postreglo z najrazličnej-
šimi izzivi in omejitvami, se počasi izteka. 
Letos si še bolj kot v preteklih letih želimo, 
da bi bilo prihodnje leto zdravo in srečno. 
Ker je tudi v teh izjemnih časih lepo dobiti 
klasično, z roko napisano voščilnico, smo 
vam poleg bogate ponudbe božičnih 
in novoletnih voščilnic ter razglednic 
pripravili tudi lepe poštne znamke 
z božičnimi in novoletnimi motivi. 
Znamke so na voljo v zvežčkih s po 12 znamkami 
z enako nominalo ali kot posamezne znamke. Na vseh poštah 
(razen pogodbenih) pa že lahko kupite tudi nove vinjete za 
leto 2021.  

Zaradi koronavirusa se je letos tudi božično nakupovanje 
še v večjem obsegu kot sicer preselilo na splet. Ker 

pričakujemo, da bo  prenos paketov iz spletnih 
trgovin v predprazničnem času zaradi izjemnih 

razmer presegel vsa pričakovanja, temu primer-
no uvajamo dodatne kapacitete za dostavo in tudi 

za prevzem morebitnih vračil. Sodelavci na poš-
tah, v obeh poštnih logističnih centrih in na tere-

nu si dnevno prizadevajo, da storitve opravijo čim 
hitreje. Zaradi izjemno povečanega prometa v tem   

času vas vljudno prosimo za razumevanje v primeru 
morebitnih zamud oziroma motenj pri dostavi pošiljk, 

vsekakor pa priporočamo, da spletne nakupe prazničnih  
daril opravite čim prej. 

Izberite alternativne možnosti  
dostave
Za varno dostavo pošiljk priporočamo uporabo vseh 
alternativnih oblik izročanja pošiljk – paketomatov, 
paketnikov, dostavo na dogovorjeno lokacijo ter tudi 
alternativne kontaktne točke (kot so Petrolovi in Molovi 
bencinski servisi). Poleg mreže PS Paketomatov, ki stoji-
jo v šestnajstih slovenskih mestih, in dveh samopostrež-
nih enot PS 24/7 lahko uporabljate tudi mrežo  paketni-
kov Direct4.me. S pomočjo spletne aplikacije PS Pošlji 
paket lahko pripravite pošiljko za pošiljanje kar doma ter 
jo nato le oddate v prenos v najbližji poštni poslovalnici 
ali v PS Paketomat, vzpostavili pa smo tudi »hitre točke 
vračil« na tistih poštah, kjer je to mogoče. 
Do 23. decembra 2020 začasno 
podaljšujemo delovne čase 
določenih pošt (seznam 
je na www.posta.si) za 
eno uro, in sicer od 
ponedeljka do petka,  
da bi vam tako omo-
gočili varen obisk 
pošt brez predolge-
ga čakanja. 

NOVO! Brezplačno vračilo paketa 
izbranim* spletnim trgovcem odslej 
tudi na Petrolu 
Če s spletnim nakupom niste zadovoljni, vam omogoča-
mo enostavno in brezplačno vračilo kupljenih izdelkov 
tudi na 114 bencinskih servisih Petrola. Na paket nale-
pite izpolnjeno paketno nalepnico za vračilo, ki ste jo 
prejeli od spletnega trgovca ali na bencinskem servisu.  
Za hitrejšo oddajo paketa izpolnite še potrdilo o oddaji 
pošiljke in ga priložite ob vračilu.  

* Svetujemo vam, da se ob naročilu pošiljke pri spletnem trgovcu pozanimate o 
možnosti brezplačnega vračila paketa tudi na bencinski servis.

Hvala vsem našim strankam za sodelovanje, razumevanje in potrpljenje v situacijah, ko vse ne poteka gladko.  Hvala 
vsem, ker spoštujete navodila in sledite priporočilom za zajezitev širjenja novega koronavirusa: nosite maske, si 
razkužujete roke in ohranjate varnostno razdaljo, četudi to ni vedno lahko. Želimo vam prijeten december ter srečo in 
zdravje v letu 2021!       Pošta Slovenije  
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Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
Kuhinja z jedilnico

Javni promet
Varovanje, recepcija
Brezplačno parkirišče
E-polnilnica

Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo MERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si

MERKUR nepremičnine, d. d.
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
https://www.merkurnepremicnine.si/
E-pošta: info@merkurnepremicnine.si
Tel: 04/258 7000

Najamete lahko pisarno ali delovno mesto, ki obsega pisal-
no mizo in omaro v skupni pisarni. Vsi prostori so prilago-
jeni načinu dela mladih podjetnikov, najem pa je lahko 
stalen ali začasen. Vabljeni!

V imenu Sodelavnice vam želimo  
predvsem zdravo leto 2021,  

polno ustvarjalnih podjetniških idej, in 
vas vabimo, da se nam pridružite!

Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
Kuhinja z jedilnico

Javni promet
Varovanje, recepcija
Brezplačno parkirišče
E-polnilnica

Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 NakloMERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si

Več glav več ve –  
Sodelavnica v Naklem
V osrednjem delu Merkurjeve poslovne stavbe v Naklem 
je družba MERKUR nepremičnine prenovila del prosto-
rov in jih namenila t. i. coworkingu, sodobni obliki dela v 
skupnih delovnih prostorih. V kompleksu, imenovanem 
Sodelavnica, svoje podjetniške ideje uresničujejo tako 
mladi kot tudi že uveljavljeni podjetniki. Potek dela v 
ustvarjalnem delovnem okolju je zaradi epidemije koro-
na virusa nekoliko drugačen od predvidenega, a Sode-
lavnica še vedno predstavlja prostor, v katerem si mnenja 
in izkušnje izmenjujejo strokovnjaki z različnih področij.

Besedilo: Maša Likosar

Stanislava Žargar je pri enem letu in pol 
zaradi cepljenja proti otroškim boleznim 
popolnoma oglušela. »Po cepljenju sem 
dobila visoko vročino in oglušela,« je poja-
snila. Prostovoljka je že petnajst let, in 

sicer vse od ustanovitve Združenja gluho-
slepih Slovenije DLAN. Tedaj so jo pova-
bili k sodelovanju in po daljšem premisle-
ku se je odločila, da prostovoljno pomaga 
ljudem s hkratno okvaro sluha in vida. 
Prostovoljno delo ji pomeni veselje in je 
obenem tudi del njenega življenjskega 
poslanstva. »Čutim, da lahko pomagam 

ljudem z gluhoslepoto, zlasti tistim, ki so 
povsem odrinjeni na rob družbe in nera-
zumljeni. Moja odgovornost je tudi, da 
poskušam osebe z gluhoslepoto individu-
alno potolažiti ob težkih situacijah, ko jim 
družba povzroča krivice, in jim nekatere 
stvari pojasniti na njim razumljiv način,« 
je dejala Žargarjeva. 

Biti prostovoljka je njeno 
poslanstvo
Kranjčanka Stanislava Žargar je na predlog Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN prejela priznanje 
naj prostovoljka v starostni skupini trideset in več let preteklega leta. Priznanja ni pričakovala,  
bila pa ga je vesela.
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Družba je po njenem mnenju premalo ozaveščena o obstoju 
in potrebni pomoči osebam z gluhoslepoto. »Ljudje ne znajo 
pristopiti do gluhoslepih in se z njimi sporazumevati. Znanje, 
ki je pri delu z njimi tako zelo pomembno in potrebno, je 
premalo razširjeno,« je pojasnila in nadaljevala: »Ljudi z glu-
hoslepoto je treba sprejeti kot enakovredne člane družbe, jim 

omogočiti temeljne človekove pravice, tudi pravico do tolmača 
za gluhoslepe. Ni se jih treba bati. Treba se jim je približati, se 
jih dotakniti, jih poskušati razumeti. Ljudje z gluhoslepoto so 
prav tako ljudje, ki imajo svoje cilje, želje in sanje, kot vsi mi.« 
Stanislava Žargar pomaga pri vseh aktivnostih Združenja 
DLAN. Dejavna je na področju usposabljanja in rehabilitacije 
gluhoslepih, kot njihova spremljevalka ter tolmačica na različ-
nih dogodkih. »Individualno tolmačim v jeziku gluhoslepih, 
ki temelji na dotiku. Pomagam na poletnih socialno-reha-
bilitacijskih taborih, ki jih izvaja združenje in kjer skupaj z 
ljudmi z gluhoslepoto preživim 24 ur na dan. Sodelujem tudi 
v delovni skupini za razvoj načinov sporazumevanja z oseba-
mi z gluhoslepoto. Sem zagovornica njihovih pravic in sem 
njihova prijateljica. Spremljam jih povsod. Razumem njihove 
stiske in jim po vseh svojih močeh pomagam,« je dejala in 
zaupala, da vsak mesec opravi toliko koristnega dela, kolikor 
ga zmore. Ur ne sešteva, je pa po podatkih Združenja DLAN 
v letu 2019 opravila 755 ur prostovoljnega dela. 
Žargarjeva svoje znanje kot mentorica na področju sporazu-
mevanja z gluhoslepimi in spremljanja uspešno prenašala 
tudi na mlajše generacije »Mladim bi svetovala, naj postanejo 
prostovoljci, saj s prostovoljstvom lahko med drugim pridobi-
jo vrednoto sočutja do soljudi. Ta vrednota je zelo pomembna. 
Ne nazadnje pa se lahko tudi marsikaj novega naučijo,« je še 
povedala Stanislava Žargar in sklenila, da bo prostovoljka, 
dokler bo živela. (Besede Stanislave Žargar je tolmačila sekre-
tarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN Simona Geren-
čer Pegan.) 

Kranjčanka Stanislava Žargar, ki že vrsto let pomaga 
osebam z gluhoslepoto v Združenju gluhoslepih  
Slovenije DLAN, je prejemnica priznanja v natečaju 
Prostovoljec leta 2019, ki ga organizira Mladinski svet 
Slovenije. / Foto: arhiv Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

Želimo Vam miren in vesel 
Božič, čestitamo ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti ter 
želimo zdravja, sreče in veselja  
v Novem letu 2021!

MO SDS KRANJ 
Mag. Branko Grims 
www.kranj.si
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Večji zaključeni projekti:
Prenova in dozidava Osnovne šole 
Simona Jenka – PŠ Center.

Dom upokojencev 

700 novih stanovanj v Kranju: Kranjska 
Iskrica, soseska ob Savi, Vile Brdo, Cesta 
Rudija Šelige, Koroška cesta, prenove 
nekdanjih samskih domov v varovana 
stanovanja Planina in Stražišče

Stanovanjska soseska Kranjska iskrica

Nova glasbena šola v nekdanji Gradbeni 
šoli; Podružnica OŠ Jakoba Aljaža v 
nekdanji Trgovski šoli; gradnja nove 
telovadnice in učilnic na OŠ Staneta 
Žagarja

OŠ Staneta Žagarja

Gradnja novega vrtca v Bitnjah in 
dozidava vrtca na Kokrici.
Nova poslovna cona v Hrastjah z navezavo 
krožišča na AC Kranj vzhod
Nov park dr. Janeza Bleiweisa ob kranjski 
porodnišnici in zdravstvenem domu, 
zasaditev 1000 novih dreves v 8 letih.
Ureditev kanjona Kokre s kranjsko plažo, 
učnimi potmi in sprehajalnimi brvmi.
In še mnogo več.

SVETNIŠKA SKUPINA SD KRANJ
www.socialnidemokrati.si

Razvoj Mestne občine Kranj v prvi polovici 
mandata župana Matjaža Rakovca.

Župan Matjaž Rakovec iz vrst SD ima za sabo prvo polovico mandata. Veliko projektov je s svojo ekipo že odkljukal, ima pa še 
precej načrtov. Občina je uspešna tudi pri pridobivanju evropskih sredstev, saj načrtuje črpanje 25 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev večino prav v tem mandatu. V tem prispevkom naštevamo le nekaj najpomembnejših zaključenih in projektov v teku.

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj

“Smo na polovici mandata, a ne delamo 
na pol, pač pa na polno. Prepričan 
sem, da je napredek že viden na 
vseh področjih. Ostajamo ambiciozni 
in zagnani tudi naprej. Volje, idej in 
projektov nam zlepa ne bo zmanjkalo. 
Vizijo in načrte imamo, pa tudi 
neomajno voljo, prežeto z gorenjsko 
trmo.“ 

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj

“Pred volitvami smo v SD poudarjali, 
da Kranj zmore več. V dveh letih smo 
uspeli premakniti in končati projekte, ki 
so se zdeli neizvedljivi ter začeti nove, ki 
bodo korenito spremenili naše mesto. 
Za to je bilo potrebno vztrajno trkati 
na vrata različnih institucij, sodelovati 
in se povezovati. Zato smo tu. Da si 
aktivno prizadevamo za razvoj Kranja in 
spremembe na bolje.“

Majdičev log / Savski otok

Prenova ŠP Stanka Mlakarja z novim 
atletskim stadionom, reflektorji in 
balonom za zimske treninge. 
200 novih parkirnih mest,  na lokacijah 
ZD Kranj in ZD Stražišče, pod Joštom, 
Šmarjetno, Jamnikom, na Koroški cesti in 
drugod.
Novi pločniki med Golnikom in Goričami, 
v Britofu, pri IBI-ju na Primskovem.
Nove kolesarske poti - skupno bo v tem 
mandatu narejenih 40 km novih.
Nova gasilska avtocisterna in avtolestev 
za Gasilsko-reševalno službo Kranj; 
sofinanciranje nov kombi za PGD Trstenik, 
cisterna za PGD Goriče in druga oprema 
za PGDje prek Gasilske zveze Kranj.
Razširitev ceste med Mavčičami in 
Prašami. V sodelovanju z državo pa 
obnova Delavskega mostu in mostu 
čez Savski otok, izgradnja krožišč na 
Primskovem in v Bitnjah. 
Zamenjava občinskih vozil za električna, 
nakup električnih avtobusov in 
vzpostavitev mreže javnih električnih 
polnilnic.

Večji projekti v teku:

Nadhod nad državno cesto med Tušem 
in Qlanido z novimi mostovi čez Kokro in 
Savo.  
Skrb za starejše: nov javni Dom za starejše 
občane na Zlatem Polju in Dnevni center 
za starejše v na Planini 1.

OŠ Simon Jenka

Interaktivna pot za pešce in kolesarje na 
Savski otok.

Humanitarni projekt na pobudo 
župana Mestne občine Kranj Matjaža 
Rakovca že drugo leto vodita Zavod 
za turizem in kulturo Kranj skupaj z 
Društvom prijateljev mladine Kranj. 
Več o projektu na spletnih straneh 
www.visitkranj.com

POŠLJI SMS KRANJ5 NA 1919
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Drage Kranjčanke in Kranjčani, želimo vam veliko srečnih in 
brezskrbnih dni, izpolnjenih želja in uresničenih sanj.
Prihaja novo leto. Naše želje so to pot še posebno iskrene. Po nepričakovano negotovem, celo strašljivem 
zaključku desetletja se že prižigajo vse številnejše lučke upanja, da se bomo kmalu lahko spet posvetili 
delu in ustvarjanju ter z novo energijo nadaljevali proti našim ciljem. Zdaj še bogatejši z novimi 
spoznanji in izkušnjami. Solidarnost, dobronamernost, skrb za druge in spoštovanje so vrednote, ki so se 
v teh časih okrepile in obogatile naše skupno bivanje.

V Več za Kranj z optimizmom zremo v leto, ki prihaja. Z odločnimi in pogumnimi koraki bomo še naprej 
podpirali odgovorno in premišljeno vlaganje v infrastrukturo v mestu in na vasi, prizadevanja za 
bogatejše kulturno in športno življenje ter urejanje velikih in malih težav v vašem lokalnem okolju.

Dragi prijatelji, somišljeniki in podporniki, preživite praznični december veselo in v varni družbi 
vaših najbližjih ter ostanite zdravi in povezani s prijatelji in dobrimi ljudmi.

Srečno 2021!
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V vseslovenski dobrodelni akciji Božiček za en dan bodo letos 
obdarili okoli 8500 otrok iz socialno šibkejših družin in 2400 
starejših. Njihovo obdaritev bodo omogočili darovalci, ki so si s 
seznama na spletu izbrali točno določenega prejemnika ter mu v 
zavito in okrašeno škatlo od čevljev pripravili darilo in ga odnesli 
na eno od zbirnih mest. Teh je bilo nekaj več kot petdeset, od 
tega dve tudi v Kranju: na lokaciji ljudske univerze in kluba štu-
dentov, kjer so »božički« skupaj oddali 508 daril. Na Gorenjskem 
je bilo zbranih nekaj več kot 2100 daril, obdarili pa naj bi 671 
gorenjskih otrok in 131 starejših. Potek akcije je letos zaradi epi-
demioloških razmer še posebej zahteven. V prvi polovici decem-
bra so v centralnem skladišču v BTC-ju, kjer so zbrali darila iz 
vse Slovenije, prostovoljci že preverili njihovo ustreznost, s tem 
tednom pa so jih začeli razvažati do CSD-jev, materinskih domov, 
varnih hiš, osnovnih šol in drugih zavodov po državi. A. Š., foto: 
arhiv Kluba študentov Kranj

V KRANJU VEČ KOT PETSTO »BOŽIČKOV«

V projektu Božiček za en dan je že osmo leto zapored 
sodeloval tudi Klub študentov Kranj.  

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ; SAMOSTOJNA SVETNICA ANA ČERNE, LEVICA

V Gorajtah pri Škofji Loki so nameravali minuli petek odpreti 
Pravljično deželo, a so koronarazmere organizatorjem iz društva 
Oddih Gorajte prekrižale načrte. Z izvedbo prireditve, enajste po 
vrsti, čakajo na čas, ko bodo druženja zopet dovoljena, četudi 
bo šele v pomladanskem času ali celo kasneje. »Otroke bomo v 
Pravljično deželo Gorajte v vsakem primeru popeljali.« Poteka 
pa humanitarni del projekta. Darila za uporabnike VDC so že 
pripravili in jih bodo v spremstvu dedka Mraza dostavili po posa-
meznih enotah, vsaki pa bodo podarili še novoletno jelko. A. Š.

ODPRTJE PRAVLJIČNE DEŽELE ZAMAKNILI
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Besedilo: Ana Šubic

N
a pobudo župana Matjaža Rakovca 
tudi v letošnjem decembru poteka 
dobrodelna akcija V Kranju dobro 
v srcu mislimo, ki jo vodi Zavod za 

turizem in kulturo Kranj skupaj z Druš-
tvom prijateljev mladine Kranj. Zbirajo 
donacije za družine v stiski. Ta se je zaradi 
epidemije in večje brezposelnosti marsik-
je še poglobila. Marsikatera podjetja in 
posamezniki so že priskočili na pomoč. 
»Prosim pa tudi tiste občanke in občane, 

ki si to lahko privoščijo, da stopijo z nami 
na to dobrodelno pot in nam s sredstvi 
pomagajo osrečiti tiste krajane, ki nas ta 
hip najbolj potrebujejo. Naj vedo, da v tež-
kih časih niso sami in da – kot je lepo zapi-
sal že naš največji pesnik France Prešeren 
– dobro v srcu mislimo. Pomagajmo jim 
vsaj za kratek čas narisati nasmeh na 
obraz in temačne dni spremeniti v svetle, 
polne upanja,« poudarja župan. Donirati 
je možno tako, da na številko 1919 pošlje-
mo sporočilo KRANJ5 in tako prispevamo 
5 evrov ali s sklicem 500-21112020 naka-
žemo prostovoljni prispevek na TRR 

Društva prijateljev mladine Kranj SI56 
6100 0000 5487 540, odprtem pri Delav-
ski hranilnici. Humanitarni projekt bo 
potekal do vključno 24. decembra, dan 
pozneje bodo objavili znesek zbranih 
sredstev. Družine, med katere bodo razde-
lili zbrane prostovoljne prispevke, so bile 
izbrane po predlogih osnovnih šol Predos-
lje, Orehek, Simona Jenka, Matije Čopa in 
Helene Puhar ter CSD Gorenjska, enote 
Kranj. V lanski dobrodelni akciji so sicer 
zbrali več kot enajst tisoč evrov in tako 
olajšali življenje desetim izbranim dru-
žinam in posameznikom v stiski. 

Dobro v srcu mislimo
Zbiranje prostovoljnih prispevkov za družine v stiski poteka še do 24. decembra. 
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Drage občanke, dragi občani,

leto polno preizkušenj in negotovosti se izteka. Leto 
polno hrepenenja po bližini, solidarnosti in varnosti. 

Želimo vam, da v novo leto 2021 vstopimo bolj 
optimistično. Da se pripravimo na nov čas z več 

priložnostmi. Na čas, ki ga bomo napolnili s tistim, 
kar je res pomembno. Z ljubeznijo, spoštovanjem, 

pravičnostjo, razumevanjem in svobodo.

Pred nami je čas boja za zdravje in varnost nas 
samih in naših najbližjih. Hkrati pa je pred nami 
tudi čas boja za družbo solidarnostI, enakosti in 

pravičnosti. 

Želimo vam mirne praznike in vse dobro v novem 
letu.

Ostanite zdravi.

Svetniška skupina SD in župan Matjaž Rakovec

Prešerno novo leto

2 21
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Za en dan postali kranjski gimnazijci 
Dneva odprtih vrat na Gimnaziji Kranj osnovnošolcem ponudila virtualni vstop v gimnazijski svet

Kljub koronačasom so osnovno
šolci lahko spoznali našo šolo, 
profesorje, dijake in predmete 
preko zaslonov. V dveh dneh se 
nam je pridružilo 180 vedoželj
nih učencev. Zaupamo, da so 
virtualni obisk zaključili z dobri
mi občutki in da se septembra 
vidimo na Gimnaziji Kranj.
Mag. Aljoša Brlogar, ravnatelj

Življenje gimnazijca ni le učenje, kot si to predstavlja večina učencev. Je 
mnogo več. Poleg kvalitetnega pouka je na Gimnaziji Kranj mnogo mož
nosti za izvajanje hobijev in interesov. Krožki na gimnaziji se najdejo prav 
za vsakogar, tako za tiste bolj športnega kot tiste bolj kulturnega tipa. 
Gimnazije se vsekakor ne spominjam le kot učenja, na to šolo me vežejo 
nadvse lepi spomini, ki sem jih preživel s svojimi sošolci.
Drejc Perčič, dijak

Gimnazija Kranj slovi po svoji tradiciji, 
ki je vidna tudi na zgradbi sami. Kljub 
temu pa se šola tradicije ne oklepa. 
To dokazuje tudi z dnevoma odprtih 
vrat, ki ju je v torek, 24., in četrtek, 26. 
novembra 2020, izpeljala trenutni situ-
aciji navkljub – na daljavo. Stik je nam-
reč za osnovnošolce ključen; zgodba 
vsakega posameznika na gimnaziji je 
drugačna. Vsak ustvari svoje spomine, 
izkoristi svoje priložnosti, piše svojo 
prihodnost. Vsi se vračajo. Obujajo 
skrite zapiske na omaricah, skozi gene-
racije predane teste profesorjev, anek-
dote in šale, zamujene šolske zvonce 
in odmore, preživete na klopeh, hodni-
kih, v učilnicah. V tem šolskem letu je 
Gimnazija Kranj zapolnila osem oddel-
kov. 

Prav zgodbe dijakov so tiste,  
ki oblikujejo gimnazijo

Predsednik dijaške skupnosti Vito 
Krajnik je v uvodu nagovoril osnov-
nošolce: »Menim, da je pot prav vsa-
kega dijaka Gimnazije Kranj posebna 
in edinstvena. Gimnazija vas bo izobli-

kovala v osebe, ki znajo tlakovati svojo 
pot in so pripravljene na življenje izven 
šolskih klopi. Mnenje vsakega posa-
meznika je slišano in pomembno.« 
Dijaki so bili vključeni tudi v izvedbo 
dogodka: predstavitveni film je nastal 
v režiji Jakoba Kuduzoviča Cehner-
ja, uvodni del pa je povezovala Špela 
Koprivnikar. Dijaki so na daljavo pred-
stavili šolo, potek pouka in neposredno 
okolico gimnazije, ki biva v srcu mesta. 
Z gosti so navezali stik preko zaslonov 

in jim pustili doživeti svoj vsakdan 
v upanju, da nekoč postane njihov. 
»Profesorji so k svojim uram povabili 
osnovnošolce in jim pokazali, da lahko 
tudi na daljavo vodijo zanimiv in kvali-
teten pouk, hkrati pa še vedno ohranijo 
topel in pristen odnos z dijaki. Energija 
mladih, njihove ideje in delavnost je 
ustvarila pristen in sproščen dogodek,« 
pripoveduje profesorica Urša Petrič, 
ki je vodila organizacijo. 
Hana Bujanović Kokot

Gimanzija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj
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DOGODEK ZA BODOČE INŽENIRKE IN INŽENIRJE 
NA STROKOVNI TEHNIŠKI GIMNAZIJI
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Na začetku decembra je na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj 
potekal že drugi dogodek Inženirke in inženirji bomo!, ki je tokrat 
zaradi izrednih razmer potekal na daljavo oz. v spletni obliki. Rav-
nateljica mag. Lidija Goljat Prelogar je ob tem povedala: 'Letošnji 
dogodek je bil nekaj posebnega. Zelo smo se trudili in si priza-
devali, da ga izpeljemo, kljub oviram, s katerimi smo se srečevali 
– karantene, izredne razmere in drugo. Tisto, kar nas je ves čas 
vodilo in  pripeljalo do uspešne izvedbe tega dogodka, pa je bila 
velika želja, zagnanost, inovativnost in veselje naših dijakov, da 
ustvarjajo, delajo in svoje rezultate tudi pokažejo.' 
Dijaki so dogodek sami pripravili in izvedli, pri čemer so se še 
posebej vešči izkazali pri pripravi animiranih spotov, 3D-ani-
macij in lastnih filmčkov, v katerih so pokazali 
svoje znanje in izdelke. Da je dogodek uspešno 
potekal na spletnih platformah, pa sta poskrbela 
dijaka Kristjan Komloši in Jakob Kosec iz 4. let-
nika. Sta tudi člana skupine inovativnih dijakov, 
imenovane Glave skupaj, kjer dijaki, ki želijo in 
zmorejo več, skupaj generirajo ideje za različne 
akcije ter organizirajo dogodke. Poseben pečat 
je dogodku dala tudi okrogla miza, ki so jo pri-
pravili v sodelovanju s skupnostjo Inženirke in 
inženirji bomo!, na kateri so o svoji karierni poti in 
o tem, kaj je potrebno, da si uspešen, spregovo-

rili zanimivi gostje, in sicer Lea Pilić, tehnologina 
robotike v podjetju LTH Castings in tudi nomini-
ranka za inženirko leta 2020, Maja Kus, ekspertka 
tehnologije izdelkov v podjetju Novartis v Slove-
niji, Jernej Polič, direktor sektorja Proizvodnja in 
tehnologija v Iskratelu, in še dva nekdanja dijaka 
tehniške gimnazije, Domen Balantič, Java razvi-
jalec, Genis in Miha Triler, poročnik in pilot heli-
kopterja v Slovenski vojski. Gostje so dijakom dali 
tudi nekaj nasvetov, kako uresničiti svoje želje in 
sanje na karierni poti, pri čemer je osnova seveda 
nenehno učenje in trud.

Kristjan Komloši in Jakob Kosec

Besedilo: Mateja Rant

G
imnazija Kranj je že lani izdala kole-
dar z velikimi osebnostmi slovenske 
zgodovine, letos pa so začeto delo 
nadaljevali. »V maniri starih moj-

strov bo leto 2021 zaznamovalo naslednjih 
ducat slovenskih velikanov. Iste portretist-
ke so črpale iz iste točke in z ničimer dru-
gim kot rjavo barvico ustvarile študije gla-

ve, skice, ki se jih ne bi sramovali mojstri 
slikarskega platna,« je o koledarju zapisala 
vodja projekta Nataša Kne. Pri ustvarja-
nju portretov za koledar so tudi letos moči 
združile Helena Potočnik, Klara Polajnar, 
Eva Kozjek Šurc in Martina Potočnik, ki 
so letos že študentke ljubljanske univerze, 
ter dijakinja tretjega letnika mednarodne 
mature na Gimnaziji Kranj Gaja Bumbar.
Letos so čas epidemije covida-19 izko-
ristile za upodobitev Edvarda Rusjana, 

Veronike Deseniške, Srečka Kosovela, 
Ignacija Borštnika, Josipine Turnograj-
ske, Simona Jenka, Angele Piskernik, 
Ivana Vurnika, Mikija Mustra, Leona 
Štuklja, Duše Počkaj in Hermana Potoč-
nika - Noordunga. »Podobe so preproste 
in čiste, a neverjetno žive in razgibane 
v skromni enobarvnosti, ki omogoči, da 
se osebnost upodobljenih razkrije nepo-
sredno,« je dejala Nataša Kne in dodala,

Nadaljevanje na 19. strani

Koledar z »velikani« 
Gimnazija Kranj je tudi letos izdala koledar Slovenski velikani, na katerem so upodobili novih dvanajst 
velikih osebnosti slovenske zgodovine. Portrete je mogoče občudovati tudi na potujoči razstavi, ki je 
svojo pot začela v Galeriji Mestne občine Kranj.





Stalne spremembe in pomen vseživljenjskega učenja sta del 
šolskega utripa na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni 
šoli (ŠC Kranj), ki sta letos še močneje stopila v ospredje. Zaradi 
izrednih razmer se je bilo treba hitro prilagoditi in se marsičesa 
na novo naučiti. Pot do cilja je tako dijakom in učiteljem posta-
la še bolj skupna kot sicer, saj smo bili oboji postavljeni pred 
nove izzive.
Eden prvih je bil gotovo poenotenje skupne aplikacije za pou-
čevanje na daljavo, MS Teams, kar dijakom omogoča delo na 
enem mestu in olajša komuniciranje. Čeprav za mlajše gene-
racije večkrat menimo, da so z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo že rojene, se tedaj, ko se tovrstno uporabo usmeri 
za šolske namene, pokaže, da ni povsem tako. Tudi dijake je tre-
ba digitalno opolnomočiti in podpreti, res pa 
je, da so za sprejemanje novosti dovzetni in se 
hitro učijo. 
K spreminjanju ustaljenih korakov moramo vsi 
deležniki procesa učenja pristopiti z zavestjo o 
obojestranski doslednosti v pričakovanjih ter 
močno lastno voljo po sodelovalnosti. Predpo-
goj za slednje je medsebojno zaupanje, ki se 
gradi tako s strokovnimi kot neformalnimi pro-
cesi. V veliko pomoč učiteljem pri delu v danih 
razmerah so medsebojne kolegialne hospitaci-
je, ki jih je moč odlično in kakovostno izvesti 
tudi pri delu na daljavo. Še več, izkazalo se je, 
da je prav v dani situaciji tovrstno kolegialno 

podpiranje z delom, dobrimi odnosi in izmen-
javo uspešnih praks zaželeno ter pomembno. 
V šolskem timu projekta Objem, ki z razvija-
njem gradnikov bralne pismenosti pri dijakih zavestno krepi 
bralno razumevanje, se je taka oblika izmenjave strokovnih 
izkušenj pokazala kot izvrstna osnova za razvojno razmišljanje 
in delovanje učiteljev v smeri k napredku. Pripravljenost spreje-
mati in presegati svoje ter tuje napake, se iz njih učiti in razvijati 
izboljšave, rojeva medsebojno svetovanje, pomoč in vzajemno 
učenje. Taka klima znotraj tima širi pozitiven vpliv na dijake, ki 
ob uvajanju metod sodelovalnega učenja vidijo pomen sku-
pinskega dela in v njem pomemben prispevek posameznika, ki 
je bistven ne le pri učenju, ampak tudi v vsakdanjem življenju.  

V podporo delu tima so pomembna tudi 
neobvezna in neformalna srečanja, ki se tre-
nutno odvijajo na daljavo, vsebinsko pa so 
literarno zasnovana. Zaradi naših različnih 
starosti, poklicnih in osebnih izkušenj, pogle-
dov in vrednot ima lahko razumevanje iste 
pesmi toliko različnih razlag, kolikor je ob 
njej zbranih bralcev. Prav ta pestrost osebnih 
pogledov in izpovedi pa so ponovno dopri-
nos k medsebojnemu spoštovanju, zaupanju 
in sodelovanju, ki jih potrebujemo pri stro-
kovnem delu in jih moramo sejati ter zasejati 
tudi med naše dijake. 
Zapisala: Helena Matičič Hostnik, prof. 

SODELOVALNO UČENJE UČITELJEV IN DIJAKOV
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
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Nadaljevanje s 17. strani
da bodo v enem letu pred nami oživele podobe znanih, svoj čas 
tudi zamolčanih in spregledanih, v vsakem primeru pa edins-
tvenih posameznikov. »Slovenski velikani ponujajo estetski 
užitek, so pa hkrati odraz domoljubne geste mlade ustvarjalne 
roke, ki pred nas neobremenjeno pripelje ljudi iz drugega časa 

in prostora. Pred nami jih zadrži in oživi za naš čas in prostor, 
v katerem poskušamo razumeti večplastnost slovenske biti. 
Poskušamo doumeti, da obrazi preteklosti pripadajo tudi naši 
sedanjosti.« Vseh pet portretistk je priznalo, da je bil pritisk ob 
nadaljevanju lanske zgodbe letos še večji. »Večina meni, da dob-
ri filmi ne smejo imeti nadaljevanj, vendar se mi zdi, da če ne 
drugega, mi je uspela odlična komedija,« je letošnje delo duhovi-
to opisala Gaja Bumbar, ki je upodobila Dušo Počkaj in Josipino 
Turnograjsko. Tudi Eva Kozjek Šurc, ki je narisala portret Simo-
na Jenka, je priznala, da je bilo pri nadaljevanju Slovenskih veli-
kanov veliko več pritiska, saj je poskušala preseči prejšnja dela. 
»A prav zaradi tega pritiska in izkušenj, ki sem jih pridobila med 
izdelavo prvega koledarja, je delo doseglo moja pričakovanja,« je 
poudarila, ob tem pa upa, da tudi pričakovanja vseh, ki si bodo 
portrete ogledali na razstavi ali kupili koledar. »Pritisk pri izdela-
vi drugega koledarja ni bil pretirano manjši kot prvo leto, vendar 
se mi zdi, da so nam izkušnje pomagale, lanski uspeh pa nas je 
vztrajno spodbujal,« se je strinjala Helena Potočnik, ki je bila 
zadolžena za portrete Veronike Deseniške, Angele Piskernik in 
Ivana Vurnika. Klara Polajnar pa je prav tako poudarila, da je 
veličino slovenskih velikanov težko zajeti z barvico, vendar 
upa, da bodo portreti odsevali njihov sijaj. Upodobila je Her-
mana Potočnika - Noordunga, Srečka Kosovela in Mikija Mus-
tra. Tudi Martina Potočnik je poudarila, da se risanje kljub 
pridobljenim izkušnjam in nespremenjenim navodilom za 
drugi koledar ni zdelo očitno lažje, čeprav ji je tudi tokrat pred-
stavljalo zanimiv izziv. Njeni so portreti Ignacija Borštnika, 
Leona Štuklja in Edvarda Rusjana. 

Gimnazijski koledar tudi tokrat krasijo velike osebnosti 
slovenske zgodovine. / Foto: arhiv šole



Neža Colja – ples je način mojega življenja
Neža Colja, 17-letna dijakinja 3. letnika športnega oddelka Gimnazije Franceta Prešerna, je ena 
najperspektivnejših slovenskih plesalk latinskoameriških in standardnih plesov.

»Trenutna situacija zaradi covida-19 
je naporna, ker je precej omejitev, 
vse tekme so odpovedane. Poleg 
tega se stvari kar naprej spremi-
njajo. Dobivamo nova pravila, nove 
ukrepe v Sloveniji in Italiji. Najtežje 
je, ko ne najdeš notranjega miru, 
ko ne veva, ali bova jutri še lahko 
trenirala ali ne. Spomin na pomlad 
je še vedno grenak, ko sva bila s 
Stefanom zaradi karantene ločena 
skoraj tri mesece. Vesela bom, ko se 
bo situacija umirila in bo konec te 
negotovosti.
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Ne glede na vse okoliščine nama 
motivacije za ples in treninge ne 
manjka. Presrečna sem, da lah-
ko treniram, in res mi ni problem 
preživeti cel dan v plesni dvorani. 
Veselim se novih izzivov. Ob do-
brih treningih s svojim soplesalcem 
lahko dosežem to, za kar živim.  S 
Stefanom se zelo dobro razumeva, 
dopolnjujeva, imava enako vizijo, 
enake cilje in želje za najino plesno 
prihodnost,« z navdušenjem pripo-
veduje simpatična Neža Colja.

Neža trenira latinskoameriške in 
standardne plese v plesnem klubu 
ŠRKD Diamant v Ljubljani. O plesu 
pravi: »Ples je več kot samo šport, je 
tudi umetnost, prepuščanje svojega 
telesa glasbi in ritmu. Ples me vedno 
navdihuje in motivira in je nepogreš-
ljiv del mojega življenja. Ples, ki ga 
treniram, ni individualen šport, zanj 
je pomembna dobra usklajenost med 
plesalcema, skupni interesi, cilji. Dva 
morata postati kot eno. In to je naj-
večja umetnost latinskoameriških in 
standardnih plesov, ki jo lahko dose-
žeš le z urami in urami treningov, s 
skupno preživetim časom, s pogovori 
in spoznavanjem drug drugega.«
Nežin soplesalec je Bolgar Stefan Chi-
ari, ki živi blizu Gorice v Italiji. Odločila 
sta se, da zastopata Slovenijo in sta 
člana slovenske plesne zveze. Zaradi 
odličnih rezultatov tekmujeta tudi za 
držav no reprezentanco. Skupaj sta 
plesala samo dva meseca, saj je Neža 
preteklo leto zamenjala soplesalca, in 
že sta januarja 2020 osvojila naziv drža-
vnih podprvakov v standardnih plesih. 
Jeseni pa sta, po tem, ko plesalci niso 
imeli tekem zaradi epidemije, na držav-
nem prvenstvu v latinskoameriških 
plesih zasedla odlično tretje mesto.
Oba obiskujeta srednjo šolo v bližini 
svojega doma, trenirata namreč v Slo-

veniji in Italiji. Neža z veseljem pove: 
»Profesorji na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna so zelo razumevajoči in podpi-
rajo moje želje, zato mi je lažje uskla-
jevati šolske obveznosti s plesnimi 
treningi. Šolo delam na daljavo, tudi 
sicer, ne samo v obdobju epidemije. 
Tri dni trenirava v Italiji, takrat tam 
tudi živim, tri dni v Ljubljani. Povsod 
imava svoj tim vrhunskih trenerjev, 
s katerimi se dobro razumeva in jim 
povsem zaupava. Ob takem tempu je 
najpomembnejša dobra organizacija 
in podpora družine.«
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ZAPOSLITVENA KAVARNA 
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Vsako leto za dijake Srednje tehniške šole Kranj organizira-
mo Karierni dan, v sklopu katerega poteka tudi Zaposlitvena 
kavarna. Karierni dan predstavlja poklicno usmerjanje dijakov 
po zaključeni srednji šoli. Del dijakov se odloči, da bodo študij 
nadaljevali na fakultetah oz. univerzah, vse večji del dijakov pa 
se odloči tudi za takojšnjo zaposlitev. Ker na Srednji tehniški šoli 
izobražujemo za poklice prihodnosti s področij elektrotehnike, 
računalništva in mehatronike, so naši dijaki zelo cenjen in iskan 
kader. 
Vsem dijakom, ki želijo pot nadaljevati v obliki študija, se pred-
stavijo fakultete, ki jih dijaki najpogosteje izbirajo po končani 
srednji šoli. Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Višja strokovna šola 
ŠC Kranj in Fakulteta za organizacijske vede so tiste, ki izvedejo 

zabavne in poučne predstavitve in tako olajšajo izbiro našim 
dijakom glede nadaljevanja študija.
Za vse dijake, ki pa jih nadaljevanje študija ne zanima in bi se 
želeli čimprej zaposliti, pa je organizirana Zaposlitvena kavarna. 
Zaposlitvena kavarna je organizirana po vzoru hitrih zmenkov 
z zelo znanimi podjetji, kot so: DOMEL, d. o. o, SIBO G, d. o. o., 
GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, d. o. o., ISKRA, d. d., HIDRIA, d. 
o. o., ELEKTRO GORENJSKA, d. d., DANFOSS TRATA, d. o. o, in še 
mnoga druga. 
Kaj smo storili drugače? V okviru razrednih ur smo nagovorili 
vse dijake zaključnih letnikov, jim dogodek predstavili, se z nji-
mi pogovorili o koristih zanje in za delodajalce. Podali smo jim 
navodila za pripravo na dogodek. Pozvali smo jih, naj si ogledajo 
internetne strani sodelujočih podjetij, naj pripravijo življenjepis 

Europass in vizitke s svojimi podatki, da jih pustijo 
delodajalcem po opravljenem razgovoru. Povezali 
smo se z anglistkami in slovenistkami za nudenje 
pomoči dijakom pri pisanju življenjepisa Europass.
Odziv delodajalcev in dijakov je bil pozitiven, 
tako da bomo to prakso še nadaljevali. Veliko 
energije smo vložili tudi v samo koordinacijo 
dogodka in usmerjanja dijakov. 
S tretjo izvedbo Kariernega dne bomo morali 
zaradi epidemije virusa še malo počakati. Ima-
mo še veliko idej za izboljšave, rezultati dogod-
ka pa so nam velika motivacija za nadaljnje delo.

Kranjčanka Nežka Kukec je konec novembra otroke razveselila s 
svojim literarnim prvencem Živalski žur, v kateri je zbrala pesmi-
ce o živalih od A do Ž. »Zelo rada rimam, sestavljam pesmice za 
rojstne dneve, poslovilne zabave, obletnice, tudi repam ... Obenem 
sem že toliko časa v stiku z otroki skozi preobleko Pike Nogavičke, 
da mi je blizu tudi otroški svet, sploh pa so mi blizu živali, saj sem 
njihova velika ljubiteljica že vse življenje. Skupek vsega tega pa je ta 
knjiga,« je o svoji prvi knjigi pesmi za otroke razložila Nežka Kukec. 
V knjigi Živalski žur je mogoče najti 25 živali, na vsako črko abecede 
po ena, in to zelo raznolike - tako tiste, ki živijo z nami in okrog nas, 
kot tiste s čisto drugega konca sveta. Namesto običajnega hišnega 
pajka skozi pesmico spoznamo tarantelo, namesto postrvi pa iglo 
in ščuko. V knjigi so se znašle tudi bolj eksotične živali, kot sta emu 
in kapibara, pa tudi čisto navadna uš. Prve pesmi je začela snovati 
že na lanskem dopustu, k čemur jo je spodbudil mož Iztok, ki dobro 
pozna njeno strast do rim, k izdaji pa so jo ves čas spodbujali tudi 
vsi drugi, ki so ji blizu. Idealna priložnost je po besedah Nežke 
Kukec nastopila med spomladansko karanteno, ko ji je popoldne 
ostajalo več časa, zato je prav takrat nastalo največ pesmi. Pri 
oblikovanju in ilustriranju knjige sta ji na pomoč priskočili prijate-
ljici Kaja Kramar in Špela Bedene, izdala pa jo je v samozaložbi. 
Skozi pesmi v knjigi otroci lahko spoznajo značilnosti in lastnosti 
posameznih živali, saj je vsako žival, preden se je lotila pisanja, 
temeljito preučila in preverila pri tašči, ki je biologinja, je razložila 
Nežka Kukec. Obenem se ob knjigi otroci učijo črk in abecede. Črke 
so velike tiskane, tako da jo bodo lahko brali tudi otroci, ki se šele 
prvič podajajo v svet črk. Zaradi prilagojene oblike pisave bodo 
rimam zlahka sledili tudi dislektiki, je še poudarila Nežka Kukec.

ŽIVALI NA »ŽURU«
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A
ktualne razmere še vedno po vsej 
državi – in Kranj seveda ni izjema 
– kulturno dogajanje »v živo« zapi-
rajo oziroma branijo pred ljud-

stvom. Dvorane so zaprte in ni predstav, 
galerije so zaprte in ni razstav, ne v dvo-
ranah ne na prostem tudi ni koncertov. A 
vendarle je večina kranjskih deležnikov v 
kulturi poskrbela za to, da na tem mestu 
z neznosno lahkostjo ovržem izjavo, da 
od kulture ni »n'č od n'č«. Je, še kako 
je, le dogajanje se je preselilo na splet in 
družbena omrežja.
Stavba Prešernovega gledališča navzven 
sicer deluje nekoliko samotno, a gledali-
šče kot prostor umetnosti še kako delu-
je. Tik pred premiero je tretja predstava 
letošnje sezone Srečko Kosovel Kons: 
Novi dobi v priredbi Katarine Morano 

in Žige Divjaka. Premiera je bila pred-
videna za konec tega tedna, a bo javnost 
nanjo morala počakati do ponovnega 
odprtja dvoran. So pa za pokušino pri-
pravili projekt Čas za poezijo: Koso-
vel. Tako igralke in igralci kranjskega 
ansambla Vesna Jevnikar, Vesna Per-
narčič, Darja Reichman, Miha Rodman, 
Blaž Setnikar, Vesna Slapar, Aljoša Ter-
novšek in Borut Veselko interpretirajo 
svoje najljubše pesmi Srečka Kosovela, 
posnetki pa so v decembrskih dneh na 
splet (Youtube, Facebook, Instagram) 
prihajali predvidoma ob ponedeljkih, 
sredah in petkih. 
Ob tem si na gledališki spletni strani in 
na kanalu YouTube lahko ogledate pos-
netke predstav iz preteklih sezon, vsako 
soboto pa v gledališču niso pozabili tudi 
na najmlajše. V projektu Prešerna prav-
ljica za kratek čas na spletnih omrežjih 
vsako soboto in nedeljo zvečer predva-

jajo pravljice. Berejo jih člani igralskega 
ansambla. Na spletni strani je možen 
tudi vstop v e-razstavo Dogodek je tu, 
dogodek imate v mestu! Teden sloven-
ske drame – 50 let, kjer je na ogled del 
gradiva, ki je bil od pomladi na ogled v 
Gorenjskem muzeju.
Seveda smo pogled usmerili tudi v 
Layerjevo hišo. Še pred njo je do konca 
leta v Mergentalerjevi ulični galeriji na 
ogled razstava Petre Kolenko z naslo-
vom Zamisli život u ritmu muzike za 
ples (zamisli si življenje v ritmu ple-
sne glasbe). Gre za glasbeno obarvane 

Od teatra do »layerce«
Čeprav je kultura »zaprta«, ta deluje na daljavo, a težko čaka, da spet pride med ljudi – v živo.

Povečava: primerek možganskih 
nevronov ali kranjska korona?

Navidezni mir pred gledališčem se je prenesel v življenje na spletu.
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Ko se glasba naslika v kolaž

kolaže velikega formata. Skozi glas-
bena besedila avtorica izraža nebese-
dna telesna in čustvena stanja. Naslovi 
skladb ali deli besedil so metafora za 
marsikakšno misel ali občutek. Sicer 
pa to sredo ob 21. uri pripravljajo tudi 
spletni koncert avtorske glasbe bratov 
Jerneja in Tomaža Hostnika iz Škofje 
Loke. Drajnarjuva vampa sta mnogim 
že znana interpreta Tomaževih izvir-
nih narečnih in pogosto obešenjaških 
besedil. Za vse, ki jih še niste slišali, 
toplo priporočam, da se v sredo udo-
bno namestite v domači počivalnik in 
poiščete živi prenos iz Stolpa Škrlovec. 
V Layerjevi založbi je pred dnevi izšla 
nova knjiga, zbornik Zgodba o KLG, v 
katerem je popisana kranjska scena lju-
biteljev glasbe izpred štiridesetih let, ki 
je bila unikat v tedanji državi. 
Da je Kranj edinstven, pa zadnja leta v 
decembrskem času poskrbi florist Mat-
jaž Beguš, ki po mestu pripravi različne 
skulpture iz lesa. Tovrstne razstave na 
prostem nima nobeno mesto v Sloveni-
ji, Kranj pa se vsako leto prav zato spre-
minja – kot se spreminjamo ljudje v 
njem. 

Neža, 36 let
Vodja izmene

RASTE Z NABIRANJEM 
ZNANJA

Bernarda, 61 let
Kontrolorka kakovosti
ZRELO ODREAGIRA  
V VSAKI SITUACIJI

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA DELOVNEM 

MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE ZADOVOLJSTVO, 

PRIPADNOST IN PRODUKTIVNOST.

Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje junaške zgodbe na 
sodelovalnica.si.
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V
emo, da je France Prešeren v Kran-
ju živel zelo kratko obdobje, potem 
ko mu je oblast dovolila odpreti 
odvetniško pisarno. V hiši, ki mu 

je bila dom in delovno mesto zadnji dve 
leti zemeljskega bivanja, se lahko – odkar 
je v njej spominski muzej – vedno znova 
vrnemo v sredino 19. stoletja. Prostori in 
pohištvo so prav taki, kot naj bi bili v Pre-
šernovem času. Z novo muzejsko posta-
vitvijo pa snovalci v novo življenje obujajo 
predvsem Prešerna pesnika, vrhunskega 
predstavnika evropske romantike, ter 
človeka svobodnega duha v vrtincu življe-
nja, seveda pa je poudarjena tudi njegova 
narodnobuditeljska vloga, ki mu jo Slo-
venci tako radi pripisujemo. In slednje 
s himnično Zdravljico tudi vedno znova 
potrjujemo.
Postavitev so zaradi aktualnih razmer 
odprli 3. decembra ob 220. obletnici 
pesnikovega rojstva simbolno s kratkim 
filmom na spletni strani Gorenjskega 
muzeja. Razstava je zamenjala dote-
danjo postavitev iz leta 2001, ko je bila 
generalno obnovljena tudi celotna hiša. 
»Nova postavitev je – razen nekaterih 
zamisli, ki jih zaradi aktualnih razmer 
še nismo mogli izpeljati – taka, kot 
smo si jo zamislili,« je pred položitvijo 
izvoda originalnih Poezij iz leta 1846 
na osrednje mesto na razstavi z zado-
voljstvom povedal vodja projekta kustos 
Gorenjskega muzeja in skrbnik zbirke 
v Prešernovi hiši Gašper Peternel. K 
sodelovanju je povabil ekipo sodelavcev, 
ki so vsak na svojem strokovnem podro-
čju doprinesli k skupni podobi razstave, 
razstavo je oblikovala arhitektka Ariana 

Posvečeno »pevcu«
S postavitvijo nove stalne razstave v Prešernovi hiši o življenju in delu dr. Franceta Prešerna je pesnik, 
svobodomislec in narodni buditelj pripravljen za enaindvajseto stoletje.

V Prešernovi odvetniški pisarni: soavtorji nove muzejske postavitve 
(z leve): Andrej Štular, Dušan Grobovšek, Ariana Furlan Prijon in Gašper 
Peternel / Foto: Igor Kavčič

Pogled skozi okno v pesnikovo sobo v prvem nadstropju hiše / Foto: Igor Kavčič
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Furlan Prijon, tu pa sta še Kranjčana Dušan Grobovšek, ki je 
poskrbel za grafično podobo razstave, ter risar, lutkar, foto-
graf in večmedijski umetnik Andrej Štular, ki je razstavi vda-
hnil risarski del.
Kot je povedal Peternel, je bilo njegovo osnovno vodilo Prešer-
na zopet obrniti nazaj k poeziji.
Pred prostorom, sobo Francetove sestre Katre, nas najprej 
preseneti multimedijska projekcija. Na dveh visečih platnih 
se vrstijo različne interpretacije pesnikove podobe, ki je prav-
zaprav ne poznamo. Ta je namreč povzeta po portretu, ki ga 
je leta 1850 naslikal Franz Kurz zum Thurn und Goldenste-
in. V podolgovati sobi nato sledimo predstavitvi Prešernovega 
življenja skozi najpomembnejša poglavja, od njegovega šola-
nja in poklicne poti, do žensk, ki jih je snubil ali so mu bile 
navdih. Ena od postaj govori o Prešernu romantiku, sledijo 
besede o njegovem pesniškem razvoju vse do Krsta pri Savi-
ci. Snovalci razstave so poskrbeli, da vstop v muzej ni obre-
menjujoč z veliko količino besedila, ampak razbremenjuje s 
podobami. Na desni steni so na ogled likovna dela različnih 
umetnikov, od Mihe Maleša do Maruše Štibelj, ki se navezu-
jejo na omenjene teme, prav tako pa so na voljo QR-kode, s 
pomočjo katerih pridemo do popularnih glasbenih izvajalcev, 
ki igrajo Prešerna. 
Na glavno ulico gleda tudi pesnikova soba, v kateri je njegovo 
pohištvo, ki je bilo menda sestrino, podaril pa ji ga je njun 
stric. Avtorji razstave so poskrbeli predvsem za nekoliko dru-
gačno, bolj dinamično dramaturgijo kosov pohištva, tu je reci-

mo tudi spalna srajca, kakršne naj bi se nosile v 19. stoletju 
(izdelala jo je kostumografinja Bjanka Adžić Ursulov).
V naslednjem prostoru, tu je bila soba odvetnikovega pomoč-
nika Andreja Rudolfa (sicer sina Andreja Smoleta), je prika-
zana Prešernova narodnobuditeljska vloga v štiridesetih letih 
19. stoletja. Ta ga povezuje z Janezom Bleiweisom, ki mu je v 
Kmetijskih in rokodelskih novicah objavljal pesmi. Kot steber 
slovenstva in na ta način izpostavljen kot ključna muzealija 
Rudolfove sobe in razstave nasploh je originalni izvod Poezij.
V zadnjem delu hiše, ki gleda na današnjo Tavčarjevo ulico, so 
poslovni prostori advokatske pisarne. Pred njo je soba, v kateri 
sta delovala pisarja Andrej Rudolf in Primož Soklič, na razstavi 
pa je posvečena slovenskim pesnikom – Prešernovim nagra-
jencem. V kolažu Maruše Štibelj je prikazan tudi izjemen vpliv 
Prešernovega kulta na najrazličnejša področja družbenega in 
ustvarjalnega življenja vse do danes. Obisk v Prešernovem 
kranjskem domovanju se izteče v njegovi odvetniški pisarni. 
Prešernova zgodba v novi muzejski postavitvi živi, da bo 
popolnoma oživela tudi dlje v naših mislih, pa je treba poseči 
po njegovih pesmih. Ne samo tistih najbolj znanih. 

Prenovljen pogled v pesnikovo življenje in delo je 
predstavljen v zanimivih stebričkih ob izstopajoči risbi 
Andreja Štularja. / Foto: Igor Kavčič

Advokatova pomočnika pisarja Andrej Rudolf in Primož 
Soklič sta v prostem času menda pogosto »vrgla karte«. 
/ Foto: Igor Kavčič

S pomočjo QR-kode lahko poslušamo nekatere Prešernove 
pesmi v izvedbi skupin popularne glasbe. / Foto: Igor Kavčič
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P
olna seveda ob upoštevanju vseh 
predpisov, ki jih narekujejo ukrepi 
v boju proti pandemiji. Pogovor, ki 
so ga v knjižnici pripravili ob tride-

seti obletnici skupnega vzpona Marije in 
Andreja Štremflja na Everest, oblikoval 
pa ga je njun alpinistični prijatelj Peter 
Markič, si je na spletu namreč ogledalo 
več kot štiristo gledalcev, kar je trikrat toli-
ko, kot bi jih sicer lahko sprejela dvorana. 
Uspešnima kranjskima alpinistoma, ki 
sta ob jubileju napisala knjigo Objem 
na vrhu sveta, v kateri opisujeta odpravo 
in dogodke, ki so se zvrstili pred njo, so 

prisluhnili ljubitelji gora iz vse Slovenije. 
Dobro gledanost pa posnetek dosega tudi 
na Youtubu, kjer je sicer dostopen. 
Kot je povedala Nina Svetelj iz oddelka za 
prireditve, je na taistem kanalu več kot tri 
tisoč ogledov dosegel tudi posnetek splet-
nega pogovora iz cikla Znanost na cesti 
z dr. Tomažem Bratkovičem o razvoju 
cepiv proti covidu-19. Prava uspešnica pa 

so tudi pravljice na portalu za otroke Mod-
ri pes. Pravljica o Miklavžu je le v nekaj 
dneh presegla štiristo ogledov, obiskovalci 
spletne strani pa pridno rešujejo tudi pes-
mice z iskanjem besed in druge igrice, ki 
so jih zanje pripravili v knjižnici. 
A knjižnica seveda ne deluje le z dogodki 
po spletu. Razmeram so prilagodili tudi 
način izposoje knjig in drugega gradiva. 
Ker bralci ne morejo med police, pripo-
ročila za branje in knjižne novosti iščejo 
na spletni strani knjižnice in portalu za 
otroke Modri pes. Kot dodaja Sveteljeva, 
je izposoja knjig visoka. Kljub omejit-
vam ta čas dosegajo dve tretjini lanskega 
povprečja. Knjige je mogoče rezervirati 

tudi v okviru sistema Cobiss, kjer lahko 
spremljate tudi stanje izposojenih knjig. 
Menda so najbolj živahni prav ponedelj-
ki, saj si bralci ob koncu tedna vzamejo 
čas za rezervacije knjig, ki jih želijo pre-
brati, prvi dan v tednu pa pridejo ponje v 
knjižnico. Zato so v knjižnici ponedeljki 
daleč najbolj delavni dnevi v tednu – na 
ta dan v glavni knjižnici v Kranju pripra-
vijo in izposodijo približno dva tisoč 
knjig, bralci pa jih vrnejo med dva in tri 
tisoč. Pa naj še kdo reče, da Kranjčani ne 
beremo ali da v knjižnici ni živahno, 
čeprav je ta zaprta in je od ponedeljka do 
petka med 10. in 18. uro možen le pre-
vzem knjig pri pultu. 

Tri polne dvorane  
v času epidemije
Kar ste prebrali, seveda drži. Osrednja prireditvena dvorana v 
Mestni knjižnici Kranj je bila prvo sredo v decembru trikrat polna.

Ob prevzemu knjig so v knjižnici lahko le tri stranke, za kar vestno skrbi tudi 
varnostnik Miloš. / Foto: Igor Kavčič

  Združenje splošnih 
knjižnic, Skupnost občin 
Slovenije in Ministrstvo za 
kulturo so Mestni občini 
Kranj podaljšali naziv branju 
prijazna občina za nadaljnja 
tri leta. K nazivu vse od leta 
2017 znaten delež prispeva 
Mestna knjižnica Kranj.
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Nak. V teh prav čudnih časih 
nismo obiskali lokalnega 
gozdarja, ki bi imel za vsak 
primer – le kdo se danes razen 
sprehajalcev, gobarjev in nabi-
ralcev borovnic ali kostanja 
še potika po gozdu – pri roki 
nekaj hladnega orožja, naj 
bo to priročna sekira ali zgolj 
malo močnejša palica. Niti 
nismo bili pri kakšnem dru-
gem grozovitežu, ki bi sekiro 
uporabljal za kaj drugega kot 
za sekanje drv. A vendarle je 
mogoče nekje v mestu prav od 
blizu videti tovrstne na pogled 
ne preveč prijazne predmete. 
Le v kakšnem kontekstu so se 
vsa ta rezila zbrala na enem 
mestu? To, ali gre za orodje ali 
orožje, pa boste lahko spoznali 
takoj, ko se protivirusni ukrepi 
ublažijo do te mere, da se bodo 
odprle tudi galerije, razstavišča 
in kulturne institucije. Podro-
bneje bomo primer raziskali v 
januarski Kranjčanki.  
I. K. / Foto: Igor Kavčič

ORODJE ALI OROŽJE

Luka, 24 let
Montažer
NATRENIRAN ZA
NATANČ̌NOST

Marjan, 60 let
Vodja oddelka

NAJBOLJŠ̌I V SESTAVLJANJU
ODLIČ̌NIH NASVETOV

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA DELOVNEM 

MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE ZADOVOLJSTVO, 

PRIPADNOST IN PRODUKTIVNOST.

Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje junaške zgodbe na 
sodelovalnica.si.
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Celoten program prireditev si oglejte na naši spletni strani mkk.si. Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni. • Mestna knjižnica Kranj 
prireditve@mkk.si • mkk.si • prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: modripes.si • spletni leksikon: obrazislovenskihpokrajin.si • 

Možen je osebni prevzem 
vnaprej naročenega 

gradiva v vseh enotah 
Mestne knjižnice Kranj. 

V krajevnih knjižnicah po 
običajnem obratovalnem 
času (Stražišče skrajšan 
delovni čas), v Knjižnici 

Globus pa od ponedeljka do 
petka med 10. in 18. uro. V 

soboto so vse enote knjižnice 
zaprte. 

Prosimo vas, da morebitne 
spremembe spremljate na naši 

spletni strani www.mkk.si.

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP: 
RENATA DACINGER
Renata Dacinger, 
Darja Groznik
sreda, 16. 12., ob 18.00, 
splet

kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, 
Klub študentov Kranj
četrtek, 17. 12., ob 19.00, 
splet

predavanje
ALI ZNAMO PRAVILNO 
OČISTITI ZOBE?
Barbara Zmerzlikar, dipl. 
medicinska sestra, Center 
za krepitev zdravja Kranj, 
ZD Kranj
sreda, 6. 1., ob 18.00, splet

pogovor
LITERARNO OZVEZDJE: 
MIHA ŠALEHAR
Miha Šalehar, Darja Groznik
sreda, 13. 1., ob 18.00, splet

predstava
POZDRAV 

DEDKA MRAZA
torek, 22. 12., 

ob 17.00, 
splet

Besedilo: Igor Kavčič

Z
godovina Šolske košarkarske lige (ŠKL) je dolga in bogata 
in poleg košarke, vključuje tudi odbojko ter navijaške in 
plesne skupine. Pred dnevi je bil dokumentarni film ŠKL 
– šport tisočerih obrazov, ki ga je režiral Kranjčan Toni 

Cahunek, predstavljen na prestižnem festivalu v Milanu.
Kot pravi Vojko Korošec, srce in duša ŠKL, pa je celotno zgo-
dovino lige težko zaobjeti v enem filmu, je pa to mogoče nare-
diti v knjigi. Na skoraj petsto straneh so poleg zgodovine in 
pomena športa za otroke in mladino zabeleženi vsi rezultati 
finalnih prireditev od leta 1995 do danes. Objavljene so foto-
grafije vseh finalistov košarke, odbojke, plesnih in navijaških 
skupin ter tudi imena in priimki vseh, ki so nastopali v finalih. 
V posameznih letih so bili še posebej uspešne košarkarske in 
plesne skupine iz obeh kranjskih gimnazij, tako Gimnazije 
Kranj kot Gimnazije dr. Franceta Prešerna (nekoč še srednje 
ekonomske šole).
V knjigi je posebno poglavje plesnih in navijaških skupin od 
ustanovitve ŠKL naprej. Ob finalih lige so popisana in s foto-
grafijami podkrepljena tudi evropska in svetovna prvenstva 
plesnih skupin. Tu so tudi objave v lokalnih medijih, ki so 

pokrivali projekt ŠKL. Knjigo je mogoče naročiti na spletni 
strani www.skl ali po elektronski pošti skl@skl.si. Cena knjige 
skupaj s poštnino je 24 evrov, knjigo pa je mogoče kupiti tudi 
na poštah po Sloveniji. In ko boste imeli knjigo v rokah, si 
velja ogledati tudi dokumentarni film ŠKL – šport tisočerih 
obrazov, ki ga boste našli v videotekah T2, Siol in Telemach. 

ŠKL v knjigi

Spomin na sezono 2006/2007, ko so bile košarkarice 
takratne Ekonomske šole Kranj druge v državi / Foto: Igor Kavčič
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Ekipa Stolpa Pungert v sodelovanju s kranjskim zavodom za turizem in kulturo 
ter Zavodom Carnica vabi na Krančkov izziv, ki poteka pod naslovom Z glavo v 
naravo. V prvi raziskovalni igri Po poti stolpov se je možno še do 19. decembra 
podati po interaktivni učni poti po starem mestnem jedru Kranja. Namenjena je 
posameznikom in družinam z otroki, starimi tri leta ali več. Škrat Kranček je z 
»motovilkami« iz Stolpa Pungert pripravil nekaj izzivov, ob katerih se udele-
ženci zabavajo in tudi naučijo kaj novega o Kranju. S pomočjo zemljevida in 
namigov poiščejo vse stolpe v Kranju ter v razglednico vpišejo rešitve nalog, ki 
jih čakajo na vsaki točki. Po uspešno dokončanem izzivu izpolnjeno razgledni-
co oddajo v nabiralnik pred Stolpom Pungert, z malo sreče pa lahko na koncu 
osvojijo tudi lepo nagrado. Navodila so skupaj z zemljevidom in razglednico 
dostopna na povezavi https://bit.ly/kranckov_izziv. A. Š., foto: Ada Trkulja

Z GLAVO V NARAVO

V prvem izzivu škrat Kranček vabi na odkrivanje stolpov v Kranju. 

V Stolpu Pungert bi moral oktobra potekati že sed-
mi Kamišifest, festival pripovedovanja zgodbic na 
japonski način – ob ilustracijah, a jim je koronavi-
rus prekrižal načrte. Sprva so čakali na izboljšanje 
razmer, sedaj pa so se odločili, da festival izvedejo 
na spletu. Poteka prav ta teden, med 14. in 19. 
decembrom, vsak dan ob 17. uri na Facebooku 
na strani Stolpa Pungert, in sicer pod naslovom 
Kamišibaj je lahko darilo. »Snemali bomo delav-
nice, kjer se bodo otroci naučili delati zgodbe za 
kamišibaj, spoznali bodo njegove skrivnosti in na 
koncu videli čisto novo pravljico,« je napovedala 
organizatorka Jadranka Završnik. Otroci si bodo 
ta petek premierno ogledali njeno novo zgodbo 
Gozdna nevesta. Zgodba je iz Finske, od koder 
prihaja tudi dedek Mraz. Dan kasneje si bodo 
lahko ogledali predstavo Dilema, ki jo je pripravil 
predsednik Društva kamišibaj Slovenije Boštjan 
Oder. Završnikova otroke vabi tudi na spletne 
delavnice, na katerih bodo po korakih ustvarili svoj 
kamišibaj, ki ga lahko tudi podarijo sorodnikom ali 
prijateljem. Prav tako lahko s svojim kamišibajem 
med prazniki uprizarjajo pravljice. »Lahko pripra-
vijo glasbeno pravljico na božični večer, jo povedo 
na silvestrovo. S pravljicami lahko ohranjajo stik 
z vsemi, ki jih pogrešajo. Lahko se posnamejo 
in posnetek pošljejo tistim, ki ne bodo z njimi za 
praznike,« je namignila Jadranka Završnik. A. Š.

KAMIŠIBAJ JE LAHKO DARILO

NARAVA d.o.o.

prodaja@narava.si • Tel.: 04 280 20 00

Celotna ponudba na spletni strani
www.narava.si

NOVOLETNO DARILO 
pri vsakem naročilu

Slikanica Pomisli, 
z besedilom Johna Lennona 

pesmi Imagine.

V mesecu decembru priznamo 20 % popust na vse knjige in sestavljanke HEYE.

SVETOVNE USPEŠNICE ZA NAJMLAJŠE

Poglej pod zavihke, 
če hočeš videti, 
kako deluje tvoje 
telo.

Obrni prosojnice, da boš 
videl delovanje človeškega 
telesa od znotraj.

AGNESE BARUZZI
GABRIELE CLIMA

DOBRO JUTRO, TAŠČICA!

AGNESE BARUZZI
GABRIELE CLIMA

DO
BRO JUTRO, ŽABICA!

AGNESE BARUZZI
GABRIELE CLIMA

DOBRO JUTRO, ZAJČEK!

SESTAVLJANKE HEYE
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

V
aterpolisti AVK Triglav so po dva-
najstih letih v domačem bazenu 
znova zaigrali v evropskem pokalu. 
Kranjčani so se namreč ob prijavi 

na tekmovanje prijavili tudi za organiza-
cijo turnirja, ki je bila za vodstvo kluba 
v trenutnih razmerah velik izziv. »Ker 
letos ni tekmovanja v Regionalni ligi A2, 
kar je posledica epidemije in finančnih 
težav klubov, smo se v klubu odločili, 
da za našo mlado ekipo vseeno skuša-
mo obdržati kontinuiteto kakovostnih 
tekem. Dejstvo je, da domače prvenstvo 
tega ne nudi, zato smo se odločili, da 
se prijavimo v evropska klubska tekmo-
vanja, prav tako pa smo se prijavili za 
organizacijo enega od turnirjev. Za nas 
je to pomenilo, da smo se v preteklosti 
z organizacijo tekmovanj izkazali in da 
nam zaupajo. Je pa dejstvo, da je od zad-
njega velikega evropskega klubskega tek-
movanja pri nas dvanajst let,« je povedal 
sekretar AVK Triglav Tadej Peranovič, 
ki se je skupaj s sodelavci potrudil, da so 
tekmovanje znova odlično pripravili. 
Polege domačinov, vaterpolistov AVK 
Triglav, so na njem moči merile še ekipe 
madžarskega OSC, srbske Crvene zvez-
de in francoskega Noisyja. 
Na prvi tekmovalni dan sta se turnir 
odprli moštvi OSC in Crvene zvezde, 
Madžari pa so že takoj želeli dokazati, 
da so prvi favoriti turnirja. Beograj-

čane so ugnali s kar 15 : 5. Na drugi 
petkovi tekmi sta moči pomerila mla-
do moštvo Triglava in francoski Noisy, 
domačini pa so izgubili z 20 : 9. Po 
odlični prvi četrtini, ko je kapetan Jure 
Beton zaklenil vrata Kranjčanov, so v 
nadaljevanju Francozi unovčili izkuš-
nje in zanesljivo zmagali.
Drugi tekmovalni dan je bil najprej 
na sporedu obračun med OSC in Noi-
syjem. Vaterpolisti iz Budimpešte so 
šele v zadnjem delu dokončno zlomili 
odpor Francozov in zmagali z rezulta-
tom 14 : 7. 
V večernem obračunu sta se nato pome-
rila še Triglav in Crvena zvezda, Beo-

grajčani pa so bili boljši in slavili z rezul-
tatom 19 : 7. Tekma je bila izenačena do 
sredine druge četrtine, nato pa so srbski 
vaterpolisti razliko počasi povečevali. 
Zadnji dan turnirja, v nedeljo, so dopol-
dne v bazen najprej skočili vaterpoli-
sti Crvene zvezde in Noisyja, ki so se 
pomerili za drugo mesto na turnirju in 
uvrstitev v osmino finala. Ekipi sta pri-
kazali najbolj izenačen dvoboj turnirja, 
zmage z rezultatom 13 : 12 pa so se na 
koncu veselili Beograjčani. 
Domači igralci so se na zadnji tekmi 
pomerili še z najboljšim moštvom, eki-
po madžarskega OSC, in pričakovano 
izgubili z rezultatom 21 : 5. 

Dobili so veliko 
pomembnih izkušenj
Konec prejšnjega tedna je kranjski plavalni bazen gostil kvalifikacijski turnir 
evropskega pokala LEN, kljub trem porazom gostiteljev, Akademskega 
vaterpolskega kluba Kranj, pa domači upi še malo niso bili razočarani, saj so 
na tekmah z izkušenimi tujimi ekipami dobili pomembne izkušnje.

Nekdanji vaterpolski reprezentant, sedaj pa trener AVK Triglav Primož 
Troppan je z mlado ekipo dobil veliko novih izkušenj.
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INFORMACIJE: BRITOF 292  I   040 390 141  I   info@bodytehnika.si   I   www.bodytehnika.si

V mesecu decembru izberite iz naše darilne ponudbe:  
  zvočne terapije Sonic Pill (na voljo v fizični ali digitalni obliki že od 6,69 EUR za 20 terapij)

  vrednostni ali storitveni darilni boni

   individualne obravnave pri bolečinah, poškodbah ... 
   skupinski programi za boljše počutje in kondicijo 
   programi za revitalizacijo telesa 
   delavnice in izobraževanja

Zdravje je vrednota,  
ki jo je treba negovati. 
Sonic Pill zvočne terapije v fizični  
ali digitalni obliki so inovativ na,  
zdrava, naravna in brez znanih  
kontraindikacij hitra rešitev,  
s kateri mi dosežete 60–100%  
izboljšanje težav.
 Izbirate lahko med naslednjimi 
terapijami: zmanjšanje bolečine | 
stress free | relaksacija | izboljšanje 
pozornosti in koncentracije  
| libido boost | krepčilni spanec |

Kljub trem porazom v Triglavovi ekipi 
niso bili razočarani, saj so odigrali dobre 
tekme, ki so jim prinesle predvsem veli-
ko izkušenj. »Turnir je za nas nepoza-
bna izkušnja in priprava na naslednje 
tekme. Hkrati smo tudi sami pokazali, 
da znamo igrati vaterpolo. Žal pa nas-
protniki trenutno še izkoriščajo naše 
napake, to pa je nekaj, kar v prihodnosti 
moramo popraviti,« je po turnirju pove-
dal igralec Triglava Benjamin Popović.
Gostje, ki so v Kranju sicer bivali v tako 
imenovanem mehurčku, so bili nad 
organizacijo tekmovanja vsi po vrsti 
navdušeni, čeprav so iz Kranja najbolj 
zadovoljni odšli vaterpolisti ekipe OSC, 
ki so turnir zaključili s popolnim izku-
pičkom. V osmino finala je napredovala 
tudi Crvena zvezda, Noisy in Triglav pa 
sta sklenila nastope v evropskih tekmo-
vanjih v tej sezoni.
Kljub temu da so domači igralci vse tri 
tekme z močnimi nasprotniki izgubili, 
pa v klubu nad dosežki niso bili razoča-
rani.»V upravi kluba smo skupaj s stro-
kovnim vodstvom začrtali ambiciozne 
smernice. Lani smo se odločili za igra-
nje v Regionalni ligi, letos smo se odlo-
čili za turnir evropskega pokala LEN. V 

treh dneh so fantje zagotovo odigrali tri 
najtežje tekme do sedaj in odigrali so jih 
vrhunsko. Kljub porazom rezultati za 
naše mlado moštvo niso slabi. Odlično 
so odigrali zlasti uvodne četrtine. Nato 
so prišli do izraza izkušnje, moč in leta. 
Upam, da bomo v naslednjih štirih letih 
prišli do kakovostne ekipe, ki bo lahko 
igrala v evropski ligi ali ligi prvakov. To 
nam mora biti cilj,« je ob turnirju pou-
daril predsednik AVK Triglav Zmago 
Zadnik in dodal, da imajo zato v Kranju 
dobre pogoje.
Zadovoljen nad videnim je bil tudi kranj-
ski župan Matjaž Rakovec, ki je bil na 
turnirju tudi tehnični delegat. »Za Kranj 
in za slovenski vaterpolo je bil turnir 
velik dogodek, fantje pa so dokazali, da 
so res perspektivni. Organizacija je bila 
sicer zahtevna, v hotelu smo bili v tako 

imenovanem mehurčku, a ob koncu 
smo zadovoljni, da nismo imeli nobene 
okužbe. Turnir je uspel tako po organi-
zacijski kot tekmovalni plati. Zahvalil 
bi se vsem, ki so k temu pripomogli, 
prav tako pa bi se rad zahvalil najbolj-
šemu vaterpolskemu sodniku na svetu 
Borisu Margeti, ki je zelo zaslužen, da je 
bil turnir ravno v Kranju,« je po tekmo-
vanju povedal Matjaž Rakovec, ki je bil 
pred kratkim tudi za naslednja štiri leta 
imenovan za člana tehničnega komiteja 
za vaterpolo pri LEN (Evropska plavalna 
zveza).
Turnir je sicer potekal brez navijačev na 
tribunah, ogledati pa si ga je bilo moč na 
Tržič TV. Za izvrstne komentarje sta 
skrbela Toni Cahunek in nekdanji slo-
venski vaterpolski reprezentant Krištof 
Štromajer. 

Kljub trem porazom so vaterpolisti Triglava igrali požrtvovalno in prikazali 
marsikatero dobro akcijo.

  V treh dneh so fantje 
zagotovo odigrali tri najtežje 
tekme do sedaj in odigrali so 
jih vrhunsko. Kljub porazom 
rezultati za naše mlado 
moštvo niso slabi. Odlično 
so odigrali zlasti uvodne 
četrtine. Nato so prišli do 
izraza izkušnje, moč in leta.
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: OK Triglav Kranj

K
ljub epidemiji večina prvoligašev 
nastopa na tekmah državnega 
prvenstva. Ena izmed tekem, ki 
so jo kranjski odbojkarji odigra-

li v Sportklub prvi odbojkarski ligi, pa 
je bila še prav posebna. Ekipa Hiše na 
kolesih Triglav je že pred tekmo proti 
Salonitu Anhovo v dvorni razprostrla 
transparent z napisom: Tokrat mi navi-
jamo za vas – junake s Klinike Golnik. 
Hkrati so Kliniki simbolično podarili 
tudi podpisan dres. 

Kot je ob dogodku povedal trener Sašo 
Rop, bodo v novi tekmovalni sezoni 
2021/22 vsi uslužbenci Klinike Golnik 
prejeli tudi letne vstopnice za ogled 
tekem prve ekipe Odbojkarskega kluba 
Triglav Kranj. Hkrati je dodal, da vsi 
skupaj upajo, da bodo lahko zdravstve-
nim delavcem, ki že mesece pomagajo 
pacientom s covidom-19, z odbojkarski-
mi predstavami v naslednji sezoni povr-
nili vsaj delček truda, ki ga trenutno vla-
gajo za vse nas.

Kranjčani so nato tekmo izgubili, kljub 
porazu pa bo ekipi tekma ostala v prav 
posebnem spominu. 
»Današnja tekma je bila z naše strani 
namenjena našim junakom s Klinike 
Golnik, ki vsakodnevno žrtvujejo svoj 
čas, svojo voljo, svoje znanje in svojo 
energijo, da čim prej pridemo iz te epi-
demije. Mi kot športniki na najvišji rav-
ni smo privilegirani, da lahko ta trenu-
tek delamo tisto, kar imamo najraje 
– da tekmujemo,« je po tekmi povedal 
trener in idejni oče projekta Sašo Rop. 
»Med prejšnjim valom je potekalo več 
gest za prepoznavanje vloge zdravstve-
nih delavcev, zdaj pa smo imeli obču-

tek, da je 'navajenost' na celotno situa-
cijo prinesla tudi nekaj pomanjkanja 
pozitivne komunikacije v tej smeri. Še 
posebno ker so trenutno naše zdravs-
tvene ustanove najbolj obremenjene do 
sedaj, smo čutili, da je takšna gesta na 
mestu. Jasno se zavedamo, da je na 
koncu to le gesta in da zaposlenim na 
Golniku ne bo prinesla dodatnih rok za 
pomoč pri delu. Vseeno pa smo se 
odločili poskusiti, jim vliti malo dodat-
ne volje, in če bo vse po sreči, v nasled-
nji sezoni pokloniti nekaj športnih 
užitkov,« je v imenu kluba dodal pred-
stavnik za odnose z javnostmi Matevž 
Ambrožič. 

Zahvalili so se 
zdravstvenim delavcem
Na tekmi v domači dvorani so se kranjski odbojkarji s prav posebno 
gesto zahvalili zdravstvenim delavcem s Klinike Golnik, ki jim bodo 
za naslednjo tekmovalno sezono podarili tudi letne vstopnice.

Odbojkarji Triglava (na sliki Janko Bregant) so Kliniki Golnik simbolično 
podarili tudi podpisan dres.

 Mi kot športniki 
na najvišji ravni smo 
privilegirani, da lahko ta 
trenutek delamo tisto, 
kar imamo najraje – da 
tekmujemo.



NAJBOLJŠ I MED PRVIMI
Električna Kolesa

HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝

Yamaha PW-ST  70Nm
Yamaha 500Wh

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0
Yamaha PW-ST 70Nm

Yamaha 500Wh

Cena: 2.699€  akcija   2.199 €

WINORA Tria N7f
BOSCH Active Plus 50Nm

BOSCH 400Wh

Cena: 2.399€  akcija   1.899 €

HAIBIKE ALLMTN 7
Polno vzmeteno 29˝/27˝
Yamaha PW-X2  80Nm
Yamaha 600Wh

Cena: 6.199 €

NOVO2 02 1

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si  T 04 29 27 200
ODLIČNA ZALOGA

e - koles

NNA

JESEN2020akcija 

WINORA Tria N7fN7fN7fN7ff
BOSCH Active Plus 50Nm

HAIBIKE HARDNINE 7
Yamaha PW-ST 70Nm
InTube 630Wh

Cena: 2.999 €

HAIBIKE TREKKING 6  LOWSTEP
Yamaha PW-SE 70Nm
Yamaha 500Wh

Cena:  2.799 €
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Gorazd Kavčič

N
a začetku letošnjega leta je bilo 
v Kranju 442 kategoriziranih 
športnikov: eden z olimpijskim 
razredom, osem s svetovnim raz-

redom, 18 jih ima status mednarodnega 
razreda, perspektivnih športnikov pa 
je 51. Državni razred ima 171 športni-
kov, mladinskega pa 193. Vsi ti podatki 
so dokaz, da se v Kranju dela dobro in 
strokovno, kar potrjuje tudi število špor-
tnikov, ki so dosegli naslov državnih 
prvakov, in število športnikov z vidnimi 
uvrstitvami na mednarodnih tekmova-
njih, evropskih in svetovnih prvenstvih. 
Tudi letos so se kranjskim športnikom in 
športnim delavcem zahvalili s športnimi 
priznanji Zavoda za Šport Kranj. Komi-
sija je pregledala vse prispele vloge in 
presodila, da kriterijem za športni znak 
ustreza 56 posameznikov in pet ekip. 
Športni znak so si prislužili športniki, 
ki so v mladinski in članski konkurenci 
osvajali naslove državnih prvakov. Nekaj 
so jih podelili tudi za viden mednarodni 
dosežek. Malih športnih plaket so podeli-
li 26, velikih športnih plaket pa 23.
Male športne plakete so prejeli športniki, 
ki so izjemne rezultate dosegli v mladin-
ski in kadetski kategoriji. V minulem letu 
so bili to: Ajda Burgar, Yeisy Alexandra 
Perez, Alina Kvrgič, Ula Ude (Ženski 
košarkarski klub Triglav Kranj), Žan Ker-
šič Ahlin, Jerca Repič (Karate klub Kranj), 
Zala Urh (Šahovski klub Stari Mayr), 
Jošt Klančar (Smučarsko akrobatski klub 
Kranj), Jaka Grabec, Nejc Peric, Nikola 

Rajlič, Jure Zupanc, Aleksander Pauno-
vič, Jaša Lah (Akademski vaterpolski klub 
Triglav Kranj), Jakob Špik (Smučarski 
klub Alpetour), Dominik Praljak, Klemen 
Smrekar, Andrej Stavrov, Luka Rudovič 
(Košarkarski klub Triglav Kranj), Alex 
Cisar, Nina Zadravec, Polona Klemenčič, 
Živa Klemenčič, Anita Klemenčič, Anja 
Mandeljc (TSK Triglav Kranj) in Maša 
Štrakl (Telemark klub Kranj).
Med športnimi organizacijami so velike 
športne plakete prejeli: Planinsko društvo 
Kranj za 120-letnico uspešnega delovan-
ja, Karate klub Kranj za petdeset let uspe-
šnega delovanja in Karate klub Kranj za 
dvajseto izvedbo tradicionalnega medna-
rodnega tekmovanja. Med športnimi 
delavci si je veliko športno plaketo za štiri-

deset let dela v športu zaslužil Jani Grilc. 
Med dobitniki velikih športnih plaket so 
tudi športniki, ki so v preteklem letu dose-
gli odličen mednarodni rezultat. To so: 
Blaž Potočnik (Športno društvo Črni pan-
ter), Tjaša Ristič (Karate Klub Kranj), 
Maja Povšnar, Anka Pogačnik, Urška 
Torkar (Judo klub Triglav Kranj), Tjaša 
Kalan, Mia Krampl, Anže Peharc (AO 
Planinskega društva Kranj), Lučka Rako-
vec (Plezalni klub FA Kranj), Miha Hro-
bat (ASK Triglav Kranj), Jure Aleš (Tele-
mark klub Kranj), Domen Prevc, Peter 
Prevc, Žiga Jelar (SK Triglav Kranj), Tia 
Jagrič (Plesni klub Bolero), Aleksander 
Vojičič (Košarkarski klub Triglav Kranj), 
Janez Lampič, Vesna Fabjan in Anamari-
ja Lampič (TSK Triglav Kranj). 

Priznanja v pravih rokah
Letošnja prireditev s podelitvijo priznanj najboljšim športnicam in športnikom, športnim delavkam  
in delavcem ter športnim društvom v mestni občini Kranj za športne rezultate in delovne uspehe  
v minulem letu je bila najprej prestavljena, nato pa odpovedana, tako da so nagrajenci priznanja  
večinoma dobili kar po pošti.

Veliko plaketo si je zaslužila tudi odlična plezalka Mia Kramp, ki je že 
uvrščena na olimpijske igre.
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Lunin koledar po 
mesecih s setvenimi 
podatki vas bo 
tudi prihodnje 
leto oskrboval z 
napotki za izvajanje 
različnih aktivnosti 
(sajenje in setev, 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo) v 
skladu z luno. V 
bukvah je tudi 
HOROSKOP ZA 
LETO 2021. 

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

7,90
EUR

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

K
ljub temu da je letošnja sezona za športnike precej dru-
gačna od tistih, ki smo jih vajeni, saj zaradi epidemije in 
odlokov lahko nastopajo samo športniki in ekipe v najviš-
jih rangih tekmovanj, pa je na kranjski ledeni ploskvi vsaj 

poldne in zvečer navadno zelo živahno. Ker je zaprta Ledena 
dvorana Bled, poleg domače moške in ženske ekipe Triglava v 
Kranju trenira in igra tudi članska ekipa MK Bled. 
Ker potekajo tako tekme v Mednarodni hokejski ligi kot držav-
nem članskem hokejskem prvenstvu, imajo varovanci kranj-

Živahno na ledeni ploskvi
V kranjski Dvorani Zlato polje poleg hokejistov in hokejistk Triglava trenira 
še blejska ekipa, prav tako pa so na ledu tudi umetnostni drsalci in drsalke.

Hokejisti Triglava uspešno nastopajo v domačem 
prvenstvu in Mednarodni hokejski ligi.

skega trenerja Gorazda Drinovca navadno precej natrpan 
urnik, tekme pa so pogosto napete do konca. 
»V letošnji sezoni so tekme kar zanimive in izenačene, je pa 
res, da si pogosto sledijo ena za drugo, nato so daljši odmori 
in vse to se potem odraža med igro,« pravi Gorazd Drinovec, 
ki se je skupaj z ekipo pred kratkim veselil zmage proti moš-
tvu Acroni Jesenice. »Fantje so bili tisti dan spočiti in dobro 
pripravljeni ter so izkoristili dober dan. Pokazali so res veliko 
borbenost in uspelo nam je zmagati,« pojasnjuje Drinovec.
Žal na tribunah še vedno ni gledalcev, zato pa si je precej 
tekem mogoče ogledati na Tržič TV. 

Ob začetku smučarske sezone je Združenje učiteljev in 
trenerjev smučanja Kranj vsako leto pripravljalo zimskoš-
portni sejem. Ta je zadnja leta potekal v prostorih garaže 
Mercator centra Primskovo. »V letošnjem letu nam zaradi 
koronavirusa ni uspelo izpeljati naše tradicionalne priredi-
tve, zimskošportnega sejma, ki je bil načrtovan v dneh med 
19. in 22. novembrom. Upamo, da nam bo to uspelo v pri-
hodnjem letu,« je pojasnil predsednik Združenje učiteljev in 
trenerjev smučanja Kranj Marko Zadravec. V. S.

LETOS ZIMSKOŠPORTNEGA SEJMA NE BO
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Besedilo: Alenka Brun

S
mučanje je Brezavšček začel trenirati precej pozno, pra-
vi. »Pri dvanajstih letih.« Do takrat mu je bila najljubša 
košarka, čeprav mu smučanje tudi ni bilo tuje. Pravza-
prav je na smuči stopil s petimi leti, saj so imeli v bližini 

domačega kraja smučišče, ki še danes obratuje. Res pa je, da 
so bili to časi, ko je bilo snega vedno dovolj in umetnega še ni 
bilo. Zasmeje se: »Smo pač smučali bolj po 'suhem', ampak 
bili tudi manj občutljivi glede samih smuči. Spominjam se, 
kakšni so bili konci tedna: oče mi je doma zapel 'pancarje', 
odšel sem na žičnico in smučali smo do noči. Pa še potem nis-
mo šli domov. Ob svetlobi javne razsvetljave smo nadaljevali z 
vragolijami na snegu. Največkrat so nas starši prišli iskat, češ 
gremo domov, jest' bo treba ...« 
DA SO BILI TO RES DRUGI ČASI, SE OBA STRINJAVA. »Če si 
smučal, si poleti po smučišču pobiral kamenje in si si s tem 
prislužil recimo letno vozovnico. Šola je za trening posodila 
kombi, na primer. Poleti se je vedno našla krpa snega, kjer 
smo lahko smučali. Kranjčani so hodili na Jezersko, Kranj-
skogorčani pod Prisnak, mi v Vrata … Danes pa je treba za 
letni trening skoraj do Južne Amerike, da imaš sneg,« naš-
teva Aleš. 

SMUK Kljub temu da je začel resneje smučati pozno, je čez 
dve, tri leta že zmagal na mednarodni pionirski tekmi. Kasne-
je je bil pri mladincih praktično vseh pet let eden najboljših 
na svetu. Pri 18 letih je bil 46. slalomist na svetu, v vseh štirih 
disciplinah pa je bil med sto najboljših. Razloži: »Če si takrat 
želel na svetovno mladinsko prvenstvo v alpskem smučanju, 
si moral biti v štirih disciplinah med 15 na svetu.« Merilo je 
bila svetovna lestvica in ni bilo enostavno ostati v ekipi. »Si 
moral biti kar priden,« pripoveduje Brezavšček.
Bil je tehničen tip smučarja, smuk pa mu je bil v veselje. 
»Velikokrat sem se po končani sezoni, potem ko sem dopolnil 
18 let in sem že imel izpit za avto, odpeljal na avstrijsko držav-
no prvenstvo, na kakšen smuk. Zgolj iz veselja do discipline.« 
STRAH IMA VELIKE OČI Kako pa je s strahom pri smučarski 
disciplini, kot je smuk, nas je zanimalo. Smukači dosegajo ob 
spustih kar precejšne hitrosti … 

Mojstrančan, ki že petnajst 
let živi v Kranju
Aleš Brezavšček se je vrnil v gorenjsko smučarsko okolje: kot trener alpskega smučanja je začel  
v ASK Triglav Kranj, videl vmes kar nekaj tujine, sedaj pa se je ponovno pridružil trenerski ekipi 
omenjenega smučarskega kluba.

Aleš Brezavšček / Foto: Alenka Brun

 Sam od sebe in čez noč nihče ne 
postane vrhunski športnik. 
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»Seveda strah obstaja. Vendar je to drugačen strah, kot smo 
ga vajeni. Predvsem te je strah, da boš kaj 'zafrknil', da morda 
ne boš proge pravilno odpeljal. Če se je zgodilo, da si padel, si 
vedel, zakaj se je to zgodilo,« pravi Brezavšček. Po njegovem 
tudi med adrenalinom in zasvojenostjo tu ne vidi povezave. 
»V smuku lahko rečemo, da gre v bistvu za pogum, kar pa 
ne pomeni, da te ni strah, ampak da si upaš funkcionirati v 
ekstremnih situacijah.« 
HITROSTNO SMUČANJE Aleš je Slovenijo zastopal na zimskih 
olimpijskih igrah leta 1998 v Naganu. Po tem si ga je veči-
na ljudi tudi zapomnila – vsaj tisti, ki radi spremljajo zimske 
športe. Pa po tem, da je, lahko bi rekli, oral slovensko smuka-
ško ledino.
Smučarsko kariero je zaključil pri 28 letih, leta 2000, zara-
di težav s hrbtenico. Najprej je sicer mislil, da se bo vrnil v 
snežni cirkus, a je kmalu ugotovil, da to ne bo šlo. Sledilo je 
obdobje, ko je delal kot inštruktor potapljanja, kapitan jahte, 
na koncu pa se je posvetil delu smučarskega trenerja. Še pred 
tem pa ga je vedno v ozadju ''žgečkala'' ideja, da bi poskusil 
hitrostno smučanje.
»Ko sem smuči postavil v kot, sem hitro ugotovil, da pogre-
šam hitrost. Me je pa takrat že dalj časa zanimalo, kako je 
videti hitrostno smučanje in ko dosegaš res velike hitrosti. 
Pri smuku recimo lahko dosežeš 160 kilometrov na uro. Leta 
1992 je bilo hitrostno smučanje predstavitveni šport v fran-
coskem Albertvillu in takrat so naredili progo v Les Arcsu, 
po kateri sem se potem na svetovnem prvenstvu leta 2002 
spustil in dosegel hitrost 240,16 kilometra na uro.« 
Brezavšček doda, da še zdaleč ni bil edini Slovenec, ki je to 
poskusil. Pravzaprav so bili ravno Kranjčani tisti, ki jih je hit-
rostno smučanje zanimalo. Celo v Italijo, v Cervinio, so hodili 
na tekme.
TRENER SMUČANJA Potem se je začelo obdobje, ki traja še 
danes: Brezavšček se je posvetil delu smučarskega trenerja. 
Najprej je bil del ekipe v ASK Triglav Kranj. Spominja se, da 
je takrat eden njegovih varovancev celo osvojil Pokal Loka. 
Potem je odšel v svet. Izkusil je tujino. Belorusijo, Ukrajino, 
Hrvaško, treniral srbsko smučarsko reprezentantko, pred 
dvema letoma pa je bil zadolžen za smuk kot disciplino pri 
slovenski ženski reprezentanci. Sedaj se Aleš vrača na Gorenj-
sko, kjer upa, da bo tudi ostal: trenira alpsko smučanje otroke 
v ASK Triglav Kranj, od U10 do U12. 
GOVORI RUSKO Prešine nas, kako se je sporazumeval v Belo-
rusiji. Hrvaški in srbski jezik mu ne delata večjih preglavic, 
ker je njegova mama doma s Korčule in je velik del otroštva 
preživel na otoku. Pove, da je tako rekoč vsa poletja, dokler se 
ni ustalil s partnerico, preživel na Korčuli. »Bila sta samo smu-
čanje in morje. Kranj je bil nekaj časa vmesna postaja med 
smučarsko sezono in morjem. Ravno zadnjič sem ugotovil, da 
mineva že 15 let, kar živim v Kranju,« se nasmehne. 
V Belorusiji se je pa sporazumeval rusko, ravno tako v Ukraji-
ni. Jezika se je naučil mimogrede, zmigne z rameni, kot da je 
to nekaj, kar je popolnoma običajno.
VRNITEV V KRANJ Ob koncu lanskega in v začetku letošnjega 
leta v smučarskem okolju ni prav iskal dela, sta pa prišli ponu-
dbi iz Bolgarije in Švedske, česar se je razveselil, a je naneslo, 
da je dobil mesto smučarskega trenerja v ASK Triglav Kranj. 
»Letos spomladi so v klubu menjali trenersko smučarsko eki-

po. Ravno ko so me angažirali, je covid-19 pokazal zobe. In 
sedaj vse stoji,« pravi Brezavšček, ki se pošali na svoj račun, da 
v času, ko ostaja doma, veliko gospodinji in nadgrajuje znanje 
fizioterapije. Po končani smučarski karieri se je namreč odlo-
čil za študij fizioterapije – ker ga to področje zelo zanima in 
ker mu kot trenerju znanje iz fizioterapije pride prav.

Aleš si je od začetka do danes pridobil ogromno izkušenj: 
kot smučar, v tujini, pri delu z vrhunskimi smučarji in tudi 
z otroki. Trenutno s klubom iščejo način, kako bi lahko ostal 
dalj časa, ker to je edino smiselno, saj se pri smučanju pozna 
sistemsko delo s tekmovalci le na dolgi rok. »Stalnost pri otro-
ku je izjemno pomembna. Najprej pa ga je treba sploh naučiti 
pravilno trenirati. Vzgojiti ga moraš v vrhunskega športnika, 
sam od sebe to ne postane nihče,« poudari.
Brezavšček si želi vrhunskih rezultatov, saj je ASK Triglav 
Kranj v zgodovini že imel dobre smučarje. 
Še enkrat pa poudari, da se zaveda, da so danes časi drugačni. 
»Smučanje je sicer še vedno pogojeno s financami. Otroci pa 
niso več iz takega testa, kot smo bili mi. Imajo ogromno šol-
skih obveznosti. Starši jih razvažajo sem ter tja praktično po 
cele dneve. Včasih smo imeli ogromno časa za 'jago', tudi če 
ga ni bilo. Tega sedaj ni.« Zaključi: »Otroštvo se je zelo spre-
menilo.« 

Podmladek ASK Triglav Kranj / Foto: osebni arhiv

 Seveda strah obstaja. Vendar je 
to drugačen strah, kot smo ga vajeni. 
Predvsem te je strah, da boš kaj 'zafrknil', da 
morda ne boš proge pravilno odpeljal. Če se 
je zgodilo, da si padel, si vedel, zakaj se je 
to zgodilo. V smuku lahko rečemo, da gre v 
bistvu za pogum, kar pa ne pomeni, da te ni 
strah, ampak da si upaš funkcionirati  
v ekstremnih situacijah.
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Besedilo: Alenka Brun

M
atejo Gauš smo ujeli med vož-
njo proti domu. Njen urnik je 
dnevno razdeljen med dom, 
družino, službo in prostovoljno 

aktivnost v Društvu PSO – Pomagajmo 
slovenskim otrokom. »Ravno se peljem 
domov, sledi pakiranje hrane, ki jo bom 
potem jutri spotoma peljala v Ljubljano, 
kjer delam. Tam jo bo prevzela koordi-
natorka iz Ljubljane in jo predala druži-
ni,« pripoveduje Gauševa, ki je koordi-
natorka v društvu od lanskega januarja.
NAJPREJ ČLANICA DRUŠTVA, DARO-
VALKA »Pošiljala sem hrano, oblačila, 
plačala kakšno položnico. Ko je bil raz-
pis, da iščejo novo pomoč, sem se javila. 
In sedaj si ne znam več predstavljati, da 
ne bi pomagala,« pove.
Z žalostjo v glasu omeni, da te srečanje 
s prvimi nekaj družinami zaznamuje, 
ker so to res pretresljive zgodbe. »Tudi 
sama imam družino in nemogoče je, 
da ne bi sočustvoval. Zgodi se, da pono-
či premlevaš o tem, kako bi človeku 
pomagal. Razmišljaš, kaj bi storil, če bi 
se kaj takega zgodilo tebi. Pride bole-
zen, poškodba, ne moreš več opravljati 
svojega poklica ... Kako naprej? Naše 
društvo je res marsikomu zadnja lučka 
na koncu tunela, ker jih povsod drugje 
kot prosilce pomoči zavrnejo. Ampak 
zato smo tu.«

PROSILCI POMOČI SO ANONIMNI Ose-
bno s prevarami Mateja nima izkušenj, 
je pa res, da društvo vsakega prosilca za 
pomoč preveri, saj se sem ter tja zgodi, 
da jih za pomoč prosijo tudi ljudje, za 
katere se izkaže, da imajo dovolj za pre-
živetje, le z denarjem ne znajo ravnati. 
»Včasih,« se Mateja kislo nasmehne, 

»nam kdo reče, da smo hujši kot Center 
za socialno delo.« Vendar ni pošteno do 
drugih, da nekdo zamolči neko premo-
ženje ter prosi za pomoč, je odločna.
Prosilci pomoči v Društvu PSO morajo 
namreč predstaviti svoj socialni status 
z različnimi potrdili, kjer dokazujejo 
višino prejemkov v enem mesecu za vse 

Žalostne zgodbe 
čarobnega decembra
December je mesec, ko veliko ljudi razmišlja o tem, ali bo za božič na mizi potratna ali 
orehova potica, medtem ko se koordinatorji v Društvu PSO – Pomagajmo slovenskim 
otrokom srečujejo z družinami, ki se sprašujejo, ali bodo sploh imele kaj za pod zob. 
Kranjčanka Mateja Gauš je ena od prostovoljk in koordinatork v društvu, ki ji tovrstne 
zgodbe niso tuje. Letos jih je v primerjavi s prejšnjim letom še precej več.

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

VEČER ODPRTIH VRAT 
(virtualno in v živo - več na spletni strani šole):

17. 12. 2020 – 17.00: poklicni in strokovni programi SŠ, 17.30: gimnazija 
7. 1. 2021 – 17.00: poklicni in strokovni programi SŠ, 17.30: gimnazija 
27. 1. 2021 - 17.00: poklicni in strokovni programi SŠ, 17.30: gimnazija

NOVO 
Na Višji strokovni šoli nov program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

(pridobite naziv Inženir živilstva in prehrane)
Vpis že v letu 2021/22.

OKUSNI SADEŽI  
IN LEPE LONČNICE 
Ko si zaželimo vitaminov 
posežemo po različnem 
sadju. Tudi če smo  prista-
ši sveže-domače-lokalno, 
v zimskem času pogosto 
izberemo eksotično sad-
je. Če smo veliki ljubitelji 
vrtnarstva, pa dele tega sadja izkoristimo za nove sobne rastline. 
V trgovini izberemo ananas s svežo zeleno rozeto z rastnim 
vršičkom v sredini (nekateri plodovi imajo odstranjen osrednji 
del). Rozeto ananasa odrežemo tako, da pustimo še približno 
2 centimetra plodu in odstranimo nekaj spodnjih listov rozete. 
Vse skupaj pustimo kak dan, da se zasuši, nato pa posadimo v 
rahel substrat za potaknjence. Substrat naj bo preko spodnjega 
dela vratu, da se dotika dela, kjer se tvorijo zarodne korenine.  
Razmnoževanje avokada je zelo enostavno. V očiščeno in osu-
šeno koščico s treh strani zabodemo zobotrebce 2 do 3 mm 
globoko in vse skupaj postavimo na kozarec z vodo. Zobotreb-
ci držijo koščico na kozarcu, voda pa naj obliva spodnji del koš-
čice (ves čas). Zaradi izhlapevanja po potrebi dolijemo vodo. V 
nekaj tednih se koščica razpoči, iz nje poženeta poganjek in 
korenina. Takrat lahko presadimo v lonček, koščica pa naj bo v 
zemlji toliko, kot je bila v vodi. 
Pri mangu najprej ločimo koščico od ploda, jo očistimo, da ni 
preveč spolzka in z nožem previdno razpolovimo na najtanj-
šem delu. V notranjosti koščice se nahaja seme. Ko ga vzame-
mo iz koščice, ga rahlo zavijemo v papirnato brisačo, ki jo do-
bro popršimo z vodo ter vse skupaj damo v plastično vrečko in 
postavimo na toplo. V enem mesecu se razvije kalček in takrat 
lahko posadimo v substrat.
Zelo preprosto pa razmnožimo kurkumo in ingver. Korenike 
nekaj časa 'pozabimo' v hladilniku in ko jim začnejo odganja-
ti brsti jih posadimo v zemljo. Pred sajenjem korenike lahko 
razdelimo na več delov. Vse te rastline zalivamo toliko, da je 
substrat rahlo vlažen, nikoli namočen.

Avtorica nasveta: dr. Nataša Šink, uni. dipl. inž. agr.,  
učiteljica strokovnih modulov, BC Naklo

člane gospodinjstva. In če ima nekdo dolgove, ima društvo 
pravico poklicati upnike in preveriti, ali je to res. Tako da gre 
pomoč resnično v prave roke. »Pa vsi prosilci, družine osta-
nejo anonimni,« še poudari Mateja.
DRUŠTVO OBSTAJA ŽE OSEM LET Kako lahko nekdo zaprosi 
za pomoč in predstavitev društva sta zapisana na strani druš-
tva na Facebooku, ki obstaja že od samega začetka, od leta 
2012, ko sta Mojca Belak in Anita Žigon na Facebooku usta-
novili skupino Pomagajmo slovenskim otrokom, ki je hitro 
privabila in združila potrebne pomoči z donatorji. Kasneje so 
podjetja svetovala, naj odprejo društvo, zato je oktobra 2015 
Vesna Sitar s podporo koordinatorjev v Kranju registrirala 
Društvo PSO. Zaradi velikega povpraševanja po pomoči in 
tudi donacijah je skupina prerasla v skupnost koordinator-
jev, ki na svojem območju zbirajo pomoč za družine, ki živijo 
na robu in so se zaradi različnih okoliščin znašle v hudih 
stiskah. Trenutno je koordinatorjev 36, med dekleti tudi dva 
fanta, in delujejo po vsej Sloveniji. Njihovo delo je prostovo-
ljno, nagrada za trud, prevožene poti in druge stroške pa so 
nasmehi in žareče oči otrok.
KORONAKRIZA ZAHTEVA SVOJ DAVEK Letos je v primerjavi z 
lanskim letom sedemdeset odstotkov več prošenj za pomoč. 
Koronakriza je posegala v vse plati človeškega življenja, pri-
poveduje Gauševa naprej. »Zgodbe prosilcev, ki dnevno pri-
hajajo na moj naslov ali naslov drugih koordinatork, so srce 
parajoče. Težko ostaneš ravnodušen. Letos je res težko, ker 
epidemija hromi tudi darovalce, sploh pa večje donatorje, 
podjetja. So pa naše akcije enkratne, kar pomeni, da ko akcijo 
odpremo, se kar najbolj potrudimo, da pomagamo prosilcu 
ali prosilcem, vendar ko je akcija zaključena, je zaključena. 
Povratnikov ni.«
V društvu ugotavljajo, da je vse več prošenj tudi za popla-
čilo osnovnih položnic. »Eni niso pravno podkovani, pa jim 
pomagamo v tej smeri. Veliko je tistih, ki jih je v nezavidljivi 
položaj pahnila koronakriza. In ko so prihranki skopneli, so 
se začeli nabirati dolgovi. Javljajo se nam ljudje, ki so na čaka-
nju, so izgubili službe in tudi taki, ki ne morejo opravljati 
svoje storitvene dejavnosti, ker je vse zaprto,« z žalostnim 
glasom našteva Mateja.
V času, ko smo se pogovarjali z njo, se je na strani Društva 
POS – Pomagajmo slovenskim otrokom na Facebooku odvila 
nekajdnevna dobrodelna dražba, na kateri so lahko člani sku-
pine dražili več kot dvesto izdelkov slovenskih ponudnikov. 
»Včasih si zamislimo tudi kakšen projekt,« pove.
Za božič bodo obdarili več kot sto otrok. »Letos so morali biti 
darovalci še posebno iznajdljivi, ker so vse trgovine zaprte,« 
poudari. Lani, ko je bilo normalno leto, se je recimo ena od 
osnovnih šol povezala z Anino zvezdico in so zbirali hrano 
za društvo. »Šolarjem je bilo v veselje, nam pa v ogromno 
pomoč. Letos tega ni. Glavnih podpornih skupin letos ni. Se 
moramo kar znajti. V Tuš Marketu Dorfarje Žabnica imamo 
recimo voziček, v katerega lahko ljudje prispevajo hrano. Ta 
je dejansko najpomembnejša za naše prosilce.«
IMA SAMA KAKŠNO BOŽIČNO ŽELJO? Da bi bili birokratski 
postopki hitrejši, je skromna, se pa zaveda, da se socialnih 
razlik ne da odpraviti.
Res so kar uspešno društvo, se nasmehne, bi si pa vseeno 
želela, da v prihodnosti ne bi imeli toliko dela. 
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

L
etošnji Prešerni december v Kranju je zaradi ukrepov, 
povezanih z epidemijo, precej drugačen kot v preteklih 
letih, ko ni manjkalo druženj in množičnih dogodkov. 
Kranjska občina je tako v sodelovanju z Zavodom za turi-

zem in kulturo (ZTK) Kranj letos dala še večji poudarek praz-
nični okrasitvi. Mestno jedro so kot običajno 3. decembra, na 
občinski praznik, razsvetlile praznične luči, okrašeno pa bo 
ostalo vse do 13. januarja. Rdeča nit okrasitve so verzi France-
ta Prešerna: Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo in 
Kozarce zase vzdignimo, ki obiskovalca pozdravljajo na spreho-
du skozi mesto. Novoletni smreki krasita trg pred Prešernovim 
gledališčem in Glavni trg, kjer je tudi  pravljični gozdiček za 
otroke. Čez staro mestno jedro se znova vijejo lesene skulptu-
re cvetličarskega mojstra Matjaža Beguša, njegove so tudi lese-
ne jaslice v kanjonu Kokre.
Od minulega petka je čaroben tudi vrt gradu Khislstein, ki 
s svojo zgodbo vabi predvsem družine z otroki. Okrašen in 
osvetljen je namreč na temo literarnega prvenca Nežke Kukec 
Živalski žur, ki ga je ilustrirala Špela Bedene, oblikovala pa 

Kaja Kramar. Vrt gradu Khislstein krasijo tudi jaslice Mira 
Rismonda, tokrat ne ledene, pač pa lesene. 
Od preteklega petka pa vse do 30. decembra je na Glavnem 
trgu med 16. do 20. uro predviden sejem. Praznični ambi-
ent dopolnjuje tudi predvajana glasba, ki se vije po mestnih 
ulicah. »In ko se boste sprehajali po mestu, si v foto kotičkih 
ustvarite svoje letošnje praznične spomine. Naj bodo kljub 
situaciji prijetni in lepi,« vabijo na ZTK Kranj, kjer program 
prilagajajo situaciji, povezani s koronavirusom. 
Nekatere vsebine so preselili v spletno okolje. Prižig luči in 
nagovor župana Matjaža Rakovca so predvajali na Facebooku 
in YouTube kanalu Visit Kranj. »Pomembno nam je, da se v 
svoji občini občanke in občani počutijo prijetno in domače 
tudi v teh zahtevnih časih,« je dejal župan ob prižigu luči in 
občane povabil na sprehod po mestu v družbi najbližjih, seve-
da ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Virtualna je tudi župa-
nova dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo. Prav 
tako je prek spleta otroke nagovoril Miklavž, ob njegovem vir-
tualnem obisku pa so lahko uživali tudi v družbi čarovnika 
Tonija in ob pravljici Življenje dobrega moža. Na splet se bo 
selil tudi dedek Mraz, ki bo otroke pozdravi predzadnji dan 
decembra. 

Mesto v praznični podobi
S sprehodom po okrašenem mestnem jedru si te dni lahko pričaramo praznično 
razpoloženje. Obiskati velja tudi čarobni vrt gradu Khislstein.

Miro Rismondo med ustvarjanjem lesenih jaslic na vrtu 
gradu Khislstein

Mesto bo praznično okrašeno vse do 13. januarja.
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Doživetja. To so tisti trenutki sreče, ki se jih zavemo šele, ko smo jih 
že doživeli. Kaj je lepšega kot podariti zabavne trenutke, ki zbližu-
jejo, sproščajo, poživljajo, pletejo vezi prijateljstva, boljše odnose in 
ljubezenske zgodbe. Letos smo doživetja lično zavili v čokoladice 
– za vas in za vaše drage.
V čokoladne darilne bone smo vključili več novosti. Med drugim 
lahko v sklopu doživetja Noč v brdski divjini gostje prespijo v bruna-
rici na petem jezeru, ki se nahaja v ločenem delu posestva – lovišču. 
Novost je tudi doživetje Kolesarjenje ob brdskih jezerih. Nova v naši 
ponudbi je obmorska Vila Tartini, ki smo jo dobili v upravljanje to 
poletje in v njej nudimo butično hotelsko storitev. V Gradu Strmol, 
ki je s prihodom replike Kofetarice pridobil še dodaten pečat na 
področju umetnostne zgodovine, prvič nudimo starodavne graj-
ske čajanke in doživetje Kofetkanje. V sklopu Vile Bled ponujamo 
brunch in našo kulinarično ponudbo na malce drugačen način. Ob 
novostih pa v ponudbi ostajajo tudi čudovito sprejeta in dodatno 
nadgrajena doživetja, kot so: letna vstopnica za Park Brdo, dožive-
tja z lipicanci, vožnja s kočijo in piknik košarica. Za vsakogar nekaj. 

Doživetja lahko kupite ali prevzamete na recepciji parka Brdo ali pa 
jih naročite preko naše spletne strani in vam jih pošljemo po pošti. 
Za več informacij pišite na e-naslov recepcija@brdo.si, pokličite na 
številko 04 260 10 00 ali obiščite spletno stran www.brdo.si.

Darilni paketi prinašajo naslednja doživetja:
LETNA VSTOPNICA ZA PARK BRDO
Sprehodi v objemu narave Posestva Brdo.
PIKNIK KOŠARICA 
Kulinarično doživetje z Okusi Brda in lokalnimi dobrotami,  
piknik odeja, uporaba električnega golf avtomobila.
OTROŠKO DOŽIVETJE Z LIPICANCEM
Spoznavanje lipicanca, krtačenje, hranjenje, vodenje in jahanje 
konja v maneži, otroški cekar z domačimi prigrizki.
KOFETKANJE NA GRADU STRMOL
Obred kofetkanja in pogostitev v stilu starodavnih grajskih čajank, 
personaliziran, voden ogled za dve osebi.
BRUNCH NA BLEJSKEM JEZERU
Brunch košara z Okusi Brda in lokalnimi dobrotami, uporaba čolna.
 S KOLESOM OB BRDSKIH JEZERIH
Dvourno kolesarjenje z vodnikom ob jezerih za dve osebi,  
brdski cekar z Okusi Brda in lokalnimi dobrotami.
ODDIH V VILI TARTINI
Nočitev v dvoposteljni sobi s pogledom na morje, pozni zajtrk,  
piknik košarica z Okusi Brda in lokalnimi dobrotami.
NOČ V BRDSKI DIVJINI
Edinstvena nočitev v koči sredi brdskega gozda za dva, domača 
večerja, prigrizek, steklenica vina, zajtrk z dobrotami Okusov Brda.

Doživetje je nepozabno darilo
Na Brdu smo pripravili osem čokoladnih darilnih paketov z doživetji, ki potekajo na lokacijah  
pod okriljem našega zavoda.
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Čokolada je prijetna razvada ob vseh 
priložnostih – z okusom, ki nas objame 

in poboža. Tista hrana za dušo,  
ki nas vedno razume in potolaži. 

Košček za potešitev lakote,  
še en košček za energijo in eden za 
nasmeh … Zate in zame. Vsak dan.

Čokolada Mame Paule je zagotovo lepo in izvirno osebno ali poslovno 
praznično darilo, ki s svojo osebno noto navdušuje in razveseljuje prav 
vse ljubitelje te nežno sladke pozornosti. Prav tako kot mi sta nad temi 
sladkimi dobrotami navdušena tudi Božiček in dedek Mraz.

Na www.mamapaula.si naročite:
·  čokoladne tablice brez ali s posipom,
·  Choco ami,
·  Paulice,
·  suhe fige s čokolado,
·  čokolade z ročno napisanim posvetilom,
·   personalizirane čokolade s svojim  

logom in embalažo.

Šengar, d. o. o.
Čokoladnica Mama Paula, Britof 27

031 565 223
www.mamapaula.si

hana.kotar@mamapaula.si
Facebook: Mama Paula

Instagram: mamapaulacreations

Besedilo: Alenka Brun

S
icer sem kmalu ugotovila, da sta 
še ne petletnici najbolj navdušeni 
nad modelčki, s katerimi bosta iz 
testa lahko izrezali različne oblike 

piškotov, ter nad samim krašenjem piš-
kotov. Ko sem jima razložila, da mora-

mo najprej zamesiti testo, pa da mora to 
»počivati«, potem pa se piškoti še pečejo, 
nato se morajo ohladiti, preden ju bosta 
lahko okrasili, sem mislila, da bosta že 
med pripovedovanjem »stisnili rep med 
noge«. A nista. Pravzaprav sta se jih zelo 
veselili in trditev mame, ki piše spletni 
blog, kjer sem recept našla, da se zna 
zgoditi, da bodo otroci testo že surovo 

pokušali, resnično drži. Najmlajša je vsaj 
trikrat rekla, da je žlica umazana in jo 
bo treba umiti ... Ter s prstom potegnila 
po njej, potem pa vsebino hitro nesla v 
usta. 
Za tovrsten otroški eksperiment – lote-
vala sem se ga prvič – sem potrebovala 
60 dag bele moke, 20 dag sladkorja, 30 
dag masla, en pecilni prašek in vaniljev 

Otroško veselje
Receptov za maslene piškote na spletu kar mrgoli. Ker sem se odločila, da 
bo peka piškotov pravzaprav preživljanje časa z nečakinjama, sem izbrala 
najmanj zapleteno različico recepta. 
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sladkor ter tri jajca. Vse skupaj sem zgnetla v testo, ki je 
potem še eno uro »počivalo« v hladilniku. 
Mali dve sta imeli ogromno vprašanj. Največkrat sta seveda 
vprašali, ali je testo že ... Ko je bilo (končno) pripravljeno, 
sem ga tenko razvaljala. Izbrali sta modelčke za izrez in vrs-
tili so se snežaki, škratov škorenj, kvadrati, pravokotniki in 
krogi. Zanimalo ju je, zakaj med modeli nimam zvezde; kje 
je lisica, zakaj nimam kakšnega medveda. Obljubila sem, 
da jih bom poskušala dobiti do prihodnjič. Razmišljala sem 
tudi, da ko se bomo ponovno spravile k peki piškotov, bomo 
poskusile krasiti piškote še s sladkornim prelivom oziroma 
»royal icing« kremo. Tokrat smo uporabile raznobarvne 
tube s sladkorno maso za okraševanje in pisanje, kar tudi 
ni bilo slabo.  
Če bi morda teta prej prebrala navodila, bi videla, da bi bilo 
okraševanje lažje, če bi tube prej namočila v topli vodi, ker sta 
deklici potrebovali kar nekaj moči, da sta maso lahko iztisnili 
iz tube. Na srečo pa je bila še vedno dovolj mehka, ker sem 
jo hranila na toplem, tako da nisem preveč »kiksnila«. Da po 
končanem krašenju piškotov ne smeš nalagati enega na dru-
gega, ampak enega zraven drugega, da se ne sprimejo in se 
sladkorne kreacije posušijo na zraku, se mi je zdelo sicer logi-
čno, pa vendar to piše tudi na zadnji strani kupljene škatlice s 
tubami za okraševanje, in to s precej odebeljenimi črkami ...
Pravo navdušenje so pri malih slaščičarkah povzročile 
mrvice, pisane in čokoladne. Ko sta tako krasili piškote, 
sem se spomnila, kako smo kot otroci nabirali borovnice: 

malo v kanglico, malo v usta. Podobno je bilo tu, zraven pa sta 
še prijetno kramljali in vsakič, preden sta mrvice nesli v usta, 
sta mi namenili nagajiv pogled.
Bila pa sem precej inovativna v drugem pogledu: da sem kuhi-
njo rešila pred katastrofo sladkorja in mrvic, sem mizo praktič-
no ovila v prozoren celofan papir, tako da na koncu s posprav-
ljanjem nisem imela posebnih težav. 
Iz omenjenih količin sestavin smo napekle štiri pladnje masle-
nih piškotov. Sicer je recept narekoval deset minut peke na 180 
stopinj Celzija, a sem se tu raje držala občutka. Z mojo pečico 
je bilo potrebnih 15–20 minut. 
Ko je v pečico romal prvi pladenj, sta se nečakinji usedli pred 
pečico, kot bi gledali televizijo, in opazovali stensko uro, kdaj 
se bo kazalec na njej premaknil na številko, ki smo jo določile. 
»Moramo paziti, da jih ne zažgemo,« sta modrovali. 
Po končani peki in krašenju sta ponosno zrli v svoje delo. 
Nekaj piškotov je bilo treba takoj poskusiti, drugih se nihče ni 
smel dotakniti, ker to so sedaj njuni piškoti in jih bosta pojedli, 
ko bosta oni želeli. 
Komentarji drugih na okrašene maslene piškote na pladnju so 
bili različni: od humornega vprašanja kolega, ki jih je videl na 
fotografiji, če sem imela psihadelični trenutek, do navdušenih 
vzdihljajev domačih. Sama sem v končnem izdelku videla naj-
bolj nadarjeni okraševalki na svetu – pravi abstraktni umetnici, 
ki komaj čakata, da bosta lahko ponovno s teto pekli piškote, a 
sta mi kar takoj dali vedeti, da bosta peko naslednjič preskočili. 
Lahko pa ju pokličem, ko bodo piškoti že ohlajeni in pripravlje-
ni za krašenje.



44 I PRAZNIČNI UTRIP

Besedilo: Ana Šubic  
Foto: Primož Pičulin

V
oditeljica in energična inštruk-
torica zumbe Nataša Naneva se 
je pred dvema letoma povsem 
navdušila nad peko z drožmi, s 

svojimi dobrotami pa razveseljuje tudi 
druge. Ker je zaradi epidemije vse več 
posameznikov in družin v stiski, se je v 
prazničnem decembru odločila za dob-
rodelno potezo, in sicer en dan v tednu 
svojo peko z drožmi nameni pomoči 
potrebnim. »Že lep čas sem razmišlja-
la, kako lahko pripomorem k boljšemu 
jutri. In glede na to, koliko pečem in 
kako rada pečem z drožmi, ni boljšega 
kot peči za ljudi, ki ta trenutek to resnič-
no najbolj potrebujejo. Tako je nastal 
projekt Solidarni december in krajček 
kruha,« je pojasnila Nataša. Povezala se 
je z Botrstvom in Verigo dobrih ljudi, 
s katero so izbrali družine iz kranjske 
občine, ki jim bodo pomagali. V celem 
mesecu jih bodo razveselili 14.

Peče za dober namen
S projektom Solidarni december in krajček kruha bo Kranjčanka Nataša Naneva  
v sodelovanju z Botrstvom razveselila štirinajst družin v stiski.

Nataša Naneva s paketom dobrot za družine v stiski
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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.

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.

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

BUT. CABERNET 
SAUVIGNON 

 SIMČIČ 0,75 l 
3,69 EUR

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

36,99 EUR

MOKA T-500  
KATIĆ, 5 kg 
2,81 EUR

DARILNA  ŠKATLA 
PRŠUT S KOSTJO  

zorjen 12 mes.  

Z NOŽEM  
IN STOJALOM 

                    54,99 EUR

OLJE BUČNO  
NERAF.  

PREMOŠA, 1 l
 12,49 EUR

MED CVETLIČNI TOČENI  
900 g, PISLAK 
  7,65 EUR

DARILNA ŠKATLA GOURMET BOX 
(PRŠUT 1/4, SIR PARMIGGIANO  

REGGIANO, KIS)

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ   
0,75 l

6,54 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ, 0,75 l

4,39 EUR  
5+1 GRATIS

Pri peki za dober namen je Natašo najprej podprla 
Trgovina Krajček pod vodstvom njenega partnerja 
Bojana Djokovića, ki je prispevala svoje izdelke in 
surovine za peko, hkrati pa so k doniranju izdelkov 
povabili še dobavitelje, ki so brez oklevanja pristopili k 
pomoči. Mlekarstvo Podjed je darovalo mlečne dobro-
te, oljarna Prleck pakete bučnih semen z okusi, Trgo-
vina Rudolf domače piškote, Rondo Bar pakete svoje 
linije domače turške kave, je naštevala Nataša, ki se je 
povezala tudi s Pekarno Babuška iz Kranja, ki je darova-
la pekovske izdelke in tortice. »Najbolj pa so me prese-
netile moje 'zumbarke', ki so se javile, da bi kaj spekle. 
Ena od njih je Dalmatinka in imajo v Dalmaciji nasad 
fig, zato je naredila paketek dalmatinski fig. Res lepo. 
Ob vseh lepih sporočilih se je moje srce napolnilo z 
ljubeznijo in pozabilo na trenutno dogajanje. Hvaležna 
sem, da nas sodeluje vse več, si pa močno želim, da bi 
pristopil še kak kmet, ki mu ostaja neki pridelek in bi ga 
bil pripravljen podariti ali po simbolični ceni prodati.« 
Družinam tako vsak teden razdelijo pakete z donirani-
mi izdelki in Natašinim kruhom, ki je vsakič druga-
čen, poleg tega pa speče še nekaj sladkega. »Pred 
Miklavžem so bili to parklji, prejšnji teden cimetove 
rolice, ta teden bom spekla bananin kruhek in pred 
božičem močno opevano babko,« je napovedala Nata-
ša in poudarila, da bi moral biti december prazničen 
za slehernega človeka. 

Letos božično-novoletnega Korakovega bazarja, ki običajno poteka 
konec novembra na Brdu v organizaciji Centra Korak in društva 
Klub En korak več, zaradi koronavirusnih razmer ni bilo. Bazar je 
bil namenjen predstavljanju dela Centra Korak ter Zaposlitvene-
ga centra Korak, druženju in zbiranju prostovoljnih prispevkov. 
»Trenutni situaciji smo se morali prilagoditi in smo osnovali spletno 
trgovino,« je pojasnila Mateja Korošec, direktorica Centra Korak, in 
dodala: »Bazarja in običajnega življenja se sicer ne da nadomestiti. 
Veliko obiskovalcev je bilo tudi starejših, ki morda niso vešči v upo-
rabe spletnih trgovin. Bazar ne nazadnje ni bil le prodajni dogodek, 
temveč predvsem čustveni dogodek srečevanja in pričakovanja 
praznikov.« Korakovci so kljub vsemu tudi tokrat pripravili unikatna 
in ročno izdelana darila, voščilnice in druge praznične izdelke. M. L.

KORAKOVEGA BAZARJA LETOS NI BILO

Korakovi praznični izdelki so na voljo v spletni trgovini.



Kranjčanu Mitji Okornu se je uresničila življenjska želja: ustvarjati v 
Hollywoodu. Podpisuje se namreč pod režijo filma Life in a Year oziroma 
Leto življenja. Pravi, da je to lepa emocionalna zgodba, v katero je 
vložil svoje srce, dušo in vse svoje življenje. »Ljudje to seveda začutijo. 
Velikokrat so taki ameriški filmi narejeni zelo mehanično, pretenciozno, 
zelo neosebno, zato se ljudi v takšni meri ne dotaknejo. Jaz pa tega ne 
znam. Pri vsakem svojem projektu oziroma filmu skoraj umrem,« pravi 
Okorn. Film je pred kratkim doživel svetovno premiero, s 14. decembrom 
pa bo na voljo domači publiki: dostopen bo v spletni videoteki Voyo.  
A. B. / Foto: arhiv filma

Letos hrano in sladke dobrote veliko naročamo na spletu. Rok Pečnik tako s 

svojimi zamrznjenimi »kruhitki« in tatarsko omako razveseljuje Kranjčane, pa tudi 

do Grosuplja jih je že peljal; Neža Rogelj pa je pridna mravljica, ki razvaža naročila 

nekaterih ponudnikov z radovljiškega konca. Tokrat sta zamenjala: Rok si je zaželel 

tortic Veronike Benedik iz Kamne Gorice, Neža pa se je domov odpeljala s »kruhkiti«. 

A. B. / Foto: A. B.

Bliža se konec leta in tako 
kot vsako leto bodo tudi letos 

gasilci PGD Predoslje izdali 
svoj koledar, le da bodo tokrat 

na njem skozi fotografijo 
predstavljene njihove gasilke, 

ki smo jih spomladi lahko videli 
tudi v pilotni oddaji Gasilci 
na Planet TV. Oddaja je bila 

posneta tik pred razglasitvijo 
epidemije, predvajali pa so jo 
na mednarodni dan gasilcev. 
V tistem času je nastala tudi 
fotografija. A. B. / Foto: A. B.

Robert Obed s Pešnice je mojster za zvok, kar je več kot desetletje vedno 

znova potrjeval kot tonski mojster v Prešernovem gledališču in že dolga leta 

vedo v Besniški dolini, kjer ozvočuje in snema različne dogodke, prireditve 

in koncerte. Da je pravi »hundertkunstler« oziroma mojster za vse, pa v teh 

novokoronskih časih dokazuje z izdelovanjem unikatnih izdelkov iz lesa, tudi 

kmečkih stolov, takih, kot so bili nekoč. I. K. / Foto: Igor Kavčič

V Žitu so novembra praznovali 50-letnico polente Zlato polje. Ob tem jubileju so med drugim skreirali posebno polentino torto in s paketi v obliki torte, v katere so zapakirali sestavine za njeno pripravo, razveselili uredništva po Sloveniji. Njihova sodelavka za odnose z javnostmi Nina Rus Turuk (na sredini), sicer doma iz Stražišča, se je v družbi kolegice Lee Bulajič (desno) iz agencije FABulatorij ustavila tudi na Gorenjskem glasu, kjer ju je sprejela naša sodelavka Klavdija Stroj. A. Š., foto: arhiv Žita



Tina Neumann in Tina Stenovec že dalj 

časa živita na Dunaju. Vendar do nedavnega 

dekleti nista vedeli ena za drugo. Prva je iz 

Kranja, druga s Kokrice. Razveselili sta se, ko 

sta ugotovili, da po novem živita v soseščini.  

A. B. / Foto: osebni arhiv

Na poti v službo smo srečali Srečka Štagarja, ki je sicer zadolžen za organizacijo prireditev v Zavodu za turizem in kulturo Kranj, a letošnji veseli december bo precej drugačen. Mesto sicer je okrašeno, na fotografijo pa smo ga ujeli v praznični postavitvi, ki je namenjena za ustvarjanje foto spominov. A jutranja tišina je kljub vsemu nekaj, česar Kranjčani niso ravno vajeni. A. B. / Foto: A. B.

Trije dobri možje sicer niso tisti decembrski – so pa preverjeno dobri, 

vsak v svojem delu, in to skozi vse leto. O novi razstavi v Prešernovi hiši 

pišemo na sprednjih straneh Kranjčanke, tu pa smo zabeležili priprave na 

snemanje filma o razstavi. Aljoša Korenčan je ob pomoči Igorja Cuznarja 

pred fotografsko kamero postavil grafičnega oblikovalca razstave Dušana 

Grobovška. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Zadnji petek v novembru je v Mavčičah potekala Miklavževa Mavška tržnica s praznično ponudbo. V objektiv smo ujeli predsednika Društva Sorško polje Matjaža Jeralo, čebelarja Janeza Kompareta, predsednika KS Mavčiče Marjana Tušarja ter Tanjo Kozelj s sinom Lovrom, ki je navdušila z adventnimi venčki. Naslednja Mavška tržnica bo potekala že ta petek, 18. decembra, od 16. do 18. ure, in bo prav tako praznično obarvana. A. Š.

Glasbenik Gašper Rifelj 

je pred kratkim predstavil 

videospot za pesem Samo 

tvoj, v katerem nastopa 

tudi njegova partnerka 

Maja Geršak, plesalka, ki 

prihaja iz Kranja, za piko 

na i pa še njun polletni 

sin Brin. Gre za eno 

najbolj osebnih pesmi na 

Gašperjevem prihajajočem 

albumu. Gašper in Maja sta 

sicer pred dobrima dvema 

letoma in pol blestela v 

šovu Zvezde plešejo, nato 

pa je med njima preskočila 

iskrica. A. Š. / Foto: osebni 
arhiv
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         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2021!

OTROŠKI ZOBOZDRAVNIK
Prvi stiki naših otrok z zobozdravnikom pomembno vplivajo na 
njihov kasnejši odnos in sodelovanje v primeru, ko potrebujejo 
pomoč. Zato smo v zobozdravstvenem centru Osovnikar v 
naše delo vključili otroško zobozdravnico.
Ker si otroci po navadi zob ne umivajo tako temeljito kot 
odrasli, je pomembno, da je obisk zobozdravnika že v začet-
ku del njihovega življenja. Zaradi njenih dolgoletnih izkušenj z 
otroci, bo vaš otrok izgubil strah pred zobozdravnikom. 

www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

Otroku bo na prijazen način prikazala kaj se zgodi, če si 
zobkov ne bodo umivali in jih na zabaven način poskušala 
prepričati, zakaj je pomembno, da skrbijo za svoje zobe in 
zakaj je dobro, da obiskujejo zobozdravnika.
Čeprav imajo otroci najprej mlečne zobe je njihova higiena 
še kako nujna. Z dobro in ustrezno higieno poskrbimo za 
zdravo dlesen in s tem tudi za zdrave zobe. Prav je, da se 
naši otroci zavedajo, da so zdravi zobje pogoj za zdravo 
življenje.

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

Besedilo: Suzana P. Kovačič

V 
Društvu za psihološko svetova-
nje Kameleon so oblikovali idejo o 
možni rešitvi za zmanjšanje težav 
v duševnem zdravju, s katerimi se 

v času koronavirusa srečuje precejšen del 
populacije. Člani društva se zavedajo, da 
socialno distanciranje v času epidemije 
lahko služi kot povod za občutke osam-
ljenosti, dolgočasja, tesnobe in negoto-
vosti zaradi prihodnosti. Z namenom 

zmanjšanja te stiske so ustvarili projekt 
z imenom Niste sami: družite se z nami. 
Namenjen je polnoletnim osebam, ki 
se želijo zabavati, kratkočasiti, sprostiti, 
deliti svoje misli in občutke, pridobiti 
uporabno znanje in napotke ali prepro-
sto spoznati nove ljudi in razširiti svojo 
socialno mrežo. Druženje poteka v pogo-
vorni sobi, kjer imajo udeleženci prilož-
nost spregovoriti o ponujenih temah, in 
pa v sobi zabave, ki je namenjena krat-
kočasenju, razvedrilu in usmerjanju na 
sedanji trenutek. Aktivnosti v sobah vodi-

jo študentke in magistre psihologije, ki v 
društvu delujejo kot prostovoljke. Projekt 
poteka ob nedeljah – nedelja, ki jo lahko 
še »ujamete«, je 20. december, in sicer 
med 19. in 21. uro na spletnem progra-
mu Zoom. V primeru velikega zanima-
nja se bo izvajanje projekta podaljšalo. 
Udeležba je brezplačna, obvezna pa je 
prijava. 
Društvo za psihološko svetovanje Kame-
leon, ki svoje poslanstvo opravlja na 
celotnem območju Slovenije, decembra 
praznuje desetletnico.  

Niste sami
Projekt Niste sami: družite se z nami je namenjen polnoletnim osebam, ki se želijo zabavati, 
kratkočasiti, sprostiti, deliti svoje občutke, pridobiti uporabno znanje ali preprosto spoznati nove ljudi. 
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI

Z mislijo na vse tiste, ki jim trenutno obdobje epidemije močno 
omejuje možnosti za gibanje, je Center za krepitev zdravja (CZK), 
ki deluje v okviru Zdravstvenega doma (ZD) Kranj, nedavno 
uvedel vodeno vadbo v živo preko spleta, ki poteka ob sredah 
ob 18. uri. Izvaja jo kineziologinja Katja Rakušček v sodelovanju 
s fizioterapevti Žigom Liparjem, Tejo Fabijan in Marjo Primožič. 
Vadba, ki so ji nadeli naslov Doma imam telovadnico, je name-
njena vsem, ki se želijo razmigati, zato med vadbo tudi pogosto 
omenjajo prilagoditve posameznih vaj od težje do lažje intenziv-
nosti. Zajema vaje za mobilnost sklepov, za krepitev in gibljivost, 
vključene so tudi dihalne vaje. Dostopna je na CKZ Youtube 
kanalu, Facebook strani in spletni strani ZD Kranj. Prav tako so 
že novembra na omenjene kanale selili tudi vadbo za nosečnice, 
ki je sicer že dobro vpeljan preventivni program ZD Kranj. Vadba 
poteka ob torkih ob 17. uri, namenjena pa je tudi mamicam po 
porodu in drugim, ki si pri vadbi želijo več usmerjanja pozornosti 
na zavedanje telesa, krepitev mišic medeničnega dna in nasploh 
bolj umirjene izvedbe vaj. Pred uvedbo spletnih vadb v živo so 
objavljali vnaprej posnete vadbene video vsebine, ki so še vedno 
dostopne na omenjenih kanalih. Na socialnih omrežjih redno 
objavljajo tudi druge vsebine, povezane z zdravim življenjskim 
slogom (recepti, predavanja, nasveti ...). A. Š.

SPLETNA VODENA VADBA V ŽIVO

 Število krvodajalcev v Sloveniji potrjuje, da sta solidarnost 
in pomoč drugim tudi v teh nepredvidljivih časih pomembni 
in cenjeni vrednoti, ki ju moramo negovati in spodbujati. 
Trije partnerji pri krvodajalski iniciativi Daruj energijo 
za življenje – Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko 
medicino, Rdeči križ Slovenije in Petrol – obeležujejo deseto 
zaporedno leto sodelovanja na področju ozaveščanja jav-
nosti o pomenu krvodajalcev in darovanja krvi za zdrav-
ljenje bolnikov.  V časih, ko se srečujemo z vrsto neznank, 
ko smo prisiljeni velik del življenja preživljati v virtualnem 
svetu, potrebe po darovani krvi v resničnem svetu, ki ga 
je zaznamovala nova koronavirusna bolezen, ostajajo. Z 
decembrsko akcijo s sloganom Skupaj nas drži darovana 
kri se za izkazano pomoč in sodelovanje zahvaljujejo vsem 
krvodajalcem in hkrati vabijo nove krvodajalce pa tudi pre-
bolevnike covida-19, da postanejo del velike družine srčnih 
ljudi. Krvodajalci sedaj aktivno sodelujejo pri uravnavanju 
zalog krvi, saj se prijavljajo na odvzem na podlagi spremlja-
nja dnevnih zalog krvi, prikazanih na spletnih straneh www.
ztm.si in www.daruj-kri.si. Kot zagotavljajo, transfuzijska 
služba in Rdeči križ Slovenije s stalnim spremljanjem 
združenih zalog krvi ter vabljenjem krvodajalcev glede 
na dejanske potrebe zagotavljata odgovorno, skrbno in 
racionalno ravnanje s krvjo. To velja tudi za čas epidemije 
covida-19. S. K.

SKUPAJ NAS DRŽI DAROVANA KRI
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Besedilo: Ana Šubic

V 
letošnjem decembru smo zaradi 
koronarazmer prikrajšani za živa-
hno praznično dogajanje, kakr-
šnega smo bili vajeni v preteklih 

letih. Veliko časa preživimo doma, zato 
je še toliko pomembneje, da si pričaramo 
pravo praznično vzdušje. K temu seveda 
prispevajo tudi adventni venčki in drugi 
aranžmaji, okrašene smrečice, praznič-
ne luči, različni dekorativni dodatki ..., v 
marsikaterem domu pa so nepogrešljive 
tudi božične zvezde. Te pa so lahko precej 
občutljive, če zanje ne skrbimo ustrezno. 
Kot je pojasnila vodja vrtnarsko-cvetličar-
skega programa v kranjski Slogi Suzana 
Škofic, sta ključni težavi izpostavljenost 
prepihu in neustrezno zalivanje, ki je 
bodisi preveč ali pa premalo oblino. Ob 
neustrezni negi bodo listi začeli veneti 
in odpadati, tako da so nekatere rastline 
»gole« že pred božičem, pa čeprav so bile 
ob nakupu košate.
RDEČI NISO CVETOVI, AMPAK LISTI 
Božične zvezde izvirajo iz Mehike, kjer 
rastejo kot grmovje. So iz rodu Euphor-
bia oziroma mlečkovk. »To je dobro 
razvidno, če se odlomi veja ali list, saj 
ven priteče mleček,« je pojasnila Suza-
na Škofic. Pri nas še vedno prevladuje-
jo rdeče rastline, se pa v zadnjih letih 
povečuje tudi priljubljenost božičnih 
zvezd z listi drugačnih barv, npr. belimi 
in rožnatimi, kar je posledica križanj. 
Mišljenje, da imajo božične zvezde cve-
tove rdeče oziroma kakšne druge barve, 
je zmotno. »Gre zgolj za obarvane liste. 
Obarvajo se zaradi pomanjkanja son-
ca. Pravi cvet so majhni rumeni cvetki, 

obdani z obarvanimi listi. Četudi so cve-
tovi morda že odcveteli, to ni ovira za 
nakup rastline, saj bo ta kljub temu še 
naprej imela rdeče liste.«
V PRIMERU STRESA VEČ MOŽNOSTI ZA 
PROPAD RASTLINE Božičnih zvezd v 
tem času v vrtnih centrih in tudi drugih 
trgovinah ne manjka. Na kaj moramo 
biti pozorni, da bomo domov prinesli 
zdravo rastlino? »Pri nakupu moramo 
pogledati, da ni preveč rumenih listov. 
Če je kakšen, še ni tak problem. Če pa je 
rastlina že malo ovenela, ima nalomlje-
ne liste in liste, ki rumenijo, je to znak, 
da je doživela stres in je več možnosti, 
da propade. Predvsem pa je najbolje 
kupiti doma vzgojene rastline, ker so 
navajene naše klime in niso razvajene,« 

je svetovala in opozorila, da so uvožene 
božične zvezde večkrat izpostavljene 
mrazu pri prenosu v kamion in iz njega 
ter na prodajno mesto.
NE MARAJO MRAZA IN PREPIHA Božične 
zvezde so rastline iz toplega podnebne-
ga pasu, zato ne marajo mraza. Priporo-
čljivo je, da jih kupimo na toplejši dan, 
ne takrat, ko je zunaj najhujši mraz, ker 
se lahko prehladijo. Ob nakupu jih je 
priporočljivo zaščiti, če je možno oviti s 
papirjem, da bodo na poti do avta zašči-
tene pred prepihom. Prav tako ne smejo 
biti predolgo v hladnem avtu. »Glede na 
to, da so božične zvezde doma v Mehiki, 
potrebujejo toplo sobo oziroma sobno 
temperaturo, višjo od 18 stopinj Celzija. 
Če je v prostoru zelo toplo, je zemlja hit-

O negi božične zvezde
Božične zvezde so v mnogih domovih nepogrešljiv del praznične dekoracije. Da 
bodo božič pričakale lepe in cvetoče, ne smejo biti izpostavljene prepihu, prav tako 
je pomembno ustrezno zalivanje. Ob neustrezni negi pride do odpadanja listov.

Božična zvezda je lahko čudovita dopolnitev praznično okrašenega doma.



Mišljenje, da imajo božične zvezde rdeče cvetove, je zmotno; 
gre za obarvane liste, ki obdajajo drobne rumene cvetove.

Poleg rdečih v zadnjih letih postajajo priljubljene tudi 
božične zvezde drugih barv. 

reje suha,« je povedala Suzana Škofic. Božično zvezdo posta-
vimo na svetel prostor, kjer seveda ne sme biti izpostavljena 
prepihu. »Paziti je treba, da nanjo ne piha hladen zrak; ob 
zračenju prostora jo torej umaknemo v zavetje.«
ZALIVAMO JO V PODSTAVEK Božično zvezdo zalivamo z mlač-
no vodo. Na vprašanje, kako pogosto in obilno naj bo zaliva-
nje, ni univerzalnega odgovora, saj je to odvisno več dejav-
nikov: temperature v prostoru, vlage v zraku ... »Zalivamo 
takrat, ko je zemlja zmerno presušena. Najbolje je, da zemljo 
potipamo ali potežkamo lonček. Nedvomno je lahek lonček 
znak, da je potrebno zalivanje. Za vse lončnice velja, da se 
zalivajo v podstavek. Višek vode po dveh urah odlijemo. Ker 

vsi uporabljamo okrasne lončke, je pazljivo zalivanje še toliko 
nujnejše, saj se zemlja posuši kasneje, kot če je brez okrasne-
ga lončka,« je opozorila.
CVETI LAHKO VEČ LET Če bomo torej za božično zvezdo ustre-
zno skrbeli, bo brez težav dočakala božično-novoletne prazni-
ke in nas bo razveseljevala tudi kasneje. »Ob pravilni negi 
njena življenjska doba ni omejena. Čez leto se rdeči listi obar-
vajo zeleno, ker je dan daljši in imajo več svetlobe. Listi porde-
čijo na jesen, ko se dan krajša. Če želimo imeti rdečo, jo mora-
mo sredi avgusta zatemniti recimo s papirjem, da ima daljši 
čas temo. Če je ne zatemnimo, bo rdeča marca,« je še razloži-
la Suzana Škofic. 
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15 €
že na prvem  

računu *

Z računi za elektriko pridobivate 
bonus, ki ga unovčite pri nakupu  
v spletni trgovini ECE shop! 

Brez dodatnih obveznosti.  
Samo pri ECE!

Do bonusa z vsakim 
računom za elektriko!

www.ece.si
* Velja v skladu s Splošnimi pogoji 
bonitetnega programa ECE bonus,  
ki so objavljeni na www.ece.si.

Besedilo: Maša Likosar, foto: arhiv LUK

N
ekoč so božično-novoletne voščilnice prihajale po 
pošti, v zadnjih letih pa so razmah doživele elektron-
ske voščilnice. Morda imajo ravno zato klasične voš-
čilnice še toliko večjo vrednost in še posebej pomen, 

če jih izdelamo sami. »Klasičnih voščilnic ne pošiljamo več 
tako množično kot pred leti, verjetno pa vseeno največ pred 
božično-novoletnimi prazniki,« so pojasnili in dodali, da je za 
izrekanje voščil in želja primerna vsaka izbrana ali izdelana 
voščilnica, ki je osebno všeč tudi pošiljatelju, saj na tak način 
v voščilo vtke tudi delček sebe. »Voščilo je lahko napisano 
povsem preprosto, lahko tudi v verzih. Načeloma so voščila 
vedno povezana z motivom na voščilnici. Bolj tesno, kot so 
povezana z motivom, in bolj osebno noto nosijo, močnejša in 
lepša so,« so poudarili. 
Za izdelavo voščilnic je najboljši gladek karton, tako bel kot 
barven. »Nanj z lahkoto lepimo različne motive iz kartona, 
valovite lepenke, papirja, blaga, po njem lahko rišemo s flo-
mastri ali barvami, zašijemo motiv s tanjšo prejo, volno ali 
pa preprosto nalepimo izbrane nalepke, bleščice ali trakove. 
Dobrodošli so tudi majhni dekorativni dodatki, kot so zvez-
dice ali pentlje,« so povedali in dodali, da za samo izdelavo 
potrebujemo tudi dovolj debelo podlago za ustvarjanje, olfa 
nož, ravnilo, škarje, lepilo in zelo priporočljivo pištolo za 
vroče lepljenje. Pri motiviki voščilnice so vedno priljubljene 
raznorazne smrečice, zimska idila, snežinke, darila iz žice, 
zvončki iz preje ali vrvi, snežaki, jelenčki in venčki. »Zadnja 
leta so zelo popularni jelenčki z rdečimi noski in 3D-voščil-
nice. Veliko je tudi takšnih voščilnic, na katerih so naleplje-
ni gumbi, ki predstavljajo bunkice za jelko. Vedno čudovite 
so tudi tiste, na katere prostoročno narišemo mandale. Od 

Voščilnice z 
osebno noto
Ročno izdelana praznična voščilnica prejemniku 
sporoča, da smo se zanj še posebej potrudili. 
Kako lahko sami izdelamo praznično voščilnico, 
so nam pojasnili na Ljudski univerzi Kranj, kjer 
so v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske 
nedavno pripravili delavnico izdelovanja 
voščilnic na daljavo.
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Obročno  
odplačilo*

Brezplačna  
dostava

Začetno stanje 
15 €*

IZBERI  

DARILO**

Ob vsakem nakupu.

ECE bonus, ki ga pridobivate na mesečnih 
računih za elektriko, unovčite pri nakupu nad 
300 € v spletni trgovini ECE shop.

Z ECE bonusom do 
ugodnejših nakupov

shop.ece.si

* Za kupce energentov ECE, v skladu z 
veljavnimi pravili, več na shop.ece.si.
** Več o ponudbi izdelkov in akciji najdete na  
shop.ece.si/katalog/cas-za-obdarovanje.

Med motivi voščilnic so vedno priljubljeni snežaki, 
tudi smrečice, darila, zimska idila, snežinke …

Z delavnice izdelovanja voščilnic na daljavo

barv pa se v božično-novoletnem času najpogosteje upo-
rabljajo rdeča, zelena, modra, srebrna in zlata ter bela 
barva,« so dejali.
Ko se lotimo izdelave voščilnice, iz kartona večjega for-
mata z olfa nožem in ravnilom najprej izrežemo karton-
sko osnovo za voščilnice v želeni velikosti. »Bodite pozor-
ni in natančni pri prepogibanju. Tehnik izdelave voščilnic 
je ogromno. Uporabite lahko kolažno ali servietno tehni-
ko. Motiv lahko narišete tudi z belo korekturno tekočino 
ali celo z lepilom iz vroče pištole, po katerem nato potre-
sete bleščice v prahu. Ena od možnosti so tudi kupljene 
ali doma narejene štampiljke ter odtisi prstov ali dlani. 
Po voščilnicah je mogoče tudi šivati s šivalnim strojem 
ali ročno. Preprosto smrečico in darila pod njo se da ses-
taviti z lepilnimi ali satenastimi trakovi različnih barv. 
Lahko si pomagate s šablonami in nalepkami,« so pojas-
nili. K voščilnici sodi tudi ovojnica, ki jo lahko izdelamo 
sami. Upoštevati moramo le mere, ki so določene za 
standardizirano pismo, če jo bomo poslali po pošti. Ovoj-
nico izdelamo iz papirja kvadratne oblike, in sicer s pose-
bnim postopkom prepogibanja.  
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Besedilo: Maša Likosar

T
rend praznične embalaže se skozi čas spreminja. Katja 
Podstudenšek Klavčič opaža, da je že nekaj let priljubljen 
naraven način zavijanja daril. »Veliko se uporablja papir 
naravnih barv in okraševanje z naravnimi materiali, kot 

so vejice začimb ali iglavcev z lesenimi dodatki. Pojavlja se tudi 
blago. Vedno več je recikliranja. Namesto trakov se pogosto 
darilo zaveže z vrvico v naravni barvi, popularne so dvobarvne 
vrvice in rafija,« je pojasnila in dodala, da pa je ročno priprav-
ljeno darilo še bolj posebno, saj je vanj vložena naša energija, 
ideje in čas. »Tako obdarjencu pokažemo, da nam veliko pome-
ni, da je za nas nekaj posebnega. Pravimo, da imajo taka dari-

la dušo. Darilo je še bolj osebno, če se pri oblikovanju darilne 
embalaže približamo obdarjencu, tako da izberemo materiale, 
dekoracijo in barve, ki so mu blizu.«
Za izdelavo unikatne praznične embalaže lahko uporabimo 
različne naravne ali reciklirane materiale, in sicer na način, 
da uporabimo in predelamo embalažo, ki jo imamo doma. »S 
tem  varujemo okolje in zmanjšujemo količino odpadkov,« 
je poudarila sogovornica. V zanimivo darilno embalažo  je 
moč spremeniti steklene kozarce za vlaganje s pokrovi, ploče-
vinke, prazno škatlo od čevljev ali reklamno papirnato vrečko. 
»Kozarce in pločevinke lahko oblepimo z različnimi materiali. 
Ko dodamo dekorativne okraske, pa nastane prava praznična 
embalaža,« je povedala. 
IZDELAVA PRAZNIČNE EMBALAŽE Ko se lotimo izdelave 
praznične embalaže iz steklenega kozarca, tega najprej ope-
remo in osušimo. »Nato ga na debelo premažemo z Mekol 
lepilom. Na spodnjem delu začnemo okrog njega ovijati vrv, 
volno, rafijo, ostanke blaga ali juto. Plasti vrvi naj bodo tesno 
skupaj. Napredujemo počasi in s prstom pritisnemo, da se 
vrvica lažje prilepi. Vmes lahko barvo zamenjamo, da ustvari-
mo vzorček. Lepilo je mogoče premazati tudi po volni ali vrvi. 
Ko se lepilo posuši, postane namreč prozorno,« je pojasnila in 
nadaljevala: »Pokrovček prav tako lahko oblepimo z vrvjo ali 
rafijo. Čezenj enostavno namestimo kos blaga in ga pritrdimo 
z elastiko in okrasnim trakom ali kar z vrvjo, rafijo.« Ko se vse 
skupaj dobro posuši, je na vrsti krašenje. »Okrasimo lahko z 
vrvjo drugačne barve, ki smo jo predhodno zalepili v želeni 
vzorček, na primer smrekico, zvezdice, snežaka, zvonček, tudi 
z majhnimi storžki, želodki, cimetovimi palčkami, janeževi-
mi zvezdicami, različnimi vejicami, barvnimi trakovi, mašni-
cami ter drugimi dekorativnimi dodatki. Pri navoju je lepo, če 
kozarec dekoriramo s čipko, ki nam je ostala od stare zavese,« 
je dodala. V okrašenih steklenih  kozarcih  lahko podarimo 
domače dobrote, kot so piškoti, čaji, posušena zelišča, sušeno 
sadje, domače marmelade, vloženo zelenjavo, tudi kupljene 
bombone, čokoladice ali drobne malenkosti. 
Na enak način dekoriramo škatlice in pločevinke, ki so pri-
merne tudi kot okrasni lonček za rože, frnikole ali svinčni-
ke. Zanimiva je dekoracija, pri kateri pločevinko zavijemo v 
nogavico, ki je ostala brez para. »Nekatere pločevinke so na 
zgornjem robu ostre, zato bodite pozorni, da se ne urežete. 

Unikatno darilo z dušo
Kako zaviti darila, ko so trgovine za dekoracijo zaprte? Odgovor je podala Katja 
Podstudenšek Klavčič iz kranjskega Združenja iz bube v metulja, ki je nedavno vodila 
spletno delavnico izdelovanja unikatne praznične embalaže.

Darilo lahko podarimo tudi v papirnati vrečki, ki nam je 
ostala ob kakšni priložnosti in potrebuje novo, praznično 
podobo. / Foto: Vlasta Juršak
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izdelava načrta idejne zasnove (IDZ), priprava dokumentacije za pridobitev 
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Pomoč strankam pred nakupom zemljišča  
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NOTRANJE OBLIKOVANJE
Oblikovanje interierjev in pohištva.

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Ta rob dobro oblepite z materialom,« je svetovala. Darilo pa 
lahko podarimo tudi v papirnatih vrečkah, ki so nam ostale ob 
kakšnih priložnostih in potrebujejo novo, praznično podobo. 
Na vrečke se lepo poda blago, rafija, čipke, okrasni trakovi v 
kombinaciji s suhimi vejicami, želodki, cimetovimi palčkami, 
listi svežega bršljana. »Prepustite se domišljiji in uživajte,« je 
dejala Katja Podstudenšek Klavčič.
ŠE DVE USTVARJALNI DELAVNICI Ustvarjalne delavnice, tudi 
omenjena, kjer so izdelovali unikatno praznično embalažo, 
potekajo v okviru projekta Medgeneracijski centri – stičišče 

idej, znanj, izkušenj in sodelovanja med generacijami. Organi-
zira jih Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sodelova-
nju z Medgeneracijskimi centri Gorenjske ter Združenjem iz 
bube v metulja. V decembru bodo izvedli še dve spletni ustvar-
jalni delavnici. Eno na temo novoletnih okraskov in dekoracije 
z uporabo starih gumbov, ostankov blaga, volne in drugih pred-
metov, ki jih najdemo, če pobrskamo doma po predalih, pote-
kala bo 15. decembra ob 18. uri. Na drugi delavnici, ki bo 19. 
decembra ob 10. uri, pa bodo ustvarjali v domači kuhinji in 
skupaj pripravili pisane praznične piškote. 

Okrašene pločevinke so primerne tudi kot okrasni lonček 
za rože, frnikole ali svinčnike. / Foto: Katja Podstudenšek Klavčič

Za izdelavo praznične embalaže lahko uporabimo različne 
naravne ali reciklirane materiale, kot so stekleni kozarci. 

Fo
to

: K
at

ja
 P

od
st

ud
en

še
k 

Kl
av

či
č



56 I AVTO

Besedilo: Marjan Potočnik

Č
eprav se električni avtomobili uve-
ljavljajo počasneje, kot so predvide-
vali strokovnjaki, pa bodo zagotovo 
prej ko slej postali del našega vsak-

dana. To je dejstvo, ki ga bomo morali 
sprejeti vsi, tudi tisti najbolj zagrizeni 
privrženci motorjev na fosilna goriva. 

V Sloveniji smo po podatkih Trgovinske 
zbornice letos v prvih enajstih mesecih 
na novo registrirali okoli 1.400 električ-
nih avtomobilov in približno toliko hib-
ridnih. Čeprav je delež električnih avto-
mobilov pri nas še vedno zanemarljiv 
(2,7 odstotka vseh novoregistriranih) pa 
je dejstvo, da se je segment električnih 
vozil v primerjavi z enakim obdobjem 
lani letos povečal kar za dvainpolkrat. 

Tehnično gledano so električna vozila 
napredovala do te mere, da uporabni-
kom omogočajo udobno vožnjo z upora-
bo vseh naprednih asistenčnih sistemov 
(sistem za nadzor prometa, za ohra-
njanje smeri na voznem pasu itd.) ter 
obilico informacijskih dodatkov (povez-
ljivost, glasovno upravljanje itd.), kar je 
za uporabnika vsekakor prednost. Pre-
dnost je v nizki ceni goriva, cenejšem 

Ste že pripravljeni  
na električni avto?
Električni avtomobili doživljajo nesluten napredek, postajajo »pravi« in vse dostopnejši. 
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vzdrževanju, saj zaradi tehničnih lastnosti ni takšne obrabe 
delov kot pri klasičnih vozilih. Prednost je v tišjem delovanju 
vozila, boljšem pospeševanju, za naravo pa seveda v nižjem 
ogljičnem odtisu. Doseg električnih vozil se je v zadnjih letih 
povečal na račun zmogljivejših baterij, je pa še vedno odvisen 
od zunanjih pogojev in načina vožnje. 
Ne glede na zapisano pa obstaja še veliko zadržkov in 
neznank. Največja zadržka sta še vedno visoka cena in mož-
nosti polnjenja. Torej kje bomo polnili avto, tudi ko pridemo 
na cilj, in kakšen bo čas polnjenja. Vsako daljšo pot je treba 
skrbno načrtovati, saj je poraba energije močno odvisna od 
načina vožnje in vrste poti. Trenutno je električnih vozil na 
cestah še malo, tako da na polnilnih postajah ni gneče, vendar 
se v praksi lahko zgodi, da boste denimo tretji v vrsti, v ideal-
nih razmerah bo zato vaš postanek dolg uro in dvajset minut. 
Neznanka je tudi, kakšna bo vrednost električnega avtomobila 
po sedmih ali osmih letih. Baterija kot pomembni del in stro-
šek električnega vozila bo v tem času izgubila od dvajset do 
štirideset odstotkov kapacitete, kar seveda pomeni ustrezno 
manjši doseg avtomobila. 
Pregovorno varčni Nemci so izračunali, da je danes za tiste, ki 
prevozijo do deset tisoč kilometrov letno, še vedno smotrnejši 
nakup avta z bencinskim motorjem, za tiste, ki letno prevozi-
jo bistveno več kot dvajset tisoč kilometrov, pa na dizelski 

pogon. Vsekakor je električno vozilo najprimernejše za vozni-
ke, ki dnevno naredijo do sto kilometrov in imajo možnost 
polnjenja vozila v polnilnici tako doma kot v službi. Z upora-
bniškega vidika je dobro, da je v družini poleg električnega 
vozila za brezkompromisno mobilnost še vozilo na klasični 
pogon. 

Hitrost polnjenja je odvisna od zmogljivosti polnilne 
postaje in polnilnika v avtu.
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Besedilo: Marjan Potočnik

N
ovi davek na motorna vozila (DMV) bo na veselje pro-
dajalcev in kupcev, zlasti tistih, ki posegajo po luk-
suznih avtomobilih, pocenil vozila. Pozitivne učinke 
pričakujejo tudi v državni blagajni, saj naj bi nova ure-

ditev pospešila domačo prodajo avtomobilov, še zlasti prodajo 
oziroma registracijo večjih avtomobilov, ki jih doslej zaradi 
visokih davkov praviloma registrirali v tujini. Furs je namreč 
zaznal, da so številni Slovenci zgolj zaradi nakupa luksuznega 
vozila ustanavljali podjetja v tujini, predvsem na Slovaškem in 
v Nemčiji, ter se tako izognili plačilu davka v naši državi. Za 
ilustracijo naj zapišemo, da je obdavčitev najbolj luksuznih 
avtomobilov pomenila skoraj polovico vrednosti avtomobila. 
Davek na luksuz se po novi ureditvi povsem ukinja.
Zakaj prenova davka? Zaostrovanje okoljskih standardov 
glede izpustov vozil je privedlo do realnejših meritev okolj-

Sprememba davka  
na motorna vozila
Povprečni davek na motorna vozila je zdaj 460 evrov, po novem pa bo znašal 160 evrov.  
Pri vozilih z bencinskim motorjem z emisijskim standardom Euro 4 je v primerjavi s tistimi z Euro 6d 
razlika 490 evrov, pri dizelskih pa 735 evrov. Nova ureditev stopi v veljavo prvega januarja 2021.

Na novi davek ne bo več vplivala cena, ampak emisijski 
standard Euro in izpust CO2 (glede na standard WLTP).
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Zapelji tistega, o katerem že dolgo sanjaš, 
in odpelji novega Opla iz zaloge takoj!

*Akcija velja za določene modele Opel iz zaloge in pod določenimi pogoji. Primer informativnega 
izračuna operativnega najema za fizično osebo Opel Corse 1.5d Edition: maloprodajna cena vozila 
z DDV je 15.790 EUR; mesečna najemnina vozila je 219,90 EUR v primeru, da se najemnina sklepa za 
60 mesecev; višina pologa je 0%. DDV je obračunan v obrokih. Skupni znesek za plačilo je 13.194 EUR. 
Stroški registracije, zavarovanja, nadomestila za uporabo cest, tehničnega pregleda in rednega ter 
izrednega vzdrževanja niso vključeni v mesečni najem. Velja omejitev prevoženih kilometrov 20.000 km 
letno in pogodbeno pravilo, da za registracijo, zavarovanje in vzdrževanje vozila najemnik poskrbi v 
Avtotehni VIS. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Opel v Avtotehni VIS. 
Povprečna poraba goriva (kombinirano): 3,4 – 5,8 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 90 – 132 g/
km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0162 – 0,0406 g/km. 
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00017 – 0,00074 g/km. Število delcev 
pri dizelskih motorjih: 0,05E11– 4,48E11 /km. 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. Slike so simbolične.

S predložitvijo tega kupona do 15.01.2021 v Avtotehni VIS Kranj za vas opravimo 
zaščito podvozja po ceniku, ki je objavljen na spletni strani in vam priznamo 50 %  
popusta na storitev. Obvezna je predhodna rezervacija termina za storitev.

ODPELJI SVOJEGA OPLA
BREZ KREDITA,
BREZ LEASINGA,
BREZ POLOGA.

KU
PO

N

popust pri ZAŠČITI PODVOZJA

50 %

CORSA 
že za 219,90 € / mesec

CROSSLAND X 
že za 239,90 € / mesec

GRANDLAND X 
že za 289,90 € / mesec 

Avtotehna VIS Kranj
C. Staneta Žagarja 53a
4000 Kranj

04 281 71 70
info.kr@avtotehna-vis.si
www.opel.avtotehna-vis.si

Ekskluzivno v Avtotehni VIS

skih obremenitev vozil (imenovan standard WLTP). Nove, 
strožje meritve bodo vozila uvrstila v višje davčne razrede, 
kar bi ob nespremenjenih davčnih stopnjah pomenilo, da 
bi se avtomobili podražili. S 1. januarjem bodo vse evrop-
ske države prešle na nov način certificiranja vozil, zato je 
nujo, da tudi Slovenija zakon sprejme še letos. (Uvozniki 
so letos spomladi sicer opozarjali, da bi bilo dobro, da bi 
bil zakon sprejet že jeseni, saj bo v praksi treba urediti še 
vrsto formalnosti.) 
Po novem DMV ne bo več temeljil na vrednosti in moči 
motorja, temveč bodo na njegovo višino vplivali predvsem 
izpusti ogljikovega dioksida in emisijski standard. Višina 
davka bo odvisna tudi od vrste goriva, pri čemer električna 
vozila ne bodo obdavčena (v prvotnem besedilu to ni bilo 
predvideno). »To je povsem pravilno, saj smo z obdavčitvi-
jo po vrednosti posredno pospeševali tudi nakup cenejših, 
rabljenih avtomobilov in po večini bolj umazanih vozil iz 
tujine,« pravijo v Sekciji pooblaščenih trgovcev in servi-
serjev z motornimi vozili pri GZS. S tem se strinjajo tudi 
na ministrstvu in pojasnjujejo, da bodo z novo uredbo 
usmerjali kupce k nakupu prijaznejših in čistejših vozil. 
Predvidevajo tudi poenostavitev postopkov, saj bo odmera 
davka po novem digitalizirana in avtomatizirana. Predvi-
dena je zgolj elektronska in samodejna izmenjava podat-
kov med Fursom, organom za homologacijo in službo za 
registracijo. Davka bodo oproščeni tudi starodobniki, dir-
kalniki, intervencijska vozila, vozila za invalide in vozila 
za družine s tremi ali več otroki. Te podatke bodo pridobi-
vali iz uradnih evidenc.
Predlog zakona je glede na vsebino prvotnega predloga, ki 
je bil dan v javno obravnavo v začetku letošnjega leta, bis-
tveno spremenjen. V Sekciji pooblaščenih trgovcev in ser-
viserjev pozdravljajo spremembo besedila in pričakujejo, 
da bo nova ureditev predvsem pospešila domačo prodajo 
večjih in praviloma dražjih vozil, s čimer si bo država zago-
tovila kar nekaj davka, ki se mu sedaj na prvi pogled odreka. 
Skratka gre za situacijo, ki je dobra za vse vpletene (kupec, 
prodajalec in država). Vsekakor bo izračun po novem lažji, 
saj se ne naslanja več na vhodno ceno vozila, temveč na 
tehnične podatke o vozilu (kW, emisije ipd.). V sekciji poz-
dravljajo tudi administrativne razbremenitve, ki jih prina-
ša. Manj pa so zadovoljni, ker zakon še vedno ne zajema 
nekaterih nujnih popravkov na področju avtodomov ter 
koles z motorjem. Tam zaradi specifike vozil namreč priha-
ja do nesorazmernih obdavčitev, ki lahko v praksi pomenijo 
bodisi manjšo prodajo takšnih vozil bodisi izogibanje pla-
čevanja ustreznega DMV. Kljub vsemu pričakujejo, da bo 
predlog zakona v večini smiselno vplival na obdavčitev vozil 
v skoraj vseh razredih. Zakon bo ustreznejši za vsa vozila, 
tako nova kot tudi rabljena.
Davek na motorna vozila ni slovenska iznajdba, poznajo ga 
tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kar velja tudi za 
davek na luksuz, čeprav ga v različnih evropskih državah 
različno imenujejo. Davek na motorna vozila se po evrop-
skih državah obračunava različno. Najpogosteje se pri izra-
čunu upošteva prostornina motorja, moč motorja, vrsta 
motorja, izpusti ogljikovega dioksida in teža vozila. V splo-
šnem pa velja: bolj ko je vozilo »zeleno«, nižji je davek. 
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OVEN 
21. marec–20. april

Element: ogenj
Vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce
Barva: rdeča
Značilna lastnost: pogum

Veščine, ki ste jih osvojili v preteklem letu, vam bodo v zdaj-
šnjem prišle še kako prav. Modro ste si tlakovali pot k novim 
priložnostim, kar se bo pokazalo zlasti v poslovnem smi-
slu. Ne bo je priložnosti, ki se vam ne bi zdela zanimiva in za 
izkoristiti. Na ljubezenskem področju bo v spomladanskem 
obdobju prišlo do rahlih trenj, a to boste vzeli za dobro. Prišli 
boste do zaključka in svojih odločitev kasneje ne boste obža-
lovali. Presenetil vas bo nagel poslovni vzpon v mesecu aprilu, 
v maju in juniju pa se boste veselili dobrih novic v domačem 
okolju. Občutek izpopolnjenosti in umirjenosti je nekaj, po 
čemer vam bo to leto še najbolj ostalo v spominu. Srečen dan: 
četrtek, najbolj ugoden mesec: april

BIK 
21. april–21. maj

Element: zemlja
Vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera
Barva: rožnata, zelena
Značilna lastnost: odvisnost

Okolica vas bo motivirala, da se dokažete na področjih, ki ste 
jih vedno imeli za manj pomembna. V ospredju bodo ljubezen-
ski odnosi in pripravljeni boste, da se čustveno bolj odprete. 
Začetek leta bo minil v luči razreševanja zamer iz preteklosti 
in krepitve odnosov v splošnem smislu. Ko se bo leto zače-
lo prevešati v drugo polovico, boste velik del svoje energije 
vložili v posel oziroma delo. Zamišljeni projekt se bo odvijal 
počasneje, kot boste načrtovali, a nikakor ne smete obupati. 
Končni rezultat bo presegel vaša pričakovanja. Kljub negoto-
vosti, ki jo boste v posameznih obdobjih začutili, vam bodo v 
tem letu tveganja naklonjena bolj kot po navadi. Srečen dan: 
sobota, najbolj ugoden mesec: september

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Barva: rumena
Značilna lastnost: odzivnost

Začetne težave na svoji novi poti boste hitro prebrodili. Pre-
mislili boste o svojih resničnih ciljih in določene stvari iz svo-
jega vsakdana preprosto izključili. V ljubezni si boste postavili 
omejitve, da bi se zavarovali pred razočaranjem. A premisli-
te tudi v nasprotno smer, mogoče se boste s tem prikrajšali 
tudi za kaj lepega. Na službenem področju se bodo pokazale 
priložnosti za napredek. Teh bo največ v juniju, ko boste tudi 
sicer z delom najbolj obremenjeni. Rezultati, kot kazalniki 
uspešnosti, bodo prišli z zamikom. Vaša potrpežljivost bo na 
preizkušnji, a zaupanja vase ne boste izgubili. V tem letu boste 
dokazali sebi in drugim, da zmorete vse in še več. Srečen dan: 
sreda, najbolj ugoden mesec: januar

RAK 
22. junij–22. julij

Element: voda
Vodilni planeti: Luna, Mesec, Venera
Barva: siva, srebrno modra
Značilna lastnost: zvestoba

V sebi boste začutili večjo moč in začeli si boste bolj zaupati. S 
pozitivnim razmišljanjem se boste uspešno spopadli z vsem, s 
čimer vam bo postreglo novo leto. Na obljube, ki vam bodo dane 
iz okolice, se ne boste želeli zanesti. Ostali boste osredotočeni 
na svojo prvotno odgovornost in realne zmožnosti. Do meseca 
marca se kaže v poslovnem smislu premor, ki se ga ne boste 
ravno razveselili. V aprilu pa lahko zopet pričakujete dobre pri-
ložnosti, ki jih boste ujeli še pravi čas. Posledica zaupanja vase 
bo uresničitev vašega tihega hrepenenja. V ljubezni si bodo 
dobre novice sledile ena za drugo in cenili boste pozornost, ki 
vam bo namenjena s partnerjeve strani. Srečen dan: ponede-
ljek, najbolj ugoden mesec: december 

DEVICA 
24. avgust–23. september

Element: zemlja
Vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter
Barva: zelena, temno rjava
Značilna lastnost: natančnost

Letos bo na vaši strani močneje izraženo področje denarja. Za 
nekatere bo nastopil čas varčevanja, medtem ko boste drugi 
našli pot za oplemenitenje svojih sredstev. Vaša izstopajoča las-
tnost bo predanost. Kljub skrbi za druge boste ostali osredoto-
čeni tudi na svoje želje in potrebe. V ljubezni boste točno vedeli, 
za kaj se borite, in ne boste se pustili prepričati o nasprotnem. 
Vztrajnost se vam bo obrestovala dvojno, saj boste z odkritos-
tjo na obeh straneh pridobili več, kot boste pričakovali. Sreča 
se vas bo držala pri kratkoročnih ciljih na področju službe. Za 
malo večje podvige bo treba vložiti več energije, a to boste letos 
usmerili na druga področja. Srečen dan: petek, najbolj ugoden 
mesec: marec 

LEV 
23. julij–23. avgust

Element: ogenj
Vodilna planeta: Sonce, Pluton
Barva: vse sončne barve
Značilna lastnost: obilnost

Delali boste s polno paro in radi boste pustili svoj pečat tudi 
tam, kjer za delo ne boste prejeli pravega zaslužka. Na trenut-
ke se vam bo zdelo, kot da živite v vrtincu nepredvidljivosti in z 
njimi povezanimi hitrimi odločitvami. Kakorkoli, akcija vam bo 
odgovarjala in dobro se boste znašli v vseh vlogah. Če boste 
razmišljali o selitvi ali prenavljanju prostora, v katerem živite, 
vedite, da je letos pravi čas za to. Na čustvenem področju svojih 
odločitev ne boste prepuščali naključju. Srce vam bo narekova-
lo novo melodijo in z vsemi čuti se boste prepustili nečemu čisto 
novemu. Družabno obarvano leto si boste zapomnili predvsem 
po raznolikosti. Srečen dan: torek, najbolj ugoden mesec: maj 
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TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Element: zrak
Vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran
Barva: različni odtenki modre
Značilna lastnost: očarljivost

Povzpeli se boste na višji nivo razmišljanja. Spoznali boste, 
da si določeni ljudje ne zaslužijo toliko pozornosti, kot jim je 
vi namenjate. Prenehali se boste obremenjevati zaradi nepo-
membnih stvari in se bolj osredotočili nase. Zasuk na finan-
čnem področju vas bo razbremenil in v veselje vam bo raz-
mišljati tudi, kaj bi si lahko lepega privoščili. Okrepljen pritok 
denarja se sicer kaže v jesenskih mesecih, z menjavo vrste 
dela, ki ga opravljate. V ljubezni se boste naglo premaknili iz 
speče točke. Največ dogajanja lahko pričakujete v sredini leta. 
Akcijske poteze bodo prisotne na obeh straneh. Leto si boste 
zapomnili po avanturističnem poletju. Srečen dan: nedelja, 
najbolj ugoden mesec: junij 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Element: voda
Vodilna planeta: Pluton, Mars
Barva: temno rdeča
Značilna lastnost: idealizem

Udejanjili boste svoje predstave o tem, kaj si želite zase od 
tega leta. Umestili se boste v svoj prostor in našli svoj kraj 
za ustvarjanje. Sprejetost v družbi, katere del želite postati, 
bo kmalu postala realnost. Na poslovnem področju se boste 
izkazali z veščinami pogajanja in si s tem pridobili prednost 
pred konkurenco. Čustvene blokade se bodo začele sproščati 
in začeli boste rasti na tem področju. Tako kot vedno se ob 
težavah ne boste obračali stran, prevladoval pa bo vaš borbe-
ni značaj. Pozitivna trma bo tista, ki vas bo vedno znova pre-
maknila nekaj korakov naprej. V sredini leta pridete do točke, 
ko boste ponosni nase in na svoje odločitve. Srečen dan: pone-
deljek, najbolj ugoden mesec: februar

STRELEC 
23. november–21. december

Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter 
Barva: vijolična, modra
Značilna lastnost: optimizem

Plavali boste proti toku in vaše življenje se bo zdelo dokaj 
umirjeno. S pomladnimi meseci pa k vam prihaja polno dro-
bnih sprememb, ki bodo vaš vsakdan spremenile do te mere, 
da boste čisto vsak trenutek dneva z nečim zaposleni. Učenje, 
delo na sebi in skrb za zdravje bodo v tem letu vaša stalnica. 
Povečali boste svoj družbeni krog in v svojo sredino spustili 
ljudi, ki jim prej niste želeli dati priložnosti. Finančno stanje 
bo solidno in vam bo po večini ugajalo. Tudi z dosežki v svoji 
karieri boste zadovoljni. Ljubezenski premor, ki ne bo nastal 
po vaši pobudi, bo prinesel nekaj škode v vašem odnosu. Na 
njem boste morali delati še nekaj časa. Srečen dan: petek, naj-
bolj ugoden mesec: marec 

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Barva: črna in bela
Značilna lastnost: neomajnost

Položaj, ki vam bo nepričakovano dodeljen, bo zamajal tla pod 
vašimi nogami. Morali boste stopiti nekaj korakov nazaj in svoje 
načrte prihraniti za drugič. V trenutkih neugodnosti boste spoz-
nali, kdo so vaši pravi prijatelji. Poglobili boste svoje odnose z 
nekaterimi svojimi znanci in prekinili odnose, ki so v vas vzbuja-
li dvome. Ljubezni boste na široko odprli svoja vrata proti koncu 
leta, ko boste začutili, da prihaja k vam nekaj, kar bi lahko bilo 
trajno. Vezanim se kaže močnejša kompatibilnost in stremenje 
k istim ciljem. Poslovno boste ostali zbrani, najlepše številke v 
finančnem pogledu pa se pišejo od maja do septembra. Srečen 
dan: sreda, najbolj ugoden mesec: junij 

VODNAR 
21. januar–19. februar

Element: zrak
Vodilni planeti: Uran, Saturn, Venera 
Barva: turkizna
Značilna lastnost: prijateljstvo

Ko boste že mislili, da ne more bit bolj pestro, bo dogajanje na 
zasebnem področju postalo resnično živahno. Zabava pa bo 
šla z roko v roki z delom, saj bosta ta dve področji postali med 
seboj povezani. Motivirani boste, da v svoje življenje vnesete 
ravnovesje, ki bo zaslužno za veliko več mirnosti v vašem vsak-
danu. Hipnih odločitev se boste ognili in niti ne bodo potrebne. 
Blaginja v finančnem smislu bo prinesla varnost in stabilnost z 
mesecem marcem, čeprav bo mesec avgust minil v znamenju 
večjih izdatkov. Vaš tempelj bo družina in znali si boste vzeti več 
časa za druženje s svojimi najbližjimi. Srečen dan: torek, najbolj 
ugoden mesec: april 

RIBI 
20. februar–20. marec 

Element: voda
Vodilna planeta: Neptun, Jupiter
Barva: morsko zelena
Značilna lastnost: sočutje

Brez da bi na to lahko kakorkoli vplivali, boste v tem letu primo-
rani prevzeti drugačno stališče do določenih situacij, ki vas bodo 
vznemirjale. Potrebno bo več prilagajanja in manj vmešavanja 
v stvari, ki za vas ne bodo imele velikega pomena. Vaša čustva 
se bodo okrepila in pozitivno jih boste prenašali na okolico. Slu-
žbena ponudba, na katero čakate že dlje časa, vam s tem letom 
končno pride naproti. V svoj napredek boste vlagali veliko truda 
in za svoj uspeh boste bogato nagrajeni. Dinamično leto, v kate-
rem boste prehajali iz ene skrajnosti v drugo, bo zaznamovala 
obilica zabavnih trenutkov. Srečen dan: petek, najbolj ugoden 
mesec: november 



Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti 
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.  
Tudi v prihodnjem letu bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske 
novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse 
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: 
narocnine@g-glas.si.



Največja ponudba  
dostave hrane v Kranju.

Savska loka 24, 4000 Kranj  
Telefon: 0590 19 625

DELOVNI ČAS:
pon.–čet. od 9. do 22. ure
petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure
nedelja od 11. do 22. ure

                                                                 burrito, taco fresh, chimichanga,  
quesadilla, taquitosi, tampico con pavo, chilli con carne.

       Pri vsaki jedi dodatek salsa in bela omaka.

Razvoz hrane na dom: 0590 19 625

 
MEHIŠKA HRANA

   Ob naročilu 3 pizz  

1,5 l coca-cole GRATIS
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Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Ponudba velja do 31. 12. 2020 oz. do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

S M L
100–150 cm

11,99    

150–175 cm

15,99  

175–200 cm

19,99  

ŠE VEDNO SMO TU ZA VAS
DOSTAVANAROČILO PREVZEM

DO VAŠEGA DOMAPREKO TELEFONA 
ALI E-MAILA

V NAJBLIŽJEM 
OBI CENTRU

Rezana kavkaška jelka 
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi, dolgimi iglicami vse do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne pika, 
je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski. (brez dekoracije) Št. art.: 1376060  in dr. 
Akcijsko drevo, višina 150–250 cm: Št. art.: 1376102 13,99 € 
Na voljo tudi v XL, višina 200–250 cm: Št. art.: 1376094 29,99 € 


