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Prostovoljstvo kot način
Specialna pedagoginja Maša Gril, naj prostovoljka, zaposlena v javni
upravi / Foto: Gorazd Kavčič
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Ob letošnjem 23. Nacionalnem tednu prostovoljstva je Slovenska filantropija
nagradila posameznike, ki s svojim angažiranim delom prinašajo pozitivne
spremembe v družbo. Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi, je postala
Kranjčanka Maša Gril.
Aleš Senožetnik
redlagali so jo v Osnovni šoli
Šenčur, kjer je zaposlena kot
specialna pedagoginja. Kot
prostovoljka Dobrodelnega društva
Petka za nasmeh veliko prostega
časa namenja starostnikom, pomaga pa tudi begunskim otrokom. Za
ogrožene otroke in starostnike zbira
denarna in materialna sredstva, veliko energije pa vlaga tudi v zagovorništvo otrok pri Varuhu človekovih
pravic, kjer je koordinatorica za Gorenjsko. V minulem letu je opravila
več kot 850 prostovoljskih ur.
ͰͰProstovoljka najbrž niste postali zato, da bi prejemali nagrade, pa
vendarle ste se je verjetno razveselili?
V zadnjih dneh so mi predvsem
novinarji večkrat postavili to vprašanje, zato sem tudi sama začela
razmišljati o tem. Da tudi meni nagrada nekaj pomeni, sem videla, ko
sem začela prejemati čestitke. Na
primer, ko mi je čestitala ravnateljica in sem videla, kako je vesela,
in sem bila zato vesela tudi jaz. Pa
veselje mojih hčera, otrok v šoli, ki
so mi čestitali, in gospe, ki jo obi-

P

življenja

skujem v domu starostnikov in je
bila ganjena, ko me je videla na televiziji. Če sem samo te ljudi razveselila, sem tudi jaz zadovoljna. A se s
prostovoljstvom ne ukvarjam zaradi
nagrad, zato mi je bilo kar nerodno
zaradi vse pozornosti, ki me je spremljala. Zaradi tega pa se v mojem

delu ni nič spremenilo, le nekaj ljudi
več ve, kaj počnem, in če bom zaradi tega še koga navdušila za prostovoljstvo, potem je nagrada dosegla
svoj namen.
ͰͰKaj je bil razlog, da ste se začeli
udejstvovati na področju prostovoljstva?
Sama zase pravim, da spadam
med privilegirane, ker prihajam iz
družine, v kateri eksistenca ni bila
nikoli vprašljiva, hkrati pa materialne dobrine niso bile najbolj pomembne. Starša sta naju z bratom
vzgajala tako, da sva vedela, da človek ni vreden toliko, kot ima, ampak
kakšen je kot človek, koliko zna,
kaj doprinese družbi in koliko da.
Spomnim se, da smo na hladilniku
vedno imeli položnice na primer za
Unicef ali Rdeči križ, ki sta jih starša plačevala, ko pa se je začela vojna
v Bosni in Hercegovini, smo doma
gostili begunce iz Sarajeva. Tako da
imam verjetno nekaj prostovoljstva
že v genih.
Poleg tega sem že po naravi občutljiva na to, kar se v svetu dogaja,
krivice, človeška bolečina in nepravilnosti me vedno znova vznemirijo, in prostovoljstvo mi pomeni neki
način pomiritve s samo seboj, da
lahko na tem svetu sploh preživim.
Prepričana sem, da me je deloma
izoblikovala tudi moja vaška šola. V
razredu sva bili samo dve, ki nisva
hodili k verouku, zato so naju sošolci
pogosto spraševali, v kaj verjameva,
če ne v Boga. Doma smo se o tem
večkrat pogovarjali. Spomnim se,
da mi je oče rekel, da verjamemo v
dobro v ljudeh, da so ljudje tisti, na
katere se v stiski obrnemo, in zagotovo želim biti človek, ki drugim daje
občutek, da lahko računajo name, da
bom ob njih, ko me bodo potrebovali.

ͰͰZadnji dve leti sta bili zaradi epidemije posebni. Kot specialna pedagoginja in kot prostovoljka veliko
delate z otroki. Kako so se odzivali
na spremenjene razmere?
Posledice zaprtja šol in izolacije
otrok so velike. Športni pedagogi poudarjajo povečano težo in manjše gibalne sposobnosti, psihologi in psihiatri govorijo o povečanem številu
otrok z duševnimi stiskami. Otroci
preprosto niso imeli enakih možnosti za šolo na daljavo. Predstavljajte si, da so morali vsi otroci priti
s celine na otok sredi morja. Nekateri so tja potovali z jahto in celotno
posadko, drugi so dobili preluknjan
gumenjak. Begunski otroci, otroci iz
socialno ogroženih družin in otroci
s posebnimi potrebami so nedvomno tri skupine otrok, ki so potegnile
najkrajšo. Znanja je manj in je manj
kvalitetno, pa to ni največji problem.
Otroci so na žalost postali apatični,
manj radovedni, zelo hitro zadovoljni s šolskim rezultatom.
ͰͰBegunski otroci s seboj nosijo posebne travme. Kako se jim približate?
Od leta 2015 sem vpeta v problematiko begunstva in vseskozi delam z otroki. Pravzaprav med otroki
beguncev in drugimi otroki ne vidim
posebnih razlik. Težave imajo starši,
ki so travmatizirani, ne znajo jezika,
ne vedo, kako bodo preživeli družino
in kaj jih čaka v prihodnje. Otroci pa
so otroci, vsi imajo podobne želje in
strahove, vsi se radi igrajo, družijo,
so sprejeti in podobno. Zaradi izkušenj, ki jih imam, hitro navežem stik
z njimi. Skrbim za skupino osmih
otrok, ki so že dobili status mednarodne zaščite. Prihajajo iz Iraka, Palestine in Konga. Skoraj vsak konec
tedna zanje organiziram kakšno
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»Ne glede na to, da imamo večkrat občutek,
da je naša družba ksenofobna, so vsaj
v šolah otroci lepo sprejeti. Vsi po vrsti
povedo, da se v šoli dobro počutijo, da imajo
prijatelje in da jim vsi pomagajo.« / Foto:
Gorazd Kavčič

Vse življenje delam z otroki,
starostnikov pa sem se na
neki način že od otroštva
dalje izogibala. Zdaj pa prav
preko njih spoznavam druge
vidike življenja, dotikam
se tem, kot so minljivost,
izguba in konec koncev tudi
soočanje s smrtjo.

dejavnost, peljem jih na izlet, na piknik, v muzeje in galerije, na razne
delavnice, skupaj smo tudi že plezali, se zabavali na trampolinih … S
temi otroki sem že nekaj let, dobro se
poznamo, imamo se radi in z zadovoljstvom iz tedna v teden opazujem
njihov napredek pri obvladovanju jezika, spremljam uspešnost v šoli, se
z njimi veselim, ko mi pripovedujejo
o slovenskih prijateljih …
Ob tem pa moram pohvaliti šole,
ki jih ti otroci obiskujejo. Ne glede na
to, da imamo večkrat občutek, da je
naša družba ksenofobna, so vsaj v
šolah otroci lepo sprejeti. Vsi po vrsti
povedo, da se v šoli dobro počutijo, da
imajo prijatelje in da jim vsi pomagajo. Večkrat nas ljudje kje ustavijo
in nas sprašujejo, od kod so otroci in
kako se počutijo pri nas. Zgodilo se
nam je celo, da smo se v gledališču
z neko družino zapletli v pogovor,
potem so nas peljali na pico, kasneje
pa so nas povabili še na svoj vikend
v Bohinj.

ͰͰV zadnjem času pa k nam prihajajo tudi ukrajinski begunci.
Takoj ko so k nam začeli prihajati begunci iz Ukrajine, sem stopila
v stik s Slovensko filantropijo in se
udeležila usposabljanja za delo z njimi. Večkrat slišimo, da so Ukrajinci
privilegirani v primerjavi z begunci iz drugih držav. Morda to drži na
papirju, v praksi pa ne prav veliko.
Postopki urejanja statusa so tudi zanje predolgi in je zato še vedno velika večina brez obljubljene pomoči
države in so zato odvisni od lastnih
prihrankov, če jih imajo, oz. ljudi, ki
so jih pri nas pripravljeni nastaniti
ali jim kako drugače pomagati.
ͰͰPomagate tudi starejšim v domovih za upokojence. Kakšne pa so njihove stiske?
V času epidemije sem postala del
ožje ekipe Petke za nasmeh, v okviru katere smo se odločili za akcijo
Širimo nasmeh, ne okužb, s katero
smo starejšim želeli olajšati vsakdan s tem, da smo namesto njih šli
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darle omenila ime prijateljice, nekdanje sodelavke, s katero je izgubila stik.
V Petki za nasmeh smo šli takoj v akcijo in poskušali poiskati gospo, kar
nam je tudi uspelo. Ko smo jo našli, je
gospa jokala od sreče. Povedala je, da
je klicala po vseh bolnišnicah, da bi
jo našla, pa ji zaradi varstva osebnih
podatkov niso smeli povedati ničesar.
Od takrat grem nekajkrat na mesec
ponjo v Ljubljano in jo peljem v Kranjsko Goro, da se stari prijateljici lahko
srečata in pogovorita.
ͰͰSlovenci zase pravimo, da smo
solidarni in da radi pomagamo
sočloveku v stiski. Kakšne so vaše
izkušnje?
Tudi jaz imam zelo dobre izkušnje. Moj kanal, preko katerega
komuniciram, je Facebook. Tam
velikokrat prosim za najrazličnejše zadeve. Včasih je to kolo, drugič
oblačila, tretjič torta za rojstni dan,
danes sem pet minut po objavi, da
rabimo otroški voziček, tega dobila.
Prav pred kratkim smo iskali stanovanje za osemčlansko družino in ga
na ta način tudi našli. Vedno znova
se odzovejo ljudje, ki so pripravljeni
pomagati. Po navadi je težava celo v
tem, da dobim vsega preveč in je kdo
celo užaljen, ker njegov prispevek
ni prišel v poštev. Ljudje mi pogosto pišejo in sprašujejo, kako bi lahko pomagali. Kadar želijo podariti
denar, jih usmerim na našo Petko
za nasmeh, ki med drugim namensko zbira sredstva za starostnike in
»moje« begunske otroke.
ͰͰVam poleg službe in ukvarjanja s
prostovoljstvom ostane sploh še kaj
časa za druge reči?
Dan je precej daljši, kot si mislimo. Sem velika ljubiteljica filmov
in redno spremljam neodvisno produkcijo. Za dober film se velikokrat
odpeljem v ljubljanski Kinodvor, Radovljico ali Škofjo Loko, veliko berem
in hodim.
Sicer pa sem se s prostovoljstvom
resneje začela ukvarjati, odkar sta
hčeri toliko zrasli, da me ne potrebu-

Moj kanal, preko katerega
komuniciram, je Facebook.
Tam velikokrat prosim za
najrazličnejše zadeve. /.../
Vedno znova se odzovejo
ljudje, ki so pripravljeni
pomagati. Po navadi je
težava celo v tem, da dobim
vsega preveč in je kdo celo
užaljen, ker njegov prispevek
ni prišel v poštev. Ljudje mi
pogosto pišejo in sprašujejo,
kako bi lahko pomagali.
Kadar želijo podariti denar,
jih usmerim na našo Petko
za nasmeh, ki med drugim
namensko zbira sredstva
za starostnike in »moje«
begunske otroke.
jeta več toliko kot prej. Srečo pa sem
imela tudi na delovnem mestu. Sem
specialna pedagoginja in delam z otroki s posebnimi potrebami, hkrati pa
imam tudi sama področja, na katerih
sem malo posebna. Če ne bi imela
ravnateljice (Majde Vehovec, op. a.),
ki je razumela, da sem dobra pri delu
z otroki in na področju odnosov in
slaba pri urejanju birokracije in mi je
posledično kdaj malo pogledala skozi prste, kaj naredila namesto mene
ali mi za kaj dala malo več časa, bi
namesto prostovoljstva vsak dan popoldne sedela za računalnikom ali pa
me že zdavnaj ne bi bilo več v šolstvu.
V službi preživimo veliko časa, zato
nas delovno mesto in kolektiv na neki
način tudi oblikujeta – in moja šola
mi je bila in mi je še ves čas v oporo.

URARSTVO
GERINGER

Dejan Geringer s.p.

po nakupih v trgovino, v lekarno ali
po drugih opravkih. Akcija se je sicer
končala, a sem s »svojimi« starostniki ostala v stiku in jih še vedno redno
obiskujem. Vse življenje delam z otroki, starostnikov pa sem se na neki
način že od otroštva dalje izogibala.
Zdaj pa prav preko njih spoznavam
druge vidike življenja, dotikam se
tem, kot so minljivost, izguba in konec koncev tudi soočanje s smrtjo.
Danes, ko veliko govorimo o
skrbi za starejše, bi rada poudarila,
da v letu 2022 ni dovolj, da je človek sit, previt in čist. Pozabljamo,
da imamo ljudje kaj več kot biološke potrebe. Starost je čas, ko se je
hočeš nočeš treba soočiti z lastno
minljivostjo, izgubo zdravja, fizične
moči, partnerja, doma in podobnega,
kar v ljudeh lahko povzroča stiske,
zaradi katerih starostniki težje najdejo smisel življenja in s katerimi se
premalo ukvarjamo. Tukaj vidim še
veliko izzivov za prihodnost, morda
celo za svojo, saj sem skozi intenzivno prostovoljstvo s starostniki delo z
njimi vzljubila. Seveda pa bi si tudi
osebje v domovih za starejše zaslužilo primernejše obravnave, saj opravljajo težko in slabo plačano delo
in so tudi zato domovi za ostarele
pogosto kadrovsko podhranjeni.
ͰͰSe vam je kakšna od prostovoljskih zgodb še posebno vtisnila v
spomin?
Med starostniki, ki jih obiskujem,
je tudi gospa, ki sem jo v času epidemije spoznala še na njenem domu.
Ker ima demenco, me je skrbelo, da
bi se ji kaj zgodilo oz. da bi padla in
obležala, saj je živela sama in nima
nikogar, ki bi skrbel zanjo. To se je
tudi zgodilo in gospa je pristala v bolnišnici. Tu bi se zgodba za nas lahko
končala, a sem želela izvedeti, kaj se
je z njo zgodilo. Našla sem jo v domu
starostnikov v Kranjski Gori, kjer jo
še vedno obiskujem. Ves čas se mi je
zdelo čudno, da gospa nima nobenega
sorodnika ali prijateljice. Med enim
izmed najinih pogovorov pa je ven-
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Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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Že vrsto let spodbujajo prostovoljstvo
Poleg naj prostovoljke, zaposlene v javni upravi, Maše Gril priznanja
za prostovoljstvo tudi Mestni občini Kranj ter osnovnima šolama Orehek
in Simona Jenka

Ana Šubic
b nacionalnem tednu prostovoljstva je Slovenska filantropija konec maja na slovesnosti v Kamniku razglasila prejemnike nazivov za prostovoljstvo za leto 2021. Več priznanj je šlo tudi v mestno
občino Kranj (MOK). Poleg naj prostovoljke, zaposlene v
javni upravi, Maše Gril, ki jo predstavljamo v osrednjem
intervjuju tokratne Kranjčanke, je MOK znova potrdila
naziv prostovoljstvu prijazna občina, Osnovni šoli (OŠ)
Orehek in OŠ Simona Jenka Kranj pa sta prejeli priznanje junaki našega časa, ki ga podeljujejo šolam z najbolje
organiziranim prostovoljstvom. MOK je bila že peto leto
zapored med dobitniki naziva prostovoljstvu prijazna

O

OŠ Simona Jenka je naziv junaki našega časa potrdila že šesto leto
zapored. / Foto: Gorazd Kavčič

Ponosno praznujmo
DAN DRŽAVNOSTI
SV. JOŠT NAD KRANJEM
PETEK, 24. JUNIJ, OD 18. URE NAPREJ

18.00 sv. maša za domovino
18.45 slavnostna akademija
pozdravni nagovor:
vodja svetniškle skupine NSi Kranj Irena Dolenc
slavnostni govornik:
poslanec v DZ RS Aleksander Reberšek
sledi druženje ob pogostitvi

Veselimo se srečanja z vami.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj; svetniška skupina NSi

Svetniška skupina NSi Kranj vas na predvečer
dneva državnosti,
v petek, 24. junija 2022, prijazno vabi
na Sv. Jošt nad Kranjem.
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Bauernhof | kmetija Činkman

Blizu Karavanškega
9072 Selkach / predora
ali preko
Želuče 17
Ljubelja

Jakob Josef Mikl, Hart 4, 9587 Riegersdorf

občina, ki ga podeljujejo za sistematično spodbujanje
prostovoljstva, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti ter promocijo
prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin. Poleg
tega je bila MOK ena od sedmih občin, ki so prejele posebna priznanja za večletno spodbujanje prostovoljstva,
podporo delovanju prostovoljskih organizacij in izjemen
posluh za pomen solidarnosti v skupnosti. MOK je lani
finančno podprla 196 prostovoljskih in drugih organizacij
ter prostovoljce vabila v projekte, kot so Prostofer, čistilna
akcija, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin, pomoč ljudem v stiski v okviru akcije V Kranju dobro v srcu
mislimo in izvajala druge aktivnosti.
OŠ Simona Jenka je naziv junaki našega časa potrdila že šesto leto zapored. Njihovi prostovoljci pod mentorstvom Irene Hudobivnik in Bogdane Mikša so izvajali
medvrstniško učno pomoč, skupina učencev krožka
Rdečega križa pa se že več let na srečanjih uči prvo pomoč in znanje prenaša drugim otrokom.
Naziv junaki našega časa je potrdila tudi OŠ Orehek,
kjer prostovoljske aktivnosti koordinira Marjeta Vene. K
aktivnostim bralnega prijatelja, učne pomoči in zbiralnih akcij so dodali še akcijo V Kranju v srcu dobro mislimo, kjer so skupaj z drugimi kranjskimi šolami sodelovali na dobrodelnem bazarju.

Družina Christiane & Mirko Weber
Selkach | Želuče 17, A-9072 Ludmannsdorf
+43 676 755 82 79 | www.weber-hof.at

Aljaž Razložnik je dijak, ki ne
sili v ospredje, ne vzbuja pozornosti na prvi pogled z glasnim hvalisanjem in izgredi v
razredu. Aljaž je miren, odgovoren, vedno skoncentrirano
posluša predavanja, zapisuje snov, postavlja strokovna
vprašanja, kadar je to potrebno. Učitelju je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, prav
tako tudi sošolcem. Odlikujeta
ga preprostost in dostopnost.
Pozdravljen, Aljaž. Prosim, da
se na kratko predstaviš. Kaj te
je navdušilo, da si se odločil za
našo šolo?
Pozdravljeni, sem Aljaž Razložnik
in prihajam iz Kopačnice. Za to
šolo sem se odločil, ker me tehnologija zanima in sem si želel
znanja s tega področja. Program
tehnik mehatronike sem izbral
zato, ker povezuje skupaj tri področja, ki me zanimajo. Navdušil
me je tudi oče, ki je po poklicu
elektrotehnik.

Na kakšen način si izbral temo
za svojo zaključno nalogo?
Za zaključno nalogo sem želel
izdelati nekaj, kar me veseli. Med
prebiranjem predlogov za zaključno nalogo sem naleten na 2D-risalnik, ki s pomočjo pisala riše
razne oblike. Dobil sem idejo, da
bi namesto pisala uporabil laser in
tako izdelal laserski gravirnik.
Bi nam lahko na kratko pojasnil, kako je potekalo tvoje delo?
Najprej sem moral vse potrebne
komponente naročiti, preden sem

lahko začel s sestavljanjem. Na začetku sem mislil, da bom večino
komponent moral naročiti iz tujine, vendar sem ugotovil, da obstaja veliko spletnih trgovin, ki prodajajo komponente za 3D-tiskalnike
in podobne stvari. Nekaj delov je
bilo potrebno tudi 3D-natisniti, pri
tem mi je pomagal znanec. Nato
sem vse skupaj sestavil in povezal vse električne komponente
na PCB- ploščo, ki sem jo izdelal.
Celotna struktura pa je potem nameščena na leseno ploščo.
Kako deluje ….
Laserski gravirnik se po oseh premika s pomočjo treh koračnih
motorjev, ki se gibajo po aluminjastih profilih s pomočjo jer-

mena. Krmiljeni so Wz gonilniki,
ki so povezani na mikrokrmilnik
ESP32. Na njega so povezana tudi
vsa končna stikala, ki preprečujejo, da bi se laser premaknil izven
delovnega območja. Na mikrokrmilnik je nameščen program
FluidNC, ki omogoča krmiljenje
gravirnika preko telefona ali prenosnika brezžično. Program LightBurn omogoča pretvorbo slike v
G-kodo, ki se jo nato preko spletnega vmesnika naloži na laserski
gravirnik. Program nato samo
zaženemo in laserski gravirnik bo
vgraviral sliko, ki smo jo izbrali.

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj

PREDSTAVITEV ZAKLJUČNE NALOGE – LASERSKI GRAVIRNIK

10 Zanimivosti

Družinsko branje
STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si
Avtorica nasveta: Metka Celar, BC Naklo

V akcijo Družinsko branje je v osmi
sezoni vključenih skoraj 250 družin.

SUŠENJE CVETJA NA ZRAKU
»Poletje!« bi verjetno večina med nami odgovorila, če bi nas kdo
povprašal po našem najljubšem letnem času. Takoj pomislimo
na sproščenost, prijetno božajoče sončne žarke, piknike, morje
…, pa tudi na obilico cvetja, ki krasi vrtove, travnike ali bližnjo
okolico. Da bi del tega vzdušja ohranili tudi za hladnejši del leta,
lahko nekaj rastlinskega okrasja že zdaj naberemo in posušimo
ter uporabimo samostojno ali za oblikovanje različnih cvetličnih
dekoracij. Izdelki iz suhega cvetja so namreč »top trend«.
Najbolj razširjen in enostaven način sušenja cvetja je sušenje na
zraku. Cvetje nabiramo sredi dneva, ko ni več mokro od rose. Cvetovi naj bodo odprti, vendar še ne v odcvetanju, da se nam v času
sušenja ne osujejo. Žito in trave naberemo še zelene, preden se
razvije zrnje oz. seme. Režemo dovolj dolga stebla, ki jih vežemo
v manjše šopke. Liste lahko večinoma ali povsem odstranimo.
Sveži so nam v šopku odveč, saj podaljšujejo čas sušenja, suhi pa
se zvijejo in navadno niso več lepi. Pazimo, da šopki niso preveliki, tudi zunanja stebla morajo ostati ravna. Če so zavita navzven,
bodo taka ostala tudi po sušenju. Najbolje je, da šopke povežemo z elastiko. Tako se ne bodo zrahljali, ko se bo cvetje posušilo
in stebla skrčila. Šopke obesimo »na glavo«, da teža cvetov vleče
navzdol in stebla ostanejo ravna. Sušimo v temnem, suhem in
zračnem prostoru, najbolje na podstrešju. Lahko sušimo tudi na
balkonu, vendar cvetje zavijemo v časopisni papir, da barve na
soncu ne zbledijo. Čas sušenja je od dva do tri tedne.
Nekaj primernih rastlin za sušenje: pšenica, bodoglavec, vrtnica,
rman, vratič, ostrožnik, ščir, hortenzija, sadrenka, pampaška trava, perjanka, petelinji greben …

Ana Šubic

V

prostorih Mestne knjižnice Kranj (MKK) je minuli
četrtek potekalo praznovanje Družinskega branja, priljubljene bralne akcije, ki so jo zasnovali z
namenom, da bi k skupnemu branju pritegnili družine z
otroki, starimi od dve do 12 let. Sodelujoče družine vsako
leto povabijo na dogodek, tokrat so se zabavale ob družinskih igrah. V osmi sezoni je v akcijo vključenih skoraj
250 družin, sicer pa se ji je še vedno možno pridružiti, saj
poteka do 15. septembra. Bližajoče se počitniške dneve si
torej lahko popestrite tudi z dobrimi knjigami po izboru
knjižničarjev, hkrati pa pridne bralce, ki sodelujejo v akciji, nagrajujejo s potiskanimi skodelicami.
Da mladi bralec postane samostojen, potrebuje podporo in spodbudo staršev, svetujejo v MKK. »Domača knjižnica se hitro lahko izčrpa, in če ne prej, je za rast bralne
kulture takrat priporočljiv obisk knjižnice. Nudila vam bo
še kaj več kot le izposojo gradiva na dom. Kvalitetno preživljanje prostega časa, možnost za pogovor, igro, učenje
in zabavo, vse to vam bo v pomoč za prijazno in sproščeno
vzgojo. Poleg omenjenih ciljev je najpomembnejši skupni, da otroke s pomočjo kvalitetnih in raznovrstnih knjig
vzgojimo v dobre bralce za vse življenje,« so poudarili.
V MKK izvajajo še druge akcije, s katerimi različne
generacije spodbujajo k branju. V poletnih mesecih bodo
otrokom ponudili pakete knjig za različne starostne skupine, za odrasle pa bodo pripravili t. i. poletne malhe.

7. konferenca VIVUS
s področja kmetijstva in gozdarstva, naravovarstva in varstva
okolja, hortikulture, živilstva in prehrane ter podeželja

MED VIZIJO IN RESNIČNOSTJO NOVIH OBZORIJ
24. novembra 2022 v Biotehniškem centru Naklo (v živo in na spletu)
Vabljeni k oddaji prispevkov in udeležbi na konferenci.
Več informacij na spletni strani:
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/

Na praznovanju Družinskega branja so se obiskovalci zabavali ob
različnih igrah. / Foto: Luka Dakskobler / Mestna knjižnica Kranj

AktuAlno 11

ZNAM, TOREJ VELJAM
Dijaki Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole ŠC Kranj so na dogodku
Znam, torej veljam predstavili svoje poslovne ideje in kreacije.

Dijaki pri prof. Luku Zazvonilu so se lotili opremljanja učilnice. Pripravili so načrt, časovni in
stroškovni plan. Poslali so različne ponudbe
podjetjem za donacije. Na koncu so učilnico
opremili z materialom, ki smo ga prejeli, nekaj
tudi sami izdelali. Dijaki so se naučili tudi osnov
risanja preprostih objektov za 3D-tiskalnik.
Pri prof. Aninu Severju so projekt zastavili zelo
ambiciozno. Z velikim navdušenjem so začeli
projekt združitve sejne dvorane z razredom v
prizidku. Po pol leta meritev so začeli pripravljati
izris, a so ugotovili, da bi za to potrebovali še eno
leto, zato so prikazali le shematski 3D-model z
vrisano programsko shemo dejavnosti. Računalnik so uporabljali kot orodje (program CorelDraw), ne kot nadomestek razmišljanja.
Dijaki pod mentorstvom prof. Janeza Černilca
pa so predstavili raziskavo Naravna kopališča ob
Pisateljski pešpoti po Sloveniji. Naj še kdo reče,
da se poleti ni možno osvežiti na naraven način!
Predstavili so nam tudi kviz Ugani, kje leži … Blaguško jezero, Trojiško jezero in Jezero Jasna, pri
katerem se je vsak obiskovalec lahko preizkusil v
vlogi poznavalca naravnih lepot naše Slovenije.
V uvodu je predstavitve z nežno melodijo popestrila mlada harfistka Evelina Zazvonil. Energično vzdušje so s plesno točko o čokoladi ustvarili
naši dijaki frizerji, ki so motiv čokolade, njene
opojnosti, barvitosti in pregrešnosti plesno
predstavili s kostumi in lasnimi kreacijami.
Na dogodku so se kot spremljevalni program
predstavili tudi drugi dijaki; slikopleskarji so
predstavili najnovejše slikopleskarske trende s
konkretnimi modeli, miza, obložena z izdelki iz
dišeče sivke, nabrane na šolskem vrtu, je omamljala okolico. Dijaki frizerske smeri so obiskovalcem urejali nohte in oblikovali pričeske. Da,

kot je dejala povezovalka babica, lepota ni naključje, ampak delo!
Delo svojih dijakov je na ogled postavil tudi
prof. Jože Verbič z odprtimi vrati pečarske delavnice. Obiskovalci so si lahko ogledali izvirne pečarske izdelke in spoznali delo pečarja.
Ob koncu prireditve je sledila predstavitev delodajalcev, s katerimi šola tesno sodeluje že vrsto
let. Svoje delo so predstavili Mercator, Gorenjska
gradbena družba, Penzel in Frizerski studio Tia.
Dijaki si želijo še več sodelovanja z delodajalci. Ti
jim lahko s svojimi izkušnjami ponudijo potrebno
znanje in veščine za reševanje postavljenega izziva. Predvsem pa jih usmerjajo k skupnemu cilju in
jim nudijo potrebna sredstva za realizacijo ideje.
Šolsko leto se zaključuje, časa je vedno premalo.
A prišlo bo novo, z novimi dijaki, novimi idejami,
novimi projekti.
Metka Hegler, prof. matematike

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj

Konec maja smo na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli ŠC Kranj organizirali dogodek,
ki je povezoval poslovne ideje in kreacije dijakov
ter delodajalce.
Na šoli si že vrsto let prizadevamo razvijati podjetnost in spodbujati podjetništvo. Predvsem si
želimo, da bi dijaki teoretično pridobljeno znanje prenesli v čim bolj avtentično izkušnjo.
V ta namen smo znotraj odprtega kurikula oblikovali modul z nazivom Od ideje do izdelka
(OIDI). V njem so dijaki v manjših skupinah razvijali trenutno najbolj iskane veščine na trgu dela.
Pri modulu OIDI so v skupinah (3–5 dijakov)
najprej izbrali problem, ki so ga nato raziskovali
in natančno opredelili z več vidikov. Nato so poiskali ideje za rešitev problema ter skupaj izbrali
najboljšo rešitev. Sledilo je načrtovanje vseh
procesov, ki so potrebni za realizacijo ideje.
Dijaki drugega letnika ekonomskega tehnika in
dijaki tretjega letnika gradbenega tehnika so v
tem šolskem letu ob podpori sodobne tehnologije snovali zelo različne poslovne ideje.
Celoten dogodek predstavitve dijakov je spremljala rdeča nit Pogled v lepšo prihodnost. Skozi oči babice, povezovalke programa prof. Metke
Hegler, ki je svoje poglede na življenje humorno
primerjala z današnjim, je svoje delo predstavilo
šest skupin dijakov.
Pod vodstvom prof. Jane Jemec so dijaki izhajali
iz vizije preoblikovati učilnico tako, da bo postavila dijaka v svoje središče. Uredili bi računalniško učilnico, ki bo spodbudno in optimistično
naravnana na dijake, da bodo z veseljem opravljali svoje delo. Dijaki so zasnovali učilnico, ki
jim je pri srcu, kjer se bodo dobro počutili in dodatno razvijali dobro mero radovednosti, odgovornosti in samostojnosti.
Dijaki prof. Gabrijele Jošt so oblikovali projekt
Modra soba. Modra soba je nek skupen kotiček
na šoli, namenjen za druženje, učenje, uživanje,
sproščanje … Dijaki so izdelali vse in se tudi fizično lotili dela. Po skupinah so si razdelili skrb
za čiščenje prostora, napeljavo novih oz. dodatnih inštalacij, prenovo (sten, tal), ureditev opreme prostora in promocijo. Pripravili so načrte za
posamezno aktivnost in se že lotili finančnega
načrtovanja.
Pri prof. Nini Hladnik je dijake zmotila gora plastenk, ki kot odpadek konča večinoma tam, kjer
zagotovo ni prostor zanjo. A kako to omiliti,
kako zmanjšati ta odpadek? Morda je rešitev za
to stiskalnica? S tem in vsemi zapleti celotnega
postopka so se spopadli dijaki in iskali ter našli
rešitev.

NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
VERJAMEMO V VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Temeljno poslanstvo vzgojno-izobraževalnih ustanov je delo z mladimi, vendar se na GFP
zavedamo, kako pomembna sta medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Zato
smo tudi letošnje šolsko leto sodelovali pri izvedbi Tednov vseživljenjskega učenja (TVU).
Zavedanje, da je znanje vrednota, ki nam
je nihče ne more vzeti, je vedno bolj prisotno med vsemi generacijami. Na naši gimnaziji tako stremimo k čim širši ponudbi
različnih predavanj in delavnic, ki so namenjene vsem generacijam. Zato je naša
gimnazija tudi letos sodelovala že na 27.
Tednih vseživljenjskega učenja (TVU),
v sklopu katerih smo obiskovalcem ponudili mnoge zanimive dogodke.
TVU je projekt, ki je vključen v mednarodno gibanje festivalov učenja. Njegovo
poslanstvo je ozaveščati o pomenu, vlogi
in možnostih učenja in izobraževanja v
vseh življenjskih obdobjih. Samo v Kranju
in okolici je sodelovalo kar 57 izvajalcev.
Vsi, ki projekt soustvarjamo kot izvajalci
ali kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«.
Tako smo se nasmejali na standupu Roka
Škrlepa, z marketinškim strokovnjakom
Gašperjem Zupanom razmišljali o poklicih prihodnosti in z Lepo afno spoznali
podjetniško pot. Naši najmlajši kot tudi
nekoliko starejši so skupaj z našimi profesorji športne vzgoje preverili svoje
fizične sposobnosti in se preizkusili v različnih športnih igrah. Zdravnica in avtorica knjige Spodbude Sanela Peresciutti
je z nami delila svoje znanje o vrednotah,

ki nam prinesejo pravo srečo v življenju
in ne samo trenutnega občutka zadovoljstva. Z asistentko projektov, moderatorko in ustvarjalko digitalnih vsebin
pri Pozitivni psihologiji za boljše življenje
Ajdo Puzin smo se spopadli s stresom in
se ga učili obvladovati, z osebno trenerko
Patricio Pangeršič pa smo spregovorili o
zdravem načinu prehranjevanja in pomenu gibanja.
Na GFP se trudimo delati dobro, predvsem pa smo zavezani kakovostnemu
delu z našimi dijaki. To so opazili tudi na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in

šport, saj smo v zadnjih dveh letih pridobili kar dva gimnazijska oddelka, od
tega enega športnega. Vendar pri tem
ne pozabljamo na izobraževanje odraslih
in tudi ljudem v zrelih letih omogočamo
zaključek gimnazijskega izobraževanja in
opravljanje mature.
V letošnjem šolskem letu smo omogočili obiskovanje dogodkov v okviru
Tednov vseživljenjskega učenja tudi
nizozemskim dijakom, ki nas tradicionalno obiščejo vsako leto in so bili pri
nas junija na izmenjavi. S tem smo jim
predstavili Slovenijo in njeno pestrost še
na nekoliko drugačen način. Nad dejavnostmi so bili navdušeni, saj so izvedeli
veliko koristnih stvari tako s področja informacijske tehnologije kot tudi zdravega
življenjskega sloga. Nizozemski prijatelji
so se z nami družili tudi med poukom in
si ogledali Prešernovo mesto ter lepote
Gorenjske.
Pripadati določeni generaciji je prednost
in hkrati odgovornost. Prav pa je, da se vsi
zavedamo znanj in vrednot, ki jih lahko
delimo z drugimi generacijami – tako v
domačem kot tudi širšem, mednarodnem
okolju. Na GFP jih vedno radi delimo.

Kultura 13

Od akvarela h glini
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled razstava likovnih del hčere in
matere, Anamarije Dimovske in Irene Jeras Dimovske.

Igor Kavčič

S

voja dela – vsaka v svojem
umetniškem mediju – v Mali
galeriji tokrat predstavljata
mati in hči, Irena Jeras Dimovska in
Anamarija Dimovska. Obe sta člani-

Irena Jeras Dimovska predstavlja akvarele. / Foto: Igor Kavčič

Anamarija Dimovska razstavlja keramiko.

ci društva in tudi sodelavki v restavratorsko-konservatorskem oddelku
Gorenjskega muzeja.
Razstava je torej dvopolna. Prva
se predstavlja s ciklom akvarelov,
druga s serijo umetniške keramike.
Anamarija Dimovska se na svoj način dotika filozofije wabi sabi – v iskanju popolnosti v nepopolnem. To je

pogled na svet, ki je v središču sprejemanja prehodnosti in nepopolnosti.
Monokromne figure na akrilih Irene
Jeras Dimovske so naslikane v njeni
minimalistični maniri, mojstrsko in
s sproščeno linijo. Iz njih so izluščeni vsakršni detajli, a vendar je jasno
prikazan spol, položaj telesa in osebnosti upodobljene figure.

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE NA DELOVNEM
MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE
ZADOVOLJSTVO, PRIPADNOST
IN PRODUKTIVNOST.

Marjan, 60 let
Vodja oddelka

NAJBOLJŠ̌I V SESTAVLJANJU
ODLIČ̌NIH NASVETOV
Luka, 24 let
Montažer

Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje
junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

NATRENIRAN ZA
NATANČ̌NOST

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

14 Kultura

Med zemljo in nebom
Aurora je severni sij in je značilen za severne dežele. Ko se spusti na jug,
postane pevska Aurora, seveda samo z Ženskim pevskim zborom Carmen
manet, ki poslušalca in gledalca popelje v posebno glasbeno doživetje.
Igor Kavčič

a prelomu iz maja v junij je Ženski pevski zbor
Carmen manet pod vodstvom dirigenta Primoža
Kerštanja dva konca tedna desetkrat razprodal
dvorano Stolpa Škrlovec. Pevke so tokrat navdušile v
projektu z naslovom Aurora, ki ni bil zgolj običajen zbo-

N

Pevski severni sij s Carmen manet je zelo neobičajno glasbeno
doživetje. / Foto: Marko alpner

rovski nastop, ampak posebno glasbeno doživetje – ob
izjemnem petju so »carmence« uprizorile tudi performans, prepojen z mistiko in kozmičnim vzdušjem.
A najprej kontekst. Poseben je bil že organizacijski
koncept koncerta – trideset pevk, en dirigent, 45 minut in prav toliko poslušalcev. Projekt je v zboru idejno
nastal že pred epidemijo, se dlje časa razvijal, spreminjal, dopolnjeval, končno podobo pa je dobil marca letos, ko so spet lahko začeli zborovske vaje. Prvi
cilj je bil najti koncept, ki bi ga lahko zbor izvedel v
živo ne glede na razmere v državi. Večina kulturnih
prireditev je bila med 2020 in 2022 namreč omejena
na največ petdeset gledalcev. »Carmence« so koncept
izdelale tako natančno, da ga kljub izboljšanju razmer,
niso želele opustiti. Pravijo, da jim je prirasel k srcu.
»Zdi se nam, da projekt Aurora tudi zelo dobro pokaže,
v kakšen zbor je Carmen manet zrasel v enajstih letih
delovanja. Želimo namreč ustvarjati zunaj zborovskih
okvirjev, spodbuditi drugačno dojemanje zborovske
glasbe in hkrati biti zelo vključujoče. Naša publika
nam to omogoča, v Aurori smo s poslušalci iz oči v oči:
30 pevk in 45 poslušalcev,« pojasnjuje dolgoletna članica Eva Bohinc.
Zakaj Aurora? Pevke že več let svoje pevske in – kot
smo lahko spoznali tokrat – tudi performativne želje iščejo v nordijski glasbi. Aurora ali polarni sij je igra svetlobe, vidna ponoči in je kot naravni pojav opisana v številnih mitih skandinavskih narodov, kjer ima nadnaraven
pomen.
Koncertni dogodek uvede glasba, ki jo je posebej za
projekt pripravil aranžer, skladatelj in pianist Franco
Ezequiel Páez, ki je v Slovenijo prišel iz Buenos Airesa.
Njegova glasba tudi v nadaljevanju med seboj povezuje
v glasbeno doživetje izbrane skladbe. Z neonskimi svetilkami kot prispodobo severnega sija pevke v performansu dodatno pričarajo mistično atmosfero. Tema v
dvoranici sicer ponuja priložnost zapreti oči in poslušati
izjemen zvok zbora, a bi s tem izgubili pomemben vtis,
ki pa pevke ponujajo z različnimi postavitvami v prostoru, gibanjem telesa, ploskanjem, ustvarjanjem memov
… Dvorana – osrednji prostor, stopnišče in balkon – je
njihova, a hkrati tudi vseh nas v občinstvu. Meje med
zborom in občinstvom so zabrisane.
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Stolp Škrlovec se ni prvič izkazal za prizorišče po meri Carmen manet. / Foto: Marko alpner
Zborovski program koncerta sicer
sestavlja šest skladb avtorjev, ki vsi
ne izhajajo iz Skandinavije, a je zbor

v njih prepoznal nordijski pridih.
Skladbe, v dveh kot solistki nastopita
Manca Zupan in Mateja Grašič, de-

lujejo kot povezana celota, ki nas ob
vmesni glasbi pri menjavah pevskih
pozicij zadrži pri čutenju Aurore. Velja dodati, da je tudi jezikovni nabor
skladb zelo širok, od angleščine, valižanščine, latinščine, laponščine pa
vse do izmišljenega jezika. Dirigent
Primož Kerštanj je suveren vodja
pevskega »severnega sija«, hkrati pa
deluje, kot da je v zboru zgolj prvi med
enakimi. Tudi zato so Carmen manet
vrhunske. Pomemben prispevek h
doživetju dodajata oba mojstra v tehniki (za osvetlitev je poskrbel Gregor
Jeraša, za zvok pa Jure Matoz).
Dolg aplavz po koncu koncerta
je povedal veliko. Carmen manet ni
zgolj zbor ženskih glasov, voljan in
zmožen vsakršnih vokalnih avantur in sledenja visokoraslemu dirigentu, ki ve, kaj lahko dobi od svojega pevskega kolektiva, Carmen
manet je doživetje, nekje med zemljo in nebom, tam, kjer smo očarani
nad severnim sijem.

www.mkk.si

Poletna ustvarjalnica

Bližnjice do knjižnice

na športnem igrišču Gibi Gib

od ponedeljka do petka

4. 7.− 8. 7. in 22. 8.−26. 8.
od 10.00 do 12.00

Vandrovci: Japonska
od torka do petka

16. 8.−19. 8.
od 10.00 do 11.30
Spoznavali bomo japonsko kulturo in pisavo,
izdelovali origamije, pahljače ...

četrtek, 21. 7.
četrtek, 4. 8.
od 17.00 do 18.30 od 17.00 do 18.30
Otroke bomo razveselili s pravljicami,
staršem pa omogočili možnost vpisa otrok
v knjižnico in izposoje knjig.
Se vidimo v bližini otroških igral
in hiške, kjer strežejo sladoled!

Zbiramo prijave za delavnici:

modripes@mkk.si

Rišem in slikam

Filmar naj bo!

11. 7.−15. 7.

8. 8.−12. 8.

od ponedeljka do petka
od 10.00 do 12.00
Kaja Urh

od ponedeljka do petka
od 10.00 do 12.00
OpenLab, Domen Dolenc,
Toni Mlakar

04 201 35 77
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Ozara vseh generacij
Akademska folklorna skupina Ozara je z jubilejnim koncertom Generacije
v Letnem gledališču Khislstein zaznamovala sedemdeset let obstoja in delovanja.

Igor Kavčič

P

red polnim avditorijem Letnega gledališča Khislstein je bilo
vse pripravljeno za praznik
folklore, kakršnega v Kranju že dolgo
ni bilo. V kakih dveh urah smo lahko
na odru pozdravili več kot sto »ozarčanov« vseh generacij, od vnučk in
vnukov do babic in dedkov ter seveda vseh vmes.
Koncert so odprli godalci iz družine Ostović, ki so občinstvo takoj
pridobili na svojo stran. Folklorno
izročilo sta nadaljevali obe otroški
skupini, najmlajši in šolski otroci, ki
so le še potrdili spoznanje, da Ozaro
čaka še svetla prihodnost.
Kot je povedala povezovalka programa in dolga leta predana folkloristka in ljudska pevka Mateja Urbiha, je vsem generacijam, od otrok
do vseh odraslih članov aktualne in

Z zgodbo Cesar na obisku je navdušila vodilna skupina. / Foto: Matic lipar
preteklih skupin, lastna ena stvar,
ljubezen do ustvarjanja, do plesa,
pesmi in glasbe, ljubezen do ljudskega izročila, do druženja, potovanj in
ne nazadnje tudi do sočloveka. Da
to še kako drži, je občinstvo lahko

Posebej za koncert sta se zbrali tudi nekdanji skupini »ozarčanov«. / Foto: Matic lipar

začutilo v nadaljevanju, ko so se na
odru zvrstile različne skupine imena Ozara.
Tako je njeno zgodbo odprla vodilna skupina z legendarno zgodbo
iz Bohinja, ko je leščan Legatov Tonček leta 1935 potegnil Bohinjce, češ
da jih bo obiskal cesar Abesinije Haile Selassie, vanj pa se je preoblekel
kar sam. Trajalo je le, dokler se ni zavrtel z brhko Bohinjko in se je njegova temna polt začela topiti ... S plesi
Roža in Podjune je sledila generacija
plesalk in plesalcev, ki so ime Ozare
doma in po svetu predstavljali prvih
deset, petnajst let samostojne Slovenije. Ekipa se je ponovno zbrala posebej za to priložnost.
V plesnem premoru sta nastopili obe legendarni Ozarini pevski
skupini Kranjski furmani in Bodeče
neže, nato pa je Kranjsko žegnanje
predstavila generacija, ki je k folklori pristopila v prvih letih novega tisočletja. Sledila je še nova pridobitev
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Na koncertu so najprej nastopili otroci, prihodnost Ozare.
/ Foto: Matic lipar

Dolgoletna zaprisežena »ozarčana« Brane Šmid in Anita Peteh sta
postala častna člana AFS Ozara / Foto: Matic lipar

Ozare, mlada ženska pevska skupina Tičice, ki je občinstvo še posebno razveselila z igrivo Nekdo gre po cesti.
Jubilejni del koncerta se je zaključil z vodilno skupino in
plesi z Razkrižja. Plesne pare je vseskozi spremljal Alpski godčevski sestav.
Zaključni del koncerta so posvetili podelitvi priznanj
in Maroltovih značk za leta delovanja v folklori. Častna
člana AFS Ozara sta postala dolgoletna zaprisežena

»ozarčana« Brane Šmid in Anita Peteh, skupini pa je za
sedemdesetletni jubilej zlato priznanje podelil direktor
JSKD Republike Slovenije Damjan Damjanovič.
Stotnija vseh generacij ozare se je na koncu skupno
poslovila od navdušenega občinstva s svojo tradicionalno Nocoj je ena luštna noč. AFS Ozara se je predstavila
v najlepši luči ljubiteljev in negovalcev slovenskega ljudskega izročila.

UČENCI GLASBENE ŠOLE KRANJ
NAVDUŠUJEJO S KONCERTI

Nasmejani učenci GŠ Kranj, ki so s pestrim
in dovršeno izvedenim programom
navdušili poslušalce na Koncertu solistov
in komornih skupin 6. junija v akustičnem
Atriju Pavšlarjeve hiše

tako na najlepši način zaokrožili zgodbo, ki
so jo ob podpori predanih učiteljev spisali
na GŠ Kranj. Ponos in sreča ter hkrati kanček obžalovanja, da se ena od življenjskih
»uspešnic« zaključuje, so povzročili marsikatero orošeno oko, tudi zaradi iskrene želje,
da glasba ostane prijateljica in sopotnica
teh, ki so v letih šolanja iz otrok prerasli v
odgovorne mlade osebnosti! Na Koncertu solistov in komornih skupin so nastopili
mnogi izmed prej omenjenih, pa tudi nekaj
mlajših učencev, ki jih podoben izziv čaka
čez nekaj let. Do takrat bodo lahko izkoristili
številne nastope in tekmovanja, ki učencem
pomagajo pri dozorevanju in spoznavanju
svojih zmožnosti in želja. Ena od takih priložnosti bo zagotovo Koncert orkestrov, ki
ga v sklopu tridnevnega festivala KR-Kult-Ura pripravljajo 17. junija 2022 ob 18. uri
pred Prešernovim gledališčem. Z »latino«
programom se bodo predstavili vsi orkestri
šole: godalni in kitarski, orkester harmonik
in flavt ter simfonični in pihalni. 21. junija
2022 ob 19. uri se v Letnem gledališču Khislstein obeta še Slavnostni koncert ob zaključ-

9. junija so nas skozi čas popeljali učenci
baleta in plesnih pripravnic. Tako so
namreč poimenovali svojo letno predstavo
baletnega oddelka: Ples skozi čas.
ku šolskega leta, ko bodo učencem podelili
tudi posebne nagrade ter čestitali tistim, ki
zaključujejo šolanje z najmanj šestimi leti
inštrumenta, petja ali baleta ali pa so šolo
v letošnjem letu zastopali na tekmovanjih.
Tega dne bomo učence GŠ Kranj lahko slišali
muzicirati tudi na ulicah Kranja, saj se bodo
znova odzvali vabilu k praznovanju svetovnega praznika glasbe »Fête de la Musique«.
Več informacij o koncertih najdete na www.
gskranj.si.

Glasbena šola Kranj, Poštna ulica 3, Kranj

Težko smo čakali zaključek šolskega leta, ko
učenci GŠ Kranj spet lahko nastopajo in razveseljujejo občinstvo ter tako na svoj način
izražajo hvaležnost svojim sorodnikom, ki
jih pri šolanju podpirajo in jim tovrstno izobraževanje omogočajo. Številni učenci, ki
zaključujejo osem let šolanja, so letos spet
pripravili izjemne solistične recitale, k igranju povabili še svoje prijatelje in sošolce in
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Praznik petja
Igor Kavčič

rvi junijski petek je v Letnem gledališču Khislstein
minil v znamenju zborovskega petja. Na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov –
BUM 2022, ki so jo pripravili na JSKD OI Kranj, smo po nekajletnem predahu ponovno slišali otroško in mladinsko
petje. Predstavili so se učenci osnovnih šol Matije Čopa
Kranj, Matije Valjavca Preddvor, PŠ Jezersko in PŠ Kokra, Naklo, Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Orehek Kranj, Predoslje in Vesela srca iz Kulturnega društva
Utrip Šenčur. Več kot 350 mladih pevcev in pevk je zapelo
izbrani program, dirigirali pa so jim zborovodje Simona
Kralj, Irma Močnik, Alja Pešak, Janja Jošt, Jelka Likozar,
Žiga Kert ter dirigentka Klara Maljuga.
Za njimi pa so oder »prevzeli« še odrasli pevski zbori.
Na območnem srečanju se jih je predstavilo 14: Komorni
zbor De profundis Kranj, Mešani pevski zbor Petra Liparja Društva upokojencev Kranj, Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske pri DU Preddvor, Mešani pevski zbor

Nastopilo je več kot 350 mladih pevcev. / Foto: aleksander Štokelj
DPD Svoboda Stražišče, Ženski pevski zbor Dupljanke,
Moški pevski zbor Maj Kranj, KD Mešani pevski zbor
Musica viva Kranj Primskovo, KD Gorenjski oktet, Kulturno-umetniško društvo Regine, Komorni zbor Gallus
Kranj, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šenčur,
Komorni PZ Mysterium Kranj, Akademski pevski zbor
France Prešeren Kranj in Ženski pevski zbor Carmen
manet Kranj. Letos je bila strokovna selektorica Andreja
Martinjak.










S podporo Evropske unije
v okviru programa Ustvarjalna Evropa
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PRAVLJICE
NAŠEGA OTROŠTVA

Doroteja Nadrah

Vesna Pernarčič

nagrada za izjemno
igralsko stvaritev
v sezoni 2021/2022
v Prešernovem
gledališču Kranj

Blaž Setnikar
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v sezoni 2021/2022 in nam s svojimi glasovi pomagate pri izboru izjemne stvaritve
igralke ali igralca Prešernovega gledališča Kranj. Veljale bodo le glasovnice, ki bodo v Kranjčanki objavljene ob vsaki premieri
od oktobra 2021 do junija 2022. Med prispelimi glasovnicami bomo izžrebali gledalca/gledalko, ki bo prejel/prejela nagrado.
Dobitnico oziroma dobitnika julije pa bomo razglasili na slovesnosti ob začetku sezone 2022/2023.

Glasujem
za igralca/igralko:
Ime in priimek:
Ulica:
Pošta in poštna št.:
Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj.

Foto: Nada Žgank

Darja Reichman
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Preboj v prvo ligo jim ni uspel
Triglav bo tudi v prihodnji sezoni igral v drugi slovenski nogometni ligi.

Maja Bertoncelj

N

ogometaši kranjskega Triglava v kvalifikacijah za dopolnitev Prve lige Telemach
niso bili uspešni in ostajajo drugoligaši.
V boju za elitno slovensko nogometno ligo so igrali s CB24 Tabor
Sežana. Na prvi tekmi v gosteh so
izgubili s 3 : 1, na drugi doma pa z
2 : 5. »Že od začetka tekme nismo
bili povsem pravi. V prvih desetih
minutah smo prejeli dva nepotrebna zadetka. Težko se je potem pobrati in igrati naprej, sploh proti taki
ekipi. Sežana ima štiri posameznike, ki bi lahko igrali tudi v močnejših moštvih prve lige, in na koncu
je rezultat takšen, kot je. Fantje so
mladi, neizkušeni, verjetno so podlegli pritisku in želji, da pokažejo več. Ponosni smo na to, da smo
osvojili drugo mesto v drugi ligi,

Nogometaši Triglava (v bordo-rdečih dresih) so v boju za prvo ligo dvakrat izgubili proti CB24
Tabor Sežani. / Foto: Gorazd Kavčič
nekoliko manj na kvalifikacijski
tekmi. Manjkala nam je borbenost.
Gledamo v prihodnost in ciljamo
na prvo mesto v prihodnji sezoni,«
je po drugi tekmi povedal glavni

trener triglavanov Boštjan Miklič.
Nogometaši CB24 Tabora Sežana so
bili boljši s skupnim rezultatom 8 : 3
in ostajajo v prvi slovenski nogometni ligi.

Umetnostne plavalke večkrat zlate

Karin Pesrl / Foto: Arhiv kluba

Državno prvenstvo v Ljubljani v prostih sestavah je bilo zelo uspešno za
mlade umetnostne plavalke PK Triglav Kranj. V najmlajši kategoriji solo deklet 10 let in mlajše je prvo mesto osvojila Evelina Stepanenko. V kategoriji
mladink je bila Karin Pesrl prva, Pija Lesnjak druga, Brina Trček pa tretja. V
konkurenci parov v mladinski kategoriji sta zlato medaljo osvojili sestri Sara
in Brina Trček. Pika na i je bila v kombinaciji, kjer so začetnice z odličnim
nastopom premagale vso konkurenco in se veselile zmage. V zlati ekipi so
bile Ajda Jagodic, Ajda Bajt, Evelina Stepanenko, Vieronika Stepanenko, Ana
Vodnik, Ela Dovžan, Ema Selimovič Suhač in Nina Ogrinc. S tekmovanjem
v Ljubljani so končali sezono na državnem nivoju. Karin Pesrl pa je nato
natopila še na mednarodnem tekmovanju v Budimpešti na Madžarskem.
Osvojila je dve četrti mesti, v prosti sestavi z novim osebnim rekordom 70
točk. Sezono zaključuje na mladinskem evropskem prvenstvu v španskem
Alicanteju. M. B.
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Ultramaratonska tekaška preizkušnja
V Kranju je prvo junijsko nedeljo potekala že peta tekaška prireditev SLO12RUN,
kjer se je skupno sto petdeset tekačev podalo na dvanajsturno in šesturno
tekaško preizkušnjo. Tekmo je organiziral Atletski klub Ultramaraton Slovenija.

Maša Likosar

K

ot sta pojasnila direktor tekmovanja SLO12RUN Klemen
Boštar in soorganizatorka ter
članica Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija Maja Rigač, gre za
mednarodno prepoznano tekmo na
vrhunskem nivoju, ki ima že drugič
zapored srebrno značko IAU. »V zadnjem času je vedno manj ultramaratonskih tekov, saj je izvedba na tako
visokem nivoju velik organizacijski
zalogaj,« je povedal Boštar in dodal:
»Prizadevamo si, da bi pridobili zlato
značko IAU, do česar nam je manjkala le dopinška kontrola, ki smo jo
letos uvedli, in nekaj najboljših rezultatov, zaradi česar smo povabili
najboljše tuje ultramaratonce in svetovne rekorderje, a žal so bili pogoji
težki. Vročina, ki je bila neznosna,
nam je preprečila, da bi izpolnili tudi
ta kriterij, a vseeno smo z letošnjo izvedbo izredno zadovoljni.«
Tekmovalci, ki so prišli tudi iz 15
tujih držav, so premagovali krožno
traso, dolgo 1.292 metrov, ki je potekala po ulicah v središču Kranja. V
moški kategoriji je bil na 12-urnem
teku najuspešnejši Uroš Srnec iz
Logatca, ki je v času 11 ur, 54 minut
in 20 sekund pretekel 112 krogov
oziroma 146.004 metre, s čimer je
postavil tudi rekord in postal absolutni zmagovalec. »Tekel sem nad
pričakovanji. Bilo je bilo izredno
vroče, a očitno mi vročina odgovarja. Vmes sem sicer doživel krizo, a
na srečo je bil prisoten maser Mirka
B. Mikliča, ki mi je pomagal, da sem

Nataša Robnik in Uroš Srnec sta postala državna prvaka v teku na 12 ur. / Foto: Gorazd Kavčič
lahko nadaljeval,« je dejal Srnec, ki
je pohvalil tudi izjemno organizacijo tekme. V ženski kategoriji 12urne preizkušnje je slavila Poljakinja Patrycja Bereznowska, ki je v
času 11 ur, 54 minut in 44 sekund
premagal 101 krog oziroma 131.452
metrov.
Na šesturni preizkušnji se je najbolje odrezal Gorenjec Aleš Debeljak
iz Podbrezij, ki je v petih urah, 54
minutah in 28 sekundah pretekel 57
krogov oziroma 74.704 metrov. »Bilo
je naporno, a vročina ni bila glavna
ovira, temveč poškodba prepone,«
je povedal Debeljak. V ženski konkurenci šesturne preizkušnje je bila
prva Finka Noora Honkala, ki je v 5
urah, 55 minutah in 38 sekundah
pretekla 58 krogov oziroma 75.946
metrov.

Letos so okronali tudi prva državna prvaka v teku na 12 ur, saj je
v Kranju potekalo prvo prvenstvo
Slovenije v 12-urnem teku. Državni prvak je med moškimi postal že
omenjeni Uroš Srnec, med ženskami pa je državna prvakinja Nataša
Robnik iz Celja, ki je bila sicer druga
na 12-turnem preizkusu – 96 krogov
oziroma 124.032 metrov je pretekla v
času 11 ur, 58 minut 36 sekund. »Žal
nisem uresničila svojih pričakovanj.
Vmes sem imela hudo krizo zaradi
težav z želodcem, bila sem že na tem,
da odneham, a sem si dejala, da si
zaslužim naslov državne prvakinje,
zato sem zbrala moči, nadaljevala
in pritekla do prvega naziva državne prvakinje v karieri,« je povedala
Robnikova in dodala, da je bila to zanjo ena najtežjih tekem doslej.
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Vesna Fabjan se veseli novega izziva
Besničanka je postala prva vodja panoge tek na smučeh.
Maja Bertoncelj

esna Fabjan je kariero smučarske tekačice končala pred dvema letoma. Njen največji uspeh je
bronasta medalja v sprintu z olimpijskih iger leta
2014 v Sočiju. Tudi po koncu kariere je ostala močno vpeta v smučarski tek. Dve leti je pomagala kot trenerka, s 1.
junijem letos pa je nastopila funkcijo vodje panoge tek na
smučeh. Je prva ženska vodja ene od panog Smučarske
zveze Slovenije.
»Veselim se izziva, ki je pred mano. Želim poskrbeti,
da bodo imeli tekmovalci čim boljše razmere. Imeli smo
že kar precej pogovorov. Imamo številno ekipo. Naš tek
je kljub odhodu Anamarije Lampič v biatlon še vedno
močan. Ekipni duh se mi zdi zelo pomemben in na tem
gradimo,« je pred prevzemom funkcije povedala Vesna
Fabjan. Kot je pojasnila, ni načrtovala, da bo kdaj v tej
vlogi. Do tega je prišlo spontano. »Z vodstvom panoge
smo našli skupni jezik. Že ko sem bila v trenerski vlogi,
smo zelo dobro sodelovali. Sproti vidiš, kam stvari morajo iti. Prišlo je do ideje, da skušamo združiti moči in narediti premik naprej. Na nas je, da znova vzpostavimo ekipni duh, ki smo ga pred leti imeli. Potem je vse bistveno
lažje. Smo na pravi poti,« pravi. Kot nekdanja tekmovalka dobro ve, kaj športnik potrebuje. »Kot tekmovalec razmišljaš samo o svojem napredku, o svojih rezultatih, kot
trener še o marsičem drugem. Dnevi so bistveno daljši.
To je naporna služba, a mi nikoli ni bilo težko. Občutek,
ko pomagaš drugim, je dober. Tek na smučeh je garaški
šport, poleg tega je težko imeti res vrhunske pogoje za
trening. V novi vlogi kot vodja panoge bom skušala čim
bolj optimalno poskrbeti za vse. Moje glavno delo je z
opremljevalci, sponzorji, nekaj tudi na področju financ,

V

Veselim se izziva, ki je pred mano. Želim
poskrbeti, da bodo imeli tekmovalci čim
boljše razmere. Imeli smo že kar precej
pogovorov. Imamo številno ekipo. Naš tek je
kljub odhodu Anamarije Lampič v biatlon še
vedno močan.«

Vesna Fabjan je prva ženska vodja ene izmed panog Smučarske
zveze Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič
komunikacija med trenerji, celotnim pogonom vseh organov panoge, da bomo vsi imeli čim več informacij,« je
na kratko predstavila svoje delo.
Panoga je izgubila prvo damo Anamarijo Lampič.
»Malo sem bila vpletena tudi v te pogovore. Ponujene so
ji bile različne možnosti, a njena želja je bila odhod v biatlon. Verjamem, da bi na tekmah svetovnega pokala lahko bila na stopničkah, imela bi vse možnosti, da bi bila
tudi na svetovnem prvenstvu ena glavnih kandidatk
za naslov svetovne prvakinje. Njeno odločitev je kljub
vsemu treba spoštovati. Jo pa z odprtimi rokami sprejmemo, če bo želela startati na svetovnem prvenstvu,« je
nekaj besed namenila odmevnemu prestopu.
Vesna Fabjan ostaja tudi športno aktivna, čeprav
prizna, da ji časa pogosto zmanjka. Zaključuje usposabljanje za trenerja teka na smučeh, aktivna je tudi v bratovem Medicinsko-športnem centru Medoss. »Za lastne
športne aktivnosti mi časa res kar malo zmanjka. To
moram priznati. Prioriteta je drugje. Vseeno poskušam
ostati čim bolj aktivna. Šport bo še naprej moj način življenja. Da bi šla na kakšno tekmo, me po koncu kariere
ni nikoli zamikalo. Ko sem športno aktivna, priganjanja
sama sebe v rdeče obrate niti malo ne pogrešam in si ga
ne želim. Držim se umirjenega in prijetnega tempa,« je
še povedala.

Brina Likar skočila rekordno daleč
Atletinja z Golnika je poskrbela za vrhunec atletskega mitinga Memorial Vučko.

Maja Bertoncelj

tletski klub Triglav Kranj je 4. junija organiziral
tradicionalni, že 28. Mednarodni atletski miting
Memorial Vučko. Nastopilo je 887 tekmovalcev in
tekmovalk. Z udeležbo so zelo zadovoljni, še zlasti ker v
starejših kategorijah niso imeli razpisanih disciplin. Istočasno je namreč v Celju potekalo ekipno člansko državno prvenstvo.
Vrhunec dneva je bil nastop Brine Likar v skoku v daljino. Atletinja AK Triglav Kranj, ki prihaja z Golnika, je
skočila izjemnih 654 centimetrov in postavila dva nova
državna rekorda. Izboljšala je najboljšo slovensko znamko tako med mlajšimi kot med starejšimi mladinkami.
Na svetovni in evropski lestvici jo je ta rezultat popeljal
na prvo mesto med mlajšimi mladinkami in na tretje
med starejšimi mladinkami. Na slovenski lestvici skoka
v daljino je na sedmem mestu. Njen trener Blaž Čadež je
bil navdušen: »To je res vrhunski rezultat. Na treningih je
kazala, da lahko skoči daleč, a realno tako dolgega skoka
nismo pričakovali. Na tekmi je kar trikrat preskočila 650
centimetrov, od tega dvakrat za malo prestopila. Skok,
dolg 6,54 metra, je bil veljaven. Dobro je zadela odskočno
desko in naredila tehnično dober skok. Za kako odličen
rezultat gre, pove podatek, da je znana srbska atletinja

A

DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

Še mladinka Brina Likar bi bila s skokom, kot ga je naredila v Kranju,
visoko tudi v svetovni članski konkurenci. / Foto: Gorazd Kavčič
Ivana Vuleta (dekliško Španović) dosegla enako daljavo
na diamantni ligi in bila peta. Upam, da za Brino ta dosežek ne bo breme in prevelik pritisk.«
Mladi atleti so na mitingu postavili številne osebne
rekorde, nekateri pa izpolnili ali potrdili tudi norme za
velika mednarodna tekmovanja.

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

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.
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I POPUST
PROMOCeIJleSktKrična kolesa
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orratec
roizvajalca C
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E-Power
MTC Trapez

2.475,00 €
3.299,00 €

E-Power MTC Gent

2.475,00 €
3.299,00 €

Bosch Performance Line
Baterija : 400Wh

Bosch Performance Line
Baterija : 400Wh

Pravi izbor za vse podlage...

.si
Vsestranska kakovost...

Trekking 7 Trapez
3.599,00 €

A2U d.o.o. / Poslovna cona A53, 4208 Šenčur
info@a2u.si / 04 29 27 200 / www.a2u.si

OKVIR Aluminij
MOTOR Yamaha PW-ST
System, 70Nm, 25km/h
BATERIJA InTube 630Wh
VILICA SR Suntour
Mobie A32, 75mm

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične.
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Poletni meseci prinašajo pestro dogajanje
Letošnje poletno dogajanje v Kranju ne bo prav nič okrnjeno, saj se obeta kar
okoli tristo dogodkov. Prepustite se tudi drugim poletnim doživetjem.

Ana Šubic

o dveh poletjih, ko
so dogajanje krojili
protikoronski ukrepi, so pred nami končno
spet poletni meseci brez
omejitev. Poletno dogajanje bo razgibano; po podatkih Zavoda za turizem
in kulturo Kranj se bo zvrstilo okoli tristo dogodkov,
kar pomeni približno sto
na mesec.
Že od maja petkove popoldneve ob vodnjaku na
Glavnem trgu poživlja dogodek Kr' petek je!, začel se
je tudi program Prešernega
poletja, ki na različne lokacije prinaša pestro paleto
dogodkov: glasbenih, kulturnih, športnih, otroških
pa tudi festival Kranfest, ki
bo konec julija … Te dni poteka filmski festival Krafft,
v petek, 17. junija, bo na
Glavnem trgu možno prisluhniti koncertu orkestrov
Glasbene šole Kranj, v soboto bo sledil tradicionalni

P

Pozdrav poletju in v nedeljo še Latino POK, koncert
orkestra Mestne občine
Kranj. Prihajajoča sobota
bo tretja v juniju in na ta
dan vsako leto poteka Poletna muzejska noč. Dogodki
se torej že vrstijo, zato velja
preveriti koledar prireditev,
nekaj idej za poletna doživetja tako v bližnjih kot
v nekoliko bolj oddaljenih
krajih pa lahko dobite tudi
na naslednjih straneh.
Šolarji ta čas odštevajo
dneve do težko pričakovanih počitnic. Ob vse hitrejšem življenjskem tempu
tudi odraslim, ne samo otrokom in mladostnikom,
misli uhajajo k brezskrbnim poletnim dnevom.
Glavni dopust je za marsikoga še daleč, a si lahko kljub temu pričaramo
prijetna poletna doživetja.
Le čas si je treba vzeti – za
večerni sprehod v mesto,
kjer se vrstijo različni dogodki, odkrivanje neznanih krajev, kulinarične
užitke, skok v pomirjujočo
naravo, osvežitev v vodi …

Kranjska dolga miza
Grajsko dvorišče Khislsteina bo v četrtek, 23. junija,
med 17. in 22. uro gostilo Kranjsko dolgo mizo. Najboljši kranjski kuharski mojstri bodo v družbi mladih
pripravljali jedi iz povsem lokalnih sestavin domačih
pridelovalcev, brez uporabe plastike za enkratno uporabo in z minimalno količino zavržene hrane, so sporočili z Zavoda za turizem in kulturo Kranj. A. Š.

Utrinek iz lanskega poletja, organizatorji pa za letos napovedujejo še
živahnejše dogajanje. / Foto: Primož Pičulin

SPLETNA TRGOVINA NANCY

www.nancy.si
KOLEKCIJA 2022

TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Delovni čas:
Pon.– pet.: 10.00–18.00
Sob.: 8.00–12.00

od

-30%
-50%

popusta

do

lke
na kopa ezon
lih s
iz pretekv Naklem.
Zašito

Poletje presežkov na Khislsteinu
Poletje na gradu Khislstein bo sezona presežkov – tako po številu dogodkov
kot tudi po odmevnosti programa.

OGLASNO SPOROČILO / www.visitkranj.com

Poletje v Khislsteinu / Foto: arhiv ZZTK
V kompleksu gradu Khislstein bo do septembra potekalo več kot 60 dogodkov za
različne okuse.
V amfiteatru Letnega gledališča Khislstein se bodo zvrstili številni odlični domači in tuji izvajalci. Po nekaj letih premora se ponovno vrača najbolj prepoznavna
slovenska vokalna skupina Perpetuum
Jazzile (1. 7.), po petih letih pa tudi hrvaški zvezdnik Gibonni (9. 7.) z novim
albumom U po' ure. Magnifico (15. 7.) bo
nastopil v sklopu svoje turneje Tour del'
amour. Že tretje leto zapored bomo uživali z zasedbo Hamo & Tribute 2 Love
(22. 7), ena najbolj znanih rokovskih skupin Siddharta (29. 7.) pa bo v sklopu Kranfesta nastopila v »štrom« ediciji. V okviru
Kranfesta bo nastopila tudi Nina Pušlar
(30. 7.) Za vse zaljubljence v Dalmacijo bo
zapela Klapa Rišpet (5.8.), ljubitelji opere pa bodo lahko uživali v operi Carmen
(14. 8.) v izvedbi Operne akademije Peh-

livanian. Predstavo bo spremljal zasebni
orkester Maestra, ki ga sestavljajo najboljši mladi slovenski orkestrski glasbeniki.
Na odru se bo po dolgem času predstavila slovenska diva Helena Blagne (20.
8.). Nastopili bodo tudi štajerski rokerji
MI2 (26. 8.) in trenutno najbolj vroči hrvaški zvezdnik Petar Grašo (2. 9). Sezono
bo zaključil Andrej Šifrer (17. 9.), ki bo z
nami proslavil 70. rojstni dan. Pripeljal bo
domače in tuje goste, ki so z njim delili
prehojeno glasbeno pot.
Vsako sredo v juliju in avgustu bodo na
grajskem dvorišču potekali Glasbeni
večeri pod grajsko lipo, butični glasbeni dogodki, ki bodo letos gostili odlične
glasbenike. Sezono bo odprl hollywoodski igralec Rade Šerbedžija s svojim
ansamblom Zapadni kolodvor (6. 7.).
Zgodbo pod mogočno lipo na grajskem
vrtu bo nadaljeval Vlado Kreslin (13. 7.)
Po desetletjih na sceni lahko mirno zapi-

šemo, da je Vlado Kreslin veliko več kot
izjemen kantavtor. S poezijo in pesmijo
nas bosta navduševala tudi Ditka in Feri
Lainšček (19. 7.). V sklopu Kranfesta bosta
moči združila Maja Keuc - Amaya in Uroš
Perić – odlična vokalistka in eden najboljših imitatorjev Raya Charlesa na svetu.
Na koncertu 1na1 (3. 8.) se bosta srečala
legendarna glasbenika in velika prijatelja Zoran Predin in Drago Mislej - Mef.
Glasbeno-umetniška družina Krajnčan
nas bo navdušila z glasbo in plesom (10.
8.). Nekaj mehkega, prijetnega in toplega je Pliš (17. 8.), glasbena zasedba, ki jo
sestavljajo izvrstna vokalistka Aleksandra
Ilijevski, navihanec Marko Gregorič na kitari in kontrabasu, Murat kot beatboxer
in Tomaž Gajšt na trobenti in klaviaturah.
Ritmom swinga in jazza iz dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja bomo prisluhnili na
koncertu skupine Manouche (24. 8.). Večere bo zaključila »mainstream« izvajalka
Neisha, ki posega po lahkotnem popu in
rada zahaja na področje soula. Vsi obiskovalce večerov bo čakala izvrstna penina,
ob rezervaciji mize pa bo mogoče dodatno naročiti tudi hladen prigrizek.
Torkovi kulturni vdihi so namenjeni
literarnim pogovorom in gledališkim
predstavam, vsi ljubitelji filmov pa si obvezno rezervirajte vse četrtke v juliju in
avgustu, saj na Vovkov vrt zopet prihaja
kino na prostem.
Pozabili pa nismo niti na šport! Na grajskem vrtu že potekajo druženja kolesarjev (do avgusta), ki se s kolesarjenjem po
Kranjski kolesarski roži pripravljajo na
amatersko kolesarsko dirko L'Étape Slovenia 3. in 4. septembra. Poletje, mi smo
pripravljeni!
Nakup vstopnic lahko v Kranjski hiši opravite tudi z bonom BON21.
Srečko Štagar,
vodja kompleksa Khislstein
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• TRŽNICA z lokalnimi
pridelki in izdelki
• KULINARIKA
Bread and black
/ pice, hot dog
in burgerji z drožmi /
Gin spot / gin tonik /
• GLASBA
17.6. DJ Recycleman
24.6. Trio Iztok Repovž

Vsak petek
na Glavnem trgu!
maj – september / 16:00 – 21:00
tržnica / kulinarika / druženje

14. – 19. junij
17. – 19. junij

VEČJI DOGODKI
V ČASU
PREŠERNEGA
POLETJA
JUNIJ - AVGUST

Filmski festival KRAFFT
KR – Kult - Ura
Koncert orkestrov Glasbene šole Kranj
Pozdrav poletju
Latino POK; Koncert orkestra MOK
18. junij
Muzejska noč
23. junij
Kranjska dolga miza
24. junij – 3. julij Teden mladih
Junij - september Kr’ petek je!
Junij - avgust
Poletje na Pungertu
Junij - avgust
Festival sodobnega kolaža KAOS
Junij - avgust
Večeri z okusom
22. do 24. julij
Državno prvenstvo v odbojki na mivki
23. in 24. julij
VN Kranja v kolesarstvu
29. in 30. julij
Kranfest
18. do 28. avgust Jazz Kamp Kranj
3. in 4. september L’Étape Slovenia

www.visitkranj.com

GRAD KHISLSTEIN
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14.6.
19.6.

21.6.

21:00

filmski festival KRAFFT
koncert GLASBENE ŠOLE
KRANJ

21:00

9.7.

30.7.

5.8.
14.8.

1.7.
21:00

21:00

GIBONNI

Opera CARMEN

HELENA BLAGNE

21:00

26.8.

HAMO
TRIBUTE

ELEKTRIČNI

21:00

2.9.

LOVE

21:00

29.7.

21:00

20.8.

15.7.

22.7.

KLAPA RIŠPET

21:00

21:00

21:00

20:00

19:00

MODNA REVIJA

21:00

ANDREJ ŠIFRER

17.9. 70 let - NIČ proti VEČnosti

ELEKTRIKA

6.7.
13.7.
19.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

10.9.

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Rade Šerbedžija & Zapadni kolodvor
Vlado Kreslin
Ditka in Feri Lainšček
Maja Keuc Amaya in Uroš Perić
1na1: Predin & Mef
IZKORISTITE
Krajnčani
BON21 ZA NAKUP
VSTOPNIC
Pliš
DO 30.6. V
Manouche
KRANJSKI HIŠI
Neisha
www.visitkranj.com
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Za odtenek drugačni
portreti
Galerija Kranjske hiše gosti malce
drugačno razstavo portretnih
fotografij. Nastale so s sodelovanjem
Nine Roydo in Klavdije Urbanec Šlibar.

Alenka Brun
Nina Roydo in Klavdija Urbanec Šlibar / Foto: Alenka Brun
azstava portretnih fotografij Nine Roydo, kar je
umetniško ime Nine Rojc Dobrin, in frizur Klavdije
Urbanec Šlibar na portretirankah nas pritegneta v
svojo bližino z močnim čutom za estetiko: tako lasno kot
portretno. Urbanec Šlibarjeva je kreativna frizerska mojstrica z dolgoletnim stažem, Nina Roydo pa je sicer diplomirala iz oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost
v Ljubljani, a sedaj deluje kot grafična oblikovalka in fotografinja. Zadnja leta zlasti kot modna fotografinja. Pra-

R

vi, da je vsak obraz lahko zanimiv in da s Klavdijo iščeta
predvsem ženske, ki po navadi niti ne vedo, da so posebne. Kot čričke jih izbezata iz luknjic in jih preobrazita, kot
se je izrazila. Nina si včasih za ta namen izposodi celo
gledališke kostume ali pa jih kar sama sešije, za kuliso
pa največkrat uporabi tisto, kar se ponuja samo – naravo.
Dami imata v mislih že nove projekte, tokratna razstava
pa bo na ogled do 30. junija 2022.
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Že deseti Pozdrav
poletju

AVANTURE V
PODZEMLJU PECE

Tradicionalna prireditev bo v soboto,
18. junija, na Glavnem trgu. Predstavilo
se bo več kot tristo nastopajočih.
Ana Šubic
veza kulturnih društev Kranj (ZKD), ki jo vodi Mija
Aleš, pripravlja jubilejni, 10. Pozdrav poletju. Tradicionalni dogodek bo potekal v soboto, 18. junija,
od 8.30 do 13. ure, na Glavnem trgu v Kranju. »Pozdrav
poletju bo tudi sklepni dogodek 9. Tedna ljubiteljske kulture, ki v razširjenem terminu poteka med 20. majem in
19. junijem,« je razložila Mija Aleš. Pojasnila je tudi, da
Pozdrav poletju, tradicionalni uvod v poletne prireditve v
kranjskem mestnem jedru, poteka zadnjo šolsko soboto
in predstavlja letni pregled dela naših kulturnih društev.
Od jutra do popoldneva se bodo na trgu pri vodnjaku predstavljala kulturna društva (godba, folklore, zbori,
likovniki, literati, mažoretke …) z več kot tristo nastopajočimi in z izjemno raznolikim kulturnim sporedom.
Nastopili bodo številni pevski zbori (Mysterium, Regine,
Dobrava Naklo, Zbor Petra Liparja Društva upokojencev Kranj, Mešani pevski zbor Lipnica Kamna Gorica,
Svoboda Stražišče in Maj Kranj), otroška in mladinska
folklorna skupina (FS) Kulturnega društva Brdo, FS Sava
in več skupin FS Iskraemeco, mažoretni in twirling klub,
kotalkarski klub, kulturni klub Liberius Cerklje, literati in
likovniki … Hkrati bo potekal še pester sejem nevladnih
organizacij s številnih področij delovanja.

Z

Kmalu tudi na letno kopališče

Na ogled rudnika v osrčju gore
Pece se lahko podate s pravim
rudarskim vlakom,
gorskim kolesom ali kajakom.
www.podzemljepece.com | 02 87 00 180 |
info@podzemljepece.com

V dneh, ko pritisne vročina, se nadvse prileže osvežitev v vodi. Na letnem kopališču v Kranju bo to možno
predvidoma od torka, 21. junija, dalje. Zavod za šport
Kranj je kot običajno poskrbel tudi za pester program
na otroškem igrišču Gibi gib. Brezplačne aktivnosti potekajo že od maja in bodo trajale do konca septembra.
Udeležiti se je možno športnih aktivnosti, ustvarjalnih
in glasbenih delavnic, lutkovnih in animacijskih predstav, male šole žongliranja, uživati je na napihljivem
gradu … A. Š.

Oglas 31

Festival bonbonov Preddvor
24.—26. junij 2022, Grad Dvor
Petek

Koncert na grajskem vrtu: Čarobna violina

19.00

Inga Ulokina - violina, Olga Ulokina - klavir, Marina Igritskaya - sopran

Sobota

www.visitpreddvor.si

11.00—17.00

Sobota
20.00

Nedelja
11.00—19.00

ŠtoflcFest
Zabava za otroke z družabnimi igrami, ustvarjalnimi delavnicami in veliiiko ponudbo bonbonov

Retrokoncert na grajskem vrtu: ABBA Mia Slovenia
(ABBA Tribute Band)

Petrov smn // Folklorni festival // 12. Mednarodni Ex Tempore
Koncert Čuki in humorist Boštjan Meglič – Peška
Vstopnice ABBA Mia Slovenia, ansambel Čuki: TIC Preddvor, Picerija Gorski privez, www.mojekarte.si

OBČINA
PREDDVOR

Dogodek so omogočili: Občina Preddvor, Zavod za turizem Preddvor, Zavod Grof in Grofica, KUD Preddvor,
TD Bašelj, TD Kokra, FD Preddvor, DU Preddvor, LU Kranj, MK Kranj, Zavod Smejmo se
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olaedtujeS t r m o l
P
a Gr
KULINARIČNI VEČER

OB 18.00

www.brdo.si

MIKI VLAHOVIČ

21. julij

OB 19.00

IRENA YEBUAH TIRAN
& EVA HREN

16. avgust

OB 19.00

BATISTA CADILLAC

OB 19.00

ADI SMOLAR

OB 19.00

V PRIMERU SLABEGA VREMENA BODO KONCERTI IZVEDENI NA NADOMESTNE TERMINE.
VSTOPNICE: PRODAJNA MESTA EVENTIM, KAVARNA STRMOL, INFO TOČKA BRDO PRI KRANJU

OGLASNO SPOROČILO / www.asa.si

Rokavice Ziener – za užitek na kolesu
ZIENER je vrhunski nemški proizvajalec kolesarskih oblačil, ki se ponaša z
več kot 70-letno tradicijo. Najbolj znan je po izdelavi vrhunskih kolesarskih
rokavic. V ponudbi zastopnika Asa Naklo lahko najdete kolesarske rokavice
za vse okuse in potrebe. Za najboljši oprijem na krmilu kolesa se uporabljajo
različni geli in podloge, na hrbtni strani rokavic pa različni materiali, še
posebej velja omeniti tkanino SUNSELECT, ki prepušča le neškodljive UVžarke, kar pomeni, da bomo porjaveli tudi pod rokavicami. Rokavice ZIENER
so zagotovilo za še večji užitek na kolesu.
V ponudbi so tudi moške, ženske in otroške visokokakovostne funkcionalne
majice iz hitro sušečega se materiala in vrhunski kolesarski dresi modernega
dizajna. ZIENER je sicer še posebno poznan po širokih kratkih hlačah, pod
katerimi lahko ločeno nosimo kolesarski vložek, so pa primerne tudi za
druge športe. Zahvaljujoč najsodobnejšim materialom so hlače izredno
prilagodljive in zračne, kar zagotavlja največjo svobodo gibanja. So lahke,
se hitro sušijo, na najbolj občutljivih delih pa imajo še posebej ojačan
material, kar preprečuje obrabo. Imajo žepe, tudi z zadrgo, tako da imamo
lahko vedno pri sebi najpomembnejše osebne stvari.
ZIENER ponuja tudi visokokakovostne kolesarske vetrovke, ki so podaljšane
na hrbtni strani. Opremljene so s kapuco in dvema žepoma na hrbtni strani.
Zaradi posebnih materialov so izredno lahke in dihajo, tako da jih lahko
uporabljamo za veter ali rahel dež. Če pa je ne potrebujemo, jo lahko zaradi
majhnosti zložimo tudi v zadnji žep kolesarskega dresa.

KOLESARSKE
ČELADE & OČALA

KOLESARSKA
OBLAČILA & ROKAVICE

ROLERJI & SKIROJI
ASA NAKLO d.o.o.
04 277 08 00 · info@asa.si · www.asa.si
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Teden mladih
bo še daljši
Med 24. junijem in
2. julijem se obeta že
28. Teden mladih, ki
s seboj prinaša športne
dogodke, stand up,
koncerte ...
Ana Šubic

K

lub študentov Kranj se pospešeno pripravlja na izvedbo 28. Tedna mladih,
edinega tedna, ki traja devet dni
oziroma v letošnji, razširjeni različici še dlje. Festival bo namreč
potekal od 24. junija do 2. julija,

S koncerta skupine Joker Out na lanskem Tednu mladih / Foto: arhiv kŠk

VINO JANŽEVEC
NAVOJ NEP., 1 l
PIVO SMILE
4,5%, 0,33 l, st.

2,75 EUR

PIVO BERNARD
svetlo, temno, poltemno,
patentni zamašek, 0,5 l st.

1,45 EUR

1,05 EUR

VINO REFOŠK
JERMAN, 1 l

2,99 EUR

VINO
JERUZALEMČAN
J. ORMOŽ,1 l

2,79 EUR

VINO MALVAZIJA
JERMAN, 1 l

3,05 EUR

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

Ob vsakem nakupu prejmet
Ponudba velja do razprodaje zalog! Popust se obračuna na blagajni. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

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

Vse cene so maloprodajne
in vključujejo DDV.
Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju!
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po mesecu premora pa se bo vrnil z odmevnim koncertom.
Teden mladih bodo odprli z dogodkom Oldies Goldies v KluBar
gastropubu, v nadaljevanju pa se bodo zvrstili številni dogodki,
vključno s športnimi dogodki, stand up nastopi in seveda koncerti, tako da se bo za vsakega našlo nekaj, obljubljajo organizatorji. Med glavnimi dogodki, ki jih že težko čakajo, so poleg že
omenjenega otvoritvenega koncerta našteli še »skejt sešn«, popoldne v parku, kviz znanja, turnir v biljardu, ponythlon, stand
up, turnir v odbojki, koncert Uff Raps + Emkej + Drill, »beer pong«
in koncert zasedbe Zmelkoow.

Letos znova brez omejitev
»Letos bo Teden mladih spet v malce drugačni podobi,« so
napovedali organizatorji in spomnili, da so lani zaradi protikoronskih ukrepov izvedli festival namesto v devetih dneh kar
skozi celo poletje. »Bili smo veseli, da je bila izvedba sploh možna, saj na žalost leta 2020 Tedna mladih ni bilo možno izvesti
tako, kot smo si zamislili. Tudi nas je korona malce uštela, izvedli smo lahko le nekaj dogodkov. Letos pa se vračamo, tokrat brez omejitev,« so zadovoljni. Glede izvedbe so se za letošnji
festival odločili za mešanico klasičnega Tedna mladih in lanske različice. Festival bo tako trajal deveti dni, nato pa bodo po
mesečnem premoru 30. julija priredili koncert skupine S.A.R.S.
Podrobnejše informacije o dogodkih so na voljo na socialnih
omrežjih.

Pravljično poletje
Pod okriljem Zveze ustvarjalnih društev Kranj
se konec junija začenjata projekta, ki bosta
poletne dni popestrila s pravljicami. Že deveto
poletje bodo potekale Pravljice na dvoriščih.
Kot običajno jim bo možno prisluhniti ob petkih popoldne, prvič že 24. junija ob 17.30 na
vrtu Krice Krac, kjer bo za uvod v novo sezono
poskrbela vodja projekta Jadranka Završnik.
V petek, 1. julija, bo pravljici, ki jo bo povedala
Urška Košir, možno prisluhniti na Plešnikovem
stopnišču, teden kasneje bo Natalija Herlec otroke pričakala na ploščadi pred Prešernovim
gledališčem ... Pravljice se bodo nato ob petkih
ob 17.30 na različnih lokacijah v centru Kranja
vrstile vse do konca avgusta. Ob sobotah pa
se bodo otroci lahko udeleževali Stolpovih pripovedovalnic, ki bodo potekale ob 10.30 pred
Stolpom Pungert. Prva bo 25. junija prav tako z
vodjo projekta Jadranko Završnik, na kasnejših
sobotnih Pripovedovalnicah, ki bodo potekale
do konca avgusta, pa se bodo zvrstili tudi drugi
pripovedovalci. A. Š.
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Ukrajinsko-slovenska kulinarična druženja
V Kranju deluje skupina U’krhki, ki povezuje ljubiteljice kulinarike iz Slovenije in
Ukrajine ter na ta način ukrajinske begunce vključuje v družbo.

Mateja Rant

tiska begunskih družin, ki so
v Slovenijo pribežale pred vojno v Ukrajini, se je dotaknila
tudi domačink iz Kranja in okolice
in tako je nastala skupina U'krhki, v okviru katere so se povezale z
ukrajinskimi begunkami. »Načrt je
preprost: domačinke in Ukrajinke, ki
so zatočišče pred vojno našle v naših krajih, se bodo skupaj z ljubitelji
in ljubiteljicami kuhanja družile ob
hrani, spotoma se bodo naučile nekaj slovenskih besed,« so razložile.

S

Kulinarična druženja dopolnjujejo z učenjem slovenskih besed. / Foto: arhiv skupine U'krhki

VSE ZAPRTO, VI BI PA IMELI PIKNIK.

KJE DOBITI MESO?

Mesarstvo Kalan, Anton Kalan s.p.
Gasilska ulica 7, 4000 Kranj
Tel.: 041 23 11 11

ODPIRALNI CAS
torek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 18. ure
cetrtek od 8. do 18. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

Pri nas imamo
dva MESOMATA,
delujeta 24 ur na dan,
7 dni v tednu.
Mesomata ne ponujata
samo VSE ZA ŽAR,
lahko dobite
tudi biftek, hrenovke,
klobase, salame ...

Lacen prideš,
vidiš, kupiš.

24 ur na dan.

Naš slogan je »Ko veš, da dob'r ješ«. Temu sledimo, ker se zavedamo, da je navdihujoce
Kuhanje boršča v Nežkini
hiši / Foto: arhivkvalitetno meso in ga potem v dobri družbi pojesti.
pripravljati
skupine U'krhki
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Ime in logotip projekta U'krhki, ki sta plod ustvarjalnega dela kranjskega oblikovalca Dušana Grobovška, spominjata na kruh, na dom in krhkost ljudi, še
posebno tistih žensk, ki so bile prisiljene zapustiti svoj
dom v Ukrajini in oditi na varno. »Pri nas so dobile
zatočišče, s projektom U'krhki pa zlasti priložnost, da
se družijo in svoje kulinarično znanje delijo s svojimi gostitelji.« Ekipo U'krhkov ta čas sestavlja približno deset Slovenk in deset Ukrajink, a se ves čas širi,
je pojasnila pobudnica tovrstnega sodelovanja Špela
Ankele. Ob strani ji stojita Maruša Langerholc, ki obvešča in vodi Slovenke iz skupine, in Irina Sejdhanova, ki vodi skupino Ukrajink in pomaga prevajati. Na
kulinaričnih delavnicah se srečujejo v Nežkini hiši ob
Gostilni Krištof v Predosljah, ki sta jo za kulinarične
popoldneve prijazno odstopila brata Tomaž in Krištof
Bolka. Želijo si, je še dodala Špela Ankele, da bi ukrajinske begunke ob pripravi jedi, ki jih spominjajo na
dom, morda našle vsaj malo utehe, za nekaj časa pozabile na grozote, ki se dogajajo v njihovi domovini, in
se počutile sprejete. V projektu že sodelujejo tudi mnogi gorenjski kmetovalci, proizvajalci pijač, gostinci in
slaščičarji, ki sodelujejo s svojimi pridelki in izdelki,
sestavine za jedi, ki nastajajo v Nežkini hiši, prispeva
tudi trgovska veriga Tuš.

Kuhanje boršča v Nežkini hiši / Foto: arhiv skupine U'krhki

www.mamapaula.si
031 565 223
Pridite k nam na
najboljšo sladko
poletno osvežitev...
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Bazenova desetka
Bazen na kranjskem Savskem otoku praznuje deset let delovanja.

Samo Lesjak

V

vseh teh letih je tam potekalo nešteto kulturno-družabnih dogodkov, gledaliških predstav, koncertov domačih in tujih glasbenikov, obiskovalce
so do solz nasmejali nastopi priznanih standup komikov,
v zadnjem obdobju pa stavijo tudi na odlično kulinarično
ponudbo v idiličnem naravnem ambientu.
Ob jubileju je marljiva ekipa Bazena pod vodstvom
Koclja Grosa v prvi polovici junija pripravila Čisto desetko – desetdnevno dogajanje, kjer so se vrstili koncerti
(Cherto Meer, duo Josephine, Enjoy Your Privacy, duo Bufetkarja), družabna srečanja, zbor prestižnih avtomobilov, najmlajše pa je razveselila Pika Nogavička. Na enega
izmed prvih odrov pri nas, kjer so se začeli standup nastopi, pa se v bližnji prihodnosti vrača nepoboljšljivi trio
Klemen Bučan, Pižama in Tin Vodopivec.

V Majdičevem logu se nadaljuje sestavljanje mozaika, ki že desetletje
združuje idiličen ambient, koncerte, družabne dogodke ter vrhunsko
kulinariko. / Foto: David Bole

SLAŠČIČARNA IN KAVARNA MEDENJAK
Stražišče pri Kranju (ob osnovni šoli)
Več kot odličen naslov za kratek postanek in
sproščen klepet čez dan. Postregli vam bomo z
odlično kavo ali ledeno kavo, svežim sladoledom,
sadno kupo, banana splitom, različnimi frapeji…
Z lepimi dnevi oživi zunanja terasa,
na kateri si preko poletja lahko
dodatno osvežite in krajšate čas.
SLAŠČIČARNA MEDENJAK, Jusufi Delal s.p., Stražiška ulica 3, KRANJ

POSEBNOST:

SLADOLEDI
ZA DOMOV
Banca 2 litra, cena 14 €,
Banca 4 litri, cena 22 €
Naročila po telefonu
04 23 11 704
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Besniško tekmovanje harmonikarjev
Mnogi harmonikarji, ki so prvič stali s harmoniko na besniškem odru, so danes
uveljavljeni glasbeniki in člani številnih narodno-zabavnih ansamblov. Tudi za
tokratne najboljše bomo zagotovo še slišali. Letos je Besnica gostila jubilejno,
30. tekmovanje harmonikarjev Zlata voščenka Besnica 2022.

Alenka Brun

ve leti tekmovanja harmonikarjev v Besnici zaradi epidemije ni bilo, lani pa so ga izpeljali. Odločili so se tudi za spletno
različico in letos vse skupaj ponovili.
Tako je tekmovanje v živo gostila
dvorana gasilskega doma v Spodnji
Besnici, lahko pa ste ga spremljali
tudi na video povezavah na spletu in
na koncu s poslanimi SMS-i odločili,
kdo si zasluži nagrado občinstva. Ta
je šla v roke Filipa Pinterja.
Harmonikarji so tekmovali v
igranju skladb po lastni izbiri, v različnih kategorijah. Ocenjevala jih je
štiričlanska komisija. Poleg najboljših v kategorijah je besniško tekmovanje znano tudi po tem, da izberejo
gorenjskega harmonikarskega prvaka. Absolutno najboljši pa so letos
bili: Aljaž Mauko je bil tretji, druga
je bila Danaja Grebenc in absolutni
zmagovalec 30. Zlate voščenke je
postal Gašper Komac. Slednji si je
priigral tudi naziv prvaka.
Spremljevalni program tekmovanja je bil prilagojen spletni različici – filmski, prireditev pa so vodile
Vida Lopič, Maja Tekavec in Mateja
Nosan. Poleg uvodnih nagovorov so
med drugim izrekli velik hvala tudi
strokovnemu vodji Janezu Fabijanu,
ki skrbi, da tekmovanje v Besnici
živi. Zlata voščenka Besnica 2022 pa
je hkrati tudi izbirno tekmovanje za
41. Zlato harmoniko Ljubečne, ki bo
28. avgusta 2022.

D

Gašper Komac, gorenjski prvak in absolutni zmagovalec tradicionalnega, letos že
tridesetega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko Zlata voščenka Besnica 2022
/ Foto: Alenka Brun

Vse za žar
Samo iz najokusnejšega domačega mesa,

ČADEŽ D.O.O., VISOKO 7 G, VISOKO

brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

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

Čivkarije.

Po enoletnem premoru so zopet pripravili tradicionalno prireditev v Rovih
pod starim Kranjem, priljubljeno Vinsko pot. Ponudbo vin so dopolnile tudi
stojnice, ki so se šibile pod siri, mesninami, olivnim oljem in še kakšno domačo
dobroto. Ponovno dogodek – kot je bilo v navadi doslej – načrtujejo novembr
a.
Na fotografiji ekipa Zavoda za turizem in kulturo Kranj z gonilno silo dogodka
Srečkom Štagarjem (levo). A. B. / Foto: Alenka Brun
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Kongresni center na Brdu je nedavno gostil deveti festival
vina Festvina 2022. Organizirala ga je Hiša dobrih vin
Koželj. Na njem se je zbralo rekordno število vrhunskih
vinskih razstavljavcev. Dogodek je med obiskovalci požel
veliko zanimanja, med vinarji pa smo opazili tudi Matjaža
Frešerja z Ritoznoja, ki seveda na ritoznojčana v svoji
vinski zgodbi nikoli ne pozabi, a priljubljen je tudi njegov
modri pinot. A. B./ Foto: Alenka Brun

Eco Resortu smo srečali zagreto
Na tradicionalni Golažijadi v Slovenia
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Prešerno poletje v Kranju se je v petek začelo s koncertom glasbene
skupine California, ki se je združila po 18 letih premora. Kot je dejal
njihov pevec Matjaž Zupan (desno), so želeli koncert narediti že ob
tridesetletnici, a jim je načrte prekrižala korona, zato so naredili
»popravni izpit« ob 33-letnici. Ali je bil petkov koncert napoved nove dobe
kranjske skupine, bo pokazal čas. Zagotovo pa se je njene vrnitve na oder
zelo razveselil kranjski župan Matjaž Rakovec (levo), ki je dejal, da je bila
to glasba njegove mladosti, Stara barka pa je še vedno himna njegove
prijateljske druščine. S. Š. / Foto: Primož Pičulin

Na 30. tekmovanju harmonikarjev v Besnici Zlata voščenka
Besnica 2022 sta se občinstvu z igranjem na diatonično harmoniko
predstavila tudi Dušan Rozman iz Kranja in Jože Stenšek z Brega ob
Savi. Oba sta si za nastop izbrala valček. A. B. / Foto: Alenka Brun

Prof dr. Zvonka Zupanič Slavec in Jelena Justin sta
odlični vsaka na svojem področju. Prva, profesorica
na Medicinski fakulteti v Ljubljani, je avtorica več
knjig s področja medicine in zdravstva – pravkar
je izšla tretja iz serije štirih monografij o Zgodovini
medicina in zdravstva na Slovenskem. Druga skrbi
za odnose z javnostmi in v Gorenjskem muzeju in
je navdušena gornica in gorska vodnica. Večkrat
izmenjata koristne informacije na temo zgodovine
zdravstva na Gorenjskem. I. K. / Foto: Tina Dokl
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Center za krepitev zdravja z vami tudi poleti
V poletnem času boste ekipo Centra za krepitev zdravja ZD Kranj dopoldne lahko
našli na letnem bazenu v Kranju, kjer bodo predstavljali različne vsebine.
Suzana P. Kovačič

aposleni iz Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma (ZD) Kranj so v soboto, 14. maja, na atletskem
stadionu izvajali test hoje na dva kilometra in udeležencem po testu predstavili tehnike sproščanja. »S preizkusom hoje na dva kilometra na podlagi časa in srčnega utripa
izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših
rezultatov svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo. Tehnike sproščanja so dokazano
odličen način sproščanja in vodijo do številnih pozitivnih
učinkov na naše telesno in duševno zdravje. Udeleženci so
spoznali tri oblike tehnik: dihalne vaje, tehniko postopnega
mišičnega sproščanja in tehnike vizualizacije,« sta pojasni-

Z

Svetujejo vam ustrezno telesno dejavnost in zdravju prijazno športno
vadbo. / Foto: arhiv CKZ Kranj

BREZPLAČEN
PRVI PREGLED
IN

30% POPUSTA
NA ČIŠČENJE
ZOBNEGA KAMNA

FABJANGAS d.o.o.,Poslovna cona A32, 4208 ŠENČUR

Nudimo vam vse zobozdravstvene in oralno kirurške posege.

s predložitvijo
oglasa

NOVO!
Rešitev za brezzobo čeljust:
Rešitev za brezzobo čeljust:
Totalna proteza na 4 implantatih
Totalna proteza na 4 implantatih
Za več informacij in naročanje na pregled pokličite: 051 489 055 ali 051 357 200
ali nam pišite na zobna@fabjan.si

la Žiga Lipa, dipl. fiziot., dipl. kin., in Jerca
Šubic, mag. psih.
V poletnem času boste ekipo Centra
za krepitev zdravja dopoldne lahko našli na letnem bazenu v Kranju, kjer bodo
predstavljali različne vsebine – temeljne
postopke oživljanja, test hoje, merjenje
krvnega tlaka, prvo pomoč, varno sončenje in predstavitev preventivnih vsebin.
V primeru slabega vremena se bodo vsebine izvajale v Mestni knjižnici Kranj.
»Jeseni bomo ponovno izvedli Dan
za krepitev zdravja v Kranju in drugih
občinah znotraj upravne enote Kranj,
kjer bomo izvajali testiranje telesne
pripravljenosti, merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter izvajali tehnike sproščanja,« sta napovedala sogovornika. Za več informacij o delavnicah
jih lahko pokličete na številko 030 450
664 ali se nanje obrnete po e-pošti na
naslov delavnice@zd-kranj.si. Objave
imajo tudi na spletni strani ZD Kranj in
na socialnih omrežjih.

Mednarodni dan joge tudi v Kranju
Na prvi poletni dan, 21. junija, poteka tudi mednarodni dan joge, ki ga je
leta 2014 z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov,
predlog pa je podprlo rekordnih 177 od 193 držav članic. Gre za čas, ko
ljudje po svetu namenjajo posebno pozornost vadbi joge, s katero želijo
ustvarjati harmonijo in mir v sebi in okolici, so sporočili iz Društva Joga v
vsakdanjem življenju Kranj, kjer se bodo prav tako pridružili praznovanju
dneva joge, in sicer v soboto, 18.junija, od 10. do 11. ure v parku La Ciotat
v Kranju. »Vabljeni vsi, ki vadite jogo, ne glede na to, v kateri skupini, da
bomo praznovali s številnimi udeleženci v mestih po Sloveniji, Indiji in po
celem svetu na način, da bomo skupaj izvedli različne nezahtevne jogijske
položaje – asane. Dogodek je brezplačen,« so povabili v društvu. Glavni
dogodek v Sloveniji bo potekal v okviru Družinskega festivala Joge v vsakdanjem življenju v naravi v nedeljo, 19. junija, v Mozirskem gaju. A. Š.

Nenehnostremenjekizboljšavam,pravapomočkupcuspravimi
rešitvamiinproizvoditervrhunskekomponentesovsodobnem
časuključnizauspešnoširjenjezaupanjainsodelovanjaspartnerji.
VpodjetjuINES,d.o.o.,kinatrguobstajaževečkot30let,ssvojim
nenehnimvlaganjemvstrojniparkinkrepitvijokolektivauspešno
poslujemotudinamednarodnempodročju.Vsetopanamomogočajo
tudivisokistandardikakovostiinnenehneizboljšave,predvsempa
motivirani,sposobniinprizadevnisodelavci.

ZAPOSLIMO:
DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž)
enoizmenski delovni čas - dopoldanski
Monter hidravličnih cevi (m/ž)
dvoizmenski delovni čas med 7. in 18. uro
Trgovec v trgovini s tehničnimi izdelki (m/ž)
dvoizmenski delovni čas med 7. in 18. uro
CNC operater/programer (m/ž)
enoizmenski delovni čas - dopoldanski

Pričakujemo:

·
·
·
·
·

 inamičnostinveseljedodelaskupci,željopopridobivanju
d
novihznanjinsrečevanjuznovimiizzivi,
spoštljivodnosdokupcevinsodelavcev,
učinkovitostdela,
prilagodljivostinzmožnosttimskegadela,
poštenostinpripadnostpodjetju.

Ponujamo:
·
·
·
·
·
·

 elozanedoločenčas,
d
dober kolektiv,
dinamičnodelo,
možnostnapredovanj,
stimulativnonagrajevanje,
priložnostzaosebniinkariernirazvoj.

Čeželitepostatičlannašeekipe,vasvabimodapošljetepisnoprijavo,
kivsebujedokazilaoizobrazbiterkratekživljenjepispoe-poština
zaposlitev@ines.sialinanašnaslov:INESd.o.o.,Kidričevacesta58,
4220ŠkofjaLoka.

OPERATER V
KLICNEM CENTRU

SERVISER
Ste navdušeni nad
avtomobilsko industrijo?
Se spoznate na servisiranje
in vzdrževanje vozil? Ste
pripravljeni na usposabljanje
in učenje?
Prijavite se na delovno mesto serviserja
vozil ter se pridružite ekipi v mehanični
delavnici Avtotehne VIS Kranj.

Ste komunikativni, sproščeni
in prijazni? Vam je delo s
strankami v veselje?
Si želite dinamičnega in
pestrega dela v krogu
prijetnih ljudi?
Prijavite se na delovno mesto operaterja
v CRM centru ter se pridružite ekipi
klicnega centra Avtotehne VIS v Ljubljani.

Nudimo vam TAKOJŠNJO ZAPOSLITEV s STIMULATIVNIM NAGRAJEVANJEM in prijetno
delovno okolje z NAJBOLJŠIMI SODELAVCI ter SPROŠČENIMI POSLOVNIMI ODNOSI.
Veselimo se vaše vloge z življenjepisom in morebitnimi referencami
najkasneje do 30.6.2022 na elektronski naslov zaposlitev@avtotehna-vis.si
s pripisom »Serviser« ali »Operater v klicnem centru«.

Smo največji proizvajalec potiskanih zloženk v Sloveniji. Na podlagi nenehnega
vlaganja v razvoj in tehnologijo svojim strankam zagotavljamo izdelke in
storitve na najvišjem nivoju. Skozi leta smo vzpostavili številna dolgotrajna
partnerstva z naročniki iz farmacevtske industrije, prehrambne industrije in
industrije izdelkov za osebno nego in kozmetiko.

V EGP ZAPOSLUJEMO
Pridružite se naši dinamični ekipi v Škofji Loki.
Prosta so naslednja delovna mesta (m/ž):
operater na stroju
tiskar
pomočnik (v proizvodnji)




Izbranim kandidatom nudimo zaposlitev v uspešnem in urejenem podjetju z jasno razvojno strategijo.
V našem kolektivu boste imeli priložnost razvijati strokovna znanja s področja grafike. Opisi delovnih mest in
pogoji za zasedbo so objavljeni na spletni strani www.mojedelo.com.

Vabimo vas, da nam pošljete svojo ponudbo z življenjepisom na naslov: kadrovska@egp.si.
Vaše prijave sprejemamo do zapolnitve delovnih mest.
www.egp.si

PROSTA DELOVNA MESTA
V PROIZVODNJI IN PODPORNIH ODDELKIH

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

NAČRTOVANA NOVA STAVBA

AKTUALNI RAZPISI:

BOSCH REXROTH d.o.o.
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka

080 80 16
zaposlitev@bosch.com

Zaradi širitve poslovanja
iščemo več sodelavcev za delovni mesti:

FILC V ISKANJU
SODELAVCEV
Družba Filc je k rasti in razvoju usmerjeno
škofjeloško podjetje, ves čas v iskanju novih
sodelavcev, ki jim poleg dobrega plačila nudijo
še vrsto drugih ugodnosti.
Filc je svetovno prepoznaven proizvajalec naprednih materialov,
ki se uporabljajo predvsem v gradbeni in avtomobilski industriji.
Njihov paradni konj je lastna blagovna znamka DR!PSTOP, ki
predstavlja inovativen način reševanja težav s kondenzacijo na
neizoliranih kovinskih strehah, njihovi proizvodi pa so vgrajeni
tudi v številne priznane avtomobilske znamke.
Zgodovina podjetja sega v leto 1937 v Mengšu, kjer imajo še
danes proizvodni obrat. Manjša enota deluje tudi v Lendavi,
sicer pa sta glavnina proizvodnje in sedež družbe v poslovni
coni na Trati v Škofji Loki. Od leta 2020 so del nemške skupine
Freudenberg, s katero se ujemajo tudi v vrednotah, ki jih gojijo.
Lani je družba dosegla nov mejnik, ko je vrednost prodaje
presegla sto milijonov evrov.
Družba skupaj zaposluje 375 ljudi, povprečna starost zaposle
nih pa je manj kot 40 let.
Kot izvozno naravnano podjetje so zavezani k razvoju in rasti.
Trenutno na Trati nameščajo novo linijo. Gre za investicijo v
vrednosti več kot deset milijonov evrov, ki jo financirajo iz
lastnih sredstev, odprtja pa se nadejajo julija letos. Investicija
bo prinesla tudi 25 novih delovnih mest. Prav zato so v podjetju
stalno v iskanju novih zaposlenih. Za delo v proizvodnji iščejo
predvsem posameznike z vsaj poklicno izobrazbo strojne,
elektro, mehatronične ali druge tehnične smeri. »Predvsem si
želimo zaposlovati sodelavce, ki imajo tehnično žilico in željo

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)
SKLADIŠČNI MANIPULANT (m/ž)
Več informacij in prijave na www.filc.si
po razvijanju in napredovanju. Veliko vlagamo v rast in razvoj
podjetja, imamo tehnološko napredne proizvodne linije,
zato želimo, da tudi naši zaposleni napredujejo in se strokov
no razvijajo,« pravi Nina Kraševec, vodja kadrovske službe v
podjetju, kjer so zavezani tudi k dobremu počutju zaposlenih
na delovnem mestu. »Osnovni material, ki ga uporabljamo
v proizvodnji, je poliester, iz katerega so denimo izdelane
tudi plastenke ali oblačila. Gre torej za material, s katerim se
vsakodnevno srečujemo v našem vsakdanjem življenju in ni
nevaren za zdravje. Tudi delovni pogoji so optimalni, saj so
prostori čisti in klimatizirani, uravnavamo pa tudi vlažnost
zraka, kar je potrebno tudi zaradi zagotavljanja kvalitete naših
izdelkov,« pa pojasnjuje vodja proizvodnje Darko Radonić in ob
tem dodaja, da samo delo ni monotono ali fizično zahtevno.
Poleg stimulativnega plačila, vsakoletno izplačanega maksi
malnega regresa (letos so ga izplačali v višini 2000 evrov) in
nagrade za delovno uspešnost (13. plača), za zaposlene skrbijo
tudi s pozornostmi, kot so sveže sadje in napitki. Zaposlenim
sofinancirajo športne vadbe ter omogočajo ugodno letovanje
v lastnih počitniških kapacitetah. Marsikoga prepriča tudi
delavnik. Čeprav proizvodnja teče ves čas, so zaposleni prosti
vsak drugi konec tedna in vsak četrti teden.
Veliko stavijo na dobre medsebojne odnose. Vsako linijo namreč
vodijo majhne ekipe od treh do petih sodelavcev, ki morajo
med seboj dobro sodelovati. »Poleg odgovornosti, dolgoročne
usmerjenosti, osredotočenosti na kupca in inovativnosti so
ena naših vrednot tudi dobri medsebojni odnosi, zato takšne
lastnosti iščemo tudi pri novih sodelavcih,« zaključuje Darko
Radonić.

Biti del Goodyearjeve
ekipe se obrestuje
Če iščete dolgoročno stabilno zaposlitev z
možnostjo razvoja in napredovanja, je Goodyear
Slovenija zagotovo pravo podjetje za vas.
Goodyear Slovenija zaposluje 1.700 sodelavcev in je že več
kot 20 let del mednarodne družbe Goodyear.
Za delo v podjetju zaposleni prejmejo nadpovprečno in stimulativno plačilo. Podjetje izplačuje maksimalen neobdavčen znesek regresa (letos 1.927 EUR), načrtovana je tudi letna
nagrada za poslovno uspešnost. Po enem letu zaposlitve jih
vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje.
Dobro delo je prepoznano in nagrajeno, zato imajo v podjetju razdelan sistem nagrajevanja. Vsako leto nagradijo jubilante in zanje organizirajo posebno prireditev. Zaposleni
imajo možnost izpopolnjevanja in napredovanja, tudi s financiranjem študija ob delu. Prednost velikega podjetja je tudi,
da lahko s pridobljenimi izkušnjami na različnih delovnih
mestih, internimi izobraževanji in programi razvoja zaposleni
napredujejo praktično od operaterja do vodstvene funkcije.
Zaposlenim omogočajo različne oblike brezplačne rekreacije,
skrb za zdravje pa je nagrajena s praktičnimi nagradami in stimulativnimi dodatki. Goodyearovci imajo preko prostovoljskih projektov možnost narediti nekaj dobrega tudi za svojo
lokalno skupnost.
Biti del Goodyearjeve ekipe prinaša številne ugodnosti tudi
za družinske člane. Enkrat letno organizirajo prireditev za
sodelavce in njihove družine, poleti za nekaj dni poskrbijo za
aktivno varstvo otrok med počitnicami, decembra pa otroke
obišče Božiček.

EKIPA, KI VAS
PRIPELJE NA CILJ.
Si želite biti del enega izmed
največjih proizvajalcev
pnevmatik na svetu?
Tu je vaša priložnost. Pridružite se nam
in se razvijajte skupaj z nami.

RAZPOLOŽLJIVA
DELOVNA MESTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inženir za kakovost in tehnologijo
Operater v proizvodnji
Orodjar
Tehnik vzdrževanja
Inženir vzdrževanja
Menjalec kalupov
Serviser orodij
Skladiščnik viličarist
Organizator mednarodnih prevozov
Koordinator varnosti in zdravja pri delu
Gasilec reševalec

Več o pogojih dela si lahko preberete na naši
spletni strani goodyear-slovenija.si/o-nas/
zaposlitev.
Vaše prijave skupaj z življenjepisom ali morebitna
vprašanja pošljite na
zaposlitev@goodyear.com.

V tovarni v Kranju iščejo predvsem proizvodne operaterje
z višjo stopnjo tehničnih znanj ter strokovne sodelavce s
srednjo in visoko izobrazbo.

ODGOVORNO
UPRAVLJAMO
Z VAŠO LASTNINO.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

∆04 2068 700
∆www.domplan.si
∆
druzbadomplan
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Ponudba vrtnega programa in lesenih izdelkov

A KC IJ A !
OKROGLICE, OKROGLI STEBRIČKI
impregniran bor
različne dimenzije

od 3,39 €

A KC IJ A !
KVADRATNI STEBRIČKI
impregniran bor
različne dimenzije

od 9,08 €

A KC IJ A !

A KC IJ A !
LESENI PODEST
impregniran bor
50 x 50 cm

4,66 €

OGRAJA VAMPIR
impregniran bor
114 x 45 cm

5,89 €

A KC IJ A !
MEJNE PALISADE
impregniran bor
različne dimenzije

•
•
•
•
•

od 11,99 €

SKOBLJANE LETVE
smreka,
različne dimenzije

od 2,58 €

Police in razrez po meri
Kuhinjski pulti
Iverne plošče in iverali
Letve iz masivnega lesa
Lepljene plošče

www.slovenijales.si

LEPLJENE PLOŠČE
smreka/jelka,
različne dimenzije

•
•
•
•

od 4,89 €

ZUNANJI POD
impregniran bor
25 x 144 x 4000 mm

29,99 € / m2

Pohištvo po meri
Okovje in orodje
Lepila, barve in laki
Notranja vrata

0590 77 188

52 Skrb za okolje

Kranj bodo očistili invazivk
Akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin bo v soboto, 18. junija.
Ana Šubic
estna občina Kranj (MOK) in kranjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN)
bosta v soboto, 18. junija, organizirali akcijo
Očistimo Kranj invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst rastlin na zemljiščih v lasti MOK. Akcija bo potekala na 14 problematičnih lokacijah, pri čemer pa je Andrej Štembergar Zupan s kranjske
enote ZRSVN posebej omenil lokacijo ob Kokri, pri sotočju z Rupovščico, in sicer zaradi velikega števila različnih invazivk.
K sodelovanju pri odstranjevanju vabijo tudi prostovoljce. Akcija naj bi potekala med 9. in 12. uro oz. morda še kakšno uro več, podrobne informacije vključno z
urami čiščenja pa so na voljo na spletnih straneh MOK
in ZRSVN. »Vsi, ki bi želeli sodelovati, naj se prijavijo na
občinski spletni strani,« je pojasnil. Na terenu bodo prostovoljce pri prepoznavanju invazivk usmerjali usposobljeni koordinatorji.
Na območju MOK je sicer zabeleženih 42 invazivnih
tujerodnih vrst rastlin; najpogostejše so žlezava nedoti-

M

Kanadska zlata rozga / Foto: zrSVN
ka, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga ter japonski dresnik. Z odstranjevanjem preprečimo
ali omejimo njihovo širjenje ter posledično zmanjšamo
negativne vplive na biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste, poleg tega pa povzročajo gospodarsko škodo in lahko tudi negativno vplivajo na zdravje
ljudi.
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Sklepanje prodajne pogodbe
Prodajna pogodba je za vsako nepremičnino specifična in vsaka nepremičnina
ima določeno pravno specifiko, ki jo je treba upoštevati pri sestavi prodajne
pogodbe. Pri tem lahko pravni strokovnjak prepozna vse pravne rizike tako z
davčnega kot tudi pravnega vidika. Na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju
prodajne pogodbe, nam je pojasnila odvetnica mag. Darja Bajželj.

Maša Likosar

ri nakupu nepremičnine mora biti kupec pozoren
zlasti na pravne in stvarne napake, ki so tudi najpogostejši razlog spora med kupcem in prodajalcem. Stvarna je tista napaka, ki vpliva na funkcionalnost
stvari ali na dogovorjene lastnosti in odlike. »Med stvarne napake sodijo na primer napake v gradnji, zamakanje
objekta, napake v izolaciji in obstoj plesni v prostorih,« je
pojasnila sogovornica. Pravne napake so na drugi strani
tiste, kjer prodajalec odgovarja, če ima na prodani stvari kdo tretji kakšno pravico, ki izključuje, zmanjšuje ali
omejuje kupčevo pravico, pa o njej kupec ni bil obveščen
in tudi ni privolil, da bi vzel stvar, ki je z njo obremenjena. »Med te napake sodijo na primer neskladna gradnja,
gradnja brez gradbenega dovoljenja ali uporabnega dovoljenja, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, ali
nevpisana bremena,« je dodala.
Odvetnik pri sestavi prodajne pogodbe stranko opozori na vse potencialne rizike glede nakupa ali prodaje

P

Odvetnica mag. Darja Bajželj / Foto: Primož Pičulin

nepremičnine, preveri pravno stanje nepremičnine in
na ta način ugotovi stvarne in pravne napake na nepremičnini. »Prav tako opozori kupca, da mu je prodajalec
dolžan ob pogoju plačila celotne kupnine za nepremičnino izročiti vse listine, ki so potrebne za prepis nepremičnine v njegovo korist. Glede izročitve nepremičnine pa
opozori kupca, da se v prodajno pogodbo zapiše tudi znesek pogodbene kazni za primer, če prodajalec v roku ne
bi izpolnil svoje obveznosti glede izročitve,« je pojasnila.
V 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe mora prodajalec vložiti tudi napoved za odmero davka na promet nepremičnin na območni enoti FURS, hkrati mora priložiti
originalno prodajno pogodbo in dokazilo o lastništvu.
»Po samem zakonu je prodajalec dolžan plačati dvoodstotni davek na promet nepremičnin, seveda pa se stranki v prodajni pogodbi lahko dogovorita, da strošek trpi
kupec,« je dejala odvetnica mag. Darja Bajželj in dodala:
»Kadar fizična oseba proda nepremičnino pred potekom
15 let imetništva, je zavezana tudi k vložitvi napovedi za
odmero dohodnine od dobička iz kapitala.« Poleg omenjenih stroškov pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine lahko nastane še strošek plačila za posredovanje,
ki ga nepremičninska družba lahko zaračuna le naročitelju, poleg tega še strošek overitve podpisa na prodajni
pogodbi, strošek notarskega zapisa prodajne pogodbe in
strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, za katere se stranki sami dogovorita, katera bo nosila določene
stroške.
Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da ima bodisi
ena bodisi vsaka od njiju pravico odstopiti od pogodbe,
če da odstopnino. »Če stranka, ki ima pravico odstopiti
od pogodbe, izjavi drugi stranki, da bo dala odstopnino,
ne more več zahtevati izpolnitve pogodbe,« je poudarila.
Če pogodbeni stranki nista določili, do kdaj lahko upravičena stranka uresniči pravico odstopiti od pogodbe,
lahko to stori, dokler ne poteče čas, določen za izpolnitev
njene obveznosti. Pravica odstopiti od pogodbe preneha
tudi, če upravičena stranka začne izpolnjevati svoje obveznosti iz pogodbe ali sprejemati izpolnitev od druge
stranke.
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Omogočimo omari, da »zadiha«
Kranjčanka Tjaša Justin, po poklicu arhitektka, je svojo metodo pospravljanja
in organiziranja doma poimenovala odhrčkavanje. Pojem izhaja iz angleškega
izraza declutter in zasleduje idejo, da se najprej znebimo tistega, česar ne
potrebujemo, s tem pa omogočimo omari ali prostoru, da »zadiha«.

Maša Likosar

jaša Justin je že med študijem
na fakulteti za arhitekturo
opravljala različna dela, povezana z notranjim oblikovanjem, kasneje je izkušnje pridobivala z delom
v arhitekturnih birojih in salonih
kopalnic in pohištva. Poklicno pot
je začela s projektiranjem objektov
in urejanjem gradbenih dovoljenj.
Njeno pozornost je pritegnila tudi or-

T

ganizacija prostorov in t. i. odhrčkavanje. »Slovenci radi 'hrčkamo', in to
brez težav priznamo, zato lahko tudi
'odhrčkavamo' oziroma se poslovimo od predmetov, ki jih ne potrebujemo,« je pojasnila.

za iskanje oblačil in spraševanje, kaj
bomo pa danes oblekli,« je poudarila. Urejanje omare določenim posameznikom predstavlja stres in v takem primeru Justinova svetuje, da
se obrnejo po pomoč. »Skupaj bomo
pregledali omaro in ustvarili sistem,

Omare so natrpane in neurejene
Pospravljena in urejena omara
bi morala biti nekaj običajnega, a
kot dodaja sogovornica, veliko ljudi vsa oblačila hrani in tako postanejo omare natrpane in neurejene.
»Zjutraj zato porabimo veliko časa

Urejene omare so manj
stresne, nam prihranijo čas,
energijo in denar.

Izkoristite
ugodno ponudbo!

BREZPLAČNA IZMERA
Izberite kvaliteto
po super cenah!

ki bo pregleden in logičen. Tako bo
vzdrževanje reda v omari na dolgi
rok veliko lažje,« je povedala.
Svetovanje je primerno za vse
omare in prostore, kjer ima posameznik občutek, da sam ne zmore
in potrebuje pomoč nekoga, ki ga bo
znal usmeriti. »Po pomoč se običajno obrnejo tisti, ki sprva poskusijo
sami, a se jim nekje zatakne. To se
sicer zgodi velikokrat, saj si zadajo
preobsežen načrt. Težko je namreč
narediti vse naenkrat, in če si ob
tem sam, te lahko urejanje omare
ali prostora hitro mine, saj je tudi
fizično in psihično naporno,« je povedala.

Najprej pripravimo štiri kupe
Ko se lotimo urejanja in pospravljanja omare, najprej pripravimo štiri
kupe. »Eden je za kose, ki ostanejo,
drugi za smeti, tretji za kose, ki jih
bomo podarili ali prodali, in četrti za

Tjaša Justin je arhitektka, ki pomaga pri urejanju in pospravljanju omare na način t. i.
odhrčkavanja. / Foto: osebni arhiv Tjaše Justin
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»Slovenci radi 'hrčkamo', in
to brez težav priznamo, zato
lahko tudi 'odhrčkavamo'
oziroma se poslovimo
od predmetov, ki jih ne
potrebujemo.«

Ko se lotimo urejanja in pospravljanja omare, najprej pripravimo štiri kupe. / Foto: Maša
Likosar

kose, za katere se ne moremo odločiti,« je pojasnila. Vse obleke najprej
zložimo iz omare in se že medtem
odločimo, kaj ostane in kaj ne. Ob
tem se tudi vprašamo, kdaj smo nazadnje oblekli določen kos, ali nam
je še prav in ali bi ga ponovno kupili.
Ko je omara prazna, jo počistimo
in osvežimo. Sledi načrt urejanja,
ki ga oblikujemo na podlagi vprašanj, kaj največ uporabljamo in kje je
najprimernejši prostor, da so ti kosi
pospravljeni. »Kosi, ki so pogosto
v uporabi, morajo biti lahko doseg-

ESTETSKA PREFINJENOST IN DOVRŠENOST
Kot strokovnjaki na svetovni ravni si prizadevamo za vrhunski
dizajn in tehnološko dovršenost na vseh tipih površine.
Arhitektom, notranjim oblikovalcem in končnim uporabnikom
želimo ponuditi keramiko, ki bo kar najbolj ustrezala različnim
arhitekturnim slogom in ambientom, najsi gre za oblikovanje
stanovanjskih, poslovnih ali javnih prostorov.

PROMO SALON ATLAS CONCORDE
Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj, vhod C1
mateja@kl-invest.si | 041 436 037
@atlasconcorde.slovenija | www.kl-invest.si
ponedeljek - petek od 12:00 do 18:00,
sobota med 9:00 in 12:00, oziroma po dogovoru
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ljivi. Kose, ki oblečemo le občasno,
pa lahko pospravimo nižje ali višje. Vse pa zložimo po kategorijah in
po barvah. Pogledamo tudi, če se da
omaro preurediti, da bo bolj funkcionalna,« je razložila. Ko smo končali, je omara organizirana, ob tem je
iskanje najljubše črne majice enostavnejše in hitrejše, saj točno vemo,
kje je. »Tudi vzdrževanje je lahko, saj
vemo, kam moramo določeno stvar
pospraviti, in tudi če se zgodi, da je
v omari spet nered, je red hitro spet
vzpostavljen.«

hitro uničeni,« meni Justinova, ob
tem pa dodaja: »Pomembno je, da
se opazujemo in ugotovimo, koliko oblačil in katera potrebujemo, v
katerih se dobro počutimo in koliko prostora imamo. Smiselno se je
znebiti kosov, ki jih že vrsto let nismo oblekli, in kosov, ki so uničeni in
premajhni.«

Prihranimo čas, energijo in denar
Pri urejanju omare ne potrebujemo posebnih pripomočkov, pomaga
le kakšna dodatna škatla, sploh če

Bolje manj kakovostnih kot več
cenenih
Koliko kosov oblačil bomo obdržali, je odvisno od posameznikovega načina življenja, službe in
razpoložljivega prostora. »Nekateri
potrebujejo več, drugi manj. Sem pa
zagovornik, da je bolje imeti manj
kakovostnih kosov, ki se uporabljajo, kot pa več cenenih kosov, ki bodo

Pospravljena in urejena
omara bi morala biti nekaj
običajnega, a veliko ljudi
vsa oblačila hrani in tako
postanejo omare natrpane in
neurejene.

nimamo predalov. »Če je v omari
vzpostavljen sistem, ki deluje, je dovolj, da enkrat mesečno pregledamo,
če kakšen kos ni na svojem mestu,«
je dodala.
Način urejanja in pospravljanja
je sicer pri vseh vrstah omar enak.
»V vsaki omari je treba pregledati,
kaj uporabljamo in potrebujemo. Pri
shrambi dodatno pregledamo še
rok uporabe živil,« je dejala. Morda
smo nekoliko občutljivejši pri sentimentalnih kosih in v takih primerih
Justinova vpraša: »Ali dejansko potrebujete določeno stvar, da se spominjate dogodka, ali pa bi bila dovolj
fotografija, shranjena v telefonu? Če
potrebujemo fizični kos, pripravimo
škatlo in vanjo zložimo vse sentimentalno. Edino pravilo je, da gre v
škatlo toliko sentimentalnih stvari, kot je velika škatla,« je povedala
in še poudarila: »Urejene omare so
manj stresne, nam prihranijo čas,
energijo in denar.«

OHLAJEN IN ČIST ZRAK
PREMIUM KLIMATSKA NAPRAVA

NA NADMORSKI VIŠINI VAŠEGA DOMA.

Več na eltron.si in tel. 04/828 05 55

• tehnologija
proti bakterijam in virusom v
zraku ter na površinah
• stilska dovršenost
• pametno upravljanje
•i
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Negotova situacija v Revozu
Neredna dobava elektronskih sestavnih delov, ki jih vgrajujejo v Renaultova
vozila, ustavlja proizvodnjo in zmanjšuje število zaposlenih.

R

evoz je lani, v zahtevnih razmerah krize z oskrbo polprevodnikov in težavah, ki so bile povezane s posledicami epidemije covida-19, proizvedel
95.797 vozil, kar je 31 odstotkov manj kot leta 2020. Zaradi krčenja proizvodnje so v Revozu primorani prilagajati
izmensko delo in zmanjševati število zaposlenih. Konec
septembra lani je bilo v Revozu okoli 2.400 zaposlenih, to
pa je približno tisoč manj kot pred začetkom pandemije
covida-19. Letos se težave nadaljujejo, število zaposlenih
naj bi do konca leta zmanjšali še za 450. Sindikalist Slavko Pungeršič je za STA napovedal, da naj bi v Revozu konec leta zaposlovali približno 1.600 ljudi.
Novomeški Revoz trenutno proizvaja dva modela:
Twingo z motorjem na notranje izgorevanje in v električni različici ter Clio. Letos marca so zaključili s
proizvodnjo modela Smart forfour. Ob tem je vodstvo

V Revozu so doslej proizvedli že več kot 4,5 milijona vozil. / Foto: Revoz

© s. staub

RENAULT CAPTUR
E-TECH HIBRID

že za

179 €

/mesec*
5 let podaljšanega jamstva**
z dodatnih 400 € popusta pri menjavi Staro za novo***
*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR evolution E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 23.290 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni Fleksi popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financial Services.
Informativni izračun je narejen na dan 23. 5. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 5.885,64 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 4,99 % in polog v višini
6.947,15 €. EOM je 6,27 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 179 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 10.457,21 €. Skupna finančna
obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 19.585,75 €, od tega znašata zavarovalna premija 209,78 € in strošek odobritve kredita 326,86 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo
obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo,
po vnaprej določenih pogojih. Velja preko Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej).
***Ob nakupu novega vozila Captur E-Tech hibrid v primeru zamenjave Staro za novo kupec prejme 400 € dodatnega popusta. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter
že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo
standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

renault.si

www.avtohisa-real.si
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Renaulta napovedalo, da bodo predvidoma čez dve
leti zaključili tudi proizvodnjo modela Twingo. Proizvodnjo bodo obdržali do začetka veljave evropskega
okoljskega standarda za motorje Euro 7, kar se bo po
napovedih zgodilo sredi tega desetletja. V tem trenutku še ni znano, s katerim modelom bodo zapolnili
sproščene kapacitete, prav tako še ni dokončnih informacij glede možnosti, da bi v Revozu morda izdelovali
kakšen avto druge blagovne znamke. Sicer je bilo že
lani v medijih zaslediti, da bi lahko Revoz proizvajal
tudi za Mitsubishi. Gre za to, da bo Renault za svojega
japonskega partnerja Mitsubishi za evropski trg izdeloval dva modela. Renault in Mitsubishi sta del zavezništva, ki vključuje še japonski Nissan. Mitsubishi je
zaradi zniževanja stroškov razvoj lastnih modelov za
evropski trg ustavil, prodaja modelov, ki bi jih zanj proizvedel Renault, pa bi mu kljub temu omogočila ohranitev prisotnosti v regiji.
Iz Revoza so še sporočili, da glede obetov za prihodnost ne morejo dati nobenih konkretnih informacij,
saj je trenutna situacija zelo negotova, predvsem zaradi
oskrbe s polprevodniki in globalnega prestrukturiranja
avtomobilske industrije. Skupina Renault in z njo tudi
Revoz se še vedno ubadata z velikimi težavami na področju oskrbe z elektronskimi deli. Poslovanje je zaradi

tega oteženo, veliko je prilagajanj in sprememb proizvodnih načrtov. Upajo, da bo jesen vendarle prinesla spodbudnejše novice.
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno

NASVET
STROKOVNJAKA

NOSILCI ZA
KOLESA,
VLEČNE
KLJUKE
IN ORIGINALNA
VLEČNE KLJUKE IN ORIGINALNA
NAPELJAVA ZA PRIKLOP

-30%
Ponudba velja od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o.,
AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o.,

peugeot.si
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Nekateri vidijo izjemno priložnost.
Mi vidimo pot do uspeha.

Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj,
tel: 04 27 00 270, www.avtohisavrtac.si

Audi e-tron Sportback
Audi e-tron od 59.990€

od 61.780€

Podatki o porabi in emisijah Audi e-tron in Audi e-tron Sportback:
Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 24,0 - 21,4. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisijska stopnja: AX. Emisije CO₂ so odvisne od vira
električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na audi.si.

NAJUGODNEJŠA

PONUDBA
HIBRIDOV
PREVERITE IZJEMNO PONUDBO BOGATO OPREMLJENIH VOZIL
IZ ZALOGE, PO UGODNIH CENAH IN Z BONUS FINANCIRANJEM!

FIAT 500 HYBRID od 11.990 EUR FIAT PANDA HYBRID že za 10.690 EUR
AVTO MOČNIK, JEZERSKA CESTA 135, KRANJ, TELEFON: (04) 281 77 20
Povprečna poraba goriva: 7,7 – 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 170 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0483 – 0,0217 g/km. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Navedena cena 11.990 EUR velja za model Fiat 500 Hybrid CULT 51
kW (70 KM) Lounge iz zaloge in že vključuje redni popust. Navedena cena 10.690 EUR velja za model Fiat Panda Hybrid 51 kW (70 KM) Easy iz zaloge in že vsebuje redni popust. Ob nakupu
novega vozila s financiranjem pri Summit Leasing prejmete dodaten popust v višini 1.000 EUR, ki je že vključen v navedeni ceni, ter brezplačno storitev Fiat 5 Plus. Akcijska ponudba velja
do razprodaje zalog. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Podrobnejše informacije in pogoji storitve Fiat 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana.

fiat.si

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

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.

DRIVE TOGETHER

AV T O M O Č N I K d . o . o .
J E Z E R S KA C E STA 1 3 5 / 4 0 0 0 K RA N J
tel.: 04 281 77 17

Avtohiša Močnik,Britof 162, Kranj
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62 Horoskop

OVEN
21. marec–21. april

Ljubezen: Kolikor boste vložili v odnose,
se vam bo na dolgi rok podvojilo. Že
dolgo niste imeli take priložnosti, zato
se potrudite. Finance: Vaša vrednostna
lestvica se spreminja! Zdravje: Pesem
Tine Turner Simply the best bo ta mesec
vaš moto, kajti počutili se boste odlično
in to se bo jasno odražalo.

BIK
22. april–20. maj
Ljubezen: Trenutno ste na vodilnem
položaju na vseh področjih, lahko
odločate, kako in kaj dalje, vendar
pazljivo, da se ne zaletite. Finance: Dobri
odnosi s sodelavci in nadrejenimi se
bodo obrestovali. Zdravje: Napolnite si
baterije, kajti prihaja poletje, ki bo lahko
izsušilo vir energije. Roža brez vode ne
preživi.

DVOJČKA
21. maj–21. junij

Ljubezen: Niste tako lahkotni, kot bi
človek pričakoval v tem obdobju. Brez
skrbi, konec meseca bo bolje. Finance:
Ko se bodo zadeve sprostile, bodo malce
trpele tudi finance, ampak saj za to pa so,
kajne? Ne varčujte preveč. Zdravje: Vaša
intuicija bo zacvetela in zaslutili boste
stvari, o katerih se vam ni sanjalo.

RAK
22. junij–22. julij
Ljubezen: V začetku meseca se bodo
tudi za vas sprostile prijetnejše
energije in komunikacija vam bo lažje
stekla. Finance: Vložili boste vase,
kar je najboljši način za potrošnjo
financ. Sebe boste dali na prvo mesto.
Zdravje: Privoščite si malce več
počitka, to pomlad imate občutek lažne
superiornosti.

LEV
23. julij–23. avgust

Ljubezen: Junij vam bo bolj naklonjen pri
odnosih in tudi več časa boste namenili
najbližjim. Finance: Na službenem in
finančnem področju se bodo energije
končno zamenjale in spet boste v svojem
elementu. Zdravje: Minulo obdobje, je
bilo težavno in je pustilo nekaj posledic,
toda s tem ne bo težav.

DEVICA
24. avgust–23. september
Ljubezen: Čeprav so vam največkrat
kontakti velika muka, se jih boste tokrat
morali lotiti in biti vi tisti, ki boste
stegnili roko k drugim, ne obratno.
Finance: Tudi vas bodo sveže energije
ponesle na nove poslovne poti. Zdravje:
Še vedno se posvečajte svoji notranjosti,
saj še niste zunaj napornega področja.

TEHTNICA
24. september–23. oktober

Ljubezen: Čas je naklonjen potovanju, še
posebno če boste s seboj vzeli sorodno
dušo. Ne bo vam žal. Finance: Zaradi
morebitnega potovanja se bodo finance
zmanjšale, toda skoparjenje človeka tako
ali tako ne pripelje nikamor. Zdravje:
Izkoristite energijo za izgradnjo svoje
notranje trdnosti pred poletno vročino.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november
Ljubezen: V odnosih boste morali
postaviti meje in se celo postaviti zase,
drugače z rezultati ne boste zadovoljni.
Finance: Če na poslovnem področju niste
preveč zadovoljni, je mogoče čas, da se
ozrete naokoli. Izbrusite življenjepis.
Zdravje: Težki časi so za vse, zato
duhovne vaje po izbiri ne bodo odveč.

STRELEC
23. november–21. december

Ljubezen: Ponovno se boste znašli v
dobri koži oziroma boste imeli občutek,
da ste na konju, kar se tiče odnosov z
najbližjimi. Finance: Tudi na poslovnem
področju boste lažje zadihali, izkoristite
svoje komunikacijske sposobnosti.
Zdravje: Ne smete toliko razmišljati, kaj
vse je slabo, ampak kaj vse je dobro.

KOZOROG
22. december–20. januar
Ljubezen: Izkoristite ta čas in se povežite
z nekom, s komer ste že v dobrih
odnosih. Finance: Kdaj pa še vam v
financah in na poslovnem odnosu ni
šlo? Ne ustvarjajte nepotrebne drame.
Zdravje: Razpeti boste med zasebnimi in
poslovnimi zagatami. Ne smete pozabiti,
kaj je najpomembnejše … Posel že ne,
kajne?

VODNAR
21. januar–19. februar

Ljubezen: Če ste samski, se lahko
dobesedno spotaknete ob sorodno dušo,
vezanim bo pa zelo lepo, predvsem med
smelo romantiko. Finance: Če ste imeli
občutek poslovnega zastoja, se bo to
spremenilo. Zaprašilo se bo. Zdravje: Spet
boste lažje migali in tako pred poletjem
poskrbeli za dobro fizično počutje.

RIBI
20. februar–20. marec
Ljubezen: Veliko časa boste preživeli
v spominih, ki bodo krožili okoli vas.
Kar prepustite se jim, napolnili vas
bodo z energijo. Finance: Gradili boste
stabilnost in vztrajnost, kar je tudi prav,
saj potrebujete denar. Zdravje: Bolj kot s
fizičnim se boste ukvarjali s psiho, kar je
za vas v dani situaciji idealno.

Ujemite zadnjo priložnost za
UGODEN nakup talnih oblog

Vinil za lepljenje od 18,90 €/m2
Vinil klik od 29,90 €/m2
AKCIJSKE CENE določenih dekorjev

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

Gotovi parket hrast
rustik, krtačen, oljen/lakiran
dim. 1900x190(150)x14 mm
Akcijska cena: 51,90 €/m2
Ostali gotovi parketi
že od 36,90 €/m2

www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

T: 040 418 251, 04 204 27 14

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak
na tej strani napačno navedeni. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah.
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30. 6. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem.
Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus
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Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000
Telekom Slovenije Qlandia Kranj
TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

