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Art optika Kranj vas vabi na ogled  
nove kolekcije očal in pregled vida.

Obenem vsem obstoječim  
in novim strankam voščimo srečno,  
razigrano in zdravo novo leto 2022! 

Se vidimo!

ART OPTIKA, Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250

Obiščite nas v PE Kranj, Ljubljanska c. 30 | T: 04 235 50 50 | www.etis.si

Plačilo do  

24  
obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega 
potrošniškega kredita Summit Leasing 

brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobne informacije in izračun za izbrani 

aparat so vam na voljo v vseh naših PE.

VAŠA  
KUHINJA.  

NAŠE  
STROKOVNO  

ZNANJE.
Našim strankam ponujamo 
svetovanje pri načrtovanju  
in opremi celotne kuhinje.

Izbira kakovostnih gospodinjskih 
aparatov je pomembna saj vam le-ti 
olajšajo vsakodnevna opravila. Če pa 
jih lahko dobite takoj, še toliko bolje.

Hladilniki, kuhalne plošče, pečice, 
pomivalni stroji, nape, raznovrstni 
veliki in mali gospodinjski aparati... 

vse to imamo na zalogi.

Etis_Oglas_PEKranj_KuhinjeSvetovanje_176x120_Kranjcanka.indd   1 23/11/2021   09:57
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je me seč na pri lo ga  
Go renj ske ga gla sa  

Izdajatelj: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri ja Volč jak  

Ured ni ca:
Ana Šubic

Ko mer ci a list: 
Ja nez Čim žar, T: 041/704 857

Oblikovanje  
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
 
Pri pra va za tisk:
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 

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

Raz nos: 
Poš ta Slo ve ni je, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
Te le fon: 04/201 42 00 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201 42 47 

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

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 99. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 14. decembra 2021,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
priložena je Gorenjskemu glasu, prejela 
so jo vsa gospodinjstva v kranjski 
občini.

Kranjčanka 12

Na naslovnici:  
Andrej Štular in Petra Stare
Foto: Tina Dokl
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4 I LUTKARSTVO JE 
CELOVITA UMETNOST
Andrej Štular in Petra Stare sta partnerja in 
starša dveh najstnic, a tudi kreativna sode-
lavca in neutrudna raziskovalca v kulturi. Če 
ju nebo omejuje, da v ustvarjalnem zanosu 
ne posežeta tudi v vesolje, pa je Nebo z 
veliko začetnico tisto lutkovno gledališče, 
v katerem razširjata obzorja in poživljata 
misli tako otrokom kot odraslim.

32 I FUNDACIJA MATEJA 
MOHORIČA
Cestni kolesar Matej Mohorič bo s fundacijo 
pomagal slovenskemu kolesarstvu.

36 I PREŠERNI DECEMBER 
OKRNJEN
Organizatorji upajo, da bo vsaj v zadnjem 
tednu decembra dogajanje v starem 
mestnem jedru Kranja lahko nekoliko bolj 
živahno, že sedaj pa vabijo na sprehod po 
praznično okrašenih ulicah.

14 I Božična skrivnost

30 I Najmlajša ekipa z najmlajšim trenerjem

41 I Naj sneži z Žigo Jelarjem

48 I Ponudbe malo, zanimanja veliko

52 I Darilo gozda vašemu domu
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Besedilo: Igor Kavčič

Ni prostega petkovega večera za 
samozaposlene v kulturi, mar ne? 
Čez nekaj ur bosta v dvoranici 
Otroškega kulturnega centra Krice 
Krace otroke razveselila z lutkov-
no predstavo Ostržek, eno iz boga-
tega nabora Lutkovnega gledališča 
Nebo.
Petra: Ni prostega petka, sobote, včasih 
tudi nedelje ne. Še posebno ob sobotah, 
ko predstave igramo v otroških gledali-
ških abonmajih po vsej Sloveniji.
Andrej: Najin delovnik ni ravno časovno 
določen, kdaj je intenzivnejši, pridejo pa 
tudi obdobja krajših pavz.
Človek se najbrž privadi?
P.: Včasih komaj čakaš, da pride čas za 
počitek, po mirnejšem tednu pa imaš že 
kar slabo vest, da nič ne delaš. Ampak 
tako je. 
Andreja poznam že precej dolgo, 
pa dovolita, da se vrnem nekaj let – 
no desetletij – nazaj v čas, ko smo 
takratna mladina petkove in sobot-
ne večere preživljali v »Delovcu«, 
na plesih v Delavskem domu. Se 
kdaj spomniš na tisto obdobje, in 
če se, ali ti vzbuja nostalgijo, mor-
da kakšne druge misli na neki pov-
sem drugačen čas? 
A.: Na tista leta največkrat pomislim, 
ko primerjam to, kar smo v mladih 
letih imeli mi in – glede na to, da imam 
dve odraščajoči hčeri – kaj ima današ-

Lutkarstvo je celovita umetnost
Andrej Štular in Petra Stare sta partnerja in starša dveh najstnic, a tudi kreativna sodelavca in  
neutrudna raziskovalca v kulturi. Če ju nebo kot mnoge ljudi njune vrste omejuje, da v ustvarjalnem  
zanosu ne posežeta tudi v vesolje, pa je Nebo z veliko začetnico tisto lutkovno gledališče, v katerem  
razširjata obzorja in poživljata misli tako otrokom kot odraslim. Z iskrivima Kranjčanoma se že dolga  
leta srečujem v mestu in povsod tam, kjer diši po kulturi in umetnosti.
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Lutkarstvo je celovita umetnost
Andrej Štular in Petra Stare sta partnerja in starša dveh najstnic, a tudi kreativna sodelavca in  
neutrudna raziskovalca v kulturi. Če ju nebo kot mnoge ljudi njune vrste omejuje, da v ustvarjalnem  
zanosu ne posežeta tudi v vesolje, pa je Nebo z veliko začetnico tisto lutkovno gledališče, v katerem  
razširjata obzorja in poživljata misli tako otrokom kot odraslim. Z iskrivima Kranjčanoma se že dolga  
leta srečujem v mestu in povsod tam, kjer diši po kulturi in umetnosti.

nja mladina. Kje lahko mladina danes 
preživlja svoj prosti čas in kje smo ga 
mi? Danes se dobivajo v lokalih, mlajši 
»zavisavajo« pod kakšnimi nadstreški, 
kjer vedrijo in se družijo. Včasih pa ni 
manjkalo odprtih prostorov za preživ-
ljanje prostega časa, ne mislim samo 
na Delavski dom, ampak tudi na druge 
prostore, namenjene različnim kreativ-
nostim – filmski in foto klub, galerija. 
V prostorih za Staro pošto je bil Klub 
ljubiteljev glasbe, na Stritarjevi ulici 
uredništvo mladinskega glasila Naprej, 
katerega člana sva bila tudi midva. 
Če se dotaknem še »Delovca« – to je 
bil najbrž prvi demokratični disko na 
Gorenjskem in širše. Demokratični 
zato, ker je bila glasba enakovredno zas-
topana glede na uporabnike. Na začetku 
večera so vrteli metal, rok in hardrok, 
ker so didžeji vedeli, da so Ločani, Jese-
ničani in Tržičani bolj nagnjeni k tej 
glasbi. Ko smo tja prihajali mi, so oni 
že tekli na zadnje avtobuse proti domu. 
Kasneje se je vrtela glasba od punka, 
novega vala, različnih rokovskih zvrsti 
do takrat popularne nove romantike in 
deloma tudi že elektronske glasbe.
In zadnjo uro nas je eden organi-
zatorjev plesov Ferid po navadi 
zastonj spuščal na prizorišče ... 
Ampak ti si že v tistih letih svoje 
ustvarjalne poti iskal tudi v foto-
grafiji, seveda ni šlo brez glasbene 

skupine, kasneje si deloval v ume-
tniških skupinah, s katerimi ste 
izvajali različne performanse ...
A.: Fotografiranje sem odkril že v osno-
vni šoli, in ko sem v temnici razvil svojo 
prvo fotografijo, se mi je zdelo, da sem 
čarovnik, da sem naredil nekaj neverjet-
nega. Fotografija me je prevzela in v kio-
sku sem si kupil prvi, zelo preprost foto-
aparat. Sledil je drugi malo boljši, tretji 
in tako naprej. V domači kopalnici sem 
si uredil priročno temnico in sam dol-
ga leta razvijal filme in fotografije. Na 
začetku sem bil zelo ambiciozen, mislil 
sem, da bo to tudi moj poklic. 

V prvem letniku srednje šole sem s 
kolegi ustanovil glasbeno skupino z 
imenom Radostna destrukcija. Naš trio 
je bil inspiriran z alternativno glasbo. 
Imeli smo se za industrijski bend, ker 
smo iz Kranja, Kranj pa je industrijsko 
mesto. Na ostalinah te skupine smo kas-
neje ustanovili novo z imenom Železte-
ater, v katerem smo glasbo povezovali z 
drugimi umetniškimi praksami. Sami 
smo izdelovali instrumente, v svoje nas-
tope pa smo vključevali tudi elemente 
performansa.
Kasneje smo prišli v atelje Cveta Severja 
v Khislstein, kjer je bila neke vrste naša 
kreativna oaza. Ustanovili smo Grupo 
Ultra, skupino za celostno umetnost, ki 
je v sebi združevala vse medije, za kate-
re smo menili, da jih obvladamo – ali pa 
tudi ne. Tu so se že začele pojavljati raz-
lične uprizoritvene prakse, performans, 
lutke, film, fotografija, glasba ...
Seveda pa ni šlo za neko usmerje-
no delovanje, na primer za zaslu-
žek, ampak predvsem za željo po 
izražanju idej, po kreativnosti?
A.: Tako je. To je bilo kreativno preživ-
ljanje prostega časa. Vsak izmed članov 
je sicer počel svoje stvari, v skupini pa 
smo svoja posamezna znanja združeva-
li v skupnih projektih. Bolj nam je šlo 
za to, da bi povedali in pokazali, kaj se 
dogaja v naših glavah, ali da bi prepro-
sto šokirali ljudi. Občinstvu smo želeli 

predstaviti stvari, ki so se nam zdele 
posebne, bizarne in za katere smo vede-
li, da ljudje nanje ne bodo pripravljeni.
Na primer delati hrup v kanjonu 
Kokre?
A.: Na primer organizirati hrupne, 
komaj poslušljive koncerte, med dru-
gim tudi v kanjonu Kokre. Koncept tega 
dogodka je bil narediti koncert zvečer 
ob 22. uri, ko so se ljudje iz večernega 
»šihta« čez kokrški most vračali domov. 
Mi smo bili spodaj pod mostom na tisti 
veliki skali, s seboj smo prinesli kovin-
ske sode, ostanke nekih strojev, skratka 
vse, kar je zvenelo glasno, saj se nismo 

 DRŽAVE NEBA – države, v katerih je LG Nebo gostovalo 
na festivalih: Slovenija, Avstralija, Avstrija, Bosna in 
Hercegovina, Francija, Hrvaška, Indonezija, Italija, Izrael, 
Južna Koreja, Kazahstan, Maroko, Nemčija, Poljska, Rusija, 
Srbija, Tajska, Tunizija, Turčija
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mogli ozvočiti. Bistveno je bilo zganjati hrup. Večerni termin 
smo izbrali zato, da smo imeli zagotovljeno občinstvo, ki nas 
je opazovalo z mostu in si mislilo svoje.
P.: Morda ste jih tudi nekoliko razveselili pred spanjem.
A.: Ali pa vznemirili. 
Velja reči, da gre za bogate izkušnje, iz katerih si črpal 
tudi v svojem kasnejšem ustvarjanju in morda tudi še 
danes, ko je umetniško delovanje tvoj poklic?
A.: Seveda so to bile odlične izkušnje. Sem pa strogo ločil delo 
za plačilo in ustvarjalno delo. Za zaslužek sem izbiral prilož-
nostna dela, pri čemer sem bil pozoren, koliko je kaj plačano 
in za kakšno delo je šlo. Delal sem vse sorte, od vrtnarstva do 
pomoči v mizarski delavnici, skozi sem dal skoraj vse večje 
kranjske tovarne, Savo, Iskro, Tekstilindus, bil sem čistilka, 
več let sem sodeloval pri arheoloških izkopavanjih. Kar sem 
počel v prostem času, pa sem delal zase, za hobi, to je bila 
moja potreba. Nikoli si nisem mislil, da bo prav to nekoč moj 
poklic oziroma da bom od tega živel. 
Je pa bila alternativna scena v tistih letih v Kranju precej živa-
hna.
P.: Delovanje mladih je šlo nekako v širino. Ni štelo, da je v 
redu samo tisto, kar je splošno sprejeto, ampak tudi marsikaj 
drugačnega, mogoče celo ekscesnega. 
Kje sta se potem srečala vidva z Andrejem? 
A.: Tudi Petra je bila punca s scene. Hodila je ven, družili 
smo se, se videvali na ulici, v lokalih, na koncertih in drugih 
dogodkih ... 
P.: Res sva se srečevala na sceni, kot bi se reklo. Po navadi 
sva se nasmihala eden drugemu. Andrej je bil vedno prijazen 
do mene, čeprav se od prej nisva poznala. Bil je tudi nekaj let 
starejši od mene in je že bil del scene. Danes bi rekli, da je bil 

že prekaljen. (smeh) Sem pa tudi jaz hodila v »Delovca« in mi 
je bilo kar hudo, ko se nekega septembra vrata dvorane niso 
več odprla. 
V tistih letih si svojo energijo vlagala predvsem v štu-
dij ...
P.: Kombinirala sem študija na teološki in pedagoški fakulte-
ti. Na slednji me je posebej navduševal Edi Majaron, ki me je 
pritegnil tudi v lutkarstvo. Pri njem sem na obeh fakultetah 
potem tudi diplomirala. Vseskozi pa me je recimo zanimala 
tudi likovna umetnost. Spomnim se, da sem šla z Andrejem 
tudi prvič na beneški bienale. Odtlej ga redno obiskujemo, 
zdaj tudi s hčerama, in sicer nekaj dni šotorimo v enem 

od tamkajšnjih kampov. No, že v času študija sem se zače-
la ukvarjati tudi z lutkami, sprva predvsem na pedagoškem 
področju, danes je lutkarstvo moj poklic.
Lutkovno gledališče Nebo ste ustanovili pred dvajset-
imi leti, vaša prva pa je bila predstava za odrasle z 
naslovom Soba. Kaj je bilo torej prej Soba ali Nebo?
P.: Oboje se je zgodilo hkrati. Oba sva takrat že delovala na 
področju lutkarstva, Andrej bolj kot likovnik in izdelovalec 
lutk, jaz kot mentorica. V Kranju so vsako leto organizirali 
srečanje lutkovnih skupin, imenovano po Saši Kumpu. Dol-
goletni selektor Vladimir Roos je tistega leta potarnal, da je 
prejel samo dve prijavi in je vprašanje, ali srečanje sploh bo. 

Postava prve lutkovne predstave Soba ob 20-letnici LG Nebo: Mare Završnik, Petra Stare in Andrej Štular / Foto: Igor Kavčič

 Bistveno je bilo zganjati hrup. Večerni 
termin smo izbrali zato, da smo imeli 
zagotovljeno občinstvo, ki nas je opazovalo 
z mostu in si mislilo svoje.
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Andrej je bil prepričan, da morava nekaj 
narediti, in naslednji dan sva se prijavi-
la, ne da bi imela pripravljeno predsta-
vo. Spomnim se, da sva šla v ljubljansko 
Kinoteko in pred filmom izpolnjevala 
prijavnico. Kaj hitro sva pristala pri ide-
ji, da lutkovno gledališče poimenujeva 
Nebo, ker je to odprto široko in razno-
liko. Tako bo naše gledališče. Kar se 
predstave tiče, sva vedela samo, da bo 
iz naprstnih glinenih lutk. Naslov Soba 
je nastal pred vsebino oziroma zgodbo, 
ki govori o ženski, ki v sobi razmišlja o 
svojem življenju. Nisva vedela, kje dobi-
ti glasbo, nakar se je pri vratih prostora 
v Khislsteinu, kjer sva ustvarjala, pojavil 
Mare Završnik, ki je k predstavi dodal 
glasbo. 
Predstava Soba je še vedno živa, 
saj smo jo ob letošnji dvajsetletni-
ci spet lahko videli, mar ne?
P.: Tako je. V dvajsetih letih smo z njo 
veliko nastopali na festivalih doma in v 
tujini.
Sta takrat začela razmišljati, da 
bi lutkarstvo lahko postalo vajin 
poklic?
A.: Sploh nisva razmišljala o tem. Vse je 
bilo zelo spontano, to sva počela iz neke 
nuje, potrebe. 
P.: Soba je bila že takoj zelo uspešna, 
še v istem letu sva se predstavila na 
najpomembnejših lutkarskih festiva-
lih pri nas in ena od kolegic nama je v 
glavo vsadila misel: »Če mislita od tega 
živeti, morata začeti delati predstave za 
otroke.« Mogoče je bil to namig, da sva 
začela razmišljati v tej smeri. 
Spomnim se tudi, ko je prijatelj Fran-
ci Sever iz knjižnice poskušal napeljati 
Andreja na to idejo, pa se je zelo upiral v 
stilu – jaz te stvari delam iz sebe, če bom 
za to plačan, to ne bo več to. Počutil se je, 
kot da bo samega sebe izdal, če bo plačan 
za svoje ustvarjanje. Franci pa je rekel, da 
denar zato obstaja, ali ga s svojim delom 
zaslužiš ti ali pa nekdo drugi. Takrat je 
tudi Andrej začel razmišljati, da bi si ure-
dil status samozaposlenega v kulturi. 
A.: Takrat sem bil že zelo dejaven tudi 
na področju stripa, začel sem sodelovati 
z uredništvom revije Stripburger v Lju-
bljani in leta 2000 izdal svoj prvi stri-
povski album Lustri. S Petro sva skupaj 
posnela nekaj kratkih eksperimentalnih 
filmov s kamero Super 8. Skoraj za vsak 
film, ki sva ga naredila, sva dobila kak-
šno nagrado na festivalih neodvisnega 

filma. Ob že omenjeni predstavi Soba 
se je zastavilo vprašanje, kako naprej.
Mogoče je pri najini usmeritvi v lutkar-
stvo pomagalo tudi dejstvo, da so naju 
kolegi iz lutkovne in gledališke srenje 
zelo lepo in nesebično sprejeli medse. 
Potem sva začela pripravljati projekte, 
ki so kasneje postali del stalnega pro-
grama LG Nebo.
P.: Pri lutkah je fino tudi to, da v predsta-
vah lahko združiš različne umetniške zvr-
sti: fotografijo, film, vizualno umetnost, 
gib, ples … Začela so se leta eksperimen-
tiranja in raziskovanja lutkovnega medija.
Kako pa se je Andrej privadil igra-
nja z lutkami?
P.: Kar hitro se je vklopil. Je pa res, da 
sva prve predstave zasnovala tako, da 
sva bila oba za paravanom, kar nama je 
nekoliko olajšalo nastope. Te predstave 
so bile likovno zelo močne in so gledal-
ce kar same zapeljale. 

A.: V nekem trenutku sem ugotovil, 
da izdelovanje lutk ni le likovno delo, 
ampak je treba obvladati tudi tehnolo-
gijo za posamezne vrste lutk. S pomo-
čjo kolegov s področja lutkarstva sem 
se naučil tudi tega. Veščina izdelovanja 
lutk mi je pomagala tudi pri usvajanju 
animacije. 
Kako si porazdelita delo, ko pripra-
vljata novo predstavo? 
A.: Oba delava skoraj vse. Sva pobudni-
ka za nove projekte, vedno pa k sodelo-
vanju povabiva različne sodelavce, od 
dramaturgov in režiserjev do glasbeni-
kov, kdaj tudi scenografa, koreografinjo 
ter mizarja ali šiviljo. Priprava predstave 
je vedno skupinsko delo. 
P.: No, za likovni del je navadno zadol-
žen Andrej.
A.: Kar pa ni nujno, saj je Petra tudi v 
likovnem izražanju zelo močna in kar 
nekaj osnutkov za lutke je nastalo po 

njenih predlogah. Je pa ona močnejša v 
besedi in največkrat poskrbi za besedilo 
in dramaturgijo predstave. 
P.: Lutkarstvo je res celovita umetnost. 
Mar res velja tista, da otroci vedno 
iskreno povedo, kaj jim je všeč in 
kaj ne, in se jih preprosto ne da pri-
nesti okoli?
P.: Otroke se sicer da hitro s kakšnimi 
domislicami prinesti okoli; če je nekaj 
smešnega, če se lutke tepejo ali če lik 
oponaša recimo »prdenje«, se bodo 
vedno smejali. Ampak v našem gledali-
šču ne stremimo k zabavljaštvu. Če želiš 
narediti dobro predstavo za otroke, jih 
moraš najprej upoštevati v smislu, česa 
so otroci posameznih starosti zmož-
ni, kaj lahko sprejmejo in na kakšen 
način bodo predstavo razumeli. Seveda 
tega ne narediš na način, da jim žugaš, 
ampak jih skozi neko situacijo, skozi 
njihovo sočutje pripelješ do tega, da raz-
mišljajo o tem, kar se dogaja v predstavi. 
Lutke so namreč zelo močne v simbolni 
govorici in otroci se prej poistovetijo z 
njimi, kot pa z živim igralcem. 
Kako sta hčerki Ana in Neža gledali 
na predstave, ki sta jih pripravljala 
mama in oče? 
P.: Vedno smo hodili na lutkovne in gle-
dališke predstave in videli sta tako naše 
kot predstave drugih gledališč. Že pri 
Ani se spomnim, da je kakšno predsta-
vo videla povsem drugače, kot sem pri-
čakovala. Recimo v naši predstavi Take 
ljudske zajec in lisica skupaj obdelujeta 
zemljo, a se slednja vedno delu izogne 
in na koncu tudi ne dobi krompirja. Ana 
je bila ob tem, da lisica ostane lačna, 
zelo prizadeta, saj je prepričana, da nih-
če na tem svetu ne sme biti lačen. Prav 
je tako, da otroci ob predstavah razmiš-
ljajo in izražajo svoja čustva. Ko sta bili 
še mlajši, sta seveda tudi na svoj način 
preigravali scene iz predstav.
Obe sta že od malega tudi z vama 
potovali na lutkovne festivale po 
svetu, v Indonezijo, Kazahstan, 
Avstralijo ... Samo ne recita, da 
spakiraš in odpotuješ – tako eno-

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

PRODAJA IN SERVIS
 POPRAVILA STARINSKIH UR
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 Otroke se sicer da hitro 
s kakšnimi domislicami 
prinesti okoli; če je nekaj 
smešnega, če se lutke tepejo 
ali če lik oponaša recimo 
'prdenje', se bodo vedno 
smejali. Ampak v našem 
gledališču ne stremimo k 
zabavljaštvu.«
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stavno kot iti na primer v Ljubljano 
v živalski vrt, pa spet ni?
P.: Ne, tako enostavno res ni. Od vsega 
začetka sva hodila na festivale v glavnem 
po Evropi, ko sta prišli še oni dve, pa sva 
se morala odločiti in sva si rekla, zakaj 
pa ne … Vedno, ko smo opravili selekci-
jo za neki festival, sva se pozanimala, ali 
z nama lahko prideta tudi otroka.
A.: Ko pošlješ tehnične zadeve, sporočiš 
tudi, koliko ljudi pride in da bi v času 
predstave potrebovali tudi varstvo za 
otroka. In potem se začne: preračuna-
vanje stroškov, načrtovanje gostovanja, 
prilagajanje scene za potovanje, učenje 
besedila v angleščini, nemščini, ruščini, 
pakiranje kovčkov, lutk in otrok.
P.: Zdaj sta že tako veliki, da bi lahko 
tudi oni sodelovali v predstavah. 
Sta kdaj poskusili?
P.: Obe sta v otroški skupini Laborato-
rij, tako da že imata nekaj let izkušenj 
z igranjem. Je pa res, da v času epide-
mije nismo šli nikamor in kar pogrešata 
festivale in festivalske prijatelje. 
Po očetu obe rišeta stripe in sode-
lujeta na natečaju Živel strip ...
P.: Da, tudi tam. In sta kar uspešni, sko-
raj vsako leto ena ali druga dobi kakšno 
nagrado na tem področju.
Pred nedavnim ste ob občinskem 
prazniku prejeli veliko Prešerno-
vo plaketo za 20-letnico ustvarja-
nja Lutkovnega gledališča Nebo. 
Nagrada poboža, mar ne?
P.: Nagrade sem bila zelo vesela, hkrati 
pa tudi presenečena. Ob veselju pa me 
je prevzela tudi nekakšna otožnost, ker 

neodvisna lutkovna scena v Sloveniji 
izginja. Manjši in predvsem mlajši neo-
dvisni izvajalci smo vse bolj potisnjeni 
na margino. 
A.: Najbolj sem vesel, da je ta prišla iz Kra-
nja, od tam, kjer se je vse skupaj začelo.
Nebo bo tudi v prihodnje še zelo 
jasno in široko, kajne?
A.: Na vsak način. Vedno imamo v načr-
tu nove in nove projekte. Med njimi vča-
sih na ustvarjalno mizo prileti kaj nena-
doma in spontano – in to imam najrajši. 

Petra, ti se vedno bolj usmerjaš v 
ples. Gre za kakšno neuresničeno 
mladostniško željo?
P.: V otroštvu sem občudovala balet, 
kasneje sem se spoznala tudi z drugi-
mi plesnimi zvrstmi, džez baletom, v 
zadnjih letih s sodobnim izraznim 
plesom. Ustvarili smo predstavo, v 
kateri lutke povezujem s plesom, in v 
prihodnosti bo zagotovo nastalo še 
kaj v tej smeri. Nebo je široko in 
odprto. 

Ana in Neža v družbi festivalskih prijateljic iz Tajske leta 2018 na festivalu  
v ruskem Jekaterinburgu / Foto: osebni arhiv

MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE NA DELOVNEM 
MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE 
ZADOVOLJSTVO, PRIPADNOST 
IN PRODUKTIVNOST.
Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje 
junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

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

Marjana, 56 let
Sekretarka
NEOMAJNA PODPORNICA
DOBRIH IDEJ

Marko, 29 let  
Analitik

VEDNO V KORAKU Z
DOBRIMI ARGUMENTI



  NAPOVEDUJEMO I 9  

 

 
veldrona@siol.net 
http://veldrona.si           

 

Računovodski servis 
(za d.o.o., s.p., društva,…) 

Kontakt: 041 863 440 
 

Trgovina Matjaž 
Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31 

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica  
SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME 

 
Odprto 8.00-12.00 in 14.30 – 18.30 

Sobota 8.00 – 12.00 
 

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik 
 

 

veldrona@siol.net, http://veldrona.si          

Računovodski servis
(za d.o.o., s.p., društva …)

T: 041 863 440

Servis računalnikov 
T: 031 412 069

Trgovina Matjaž
T: 031 412 069

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in  
oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica.

Odprto 9.00–13.00 in 14.00–17.00
Sobota 8.00–12.00

 
Srečno novo leto 2022!

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

od leta 1989

	 Sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
	 Volna, pletilke
	 Preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
	 	Metraža z otroškimi motivi, podloge in blago za vezenje
	Šiviljska popravila
		Velika izbira profesionalnih zadrg iz umetnega materiala 

za navtiko, cerade, transportne torbe,  
tende, predprostore, šotore ...

Besedilo: Ana Šubic

L
etos že tretje leto zapored na pobu-
do župana Matjaža Rakovca poteka 
decembrska akcija V Kranju dobro 
v srcu mislimo, s katero pomaga-

jo družinam in posameznikom v stiski. 
Projekt vodi Zavod za turizem in kulturo 
Kranj skupaj z Društvom prijateljev mla-
dine Kranj in Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije. V podporo družinam v stiski 
k dobrodelnosti pozivajo vse, ki lahko 
pomagajo. »Zgodbe ljudi so težke in 
boleče, hudo je že, če jih samo poslušaš. 
Podpora prijateljev in dobrih ljudi je zato 
ključna, zlasti v trenutkih, ko ne zmorejo 
več,« je poudaril župan.

Družine, med katere bodo razdelili 
zbrane prostovoljne prispevke, so izbra-
li po predlogih OŠ Simona Jenka, OŠ 
Matije Čop, OŠ Helene Puhar, OŠ Pre-
doslje, OŠ Orehek, OŠ Stražišče ter CSD 
Gorenjska, enota Kranj, medtem ko je 
izbrane starostnike predlagalo Društvo 
upokojencev Kranj. Pomaga lahko vsak, 
ki na številko 1919 pošlje sporočilo 
KRANJ5 in tako prispeva pet evrov. Mož-
no je tudi nakazilo na TRR Društva prija-
teljev mladine Kranj št. SI56 6100 0000 
5487 540 s sklicem 500-21112021 ali na 
TRR Zveze prijateljev mladine Slovenije 
št.: SI56 6100 0000 3512 232, s sklicem 
SI00 07-245017. Organizatorji k sodelo-
vanju v akciji, ki bo potekala do 31. 
decembra, vabijo tudi podjetja. 

V Kranju dobro v 
srcu mislimo
Znova poteka akcija za pomoč posameznikom in družinam v stiski.

V cepilnem centru v kranjski vojašnici 
bo v sredo, 15. decembra, med 9. in 
17. uro potekalo odprto cepljenje pro-
ti covidu-19 za nenaročene odrasle 
in otroke od 12. leta starosti. Možno 
bo cepljenje z vsemi odmerki cepiva, 
sočasno pa tudi cepljenje proti gripi. 
V četrtek od 8. do 13. ure bodo cepili 
naročene paciente, nato pa bodo med 
13. uro in 14.15 omogočili še krajši 
odprt termin za nenaročene paci-
ente. Ažuren urnik cepljenja je sicer 
dostopen na spletni strani Zdravstve-
nega doma (ZD) Kranj. V tednu pred 
božičem pa ZD Kranj pripravlja super 
cepilni teden, v okviru katerega bodo 
cepili na odprtih terminih od nedelje, 
19. decembra, do četrtka, 23. decem-
bra. Cepilne ekipe bodo delovale v 
kranjski vojašnici pa tudi na terenu, 
in sicer v Stražišču, Preddvoru, na 
Jezerskem in v Cerkljah. Minuli pet-
ek, ko smo Kranjčanko poslali v tisk, 
točen urnik še ni bil znan, načeloma 
pa naj bi vsak dan zagotovili 12 ur 
cepljenja. A. Š.

SUPER CEPILNI TEDEN



Zaupanje in znanje, ki ju stranke  
prepoznavajo in cenijo

080 17 70
nkbm.si/naprej

OSVOJITE SVOJ CILJ 
HITRO IN PREPROSTO
s Kreditom Naprej.

Zagotovite si do 30.000 EUR v nekaj minutah. 
Popolnoma pregledno - brez skritih stroškov.

Skenirajte QR kodo in  
naredite informativni izračun.

BREZ 
SKRITIH 

STROŠKOV

Kako bi opisali poslovalnico v Kranju?
»V Poslovalnici Kranj je strankam na 
voljo trinajst bančnih strokovnjakov, ki s 
svojimi izkušnjami in znanjem pomaga-
jo pri reševanju finančnih izzivov, ki jih 
je toliko, kolikor je strank. V Novi KBM na 
prvo mesto postavljamo zaupanje med 
banko in stranko in to odražajo tudi naši 
poslovni prostori. Svetla in v skladu s 
trendi sodobnega bančništva urejena 
poslovalnica poskrbi, da se stranke pri 
nas počutijo dobro.«

Katere storitve lahko stranke opravijo  
v Poslovalnici Kranj?
»V naši poslovalnici smo strankam 
na voljo z vsemi bančnimi storitvami. 
Med gotovinskimi prevladujeta dvig ali 
polog gotovine in plačevanje položnic, 
med negotovinskimi pa prenos sredstev 
med računi stranke, oddaja vloge za 
izdajo bančnih kartic, vloge za podaljša-
nje limita na računu, sklepanje potrošni-
škega kredita Naprej ali stanovanjskega 
kredita, vezava depozitov ter sklepanje 
varčevanj, zavarovanj in naložb v vzaje-
mne sklade. Strankam smo na voljo tudi 
za odpiranje trgovalnih računov in z nji-
mi povezano oddajo naročil – opažamo 
namreč, da se interes za investiranje v 
vzajemne sklade med strankami pove-
čuje, kar je tudi posledica nizkih obrest-
nih mer na depozitih.« 

Kakšen je delovni čas  
Poslovalnice Kranj?
»Strankam smo v Poslovalnici Kranj na 
voljo od ponedeljka do petka med 8.30 

in 12. uro ter med 13.30 in 17. uro. Ver-
jamemo, da je ta delovni čas prilagojen 
navadam in potrebam naših strank, ki 
pa lahko do bančnih storitev dostopajo 
tudi 24 ur dnevno, saj sta jim na voljo 
spletna in mobilna banka, ki omogočata 
popolno svobodo opravljanja bančnih 
storitev kjer koli in kadar koli.«  

S kakšnimi vprašanji  
stranke najpogosteje obiščejo  
vašo poslovalnico?
»Pogosto se srečujemo s strankami, ki so 
pred izzivom nakupa lastne nepremični-
ne. To je pomembna odločitev za vsako 
stranko, ki mora biti dobro premišljena 
in stati na trdnih finančnih temeljih. V 
naši poslovalnici imamo kreditne spe-
cialiste, ki s svojim strokovnim znanjem 
in izkušnjami strankam pomagajo spre-
jeti ustrezno in odgovorno odločitev. 
Ponujamo stanovanjske kredite s fiksno, 
spremenljivo in kombinirano obrestno 
mero, namenske stanovanjske kredite 
in stanovanjske kredite z izplačilom v 
gotovini. Najete kredite lahko stranke 
zavarujejo na različne načine – s hipote-
ko, zavarovanjem s plačilom zavarovalne 
premije ... Glede na finančni položaj, želje 
in potrebe stranke lahko zares izberemo 
zmagovalno kombinacijo za vsako stran-
ko posebej. V Novi KBM ponujamo še 
ugodne obrestne mere in kreditne pogo-
je, do konca leta 2021 pa tudi posebno 
ponudbo potrošniških in stanovanjskih 
kreditov brez stroškov odobritve kredita 

(www.nkbm.si/izracun-kredita). Dodatne 
ugodnosti pri obrestni meri ob najemu 
stanovanjskega kredita ponujamo imet-
nikom naših paketov.«  

Stranka lahko torej svoj osebni račun 
nadgradi v enega od paketov,  
ki jih ponujate?
»Tako je. V Poslovalnici Kranj lahko stran-
ke sklenejo najbolj priljubljen Paket 
Komplet, ki povezuje več kot 160.000 
zadovoljnih strank. Združuje bančne 
storitve, ki jih stranke najpogosteje upo-
rabljajo v vsakodnevnem poslovanju, 
saj vključuje vodenje osebnega računa 
in obveščanje o poslovanju na računu, 
pristop in neomenjeno uporabo najbolj-
še spletne in mobilne banke, odobritev 
izrednega limita na osebnem računu do 
8.500 € brez stroškov odobritve, pa tudi 
že omenjeno nižjo obrestno mero pri 
najemu stanovanjskega kredita. Imetni-
kom Paketa Komplet pripada tudi debe-
tna kartica Visa Nove KBM, z njo pa šte-
vilne ugodnosti pri izbranih partnerjih 
pri plačevanju s to kartico. Brezskrbno in 
varno poslovanje je imetnikom debetne 
Visa kartice Nove KBM omogočeno z 
uporabo varnostnega SMS obveščanja, 
ki poskrbi, da ste z SMS-om, ki ga prej-
mete na svoj mobilni telefon, obveščeni 
o vsaki transakciji, ki je bila opravljena z 
debetno kartico. Vsem novim strankam, 
ki bodo Paket Komplet sklenile do 31. 
12. 2021, bo Nova KBM kar 6 mesecev 
omogočila brezplačno vodenje paketa.«

Si predstavljate, da vaša banka ne bi imela poslovalnic?  
V Novi KBM sicer opažajo, da število strank, ki za opravljanje 
bančnih poslov uporabljajo digitalne poti, narašča, hkrati pa tudi, 
da stranke še zmeraj potrebujejo tudi fizični stik s svojo banko, 
zato so ponosni, da je njihovim strankam na voljo široka mreža 
bančnih točk po vsej državi, na katerih lahko opravljajo bančne 
storitve. Pogovarjali smo se z vodjo Poslovalnice Kranj  
Aleksandrom Bodirožo, bančnim specialistom Nove KBM,  
ki poudarja, da je kljub možnosti opravljanja domala vseh  
bančnih storitev na daljavo obisk banke še zmeraj pomemben  
za veliko število strank.
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Aleksandar Bodiroža,  
vodja Poslovalnice Kranj
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MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE NA DELOVNEM 
MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE 
ZADOVOLJSTVO, PRIPADNOST 
IN PRODUKTIVNOST.
Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje 
junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

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

Luka, 24 let
Montažer
NATRENIRAN ZA
NATANČ̌NOST

Marjan, 60 let
Vodja oddelka

NAJBOLJŠ̌I V SESTAVLJANJU
ODLIČ̌NIH NASVETOV

Besedilo: Ana Šubic
Foto: arhiv Ljudske univerze Kranj

V 
priljubljeni vseslovenski dobro-
delni akciji Božiček za en dan, ki 
poteka že desetič, bodo letos obda-
rili 9844 socialno šibkejših otrok 

in 3688 starostnikov. Darila zanje so v 
okviru neprofitne akcije, za katero stoji 
Zavod 364, zbirali po vsej državi. Akci-
ja je zasnovana tako, da si darovalec s 
seznama prejemnikov, ki ga sestavijo s 
pomočjo centrov za socialno delo, šol, vrt-
cev, materinskih domov, domov starejših 
in drugih ustanov, izbere točno določeno 
osebo ter ji v zavito in okrašeno škatlo od 
čevljev pripravi darilo. Oddati ga je bilo 
možno na več kot sedemdesetih lokaci-
jah po Sloveniji. V Kranju so jih zbirali 
na ljudski univerzi, v medgeneracijskem 
centru, klubu študentov in fakulteti za 

organizacijske vede. Na kranjskih lokaci-
jah je bilo zbranih 615 daril, na območju 
Gorenjske vključno s Kamnikom, Dom-
žalami in Medvodami pa 2374, je poja-
snila članica organizacijske ekipe akcije 
Božiček za en dan Gabi Humerca.
Prostore za božičkovo tovarno, v kateri 
pregledajo ustreznost daril, jim je zopet 
odstopil BTC City. »Do sedaj je pri pre-
vozih, razkladanju, sortiranju in pregle-
dovanju daril sodelovalo že več kot sto 
prostovoljcev,« je povedala in dodala, da 
bodo darila v tem tednu začeli razvažati 
do ustanov. Na Gorenjskem bodo letos 
obdarili 496 otrok, od tega 93 iz Kra-
nja, ter 67 starostnikov. Nekaj daril bo 
šlo tudi v BiH (359) in Srbijo (171) preko 
društev, s katerimi sodelujejo, je razloži-
la Gabi Humerca.
V desetih letih so z akcijo Božiček za en 
dan obdarili že več kot 72 tisoč otrok in 
več kot šest tisoč starejših. 

»Božički« podrli rekord
Z akcijo Božiček za en dan bodo letos obdarili več kot 13500 otrok in starostnikov, kar je največ doslej. 
Kranjski »božički« so prispevali več kot šeststo daril.

Prevzem daril, oddanih na Ljudski 
univerzi Kranj in v medgeneracijskem 
centru. Skupaj jih je bilo kar 415. 



TRADICIJA IN
IZKUŠNJE

ŽE VEČ KOT 65 LET.

Želimo vam 
lepe praznike 
in srečno v 
novem letu 2022! 

Projekt dobrodelnega kvačkanja odejic za starostnike 
na invalidskih vozičkih, ki ga je oktobra sprožila kvač-
karica iz Kranja Meta Nelc, je naletel na izjemen odziv 
ustvarjalk iz vse Slovenije. Meta je svoj prvotni cilj – 
zbrati sedemdeset odej za stanovalce doma starejših 
v Notranjih Goricah – dosegla že konec novembra, 
a je projekt nadaljevala, saj so se kvačkarice, javile 
pa so se tudi pletilje, z velikim veseljem pridružile 
ustvarjanju za dober namen. Mnogi so se odzvali tudi 
z darovanjem materiala – preje. »Koliko natančno 
je sodelujočih pridnih rok, težko preštejem, po grobi 
oceni pa menim, da je za pletilke in kvačko prijelo okoli 
sto ustvarjalk. Projekt je požel precej zanimanja, zato 
se je za zbiranje odej zavzelo še nekaj organizatork,« 
nam je v minulem tednu zaupala Meta. Do takrat so 
zbrali že dobrih 260 odejic, 50 pa jih je bilo še v nasta-
janju. Odeje, skupaj naj bi jih bilo več kot tristo, bodo v 
domovih starejših prejeli v tem tednu. Poleg stanoval-
cev doma v Notranjih Goricah se jih bodo razveselili še 
starostniki v Horjulu, Črnomlju, Idriji, Ribnici, Ormožu, 
Sevnici in Novem mestu. Tudi po razdelitvi odej bomo 
te še naprej kvačkali in zbirali, tako da bodo zanke 
nastajale celo leto 2022, nato pa bomo decembra 
znova presenetili starejše na invalidskih vozičkih,« je 
napovedala Meta Nelc, ki bo prihodnje leto organizirala 
zbiranje odej za domove starejših v Škofji Loki, Kranju 
in Kamniku. A. Š.

ODEJICE ZA VEČ KOT TRISTO  
STAROSTNIKOV

Dobrodelno kvačkanje odejic je naletelo na izjemen odziv.

Prvi starostniki so se odejic že razveselili.
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MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE NA DELOVNEM 
MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE 
ZADOVOLJSTVO, PRIPADNOST 
IN PRODUKTIVNOST.
Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje 
junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

Neža, 36 let
Vodja izmene

RASTE Z NABIRANJEM 
ZNANJA

Bernarda, 61 let
Kontrolorka kakovosti
ZRELO ODREAGIRA  
V VSAKI SITUACIJI

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

Besedilo: Maša Likosar

N
a Gimnaziji Kraj so se v želji, da bi njihovo zvesto občin-
stvo obdarili z božičnim glasbenim programom, odlo-
čili za virtualno različico božičnega koncerta, ki ga bo 
oblikovalo pet glasbenih večerov. V tednu pred božičem 

Božična skrivnost
Glasbene zasedbe Gimnazije Kranj pripravljajo virtualno različico tradicionalnega božičnega 
koncerta. Poimenovali so ga Božična skrivnost z Gimnazijo Kranj. 

bodo s posebnim božičnim videospotom, ki bo vsak dan ob 
18. uri na ogled na družabnih omrežjih in kanalu YouTube, 
predstavili eno od glasbenih zasedb, ki delujejo na Gimnaziji 
Kranj – Dekliški pevski zbor (dirigent Erik Šmid), Fantovski 
pevski zbor (dirigentka Ana Bec) in Orkester Gimnazije Kranj 
(dirigent Karim Zajec) ter gostujoči Akademski pevski zbor 
France Prešeren Kranj (dirigent Erik Šmid), v katerem med 
drugim prepevajo številni alumni kranjske gimnazije. Na sve-
ti večer bodo sklop glasbenih presenečenj sklenili s skupnim 
prepevanjem skladbe, ki božičnemu večeru doda čarobnost in 
toplino – Sveto noč. 
»Božični koncerti naše gimnazije imajo sloves veličastnosti 
in brezčasnosti, vselej so bili težko pričakovani in množično 
obiskani. Ob zavedanju, da poslušalcem letos težje ponudi-
mo koncert v živo, zlasti zaradi trenutnih koronavirusnih 
razmer, bomo z božičnimi melodijami preko ekranov stopili 
v njihove domove in jim z glasbenimi voščili polepšali praz-
nični čas. Pet večerov, pet sklad in pet božično obarvanih 
glasbenih želja bodo letos naše darilo vam,« je pojasnil Erik 
Šmid, ki je skupaj z Ano Bec in Karimom Zajcem poskrbel 
za glasbeni del koncerta, koreografija in scenarij pa sta delo 
Barbare Kušar, profesorice matematike na kranjski gimna-

Mentorstvo pri izdelavi  
seminarskih in diplomskih nalog
Inštrukcije MA, FI, KE

REVIUM, DAMJANA ŽUN, S.P. 
Revizijske in ostale poslovne storitve, Spodnje Duplje 1e, 
4203 Duplje, T: 04 257 11 71, E: damjana.zun@gmail.com

051 606 228



Pri pripravi virtualnega koncerta je sodelovalo 150 pevcem in instrumentalistov. Na fotografiji del zasedbe Dekliškega 
pevskega zbora Gimnazije Kranj in Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj / Foto: Primož Pičulin
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SKUPINA FESST, NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE IN UPRAVLJANJE STAVB                         FESST NEPREMIČNINE D.O.O. IN FESST D.O.O., KOROŠKA CESTA 2, 4000 KRANJ

»Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo
in v vse žile, naj vas nese ali zanese,

le ne pustite, da vas spodnese.
In imejte ga radi, da bo ono,
Življenje, imelo rado vas..«
                                     (Tone Pavček)

Zdravo in srečno 2022

ziji. »Videospote smo snemali na različnih lokacijah praznič-
no okrašenega mesta Kranj, v prostorih naše šole in v kanjo-
nu reke Kokre, pri tem so sodelovali vsi nastopajoči pevci in 
instrumentalisti. V veliko pomoč so nam bili tonski mojster 
Iztok Zupan ter videoproducenta Juš Hrastnik in Gal Nago-
de,« je še povedal Šmid. 

  V tednu pred božičem si bomo vsak 
dan ob 18. uri na na družabnih omrežjih in 
kanalu YouTube lahko ogledali novo božično 
obarvano glasbeno presenečenje zasedb 
Gimnazije Kranj. 
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Na Slovenskem trgu so v začetku decembra odprli drsališče. 
Obratuje od ponedeljka do petka med 15. in 21. uro ter ob sobotah, 
nedeljah in med počitnicami med 9. in 21. uro. Če se boste na zaba-
vo na drsalkah odpravili v večernih urah, bo drsanje še bolj čarobno 
– v soju prazničnih luči. Drsanje je sicer brezplačno. Za tri evre 
si je možno izposoditi drsalke, prav toliko pa stane tudi izposoja 
pingvina za pomoč pri drsanju. Otroci do šestega leta starosti imajo 
dovoljen vstop na drsališče samo v spremstvu polnoletne osebe. 
Za vstop v cono drsališča je treba izpolnjevati pogoj PCT. Drsališče 
naj bi obratovalo do 27. februarja. A. Š.

ZIMSKO VESELJE NA LEDU

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

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

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

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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“Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi!
tako so peli angelcov glasovi
v višavah pri Mesijesa prihódi;
de smo očeta enega sinovi,
ljudje vsi bratje, bratje vsi naródi,
de ljúbit’ mórmo se, prav’ uk njegovi.”
(France Prešeren, Krst pri Savici)

BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE 
PRAZNIKE IN SREČNO 2022! 

MESTNI ODBOR
NSi KRANJ
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Želimo Vam miren in vesel Božič, 
čestitamo ob Dnevu samostojnosti 
in enotnosti ter želimo zdravja, 
sreče in veselja v Novem letu 2022!

MO SDS KRANJ 
Mag. Branko Grims 
www.kranj.si

Žablje so majhno naselje, del mestne občine Kranj. Pravzaprav so 
Žablje vas z manj kot desetimi hišami, v katerih živijo ljudje, ki so 
med seboj zelo povezani. V času korone pa se ta povezanost le še 
stopnjuje. Tako so se v zadnjem mesecu letošnjega leta prebivalci 
Žabelj odločili, da sredi vasi ustvarijo praznično okolje – neke 
vrste decembrsko vas, v kateri najdemo marsikaj, od lesenih 
snežakov do jelenčkov in tudi smrečice, na kateri se ob mraku 
prižgejo lučke. Pod njo – če pogledate od blizu – pa ustvarjalci 
vzdušja niso pozabili na darila. Pripravili so celo manjše odprtje, v 
katerem so uživali tako starši kot otroci. 

KO SE NA VASI DRUŽINE POVEŽEJO ...
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Besedilo: Suzana P. Kovačič
Foto: Primož Pičulin

K
ot je povedala direktorica Doma 
upokojencev Kranj Nadja Gantar, 
se vsi zaposleni aktivno vključujejo 
v decembrske dogodke, posebno 

doživetje za stanovalce je tudi sprehod 
z zaposlenimi po praznično okrašenem 
Kranju. V domu je že zadišalo po sad-
nem kruhu, ki so ga spekli s skupnimi 
močmi, lepo doživetje je tudi srečanje s 

Praznično v domu 
upokojencev

Praznične lučke so pred glavnim vhodom prižgali na prvi decembrski večer.

M
ES

TN
A

 O
BČ

IN
A

 K
RA

N
J, 

SL
O

VE
N

SK
I T

RG
 1

, K
RA

N
J, 

SV
ET

N
IŠ

KA
 S

KU
PI

N
A

 S
D

Dom upokojencev Kranj že 
krasijo božično-novoletne lučke. 
Tudi prvi dobri mož Miklavž jih 
je obiskal.
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prostovoljci in upokojenci – nekdanjimi 
zaposlenimi ter praznovanje za stanoval-
ce jubilante, med katerimi je stoletnica 
Marija Janžekovič. V domu so že delali 
voščilnice, skuhali svojo marmelado ... S 
podarjenimi voščilnicami za stanovalce 
so jih razveselili študentje in zaposleni 
Fakultete za organizacijske vede Kranj ter 
več osnovnih šol, gospa iz Logatca je prav 
tako ročno izdelala voščilnice za upora-
bnike storitve pomoči na domu. In kaj še 
pripravljajo? Srečanje otrok zaposlenih z 
Božičkom in predstavo Žogica Marogica, 
božično-novoletno zabavo za stanovalce z 
obiskom Božička, božično večerjo s citra-
mi, na katere bo zaigrala Milena Knific, in 
božično mašo. Gost božično-novoletnega 
koncerta s penino pa bo Marjan Zgonc. 
Dogodki so, vsi pa potekajo ob spoštovan-
ju preventivnih ukrepov za preprečevanje 
okužb s koronavirusom. 
Vsako sobo v domu v duhu prazničnega 
časa krasi božična zvezda, kot pa je še 
povedala direktorica doma Nadja Gan-
tar, imajo prvič tudi svoj čudovit kole-
dar, ki ga krasijo pobarvanke stanovalke 
Marije Vidmar in verzi pesmi stanoval-
ke Frančiške Tronkar.« M
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Drage Kranjčanke in Kranjčani,
v novo leto zremo z optimizmom. Z odločnimi in pogumnimi koraki bomo skupaj z vami še 
naprej podpirali odgovorno in premišljeno ravnanje s proračunskimi sredstvi, vlaganja v skupno 
infrastrukturo in skrbeli za uravnotežen razvoj krajevnih skupnosti v okviru mestne občine. 
Prizadevali si bomo za bogatejši kulturni in športni utrip naše občine ter reševanje velikih in 
malih težav, s katerimi se srečujemo.

Dragi Kranjčani in Kranjčanke, prijatelji, somišljeniki in podporniki, preživite božične  
in novoletne praznike v dobri družbi svojih najbližjih ter ostanite zdravi in povezani  
z dobrimi ljudmi.

V novem letu vam želimo veliko srečnih in brezskrbnih dni, izpolnjenih želja in  
uresničenih sanj.

        Srečno 2022!
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Na kanalu Mestne knjižnice Kranj na YouTubu bo v torek, 21. decembra, ob 18. uri možno 
spremljati predavanje Na zdravje: Zdravo v praznike. Prazniki naj bi bili veseli, a pogosto 
realnost ne zadovolji naših pričakovanj ter povzroči razočaranje in otožnost. Na predava-
nju bo psihologinja iz Centra za krepitev zdravja Kranj predstavila pasti, ki jih prinašajo 
prazniki, in nasvete, kako se bolje soočiti s (pred)prazničnim stresom. A. Š.

ZDRAVO V PRAZNIKE



Projekt Mladi upi je nadaljeval svoje po
slanstvo tudi v letošnjem letu. Namenjen 
je mladim nadarjenim posameznikom, ki 
se šele prebijajo na vrh in se zato težje 
potegujejo za profesionalna in sponzor
ska sredstva za razvoj svojega talenta.
Mladi upi GFP so bili v preteklih letih Šte-
fan Hadalin, sedaj član slovenske smu
čarske reprezentance in svetovni podpr
vak v kombinaciji, Rok Šmejic, mladinski 
svetovni podprvak v klasičnem telemarku 
in odličen dijak GFP, ki je šolanje zaključil 
z najboljšim uspehom v svoji generaciji, in 
kolesar Nik Čemažar ter nordijski kombi
natorec Vid Vrhovnik.
Leta 2018 je bil za mladega upa nomini
ran biatlonec Alex Cisar, ki je dvakratni 
mladinski svetovni prvak in podprvak 
v biatlonu ter zlati maturant Gimnazije 
Franceta Prešerna. Na prestižni prireditvi 
Športnik leta 2019 je bil nagrajen za špor
tno potezo leta. Sedaj nastopa za sloven
sko člansko biatlonsko reprezentanco.
V izbor finalistov projekta Mladi upi so 
se v naslednjih letih uvrstili tudi: Peter 
Krajnc (sabljanje), Naj Mekinc (deskanje 
na snegu) in Jernej Mišič, izvrsten harfist, 
maturant GFP, ki je osvojil naslov najbolj
šega harfista v državi in uspešno usklaju
je gimnazijske obveznosti z vzporednim 
šolanjem na glasbenem konservatoriju v 

Mladi upi z Gimnazije Franceta Prešerna
Zavarovalnica Triglav in Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne 
aktivnosti, že deveto leto zapored objavljata razpis Mladi upi, namenjen mladim talentom, ki 
jih odlikujejo odlični rezultati, nadarjenost, zagnanost, vizija in osredotočenost na cilj. Čeprav 
je nominiranih vsako leto samo dvajset kandidatov iz cele Slovenije, so skoraj vedno med njimi 
dijaki z Gimnazije Franceta Prešerna. Zadnja leta so bili izbrani tudi po trije njihovi dijaki, letos je 
to Neža Colja, odlična plesalka latinsko-ameriških in standardnih plesov.
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Plesalka NEŽA COLJA, maturantka GFP in mladi up

italijanskem Vidmu. 2020 so bili mladi upi 
z njihove gimnazije: Anže Gros (smučarski 
tekač), Nika Murovec (alpska smučarka) in 
Žak Mogel (smučarski skakalec).
Letošnje leto je mladi up  ena najperspek
tivnejših slovenskih plesalk latinskoame
riških in standardnih plesov Neža Colja, 
maturantka GFP, ki je razpeta med tre
ningi v Sloveniji in Italiji, od koder je njen 
soplesalec Stefan Chiari. Novembra sta 
v romunskem Sibiu zastopala Slovenijo 
na svetovnem prvenstvu v kombinaci
ji desetih plesov. Državna prvaka sta v 

močni konkurenci z najboljšimi plesni
mi pari sveta osvojila odlično 13. mesto. 
Novembra sta si priplesala tudi zmago 
na mednarodnem tekmovanju v Lizboni 
v latinskoameriških plesih. Na zadnjem 
evropskem prvenstvu v Belorusiji pa sta v 
10dance osvojila vrhunsko 9. mesto.
Večina mladih upov je obiskovala špor-
tni oddelek ekonomske gimnazije na 
GFP, nekateri tudi oddelek splošne ali 
ekonomske gimnazije. V šolskem letu 
2021/22 so na Gimnaziji Franceta Prešer
na prvič vpisali nov program – športni 
oddelek splošne gimnazije, v katerega 
bodo vpisovali tudi v š. l. 2022/23. Vpiso
vali bodo še v dva oddelka gimnazije 
in dva oddelka ekonomske gimnazije, 
torej v 6 oddelkov in 4 programe, ki se vsi 
zaključijo s splošno maturo.
Za mladostnike je pomembno, da jim šola 
zmore prisluhniti, da lahko usklajujejo šol
ske obveznosti in da razvijajo svoja moč
na področja, saj se bodo le tako razvili v 
zadovoljne in uspešne mlade ljudi. Zato 
se na GFP trudijo, da bi dijaki ob pouku in 
učenju za ocene in maturo čim kakovost
neje razvijali svoje različne talente, ki jih 
imajo resnično veliko.
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Dekleta na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj
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Zala Šenk, dijakinja 2. 
letnika

»Za Strokovno tehniško 
gimnazijo sem se odlo-
čila, ker sem si želela na 
dobro gimnazijo in me že 
od nekdaj navdušuje teh-
nična stroka. V šoli prevla-
duje dobra klima, korek-
tni odnosi s profesorji, pa 
tudi v razredu se dobro 
razumemo. Poleg petja 
in igranja kitare, ki me 
sproščata ob mojih vsak-
danjih obveznostih, tudi 
redno treniram nogomet. 
Nogomet treniram že od 
svojega 14. leta starosti,  
in sicer igram za ŽNK Cer-
klje. Med svoje dosežke 
štejem to, da lahko uspe-
šno usklajujem tekme, 
treninge in šolske obvez-
nosti.«

Za Strokovno tehni-
ško gimnazijo se odloča 
vedno več deklet, ki si 
želijo na dobro gimnazi-
jo, hkrati pa jih zanimajo 
tehnična področja in 
že razmišljajo o tem, da 
bi nekoč postale inže-
nirke. Ena izmed njih je 
tudi Zala Šenk, dijakinja 
drugega letnika tehni-
ške gimnazije, ki jo zani-
ma strojništvo. Zala je 
sicer uspešna dijakinja 
in športnica, ki aktivno 
sodeluje tudi pri skupi-
ni inovativnih dijakov 

Glave skupaj. Tako je 
v novembru skupaj s 
sošolcem vodila pri-
reditev Inženirke in 
inženirji bomo!, sode-
lovala je pri snemanju 
filmčka za Dan odprtih 
vrat, pred kratkim pa 
se je udeležila projekta 
Inženir za en dan – sen-
čenje v podjetjih, kjer 
dijak en delovni dan 
preživi z inženirjem v 
njegovem podjetju, 
spremlja njegovo delo 
in tako pridobiva nove 
izkušnje. Zala je senčila 
Anjo Golob, inženirko v 
podjetju LTH Castings, 
pri čemer ji je izkušnja 
senčenja bila zelo všeč, 
saj se je naučila veliko 
novega in dobila pri-
ložnost videti proizvo-
dne procese in inženir-
ski poklic v živo. 

Besedilo: Ana Šubic

V 
natečaju Tehnofobija ni za žen-
ske, ki poteka do konca januarja, 
je možno sodelovati s kratko pripo-
vedjo, zgodbo o svoji izkušnji ozi-

roma o srečanju s predsodki, ki se tičejo 
žensk in njihovih sposobnosti na tehnič-
nem področju.
»Vsaka opisana, še tako navidezno maj-
hna izkušnja omogoča vpogled v obstoj 
ženskam neprijaznih vzorcev obnaša-
nja, ki se pogosto razume kot samou-
mevno. Tako boste s svojim pogledom 
lahko prispevali k odgovoru na vprašan-
je, koliko je še (negativnih) predsodkov, 
ki ženske kot tihi partner spremljajo v 
vsakdanjem življenju tudi še v 21. sto-
letju,« so poudarili v Mestni knjižnici 

Kranj (MKK), kjer v okviru Evropskega 
izziva – Tehnofobija ni za ženske rušijo 
stereotipe, razkrivajo nove možnosti in 

opogumljajo k udejstvovanju žensk na 
področju tehnologije. Z natečajem želijo 
spodbuditi razmišljanje o neenakostih v 
družbi, saj je znanstveno, tehnološko in 

inženirsko področje kljub spreminjajoči 
se družbi še vedno razmeroma moška 
domena. Kot so navedli, je zgodba lahko 
duhovita, družbeno kritična, navdihujo-
ča, tragikomična, dramatična, lahko pa 
tudi vse našteto hkrati.
Zgodbe bo ocenila komisija, ki jo bodo 
sestavljali sociologinja prof. dr. Maca 
Jogan, novinar in predavatelj Lenart J. 
Kučić, novinarka Saša Senica, raziskoval-
ka na Oddelku za materiale in sodelavka 
Znanosti na cesti dr. Majda Pavlin, dram-
ska pisateljica Kim Komljanec, razvijalka 
programske opreme in inženirka leta 
2020 Jasna Hengović ter Nina Svetelj, 
vodja projekta Tehnofobija ni za ženske v 
MKK. Pet najboljših zgodb bodo nagradi-
li. Več informacij je na voljo na spletni 
strani MKK ali e-naslovu prireditve@
mkk.si. 

Tehnofobija ni za ženske
Mestna knjižnica Kranj vabi k sodelovanju v natečaju dobrih zgodb.

  Z natečajem, ki poteka 
do konca januarja, želijo 
spodbuditi razmišljanje  
o neenakostih v družbi, saj  
je znanstveno, tehnološko  
in inženirsko področje  
kljub spreminjajoči se  
družbi še vedno razmeroma 
moška domena. 
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Besedilo: Igor Kavčič

V 
najhrupnejšem mesecu leta – tak 
značaj se drži decembra v normal-
nih razmerah, česar za aktualni 
čas epidemije seveda ne moremo 

reči – je s tremi mojstri pisane besede 
in slikane podobe v Kranj prišla tiha 
prekmurska pokrajina, prežeta z nežno 
melanholijo ravnice, reke Mure, tamkaj-
šnjih gričev in umirjenega duha ljudske-
ga življa na severovzhodu naše države.
Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj 
v decembrskem času, ki je že po tradi-
ciji namenjen aktualnim Prešernovim 
nagrajencem, v drobni knjižici pred-

stavlja zbirko izbranih pesmi Ferija 
Lainščka in Milana Vincetiča ter jo 
dopolnjuje z izbranimi reprodukcijami 
slikarja Sandija (Aleksandra) Červeka. 
Naslov zbirke Čas pozabe velja tudi za 
razstavo več kot štiridesetih likovnih del 
slednjega.
Galerija je v svojem poslanstvu namreč 
zavezana predstavljanju in ohranja-
nju umetniških dosežkov Prešernovih 
nagrajencev. Feri Lainšček je prejem-
nik Prešernove nagrade za življenjsko 
delo za leto 2021. Sandi Červek se je z 

letošnjo nagrado Prešernovega sklada 
za razstavo 1+11=11, ki je bila leta 2020 
na ogled v Galeriji mesta Ptuj, zapisal 
kot drugi likovnik (poleg Zdenka Huz-
jana) iz Prekmurja, ki je bil nagrajen s 
tem najvišjim državnim priznanjem s 
področja kulture in umetnosti. V knjiži-
ci in na razstavi pa se jima je pridružil še 
sicer že pokojni pesnik in pisatelj Milan 
Vincetič (1957–2017), nagrajen z nagra-
do Prešernovega sklada za leto 2005. 
Kot je zapisal umetniški vodja galerije 
Marko Arnež, tri ugledne Prekmurce 

Verzi in podobe prekmurske 
melanholije 
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava z naslovom Čas pozabe treh Prešernovih 
nagrajencev, ki izhajajo iz Prekmurja – slikarja Aleksandra Červeka ter pesnikov Ferija Lainščka in 
Milana Vincetiča.

Umetniški vodja Galerije Prešernovih nagrajencev ob branju zbirke Čas 
pozabe v družbi slik Sandija Červeka / Foto: Igor Kavčič

So tudi trenutki, ko skupaj molčiva.
Ta lepa tišina je polna nečesa,
kar čutiva in si na tihem deliva.

Velike besede so zdaj brez pomena.
Med nama je angel, ki ve za nebesa.
Ni mar mu za žalost in druga bremena.

Želim si, da čas bi se najin ustavil.
Da večno bi zrla v zgodbo brez konca.
Iz sanj in želja bi drug svet se sestavil.

(Pesem je objavljena v knjižici Čas 
pozabe, v teh dneh pa je izšla tudi 
v najnovejši pesniški zbirki Ferija 
Lainščka Med nama je angel.)

MED NAMA JE ANGEL
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e-naslov, 
številko članske izkaznice Mestne knjižnice Kranj,
geslo storitve Cobiss - Moja knjižnica.

Preizkusite izposojo filmov na spletu. 
    Potrebujete:

nagrada druži od zunaj, trdne pa so tudi 
njihove notranje vezi. »Notranje vezi 
so vezi treh prijateljev, ki imajo skupni 
svet, svet prekmurskih ravnic in gričev, 
ki nam ga predstavljajo v verzih, pro-
zi in likovnih podobah. Z občutljivim 
jezikom poezije in slikarstva knjižica 
kaže njihovo vedrino pa tudi samost, 
ki prehaja iz zunanjega v notranji svet, 
od tam pa v pesem in na platno,« pou-
darja Arnež in dodaja: »To, kar vemo o 
Goričkem, o življenju onkraj Mure, pre-
poznavamo v podobah, ki stopijo pred 
nas iz Ferijeve in Milanove poezije in iz 
Sandijevih slik. To, kar vemo, se izrisuje 
v podobah pesmi in sliki, in le če bomo 
dovolj vztrajni, če se ne bomo zadovolji-
li samo s hitrim preletom čez črke, črte 
in barve, ampak bomo motrili v drži kot 
kakšni 'srednjeveški mistiki', se nam bo 
košček po košček razkrivalo to, kar že 
vemo, pa še ne vidimo. Z besedno zvezo 
čas pozabe, ki se me je dotaknila v Vin-
cetičevi pesmi Začetna, sem želel pou-
dariti mističnost prekmurskega duha, ki 
ga zasledimo pri vseh treh, še posebno v 
Červekovih črnih slikah ter Lainščkovih 
in Vincetičevih ljubezenskih pesmih. Z 

vstopanjem v njihove umetnine njihov 
svet postaja tudi naš svet.«
Knjižici seveda sledi tudi aktualna raz-
stava, ki bo na ogled najmanj do 22. 
januarja. V pritličju in obeh galerijskih 
nadstropjih sledimo prepletu Červeko-
vih umetniških del predvsem iz njego-
vega zadnjega obdobja s predstavitvami 
pesniških zbirk in posameznih pesmi 

Lainščka in Vincetiča. Če so zbirke v 
vsakem od prostorov na ogled v vitri-
nah, si nekatere pesmi osvetljene lahko 
preberemo nad njimi. Ob obisku razsta-
ve si velja vzeti čas tudi za ogled več kot 
pol ure dolgega predstavitvenega filma, 
ki ga je v novembru v Prekmurju posnel 

Milan Lebar iz Videa Oskar. Obiskal 
je Aleksandra Červeka v njegovem ate-
ljeju, Feri Lainšček bere svojo poezijo 
sredi prekmurskih naravnih pejsažev, v 
filmu z branjem njegove poezije nasto-
pa Vincetičev prijatelj Franci Just, o 
Červekovem delu pa spregovori tudi 
umetnostna zgodovinarka Irma Brod-
njak Firbas iz Galerije Murska Sobota. 

Film si je moč ogledati tudi na spletni 
strani galerije. 
Zaradi trenutnih razmer odprtja razsta-
ve tokrat ni bilo, če se bodo v januarju 
ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 
sprostili, pa bodo v galeriji pripravili 
vodstvo po razstavi in pesniški večer. 

 Tri prekmurske umetnike nagrade družijo od zunaj. 
Notranje vezi pa so vezi treh prijateljev, ki imajo skupni  
svet, svet prekmurskih ravnic in gričev, ki nam ga 
predstavljajo v verzih, prozi in likovnih podobah. Z 
občutljivim jezikom poezije in slikarstva knjižica in razstava 
kažeta njihovo vedrino, pa tudi samost, ki prehaja iz 
zunanjega v notranji svet, od tam pa v pesem in na  
platno.
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Besedilo: Igor Kavčič

N
a Gimnaziji Franceta Prešerna so razstavo pripravili v 
okviru praznovanja obletnice rojstva pesnika, katerega 
ime nosi šola, oplemenitili pa so jo s pogovorom z avto-
rico, ki ga je vodila urednica založbe VigeVageKnjige 

pesnica Anja Zag Golob. 
Ilustratorko Doro Kaštrun na Gimnaziji Franceta Prešerna 
že dobro poznajo, saj se je v njihovi galeriji še v času študija 
leta 2015 predstavila s svojimi prvimi ilustracijami in slikami 
ter serijo jesenskih listov s poslikanimi pravljičnimi liki. Svoj 
razstavni krst pa je še pred tem doživela z razstavo v takratnih 
prostorih časopisne hiše Gorenjski glas. Od takrat je diplo-
mirala iz oblikovanja vizualnih komunikacij, magistrirala iz 
ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, ustvarila animirani film in izdala svojo prvo knjigo 
z naslovom Žabci. 

Prav Žabci so razstavljeni na njeni tokratni razstavi. Gre za 
serijo kratkih komičnih stripov, prikupnih domislic dveh žab-
cev, ki se dotikajo različnih tematik: kapitalizma, homofobije, 
umetnosti, mode, okoljske problematike ... Žabca s svojimi 
modrovanji bralca prepričata, da sveta ni vredno jemati preveč 
resno. V njunih dogodivščinah zasledimo tako situacijsko kot 
tudi karakterno in besedno komiko. Prav slednja, ki temelji 
na besednih igrah in parafrazah tradicionalnih rekov, nas v 
njenih stripih najbolj očara. 
V pogovoru je urednica založbe Anja Zag Golob najprej pred-
stavila založbo VigeVageKnjige, ki izdaja stripe za otroke in 
risoromane za mlade odrasle in odrasle. Ob tem je dijakinjam 
in dijakom pojasnila razliko med stripi in risoromani, ki je 

predvsem v načinu pripovedi. V založbi so menili, da je Dori-
na knjiga načeloma namenjena mlajšim odraslim in odras-
lim, a se jim je dogajalo, da so po njej posegali tudi otroci, ki 
so se ob domislicah žabcev prav tako zabavali. V nadaljevanju 
se je pogovor vrtel okrog treh stripovskih likov. Žabca sta dob-
rodušna, več se smejeta, metafore si velikokrat razlagata dobe-
sedno, njuno pravo nasprotje pa je melanholični pingvin, ki 
je ekipo založbe tako navdušil, da so njegovo sliko obesili kar 
na vrata pisarne. Je naveličan vsega, zdolgočasen, nikoli se ne 
nasmehne.
Seveda sta se sogovornici v pogovoru dotaknili tudi tematike 
žabjih modrovanj. Za dijake so posebno zanimive ekološke 
teme, ki jih najdemo v stripih Puhalni orkester in Makropla-

Dorini Žabci nas opazujejo
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so pripravili zanimivo razstavo ilustratorke Dore 
Kaštrun. Predstavlja se s serijo ilustracij, ki so izšle v zbirki komičnih stripov Žabci.

Dora Kaštrun se na Prešernovi gimnaziji predstavlja z 
ilustracijami iz stripa Žabci. / Foto: arhiv GFP

  Gre za serijo kratkih komičnih stripov, 
prikupnih domislic dveh žabcev, ki se 
dotikajo različnih tematik: kapitalizma, 
homofobije, umetnosti, mode, okoljske 
problematike ... Žabca s svojimi modrovanji 
bralca prepričata, da sveta ni vredno jemati 
preveč resno.



Dijakinjam in dijakom je ilustratorko predstavila Anja 
Zag Golob.

Tak pogled na morje sta Žabca poimenovala 
Makroplastika.
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Razpis za pridobitev razstavnega 
termina v Galeriji Kranjske hiše
Galerijski svet Galerije Kranjske hiše objavlja razpis za 
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Kranjske hiše 
v Kranju za leto 2022.

K sodelovanju vabimo likovnike, fotografe in avtorje celovitih 
likovnih ali dokumentarnih projektov. Pisna prošnja oz. vloga  
naj vsebuje naslednje podatke:
 naslov stalnega prebivališča,
  kratko osebno predstavitev, vključno z obliko že končane 

izobrazbe na področju, s katero bo na razstavi predstavljen, 
  opis del oz. koncepta razstave s predstavitvijo reprezenta-

tivnih del (fotografije, internetna stran s prikazom del),
  reference oz. strokovne kritike že realiziranih razstav, 
 želeni termin razstave, 
 naslov, na katerega je treba sporočiti izid natečaja.

Vloge naj do 27. 12. 2021 naslovijo na naslov:
Zavod za turizem in kulturo Kranj (za galerijski svet), 
Glavni trg 2, 4000 Kranj.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 20. 1. 2022.

stika, kjer oba žabca zreta v vodo, zapolnjeno s plastičnimi 
napihljivimi igračami, živalmi, palmami ... Čeprav veliko-
krat govorimo o škodljivosti plastike in o mikroplastiki, ki 
se kopiči v vodah, pa se ne moremo upreti igri s plastični-
mi rečmi.
Ob tem je urednica poudarila, da je dobrobit knjige v tem, 
da nas sicer nagovarja s smehom, a ta vodi k razmisleku in 
krepi kritično mišljenje. Skozi šalo nas nagovarja s temami, 
ki so širše, pomembnejše od zgolj šale, in nas sili v razmislek, 
zakaj je nekaj smešno. Dotika se tudi tem, o katerih je treba 
odkrito spregovoriti, kot so samomor, homofobija ... 
Ustvarjalkina risba je preprosta, ploskovita; barvna lestvica je 
skromna, a izrazita – in pri tem je jasno, da izstopa žabje zele-
na. Detajli so le najnujnejši. Besedilo ni zapisano v oblačkih, 
ampak le preprosto »plava« in je ponekod z govorci povezano 
le s črtico. Razstavo sta organizirali profesorici Irena Koncut 
Marolt, ki je tudi moderirala pogovor, in Žuža Spindler.
Ilustratorka Dora Kaštrun vsem bralcem priporoča: »Žabce 
moraš brati na kavču, ker tudi onadva velikokrat sedita na 
kavču. Ampak tako, da imaš ugasnjeno televizijo. Lepo je 
tudi, če jih prebiraš še s kom drugim. Mislim, da je to naj-
lepše, ker se lahko oba smejita.« Z branjem in gledanjem 
Žabcev je torej užitek zagotovljen. 

V soboto, 18. decembra, ob 20. uri, bo v Stolpu Škrlovec glasbena 
skupina M.U.G. trio predstavila svoj novi album z naslovom Mislec/
Thinker. Skupino sestavljajo trije vrhunski glasbeniki instrumen-
talisti - vsak izmed njih je član različnih sestavov in ima za seboj 
že uspešno glasbeno kariero - harmonikar Marko Brdnik, bobnar 
Gašper Peršl in kitarist Kranjčan Uroš Rakovec. Njihov okto-
bra letos izdani album Mislec/Thinker je izšel pri Založbi Radia 
Študent tako v digitalni obliki kot na gramofonski plošči, v Kranju 
pa ga bo tokrat mogoče slišati tudi v živo. Le kaj lepšega kot večer 
dobre glasbe lahko letos podarite sebi ali drugim? Odlični glasbe-
niki, večni iskalci ritmike in melodike v zvočnih svetovih, nas bodo 
popeljali skozi sodobni džez, improvizirane melodije in popularne 
glasbene tokove, ki jih tako iskreno in igrivo prepletajo z vplivi 
klasične glasbe, klasičnega roka in hip hopa. Vstopnine ni, bo pa za 
udeležbo na dogodku treba izpolnjevati pogoj PCT. I. K.

KONCERT M.U.G. TRIA
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Besedilo: Igor Kavčič

N
a večer pred božičem so vsi v 
velikem pričakovanju zbrani ob 
božični jelki. Kar naenkrat se na 
strehi hiše sliši topotanje jelen-

čkov, iz dimnika pa prihaja nenavaden 
zvok. Jasno – Božiček je. V besedi s pri-
povedovalcem Juretom Seškom, še bolj 
pa z glasbo bo v znani skladbi The night 
before Christmas (Noč pred božičem) 
božični večer pričaral Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj, ki za nedeljski 
koncert pripravlja koncert priljubljenih 
pesmi, značilnih za ta čas. 
Ob pesmi, ki je letošnjemu koncertu 
dala tudi naslov, bodo kranjski orkes-
traši med drugim zaigrali znane božič-
ne melodije, kot so Jingle bells fantasy, 
Blue Christmas, Rudolf, The red-nosed 
reindeer, White Christmas, aranžmaja 
za skladbi I'll be home for Christmas in 

It's the most wonderful time of the year 
je napisal dirigent orkestra Tomaž Kuko-
vič. »Pri tej skladbi sem si dovolil neko-
liko več in jo priredil za big band z raz-
širjenim orkestrom. Gre za čudovit džez 
valček, pri čemer sem dodobra 'zaposlil' 
vse sekcije orkestra.« Zaigrali bodo tudi 
slovensko Božji nam je rojen sin skla-
datelja Ivana Zupana, ki jo je za pihalni 
orkester priredil Boštjan Grabnar.
Kukovič je dirigentsko paličico orkestra 
prevzel v letu 2019, drugo leto pa je nje-
gov predsednik Tilen Oblak, po »orkes-
trskem poklicu« sicer tubist, igra pa tudi 
bariton, pozavno in še kaj, v kar je treba 
znati zatrobiti. »Trenutno je v orkestru 
aktivnih 35 članic in članov. Potrebovali 
bi še nekaj dodatne moči v sekcijah tro-
bent in klarinetov, morda med tolkalci, 
a lahko rečem, da orkester kar dobro 
deluje,« je povedal predsednik kranj-
skega pihalnega orkestra in dodal: »Za 
koncert, kot je tokratni, vrste popolnimo 

z dodatnimi okrepitvami, nekaterimi 
nekdanjimi člani, učenci s Konservato-
rija za glasbo in balet oziroma z Akade-
mije za glasbo. Tokrat bo na odru kar 43 
glasbenikov.« 
Seveda se je epidemija v zadnjih sko-
raj dveh letih odražala tudi v orkestru, 
saj zlasti v lanskem letu kar nekaj časa 
niso mogli redno vaditi. Letos jim je 
poleti uspelo pripraviti odličen in dobro 
obiskan koncert na prostem ob Prešer-
novem gledališču, ko so igrali priredbe 
znanih rokovskih skladb, od letošnjega 
septembra pa so skrbno pripravljali pri-
hajajoči koncert. »Na vajah pazimo, da 
izpolnjujemo pogoj PCT, med nami je 
vselej ustrezna razdalja, če se kdo počuti 
slabše, vajo ali dve izpusti,« pripoveduje 
Tilen Oblak, vesel, da so v zadnjih dveh 
letih v svoje vrste dobili 15 novih članov, 
ki jih iz mladinskega orkestra Glasbe-
ne šole Kranj privablja dirigent Kuko-
vič. Letos so tudi uspešno kandidirali 
na razpisu pri JSKD in s pridobljenimi 
finančnimi sredstvi obnovili in dopolni-
li instrumente za tolkalsko sekcijo. 
»Lahko bi dejal, da orkester uspešno 
na novo postavljamo na noge, saj želi-
mo predvsem ustvariti odlično glasbeno 
jedro in se tudi v smislu pripadnosti v 
njem med seboj še bolj povezati,« pou-
darja sogovornik; da bodo v prihodnjih 
letih posegali po še bolj zahtevnem pro-
gramu in se udeležili tudi kakšnega od 
eminentnih tekmovanj.
Vrnimo se h koncertu. Kukovič je pris-
taš zaokroženih koncertnih večerov, ki 
imajo neko rdečo nit. »Tokrat bodo to 
božične skladbe, ki so si jih zaželeli tudi 
člani orkestra.« Vstopnice za koncert 
bodo od danes naprej v prodaji v proda-
jalni Krajček. Da letos spet ujamemo 
pravi božič, torej velja pohiteti. 

Prihaja Noč pred božičem
Noč pred božičem je naslov božično-novoletnega koncerta Pihalnega orkestra Mestne 
občine Kranj, ki bo v nedeljo, 19. decembra, v dvorani Grandis Kongresnega centra Brdo.

Trije dobri možje iz Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj: podpredsednik 
in tolkalec Branko Djoković (Krajček), dirigent Tomaž Kukovič in predsednik in 
tubist Tilen Oblak. / Foto: Igor Kavčič
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»Ljudem, ki so blage volje« 
Adventni čas je čas priprave na slovesno praznovanje božiča. K zunanjim in materialnim pripravam na cerkvene 
praznike sodi tudi duhovna priprava. Za zanimivo branje smo v Romarskem uradu Brezje pripravili dve knjigi,  
ki nas na zanimiv način spremljata skozi adventni čas: Poredni osliček in druge Božične zgodbe Agate Christie  
ter knjigo V ponižnosti Bog išče človeka, o bogastvu, pomenu in zgodovini jaslic. Knjigi prinašata zanimivo branje, 

za dolge zimske večere. 

V Romarskem uradu Brezje poleg omenjenih knjig ponujamo tudi bogat izbor jaslic, z vseh koncev  
sveta. Vabimo vas v svojo trgovino, vsak dan od 8. do 18. ure. Dosegljivi smo tudi na telefonski številki:  

04 537 07 00 ali na e-naslovu: info@romar.si

Informacije:  
Romarski urad Brezje, Brezje 72, 4243 Brezje

T: 04 537 07 00
www.marija.si, info@marija.si

Besedilo: Igor Kavčič, foto: arhiv GŠ Kranj

L
etos je bilo zaradi zdravstvene situacije glasbenih tek-
movanj, ki bi potekala v živo, manj kot pretekla leta, zato 
so v Glasbeni šoli Kranj toliko bolj veseli nastopov in še 
zlasti uspehov njihovih učencev. V začetku decembra so 

se Mednarodnega tekmovanja pihalcev in trobilcev Varažidn 
Woodwind & Brass udeležili trije učenci kranjske glasbene 
šole. Učenec trobente Lovro Križnar ter učenca evfonija Vid 
Kejžar in Sara Arh so vsak v svoji kategoriji prejeli prvo nagra-
do, Sara Arh pa še posebno priznanje za izvedbo obvezne sklad-
be. Mentorja učencev sta Roman Podlesnik (trobenta) in Uroš 
Košir (evfonij), ob klavirju pa sta učence spremljali Katarina 
Lotrič in Jasmina Pogačnik.
Že oktobra se je 13. mednarodnega tekmovanja Giovani Musi-
cisti – Citta di Treviso udeležil kitarski duo, ki ga sestavljata 
učenca Jurij Oštir in David Robida, oba iz razreda mentorice 
Nataše Bogataj. Za svoj nastop sta prejela srebrno priznanje. 
Kot je povedala ravnateljica Petra Mohorčič, so v Glasbeni šoli 
Kranj ponosni na učence in mentorje, ki si kljub težkim raz-
meram prizadevajo, da bi življenje mladih glasbenikov pote-

kalo kar se da nemoteno. »Čestitamo vsem zaslužnim za 
uspehe, za dragoceno podporo pa se še posebej zahvaljujemo 
tudi staršem učencev. Upamo, da bomo v novem letu z učenci 
lahko pogosteje nastopali in razveseljevali publiko, na tekmo-
vanjih pa glas o glasbeni šoli in seveda našem lepem mestu 
ponesli na številne, tudi mednarodne odre.« 

Uspešni mladi glasbeniki
Učenci Glasbene šole Kranj uspešni na mednarodnih glasbenih tekmovanjih

V Varaždinu je Sara Arh z evfonijem v kategoriji A 
zmagala in prejela še posebno nagrado za izvedbo 
obvezne skladbe (ob klavirju Jasmina Pogačnik). 
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Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Niko V. Kalaš

Z 
19-letno Kranjčanko Hano Gro-
bovšek sva se pogovarjali tik pred 
odhodom na njeno do sedaj najve-
čje tekmovanje, evropsko prvenstvo 

v krosu, ki je minuli konec tedna poteka-
lo v Dublinu. Hana je proti Irski odhaja-
la dobro razpoložena, saj jo je čakal nov 
izziv na njeni športni poti.
Se spomnite, zakaj ste se odločili, 
da za svoj šport izberete kraljico 
med športi?
Na prvi trening atletike sem šla v šestem 
razredu osnovne šole. Prej sem trenirala 
ples, vendar je bilo to zgolj kot dodatek 
ob glasbeni šoli, ki sem jo prav tako obi-
skovala. Atletika se mi je zdela zanimiva 
sprememba. Ker so pri družinskih prija-
teljih imeli dobre izkušnje z Atletskim 
klubom Kranj in Rožletom Prezljem, 
pa sem se odločila, da se preizkusim pri 
njih. Všeč mi je bilo, saj smo trenirali 
različne discipline in počeli številne raz-
lične stvari. Bilo je zelo dinamično, nikoli 
ni bilo dolgčas in najbrž je to odločilo, da 
sem vztrajala tudi v srednji šoli. 
Ste se kmalu odločili, da se teme-
ljiteje posvetite prav teku?
Sprva sem bila najbolj navdušena nad 
skokom v daljino in višino, vendar smo 
v klubu še vedno trenirali vse. Vedno, ko 
sem bila na stadionu ali pa sem doma 
po televiziji gledala atletiko, so se mi 
zdeli zanimivi tudi teki. Tako sem se v 
klubu priključila skupini, ki je trenirala 
tek. Moj trener je postal Branko Škof, 
ki je ugotovil, da v teku napredujem, in 
odločila sem se, da bom vztrajala. 

Kdaj so se začeli rezultati, ki so 
vas prepričali, da ste na pravi poti?
Moram povedati, da sprva nisem pre-
mišljevala o rezultatih in o tem, kam 

me bo to pripeljalo. Ko sem prvič nasto-
pila v disciplini 1500 metrov, mi je bilo 
zelo zanimivo, ker sem dosegla dober 
rezultat, saj sem šla na tekmo brez pri-

Od igre do odličnih rezultatov
Hana Grobovšek je članica Atletskega kluba Kranj, in čeprav se je atletskim treningom pridružila iz 
radovednosti in želje po gibanju, je kmalu začela dosegati dobre rezultate ter pred kratkim dobila tudi 
povabilo v slovensko reprezentanco za nastop na evropskem prvenstvu v krosu.

Kranjčanka Hana Grobovšek 
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čakovanj. Ko sem šla na drugo tekmo in ta rezultat še precej 
izboljšala, pa mi je veliko pomenilo, saj je bil to dokaz, da na 
prvi tekmi nisem dala vsega od sebe. To je bilo jeseni leta 
2019. Od takrat sem še bolj zagnano trenirala in na zim-
skem državnem prvenstvu sem v svoji kategoriji zmagala. 
Bila sem presenečena in nekako se je začel lov za osebnimi 
rekordi. 
Treningi vam gotovo vzamejo veliko časa. Je težko?
Ne, še malo ne. Rada hodim na treninge, sploh se mi ne zdi, 
da bi bilo težko. Seveda je potrebnega veliko truda, vendar vse 
to delam z velikim veseljem in lahkoto. Res je, da sem pred 
tekmami in pred kakšnimi težjimi treningi tudi živčna, ven-
dar imamo v klubu dobro skupino in zato je vse lažje.
Katere dolžine tekov so vam najbolj všeč?
Kros bo tokrat na štiri kilometre, sicer pa sta moji glavni disci-
plini 1500 in 800 metrov. Za zdaj se najbolj držim srednjih 
prog, kjer imam tudi najboljše rezultate. Mislim pa – in tudi 
trener pravi – da je treba preizkusiti vse dolžine. Tako včasih 
tečem tudi na 400 metrov ali na 3000 metrov. Jeseni sva se 
s trenerjem začela pripravljati na evropsko prvenstvo v krosu. 
Kros sicer ni moja disciplina, vendar je udeležba zame na taki 
tekmi pomembna, saj se obeta številna in močna mednaro-
dna konkurenca.
Trenutno nastopate še v kategoriji starejših mladink, 
od novega leta naprej boste mlajša članica. Ste tokrat 
prvič v reprezentanci?
Da, to bo moj prvi reprezentančni nastop. Zaslužila sem si ga 
z več dobrimi rezultati, tudi z rezultatom teka na 800 metrov, 
s katerim sem prišla v našo nacionalno panožno ekipo. Tudi 
to je bila potrditev za moje delo. Je pa res, da bom v Dublinu 
zadnjič nastopala v kategoriji starejših mladink, saj bom od 
novega leta naprej že mlajša članica. Če mi bo uspelo odteči 
osebni rekord, se mi bo odvalil velik kamen od srca.
Ste imeli že kaj poškodb?
Pred enim letom sem poškodbo staknila zaradi napačnih 
superg. Sledila je rehabilitacija, zaradi česar sem izpustila 
pomembne tekme. Nato sem se letos spomladi pripravljala 
na zaključek četrtega letnika gimnazije in na maturo, vmes 
pa sem skočila na kakšno atletsko tekmo. Zadnji letnik Gim-
nazije Kranj sem končala z odliko, nato pa me je sredi mature 
presenetil pozitiven izvid testa na covid, kar je pomenilo pre-
stavitev maturitetnih izpitov na jesen in odpoved udeležbe na 
balkanskem atletskem prvenstvu za starejše mladinke v Istan-
bulu, čeprav sem imela letalsko vozovnico že žepu.
Od letos ste študentka. Kako združujete študij in tre-
ninge?
Študiram krajinsko arhitekturo. K sreči se s sošolko vozim na 
predavanja, s čimer prihranim nekaj časa. Imam tudi status 
športnice, tako da je malce laže usklajevati študij in trenin-
ge. Poleg tekaških treningov namreč redno treniram moč v 
novi telovadnici Atletskega kluba Kranj, kjer imamo sedaj za 
to odlične pogoje. Je pa res, da je včasih vse skupaj naporno in 
kdaj malce manj spim. Vendar sedaj ugotavljam, da je spanec 
zelo pomemben in se skušam zadosti naspati.
Kakšne so vaše ambicije v atletiki? Razmišljate tudi o 
olimpijskih igrah?
Ne predstavljam si sicer še povesem, kako bo šel napredek, 
vendar pa seveda razmišljam o največjih tekmovanjih, tudi o 

olimpijskih igrah. Vendar je za te načrte še prezgodaj, treba 
bo še trenirati in si sproti postavljati cilje.
Imate koga, ki vas pri tem podpira?
To so zagotovo moji domači, ki me res podpirajo in me vozijo, 
kamor je pač treba, saj še nimam vozniškega izpita. Prav tako 
me mirijo in poslušajo, kadar sem živčna pred tekmami. Pod-
pira me tudi trener, ki odgovarja na moja številna vprašanja in 
mu pri tem res zaupam. Tudi v skupini, v kateri treniram, me 
spodbujajo, seveda pa imam tudi podporo v klubu, na čelu z 
Rožletom Prezljem. 

Hana Grobovšek je navdušena športnica. 

WWW.BOKALSPORT.SI
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

N
a začetku septembra se je začela nova sezona tudi za 
košarkarje v ligi Nova KBM, v tem tekmovanju pa nasto-
pa tudi kranjsko moštvo ECE Triglav. Po odhodu trener-
ja Tomaža Fartka je moštvo prevezel njegov pomočnik, 

30-letni Danijel Radosavljevič, ki je na novo sezono pripravil 
zelo pomlajeno ekipo. 
Ste mlad trener z res mlado ekipo. Kako ste se lotili 
dela?
Prej sem v kranjskem klubu tri leta skrbel za mlajše ekipe, bil 
sem tudi trener mladincev in kadetov. S trenerjem Fartkom 
sva sodelovala že več let, saj sem se po končani igralski karieri 
odločil, da se posvetim trenerstvu. Tako sem letos v klubu pre-
vezel pomlajeno ekipo, saj nas je zapustilo šest igralcev, ki so 
bili nosilci igre. Odgovornost v članskem moštvu so prevzeli 
mladi domači igralci, ki so lani imeli še obrobno vlogo, letos 
pa so postali nosilci igre. Kapetan ekipe je Dejan Milašinović, 

ki je z 32 leti daleč najstarejši v moštvu. Seveda smo potrebo-
vali tudi nekaj okrepitev, ki so prav tako mladi igralci in so 
večina prišli iz Ljubljane.
Kdo so domači košarkarji, ki jim najbolj zaupate?
Nosilci igre so zagotovo Dominik Praljak, Klemen Smrekar, 
Andraž Ješe, ki je zaradi poškodb letos odigral zgolj eno tek-
mo, Lovro Urbiha, ki je tudi še mladinec in hkrati dobiva 
veliko priložnosti med člani, pa tudi Art Okorn, Jakob Škofic, 
Aleksandar Karadžič, Vid Mesec, kar 208 centimetrov visoki 
Miha Muratović ter drugi. 
Kakšne cilje ste si zadali pred sezono?
Naš cilj je veliko treningov ter napredek res talentiranih fan-
tov, ki jim v prvoligaški konkurenci ponujamo kar največ 
igralnih minut. Glede na to, da smo res mladi in neizkušeni, 
pa si vseeno želimo obstanka v prvi ligi in za to se bomo tudi 
borili. Je pa res, da imamo tudi daleč najmanjši proračun v 
ligi. Medtem ko se druge ekipe še krepijo, pa mi tega ne 
zmoremo in bo ekipa do konca sezone ostala bolj ali manj 
enaka. 

Najmlajša ekipa  
z najmlajšim trenerjem
To so košarkarji moštva ECE Triglav, ki tudi v tej sezoni igrajo med prvoligaši in se borijo, da ta status  
tudi ohranijo.

Trener Danijel RadosavljevičKošarkarji Triglava se bodo borili za obstanek v prvi ligi.



»Mislim, da smo lahko s prikazanim 
v prvem delu sezone zelo zadovoljni 
od 54 možnih točk smo jih osvojili 41, 
kar pomeni, da nismo bili samo rezul-
tatsko uspešni, pač pa tudi z vsebino, 
prikazanim na igrišču. Poudariti je pot-
rebno, da imamo zelo mlado moštvo, 
pa tudi to, da imamo eno najboljših 
obramb v ligi. Mislim, da smo bili zelo 
dobri in smo lahko ponosni na naše 
fante,« sporoča glavni trener Boštjan 
Miklič. Orli bodo zimski premor izko-
ristili za kratek počitek in individualne 
treninge.
Odlično gre tudi nogometni šoli, ki 
kaže odlične rezultate na trenu in 
prvenstvih. Aktivni smo tudi v partner-
stvih z drugimi klubi. Kot je znano, je 
Nogometni klub Triglav Kranj pobu-
dnik povezovanja in sodelovanja. Tako 
je pred časom sklenil ekskluzivno par-
tnerstvo s tremi klubi na Gorenjskem. 
Svoje znanje in moči si medsebojno 
dopolnjujejo še z Nogometnimi klubi 
Sava iz Kranja, Škofje Loke ter Lesc. 
Gre za prvi tovrstni projekt sodelo-

vanja med klubi v regiji, kjer bolj kot 
konkurenčnost šteje povezovanje in 
skupni napredek tako na športnem 
kot tudi poslovnem področju.
Moštvo U14 Sava Triglav Kranj tako še 
ne pozna poraza v letošnji sezoni in so 
produkt najboljšega igralskega kadra 
dveh športnih klubov. Prvi v svoji sku-
pini v ligi sta moštvi U12 in U13. Mlaj-
še selekcije bodo v prihodnjih tednih 
sodelovale v zimskih ligah, starejše 
selekcije pa bodo svoje zanje in moč 
pred prvenstvom utrjevale na prijatelj-
skih tekmah v zimskem pripravljalnem 
obdobju.
V letu 2022 imamo velike načrte. Tako 
smo pred ustanovitvijo kluba lojalno-
sti, ki bo združeval in povezoval vse 
ljubitelje športa na Gorenjskem. Člani 
kluba bodo lahko koristili številne ugo-
dnosti pri naših partnerjih in v spletni 
prodajalni, kjer vam bomo za vsak 

nakup del denarja vrnili na kartico, ki 
ga boste lahko vnovčili pri naslednjem 
nakupu. Ugodnosti in popuste boste 
lahko koristili tudi pri nakupu vstopnic 
in na tribuni, ko boste lahko uporabi-
li novo storitev »naroči na tribuno«. S 
tem se boste izognili vrstam pri naro-
čanju med polčasom in ter s svojo naj-
ljubšo pijačo uživali že med tekmo.
Vendar vam na ugodnosti ni potrebno 
čakati na leto 2022. Že sedaj jih lahko 
izkoristite v trgovini Triglav Kranj na 
Glavnem trgu v Kranju, kjer vas čakajo 
ponudba številnih artiklov za šport in 
prosti čas, primernih za darilo. Trgovi-
na je v času koronskih omejitev odprta 
ob delavnikih med 15. in 19. uro, ter ob 
sobotah med 8. in 12. uro.
Za konec vsem bralkam in bralcem 
Kranjčanke želimo vse dobro v letu, ki 
prihaja. Naj vas v letu 2022 ujame ta 
bordo energija. Srečno!

V boju za prvo ligo
Popolnoma jasno je že, da so nogometaši Triglava v resnem boju za uvrstitev v elito  
v slovenskem nogometu. Tin Matić pa je dokazal, da spada v sam vrh slovenskega 
nogometa, saj po osemnajstih kolih ostaja prvi strelec lige. 
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Srečno Naj vas v letu 2022 ujame 
ta bordo energija. 



32 I ŠPORT

Besedilo: Maja Bertoncelj

Z
a cestnim kolesarjem Matejem 
Mohoričem je rezultatsko naju-
spešnejša sezona doslej. Leto pa 
zaključuje z ustanovitvijo fundacije 

Matej Mohorič Foundation.
Predstavil jo je na začetku decembra na 
Vranskem. Njen namen je v prvi vrsti 
delovati v okvirih kolesarstva, predvsem 
za otroke in mladino. Pri tem bo tesno 
sodeloval s Kolesarsko zvezo Slovenije. 
Mohorič in predsednik Kolesarske zve-
ze Slovenje Pavel Marđonović sta sode-
lovanje potrdila s podpisom Pisma o 
nameri. »Letošnja generacija mladincev 
in mlajših mladincev je zelo obetavna, 
tako da je bil to nekakšen povod, da je 

ravno letos pravi čas za ustanovitev in 
začetek delovanja Fundacije. Pomagal 
bom na način, da se bom pridružil mla-
dincem na pripravah, ki jih bo organizi-
rala slovenska reprezentanca. Pomagal 
bom s svojim znanjem in izkušnjami 
ter tudi finančno, saj gre za velik vložek, 
če želimo graditi kvaliteten in vrhunski 
program na nivoju mladincev. Želim 
si, da bi ti fantje imeli enakovredno pri-
ložnost kot ostale reprezentance v Evro-
pi in morda tudi boljše izhodišče,« je 
povedal Podbličan, član ekipe Bahrain 
Victorious, ki je svoje kolesarsko zna-
nje dolga leta pridobival v današnjem 
Kolesarskem klubu Kranj. Iz kranjskih 
vrst prihaja tudi novi selektor slovenske 
moške mladinske reprezentance Nace 
Korošec. Mohorič je pojasnil, da se bo 

fundacija v enem delu osredotočila na 
mladince, v drugem pa pomagala lokal-
no, predvsem mlajšim dečkom, za kate-
re bodo poskušali organizirati več dirk, 
kot jih je bilo do sedaj. »Ob tem bomo 
s pomočjo Kolesarske zveze in klubov 
iskali tiste posameznike, ki imajo veliko 
željo, da bi se ukvarjali s kolesarstvom, 
a si morda tega ne bi mogli privoščiti. 
Priskrbeli jim bomo kolesarsko opremo, 
da začnejo s kolesarstvom. Poleg tega se 
bomo priključili številnim dogodkom, 
ki promovirajo kolesarstvo kot zdrav 
način življenja in rekreacijo. Tam bomo 
poskušali približati ta šport lokalnim 
skupnostim in seznaniti otroke in mla-
dino, da je lahko kolesarjenje izjemno 
zdrav način življenja in zdravo okolje za 
druženje kot popoldanska aktivnost.« 
Pomoči našega odličnega kolesarja so 
veseli tudi na Kolesarski zvezi Slovenije. 
»V veliko veselje mi je, da bo Matej pod-
piral Kolesarsko zvezo oziroma konkret-
neje mladinsko reprezentanco. Mladin-
ska kategorija je izjemno pomembna za 
nadaljevanje kariere, gre za obdobje, ki 
je starostno izjemno občutljivo, v tem 
času se že kažejo potenciali in ravno to 
obdobje je izjemno pomembno, da se 
ob pravem času reagira in pomaga mla-
dim kolesarjem ter jih pravilno usmeri. 
Trenutno imamo v reprezentanci 25 
mladincev iz šestih različnih klubov in 
vsi imajo potencial slediti Matejevim 
uspehom. Bil je mladinski in U23 sve-
tovni prvak, je eden najboljših kolesar-
jev na svetu, hkrati je izjemen analitik, 
ki se poglobi v podrobnosti kolesarstva, 
zato je tudi s tega vidika idealen in nep-
recenljiv ne le za finančno podporo, 
ampak tudi strokovno in motivacijsko 
za mlade fante, strokovni štab in zvezo,« 
je ob tem dejal Marđonović. 

Fundacija Mateja Mohoriča
Cestni kolesar Matej Mohorič bo s fundacijo pomagal slovenskemu kolesarstvu.

Matej Mohorič in predsednik Kolesarske zveze Slovenje Pavel Marđonović  
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: arhiv AVK Triglav

V
aterpolisti kranjskega Triglava so prejšnji mesec začeli 
nastope v novi sezoni. Uspešno igrajo v pokalnem tek-
movanju, kjer so se kot prva ekipa uvrstili v veliki finale.
Sredi novembra so se podali tudi proti Vojvodini, kjer 

so nastopili na prvem turnirju Regionalne vaterpolo lige A1, 
ki je potekal v Novem Sadu. Turnir so odprli s porazom proti 
domači Vojvodini z 9 : 21, nato so dvakrat zmagali. Najprej so 
z 10 : 7 premagali Zadar, nato pa z 12 : 10 še Zemun. Zadnji 
dan so morali priznati premoč Proleterju, ki je bil boljši in je 
slavil z 8 : 14. Pošk je že pred turnirjem odpovedal nastop v 
letošnji izvedbi jadranskega tekmovanja. 
Vaterpolisti Triglava tako po prvih tekmah zasedajo šesto 
mesto na lestvici, imajo pa tekmo manj od nekaterih tekme-
cev, saj je na drugem turnirju na Reki na Hrvaškem nastopi-
lo vseh šest ekip. Kranjski vaterpolisti so na turnirju v Novem 
Sadu nastopili v postavi: Jure Beton, Benjamin Popović, Jaša 
Kadivec, Matic Rahne, Jaša Lah, Dejan Gostić, Andraž Puša-
vec, Marko Gostić, Juš Vončina, Jan Justin, Aleksander Pau-
nović, Rok Bečić, Gregor Kos in Jaka Štirn. 

Dobro so 
začeli novo 
sezono
Vaterpolisti Triglava so si priigrali nastop v finalu 
pokala in se dobro odrezali tudi v Regionalni 
vaterpolo ligi.

Vaterpolisti Triglava so uspešno nastopili v Vojvodini.

NASVET

www.toplina.net
Tavčarjeva ulica 41, 4000 Kranj, T: 040 239 342

janez.logar@toplina.net

Janez Logar, mag., 
terapevt

Toplina
zakonski in družinski center

Darila in voščilnice
Prihajajo prazniki in s tem obdarovanja. Doma imamo polno 
starih daril. Vsi imamo vsega dovolj. Radi bi si podarili kaj 
posebnega. Nekaj, kar bi nam ostalo ne samo v decembru, 
temveč vse leto. 

Materialna darila dobimo, jih pojémo, pospravimo ali celo poda-
rimo naprej. V zadnjem primeru je jasno, da nam darilo ne pome-
ni prav veliko. Dejansko nam darovalec ne pomeni prav veliko. 
Želimo se ga znebiti. Če že dajemo materialna darila, jih moramo 
podariti s srcem in dobronamernostjo. 
Imamo pa ogromno možnosti podariti veliko močnejše daro-
ve. Nekaj, kar nas poveže med seboj. To so tako zelo preproste 
besede, hkrati pa za vsakega tako strahotno želene. Tako nujne 
za preživetje in tako težko izrekljive. Predvsem pa je treba drug 
drugemu podariti čas.
Starši otrokom: Tukaj sem zate. Vedno. Česarkoli se boš v življe-
nju lotil, bom s tabo. Vedno lahko prideš domov in te bom poslu-
šal. Samo zato, ker si moj otrok. Podpirava te v tvojih projektih; 
pridi in povej, ali ti je uspelo; kje se ti je zalomilo … Doma imaš 
vedno mene, naju, da nama poveš, kako ti gre. Tukaj je vedno tvoj 
dom. Tudi če se prepiramo, vedi, da te imava rada. Pripoveduj mi, 
pripoveduj nama o svojih željah, o svojih sanjah. Potrudil se bom, 
da te bom večkrat objel in pohvalil. To sem v preteklosti spregle-
dal. Oprosti. Sedaj je nov čas. Povej mi, katero igro se želiš igrati z 
menoj. Ti izbiraš, jaz sem s teboj, ker te imam rad. 
Starši odraslim otrokom: V svoji starosti te opazujem v tvojem 
hitrem tempu. Kako to zmoreš? Prosim, povej mi, v čem je danes 
biti starš in zaposlen lepo in v čem težko. Danes je vse drugače. 
Pridi in mi pripoveduj o sebi – ti me zanimaš. Kako si oče, kaj sem 
ti jaz dal kot oče, kje sem zgrešil očetovstvo. Težko mi je za trenut-
ke, ko te nisem uspel zaščititi, ko se nisi zmogel nasloniti name. 
Oprosti. Takrat sem toliko zmogel. Kaj lahko storim zate danes? 
Pripoveduj mi o svojih lepih in težkih spominih na otroštvo. Danes 
se pogovarjate o odnosih, čutenjih, dogodkih …, o katerih se jaz 
nikoli nisem. Lahko ti le zagotovim, da te bom vedno poslušal in 
bom tiho. Prosim, pridi me pogledat – in jaz te bom poslušal. 
Mož ženi: Čeprav si včasih nemogoča, te imam rad. Kadar sem 
jezen, odidem. Obljubim, da bom prevzel odgovornost za svojo 
jezo. In tudi za svojo užaljenost. Občudujem tvojo skrb za naju, za 
našo družino. Hvala, da pečeš piškote. Vedno rad pridem domov, 
ker vem, da me čakaš. 
Žena možu: Tako zelo potrebujemo tvojo moško vlogo v naši 
družini. Otroci te potrebujejo za trdnost, jaz za občutek varnosti. 
Rada sem s teboj. Ne vem, kaj bi brez tebe. Lepo je biti s teboj, 
čeprav si večkrat samosvoj in trmoglav. Pomagaj mi, da bom bolj 
ženska ob tebi.



Kranjčanko Kristino Smodila smo srečali v 
jutranjih urah, nekaj minut, preden je vstopila v 
kamniško Zadrugo KIKštarter, kjer je vodila delavnico 
fotografiranja s telefonom. Sicer je dekle fotografinja, 
grafična oblikovalka, ukvarja pa se še s stiliranjem 
hrane. Zadnjih nekaj let vodi butično agencijo Zgodbe na 
krožniku; izjemno prepoznaven je tudi njen istoimenski 
Instagram profil Story on a plate. A. B. / Foto: A. B.

Koliko modrosti 
na enem mestu, 
pa čeprav oba 
nastopajoča na 
fotografiji na prvi 
pogled delujeta precej 
zeleno. Modri pes 
iz Mestne Knjižnice 
Kranj je prijatelj otrok 
in tudi odraslih. Eno 
novembrskih sobot je 
skakljal po trgovskem 
centru Qlandia in 
skupaj s prizadevno 
ekipo Hiše razgledov 
mu je v akciji Bližnjica 
do knjižnice v treh 
urah za knjižnico 
uspelo navdušiti kar 
45 novih članov, ki 
so se vpisali in si na 
licu mesta izposodili 
skoraj toliko knjig za 
otroke in odrasle. I. K. 
/ Foto: arhiv Mestne 
Knjižnice Kranj

Hitri kruhek 
je trgovina, ki že 
deset let s svojimi 
pekovskimi izdelki 
razveseljuje 
Strašane. Na 
praznično soboto 
so tako v Stražišču 
novembra pred 
trgovino poskrbeli 
za manjšo 
rojstnodnevno 
pogostitev, izbor 
domače glasbe pa 
so zaupali mlademu 
didžeju iz Kranja 
Žigi Zormanu. A. B / 
Foto: A. B.

Na eni jutranjih sobotnih tržnic v starem delu 

mesta ob vodnjaku smo med ponudnicami 

domačih dobrot srečali Jasminko Alibašić. Sicer 

Kranjčanka poleg peke bosanskih dobrot uživa 

tudi v ročnih delih in slikanju, imela pa je tudi 

že nekaj razstav. Pri slikanju ima med motivi 

najraje naravo in cvetje, medtem ko je bilo med 

sladicami največ povpraševanja po baklavi. A. B. 

/ Foto: A. B.

Carmen L. Oven lahko 
zadnja leta srečamo tudi v 
vlogi povezovalke slavnostne 
akademije Mestne občine 
Kranj ob občinskem prazniku. 
Voditeljica in pisateljica, 
po rodu Kranjčanka, nam 
je zaupala, da je letošnji 
december zanjo manj divji kot 
decembri pred koronačasi in 
manj počasen kot lanski, ko gre za delovne obveznosti. Čaka jo še nekaj dogodkov, sicer se pa že veseli novega leta. »V njem 

me čaka dokončanje doktorske disertacije in upam, da tudi kaj veliko drugače ustvarjalnega.« A. Š. / Foto: Anže Krže 
(Mediaspeed)



Slovenija je novembra gostila Evropski simpozij hrane. Istočasno se je v slovenski prestolnici začel še festival November Gourmet Ljubljana. V tem času so Ljubljano obiskali ugledni tuji novinarji in tisto nedeljo so kosili na Jezerskem, na Šenkovi domačiji. V pripravi okusnega alpskega menija pa so združili moči domača ekipa in predstavniki Gostilne Krištof iz Predoselj, med njimi tudi najstarejši »krištof«, Krištof Bolka. A. B. / Foto: A. B.

Živa Rogelj je Kranjčanka, ki že več let živi v Ljubljani. Kot novinarka se 

je uveljavila v kulturni redakciji TV Slovenija, kasneje je bila voditeljica 

osrednje informativne oddaje na Planet TV, od leta 2015 pa deluje v 

Narodni galeriji, kjer jo kot odlično poznavalko zgodovine slovenske 

likovne umetnosti srečujemo v vlogi vodje izobraževanja in animacije. 

Seveda pa se nanjo vedno zanesemo Kranjčani, kadar iz osrednje slovenske 

likovne institucije potrebujemo kakšno informacijo. I. K. / Foto: Tina Dokl

Staro mestno 
jedro Kranja s svojo 
praznično osvetlitvijo 
in okrasitvijo v 
teh dneh privablja 
številne obiskovalce. 
Nad mestom so 
se navdušili tudi 
fantje iz zasedb BQL 
in Polkaholiki, ki 
so del videospota 
za skladbo Lučke 
posneli prav v 
Kranju. Naše mesto 
je tako pred dnevi 
zasijalo še v sveže 
izdanem videospotu. 
A. Š. / Foto: posnetek 
zaslona

V času evropskega 
tedna gozdov so 

v avtomobilskem 
salonu kranjskega 

Avto Aktiva pripravili 
predstavitev novega 
električnega lepotca 

iz bavarskih vrst 
iX. In to na način, 

ko so prepletli dve 
energiji – gozdno in 
električno; naravo, 

zelenje, barve 
gozda z »luksuzno 
naelektrenostjo«, 

kot pravijo fantje v 
salonu. Na fotografiji: 

direktor marketinga 
Seni Čatič. A. B. / 

Foto: A. B.
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

T
udi letošnji Prešerni december je zaradi protikoronskih 
ukrepov okrnjen. Kot je pojasnila Petra Žibert z Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj (ZTKK), so načrtovali pro-
gram za cel december, a so ga do 23. decembra morali 

odpovedati. Dogodka ob prižigu prazničnih luči ni bilo, prav 
tako ne Miklavževanja, odpovedali so tudi koncertno dogajanje. 
Jasno je tudi že, da ne bo Županovega koncerta, na katerem bi 
tokrat nastopila California. Po besedah Žibertove imajo še vedno 
upanje, da bo možno izpeljati dogodke, predvidene med 27. in 
31. decembrom. »Priprave potekajo, ali bodo dogodki realizirani, 
pa žal v tem trenutku ne moremo napovedati. Če se bodo ukrepi 
kaj sprostili, bo tudi v Kranju moč slišati kakšen koncert,« je raz-
ložila. Predvideli so več koncertov z znanimi glasbenimi imeni, 
na silvestrovo pa naj bi gostili Marka Vozlja in Mojstre.
Te dni že poteka božično-novoletni sejem, a je po vladni pre-
povedi strežbe hrane in pijače na stojnicah moralo več ponud-
nikov prekiniti sodelovanje. Ostale so le tri stojnice, ponudbo 
naj bi po 17. decembru obogatili.   
V ZTKK vabijo tudi na sprehod po praznično okrašenem me-
stu. Praznične luči so ga razsvetlile 3. decembra, na dan 
občinskega praznika. Mesto tudi letos krasijo Prešernovi ver-
zi, ki bodo obiskovalce pozdravljali vse do 8. februarja. Praz-
nično osvetlitev dopolnjuje še okrasitev, ki jo je znova nadgra-
dil cvetličarski mojster Matjaž Beguš. Čez staro mestno jedro 

se vijejo njegove lesene skulpture, med njimi tudi lesene jasli-
ce v kanjonu Kokre. Božično-novoletna smreka krasi trg pred 
Prešernovim gledališčem in Glavni trg, kjer je tudi pravljični 
gozdiček za otroke. Na Glavnem trgu se velja ustaviti tudi ob 
leseni skulpturi, namenjeni fotografiranju, pri čemer je mož-
no v objektiv ujeti še smreko v ozadju. V mestu je še več dru-
gih lokacij, primernih za fotografiranje, kmalu pa bodo na 
voljo tudi na vrtu Gradu Khislstein, ki bo praznično osvetljen 
od 15. decembra. Kompleks Khislsteina bodo krasile tudi lese-
ne jaslice mojstra Mira Rismonda. 

Prešerni december okrnjen
Organizatorji upajo, da bo vsaj v zadnjem tednu decembra dogajanje v starem mestnem jedru  
Kranja lahko nekoliko bolj živahno.

Za pravljično podobo mesta je pred dnevi poleg praznične 
okrasitve in osvetlitve poskrbel še sneg.

Zahvaljujemo se vam za izkazano
zaupanje v letošnjem letu! Želimo
vam lepe praznike ter srečno leto 2022!

- Osebje Bazen Bar&BBQ
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www.visitkranj.com

GLAVNI TRG - PROGRAM
20.00   Sprejem športnikov Kranja BQL & Tilen Lotrič
20.00   Veseli svatje
20.00   Županov božični koncert & zaključek dobrodelne akcije
   Petar Grašo 
20.00   Miran Rudan InDesign
22.00   Silvestrovanje Marko Vozelj & Mojstri

27.12. 
28.12.  
29.12.
 
30.12.
31.12.

PRAZNIČNA TRŽNICA
Poštna ulica, vsak dan od 16. do 20. ure

PRAVLJIČNI KHISLSTEIN
Praznično okrašen vrt in lesene jaslice na Gradu Khislstein

Starejši od 15. let morajo za vstop na dogodek izpolnjevati enega izmed PCT pogojev. Na dogodku se ravnamo v skladu z navodili NIJZ.

* Dogodki bodo izvedeni, v kolikor bodo dovoljeni s strani NIJZ.

Dobrodelna akcija za družine v stiski
POŠLJI SMS KRANJ5 NA 1919
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

V 
Stolpu Pungert v decembru poleg rednega programa 
pripravljajo še praznično obarvane aktivnosti. Začetek 
decembra je zaznamoval prvi od treh dobrih mož Miklavž. 
»Sobotni dopoldnevi so namenjeni Božičnim delavnicam 

in prvo smo namenili peki Miklavževih piškotov. Popoldne so 
otroci v Stolpovi pravljičarni prisluhnili pravljici o sv. Nikolaju,« 
je povedala vodja programa Stolpa Pungert Urška Košir.
Minuli teden so pripravili Lučkin teden, posvečen praznova-
nju praznika sv. Lucije (13. december), ki ga zaznamujejo v 
zadnjih letih. »S tem ohranjamo običaj, po katerem dobrot-
nica Lučka obdari otroke. V starih časih jim je darovala žafra-
nove kolačke in lučke. Veljalo je, da naj bi tistemu, ki si jo je 
prižgal, luč svetila vse leto. S prižganimi lučkami so se nato 
odpravili domov,« je o starem običaju povedala Urška Košir. 
Minulo nedeljo, na predvečer praznika, so povabili družine, 
naj se v družbi Lučke in njenih Kresnic sprehodijo po spirali 
iz smrečja do čudežnega drevesa želja ter si s prižigom svečk 
simbolno prižgejo luč v srcih. Lučkina spirala bo sicer stala do 
konca decembra, v njej pa je tudi skrinjica, v katero je možno 
oddati svoje želje za leto 2022. 
V soboto, 18. decembra, bodo otroci na dopoldanski delavnici 
med 10.30 in 12. uro izdelovali jaslice, ob 17.30 si bodo lahko 
v Stolpovi pravljičarni ogledali predstavo Kako je medved 
spoznal božič, eno soboto kasneje, na božič, pa bodo tam 
uprizorili glasbeno pravljico Sveta noč. Dopoldanske delavni-

ce na božično soboto ne bo. Urška Košir je posebej omenila 
tudi decembrske Večere z zimsko vilo, ki vsako sredo ob 18. 
uri otroke razveseli s pravljico. Naslednjo sredo, 22. decem-
bra, se bo uro pred tem možno udeležiti še Waldorfske božič-
ne delavnice. V sredo, 29. decembra, po 18. uri načrtujejo 
tudi Noč v Stolpu z dedkom Mrazom, z njim pa se bodo lah-
ko srečali tudi otroci, ki ne bodo prespali tam. »Za Noč v Sto-
lpu so obvezne predhodne prijave na info@pungert.si, sicer 
pa staršem svetujemo, naj otroke prijavijo tudi na ostale akti-
vnosti, saj nam to olajša izvedbo. V primeru prevelikega obi-
ska imajo prednost pri udeležbi prijavljeni obiskovalci,« je še 
povedala. 

Praznično tudi v Stolpu
V Stolpu Pungert so decembrski program praznično obarvali.

S sredinega Večera z zimsko vilo

Dragi prijatelji Sv. Jošta!
Hvala za obisk in številne zgodbe, s katerimi 
nas povezuje naša priljubljena točka.

Veliko zdravja, zadovoljstva in športno- 
rekreativnih užitkov v novem letu vam želi 
osebje Doma na Joštu.
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Doživetja. To so tisti trenutki sreče, ki se jih zavemo šele, ko smo jih 
že doživeli. Kaj je lepšega, kot podariti zabavne trenutke, ki zbližu-
jejo, sproščajo, poživljajo, pletejo vezi prijateljstva, boljše odnose 
in ljubezenske zgodbe. Doživetja smo lično zavili v čokolade – za 
vas in za vaše drage. Darilne bone lahko kupite ali prevzamete na 
recepciji Parka Brdo vsak dan med 7.00 in 18.00 ali pa jih naročite  
na naši spletni strani in vam jih pošljemo po pošti. Za več informacij 
pišite na e-naslov park@brdo.si, pokličite na številko 04 260 12 00 
ali obiščite spletno stran www.brdo.si. Doživetja lahko kupite tudi 
s turističnimi boni.

Darilni boni prinašajo naslednja doživetja:
  PIKNIK KOŠARICA: Kulinarično doživetje z Okusi Brda in lokalnimi 

dobrotami, piknik odeja, uporaba električnega golf avtomobila.
  DOŽIVETJE Z LIPICANCEM: Spoznavanje lipicanca, krtačenje, 

hranjenje, vodenje in jahanje konja v maneži, otroški cekar z 
domačimi prigrizki.

  VOŽNJA S KOČIJO: Vožnja z elegantno kočijo po Parku Brdo ali 
po zaprtem delu Posestva Brdo.

  KOFETKANJE NA GRADU STRMOL: Obred kofetkanja in pogos-
titev v stilu starodavnih grajskih čajank ob repliki Kofetarice Ivane 
Kobilca, voden ogled gradu.

  BRUNCH ZA DVA V ELEGANS HOTELU BRDO: Brunch lokal-
nih dobrot s konceptom Tomaža Kavčiča s kombinacijo samo-
postrežnega bifeja in kuhanja pred gosti.

  BRUNCH NA BLEJSKEM JEZERU: Brunch košara z Okusi Brda in 
lokalnimi dobrotami, uporaba čolna.

  RAZVAJANJE V DVOJE V ELEGANS HOTELU BRDO: Dve nočitvi 
za dve osebi v novem hotelu z zajtrkom, vstop v Park Brdo, degu-
stacija vrhunskih slovenskih vin, uporaba električnih koles.

  NOČ V DIVJINI POSESTVA BRDO: Edinstvena nočitev v koči sre-
di brdskega gozda za dva, domača večerja, prigrizek, steklenica 
vina, zajtrk z dobrotami Okusov Brda.

  ODDIH V VILI TARTINI: Nočitev v dvoposteljni sobi s pogledom 
na morje, pozni zajtrk, piknik košarica z Okusi Brda in lokalnimi 
dobrotami.

V obliki čokoladnega darilnega bona lahko podarite tudi letno 
vstopnico v Park Brdo in letno karto za Golf Brdo.
V prijetnem ambientu novega Elegans hotela Brdo vsako nedeljo 
prirejamo brunch lokalnih dobrot s konceptom Tomaža Kavčiča.  
V okviru slednjega vas vabimo na božična bruncha, ki bosta 25. 
in 26. decembra 2021, in na novoletni brunch, ki bo 2. januarja 
2022. Prijave sprejemamo na telefonski številki 04 260 10 00 ali  
e-poštnem naslovu recepcija@brdo.si. 

Doživetje je nepozabno darilo
Na Brdu smo pripravili osem čokoladnih darilnih paketov z doživetji na lokacijah,  

ki so pod okriljem JGZ Brdo.



40 I PRAZNIČNI UTRIP

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

Avtor nasveta: Peter Ribič, spec., Biotehniški center Naklo

PRAZNIČNO OKRASJE DOMA
Nastopil je mesec, ki ga vsako leto zaznamujejo praznične deko-
racije. V preteklem tednu smo začeli z adventom, še malo in 
božič bo tukaj. Gre za obdobje, ko se staro leto poslavlja in pri-
haja novo. Dnevi se vse bolj krajšajo in noč postaja vse daljša. Ob 
koncu decembra doseže višek in že stara ljudstva so verjela, da v 
tem času narava umira. V ta namen uporabljamo zelenje iglavcev 
ter zimzelenk kot simbol večnega življenja pri dekoraciji domov. 
Okraševanje smrečic prihaja iz germanskega sveta, pri nas se 
je uveljavilo po drugi svetovni vojni. Pred tem so v naših krajih 
postavljali zgolj jaslice, ki so naznanjale novo življenje in s tem 
novo upanje. 
Navada krašenja dreves sega že v obdobje poganskih ljudstev. 
Germani in Kelti so častili gozdna božanstva in verjeli v svetost 
dreves. V obredih so jih tudi krasili in se tako na primer zahvalili za 
dobro letino. Ne ve se točno, kdo je bil prvi, ki je okrasil božično 
jelko, kot jo poznamo danes. Teorija pravi, da je bil to v 15. sto-
letju živeč nemški teolog in začetnik reformacije Martin Luther. 
Zelenje kot glavni gradnik dekoracij predstavlja večnost. Že sama 
zelena barva nas v teh turobnih mesecih spominja na nekaj sve-
žega, nekaj, kar raste in predstavlja življenje. Tudi v adventnem 
času, ko so v ospredju adventni venčki in druge dekoracije, ima 
zelenje glavno besedo. Tradicionalni adventni venček je bil v 
naših krajih spleten iz smrekovih vej, ki so jim bile dodane štiri 
vijolične sveče in štiri pentlje v isti barvi. Tudi za izdelavo namizne 
dekoracije, okrasitev vhoda ali balkona izberimo sveže zelenje, 
da na ta način vnesemo življenje v bivalni prostor. 
Naj bo okrasje v vašem domu unikatno in naj vam pri tem 
pomagajo otroci, naj se zbere družina in tako tvorno prispeva 
k prazničnemu vzdušju. Tako bo dom zasijal v najlepših barvah, 
kjer se bomo počutili najlepše.

Želite biti obveščani o dogajanju v našem Centru? 
  Pišite nam na tecaji@bc-naklo.si

2-krat mesečno boste obveščeni o vseh aktualnostih Biotehniškega centra Naklo.
Vabljeni.

V kranjskem medgeneracijskem centru so decembrski 
program med drugim obogatili z Ustvarjalnicami, ki potekajo 
ob petkih ob 10. uri. »Udeleženci so na Ustvarjalnici slikali z 
akrilnimi barvami na platna. V prihodnje bodo slikali na stekle-
ne kozarce, jih okraševali z dekorativnimi izdelki v novoletnem 
stilu za popestritev doma. Ustvarjali bodo tudi na lesene 
izdelke in jih dekorirali. V prihodnje bodo izdelovali tudi vence 
iz umetnih rož in se preizkusili v izdelovanju rož iz papirja,« je 
pojasnila Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj, pod 
okrilje katere sodi tudi medgeneracijski center. Ta mesec bodo 
Ustvarjalnico izvedli še 17. decembra, glede na dober obisk pa 
bo v programu tudi po novem letu. V sredo, 15. decembra, ob 
9.30 se bodo v medgeneracijskem centru posvetili božično-no-
voletnim voščilnicam, ki jih bodo napisali z roko, dan kasneje 
ob 16. uri pripravljajo družabne plese ... Program sicer zajema 
brezplačne aktivnosti z najrazličnejših področij, v zadnjem 
tednu decembra načrtujejo tudi počitniške aktivnosti. Več 
informacij je na voljo na spletni strani www.luniverza.si. A. Š.

DECEMBRSKE USTVARJALNICE

Program medgeneracijskega centra po novem bogatijo 
še petkove Ustvarjalnice. 

Tilen Lotrič se poskuša kljub časom, kakršni so, glasbe-
no udejstvovati. Določeni decembrski napovedani nastopi 
so mu odpadli, vseeno pa mladega in uspešnega besni-
škega pevca lahko vidimo v najnovejšem videospotu 
Božidarja Wolfanda Wolfa z naslovom Naj pada, naj pada. 
Praznična balada je ugledala luč sveta na prvi letošnji 
decembrski dan. A. B. / Foto: arhiv Menart

TILEN LOTRIČ IN WOLF V VIDEOSPOTU  
ZA PRAZNIČNO BALADO
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Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: arhiv Žiga Jelarja

S
mučarski skakalec Žiga Jelar je pred začetkom nove sezo-
ne svetovnega pokala zbolel za covidom-19. Težji potek 
ga je do pred kratkim oddaljil od skakalnic. Se je pa vrnil 
na glasbenem področju – z novo ljubezensko balado z 

naslovom Naj sneži. To je njegova četrta avtorska pesem.
Gre za božično balado z ljubezensko tematiko, v kateri nam 
Besničan pokaže svojo najnežnejšo plat. »Pesem govori o 
dveh zelo dobrih prijateljih, ki sta skupaj preživela lepe tre-
nutke v prazničnih dneh, bila zelo povezana in iskrena drug 
do drugega. Oba sta srečo iskala drugje, pa čeprav sta jo ime-
la tik pred seboj. Skozi pesem se spomini vračajo v prelepe 
zimske dni, kjer je živela takrat še neizpovedana ljubezen. 
Gre za zimsko balado prijetnih večerov ob kaminu in skode-
lici čaja,« je pojasnil. Pri snemanju pesmi so mu pomagali 
glasbeniki Anže Langus Petrovič, Jan Baruca, Marko Hrvatin, 
Mitja Bobič in Jure Rozman. »Zelo sem hvaležen za njihovo 
mentorstvo in vloženo delo. Studijsko snemanje je potekalo 
na Primorskem in energija je bila neverjetna. Videospot pa 

smo posneli v prekrasni Logarski dolini v koči Alpske sanje 
v objemu Kamniško-Savinjskih Alp. Za produkcijo, režijo in 
fotografije je poskrbel Rok Maver (RoxPro production),« je še 
povedal Jelar.
Sedaj so na prvem mestu znova smučarski skoki. Upa na čim-
prejšnjo vrnitev med najboljše na svetu. 

Naj sneži z Žigo Jelarjem
Besničan Žiga Jelar je predstavil novo božično pesem Naj sneži.

Naj sneži je četrta avtorska pesem Žiga Jelarja. 

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ   
0,75 l

6,99 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ, 0,75 l

4,29 EUR 

MED CVETLIČNI TOČENI  
900 g, PISLAK 
  8,49 EUR

PENINA  
SREBRNA  
RADG.  
POLSUHA  
0,75 l 
6,09 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ 4/1 
9,56 EUR

PIVO BERNARD 
patentni zamašek,  

0,5 l, st.
1,48 EUR

BUT. PENEČI MUŠKAT  
SELECTION, BRDA 0,75 l 
       5,49 EUR
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

K
avarna, ki ima v svojem imenu 
francosko frazo zaljubljencev, je 
prostor za srečevanja. Kar velja že 
desetletja, saj je že babica sedanje 

lastnice slaščičarne Rendez Vous Katje 
Bidovec na isti lokaciji imela gostilno 
Pr' Franjotu. Babica Vukica Kutnar se 
je upokojila, družinska tradicija pa se je 
nadaljevala s spremenjenim konceptom. 
Njeni hčerki Karmen in Zlata ter njen 
mož Marko Bidovec so si zamislili sla-

ščičarno in jo odprli na božični dan leta 
1991. »Karmen je takrat veliko delala v 
Zagrebu, njena ideja je bila pripeljati kva-
litetne slaščice v Kranj. Večja mesta so 
takšne vrste kavarn oziroma slaščičarn že 
imela, a Kranj še ne,« je pojasnila Katja.
Slaščičarno in kavarno so odprli, pridru-
žila se jim je slaščičarka Metka Primo-
žič, ki je pred tem delala v hotelu Park 
na Bledu. Metka je bila del ekipe Rendez 
Vous vse do svoje upokojitve. »Prav ona 
je k nam prinesla originalni recept za 
kremno rezino, ki ga je leta 1953 ustvaril 
Ištvan Lukačević. On je bil namreč tisti, 
ki je posodobil vojvodinski recept in 
nastala je t. i. kremšnita. Po njegovem 
receptu še danes pripravljamo kremno 
rezino,« je pojasnila Katja in dodala, da 
se je slaščičarki Metki kmalu pridružila 
Suzana Obal, ki še danes, torej že sko-
raj trideset let, skupaj z lastniki snuje 
nove okuse tort in ostalih sladic iz kako-
vostnih sestavin. »Zavedamo se, da je 
pomembno ohranjati tradicijo v ponud-
bi, a hkrati slediti najnovejšim kulina-
ričnim trendom. Tako smo poleg krem-
ne rezine v spomin na čase naših babic 
ohranili tudi klasično čokoladno torto, 
polnjeno z masleno kremo, ki smo jo 
pripravljali po enaki recepturi pred tri-
desetimi leti in jo tako pripravljamo še 
danes. Za marsikoga je to dolgočasna, 
'pretežka' torta, za marsikoga pa edina 
torta, ki jo je. Za bolj moderne slado-
kusce pa v naši vitrini najdete jogurto-
vo torto z borovnicami in rahlo temno 
čokoladno torto, za ljubitelje čokolade. 
Kljub novim trendom t. i. finger fooda – 

Prenova: darilo za 
trideseti rojstni dan
Ure na steni ni. So pa dnevni časopisi, revije. Za branje ob kavi, morebiti kavi s 
smetano na kepice, ki si jo dopoldanski gostje največkrat zaželijo. Slaščičarna 
in kavarna Rendez Vous s Primskovega v Kranju letos praznuje tridesetletnico.

Družinska fotografija iz leta 1994. Od leve (zadaj): Marko Bidovec, Zlata 
Bidovec in Karmen Kutnar, od leve (spodaj) Luka Bidovec, Katja Bidovec in 
Vukica Kutnar. 
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sladic v lončkih, malih indijančkov, sadnih košaric … – smo 
še vedno narod, ki ob koncu slavja radi pojemo košček torte. 
Vedno rečem, da sta na poroki dve kraljici, nevesta in poročna 
torta.«
Katjina starša sta trideset let delala v gostinstvu, zdaj sta vode-
nje prepustila mlajši generaciji. Sin Luka je prevzel proizvod-
njo domačega sladoleda in kavarno Carniola v mestnem jedru 
Kranja, Katja pa Rendez Vous in proizvodnjo slaščic. »Slašči-
čarna in kavarna Rendez Vous, poudarek je na slaščičarni, je po 
tridesetih letih potrebovala prenovo, predvsem pa sem si želela 
vanjo vnesti tudi svojo energijo. Že po naravi sem vizualni estet 
in mi je poleg vsebine pomemben tudi videz. Pri sami prenovi 
sta mi pomagala tudi arhitekta Katarina Štok Pretnar in Marko 
Pretnar, s katerima sva s partnerjem sodelovala tudi pri prenovi 
stanovanja. Že takrat sem se pošalila, da si z arhitekti za kar lep 
čas skoraj v ljubezenskem razmerju, saj se takšne prenove ne 
zgodijo čez noč. Arhitektoma sem povedala svoje ideje in želje, 
potem pa ju pustila, da ustvarjata. Prevladujoče barve so slašči-
čarske, z navdihom rožnate, marelične ... Obdržali smo zimski 
vrt in rože, ki so naša značilnost.« S prenovo so ohranili vse, kar 
je bilo lepega od prej, in dodali pridih sodobnost. Tla v slašči-

Katja Bidovec, predstavnica tretje generacije, nadaljuje 
zgodbo v svojem slogu. / Foto: Arne Hodalič

Fotografija iz serije za revijo Pepita (november 1992). Na 
fotografiji Alenka Ružič (bolj poznana kot Alenka Košir). 

Prenovljena kavarna in slaščičarna / Foto: Arne Hodalič in Katja Bidovec

čarni so še originalna s konca šestdesetih let prejšnjega sto-
letja, ko se je družinska poslovna zgodba začela graditi z 
gostilno Pr' Franjotu. In ostal je predvsem lep spomin na 
babico in poklon pomembnosti združevanja tradicije s sodo-
bnostjo. 
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Ujemite vse decembrske 
ugodnosti na www.dmstudio.si.

Praznično 
urejena v  
dm Studiu
Paket fen frizura in 
permanentna manikira  

že od 40 € dalje!



 

BREZPLAČEN  
PRVI PREGLED

IN  
30 % POPUSTA  

NA ČIŠČENJE  
ZOBNEGA KAMNA

s predložitvijo  
oglasa

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

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite: 051 489 055 ali 051 357 200 ali nam pišite na zobna@fabjan.si
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 ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2022!

              

PRIMERI UPORABE:

1.  Nadomestitev posameznega zoba
2.  Zapolnitev vrzeli ali skrajšane zobne vrste
3.  Brezzoba čeljust (fiksna ali snemna rešitev)

Z implantatom vam nadomestimo manjkajoči zob.

nudimo tudi fiksno oskrbo brezzobe čeljusti na 
4 zobnih vsadkih.

Fiksna oskrba brezzobe čeljusti na 4 zobnih vsadkih.

NA PREGLED!
08 330 20 10

info@osovnikar.com
www.osovnikar.com

DIGITALNA 3D PROTETIKA (CAD/CAM)
Popolna protetična oskrba zob v času enega obiska…
Cerec je računalniški sistem (CAD/CAM tehnologija), ki z uporabo 
visoko kvalitetnih keramičnih materialov, omogoča izdelavo 
estetskih polno porcelanskih protetičnih nadomestkov (inlay, onlay, 
prevleke, zobne krone, luske) v ordinaciji.     

              

PREDNOSTI:
- hitrost izdelave,
- polno porcelanski protetični nadomestki,
- izredna natančnost, vrhunska estetika in naraven izgled,
- izdelki brez kovine z veliko trdnostjo in obstojnostjo,
- brez odtiskovanja in začasnih prevlek,
- samo en obisk pri zobozdravniku omogoča oskrbo več zob.

ZAMENJAVA AMALGAMSKIH PLOMB: PREJ IN POTEM     

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

Besedilo: Maša Likosar

K
atarina Fajfar dolgo časa ni verjela, da izdelovanje 
naravne kozmetike lahko postane nekaj več kot le 
hobi. Njeno prvo mazilo je pozdravilo ponavljajoča se 
vnetja njene hčerke. Kremo je delila tudi z drugimi 

mamami, ki so Fajfarjevi vračale pohvale in pozitivna mne-
nja. Povpraševanje je naraščalo in tedaj se je določila, da je 
vendarle vredno poskusiti. »Pustila sem redno službo, uredi-

la vse potrebne dokumente za prodajo kozmetike in poiska-
la laboratorij, ki je lahko začel proizvajati izdelke po mojih 
recepturah. Verjetno se sliši enostavno, a je bilo vse prej kot 
to,« je povedala Katarina Fajfar.
Njena naravna kozmetika je pripravljena premišljeno in vklju-
čuje ogromno praktičnih preizkušanj na ljudeh s kožnimi 
težavami. Vse sestavine so naravne in veganske, vključujejo 
različne vrste rastlinskega masla in olj ter aktivne in vlažil-
ne sestavine. »K nam se po večini obračajo ljudje s kožnimi 
tegobami, ki v široki ponudbi kozmetičnih produktov še niso 

Začetki niso bili enostavni
Katarino Fajfar, vzgojiteljico po izobrazbi in ustanoviteljico svoje naravne kozmetike, 
so na podjetniško pot pripeljale težave njene hčerke. Imela je namreč pogosta 
plenična vnetja in nobeno mazilo ni zares pomagalo. Kot odgovorna mama se je 
odločila, da naredi svoje naravno mazilo.



  ZANIMIVOSTI I 47  

Ko vam življenje naloži preveč,  
lahko pomaga psihoterapija
Anja Kavčič, univ. dipl. psihologinja in specializantka integra-
tivne terapije, že od leta 2007 svoje delo opravlja z osebami v 
različnih duševnih stiskah: »V današnjem času se ljudje pogo-
sto znajdemo v situacijah, kjer se zaradi povečane stopnje stre-
sa ali težkih življenjskih dogodkov počutimo preobremenjeni, 
prestrašeni, žalostni ali nezadovoljni s sabo in svojim življe-
njem. Z razvojem socialnih medijev in s podobami popolnih, 
večinoma umetno ustvarjenih življenj smo praktično ves čas 
v situaciji, ko se primerjamo z drugimi. V nas se vzbuja obču-
tek, da naše življenje ni dovolj polno, nedosegljivi ideali pa nas 
konstantno puščajo z občutki nezadostnosti in neustreznosti. 
Potrošniška kultura nas stalno opozarja, da nimamo dovolj 
materialnih dobrin, zadnji dve leti pa smo še dodatno obreme-
njeni s pojavom covida-19, ki je večino naših življenj postavil 
na glavo in vnesel še dodaten strah in pritisk.«
Psihoterapija je učinkovita pomoč ljudem, ki se znajdejo v 
duševnih stiskah. Področje psihoterapije je dobro raziskano, 
rezultati raziskav pa kažejo, da učinkovito pomaga tako pri 
našem spoprijemanju z vsakdanjimi stresorji v življenju kot 
tudi z resnimi težavami v duševnem zdravju. Psihoterapija z 
dobrim psihoterapevtom je po raziskavah, ki jih navaja Ame-
riška psihološka asociacija APA, učinkovitejša od zdravil tudi 
pri zdravljenju anksioznosti ter v primeru blage do zmerne 
depresije.
»Psihoterapija je partnerstvo, najučinkovitejša je, ko terapevt 
in klient sodelujeta in sta soudeležena pri sprejemanju odlo-
čitev o poteku terapije. Psihoterapevt in klient skozi pogovor 
raziskujeta in spoznavata stanje, počutje, čustva, razmišljanje 
in vedenje klienta. S pomočjo psihoterapije klient odkriva sta-
re vzorce odzivanja, razmišljanja in se uči, kako prevzeti nazaj 
kontrolo nad svojim življenjem. Psihoterapija pomaga odkriti 
načine, kako se odzivati na težke situacije na drugačen način, s 
pomočjo zdravih strategij spoprijemanja,« pove psihoterapev-
tka Anja Kavčič. Dodaja še, da psihoterapija ne prinaša instan-
tnih, hitrih rešitev. Globlje kot so težave, dlje časa kot že trajajo, 
daljši je lahko proces psihoterapije.
Anja Kavčič psihoterapijo izvaja v Kranju, pri svojem delu 
pa se srečuje s težavami, kot so nezadovoljstvo z življenjem, 
pomanj kanje samozavesti, vprašanja identitete, družinski kon-
flikti, težave v komunikaciji in z odnosi, anksioznost in tesnoba, 
depresivno razpoloženje, žalovanje ob izgubi (osebe, službe, 
zdravja …), brezvoljnost in občutek praznine in podobno. Na 
uvodni pogovor se lahko naročite po telefonu, e-pošti ali s 
kontaktnim obrazcem na spletni strani.

Psihoterapija in svetovanje, Anja Kavčič, s.p.
Jezerska cesta 124, 4000 Kranj
T: 040 190 677
E: anja@psihoterapija-gorenjska.si
I: www.psihoterapija-gorenjska.si

našli negovalnega izdelka, ki bi jim lajšal kožne probleme 
oziroma simptome bolezni,« je pojasnila Fajfarjeva. 
Njihova primarna ponudba je vključevala sedem produk-
tov, sedaj jih imajo že več kot 35. V podjetju je trenutno 
deset zaposlenih, ki po besedah Fajfarjeve skrbijo, da vse 
poteka po načrtih. Njeni izdelki se prodajajo tudi v Črni 
gori, odpirata se še hrvaški in italijanski trg. »Poslovanje 
podjetja se razvija izjemno hitro, zato je potreba po dodatni 
pomoči vedno večja. A prvi koraki v podjetništvo niso bili 
tako sladki. Ponudbe kozmetike na tržišču je namreč ved-
no več, hkrati si potisnjen v različne spektre prodaje, kar 
je bilo zame nekaj čisto novega. Danes moraš kot podjet-
nik obvladovati tudi vsa družabna omrežja, poznati sistem 
oglaševanja, saj v nasprotnem primeru, četudi ponujaš še 
boljši izdelek, ne obstajaš,« je pojasnila Fajfarjeva, ki je 
opazila porast prodaje po tem, ko se je na družabnih omre-
žjih predstavila tudi osebno – kot Katarina, podjetnica in 
mamica. »Ljudje se tako lažje poistovetijo z ustvarjalcem 
in njegovo poslovno potjo,« je dodala. Njena poslovna želja 
je ponuditi pestro izbiro izdelkov, kjer bo vsak našel nekaj, 
kar mu bo služilo kot terapija ali nega, obenem pa, da bi 
postali prepoznavna znamka tudi v tujini. 
Podjetniška pot po njenem ni primerna za posameznika, 
ki mu izzivi predstavljajo več stresa kot užitka. »Je pa čudo-
vita pot za nekoga, ki ima voljo, ljubezen do svojega dela in 
ambicije. Če te ob tem spremlja še dobra ekipa, si zagotovo 
uspešen. Ob začetku podjetniške poti se mi zdi pomem-
bno, da si človek ne jemlje vsega preveč k srcu. Pri delu z 
ljudmi naletiš na barvitost karakterjev. Nekateri ti energijo 
dajo, spet drugi črpajo. Nekateri so pripravljeni izboljšati 
svoje zdravje s spremembami življenjskega stila in resnič-
no črpajo vse napotke, ki jim jih posredujem. Spet drugi 
iščejo le čudežno kremo. Pri poslu je treba biti še toliko bolj 
pazljiv, da te negativne kritike ne poderejo, pač pa, da jih 
vidiš kot priložnost za svojo osebno rast in rast podjetja.« 

Katarina Fajfar, ustanoviteljica svoje naravne kozmetike 
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   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

 

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14 
041 318 439

w w w.dolnov.si

Vsem bralcem Kranjčanke 
želimo vse dobro v novem letu.

Besedilo: Ana Šubic  
Foto: Gorazd Kavčič

G
eodetska uprava RS v poročilu o 
slovenskem nepremičninskem 
trgu v letošnjem prvem polletju 
ugotavlja, da so se cene stanovanj-

skih nepremičnin v primerjavi z drugim 

polletjem leta 2020 zvišale za okoli osem 
odstotkov, kar je pomenilo najvišjo pol-
letno rast cen od časov pred krizo nepre-
mičninskega trga leta 2008. »Na rekor-
dno rast cen stanovanjskih nepremičnin 
v prvi polovici letošnjega leta je vplivala 
predvsem rekordna rast cen stanovanj 
v večstanovanjskih stavbah v največjih 
mestih, z izjemo Ljubljane. Cene stano-

vanj na Obali oziroma v Kopru, Kranju, 
Celju in Mariboru so poskočile za 10 do 
12 odstotkov,« so zapisali.
Iz poročila tudi izhaja, da je srednja cena 
rabljenega stanovanja v Kranju v prvi polo-
vici letošnjega leta presegala 2500 evrov 
na kvadratni meter (m2). Večina stanovanj 
je bila prodana po ceni med 2250 in 2800 
evrov/m2. Najvišjo pogodbeno ceno (sko-

Ponudbe malo, 
zanimanja veliko
Ker povpraševanje še vedno presega ponudbo, so cene stanovanjskih nepremičnin 
močno poskočile – tudi v kranjski občini.
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na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

Ob naročilu oken:
MONTAŽA 

BREZPLAČNO
samo 

15. decembra.

raj 220 tisoč evrov) je doseglo 40 let staro 
štirisobno stanovanje, relativno najdražja 
pa je bila garsonjera v 50 let starem blo
ku, prodana za okoli 4200 evrov/m2. Hiše 
v Kranju z ožjo okolico so se v povprečju 
prodale za 226 tisoč evrov, najdražja hiša 
pa je bila prodana na območju Stražišča 
za okoli 380 tisoč evrov.
CENE RASTEJO ŽE OD LANSKEGA MAR-
CA »Cene so tudi po naših opažanjih v 
zadnje pol leta močno poskočile oz. smo 
ta porast opazovali že od lanskega mar
ca,« o nepremičninah v kranjski občini 
ugotavlja Damjan Podjed iz družbe Ne
premičnina posredovanje in dodaja, da 
so cene najbolj poskočile prav stanovan
jem, nekoliko manj pa hišam in ostalim 
nepremičninam. Zelo visoko ceno na 
m2 dosegajo manjša in novejša stano
vanja. »V zadnjem času so se cene rab
ljenih stanovanj v Kranju gibale od okoli 
dva tisoč evrov/m2 in vse tja do štiri tisoč 
evrov/m2,« je razložil Podjed. Cene so 
odvisne tudi od zadostnosti določenega 
tipa nepremičnine na trgu v danem tre
nutku, je pojasnila Jelena Lašič iz podje
tja MP Projekt in dodala, da se pri garso
njerah v povprečju gibljejo med 2800 in 

3300 evri/m2, pri enosobnih stanovanjih 
od 2300 do 2700 evrov/m2, pri dvoso
bnih od 2300 do 2500 evrov/m2 ter pri 
tri in štirisobnih stanovanjih od 2000 
do 2200 evrov/m2.
KDAJ SE BO TREND OBRNIL »Porast cen 
pripisujemo skoraj nespremenjenemu 

stanju na trgu, torej povpraševanje še 
vedno presega ponudbo in novogradenj 
je premalo. Poleg tega so tudi stano
vanjski krediti še vedno zelo ugodni. 
Ko se bodo ti pogoji spremenili, bodo 
tudi cene drugače oblikovane,« je dejala 
Lašičeva. Tudi Podjed rast cen pripisu

Cene stanovanj v Kranju so v prvi polovici letošnjega leta poskočile za od 
deset do dvanajst odstotkov. Fotografija je simbolična.
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

MLADINSKE SOBE 
MAGNET  ... ko stanovanje 

    postane dom.

NOVO

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

MLADINSKE SOBE 
MAGNET  ... ko stanovanje 

    postane dom.

NOVO

Najboljše sobe v mestu
- 5  0    % 

          vzmetnica                  
        

pri nakupu otroške  

sobe

Srečno in udobno  
v letu 2022.

je predvsem pomanjkanju stanovanj, h 
kateremu po njegovem pripomore tudi 
povečevanje števila prebivalcev v Kra-
nju. »Na porast vplivajo tudi nekateri 
drugi dejavniki kot npr. dostopnost do 
kreditov z nizkimi obrestnimi merami, 
želja po naložbah sredstev v nepremič-
nine, strah pred inflacijo. Trend bi se 
lahko obrnil ob pojavu večjega števila 
novogradenj, večje gospodarske krize 
ali kaj podobnega, sicer pa ni pričakova-
ti velikega preobrata,« meni Podjed.
SKROMNA PONUDBA TUDI NA NAJEMNI-
ŠKEM TRGU Ob zelo skromni ponud-
bi in ogromnem povpraševanju se po 
besedah Podjeda kljub visokim cenam 
večina nepremičnin proda izredno hit-
ro. Pri najemniškem trgu je zelo podo-

bno: ponudbe ni veliko, stanovanja se 
oddajo dokaj hitro. Lašičeva je opozo-
rila, da opažamo tudi določen odstotek 
pretirano visokih cen tudi za današnje 
razmere, kar je posledica pretiravanja 
pri določanju cene nekaterih prodajal-
cev, vendar navedene primere trg uredi 
sam po sebi. »Izstopajo tudi nekatera 
najemniška stanovanja, ki se v raznora-
znih stanjih oddajajo po visokih najem-
ninah,« je dodala.
O NOVOGRADNJAH SE PRECEJ GOVORI IN 
PIŠE Ponudbe bo več, ko bodo na trg 
prišle novogradnje. O teh se v kranjski 
občini precej govori in piše, vendar gre 
za zdaj večinoma za načrte, realizaci-
ja pa je odvisna od več dejavnikov, je 
razložil Podjed. »Kdaj realno se bo na 

trgu pojavilo večje število stanovanj, je 
težko napovedovati, vsekakor govorimo 
o letih. Verjetno se spomnite projekta 
Kozolci v Kranju, kjer so investitorji in 
politiki že pred približno desetimi leti 
obljubljali več kot šeststo novih stano-
vanj, a je na tem območju od takrat zra-
slo le grmovje,« razložil.
Tudi razpoložljivih zemljišč je prema-
lo, ne le v kranjski občini, tudi širše na 
Gorenjskem. »Tista redka, ki so, imajo 
običajno kakšno pomanjkljivost ali visoko 
ceno,« je pristavil Podjed. Lašičeva je opo-
zorila, da se je poleg že tako visoke cene 
zemljišč tudi gradnja bistveno podražila.
NAJSLABŠI ČASI ZA NALOŽBENE NAKU-
PE In kaj bi svetovala kupcem nepremi-
čnin in na drugi strani tistim, ki razmiš-
ljajo o prodaji? »Veliko je vprašanj, kaj 
storiti, kaj bo prinesla prihodnost. Žal je 
izredno težko oz. nemogoče napovedati, 
kaj točno se bo zgodilo. Glede na velike 
globalne spremembe v zadnjem času 
lahko pričakujemo tudi precej spre-
memb v prihodnje,« je odvrnil Podjed, 
Lašičeva pa je opozorila, da je trenutno 
najslabši čas za naložbene nakupe, saj 
so cene res visoke. 

  Kot ugotavlja Geodetska uprava RS, je srednja cena 
rabljenega stanovanja v Kranju v prvi polovici letošnjega 
leta presegala 2500 evrov na kvadratni meter. Najvišjo 
pogodbeno ceno (skoraj 220 tisoč evrov) je doseglo 40 let 
staro štirisobno stanovanje, relativno najdražja pa je bila 
garsonjera v 50 let starem bloku, prodana za okoli 4200 
evrov za kvadratni meter.



LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

 
  17,00 € / kos  

0590 77 188              

  6,99 € / kos  

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

  15,00 € / kos  

PTIČJA KRMILNICA
borov les, velikost: 24 x 26 x 21 cm

 
  5,99 € / kos    7,99 € / kos  

LESENA PRUČKA
borov les, velikost: 30 x 18 x 18 cm

 
  7,19 € / kos  

LESENA CIZA
borov les, velikost: 52 x 21 x 16 cm

Prodajni center
Ul. Mirka Vadnova 19a

Ponudba lesenega prazničnega programa

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

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

www.slovenijales.si

PTIČJA GNEZDILNICA
borov les, velikost: 17 x 40 x 12 cm

 

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

 
  17,00 € / kos  

0590 77 188              

  6,99 € / kos  

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

  15,00 € / kos  

PTIČJA KRMILNICA
borov les, velikost: 24 x 26 x 21 cm

 
  5,99 € / kos    7,99 € / kos  

LESENA PRUČKA
borov les, velikost: 30 x 18 x 18 cm

 
  7,19 € / kos  

LESENA CIZA
borov les, velikost: 52 x 21 x 16 cm

Prodajni center
Ul. Mirka Vadnova 19a

Ponudba lesenega prazničnega programa

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

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

www.slovenijales.si

PTIČJA GNEZDILNICA
borov les, velikost: 17 x 40 x 12 cm

 

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

 
  17,00 € / kos  

0590 77 188              

  6,99 € / kos  

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

  15,00 € / kos  

PTIČJA KRMILNICA
borov les, velikost: 24 x 26 x 21 cm

 
  5,99 € / kos    7,99 € / kos  

LESENA PRUČKA
borov les, velikost: 30 x 18 x 18 cm

 
  7,19 € / kos  

LESENA CIZA
borov les, velikost: 52 x 21 x 16 cm

Prodajni center
Ul. Mirka Vadnova 19a

Ponudba lesenega prazničnega programa

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

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

www.slovenijales.si

PTIČJA GNEZDILNICA
borov les, velikost: 17 x 40 x 12 cm

 

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

 
  17,00 € / kos  

0590 77 188              

  6,99 € / kos  

LESENA SMREČICA
60 cm, smrečico sestavite sami

  15,00 € / kos  

PTIČJA KRMILNICA
borov les, velikost: 24 x 26 x 21 cm

 
  5,99 € / kos    7,99 € / kos  

LESENA PRUČKA
borov les, velikost: 30 x 18 x 18 cm

 
  7,19 € / kos  

LESENA CIZA
borov les, velikost: 52 x 21 x 16 cm

Prodajni center
Ul. Mirka Vadnova 19a

Ponudba lesenega prazničnega programa

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

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

www.slovenijales.si

PTIČJA GNEZDILNICA
borov les, velikost: 17 x 40 x 12 cm

 

Sedaj tudi v Kranju!

Ponudba lesenega prazničnega programa

9,49 €9,49 €

6,99 €

14,99 €

5,99 €

7,19 €

8,49 €7,99 €

15 cm, 
masiven les

15 cm, 
masiven les

borov les, velikost:  
17 x 40 x 12 cm

60 cm, smrečico 
sestavite sami

borov les, velikost:  
24 x 26 x 21 cm

borov les, velikost:  
30 x 18 x 18 cm

borov les, velikost:  
52 x 21 x 16 cm

borov les, velikost:  
52 x 21 x 16 cm

NOVOLETNA SMREČICANOVOLETNA SMREČICA

PTIČJA GNEZDILNICA

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

www.slovenijales.si 0590 77 188

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

LESENA SMREČICA

PTIČJA KRMILNICA

LESENA PRUČKA

LESENA SAMOKOLNICALESENA CIZA



52 I MOJ DOM
w

w
w

.fi
lc

.s
i  

Besedilo: Suzana P. Kovačič

B
ližajo se božični in novoletni pra-
zniki, ko bomo domove in poslov-
ne prostore okrasili z božičnim in 
novoletnim okrasjem, kamor spa-

dajo tudi božično-novoletna drevesca. 
»Uporaba navadne smreke, pridobljene 
iz lokalnega gozda v skladu z usmeritva-
mi Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), 
je naravi najprijaznejša oblika novoletne 
okrasitve z drevesci. Če drevesca izvirajo 
iz redčenj pregostega mladovja v gozdu, 
ima njihovo pridobivanje celo ugoden 
vpliv na gozdove, saj jih s tem neguje-
mo,« je pojasnil Boris Rantaša iz Urada 
direktorja ZGS. 
Posekana gozdna drevesca iz slovenskih 
gozdov, namenjena za okras in prazno-

vanje, morajo biti v letošnjem decembru 
med prevozi in med prodajo označena 
z nalepko rumene barve, na kateri je 
letnica 2021. Pridobivanje okrasnih dre-
vesc iz gozdnih površin usmerja ZGS 
na gozdu in naravi prijazen način, ki ne 
povzroča škode v gozdovih. Z nalepko 

morajo biti označena tudi gozdna dre-
vesca, pridobljena iz nasadov okrasnih 
drevesc na kmetijskih površinah v Slo-
veniji.
»Okrasna drevesca so po Zakonu o 
gozdovih posekana gozdna drevesca, 
namenjena za okras ali praznovanje. 
Lastniki gozdov pridobijo nalepke na 
ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapi-
sane usmeritve in pogoji za pridobiva-
nje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše 
število nalepk (do 25) dobijo brezplač-
no, za večje število morajo odšteti po 
36 centov na nalepko. Nadzor nad 
pridobivanjem okrasnih drevesc izva-
ja gozdarska inšpekcija. Omejitve so 
postavljene tudi za nabiranje mahu, ki 
se v tem času uporablja pri postavitvah 
jaslic. Tega lahko pridobivamo v goz-
du v omejenih količinah (do dva kilo-

Darilo gozda vašemu domu
Okrasna drevesca iz slovenskih gozdov so letos označena z rumeno nalepko.

 Omejitve so postavljene 
tudi za nabiranje mahu, ki 
se v tem času uporablja 
pri postavitvah jaslic. Tega 
lahko pridobivamo v gozdu 
v omejenih količinah (do dva 
kilograma), tako da na eni 
površini odvzamemo največ 
petino vsega mahu.



grama), tako da na eni površini odvza-
memo največ petino vsega mahu.«
Na ZGS zadnja leta zaznavajo trend 
povečevanja povpraševanja po narav-
nih okrasnih drevescih. »Na trgu so 
kupcem na voljo okrasna drevesca 
naših domačih in tujerodnih dreve-
snih vrst iglavcev. Med domačimi 
iglavci prevladuje navadna smreka, ki 
je pridobljena iz gozdov, zaraščajočih 
se površin ali nasadov na kmetijskih 
površinah. Bolj kot navadne smreke 
pa so v zadnjih letih kupcem zanimi-
va okrasna drevesca tujerodnih vrst, 
pridelanih v nasadih zunaj Slovenije, 
kar opažamo z upadanjem števila letno 
oddanih plomb, ki označujejo okrasne 
smrečice, pridelane v Sloveniji,« je 
povedal Rantaša.
Zavod za gozdove Slovenije z napisom 
na nalepki Darilo gozda vašemu domu 
že vrsto let ozavešča kupce, naj tudi pri 
izbiri okrasnih drevesc ravnajo odgo-
vorno do okolja. To pomeni uporabo 
okrasnih drevesc, pridelanih v Sloveniji, 
ki imajo najmanjši ogljični odtis in ne 
predstavljajo nevarnosti za vnos tujerod-
nih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile 

naše gozdove. »Iz gozda oziroma narave 
so pridobljena na gozdu in naravi prija-
zen način, zrasla so brez dodatnega vla-
ganja energije in vode ter brez uporabe 
pesticidov.«
Kot pa je še opozoril Boris Rantaša, po 
uporabi okrasnega drevesca poskrbimo 
za njegovo pravilno odlaganje ali pa ga 
skurimo v peči. »Na gozdnih robovih v 

bližini naselij je zadnja leta opaziti ved-
no več odvrženih okrasnih drevesc. 
Odlaganje odsluženih okrasnih drevesc, 
vzgojenih zunaj Slovenije, v naravo in 
tudi drugih organskih odpadkov z vrtov 
predstavlja nevarnost za vnos bolezni v 
gozd. Iz istega vzroka v gozd tudi ne 
sadimo odsluženih okrasnih drevesc iz 
lončkov.« 

Zavod za gozdove Slovenije letos lastnikom gozdov ter nasadov okrasnih 
drevesc za označitev okrasnih smrečic, pridelanih v Sloveniji, izdaja rumeno 
nalepko z letnico 2021. / Foto: ZGS



Vozniki dostavnih vozil, ki imajo za seboj 
predelno steno ali tovor, so odvisni pred-
vsem od zunanjih vzvratnih ogledal, saj 
si z notranjim ogledalom ne morejo prav 
veliko pomagati. Zato je avtomobilski pro-
izvajalec Ford v zvezi s tem iskal rešitev 
in odkril nov sistem t.  i. pametnega ogle-
dala. Videti je kot običajno notranje ogle-
dalo, a gre dejansko za zaslon z visoko 
ločljivostjo, ki jasno prikazuje panoramski 
pregled območja za vozilom. Tako vozniku 
pomaga opaziti kolesarje, pešce in druga 
vozila za vozilom, tudi če so zadnja vrata 
brez oken ali pogled ovira predelna stena. 
Notranje pametno ogledalo s popolnim 
zaslonom sproti prikazuje sliko, ki jo zaje-
ma kamera na zadnjem delu dostavnega 
vozila, s samodejnim nadzorom osvet-
ljenosti pa omogoča optimalno vidljivost 
podnevi in ponoči. To vozniku pomaga, da 
se bolje zaveda svoje okolice, na primer 
pri bližanju križišču, menjavanju voznih 
pasov, preverjanju pred vključevanjem 
v promet ali zavijanjem v stransko ulico. 
Fordovo novo ogledalo je še posebno 
koristno za voznike, ki skrbijo za dostavo 
in se morajo pogosto ustavljati na mest-
nih ulicah, kjer se srečujejo s kolesarji, 
pešci, skiroji ...

PAMETNO OGLEDALO
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Mnenja si nasprotujejo in tudi testiranja niso dala zadovoljivih odgovorov. Primerjave na 
snegu in ledu so pokazale malo razlik. Na snegu so pospeški približno enaki, zavorna pot 
je z ožjimi pnevmatikami nekoliko krajša; na ledu je bil pospešek z ozkimi pnevmatikami 
boljši, zavorna pot pa daljša. Torej odvisno od pogojev, so pa ožje pnevmatike cenejše.

JE BOLJŠA ŠIROKA ALI OZKA ZIMSKA PNEVMATIKA
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Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za  
zaupanje in vsem želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2022.

AV TOHIŠA JENKO,  d.o.o. ,  Praprotna Pol ica 23 ,  Cerk l je



Zakaj je dobro živeti v občini, v kateri
je električna mobilnost prioriteta?

Ali si želim
zeleno občino?

Kako lahko občina poskrbi za samooskrbo?

Je električna mobilnost res trajnostna?

Če začnem povsem enostavno: z množično uporabo 
e-mobilnosti se izboljša kakovost življenja vsakega 
občana, saj električni avtomobili lokalno ne onesnažujejo 
z izpušnimi plini, prav tako pa delujejo povsem tiho. Ko k 
temu dodamo še lastno proizvodnjo električne energije, 
dobimo resnično trajnostno rešitev za osebno e-mobilnost. 
Pri Porsche Slovenija v okviru znamke MOON združujemo 
celostne ponudbo e-mobilnosti: rešitve za polnilno 
infrastrukturo, zagotavljanje in shranjevanje zelene 
energije ter digitalne rešitve, namenjene tudi javnemu 
prometu. Le tako lahko emisije, ki jih povzroča promet, 
zmanjšamo ne samo s čistejšo tehnologijo – električnimi 
avtomobili, temveč tudi z zmanjšanjem prometa.

Skrb za okolje in zeleno prihodnost je v polju mobilnosti 

neločljivo povezana z uporabo električnih vozil in polnilne 

elektroenergetske infrastrukture. O tem, kaj je e-mobilnost 

in kako lahko ta prispeva k čistejšemu okolju v vaši občini, 

smo se pogovarjali z Dušanom Lukičem, strokovnjakom 

na področju e-mobilnosti iz podjetja Porsche Slovenija, 

kjer ponujajo nove, čiste in trajnostne e-mobilnostne 

rešitve za vse: tako za zasebne uporabnike kot za podjetja 

– pa tudi za občine.

Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost,
Porsche Slovenija

Z lastno sončno elektrarno si lahko vaša občina priskrbi zeleno 
energijo iz obnovljivih virovin tako poskrbi za čistejši zrak za 
občane in za nižje stroške za davkoplačevalce. Solarne module 
lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji 
del dneva obseva sončna svetloba. Najučinkovitejša je postavitev 
na streho, ki je obrnjena proti soncu. Sončna elektrarna, denimo 
na strehi, bo ves dan proizvajala dovolj električne energije 
za občinske ali poslovne objekte. Pri Porsche Slovenija našim 
strankam pomagamo izbrati pravo rešitev, izpeljati postopke in 
postaviti njihovo sončno elektrarno.

Da! Proizvodnja električnih avtomobilov je vse čistejša, 
tehnologija se ves čas razvija, recikliranje materialov pa 
je vse bolj uspešno. Pri sami vožnji je elektromotor e-vozila
z ničelnimi izpusti med delovanjem neprimerljivo čistejši 
od motorja z notranjim zgorevanjem v vozilu na klasično 
gorivo, saj lokalno električni avtomobil ne ustvarja prav 
nobenih emisij, ob proizvodnji električne energije pa so 
izpusti veliko manjši od tistih, ki jih proizvajajo klasična 
vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem. Za veliko 
zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida pa lahko 
poskrbite tudi sami z uporabo energije iz obnovljivih virov. 
Ko razmišljate o e-vozilih, se vzporedno splača načrtovati 
tudi lastno sončno elektrarno.

Kje v občini lahko napolnimo e-vozilo?

Za nemoteno uporabo električnih vozil je glede na število 
prebivalcev in drugih porabnikov treba zagotoviti zadostno 
število javnih polnilnic. Te je zato treba najprej postaviti na 
najzanimivejših lokacijah v občini in v blokovskih naseljih, kjer so 
obremenitve večje ter lokacijsko in časovno bolj koncentrirane. 
Za večino potreb, sploh pa za lokalne uporabnike električnih 
vozil, ki na dan povprečno prevozijo okoli 50 kilometrov, 
zadostujejo klasične (počasne) polnilnice s trifaznim izmeničnim 
tokom (AC). Na njih se večina e-vozil za dnevne potrebe 
napolni v uri ali dveh, kar je tudi normalen čas zadrževanja na 
takšni polnilni postaji med opravki. Pri tem računamo tudi na 
sodelovanje občin oziroma lokalnih skupnosti. Na turistično 
močno zanimivih in prometnih območjih pa se splača razmisliti 
tudi o hitri polnilni postaji, a le, če je lokacija takšna, da je na njej 
veliko prometa in čas zadrževanja kratek. Sicer je bolje postaviti 
več AC-polnilnic.

Kaj pa, če naletimo na ovire?

Ker vemo, da odločitve za vstop v svet električne mobilnosti ne 
dozorijo čez noč, ta pa je kar naenkrat postala otipljiva realnost, 
vam ali vaši občini pri tem stojimo ob strani ne le z vozili in 
drugimi produkti, ampak predvsem s strokovno pomočjo in 
svetovanjem pri pripravi strategije, projektih, izzivih in izvedbi 
rešitev električne mobilnosti. Veseli bomo, če se boste obrnili na 
nas.
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PIČMAN, d.o.o., Britof 39, Kranj
www.picman.si
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glasovi strokovnih žirantov, ki bodo pred-
vidoma 8. januarja 2022 na sklepni pri-
reditvi razglasili zmagovalca. 

Z
aključen je prvi del izbora Sloven-
ski avto leta. Bralci, poslušalci in 
gledalci devetih sodelujočih medi-
jev so od začetka oktobra do konca 

novembra imeli priložnost izbirati svoje 
favorite. Za slovenski avto leta 2022 se je 
potegovalo vsega 15 avtomobilov, od kate-
rih se jih je v finalni izbor uvrstilo pet, 
po naslednjem vrstnem redu: 1. Toyo-
ta Yaris Cross (6 točk), 2. Škoda Enyaq 
(4), 3. Opel Mokka (3), 4. Volkswagen 
ID.4 (2) in 5. Renault Megane Conquest 
(1). Tako so odločili bralci, poslušalci in 
gledalci sodelujočih medijev, ki so tokrat 
oddali skupno 22.829 glasov, od katerih 
jih je velika večina prispela po spletu. 
Yaris Cross in Škoda Enyaq sta ime-
la enako število glasov (32). Toda ker je 
Yaris Cross v več medijih dobil največje 
število točk, v finale nese 6, Enyaq pa 4 
točke. Tem glasovom se bodo dodali še 

Slovenski avto leta 2022
Znani finalisti, prvič v zgodovini tudi avto na električni pogon

Toyota Yaris Cross

Čeprav je bilo letošnjih kandidatov 
manj kot v prejšnjih letih, saj je izbor 
oklestila kriza polprevodnikov v avto-
mobilski industriji in s tem dobavo in 
prodajo minimalne količine 25 vozil, kar 
je pogoj za sodelovanje v izboru, je bil 
nabor kandidatov zelo pester. V finale 
pa so se po karoserijski obliki uvrstili 
sami športni terenci, kar seveda potrjuje 
njihovo izredno priljubljenost, po drugi 
strani pa sta med njimi prvič tudi dva 

 Kdo bo na letošnjem 
prestolu zamenjal Škodino 
Octavio? Bo to Toyota Yaris 
Cross, Škoda Enyaq, Opel 
Mokka, Volkswagen ID.4  
ali Renault Megane 
Conquest? To bo znano na 
razglasitvi 8. januarja 2022. 
Že sama uvrstitev  
v finale pomeni lep uspeh  
in priznanje znamki.
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Škoda Eyaq iV

Renault Megane Conquest VW ID.4

Opel Mokka

izključno električna avtomobila, Škoda Enyaq in VW ID.4. 
V električni obliki je na voljo tudi Opel Mokka, Yaris Cross 
in Renault Conquest pa stavita tudi na hibridni pogon. Kot 
zanimivost naj zapišemo, da se Škoda Enyaq poteguje tudi za 
prestižni naziv svetovni avto leta 2022.
Izbor slovenski avto leta je letos jubilejni, 30., in v vsem 
tem času se je uveljavil kot najprestižnejša avtomobilisti-
čna nagrada v slovenskem prostoru. Že sama uvrstitev v 
finale je lepo priznanje, da je avto dovolj zanimiv za sloven-
skega kupca in uporabnika. Namreč pri izboru za slovenski 
avto leta pomembno vlogo igra kriterij, po katerem mora 
avto biti primeren slovenskemu avtomobilskemu trgu, 
poleg tega pa še oblika avtomobila, vozne zmogljivosti in 
lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost in cenov-
na umestitev.
TOYOTA YARIS CROSS Eden letos najbolj priljubljenih malih 
križancev. Tovarna ima z yarisom cross velike načrte, želijo, 
da postane njihov najbolj prodajan model v Evropi in v Slove-
niji. Že sedaj se prodaja kot vroče žemljice, celo do te mere, da 
so ljudje pripravljeni odšteti denarce in stopiti v vrsto, ne da bi 
se z njim zapeljali en sam kilometer.
ŠKODA ENYAQ IV S popolnoma električno škodo enyaq iV je 
češki proizvajalec doslej naredil največji korak pri uresničeva-
nju strategije elektrifikacije. SUV je prvi serijski model znam-

ke Škoda, ki temelji na modularni platformi za električna 
vozila (MEB) koncerna Volkswagen. V začetku novembra je 
že prejel mednarodno priznano nagrado zlati volan 2021 kot 
najboljši električni SUV, poteguje pa se tudi za naziv svetovni 
avto leta 2022.
OPEL MOKKA Opel se v izboru Slovenski avto leta do sedaj 
ponaša z dvema zmagama.
Prvič je naslov slovenski avto leta 2007 osvojila corsa, astra pa 
si je pridobila naslov slovenski avto leta 2016.
Med finaliste pa se je v zadnjih dvajsetih letih Opel uvrstil 
še leta 2000 z zafiro, leta 2010 z astro, leta 2011 z merivo, s 
corso pa kar dvakrat – v letih 2015 in 2019.
VW ID.4 Družina ID ima svoj slog, ki je dovolj drugačen od 
ostalih Volkswagnov: je všečen in učinkovit. ID.4 je naslednik 
ID.3 in prvi Volkswagnov električni križanec prepriča s pro-
stornostjo, dosegom, varnostjo in udobjem. Letos je prejel 
laskavi naziv svetovni avto leta 2021 
RENAULT MEGANE CONQUEST Združevanje kupejevske obli-
ke in SUV (sport utility veichle) je doslej bolj veljalo za nem-
ške prestižne znamke, Francozi pa s svojim conquestom 
začenjajo novo dobo tudi za širši krog potrošnikov. S kombi-
nacijo videza, prostornosti in naprednega elektrificiranega 
pogona je lahko prava izbira za aktivno slovensko družino, kar 
potrjuje uvrstitev v finale. 



P
o 13 letih lahko kupimo letne vinjete (in polletne za 
motorna kolesa) samo še v digitalni različici in ne več v 
obliki nalepke. Na Darsu smo se pozanimali, kakšen je 
bil začetek prodaje in kako poteka v praksi.

Čeprav gre za razmeroma kratko obdobje delovanja novega 
vinjetnega sistema, so v družbi Dars z njim zadovoljni. Prvi 
obsežnejši val nakupov e-vinjet sicer pričakujejo konec januarja 
2022, ko poteče veljavnost letnih vinjet v obliki nalepke. 
V prvem tednu, od 1. do 7. decembra 2021, so prodali 19.789 
vinjet, od tega 28 odstotkov na spletu. Največ je bilo domačih 
kupcev, med tujci pa jih je bilo največ z avstrijsko registrsko 

tablico. Kot zanimivost velja omeniti, da so v prvem tednu 
prodali e-vinjete za vozila z registrskimi tablicami iz več kot 
štiridesetih držav.
Sistem prodaje e-vinjet poteka brez tehničnih težav, uporabni-
kom, ki niso tako vešči spletnega nakupovanja, pa z veseljem 
pomagajo v Darsovem klicnem centru na telefonski številki 
01 518 8 350 oziroma elektronskem naslovu evinjeta@dars.si, 
in sicer 24 ur na dan in vse dni v letu.
Nakup elektronske vinjete je mogoč po spletu (https://evinjeta.
dars.si) in na fizičnih prodajnih mestih, cene vseh vrst vinjet pa 
ostajajo nespremenjene. Sicer pa je e-vinjeto možno kupiti tudi 

Uspešna uvedba 
elektronskih vinjet
S prvim decembrom se je začela prodaja elektronskih letnih vinjet.
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Z Gospodarskimi vozili Volkswagen boste kos prav vsaki nalogi. Transporter 
6.1 uresničuje svoje poslanstvo in najbolje opravi delo za vas. V prostornem in 
zmogljivem Crafterju boste zlahka prevažali še tako velik tovor. Samozavestni Caddy 
pa je v svoji novi podobi še bolj prilagodljiv, napreden in pripravljen na vse.

Izberite najboljše zase. Za več informacij o ugodni ponudbi, so vam na voljo naši 
prodajni svetovalci Volkswagen Gospodarskih vozil.

Emisije CO2: 324−127 g/km. Kombinirana poraba goriva: 12,4−4,8 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Višina Podjetniškega bonusa je odvisna od 
modela vozila. Podjetniški bonus za model Transporter 6.1 do 4.350 EUR, za model Crafter do 2.500 EUR, za model Caddy 
do 2.290 EUR. **Bon za financiranje v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV. Leasingojemalec 
je opravičen do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z vključenim DDV in brezplačne 
letne vinjete v primeru sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu ali kreditu vozila z družbo Porsche Leasing 
SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in hkratno sklenitvijo kasko in obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega 
zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica 
v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.) pod pogoji akcije 
VWGVBONVIN_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 31.12.2021.

Za vse, ki gradijo  
prihodnost

Podjetniški bonus  

do 4.350 EUR*

Bon za financiranje 

1.000 EUR**

+ Letna vinjeta**

VW_Oglas_Dealer_Range2021_137x198.indd   1 25/10/2021   12:27

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 210 
www.avtohisavrtac.si

Glavi del nadzora bo potekal s kamerami, nameščenimi na avtocestnem 
omrežju, ki bodo brale registrske označbe.

na podlagi izdelave ponudbe na spletu in 
nakazila kupnine na transakcijski račun 
družbe Dars. V tem primeru je treba vin-
jeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred 
začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta 
rešitev je primerna predvsem za pravne 
osebe, ki potrebujejo večje število vinjet 
za svoj vozni park. Ključno je, da ponud-
bo za e-vinjete izdelajo in plačajo pravo-
časno, da pri plačilu navedejo pravilen 
sklic in znesek – v nasprotnem primeru 
se vinjete ne bodo kreirale samodejno 
oziroma se sploh ne bodo kreirale.
Pri spletnem nakupu morate biti pose-
bej pozorni pri vnosu registrske številke. 
Poleg registrske številke je treba preveriti 

tudi cestninski razred (ali e-vinjeto kupu-
jemo za osebno vozilo, kombinirano vozi-
lo ali motorno kolo) ter veljavnost vinjete 
(bili so primeri, ko so uporabniki želeli na 
primer tisti dan uporabljati avtocesto, ven-
dar so njeno veljavnost napačno določili 
na primer konec meseca). Preden potrdi-
te nakup, je treba vse navedene podatke 
preveriti. Če pa gre za podjetja, svetujejo, 
naj nakup opravijo kot registrirani (in ne 
anonimni) uporabniki, ker bodo samo 
tako potem lahko takoj dobili tudi račun v 
skladu z zakonom o DDV.
Elektronska vinjeta je sicer enostaven 
elektronski produkt, ki pa bo od upora-
bnikov zahtevala pozornost, natančnost 
pri vnašanju podatkov in pravočasnost. 
Bodite pozorni na to, da lahko v prime-
ru, da vnesete napačno obdobje veljav-
nosti ali napačno registrsko označbo 
vozila, pomoto odpravite do dneva, ko 
začne vinjeta veljati. Po tem datumu to 
ni več mogoče. 

 Opozorilo Darsa: 
V nobenem primeru ni 
mogoče spreminjati vrste 
kupljene e-vinjete in 
cestninskega razreda, za 
katerega je bila kupljena, 
zato bodite pazljivi pri 
vnosu podatkov. Svetujejo 
tudi, da shranite račun, saj 
boste z njim lažje reševali 
morebitne reklamacije ali 
vračilo sorazmernega dela 
vrednosti v primeru prodaje, 
kraje ali zamenjave tablice.
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OVEN 
(21. 3.–21. 4.) 

Element: ogenj
Vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce
Barva: rdeča
Značilna lastnost: pogum
Delovali boste po načelu, da ni treba vedno dati vsega od sebe, 
da bi zadovoljili pričakovanja svojih nadrejenih. Izkoristili 
boste prihranjeno energijo in jo prenesli v zasebno sfero. Bolj 
kot poslovni uspehi vas bodo bogatila doživetja z družino, ki ji 
boste v tem letu namenili veliko pozornosti. Občutek za skrb 
in nego bo prevladoval v začetnih mesecih, proti poletju pa bo 
končno napočil čas, ko bo na vrsti romantično povezovanje. 
Lahko bi rekli, da boste našli tisto, kar ste izgubili davno nazaj. 
Pri srcu vam bo toplo, vaš um pa bo v polni pripravljenosti za 
uresničitev zadanih ciljev. Finančna plat vam bo prizanašala, 
vse pa bo zopet odvisno od vaše kreativnosti in volje. Vaše 
srečne številke so 3, 12, 15, 17, 20, 23, 30. 

BIK 
(22. 4.–20. 5.)

Element: Zemlja
Vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera
Barvi: rožnata, zelena
Značilna lastnost: odvisnost
Z nastalimi težavami se boste spopadali s svojimi izkušnja-
mi, saj se bodo marsikje začele ponavljati stare zgodbe. Vso 
moč, ki jo boste črpali iz sebe, boste usmerili v poštene odno-
se s svojimi najbližjimi in tako poskrbeli za dobre odnose še 
naprej. Znali boste poskrbeti za zadovoljstvo na obeh straneh 
in kakšno stvar rajši zadržali zase. Skrivnostni pomladi bo 
sledilo poletje, ki si ga boste zagotovo zapomnili. Imeli bos-
te toliko obveznosti, da boste komaj sledili svojemu urniku. 
Finance bodo govorile same zase. Večji nakupi se vam obetajo 
v mesecu avgustu, september pa se izkaže kot najprimernejši 
za večje naložbe. Vaše srečne številke so 1, 3, 4, 14, 22, 24, 32. 

DVOJČKA 
(21. 5.–21. 6.)

Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Barva: rumena
Značilna lastnost: odzivnost
Podobno kot prejšnje leto vas bo ideja, da bi delovali na več 
področjih hkrati, kaj hitro minila. Preprosto ne boste ime-
li časa za vse, čeprav bo energije več kot dovolj. Sestavili si 
boste načrt prioritet in hitro ugotovili, da se da storiti mnogo 
več, če se le dobro pripravite. Vzeli si boste čas zase v pra-
vem pomenu besede. Ustvarjali boste, potovali in se posve-
čali sebi. Odgrnili boste zaveso, za katero ste skrivali svoja 
najgloblja čustva, in skozi pogovore spoznali, česa si resnično 
želite. Mesec februar bo tisti, ki bo posvečen ljubezni. Prav 
tisto, kar vas je vse doslej ustavljalo, bo zaslužno za majhne, 
a pomembne korake naprej. Vaše srečne številke so 7, 9, 11, 
22, 24, 27, 33. 

RAK 
(22. 6.–22. 7.)

Element: voda
Vodilni planeti: Luna, Mesec, Venera
Barvi: siva, srebrnomodra
Značilna lastnost: zvestoba
Zanimanje za nove projekte boste pokazali že v začetku leta. 
Središče vašega sveta v začetnih tednih bo posel in vse, kar je 
povezano s prodajo. Na površju bo vaš občutek za eleganco, 
uživali boste v delu z ljudmi in tudi odlično se boste znali poga-
jati. V delu boste našli svoje zatočišče in na nek način tudi pobeg 
iz realnosti. Dotaknile se vas bodo čustvene izpovedi v jeseni, 
sami pa še ne boste pripravljeni položiti vseh kart na mizo. Med 
dvema možnostma se boste morali hitro odločiti in izbrati tisto, 
ki vam bo prinašala najmanj stresa. Prav ta lahko postane glav-
ni krivec za napačne odločitve, saj bo razburkano okolje tisto, 
kar boste najmanj potrebovali. Vaše srečne številke so 2, 12, 13, 
16, 19. 20, 30. 

DEVICA 
(24. 8.–23. 9.)

Element: Zemlja
Vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter
Barvi: zelena, temno rjava
Značilna lastnost: natančnost
Staro prtljago boste pustili pred vrati novega leta. Z odprtimi 
rokami boste sprejeli vse, kar vam bo ponujeno, in tudi sami 
boste postali velika korist za okolico. Tempo si boste tokrat 
uravnavali sami, a ni nujno, da se bo to izkazalo za prednost. 
Občasen počitek bo obvezen, sicer vas prevelika obremenje-
nost lahko vodi v izgorelost. Sledili boste svojim prepričanjem, 
čeprav v okolici ne boste vedno našli potrditve. Naučili se boste, 
da se vedno lahko zanesete le nase. Bolj kot prva vam bo naklo-
njena druga polovica leta. Dvomi, ki se bodo pojavljali na ljube-
zenskem področju, bodo v polni luči priplavali na površje. Čas 
bo za soočenje z resnico. Vaše srečne številke so 1, 7, 10, 12, 
17, 23, 34. 

LEV 
(23. 7.–23. 8.)

Element: ogenj
Vodilna planeta: Sonce, Pluton
Barve: vse sončne barve
Značilna lastnost: obilnost
Ne boste še povsem zaključili začetega dela, že se bodo na 
obzorju odpirale nove odgovornosti. Dela boste imeli na pretek 
in to vam bo popolnoma odgovarjalo. S finančnim stanjem bos-
te zadovoljni, še najbolj pa v prvih štirih mesecih leta. Ljubezen 
bo na dosegu roke in v njej boste našli veliko motivacijo. Različni 
pogledi na življenje vas bodo v določenih trenutkih zbližali, bolj 
kot ste si kdajkoli mislili. Ovrgli boste taktično razmišljanje in 
dovolili svojim čustvom, da prevzamejo glavno vlogo. Konflikti 
se vam bodo izognili, če boste ostali iskreni. Priložnost boste 
dali tudi svojim starim odnosom, vse pa je seveda odvisno od 
vas. Vaše srečne številke so 7, 9, 11, 14, 23, 27, 31. 
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TEHTNICA 
(24. 9.–23. 10.) 

Element: zrak
Vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran
Barve: različni odtenki modre
Značilna lastnost: očarljivost
Delovno okolje ne bo vaš najljubši prostor, svojo uteho boste 
najhitreje našli v zavetju narave. Najbolj kreativni boste takrat, 
ko boste umirjeni in popolnoma sproščeni. V ospredju bosta 
delo z naravnimi materiali in stik s samim seboj. Vodila vas 
bo močna želja in vizija o tem, kaj vse bi lahko bilo drugače, 
če bi le imeli več vpliva na dogajanje v svojem življenju. Za vas 
bo najugodnejša pomlad in z njo najprodornejši mesec marec. 
Takrat se bo z vašo odločnostjo vse postavilo na svoje mesto. 
Na ljubezenskem področju boste ostali diplomatski in z maj-
hnimi potezami vodili igro v svojo smer. Svojo naklonjenost do 
določene osebe boste vse težje zanikali. Vaše srečne številke 
so 1, 2, 6, 11, 14, 30, 31. 

ŠKORPIJON 
(24. 10.–22. 11.)

Element: voda
Vodilna planeta: Pluton, Mars
Barva: temno rdeča
Značilna lastnost: idealizem
Odgovornosti in zadolžitve boste v prvih tednih odložili in se 
osredotočili na sprostitev, saj bo to tisto, kar boste v začetku 
leta najbolj potrebovali. Okolica bo morala razumeti, da potre-
bujete nekaj časa zase, saj boste le spočiti lahko normalno 
funkcionirali naprej. V ljubezenskih situacijah ne bo vse odvis-
no samo od vas in jezilo vas bo, da se kljub trudu ne odvija vse 
tako, kot bi si vi zaslužili. Iz dobrih obdobij boste pršeli v malo 
manj dobra. Službeno področje bo letos vaša svetla točka, saj 
bo napočil čas za napredovanje. Prepričljivi boste že z dejanji 
kot takimi in ne bo se vam treba prerivati naprej, da bi se še 
bolj dokazali. Vaše srečne številke so 7, 11, 12, 19, 21, 31, 34. 

STRELEC 
(23. 11.–21. 12.)

Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter
Barvi: vijolična, modra
Značilna lastnost: optimizem
Na trenutke se boste počutili ujete, saj boste čustva stežka 
izraziti na način, ki bi vsem ustrezal. Ostali boste to, kar ste, 
in se še naprej zavzemali za svoje ideale. Z mesecem majem 
pričakujte spremembe, ki bodo v veliki meri vplivale na vaše 
počutje. Menjava okolja, kjer se zadržujete večino časa, bo na 
vas več kot odlično vplivala. Da boste z enakomernim tem-
pom krmarili skozi leto, bosta vaši glavni značilnosti ležernost 
in sproščenost. Še naprej se boste razdajali na partnerskem 
področju, saj vas bo občutek povezanosti zapolnjeval s prav 
posebno toplino. Romantični meseci bodo februar, marec in 
september, znašli pa se boste tudi pred skupnimi odločitvami. 
Vaše srečne številke so 2, 12, 17, 18, 23, 27, 29. 

KOZOROG 
(22. 12.–20. 1.)

Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Barvi: črna, bela
Značilna lastnost: neomajnost

Zgodbe, ki si jih boste za dolgo zapomnili, vam letos zagotovo 
ne uidejo. Umirjeni in obenem razigrani bodo meseci v sredini 
leta, tiste prve pa boste v največjem obsegu posvetili delu. Znali 
boste ceniti svoj trud in ponosni boste na svoje dosežke. V tež-
kih trenutkih boste iz svojih skrivnih zalog črpali energijo in vol-
jo ter spoznali, da trud nikoli ni zaman. Sporov ne boste puščali 
nerazrešenih in radi boste izražali svoje stališče do dogajanja v 
okolici. Na ta račun boste v očeh drugih ljudi pustili različne vti-
se. V partnerskem odnosu boste vi prevzeli vodilno vlogo, ko se 
bo treba odločati o financah. Odločnost vam tako kot do sedaj 
ne bo tuja. Vaše srečne številke so 1, 3, 5, 8, 12, 26, 30. 

VODNAR 
(21. 1.–19. 2.) 

Element: zrak
Vodilni planeti: Uran, Saturn, Venera 
Barva: turkizna
Značilna lastnost: prijateljstvo
Do sebe boste postali strožji in začeli se boste bolj truditi za 
doseganje rezultatov. Ne boste več zadovoljni z minimumom, 
želeli si boste več. Visoko motivirani se boste angažirali na raz-
ličnih področjih in se hkrati naučili novih veščin. Ljudem v oko-
lici boste predstavljali osebo, ki je vedno pripravljena pomagati. 
Nesebično boste delovali tako v prijateljskem kot tudi v poslov-
nem okolju. Na čustvenem področju boste nekaj časa hodili po 
tankem ledu in svojo odločitev zadrževali. Ko boste sešteli pluse 
in minuse boste točno vedeli, katera odločitev je tista prava. Naj-
boljše obdobje za vašo ustvarjalno plat bo od začetka pa vse do 
sredine leta, večjim projektom pa boste dali prednost v mesecu 
juniju. Vaše srečne številke so 7, 8, 9, 19, 25, 31, 31.

RIBI 
(20. 2.–20. 3.)

Element: voda
Vodilna planeta: Neptun, Jupiter
Barva: morsko zelena
Značilna lastnost: sočutje
Leto bo minilo v znamenju drobnih sprememb, ki bodo pozitivno 
vplivale na vaše življenje. Največ jih bo na področju zdravja, kjer 
jih z odprtimi rokami čakate že daljše obdobje. Diplomatski pri-
stop k stvarem, ki vas spravljajo v zadrego, bo najboljša rešitev, 
kako se spopasti z negotovostjo, ki jo boste nosili v sebi. Ostali 
boste nevtralni in ne boste se obremenjevali z vsako malenkos-
tjo, na katero nimate vpliva. S finančnim položajem boste dokaj 
zadovoljni, saj boste našli dodaten vir zaslužka. Tudi glede čus-
tev boste odprti in prepustili se boste toku dogajanja. Končno se 
boste odločili, da je prišel čas za uživanje. Vaše srečne številke 
so 2, 3, 4, 15, 20, 29, 33. 
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Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil 
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja 
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko 
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in 
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 
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Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih �skarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popus� se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.12.2021 oziroma do 
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Gotovi parketi in 
masivni oljeni parketi

Laminatni podi

VINIL plošče, klik ali za lepiti

Notranja vrata

Lesena in pvc okna

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Vse za mizarje

Ploskovni material

HOBI RAZREZ

Panelni parket hrast ROBUST
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm

€ /m2  31,90

Panelni parket hrast NATUR 
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm

dec Les 3 plus

€ /m2  33,90

Na izbrana vratna krila in podboje
v mesecu decembru 6%popust!

embrski 
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Cene so v EUR z vključenim DDV.

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

Akcijsko drevo, višina 150–250 cm: Št. art.: 1376102 13,99 €/kos 

Top cena

11,99  kos od

Št. art.: 1376086  

175–200 cm

19,99  kos

Št. art.: 1376078  

150–175 cm

15,99  kos

Št. art.: 1376060 

100–150 cm

11,99  kos
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