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Na druga 
korekcijska očala 
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Tilen Hočevar, strokovni sodelavec kranjske enote LogOuta / Foto: Tina Dokl

Bistvena je želja po spremembi
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Pred novembrom, mesecem preprečevanja zasvojenosti, smo se pogovarjali s 
Tilnom Hočevarjem, strokovnim sodelavcem kranjske enote LogOuta, centra 
pomoči pri čezmerni rabi interneta. Po pojavu covida-19 je ta problematika prišla 
še bolj do izraza, pereča pa je bila že prej. Na LogOutu se najpogosteje srečujejo 
z mladostniki, fanti, ki gredo z igranjem videoiger občutno čez mero, opaža 
Hočevar, poudarja pa, da takšna struktura uporabnikov vsekakor ne prikazuje 
pravega stanja v družbi. Uporabnikom pomagajo ob različnih tveganih spletnih 
vedenjih, zasvojenim pa na pot h kakovostnejšemu življenju.

ͰͰ Danes si življenja ne moremo 
predstavljati brez zaslonov in inter-
neta. Kdaj in kako z otrokom vstopiti 
v digitalni svet?

Pomembno je, da ne ukrademo 
otrokom prave igre v prvih letih živ-
ljenja, ki ni povezana s tehnološki-
mi napravami, ampak s prisotnostjo 
staršev, babice, dedka, vrstnikov. Že 
tako bodo kasneje hitro naravnani k 
delavnosti in igre ne bo več. Po pripo-
ročilih naj do drugega leta starosti ne 
bi imeli stika s temi napravami, kas-
neje v predšolskem obdobju pa se lah-
ko začne počasno vpeljevanje, a naj 
bosta tehnologija in splet pripomoček 
za dosego cilja, za razvoj spretnosti in 
znanja, da npr. otrok in starš med ku-
hanjem pogledata za recept, lahko tudi 
v videoposnetku, ali pa za navodila za 
sestavljanje hiške iz lesa. Način upora-
be tehnologije se je namreč skozi leta 
močno spremenil, zdaj jo uporabljamo 

izključno kot cilj, ki je iskanje zabave 
in ugodja ali odmik od problemov.

ͰͰ Pa vendar imajo prav s tem na-
menom marsikdaj tudi predšolski 
otroci v rokah telefon.

Naprava ne sme postati vir, kako 
pomiriti otroka, kako ga zamotiti, 

npr. v čakalnici, restavraciji, med 
vožnjo, saj tako ne bo razvil meha-
nizmov za spoprijemanje z nepri-
jetnostmi, s stresorji, kar je nujno. 
Predšolski otrok naj bi imel napra-
vo manj od ene ure oz. še raje do 30 
minut dnevno, najbolje, da za potre-
be skupne aktivnosti. Ključno je, da 
je ne uporablja v svoji sobi, ampak 
vedno ob prisotnosti starša, ki lahko 
z otrokom predela vsebine, ki bi ga 
vznemirile ali jih ne razume.

ͰͰ Koliko časa na dan naj bi naprave 
imeli starejši otroci in mladostniki?

LogOut je skupaj s centrom Safe.
si in Sekcijo za primarno pediatrijo 
sodeloval pri pripravi smernic, ki 
pravijo, da naj bi otroci od 6. do 9. 
leta starosti imeli naprave z zasloni 
do ene ure na dan, otroci od 10. do 
12. leta do ure in pol ter mladostniki 
od 13. do 18. leta starosti do dve uri 
dnevno. A pomembnejša kot čas se 
mi zdi vsebina, njena koristnost. Po-
membna je razmejitev med delom, 
razvojem znanj in spretnosti ter za-
bavo in sprostitvijo. Slediti je treba 
načelu: najprej delo, potem zabava.

Bi pa opozoril še, da je izjemno 
pomemben preventivni dejavnik 
prisotnost staršev v smislu zani-
manja in razumevanja za življenjski 
svet mladostnikov na spletu. V pri-
meru stiske na spletu mladi pogos-
to navedejo starše kot svoje zaupne 
osebe, hkrati pa velikokrat rečejo, da 
ti ne razumejo TikToka, Instagrama, 
Fortnita in da ne bi razumeli oblike 
nadlegovanja ali nasilja na spletu. 
Zato je pomembno, da starši pokaže-

Ana Šubic

Zelo hitro pride do 
upada šolske ali delovne 
uspešnosti, opuščanja 
hobijev oz. vse manj 
časa zanje, trpeti začnejo 
družinski odnosi, odnosi 
z vrstniki, spreminjajo se 
prehranjevalne, higienske 
in predvsem spalne 
navade. Ključno pa je, da 
digitalna aktivnost postane 
preokupacija človeka, 
primarna skrb v dnevu – in 
se vse vrti okoli tega.

Bistvena je želja po spremembi
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jo vsaj zanimanje, če že razumeti ne 
morejo, da ohranjajo stik z mlado-
stniki, da vedo, kaj se dogaja z njimi, 
in opazijo razlike v vedenju. Znaki 
nasilja so najbolj opazni v resnič-
nem življenju.

ͰͰ Kdaj naj bi otrok dobil prvo mo-
bilno napravo?

To je odvisno od njegove zrelosti, 
na podlagi izkušenj z delavnic, ki jih 
vodimo po šolah, pa lahko povem, da 
bo v zadnji triadi že postal izključen, 
če ne bo imel te naprave, saj jo imajo 
vsi. Se pravi v starosti od 12 do 15 let, 
a naj mladostnik ne kupi telefona iz 
svojih prihrankov, pač pa naj ga ku-
pijo starši in mu ga dajo v izposojo, 
kar pride prav pri pogajanju za do-
datne privilegije, ki jih mladostniki 
zelo radi spreminjajo v pravice. Gle-
de rabe mora biti dosežen družinski 
dogovor.

ͰͰ Do kdaj naj bi preverjali, koliko 
časa je otrok na spletu, kaj tam poč-
ne?

Imamo 15- in 16-letnike, ki so bi-
stveno bolj odgovorni kot nekateri 
18- in 19-letniki. In obratno. Če opa-
žamo, da mladostnik od 14. ali 15. 
leta starosti dalje družbena omrežja 
uporablja odgovorno, da se ne za-
pleta v tvegane stike, da se zmore 
samonadzorovati, potem lahko po-
časi mehčamo nadzor. V določe-
nih primerih pride prav aplikacija 
za starševski nadzor, česar sicer 
ne priporočamo najraje, ker mladi 
to dojemajo kot nenehno nadzira-
nje, nesvobodo. Seveda je drugače, 
če zaznamo tvegano obnašanje. 
Tudi kasneje se še lahko zapletajo z 
neznanci na spletu, ki jih napeljujejo 
k deljenju zasebnosti, npr. fotografij, 
kjer so goli ali pomanjkljivo oble-
čeni, ali drugih informacij. Sicer pa 
bolj zagovarjam odkrit pogovor z ot-
rokom. Če se bomo odrasli zanimali 
zanje, nam bodo tudi povedali, kaj se 
dogaja z njimi.

ͰͰ Kaj bi še svetovali staršem?

Težava je tudi, da je postalo 
samoumevno, da drug 
drugega fotografirajo brez 
soglasja in objavljajo na 
spletu. Normalno postaja 
tudi, da mladi pošiljajo svoje 
pomanjkljivo oblečene ali 
gole fotografije, ki se lahko 
hitro razširijo po spletu, da 
delijo zaslonske posnetke 
zasebnih pogovorov in druge 
intimne stvari.
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Ključno je, da je starš zgled otro-
ku in je sam uravnotežen uporabnik. 
Če bomo z dejanji stali za svojimi be-
sedami, bodo otroci in mladostniki 
videli smisel v tem. Kasneje otroko-
vi vzorniki postanejo drugi odrasli, 
npr. učitelj, trener, vplivnež. Ob tem 
bi apeliral tudi na vplivneže, da so 
odgovorni ter stojijo za konceptom 
varne in uravnotežene rabe tehnolo-
gije, da prikazujejo resničnost svojih 
življenj in med mladimi širijo idejo 
nenasilja.

ͰͰ Kdaj lahko rečemo, da je nekdo 
digitalno zasvojen? Kakšni so zna-
ki?

Znaki niso bistveno drugač-
ni od drugih oblik zasvojenosti, le 
da so specifični našemu področju. 
Oseba začne manj časa in pozor-
nosti posvečati področjem, ki bi 
jim jih morala. Zelo hitro pride do 
upada šolske ali delovne uspešnos-
ti, opuščanja hobijev oz. vse manj 
časa zanje, trpeti začnejo družinski 
odnosi, odnosi z vrstniki, spremi-
njajo se prehranjevalne, higienske 
in predvsem spalne navade. Ključno 
pa je, da digitalna aktivnost postane 
preokupacija človeka, primarna skrb 
v dnevu – in se vse vrti okoli tega, 
hkrati pa začne naraščati čas, ki ga 
potrebuje za doseganje stoodstotne-
ga ugodja. Ko osebi začne primanj-
kovati pozitivnih področij v življe-
nju, govorimo o znakih zasvojenosti.

ͰͰ Kateri so najpogostejši vzroki za 
zasvojenost?

Večina naših uporabnikov so 
fantje med 12. in 19. letom starosti, 
pri mnogih pa so primarna težava 
videoigre. Sledijo družbena omrežja, 
posebej bi opozoril na TikTok, tudi 
mladi na delavnicah povedo, da je 
to najbolj zasvajajoče omrežje in da 
po drugi strani ne dobijo veliko ko-
ristnih informacij. Težava je tudi, 
da je postalo samoumevno, da drug 
drugega fotografirajo brez soglasja 
in to objavljajo na spletu. Normalno 
postaja tudi, da mladi pošiljajo svoje 
pomanjkljivo oblečene ali gole foto-

grafije, ki se lahko hitro razširijo po 
spletu, da delijo zaslonske posnetke 
zasebnih pogovorov in druge inti-
mne stvari. Dogaja se, da se osnov-
nošolci slikajo ali snemajo med 
kajenjem elektronskih cigaret in 
drugimi neprimernimi vedenji ter to 
objavijo, da so 'kul'. Postali so obre-
menjeni s prikazovanjem na druž-
benih omrežjih.

ͰͰ Se na vas obračajo tudi zasvojeni 
odrasli?

Tudi, večinoma so stari do 30 
let. Imajo težave vseh vrst. Tako kot 
mladim se jim dogajajo prevare, če 
so podelili preveliko mero zasebno-
sti in so postali žrtve izsiljevanja 
in groženj z nadaljnjim deljenjem 

vsebin. Za varnost lahko največ na-
redimo sami. Bi pa opozoril, da so 
tvegane postale tudi serije, saj so 
zasnovane tako, da nas ob koncu 
ene potegne v naslednjo in nam mi-
mogrede vzamejo več ur.

ͰͰ Kakšno pomoč nudite tistim, 
ki so se znašli v težavah? Je ta 
brezplačna?

Obračunavamo le preventivne 
dejavnosti za šole in druge naroč-
nike, sicer pa je večina naših pro-
gramov brezplačna. Digitalna dieta, 
ki traja do tri mesece in predvideva 
do 15 srečanj, je namenjena čez-
mernim uporabnikom, pri katerih 
je sesuto ravnovesje med dobrimi 
in slabimi navadami. Tu je pot nazaj 
preprostejša, saj navada še ni posta-
la tako močna železna srajca, da bi 

jo bilo težko sleči, je pa čas covida 
z zaprtjem šol, prenehanjem pros-
točasnih dejavnosti pri marsikom 
vplival na opuščanje dobrih navad 
in povečano uporabo zaslonov. Ima-
mo tudi program Logout & Restart 
za tiste, ki kažejo znake digitalne 
zasvojenosti ali pa so že resno za-
svojeni, traja približno eno leto in 
obsega okoli 40 srečanj. Tretji pro-
gram LogOut & SpeakOut je name-
njen žrtvam spletnega nasilja in ni 
časovno opredeljen. Zadnji program 
je občasen, za tiste, pri katerih teža-
ve niso tako resne oz. gre za mlajše 
od 12 let, ker mlajših ne vključujemo 
v naše redne programe. Gre za pre-
ventivno pomoč družini, srečamo se 
približno petkrat oz. po potrebi, na 
prvem srečanju pa skušamo vzpo-
staviti družinski dogovor.

ͰͰ Kako poteka delo z uporabniki?
Pri mladih je prvi korak običajno 

ozaveščanje; mnogi ne vidijo pro-
blema, pa čeprav preživijo cel dan 
za računalnikom, telefonom. Osebi 
pomagamo postaviti ogledalo, da 
spozna težavo in je pripravljena na-
rediti pozitivno spremembo. Nato je 
postopek podoben kot pri odraslih: 
ugotovimo, kako resna je težava, 
kaj je motiv oz. katere potrebe oseba 
izpolnjuje z uporabo tehnologije, ka-
tera področja v življenju posledično 
trpijo in kako narediti spremembo. 
Ne gre za to, da bi jim mi postavljali 
omejitve pri uporabi tehnologije, pre-
dlogi so večinoma njihovi. Bistveno 
je, da sami vidijo smisel, saj ne na-
zadnje lahko kadarkoli izstopijo iz 
programa.

ͰͰ Kako je zaživela pisarna LogOuta, 
ki ste jo odprli poleti v Kranju?

Lepo je zaživela. Trenutno smo 
uporabnikom na Cankarjevi ulici 3 

Priporočljivo je tudi, da ne 
uporabljamo zaslonov za 
nagrajevanje ali kaznovanje 
otroka. Če odvzem naprave 
uporabljamo kot kazen, 
pomeni, da že sicer 
privlačni zadevi še dodatno 
povišujemo vrednost.

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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v središču mesta na voljo tri dni v tednu, a bomo verjetno 
kmalu prešli na štiri dni, saj so potrebe vse večje. Na mesec 
imamo med pet in osem uvodnih srečanj, po vključitvi v 
programe pa se kapacitete zapolnijo, ne nazadnje vsaj dva 
dni v tednu izvajamo še preventivne dejavnosti. Tistim, ki 
bi potrebovali pomoč, priporočam, da se obrnejo na nas na 
spletnem mestu, kjer izberejo najbližjo enoto in se jim iz-
pišejo prosti termini za uvodno srečanje, na katerem ugo-
tovimo, kako resna je težava in ali je potrebna vključitev 
program. Seveda smo na voljo tudi po telefonu ali e-pošti.

Ob tej priložnosti bi povabil še na razstavo LogOutovih 
plakatov Vsi povezani, ki bo v galeriji Mestne občine Kranj 
na ogled do 14. novembra. Razstavo smo pripravili ob 
10-letnici LogOuta in v želji po večji promociji enote v Kra-
nju. V petek, 11. novembra, od 8. ure dalje načrtujemo tudi 
vodene oglede razstave, ki bodo potekali vse dopoldne, ter 
zabavni kviz in neformalni pogovor na temo plakatov.

ͰͰ Kako ste se pravzaprav znašli na tem področju dela?
Prisotnost digitalne tehnologije me je začela motiti že 

v najstniških letih. Ne sicer tako, da bi bil močno obreme-
njen s tem, mi je pa postalo moteče, da nekdo poleg mene 
uporablja telefon, družbena omrežja, igra igre. Bolj osredo-
točeno sem se k temu usmeril sredi dodiplomskega študi-
ja na Fakulteti za varnostne vede, saj me je vseprisotnost 
tehnologije v družbi vse bolj motila. Najprej sem začel za-
deve spreminjati pri sebi in opažati pozitivne spremembe, 
potem pa sem jih poskušal razširiti še v prostor okoli sebe 
in na koncu napisal diplomsko nalogo s tega področja. Po 
diplomi sem kot zunanji sodelavec LogOuta izvajal pre-
davanja in delavnice, nato pa sem se lotil magistrskega 
študija na Fakulteti za socialno delo in magistriral z na-
logo Pristopi k preprečevanju digitalne zasvojenosti. Med 
študijem sem se na LogOutu tudi redno zaposlil.

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

TRGOVINA »POD KOZOLCEM« BC NAKLO

Od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. 
Spletna trgovina: https://b2c.bc-naklo.si/

Od 17. oktobra 2022 naprej je na voljo pestra ponudba 
aranžmajev za 1. november. 

VABLJENI K OGLEDU IN NAKUPU.

SHRANJEVANJE GOB
Letošnja jesen nam je postregla z bogato rastjo gob. Pomembno 
je, da nabiramo in uživamo samo tiste gobe, ki jih dobro pozna-
mo. Nekatere gobe so užitne, druge pogojno užitne, nekatere so 
neužitne in povzročajo zastrupitve. Gobe lahko tudi shranimo in 
tako podaljšamo čas uživanja skozi celo leto. 
Poznamo več načinov shranjevanja gob. Glede na okus in vrsto 
uporabe se odločamo med več načini. Shranjujemo samo nepo-
škodovane in zdrave gobe.
Shranjevanje v hladilniku: Očiščene gobe pustimo v odprti poso-
di ali zavite v krpo, saj vrečka ali zaprta posoda pospešujeta zore-
nje ali kvarjenje. V hladilniku jih shranjujemo do 3 dni, odvisno od 
starosti gobe. Namenjene so za takojšnjo porabo.
Sušenje gob: Gobe narežemo na lističe in jih pokrite z gazo ali 
mrežo sušimo na soncu, pri peči, v sušilniku za živila ali v pečici. 
Temperatura pečice naj bo med 45 in 50 °C. Gobe sušimo toli-
ko časa, da se ob dotiku prelomijo. Takrat jih shranimo na suho 
mesto, da se ne bi ponovno navlažile. Lahko jih tudi zmeljemo v 
kavnem mlinčku in shranimo prah kot dodatek jedem za oboga-
titev okusa. Posušene gobe lahko ob ponovni uporabi rehidrira-
mo, tako da jih prelijemo z mlačno vodo in jih pustimo namakati 
največ eno uru. S premalo suhimi gobami lahko tvegamo razvoj 
plesni. Suhe gobe lahko shranjujemo več let.
Vlaganje v kis: Gobe narežemo na kocke in jih kuhamo v slanem 
kropu 10 minut. Nato jih odcedimo, nadevamo v kozarčke, doda-
mo cela zrna popra, nekaj šalotke in zalijemo z vročim nalivom. 
Primer naliva: 1 dl kisa za vlaganje, 2 dl vode. Kozarce dobro 
zapremo in pasteriziramo 30 minut na 90 °C. 
Shranjevanje v zamrzovalniku: Gobe očistimo, osušimo in damo 
cele v zamrzovalnik. Druga možnost zamrzovanja je, da gobe 
najprej narežemo na kocke ali lističe, jih blanširamo 2 minuti, oh-
ladimo in pakiramo v vrečke ali posodice za zamrzovanje. Gobe 
zamrznemo. Pri temperaturi zamrzovanja –18 °C imamo gobe v 
zamrzovalniku do 6 mesecev.
Uspešno shranjevanje.

Avtorica nasveta: Kristina Frlic, inž. živ.

Pisarna LogOuta v središču Kranja je zaživela letos poleti. Večina 
programov je za uporabnike brezplačna. / Foto: Tina Dokl



Dobrodelni Tek za Kranj spet »v živo«

Po dveh letih virtualnega teka so 8. oktobra v Kra-
nju znova »v živo« izvedli tokrat 6. Tek za Kranj 
– Memorial Vincenca Drakslerja. Po navedbah 

organizatorja se je prireditve udeležilo več kot dva tisoč 
tekačev, pohodnikov, otrok in spremljevalcev ter drugih 
udeležencev. V teku na 10 kilometrov sta slavila Kranjčan 
Dino Grbić s časom 31:43 in Kočevka Kim Ameršek s ča-
som 38:44, na 3,3-kilometrski progi pa sta zmagala Tilen 
Dobnikar (9:58) in Maruša Cijan Brkič (12:04). Najstarejši 
udeleženec teka v spomin na pokojnega dobrotnika Vin-
cenca Drakslerja, soustanovitelja fundacije za odvisnike, 
je bil 91-letni Kranjčan Miro Rant. Za najmlajše so prip-
ravili Krančkov otroški tek, potekal pa je tudi Pohod Vin-

Simon Šubic

Otroci so z navdušenjem sodelovali v Krančkovem otroškem teku.  
/ Foto: Primož Pičulin

ZAPOSLUJEMO
Č I S T I L E C / K A  -Č I S T I L E C / K A  -

U R E J E V A L E C / K AU R E J E V A L E C / K A

N O T R A N J I H  P R O S T O R O VN O T R A N J I H  P R O S T O R O V

LOKACIJA DELA: LETALIŠČE BRNIK - NOVEJŠI OBJEKT Z
MAJHNO KVADRATURO

Invalidsko podjetje DOBROVITA d.o.o. vabi k prijavi vse
tiste, ki iščejo redno zaposlitev, dodaten zaslužek, kakor

tudi upokojence in osebe s statusom invalida.

Čistijo se hodniki, čajne kuhinje, pisarne in sanitarije.
Možnost polnega (40 ur) ali polovičnega delovnika   
 (20 ur).
Delo poteka 5 dni v tednu (izmenoma vikendi in
prazniki), v dveh izmenah.
Prva pogodba za določen čas 6 mesecev, možnost
dolgoročnega sodelovanja ob obojestranskem
interesu.

Več  informacij na 031 316 245 - Staša  
Prijave na zaposlitev@dobrovita.com

w w w . d o b r o v i t a . c o m

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

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

DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

cenca Drakslerja po skritih kotičkih Kranja. Dogodek so 
popestrili tudi kranjski ambasadorji športa Akademski 
vaterpolski klub Triglav Kranj, Vesna Fabjan, Mia Krampl, 
Robi Kranjec, Emil Tahirovič in Tadej Valjavec.
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MEDNARODNE IZMENJAVE NA GIMNAZIJI 
FRANCETA PREŠERNA
Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo septembra v okviru izbirnih vsebin organizirali okrog  
15 različnih dejavnosti, tabore, ekskurzije in delavnice, da so dijaki novo šolsko leto začeli  
s čim več motivacije in z dobrimi medsebojnimi odnosi. Oktobra pa smo pouk nadgradili z 
mednarodnimi izmenjavami.

V okviru mednarodnega projekta Eras-
mus+ so nas obiskali dijaki in profesorji 
s finske umetniške gimnazije Vaskivuo-
ren lukio secondary school, gimnazije 
Lycee Cordouan iz Francije in srednje 
šole IES Patacona iz Španije. V projektu 
Interaction, Talk to me, I‘ m here dijaki 
sodelujejo na mednarodnih izmenja-
vah na temo Učinkovitega sporazu-
mevanja na osebni in poslovni ravni. 
Slovenski teden projekta Erasmus+ je 
potekal v znamenju kakovostne pripra-
ve na razgovor za službo (job interview). 
Dijaki so na različnih delavnicah, ki so 
jih vodili mladi podjetniki, spoznavali 
nasvete, kako se temeljito pripraviti na 
razgovor za službo. Pomerili so se tudi v 
igri vlog in izdelali vodnik v angleščini, 
ki jim bo v pomoč pri pripravi na razgo-
vor. Dosežke in priložnosti, ki jih tovrst-
ne aktivnosti prinašajo, so predstavili 
dijakom prvega in drugega letnika in 
z njimi delili svoje izkušnje. Po predsta-
vitvi je sledila svečana podelitev certifi-
katov v atriju šole.
Dijaki iz partnerskih šol so obiskali tudi 
Mestno občino Kranj, kjer jih je sprejel 
podžupan, g. Janez Černe, in na okrogli 
mizi predstavil svoje poglede in izkušn-
je na tem področju. Goste smo popeljali 
tudi po naši prelepi Sloveniji. Ogledali 
so si Kranj in se sprehodili po rovih pod 
mestnim jedrom gorenjske prestolni-
ce, Ljubljano, Jezersko, Bled in Nordijski 

center Planica, kjer so se spustili po jekle-
nici na planiški velikanki.  
Na GFP v prvih oktobrskih dneh nismo 
bili samo gostitelji, ampak so se naši 
profesorji odpravili na Norveško, da bi 
spoznali nove metode in orodja pouče-
vanja v učilnicah na prostem, kar je na 
Norveškem nekaj povsem običajnega. 
Pred tem smo gostili dogodek kick-off 
mednarodnega projekta School21, v 
katerem sodeluje pet partnerjev, poleg 
vodilnega partnerja,  Gimnazije France-
ta Prešerna, še Osnovna šola Franceta 
Prešerna, Socialna akademija, BSC Kranj 
in norveški partner iz regionalne uprave 

okrožja More Romsdal. »Glavni cilj naše-
ga projekta je s pomočjo razvoja nove 
metode in orodja poučevanja mlade že 
med procesom formalnega izobraže-
vanja opremiti z veščinami in znanji 21. 
stoletja, ki so potrebni za samostojno 
življenje in delo,« je poudarila ravnate-
ljica GFP Mirjam Bizjak. Kompetence, ki 
so jih zbrali kot vodilo pri projektu, so 
zato: učenje učenja, kritično razmišljan-
je, sprejemanje odločitev, podjetnost, 
komunikacija, reševanje problemov, kre-
ativnost in inovativnost, delo v skupini 
ter spoprijemanje s stresom in čustvi. 
Spoznali so se z metodami in sistemom 
poučevanja v učilnicah na prostem. Izve-
deli so, da morajo na Norveškem otroci 
prve triade vsaj enkrat tedensko imeti 
pouk v naravi, medtem ko je od 4. razre-
da dalje to samo priporočeno, vendar se 
zelo spodbuja pouk na prostem tudi v 
višjih razredih. 
Izmenjave so v letošnjem šolskem letu 
za dijake še pomembnejše kot pretekla 
leta, saj so bile sedanje generacije dija-
kov zaradi covidnih razmer osiromašene 
za mnoge socialne stike in potovanja. 
Veseli smo, da v šoli pridobljeno znan-
je dijaki ponovno lahko nadgrajujejo z 
druženjem z vrstniki iz različnih držav in 
spoznavanjem njihove kulture.

Šola za ponosne, samozavestne, uspešne ...

Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Gimnazija – športni oddelek

G

EG

G–Š

Ekonomska gimnazija – športni oddelekEG–Š

Gimnazija Franceta Prešernawww.gfp.si
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V Stražišču izpeljali podnebni tek

Na Osnovni šoli Stražišče so izvedli podnebni tek, s čimer so zaznamovali 
mednarodni podnebni štafetni tek, ki te dni poteka od Škotske do Egipta.

Učenci Osnovne šole (OŠ) Stražišče, ki je od leta 
2018 tudi Ekošola, so 10. oktobra izvedli svoj pod-
nebni tek. Iz Žabnice in Besnice so prikolesari-

li in štafetno palico predali učencem na centralni šoli 
v Stražišču. Dogodka se je udeležil tudi kranjski župan 
Matjaž Rakovec in sopodpisal eko listino Ekošole, direk-
tor Komunale Kranj Matjaž Berčon pa je ob tej priložnos-
ti stražiški šoli podaril tudi ekološki koš. Na ta način so 
se na OŠ Stražišče pridružili mednarodnemu dogodku 
Čas se izTEKa – podnebni tek, ki s prenašanjem štafete s 
tekom, kolesarjenjem in jadranjem med 30. septembrom 
in 6. novembrom poteka od Glasgowa na Škotskem do 
Sharm El Sheikha v Egiptu, kjer bo potekala podnebna 
konferenca.

Simon Šubic

S podnebno štafeto, ki so jo izdelali sami, so učenci zaokrožili tudi po 
atletski stezi ob centralni šoli OŠ Stražišče. / Foto: Simon Šubic
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Pozdravljen, Rok. Se lahko na 
kratko predstaviš?
Sem Rok Drol, doma sem iz Žele-
znikov. Za Srednjo tehniško šolo 
na Šolskem centru Kranj sem se 
odločil, ker me zanima tehno-
logija in sem želel nadgraditi 
znanje. Program Tehnik meha-
tronike sem izbral zato, ker me 
zanimajo področja, kot so CNC-
-obdelovanje in programiranje, 
konstruiranje v programu CAD 
(Solid Works), 3D-tisk, robotika in 
podobno.

Kako si izbiral temo za zaključ-
ni izdelek na poklicni maturi?
Hotel sem narediti izdelek, ki 
je zame uporaben in zanimiv. 
Zaključnega izdelka nisem želel 
postaviti v kot, temveč sem ga 
naredil zato, da ga bom upo-
rabljal. Na internetu sem našel 
idejo za izdelavo rolke, ki je 
vzmetena. T. i. offroad rolko ali 
vzmeteno rolko sem izbral zato, 
ker je do sedaj še nihče ni naredil 
na tak način. In zato, da jo bom 

veliko uporabljal. Vedno bom 
tudi imel možnost, da jo izpopol-
njujem in nadgrajujem.

Prosim, na kratko opiši, kako 
je potekalo tvoje delo.

Začel sem s 3D-konstruiranjem v 
programu CAD Solid Works. Nato 
sem vse dele najprej natisnil na 
3D-tiskalniku. Po pregledu na-
tisnjenih delov in ugotovitvi, da 
so dimenzije prave, je bilo treba 
vse kose izdelati še iz aluminija. 
Obdelal sem jih na šolskem CN-
C-stroju s pomočjo mentorja. 
Na koncu sem vse dele sestavil, 
jih oležajil in preizkusil delova-
nje. Rolka ima dva amortizerja, 
ki vplivata na drugačen način 
zavijanja. Rolka zavija glede na 
nagib celotnega ogrodja preko 
osi, ki nagib pretvori v rotacijo 
kolesa v želeno smer. Trenutno 
je namenjena bolj spustom po 
hribu navzdol, saj je pogonski 
sklop še v izdelavi. Rolka bo ob 
prvi priložnosti dobila še elektro-
motor, da bo možna tudi vožnja 
v klanec.

Kaj bi rad počel v življenju, kje 
se vidiš čez nekaj let?
Čez 5, 10 let se vidim v podjetju, 
kjer bi lahko konstruiral in nato 

stvari izdeloval na CNC-stroj ali 
3D-tiskalnik. Po maturi se bom 
vpisal na univerzitetno smer Fa-
kultete za strojništvo v Ljubljani, 
po diplomi pa čim hitrejša zapo-
slitev v področju konstruiranja in 
3D-tiska.

Morda še zaključna beseda ...
Menim, da sem za svojo zaključ-
no nalogo izbral odličen projekt. 
Nanj sem ponosen in veselim se 
že, da bom rolko lahko dodelal in 
izboljšal.

Maja Arh

OFFROAD ROLKA KOT ZAKLJUČNA NALOGA
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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

Kongresni center Brdo bo v soboto in nedeljo, 22. in 
23. oktobra, gostil Slovenski poročni sejem. »Letos bo 
ponudnikov vsaj približno toliko kot prejšnja leta, če ne 
še več,« je pojasnila organizatorka Nina Pavec. Priča-
kujejo okoli 70 razstavljavcev. Predstavili se bodo foto-
grafi, snemalci, ponudniki prostorov, glasbeni izvajalci, 
organizatorji porok, ogledati si bo možno tudi poroč-
ne obleke za nevesto in ženina, cvetlične aranžmaje, 
poročne tiskovine, torte, prstane … Obetajo se tudi 
številni seminarji z zanimivimi poročnimi tematikami 
in modna revija, na kateri bodo predstavili trende po-
ročnih oblek za prihajajočo poročno sezono. »Novost 
bodo hitri do 15-minutni zmenki z organizatorkami 
porok. V stekleni dvorani bodo tako pari lahko z več 
kot 10 organizatorkami porok stopili v stik in morda 
našli pravo ali pa dobili vsaj kakšen koristen nasvet,« 
je napovedala Nina Pavec. Na glavnem odru se bodo 
zvrstili tudi znani glasbeniki, kot so Ditka, Nastja Ga-
bor, Zala Smolnikar … Vse podrobnosti so na spletni 
strani www.porocnisejem.com, kjer si je možno zago-
toviti tudi brezplačno vstopnico, ki omogoča še vstop 
v Park Brdo. A. Š.

Ta konec tedna poročni sejem na Brdu
Mestna knjižnica Kranj vabi k sodelovanju v priljubljeni 
bralni akciji Družinsko branje. V novo sezono so vsto-
pili 1. oktobra, trajala pa bo do 15. septembra prihod-
nje leto. Pripravili so prenovljeni seznam kakovostnih 
knjig. Otrokom v starosti do osem let morajo starši 
prebrati vsaj deset knjig, otroci v starosti od devet do 
dvanajst let pa morajo prebrati vsaj tri knjige. Pridne 
bralce bodo nagrajevali z zvezki formata A4. A. Š.

Nova sezona Družinskega branja



Svetniška skupina SDS za razvoj, 
varnost in blaginjo mestne občine Kranj

Štiri leta so minila od začetka aktualnega 
mandata Sveta Mestne občine Kranj in 
s prihajajočimi volitvami se ta čas izteka. 
Slovenska demokratska stranka – SDS je 
v tem mandatu imela v njem šest svetnic 
in svetnikov. Svetniško skupino SDS so 
sestavljali: mag. Branko Grims, ga. Saša 
Kristan, g. Bojan Homan, dr. Andreja Valič 
Zver, mag. Iztok Jenko in ga. Nataša Jenkole. 
Pomembno funkcijo je opravljal tudi g. Ivo 
Bajec, ki je bil predsednik Nadzornega sveta 
Mestne občine Kranj.

Vedno smo z najboljšimi močmi delali za to, 
da vsem, ki živimo v mestni občini Kranj, 
zagotovimo blaginjo in varnost, celotni občini 
pa razvoj. Posebno skrb smo namenjali 
otrokom in družinam ter starejšim. Ves čas 
se zavedamo, da mestna občina Kranj ni 
samo mestno jedro, ampak tudi primestje 
in podeželje, zato smo skrbeli za usklajen 
razvoj vseh delov občine, pa tudi za dobro 
sodelovanje s sosednjimi občinami, saj so 
nam skupni projekti vsem v korist, pa tudi 
dodatna investicijska sredstva velikokrat lažje 
pridobimo skupaj. 

Dolgoročno razvojno najpomembnejši uspeh 
Svetniške skupine SDS v tem mandatu so 
bili praktično soglasno sprejeti sklepi ob 
obravnavi točke: »Preprečevanje zlorab 

pravice do začasnega in stalnega prebivanja, 
delovnih dovoljenj ter s tem povezanih zlorab 
socialnega sistema v mestni občini Kranj«, 
ki jo je pripravil in predlagal v sprejem Svetu 
Mestne občine Kranj mag. Branko Grims. 
Najpomembnejši je bil prvi sklep: »Svet MO 
Kranj ugotavlja, da je masovno priseljevanje 
tujih državljanov iz držav, ki niso članice EU, 
na območju MO Kranj v zadnjih letih preseglo 
vse socialne in integracijske zmogljivosti MO 
Kranj in je zato nujna sprememba politik, 
ki bo šla v smeri bistvenega zmanjševanja 
priseljevanja tujcev iz držav nečlanic EU 
ter hkrati v smeri krepitve blaginje življenja 
občank in občanov MO Kranj.« Ta sklep je bil 
prelomnica za sprejem zakona, po katerem so 
zlorabe ob množičnih prijavah na isti naslov 
in zlorabe socialnega sistema sedaj kaznive. 
Toda za izvedbo teh odločitev je ključno, kdo 
jih izvaja. Zato vas prosimo za vaše zaupanje, 
za vaš glas, saj se zagotovo vsi zavedamo, da 
Kranj ne zmore več masovnega priseljevanja 
tujcev in bomo le tako lahko krepili blaginjo in 
varnost vseh, ki tu živimo.

Enotno smo podprli vse razvojne projekte v 
mestni občini Kranj, številne pa predlagali 
tudi sami. Med projekti, ki smo jih predlagali 
v minulih letih in so že oziroma bodo kmalu 
uspešno dokončani, naj omenimo cesti 

Breg–Mavčiče in Hotemaže–Britof ter novo 
podjetniško cono Hrastje, kar vse odpira 
možnost bistveno hitrejšega nadaljnjega 
razvoja tega dela Gorenjske. Ves čas smo 
podpirali športnike in šport ter predlagali 
kranjski dan športa, podprli pa tudi obnovo in 
dograditev športnih objektov ter otroških igrišč. 
Na vztrajanje naše svetnice iz Stražišča se je 
začela obnova Samskega doma v Stražišču. 
Predlagali smo tudi številne predloge za 
nagrade in priznanja Mestne občine Kranj, 
med njimi dr. Dušanu Petraču (za delo v 
NASA), Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Trstenik ter g. Alojzu Ajdiču. Posebej smo 
podprli predloge za častne občane za g. 
Andreja Štremflja, g. Franceta Pibernika in dr. 
Vladimirja Ravnika in aktivno sodelovali na 
slovesnosti v spomin na dr. Ljuba Sirca. Naši 
člani so bili med glavnimi pobudniki postavitve 
spomenika ob 30-letnici samostojne Slovenije.

Naši cilji tudi v prihodnje ostajajo enaki: želimo 
krepiti razvoj, varnost in blaginjo za vse, ki tu 
živimo. Zato želimo svoje delo v dobro občank 
in občanov nadaljevati tudi v naslednjem 
mandatu in na listi Slovenske demokratske 
stranke – SDS kandidiramo v Svet Mestne 
občine Kranj. G. Ivo Bajec pa je tudi skupni 
kandidat SDS, NSi, SLS in Zelenih za župana 
Mestne občine Kranj.

Za naš Kranj

SKUPAJ
ZA

KRANJ
Ivo Bajec

Ivo Bajec bo skupni kandidat SDS, NSi, 
SLS in Zelenih za župana.
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14 Kultura  

V galerije vabi figuralika

Oktober je v Kranju že enajsto leto rezerviran za Mednarodni festival likovnih 
umetnosti Kranj – ZDSLU. Letošnja tema je človeška figura.

S podelitvijo nagrad in priznanj 
ter pohodom po galerijah v 
mestnem jedru se je zadnji 

dan septembra v Kranju začel li-
kovni oktober, ki ga letos že enajsto 
leto zapored zaznamuje Mednarodni 
festival likovnih umetnosti Kranj – 
ZDSLU. Letošnji festival se je začel 
s podelitvijo nagrad in ob tem tudi s 
»primopredajo poslov« idejnega po-
budnika in desetletje umetniškega 
vodje festivala magistra slikarstva 
Klavdija Tutte naslednici akademski 
kiparki Martini Marenčič.

V središče likovne obravnave 
letos stopa figura, kar izvemo že v 
podnaslovu festivala Ecce Homo – 
Figura v novi realnosti. »Če je figura-
lika likovno upodabljanje stvarnega 
sveta, zlasti živih bitij, je tema le-
tošnjega festivala predvsem podoba 
človeka ali človeštva, kakršno je to 
danes. Tema je še vedno, kot je nava-
da tega festivala, zastavljena precej 
široko in dopušča neomejeno mož-
nosti za izraz v različnih medijih, 
poudarja umetniška vodja festivala 
Martina Marenčič.

Na 14 razstaviščih se z več kot 
300 deli predstavlja kar 98 umetni-
kov iz 20 držav.

Letošnjo mednarodno strokov-
no žirijo so sestavljali umetnostni 
zgodovinar in direktor Muzeja mes-
ta Reke mag. Ervin Dubrović, prof. 
umetnostne zgodovine in kustosinja 
ZDSLU Olga Butinar Čeh, umetno-
stna zgodovinarka in kuratorka Pe-
tra Vencelj, svetovalec festivala mag. 
Klavdij Tutta in umetniška vodja fe-
stivala Martina Marenčič. Podelili 

Igor Kavčič

Odkupno nagrado Gorenjskega muzeja za gorenjskega avtorja je prejel Lojze Kalinšek.  
/ Foto: Primož Pičulin

Jurij Kalan je dobitnik nagrade za življenjsko delo ZDSLU.  / Foto: Primož Pičulin



JESENSKI NATEČAJ
ZA PRIZNANJE

MEGA 2022

Vsak rad dela v MEGA 

podjetju. Delodajalci, 

prijavite dobre prakse 

medgeneracijskega 

sodelovanja na jesenski 

nateč̌aj za priznanje  

MEGA 2022.

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

 ROK ZA PRIJAVO: 21. 10. 2022

MDDSZ_Oglas_173x75_Mega_OKT_2022_MKL_pisarna-v3.indd   1 10/10/2022   11:47

so dve festivalski nagradi in enajst 
priznanj. Osrednjo nagrado grand 
prix (veliko nagrado) festivala je za 
sodobno interpretacijo človeške fi-
gure in za vrhunsko likovno poetiko, 
najoriginalnejšo predstavitev tema-
tike Ecce Homo in za povezavo kla-
sičnega s sodobno likovno vsebino 
na likovnem polju prejel akademski 
slikar Janez Kardelj.

Odkupno nagrado Gorenjskega 
muzeja, ki jo mednarodna žirija fe-
stivala podeli gorenjskemu umetni-
ku, članu Likovnega društva Kranj, 
je letos prejel Lojze Kalinšek za delo 
Ecce Homo MMXXII. Festivalska 
priznanja Ecce Homo – Figura v 
novi realnosti so letos še prejeli Duo 
APOTROPIA – Antonella Mignone in 
Cristiano Panepuccia, ekipa KIBLA 
2LAB, Lucija Jelić, Joža Eržen, Hele-
ne Vallas Vincent, Maša Bersan 
Mašuk, Maja Zaplotnik, Nobuko Ha-
mano, Petar Mošić in Milanka Fab-
jančič.

Nagrado za življenjsko delo, ki jo 
Združenje društev slovenskih likov-
nih umetnikov je za izjemen figu-
ralni opus prejel akademski slikar 
Juriju Kalan. Del njegovega sicer 
bogatega ustvarjalnega opusa je na 
ogled v Galeriji Kranjske hiše. Festi-
valske galerije v mestnem jedru Kra-
nja bodo odprte vse do konca meseca.

Grand prix (veliko nagrado) letošnjega festivala je prejel Janez Kardelj. / Foto: Primož Pičulin

Jur Samec je v uvod v festival pripravil umetniški performans. / Foto: Primož Pičulin
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Začenjajo se Jenkovi dnevi
Z današnjim poklonom pesniku Simonu Jenku v Prešernovem gaju se začenjajo 
letošnji Jenkovi dnevi, ki bodo potekali do 27. oktobra, ko bodo podelili pesniško 
Jenkovo nagrado.

Letošnji program Jenkovih dnevov bo spet potekal 
v ustaljenih okvirih iz let pred epidemijo, ki je pri 
organizaciji dogodkov zahtevala določene omeji-

tve. Zavod za turizem in kulturo Kranj že več let povezuje 
različne deležnike v skupino, ki med 18. in 27. oktobrom – 
datumom pesnikove smrti in rojstva – pripravlja niz do-
godkov v spomin pesniku Sorškega polja Simonu Jenku.

Že danes dopoldne ob 11. uri se bodo v Prešernovem 
gaju z recitalom poklonili pesnikovemu spominu, sledi-
lo pa bo srečanje mladih z nominiranimi avtorji v Me-
stni knjižnici Kranj. Letošnja novost bodo še posebno 
zanimivi trije nastopi, pesniški z Andrejem Rozmanom 
- Rozo (20. oktobra), glasbeni, ki ga bo pripravil Rok Ter-
kaj - Trkaj (25. oktobra), ter pesniško-glasbeni z Anjo Zag 
Golob in Dragom Ivanušo (26. oktobra). Vsi dogodki bodo 
v Mestni knjižnici Kranj. Tudi letos bodo izšle Kranjske 
vaje s pesmimi osnovnošolcev in dijakov.

Pomemben delež k Jenkovim dnevom dodajajo tudi 
v kulturnem društvu Simon Jenko – Šmonca Mavčiče, 
prvi dogodek s spominom na pesnika bo v petek, 21. ok-
tobra, ob 17. uri v okviru Mavške tržnice, naslednji dan, v 
soboto, pa bo na sporedu že tradicionalni pohod po Poti 
Jeprškega učitelja od Drulovke do Podreče, kjer bo tudi 
zaključek posvečen Simonu Jenku.

Finale Jenkovih dnevov bo v četrtek, 27. oktobra, ob 
19. uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj, ko se bodo z 
izbranimi pesmimi predstavili letošnji nominiranci in 

bodo enemu ali eni izmed njih podelili tudi letošnjo, že 
37. Jenkovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisate-
ljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh 
let.

Strokovna žirija v sestavi Alja Adam (predsedni-
ca), Ivan Dobnik, Franci Novak, Klarisa Jovanović in 
lanskoletna nagrajena Nina Dragičević je za Jenkovo 
nagrado nominirala štiri pesniške zbirke. Kot je na ne-
davni predstavitvi povedal Ivan Dobnik, je vsaka izmed 
zbirk specifična, avtorsko močna, sugestivna, prelomna 
za same avtorje, v nekaterih primerih tudi za poezijo v 
slovenskem prostoru nasploh. »Gre za poezijo, ki je vre-
dna večkratnega natančnega branja in nas popelje do 
tega, kako pomembna je poezija še posebej v kriznem 
času, ki ga ta čas živimo,« je dejal Dobnik. Skupna bera 
izdaj v preteklih dveh letih je bila ob pesniških zbirkah, 
antologijah in prevodih več kot 150 knjig, komisija pa jih 
je v ožjem izboru na koncu obravnavala deset. Ob inten-
zivnem prebiranju in razpravljanju je izbrala štiri izsto-
pajoče zbirke. Letošnji nominiranci so: Brane Mozetič: 
Aktivistovi zapisi (Škuc, 2022), Jernej Županič: Orodje 
za razgradnjo imperija (LUD Literatura, 2021), Nataša 
Velikonja: Prostor sredi križišč (Škuc, 2021) in Kristina 
Kočan: Selišča (Litera, 2021).

Igor Kavčič

Jenkove dneve in nominirane zbirke so pred nedavnim predstavili: 
(od leve) Dušan Merc, Rudi Zevnik, Klemen Malovrh in Ivan Dobnik.  
/ Foto: Igor Kavčič
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Glasujem
za igralca/igralko:

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj.

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta in poštna št.:
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Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v sezoni 2022/2023 in nam s svojimi 
glasovi pomagate pri izboru izjemne stvaritve igralke ali igralca Prešernovega 
gledališča Kranj. Veljale bodo le glasovnice, ki bodo v Kranjčanki objavljene ob 
vsaki premieri od oktobra 2022 do junija 2023. Med prispelimi glasovnicami 
bomo izžrebali gledalca/gledalko, ki bo prejel/prejela nagrado. 

Dobitnico oziroma dobitnika julije pa bomo razglasili na slovesnosti ob začetku sezone 2023/2024.

nagrada za izjemno igralsko stvaritev
v sezoni 2022/2023 
v Prešernovem gledališču Kranj
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k

Doroteja Nadrah Darja Reichman Borut Veselko
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Likovne upodobitve Kranja

V avli Mestne hiše je na ogled mini razstava z naslovom Likovne upodobitve 
Kranja.

Peta v nizu razstav iz cikla Podobe nekda-
njega Kranja se posveča likovnim upodo-
bitvam našega mesta skozi zgodovino. Na 

mini razstavi, ki jo je pripravil umetnostni zgodo-
vinar ddr. Damir Globočnik, so na ogled številne 
bolj ali manj znane upodobitve mesta s podanimi 
razlagami o avtorju, motivu in njihovem nastan-
ku. Najstarejši je bakrorez Matthäusa Meriana iz 
leta 1649, objavljen v Topografiji avstrijskih pro-
vinc, zanimiv je posnetek z Glavnega trga, ki naj 
bi ga posnel naš fotografski izumitelj Janez Pu-
har okrog leta 1860, najnovejši pa so fotografski 
posnetki mesta naših fotografskih mojstrov Ja-
neza Marenčiča in Marjana Kukca.

Igor Kavčič

Avtor razstave ddr. Damir Globočnik vokalistki Metki Štok pojasnjuje eno 
najstarejših upodobitev Kranja. / Foto: Igor Kavčič
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Platna ustvarjalne energije

V Turbo galeriji, hišni galeriji Trainstation SubArta, se je s skupinsko razstavo 
sklenila že peta sezona priljubljenega ustvarjalnega projekta 3 platna.

Pri projektu vsak izmed ustvarjalcev na svoj način, s 
popolno svobodo pri izbiri motiva in tehnike, zapol-
ni praznino treh platen, ki so nato na ogled v Turbo 

galeriji ter tudi na zunanji steni Trainstationa. Letos so se 
z originalnostjo izkazali Klara Gorenc in Nejc Žumer, Da-
niel Lenarčič, Gabi Dolenšek, De Reya Me, Urška Pavlovič, 
Jacobsen, Miha Majes, Žiga Rautner in Vita Trefalt.

Vodja projekta Živa Drinovec je poudarila dejstvo, da 
gre za projekt, namenjen predvsem mladim likovnim 
umetnikom, ki se na ta način predstavijo širši javnosti. 
»Projekt Turbo galerije finančno podpirajo Mestna ob-
čina Kranj, JSKD in domači KUD SubArt, za vso pomoč 
pri izvedbi projekta se zahvaljujem fotografinjama Ani-
ti Kepic in Marii Ferez, tehničnemu pomočniku Urošu 

Zupanu, Boštjanu Gunčarju, ki nas je gostil v svojem fo-
tografskem studiu, zahvala pa gre tudi članom Društva 
kranjskih rolkarjev, ki so popestrili odprtje razstave. 
V novi sezoni se obetajo tri razstave, katerih avtorji pa 
bodo ostali skriti do naslednjega leta,« je sklenila Živa 
Drinovec.

Samo Lesjak

S svojimi izjemnimi platni se je predstavila tudi Urška Pavlovič.  
/ Foto: anita Kepic
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Želi si postati svetovni prvak
Kranjčan David Miličević je vrsto let igral nogomet, zaradi poškodb in operacij 
pa je veliko časa preživel tudi v fitnesu ter se navdušil nad streetliftingom. 
Je državni prvak, pred kratkim pa je uspešno nastopil na prvem svetovnem 
prvenstvu.

D avid Miličević je športnik od 
malega. Dolgo je igral nogo-
met, nato pa so ga poškodbe 

prisilile, da se mu je odrekel in izziv 
našel drugje.

ͰͰ Bili ste perspektiven nogometaš, 
igrali ste celo za naše mlade repre-
zentance. Kako se sedaj spominjate 
teh let?

Kar sedemnajst let sem treniral 
nogomet in tekmoval pri kranjskem 
Triglavu ter v mladih slovenskih re-
prezentancah. Žal so se začele po-
škodbe, ki so jim sledile tri operacije 
kolena in z nogometom sem se bil 
primoran prenehati ukvarjati. Bilo 
mi je zelo težko, saj je bil nogomet 
moja prva ljubezen. Igrati sem ga za-

čel pri petih letih, želel pa sem si, da 
bi tudi nekaj dosegel. Že ko sem bil 
v mladinski ekipi, sem treniral sku-
paj s člani, vendar uradne tekme za 
člane nikoli nisem odigral. Po tretji 
operaciji sem dokončno ugotovil, da 
ne bo šlo več. S težkim srcem sem 
moral kariero prekiniti.

ͰͰ Kaj vas je pripeljalo v fitnes?
Tudi zaradi zdravljenja poškodb 

sem vedno bolj zahajal v fitnes. Z 
vajami za moč je bila povezana tudi 
rehabilitacija, vaje pa so mi postajale 
vedno bolj všeč. Ugotavljal sem, da 
sem lahko tudi dober in da imam 
potencial. Tako sem se zadnja tri 
leta našel v streetliftingu. Vedno 
več sem treniral in že na prvem tek-
movanju sem osvojil drugo mesto, 
naslednje leto pa sem postal državni 
prvak.

ͰͰ Street lifting je precej nov šport. 
Ga lahko opišete?

To je tekmovanje v maksimalni 
moči. Sestavljajo ga štiri vaje. Prva 
se imenuje muscle up, kar pomeni, 
da se moraš potegniti čez drog in 
tam zaključiti s stegnjenimi roka-
mi. Slovenskega prevoda za to vajo 
enostavno ni, čeprav sem že ugotav
ljal, kakšen bi lahko bil. Pri vaj pull 
up gre za vzgibe in pomeni, da mo-
raš iztegnjenih rok priti z brado čez 
drog. Vaja dips pomeni, da si med 
dvema drogovoma, kjer se spustiš 
do 90 stopinj in dvigneš nazaj. Še 
najbolj znana vaja je počep, ko stojiš 
in moraš priti v počep.

ͰͰ Koliko časa pri nas že potekajo ta 
tekmovanja?

Letos je tretja sezona. Prvo leto 
sem bil začetnik in sem na držav-
nem prvenstvu osvojil drugo mesto, 
letos aprila pa sem bil prvi in se nato 
uvrstil tudi na svetovno prvenstvo. 
V začetku oktobra je nato v Berlinu 
potekalo prvo svetovno prvenstvo. 
Izpolniti sem moral normo. Na pod-
lagi tega so zbrali tekmovalce, ki 
smo na prvenstvu nastopali. V vseh 
kategorijah skupaj je bilo sedemde-
set tekmovalcev, jaz pa sem nasto-
pal v kategoriji do 94 kilogramov, 
kjer nas je nastopilo osem, osvojil pa 
sem šesto mesto. Spodnja meja teže 
v tej kategoriji je 87 kilogramov, moj 
cilj pa je, da bi kilograme spustil pod 
87 kilogramov, saj bi bil v nižji kate-
goriji bolj konkurenčen.

ͰͰ Je vaš cilj postati svetovni prvak?
Seveda. Naslednje leto ciljam na 

uvrstitev med prve tri na svetu, nato 
pa si želim postati svetovni prvak.

Vilma Stanovnik

Sedemindvajsetletni David Miličević se je po zaključeni karieri nogometaša odločil za nov 
šport, saj tekmuje v streetliftingu./ Foto: tina Dokl
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ͰͰ Kaj vam šport pomeni?
Od nekdaj se rad pripravljam za 

določen cilj. Sem zelo tekmovalen, 
rad imam konkurenco. Tako tudi 
sam postajam boljši in s tem sem 
tudi motivacija svojim strankam, 
saj sem osebni trener. V fitnesu tre-
niram vse od mladih športnikov do 
starejših. Vsi treningi so prilagojeni 
individualnim željam in potrebam, 
vse pa uskladim tudi s svojim zna-
njem in izkušnjami.

ͰͰ Gotovo je bilo potrebno tudi pri-
merno izobraževanje?

Končal sem srednjo šolo za raču-
nalniškega tehnika, nato pa še viš-
jo šolo za varnostnega menedžerja. 
Naredil sem tudi licenco za osebne-
ga trenerja, ki sem jo opravil v Slo-
veniji, trenutno pa opravljam še tečaj 
za kondicijskega trenerja po progra-
mu Nogometnega kluba Barcelona, 
ki traja devet mesecev. Sedaj je za 
menoj pet mesecev dela, ob koncu 
programa pa bo sledil še zaključni 
izpit. Upam, da ga bom uspešno op-
ravil.

ͰͰ Kakšni so še vaši načrti?
V bližnji prihodnosti želim pod 

svojim mentorstvom ustvariti sku-

pino atletov, ki bi Slovenijo in ekipo 
predstavljali na mednarodnih tek-
movanjih ter na državnih prvenstvih 
redno osvajali prva mesta. Glede na 
to, da si atleti vse stroške, od opre-
me do potnih stroškov in nastanitve, 
krijemo sami, bi bil vsak sponzor do-
brodošel. Dejstvo je namreč, da ima 

ta šport prihodnost in ga lahko pri-
čakujemo tudi kot resnega kandida-
ta za uvrstitev na olimpijskih igrah. 
S sponzorstvom bi atleti svoj fokus 
lahko usmerili zgolj v trening, ki je 
v tem trenutku velikega pomena, saj 
bi tako lahko v prihodnje posegali po 
najboljših mestih na svetu.

Med tekmo svetovnega prvenstva v počepu / Foto: osebni arhiv
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Z domačo zmago v novo sezono

V začetku tega meseca se je nova sezona začela tudi za odbojkarje, v Sportklub 
prvi ligi pa tudi letos igra moštvo Hiša na kolesih Triglav.

V najboljši kranjski odbojkar-
ski ekipi je od lanske sezone 
kar nekaj sprememb v posta-

vi. Ekipi se je pridružilo pet mladih 
perspektivnih igralcev. Iz Šoštanja 
je prišel mladi sprejemalec in repre-
zentant mladinskih kategorij Bor 
Jese Rotar. Adi Adžović, ki je v lanski 
sezoni zastopal Merkur Maribor, je 
Kranjčane okrepil na poziciji poda-
jalca. Korektorja sta črnogorski re-
prezentant Đorđe Jovović in doma-
čin Jure Glamočanin, ki se je vrnil s 
posoje na Brezovici. Prav tako doma-
čin med okrepitvami in edini libero 
ekipe bo letos Matic Fajfar.

Po odbojkarski upokojitvi Janka 
Breganta je kapetanski trak prevzel 
sprejemalec Miha Mali.

»Ker se je ekipa Triglava letos 
precej spremenila in pomladila, so 
se temu primerno spremenile tudi 
vloge in odgovornosti posamezni-

kov. Celotno obdobje mojega nasto-
panja v prvi ekipi sem preživel pod 
prejšnjim kapetanom Jankom Bre-
gantom, od katerega sem se med 
igranjem poizkušal čim več naučiti. 
Vloga kapetana mi tako predstavlja 
dodaten izziv in predvsem odgovor-
nost do ekipe, trenerja in kluba, ki so 
mi zaupali to novo nalogo. Želim si, 
da bom to zaupanje v čim večji meri 
upravičil,« je povedal Miha Mali in 
dodal, da je nova ekipa perspektivna 
in polna dobre energije.

Nekateri igralci bodo za klub na-
stopali prvič, drugi se vračajo v prvo 
ekipo po kaljenju v drugih klubih ozi-
roma pri mlajših selekcijah. Po dolgih 
letih bo v ekipi na mestu korektorja 
zaigral tudi perspektiven tuj igralec.

»Rahlo prevetrena ekipa je začela 
priprave v začetku avgusta. Z izjemo 

nekaj manjših poškodb so priprave 
potekale nemoteno v napornem rit-
mu osmih treningov tedensko. Cilji 
ekipe so uvrstitev med najmanj top 
šest v državnem prvenstvu in na 
turnir najboljše četverice Pokala Slo-
venije. Imamo izredno mlado ekipo. 
Povprečna starost je dvaindvajset 
let, tako da bo letos veliko treningov, 
učenja in upamo na čim več zmag,« 
je ob začetku sezone povedal glavni 
trener Sašo Rop, ki se je z moštvom 
nato na prvi tekmi domače sezone 
veselil tudi prve zmage. V Kranju sta 
se pomerila Hiša na kolesih Triglav 
in Salonit Anhovo. Po napeti in ize-
načeni igri so domačini slavili z re-
zultatom 3 : 0 v nizih.

V drugem krogu so Kranjčani 
gostovali pri ekipi Calcita Volleyja in 
izgubili s 3:0.

Vilma Stanovnik

Odbojkarji ekipe Hiša na kolesih Triglav so v domači dvorani v prvem krogu premagali Salonit 
Anhovo. / Foto: Gorazd Kavčič

Glavni trener Sašo Rop / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranjčan pomemben del domžalske  
zgodbe o uspehu

Kmalu po zaključku lanske košarkarske sezone je bilo jasno, da bo na čelu 
slovenskega ligaškega in pokalnega podprvaka KK Helios Suns iz Domžal ostal 
Dejan Jakara. Že peto zaporedno sezono je v vlogi glavnega trenerja.

Del domžalskega strokovnega 
štaba je bil Kranjčan kot po-
močnik že v sezoni 2015/16, 

ko so se Domžalčani veselili drugega 
naslova državnih prvakov.

Danes 36-letni strokovnjak se je s 
košarko spoznal in spoprijateljil v do-
mačem Kranju. Začel je kot košarkar 
– pri Triglavu. »Nosilci igre v moji ge-
neraciji so bili Miloš Varagič, Klemen 
Cvek in Primož Čebulj,« se spominja 
Jakara, ki je kasneje igral še v bli-
žnjem Šenčurju ter v Murski Soboti in 
Jančah, kjer je tudi zaključil igralsko 
kariero. Pohvali se lahko tudi z nasto-
pom v reprezentančnem dresu. Leta 
2004 je bil namreč del ekipe, ki je igra-
la v kvalifikacijah za evropsko prven-
stvo fantov do 18. leta. Najbolj prepo-
znavna obraza takratne ekipe sta bila 
Goran Dragić in Gašper Vidmar. Ko 
sta se »Gogi« in »Gape« dobro desetle-

tje in pol kot veterana veselila naslo-
va evropskih prvakov v nepozabnem 
Istanbulu, je bil Jakara že globoko v 
trenerskih krogih. Začel je namreč 
zgodaj, pri 26 letih, ko je prevzel tak-
rat tretjeligaša z Janč. Kot pomočnik 
se je kmalu preselil na klop sedanjega 
kluba, izkušnje je nabiral še v češkem 
Brnu, uspehe pa nizal tudi z reprezen-
tančnimi selekcijami košarkarjev do 
18. in 20. leta starosti. Koga izmed tre-
nerjev pa najbolj ceni? Številne. Morda 
najbližje so mu ideje Srba Željka Obra-
dovića, omenja tudi filozofijo Italijana 
Ettoreja Messine. Letošnjo prvoliga-
ško sezono je Kranjčan, ki z družino 
(ima dve mladi hčeri) zadnja leta živi 
v Lukovici pri Domžalah, začel z odli-
ko! Hopse s Polzele so premagali s kar 
43 točkami razlike. Junak in najbolj-
ši strelec uvodne prvoligaške tekme 
sezone na zadnji septembrski dan je 

bil še en »otrok kranjskega Triglava«, 
Blaž Mahkovic. Ta 32-letni Kranjčan, 
kapetan domžalske ekipe, bo tudi v 
nadaljevanju sezone eden ključnih 
Jakarovih mož. Poleg izkušenega 
kapetana v domžalskih vrstah igra 
še en Gorenjec, mladi Kamničan Jan 
Zemljič, ki pa je »produkt« odlične 
domžalske košarkarske šole.

Pa je za Domžalčane zanimiv še 
kakšen košarkar iz gorenjskih klu-
bov? »Seveda spremljam Šenčur, pa 
Ločane in Triglav. V njihovih vrstah 
je kar nekaj košarkarjev, ki so zani-
mivi. Ne samo za nas, ampak tudi za 
preostale slovenske klube. Vsekakor 
držim pesti, da se Triglav vrne v prvo 
ligo,« je zaključil Jakara, ki ga boste 
v trenerski vlogi na Gorenjskem lah-
ko spremljali 3. decembra, ko Helios 
prihaja v goste h Gorenjski gradbeni 
družbi Šenčur.

Damijan Rifl

Kranjčan Dejan Jakara je glavni trener KK Helios Suns iz Domžal. / Foto: Gorazd Kavčič

Dejan Jakara se lahko 
pohvali tudi z nastopom v 
reprezentančnem dresu. Leta 
2004 je bil namreč del ekipe, 
ki je igrala v kvalifikacijah 
za evropsko prvenstvo 
fantov do 18. leta. Najbolj 
prepoznavna obraza takratne 
ekipe sta bila Goran Dragić 
in Gašper Vidmar.
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Hitrostni drsalci odslej tudi v Kranju

Hitrostno drsanje na kratke proge je olimpijski 
šport od leta 1992, deset let po olimpijski premi-
eri so se v Sloveniji z njim prvi začeli ukvarjati 

Celjani, jeseni 2022 pa tudi Kranjčani.
Danes 19-letna Celjanka Urša Erjavec se je nad tem 

zanimivim in dinamičnim športom navdušila ob tele-
vizijskem prenosu tekem na zimskih olimpijskih igrah 
v kanadskem Vancouvru leta 2010. »Hitro sem našla 
klub, deset let sem samo tekmovala, zadnja leta se hkra-
ti posvečam tudi organizacijsko-trenerskemu delu ter 
promociji panoge,« pravi Erjavčeva, ki je od julija dalje 
»Kranjčanka«, saj je to jesen začela študirati v gorenjski 
prestolnici. Hitro je zavihala rokave, ne samo pri študi-
ju, ampak tudi kar se tiče športne ljubezni. V Drsalnem 
klubu Kranj je s pomočjo trenerja umetnostnih drsalcev 
Pavla Savinova ustanovila sekcijo hitrostnih drsalcev. 
»V skupini imamo že peterico otrok med 4. in 12. letom 
starosti, aktivno snubimo novince. Predvsem tisti, ki so 

trenirali umetnostno drsanje ali hokej na ledu, se lahko 
zelo hitro vklopijo. Vabljeni pa tudi drugi. Najdete nas v 
dvorani na Zlatem polju. Štirikrat na teden smo na ledu, 
seveda treniramo tudi na suhem,« vabi Erjavčeva, ki jo v 
novembru čaka pomembna tekma v Zagrebu, zastopala 
pa bo Drsalni klub Kranj.

Damijan Rifl, foto: Gorazd Kavčič

Urša Erjavec je v Kranj pripeljala hitrostno drsanje.
Kakšno Jelovico si vsi 

skupaj želimo? 
Ker bi se o tem radi pogovorili z vami in to izvedeli iz prve roke, vas vljudno vabimo  

na predstavitveni sestanek projekta JeloviZA, ki bo potekal v ponedeljek,  
23. 05. ob 18.00 v Domu krajanov Kamna Gorica. 

Na predstavitvenem sestanku vam želimo predstaviti načrtovane aktivnosti projekta, 
prisluhniti vašim potrebam in odgovoriti na morebitna vprašanja.

Sestanek je namenjen krajanom Lipniške doline, Krope ter ostalim 
zainteresiranim občanom in pristojnim inštitucijam v občini Radovljica.

Izhodišča projekta smo oblikovali v marcu 2021, ko smo se različni deležniki strinjali, 
da je Jelovica območje izjemnih naravnih in kulturnih bogastev in da je za to potreben 
celovit in skupen pristop. Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in 
izobraževanjem omogočiti vključujočo pripravo modela upravljanja območja ter s tem 

prispevati k njegovi večji podnebni odpornosti. 

V upanju na srečanje z vami vas lepo pozdravljamo!

Spoštovani prebivalci naselij ob Jelovici,

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

Gašper Kleč,  
direktor Razvojne agencije Sora

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.
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Vzpostavimo temelje za upravljanje in ohranjanje Jelovice
Jelovica, ki leži na območju petih občin, je eno največjih strnje-
nih območij ohranjene narave v Sloveniji, večji del območja je del 
naravovarstvenega omrežja Natura 2000. 

Partnerji projekta JeloviZA: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, 
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, Razvojna agencija 
Sora, Občina Železniki in CIPRA International, želimo v sodelovanju 
z deležniki na območju doseči vključujoč Model upravljanja, ki bo 
zastavljen premišljeno ZA naravo, za Jelovico ter za ljudi, ki tu živijo. 
Območje se sooča z različnimi izzivi: tako z vidika posledic podne-
bnih sprememb (ujme, podlubniki), naraščanja obremenitev prostora 
kot tudi z izzivi, ki so posledica odsotnosti celostnega načrta uprav-
ljanja.
V okviru projekta smo do sedaj izvedli že številne aktivnosti: pred-
stavitve projekta v vseh petih občinah, namestitev števcev za šte-
tje pohodnikov in avtomatskih števcev za promet, s katerimi bomo 
ocenili obremenitev območja, izdelali smo analizo poškodovanega 
gozda, izbrali ploskve za sadnjo dreves na poškodovanem obmo-
čju, izvedli študijski obisk nacionalnega parka Visoke ture z name-
nom implementacije že uveljavljenih dobrih praks iz tujine v lokalno 
okolje. Trenutno pa na Jelovici poteka popis gozdnega jereba.

Vse, ki si želite biti obveščeni o aktivnostih ali vključeni v pripravo 
Modela upravljanja, vabimo, da obiščite spletno stran: https://www.
ra-sora.si/projekt/jeloviza/ ali se javite anita@ra-sora.si. 

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298 EUR. Namen projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ciljnih skupin omogočiti 
participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice. www.norwaygrants.si
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ROVI POD STARIM KRANJEM

30. in 31.10.
od 17. ure dalje

www.visitkranj.com

za otroke od 4. do 10. leta starosti

22. - 28. 10.
ob 16., 17. in 18. uri

ROVI POD STARIM KRANJEM

Podzemlje umorov

JENKOVI DNEVI  18.–27. oktober 2022
Torek, 18. oktober ob 11.00 uri, Prešernov gaj v Kranju
Poklon pesniku Simonu Jenku
 
Četrtek, 20. oktober ob 17.00 uri, Mestna knjižnica Kranj
Rozaste pesmi – Andrej Rozman Roza
 
Petek, 21. oktober ob 17.00 uri, Mavčiče
Spomin na pesnika, Mavška tržnica
 

Sobota, 22. oktober ob 9.00 uri, Drulovka
Pohod po Poti Jeprškega učitelja - od Drulovke do Podreče
 
Torek, 25. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Koncert Roka Terkaja – Trkaja
 
Sreda, 26. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Koncert Anje Zag Golob in Draga Ivanuše
 
Četrtek, 27. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Slavnostna podelitev Jenkove nagrade

ESCAPE ROOM

Nova zgodba: Skrivnost zlatega križa

18. - 19. 11.   
25. - 26. 11.

PETEK OD 15. 
DO 19. URE, 

SOBOTA OD 
13. DO 19. URE

Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol servisih. Število obiskovalcev je omejeno na določen termin.



Dan kranjske klobase in piva
Zadnji petek v septembru in prvo soboto v oktobru je bil v Kranju Dan kranjske 
klobase in piva.

Dogodek, ki ga je organiziral 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, je spominjal na znane 

»oktobrfestovske« prireditve iz tujine 
in je na Glavnem trgu v Kranju zdru-
žil ljubitelje piva in kranjske klobase. 
Kar nekaj je bilo ponudnikov piva, ki 
jim odjemalcev ni manjkalo. Mi smo 
se oglasili v soboto in po videnem je 
bila stojnica, na kateri so prodajali 
kranjsko klobaso z gorčico in kajzeri-
co ali kruhom, nenehno »oblegana«. 

Res pa je, da so »kranjske« Hribarja 
iz Predoselj znane po tem, da so ene 
najboljših. V oči pa nam je padel še 
napis »neki na žlico« Gostilne Logar. 
Tudi za sladkosnede se je na stojni-
cah našlo kaj, čeprav je bil dogodek 
v prvi vrsti namenjen pivoljubom in 
ljubiteljem kranjske klobase, ki ima 
sicer v Kranju osrednjo vlogo v lokal-
ni turistični in gastronomski ponud-
bi. Obiskovalce je zabavala tudi živa 
glasba. V petek so nastopili Kranjc 
bend, v soboto pa Ansambel Gašperji.

V soboto se je na dogodku ustavi-
la tudi delegacija bavarskih županov, 

ki je za nekaj dni obiskala Slovenijo. 
Namen obiska je bil kulturno povezo-
vanje in sklepanje prijateljstev med 
slovenskimi in bavarskimi mesti ter 
spoznavanje Slovenije. V Kranju jih 
je na posvetu sprejel župan Matjaž 
Rakovec, na dogodek pa sta jih nato 
pospremila podžupana Janez Černe 
in Robert Nograšek. Gašperji in njiho-
va glasba gostom nista bili neznanka, 
tako da so bili veseli slovenskih naro-
dno-zabavnih napevov, pod odrom pa 
so se zavrteli tudi preddvorski folklor-
niki. Bavarci so bili nad dogodkom 
pozitivno presenečeni.

Alenka Brun

Ansambel Gašperji / Foto: Alenka Brun

DOŽIVITE JESEN

V BAZEN BAR & BBQ

KRANJ!
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S stojnice s kranjsko klobaso / Foto: Alenka Brun



V Besnici 
dišalo po 
kostanju
Po dveh letih premora so 
v Besnici znova priredili 
Kostanov piknik.

Besničani so na tradicional-
ni Kostanov piknik povabili 
minuli dve nedelji. Mi smo 

se pod vznožje Rovnika v Novi vasi 
na kostanj in druge domače dobrote 
odpravili že prvo nedeljo. Piknik je 
kot običajno privabil številne obisko-
valce iz vse Gorenjske in tudi krajev 
zunaj njenih meja, srečali pa smo 
tudi nekaj tujcev.

Dogodek je priredilo Prostovolj-
no gasilsko društvo (PGD) Besnica 
v sodelovanju z Rokovnači ter Za-
vodom za turizem in kulturo Kranj. 

Pri izvedbi so se znova izkazali 
prostovoljci. Na prvem pikniku jih 
je po podatkih Primoža Bavdka iz 
PGD Besnica sodelovalo več kot sto. 
Prvi so prišli že navsezgodaj, saj so 
domače dobrote v kotlih začeli ku-
hati že ob 4. uri zjutraj. Obiskoval-
ci so poleg kostanja lahko pokusili 
tudi rokovnaški in besniški bograč, 
divjačinski golaž, gobovo juho, pe-
čenice, zelje, sladice s kostanjem … 
Živahno je bilo tudi ob stojnicah s 

ponudbo domačih pridelkov in iz-
delkov. Predstavilo se je okoli 40 
razstavljavcev, med njimi je bilo 
tudi nekaj rokodelcev.

Kostanov piknik pa je imel tudi 
dobrodelno noto. Izkupiček bo na-
mreč šel v PGD Besnica. »Leta 2025 
imamo stoletnico društva in mora-
mo obnoviti vozni park,« je pojasnil 
Bavdek in dodal, da nameravajo ku-
piti novo gasilsko vozilo za prevoz 
moštva.

Ana Šubic

Poleg pečenega kostanja je Kostanov piknik ponudil tudi mnoge druge kulinarične dobrote.  
/ Foto: Tina Dokl

Med 22. in 28. oktobrom bo v 
kranjskih rovih znova potekala 
Noč čarovnic za otroke. Orga-
nizator Zavod za turizem in kul-
turo Kranj je za vsak dan pred-
videl po tri predstave: ob 16., 
17. in 18. uri. Na noč čarovnic, 
31. oktobra, in dan poprej pa se 
v rovih med 16. in 22. uro obe-
ta še dogajanje za odrasle pod 
naslovom Podzemlje umorov. 
Skupine obiskovalcev, ki bodo 
v rove vstopale na pol ure, bodo 
po sistemu igre soba pobega 
skozi različne naloge reševale 
skrivnost umorov. A. Š.

Čarovnice v rovih

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

PrireDiTve 27 
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Andrejevih sedemdeset »v živo«
Slogan 70 let – nič proti večnosti, s katerim je Andrej Šifrer tudi javno 
zaznamoval svoj življenjski jubilej, se nadaljuje.

Praznovanje življenjskega ju-
bileja Andreja Šifrerja smo v 
avgustu in septembru vsaj na 

tri načine doživljali tudi Kranjčani, 
še posebej pa so na svoj račun na 
jubilejnem koncertu prišli vsi ljubi-
telji njegovih – kar pridružimo se 
sloganu – večnih pesmi. Na ogled 
je bila razstava o njem v Prešernovi 
hiši, v knjižnici je potekal pogovor z 
Andrejem, za piko na i pa je poskrbel 
septembrski koncert v letnem gleda-
lišču Khislstein.

Andrej ima to srečo, da je njegova 
glasbena družina pokupila vse vsto-
pnice za kranjski koncert že mesec 
dni pred dogodkom, prišla na grad 
Khislstein in dobri dve uri uživa-
la v bravurah gostitelja in njegovih 
odrskih prijateljev. Ko so se gostje 
izmenjavali na odru, je bilo v avdi-
toriju slišati globoke vdihe in prita-
jene krike. V publiki pa niso bili le 
njegovi Kranjčani, nekaj deset je bilo 

Štajercev, cela kolonija iz Trbovelj, 
kopica Ljubljančanov in barvita sku-
pina Slovencev, ki so prišli z južne 
poloble. Največje presenečenje mu je 
pripravila njegova hči Kora, ki je brez 
njegove vednosti priletela na kon-
cert iz Londona in se naslednji dan 
vrnila nazaj. Le toliko, da je svojega 
očeta »v živo« spremljala na njego-
vem glasbenem slavju in »via nazaj 
v brexit«. Andrej je bil nad njeno pri-
sotnostjo vidno ganjen in rosnih oči. 
Seveda niso manjkali tudi trije vnu-
ki in dve vnukinji z mamicama, naj-
mlajša, leto in pol stara deklica, pa je 
v varnem očkovem naročju ostala 
na toplem doma.

Milanu Magistru iz argentinske-
ga mesta Barilloche so njegovi že 
odrasli otroci za 60-letnico kupili le-
talsko vozovnico do Slovenije, da bo 
lahko spremljal koncert svojega ido-
la. Milan je namreč dolga leta med 
argentinskimi rojaki nosil vzdevek 
»argentinski Andrej Šifrer«, in je s 
tremi sinovi ter hčerko sedel v prvih 
vrstah.

Andreja je spremljala kantri za-
sedba Riverbend, ob njem pa sta 
bila tudi njegova Angleža – kitarist/
pianist Dave Cooke in violinist Bill 
Thorp, glasbena veterana, s kate-
rima je pred 45 leti v studiu posnel 
svoje prve tri uspešnice: Zoboblues, 
Bil sem mlad in Grenko vino. Martin 
Žvelc s harmoniko in Sašo Vrabič pa 
sta dodala angleškim glasbenim to-
nom še slovenske barve.

S skupino dvajsetih otrok iz Men-
doze pod argentinskimi Andi z ime-
nom Škrjančki je prišel prvi vrhunec. 
Njihova babica in dedek Angelca in 
Jernej Bajda sta jih pripeljala z nji-
hovimi mamicami in očeti v Slove-
nijo. Najprej so se pridružili pesmi 
Šum na srcu in nato sami »odčivka-
li«  Uspavanko za Evo. Avditorij jih v 
navdušenju ne bi pustil iz odra, a čas 
je bil, da nastopi Aleksander Mežek, 
ki je na samem začetku Andrejevih 
glasbenih poizkusov odigral odločil-
no vlogo, ga seznanil z angleškimi 
glasbeniki in pomagal pri njegovih 
prvih posnetkih. Podaril nam je ču-

Igor Kavčič

Hči Kora je iz Londona za en večer priletela 
na očetov koncert. / Foto: Tone stojko

Prekmurski poljub. Glasbena soborca v kultni pesmi Te igre bo konec: Vlado in Andrej.  
/ Foto: sandi Fiser (mediaspeed)
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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 …

dovito Ajda pa znova cveti in svojo 
priredbo pesmi Stoj, Marija. Ta je bila 
napisana za njegovo takratno dekle, 
kasneje mamo Andrejevih otrok, ki 
je bila kot posebna povabljenka tudi 
med občinstvom.

V nadaljevanju je Siddhartin 
Tomi Meglič vrhunsko obdelal hi-
mno minljivosti z naslovom Življenje 
včerajšnjega časopisa. Ena zgodnjih 
Šifrerjevih mojstrovin je v nežni iz-
vedbi, le ob spremljavi klavirja, har-
monike, tolkal in gosli ustavila čas in 
slišati je bilo le zadržano navdušenje 
ob violinskem solu Billa Thorpa.

Andrejeve uspešnice so parale 
nebo nad Kranjem, saj so njegovi 
prijatelji stoje s svojim zborovskim 
dodatkom polnili letno gledališče 
ob že poznojesenskih temperatu-
rah. Ne vem, katerič že se postavlja 
vprašanje, kako da Kranj ne pre-
more koncertne dvorane za petsto 
ljudi, ki bi lahko tudi v hladnih ve-

čerih na toplem uživali v podobnih 
dogodkih.

V ta glasbeni tornado je vsto-
pil še Vlado Kreslin, ki je dokonč-
no ogrel večer. Te igre bo konec sta 
zapela le ob kitari, nato pa je udaril 
grom s pesmijo Ostani z nami. Ko so 
se začeli prvi takti nesmrtne pesmi 
Za prijatelje, se je občestvo zavedlo, 
kakšni proslavi rojstnega dne so bili 
pravkar priče. »Nikoli več v tej za-
sedbi in nikoli več na takšen način,« 

jih je že na začetku posvaril Šifrer. 
Ko so na oder »prifrčali«  Škrjančki, 
ki jih je varno usmerjala Andrejeva 
Mirjam, kraljica zaodrja, sta se Tomi 
Meglič in Vlado Kreslin postavila 
kar za razigrano mladino. Res je po-
kalo po šivih in po dveh urah in pol 
je Andrej svoje goste prosil, če gredo 
lahko brez dodatka domov, saj so 
doživeli ogenj in led. Pritrdili so mu 
z aplavzom. Do naslednjič, bi lahko 
rekli. Mar ne, Andrej?

Andrej, Mirjam in slovenski Škrjančki iz daljne Argentine / Foto: Marko Prpič
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Sezona t. i. brunchov s podpisom znanega kuharskega šefa 
Tomaža Kavčiča v Elegans hotelu na Brdu je nazaj. Na prvem smo 
pri mlečnem kotičku, kamor so vabile dobrote kmetije Odems iz 
Predoselj, srečali nasmejanega Mateja Logarja, ki je z veseljem 
odgovarjal na vprašanja obiskovalcev in jim svetoval, kaj naj 
poskusijo. A. B. / Foto: A. B.

Drugi festival praženega krompirja na Bledu je obiskovalcem 
ponudil »tenstanega«  na več kot 99 načinov. Da pa ne bi prihajalo 
do negodovanj, sta pestro ponudbo krompirja gostinsko dopolnili še 
dve ekipi: blejski Martin's food truck in kranjski Projekt Burger, ki sta 
ponudili mesne jedi in pijačo. Mimogrede: Projekt Burger je nazaj, po 
novem ga najdete na Primskovem. N. T. / Foto: Tina Dokl

Na zadnjem LUFtu – Loškem umetniškem festivalu v Škofji Loki smo 
srečali tudi Meto Nelc iz Kranja in simpatične Zverhookice. O Metinih 
projektih smo izvedeli marsikaj zanimivega, predstavila pa nam je 
tudi kvačkane like iz otroške jogijske pravljice Kačalinka Čalapinka 
išče prijatelja. A. B. / Foto: A. B.

Organizatorji 
dogodka Be the party 
by Cubo Lounge so 
se odločili, da bodo 
teraso restavracije 
igrišča za golf 
v Smledniku ob 
izbranih petkih 
spremenili v 
prostor prijetnega 
poznopopoldanskega 
druženja, kar bodo 
nadgrajevali tudi z 
živo glasbo. Dogodka 
se je v prijetni 
družbi udeležil tudi 
pevec Tilen Lotrič iz 
Besnice. A. B.  
/ Foto: A. B.

Kongresni center Brdo je gostil tretji Festival slovenskih sirov. 
Letošnja rdeča nit so bili planinski siri, predstavilo pa se je lepo število 
sirarn s svojimi siri. Obisk festivala je bil izjemen. A. B. / Foto: A. B.

V Bohinju je bil tretjo nedeljo v septembru že 64. Kravji bal. Program 
sta povezovala voditelj in komik Klemen Bučan, ki izvira iz Kranja, ter 
Bohinjka Eva Hajdinjak. N. T. / Foto: Gorazd Kavčič

Čivkarije.
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Zadnji petek v letošnjem avgustu naj bi v Jenkovi kasarni na Zgornjem 
Jezerskem zadnjič zaigrali Jezerske štorije. Letos mineva tudi 
dvajset let, kar omenjeno etnografsko igro uprizarjajo. Obiskovalce 
je na vratih kasarne pozdravila Olga Tičar, oglasil pa se je tudi znani 
kranjski režiser Iztok Alidič, ki je »kriv«, da so izbrane »štorije« 
iz istoimenske knjige, dela Andreja Karničarja, očeta znamenitih 
alpinistov, ugledale luč sveta tudi na odru. A. B. / Foto: a. B.

Herman Uranič, po rodu Kranjčan, je že sedem let oskrbnik 
Triglavskega doma na Kredarici. Skupaj z ekipo je v letošnji sezoni,  
ki so jo sklenili konec septembra, imel veliko dela, saj so imeli 
izjemen obisk, ob tem pa so se – podobno kot v drugih planinskih 
kočah – soočali s pomanjkanjem vode. Pred prihodom na Kredarico 
je bil Uranič oskrbnik Koče pri Triglavskih jezerih in Doma na Komni. 
A. Š. / Foto: Primož Pičulin

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.

TOASTY LISTIČI  
ZOTT CHESTER 150 g  

1,05 EUR

SARDINA  
Z ZELENJAVO  

105 g  
1,04 EUR

SARDINA  
Z LIMONO 105 g  

1,04 EUR

PARADIŽNIK PASIRANI 
TOMATO FRUCTAL 0,5 l  

0,68 EUR

MOKA T-500 PŠENIČNA 
ŽITO 1 kg  
0,99 EUR

KOSI HOBOTNICE  
V RASTL. OLJU BLUEMAR  

110 g 
2,04 EUR

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

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

PAKET KISLA REPA ETA 4x1 kg, 8,37 EUR 

PAKET KUMARICE ETA 4x1 kg, 8,32 EUR 

PAKET PESA RDEČA ETA 4x1 kg, 6,64 EUR 

PAKET KISLO ZELJE ETA 4x1 kg, 7,25 EUR

MOKA POSEBNA BELA 
ŽITO 1 kg  
1,09 EUR
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Kranjska modna revija

V kranjskem mestnem jedru je potekala modna revija jesensko-zimskih kolekcij.

Mestno jedro Kranja je v petek, 23. septembra, go-
stilo pravo poslastico za vse modne navdušen-
ce. V okviru zadnjega dogodka Kr' petek je!, ki 

ga organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj, so tokrat 
pripravili modno revijo priznanih kranjskih modnih obli-
kovalcev in trgovin.

Na modni reviji, ki jo je povezoval modni oblikovalec in 
član dua DNA Aydin Huzejrović, so se predstavile kranjske 
trgovine, ki jih lahko najdemo v središču mesta, ter modne 
oblikovalke, ki jih je modna javnost v preteklosti že spo-
znala. Znamka DNA clothes, ki temelji na uporabnosti in 
nosljivosti oblačil, je iz svoje kolekcije predstavila modne 
kose iz nemečkljivih materialov, med katerimi so prednja-

Nika Toporiš

ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN 
Ordinacija za odrasle in otroke

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite na tel 051 489 055 ali nam pišite na zobna@fabjan.si

Klinika dr. Fabjan, Poslovna cona A 32, Šenčur

Nudimo vam vse 
zobozdravstvene 
in oralno kirurške 
posege v sodobno 
opremljeni ordinaciji.
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čila predvsem krila z visokim pasom in satenaste bluze 
za ženske ter lanene srajce za moške. Trgovina E Stilo je 
navdušila z večno eleganco in kosi, skladni z letošnjimi 
modnimi trendi, vse od usnjenih jaken do satenastih ob-
lek in elegantnih suknjičev, ki v modni industriji veljajo za 
zimzelene. Idilični modni butik Kalma's fashion je na mo-
dno brv poslal tako športne kot tudi izredno elegantne in 
zapeljive kose, obiskovalci pa so lahko spoznali tudi trgo-
vino  Cats n' Clothes, ki v mesto šele prihaja. Gre za trgovi-
no, ki združuje oblačila iz druge roke, vendar gre izključno 
za starinske (vintage) dizajnerske modne kose. Kot nam 
že ime znamke pove, sta ustvarjalca velika ljubitelja mačk, 
zato gre pri Cats n' Clothes vsak mesec del izkupička tudi 
za lokalna mačja zavetišča in druge organizacije.

Alja Starc, kranjska modna oblikovalka, je gledalce 
prevzela s čudovitimi visokokakovostnimi oblekami, ki so 
jih zaznamovali med modnimi poznavalci cenjeni vzorci 
in kroji. Obleke so bile posebne tudi zato, ker so bile name-
njene ženskam različnih postav. V okviru zadnje kolekcije 
pa je občinstvo presenetila Lea Behek, modna ustvarjalka, 
ki je že oblekla tudi znane slovenske glasbenike. Z drzni-
mi kosi, ki so odražali drugačne, posebne materiale in ob-
like, je izrazila svojo unikatnost in inovativnost.

Za primerne frizure je bil zadolžen Rok Polizzi, za li-
čenje pa je poskrbela koordinatorka modne revije Tania 

Mendillo, ki je povedala: »Vedno poskušamo narediti ne-
kaj kvalitetnega, prijetnega ter koristnega tako za obliko-
valce kot tudi gledalce oz. potencialne kupce. Veseli me, 
da vsako leto vsaj enkrat popestrimo kranjsko mestno 
jedro in damo priložnost trgovinam ter oblikovalcem, 
da pokažejo svoj trud in delo.« Za glasbeno popestritev 
je poskrbel DJ RecycleMan, med premori pa je s preds-
tavami z obroči in svilo navdušila Maša Ferme, ki se je 
javnosti predstavila v oddaji Slovenija ima talent.

Predstavili so kreacije kranjskih modnih trgovin in oblikovalcev.  
/ Foto: Primož Pičulin
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V jesenskem času v cvetličarnah Flora Supernova Qlandia Kranj in Flora Stražišče-Kranj 
ponujamo raznovrstne aranžmaje, ikebane in šopke, ki polepšajo spomin na naše bližnje.

Vabljeni od ponedeljka do sobote. Več informacij na spletni strani: www.flora.si

Petkovi popoldnevi 
so bili pestri

Od maja do septembra so bili petkovi popoldnevi v 
Kranju rezervirani za dogodke Kr' petek je!, v okvi-
ru katerih so obiskovalci lahko uživali v pestri po-

nudbi svežih in sezonskih pridelkov. Dogajanje na Glav-
nem trgu so popestrila tudi različna kulturna društva, 
folklorne skupine, za prijetno večerno vzdušje pa so skr-
beli glasbeni izvajalci. »Veseli nas, da so občani prepoz-
nali petkove popoldneve ob vodnjaku kot priložnost za 
sproščeno druženje po napornem delovnem tednu, kjer 
lahko uživajo, kaj dobrega prigriznejo ter se sprostijo in 
zabavajo,« je povedala Suzana Mohorič z Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj. Dodala je, da sta bila v okviru vsa-
kega dogodka Kr' petek je! predstavljena drugačno, ra-
znoliko kulinarično doživetje in pestra tržnična ponudba. 

Ob zadnjem dogodku 23. septembra je za dodatno 
gastronomsko ponudbo poskrbel Luka Novak, aktualni 

zmagovalec MasterChefa, ki je obiskovalce navduševal 
s piščančjim in govejim burgerjem ter hobotnico v sola-
ti. Vrsta pred Lukovim tovornjakom je bila iz trenutka v 
trenutek daljša. Kljub pestremu dogajanju si je Luka vzel 
trenutek in povedal: »MasterChef mi je odprl vrata kuli-
narike in tovrstni dogodki so priložnost, da ljudem ponu-
dim svojo hrano. Vsakič novi ljudje, ki jedo mojo hrano 
– to me pri kuhanju še posebno navdihuje. Ko vidiš, da 
ljudje uživajo, da pridejo po še eno porcijo, to je za vsake-
ga kuharja velika čast in odgovornost hkrati.« 

Nika Toporiš

Z zadnjega dogodka Kr' petek je!, na katerem je zmagovalec 
MasterChefa Luka Novak z veseljem poskrbel za lačne želodce  
/ Foto: Primož Pičulin
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Z uporabo kotličkov z dvokoličinskim 
izplakovanjem, omejenim pretokom 
vode in senzorskimi armaturami. 
Obiščite nas na kopalniškem oddelku.

Nadometni splakovalnik Laguna „LIV“ 
Bele barve, dvokoličinsko splakovanje (3 in 6 l),  
nizka montaža, mere: 39 x 42 x 13,5 cm. 
Št. art.: 1519032

39,99

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Akcija velja do 30. 10. 2022 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Široko ponudbo energetsko 
varčnih izdelkov lahko 
preverite v naših OBI  
trgovinah! 

TAKO
ENOSTAVNO

279,99
Kaminska peč „NOVA S“ 
Moč peči: 7.5 kw;  Grelna površina: 30—50 m²;  
Energijska učinkovitost A
Št. art.: 2394484 

LED svetilka 
Svetilka LED 18 W, topla bela svetloba 3.000 K. 
Dimenzije: 7 cm × 33,5 cm × 33,5 cm 
Št. art.: 257241 

19,99

PRIHRANI
z OBI-jem na ...

Stare žarnice zamenjajte z 
varčnimi ali z LED svetili. Velika 
izbira žarnic vas čaka na našem 
oddelku svetil.

elektriki

ogrevanju

vodi

Vas zanimajo alternativne 
oblike gretja? IR paneli, 
peči na drva, električni,  
oljni, konvekcijski radiatorji 
in ostalo. Za več informacij 
se obrnite na naše  
svetovalce.

www.obi.si
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S ponovno rabo do manj odpadkov

Električni in elektronski aparati sodijo med predmete, ki jim s ponovno rabo 
lahko precej podaljšamo življenjsko dobo. S tem namenom je Fundacija 
Vincenca Drakslerja v Kranju odprla trgovino rabljenih e-naprav.

Fundacija Vincenca Draksler-
ja za odvisnike je pred krat-
kim v prostorih svoje trgovi-

ne Kr'Štacuna na Maistrovem trgu 
v mestnem središču Kranja odprla 
tudi prodajalno elektronskih in elek-
tričnih naprav iz ponovne rabe, ki jih 
še delujoče občani lahko prinesejo v 
e-kotiček na zbirnem centru v Zarici. 
Kot so ob tej priložnosti poudarili, je 
ponovna raba izdelkov eden od naj-
boljših načinov za zmanjševanje ko-

ličin odpadkov. Predmetov, ki jih ne 
potrebujemo, še posebej če so še upo-
rabni, namreč ni treba zavreči, saj jih 
lahko take, kot so, ali pa z manjšim 
popravilom uporabi nekdo drug.

Med predmeti, ki jim s ponovno 
rabo lahko podaljšamo življenjsko 
dobo, so zagotovo tudi električni 
in elektronski aparati. Po podatkih 
podjetja ZEOS, ki v Sloveniji skrbi za 
pravilno ločevanje e-odpadkov, vsak 
posameznik razpolaga z vsaj petimi 
kilogrami še uporabnih izdelkov na 
leto, ki so doslej končali med odvrže-
nimi odpadki na prepolnih odlaga-

liščih. Med njimi so tudi električni 
aparati. Kot ocenjujejo, se med zbra-
nimi e-odpadki, ki so namenjeni za 
reciklažo, nahaja še okoli dva odstot-
ka delujočih električnih naprav, ki 
po nepotrebnem končajo v predelavi 
materiala.

Nada Bogataj Kržan, predse-
dnica uprave Fundacije Vincenca 
Drakslerja, je ob odprtju trgovine ra-
bljenih e-aparatov poudarila, da gre 
za prvo tako v Sloveniji. Še uporab-
ne aparate, ki jih zberejo na zbirnih 
centrih Komunale Kranj v Zarici in 
Šenčurju, pregledajo in za varno 

Simon Šubic
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NOVO - salon keramike 

+386 41 866 690

megakeramika@vitaproduct.si

NA ZALOGI
več kot 10.000 m2 ploøœic
italjanskih proizvajalcev 

PO NAROŒILU
kratki dobavni roki 

BREZPLAŒNA DOSTAVA
 

PE: KERAMIKA KRANJ,
Koroška cesta 22, SI 4000 Kranj

VITAPRODUCT TRGOVINA d.o.o., 

OKTOBER -10% 
vsi izdelki

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

nadaljnjo uporabo pripravijo v nji-
hovem socialnem podjetju. »Želimo, 
da so električni aparati čim dlje v 
uporabi in dostopni na čim več lo-

kacijah. Povpraševanja je veliko 
in nekaj aparatov smo prodali že 
pred uradnim odprtjem prostorov v 
Kr'Štacuni.«

Novo pridobitev v Kranju je poz-
dravil tudi podžupan Janez Černe: 
»Pozdravljamo vsako potezo v smeri 
trajnosti, saj na tak način ohranja-
mo tudi naravne vire, ki so omeje-
ni, ter obenem blažimo podnebne 
spremembe. Eden od pomembnih 
korakov je bila nadgradnja centrov 
za ponovno uporabo z namenskim 
zbiranjem e-naprav, k čemur je letos 
pristopila Komunala Kranj s podje-
tjem ZEOS in Fundacijo Vincenca 
Drakslerja.«

Simona Bergant, vodja sektorja 
Odpadki v Komunali Kranj, je opo-
zorila, da sicer odpadna elektronika 
zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje, 
sodi med posebne odpadke, ki ne so-
dijo med mešane komunane odpadke.

Tudi trgovina rabljenih oblačil
Fundacija Vincenca Drakslerja je 

oktobra poleg šivilske popravljalnice 
Kr'Zašij na Glavnem trgu odprla tudi 
trgovino z oblačili iz druge roke.

Še uporabne električne in elektronske aparate v socialnem podjetju Fundacije Vincenca 
Drakslerja pripravijo za varno ponovno rabo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Filc je svetovno prepoznaven proizvajalec naprednih 
materialov, ki se uporabljajo predvsem v gradbeni in 
avtomobilski industriji. Njihov paradni konj je lastna bla-
govna znamka DR!PSTOP, ki predstavlja inovativen način 
reševanja težav s kondenzacijo na neizoliranih kovinskih 
strehah. Del portfelja izdelkov pa so tudi dekorni in akus-
tični izdelki, ki jih najdete skoraj v vseh večjih avtomobil-
skih blagovnih znamkah, kot so BMW, Citroën, Renault, 
Dacia, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan 
in Toyota. 
Danes sodobno in tehnološko napredno podjetje ima že 
dolgo tradicijo, ki sega v leto 1937, ko so   začeli delati v 
Mengšu, kjer imajo še danes proizvodni obrat. Pred dve-
ma letoma so postali del nemške skupine Freudenberg, s 
katero se ujemajo tudi v vrednotah, ki jih gojijo. Članstvo 
v skupini s pridom izkoriščajo za prenos znanja in večjo 
vključenost v globalne trge. 
Zavezanost rasti in razvoju uresničujejo v praksi. O tem 
priča tudi večmilijonska investicija v novo proizvodno 
linijo, ki so jo odprli pred kratkim. Pridobitev v podjetju, 
ki je stalno v iskanju novih sodelavcev, prinaša tudi doda-
tna delovna mesta.
»Veliko vlagamo v tehnološko napredne linije, ki zahte-
vajo vsaj osnovno računalniško znanje. Zato smo 
veseli sodelavcev s tehnično žilico, ki imajo 
željo do učenja.  Zaposleni v proizvodnji 
imajo namreč veliko priložnosti za nap-
redovanje, kar se ne nazadnje odraža 
tudi v višini plače,«  pravi vodja proi-
zvodnje Darko Radonić.
Sodelavce privabljajo na različne nači -
ne. Veliko pozornosti namenjajo dobrim  

medsebojnim odnosom, kar prinaša tudi dobre rezultate. 
»Ekipa, ki dela skupaj, mora dobro sodelovati. Zato je po-
membno, da se zaposleni vklopi v kolektiv, pokaže voljo 
in delovno vnemo,« meni Nina Kraševec, vodja kadrovske 
službe v Filcu. 
Za delo v proizvodnji iščejo predvsem posameznike, ki 
imajo vsaj poklicno izobrazbo strojne, elektro, mehatro-
nične ali druge tehnične smeri. 
Marsikoga prepriča mlad kolektiv (povprečna starost 
pod 40 let) in štiriizmenski delovnik, ki poleg rednega 
dopusta omogoča, da je delavec prost tako vsak četrti 
teden kot tudi vsak drugi konec tedna. Radonić pa pou-
darja tudi dobre pogoje za delo v proizvodnji: »Osnovni 
material, ki ga uporabljamo v proizvodnji, je poliester, 
iz katerega so denimo izdelane tudi plastenke ali ob-
lačila. Gre torej za material, s katerim se vsakodnevno 
srečujemo v našem vsakdanjem življenju in ni nevaren 
za zdravje. Tudi delovni pogoji so optimalni, saj so pro-
stori klimatizirani, uravnavamo pa tudi vlažnost zraka, 
kar je potrebno tudi zaradi zagotavljanja kvalitete naših 
izdelkov.«
Poleg stimulativnega plačila vsako leto izplačajo maksi-
malni regres in letno nagrado za poslovno uspešnost. 

Zaposleni se lahko vključujejo tudi v izobraževa-
nja in imajo možnost napredovanja. »Dela-

vec v proizvodnji lahko napreduje vsaj do 
obratovodje, kar pomeni, da je zadol-

žen za obratovanje celotne linije ter 
vodenje ekipe sodelavcev.  Kandidate 
za takšna delovna mesta namreč ved-
no iščemo znotraj kolektiva,« zaklju-
čuje vodja kadrovske službe v Filcu. 

Nove  
priložnosti  
v Filcu
Škofjeloško podjetje Filc  
je pred nedavnim odprlo novo  
proizvodno linijo, s tem pa  
se odpirajo tudi nova delovna 
mesta.

Darko Radonić, 
vodja proizvodnje
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LIVAR OPERATER 1 (m/ž)

Opis dela in nalog:
• Osnovno poznavanje tlačno livarskega stroja
•  Poznavanje in rokovanje z enostavnejšo TLO in dodatno 

opremo (npr: temperirnik, vakuum, hlajenje)
•  Poznavanje enostavnejših odlitkov ter vse spremne doku-

mentacije (kontrolna dokumentacija, predpisi, navodila,...)
•  Izvajanje avto-kontrole na procesu litja ter vpisi v av-

to-kontrolne karte
•  Priprava ustrezne delovne dokumentacije in obrazcev in 

pravilno izpolnjevanje le-te
•  Pravilno prepoznavanje in beleženje zastojev

Pogoji za opravljanje dela:
•   Šolska izobrazba: IV. stopnja tehnične smeri (obdelovalec 

kovin, orodjar, strojni mehanik)
•  Alternativna izobrazba: III. stopnja ali manj, druga smer
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo, možnost prehoda na  

štiriizmensko delo
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja za 

nedoločen čas

STRUGAR 1 (m/ž)

Opis dela in nalog:
• Poznavanje procesa izdelave proizvodov
• Obdelava ulitkov na strojih za obdelavo
•  Izvajanje avto-kontrole z vnosi meritev v kontrolne tabele
• Izpolnjevanje dokumentacije

Pogoji za opravljanje dela:
•   Šolska izobrazba: IV. stopnja tehnične smeri  

(obdelovalec kovin, orodjar, strojni mehanik)
•  Alternativna izobrazba: III. stopnja ali manj, druga smer
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja  

za nedoločen čas

PRANJE, RAZIGLANJE  
IN PESKANJE (m/ž)

Opis dela in nalog:
•  Peskanje kosov na peskalnem stroju, pranje in  

raziglevanje izdelkov
•  Pravilno in pravočasno izpolnjevanje zahtevane  

dokumentacije
•  Izvajanje avto-kontrole na procesu ter vpisi  

v avto-kontrolne karte
• Poznavanje in upoštevanje FIFO metode

Pogoji za opravljanje dela:
• Šolska izobrazba: končana OŠ
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja za 

nedoločen čas

ZAPOSLUJEMO

Difa d.o.o. je hitro razvijajoče se družinsko proizvod-
no podjetje ustanovljeno leta 1990 kot naslednik 
obrtne dejavnosti iz leta 1967. Na trgu smo prisotni 
že več kot 50 let. Ukvarjamo se s tlačnim litjem iz-
delkov iz aluminijevih in cinkovih zlitin, brizganjem  
plastike, preoblikovanjem in sestavljanjem. 
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90% 
na ših proizvodov je izdelanih za najzahtevnejšo  
avto mobilsko industrijo na trgih EU, ZDA in Kitajske. 

V kolikor vas delo zanima vas vabimo, da prijavo in 
življenjepis pošljete do 25. 10. 2022 na elektronski naslov: 
zaposlitev@difa.si.

Nudimo tudi OBČASNO delo (POČITNICE, VIKENDI, DELO 
OB ŠTUDIJU) za dijake in študente, ki opravljajo lažja 
fizična dela v proizvodnji. Vabljeni k prijavi. Več informacij 
na telefonski številki 04 502 01 14. Prosta delovna mesta si 
lahko ogledate na naši spletni strani www.difa.si
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Podatki o porabi in emisijah za Audi A3 Sportback:

Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 5,7 – 5,5. Emisije CO₂ (g/km), kombiniran način vožnje: 128 - 125. 

Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0395 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00040 g/km. Število trdnih 

delcev: 0,00001 x 10¹¹. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti  

k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀  in PM₂̦₅ ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in 

emisije CO₂ so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Audi A3 Sportback
že od 229 EUR/mesec.

Avtomobil, ki ste si ga vedno želeli.
 

Razlog, ki ste ga potrebovali.

Avtohiša Vrtač 

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj,  
tel: 04 27 00 270, www.avtohisavrtac.si
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Peugeot pospešuje elektrifikacijo vozil
Za prihodnje leto Peugeot napoveduje, da bodo vsi njihovi modeli že na voljo z 
enim ali več elektrificiranimi pogonskimi sklopi. Po 2030 samo še na elektriko.

Kupcem nameravajo ponuditi širok izbor električnih 
koles, kombiniranih vozil, e-skuterjev in osebnih 
vozil, s čimer bodo naredili dodaten korak proti 

cilju zmanjševanja emisij, do leta 2030 pa naj bi v Evropi 
prodajali le še 100-odstotno električna vozila. Motorje na 
notranje zgorevanje naj bi po letu 2030 ponujali samo še 
na trgih, kjer prehod na elektriko poteka počasneje.

Svojo ponudbo bodo prihodnje leto dodatno razširi-
li z uvedbo novih hibridnih motorjev, ki bodo najprej na 
voljo v modelih 3008 in 5008, baterijsko gnanim različi-
cam modelov e-208 in e-308 pa naj bi se že kmalu prid-
ružile različice s pogonom na vodikove gorivne celice ter 
priključni hibridi z dvo- ali štirikolesnim pogonom.

Pri francoski znamki niso pozabili niti na ljubitelje 
dvokolesnikov, prihaja električni skuter e-streetzone.

Eden prvih električnih karavanov, peugeot e 308 sw, prihaja v drugi 
polovici prihodnjega leta. / Foto: Peugeot

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani 
vožnji: od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Pika 
na i velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01.09. do vključno 31. 10. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so 
objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT

+ KASKO ZA 1 EUR 
+ 5 LET JAMSTVA

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

SLO_PEUGEOT_levji-bonus-oglas_A5_nve.indd   1 12/09/2022   10:09

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani 
vožnji: od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Pika 
na i velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01.09. do vključno 31. 10. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so 
objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT

+ KASKO ZA 1 EUR 
+ 5 LET JAMSTVA

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

SLO_PEUGEOT_levji-bonus-oglas_A5_nve.indd   1 12/09/2022   10:09
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KMALU V SALONU

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4  l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska stopnja 
EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije 
velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini 
trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let 
ali 185.000 km). Slika je simbolična. 

COROLLA 
CROSS 
HYBRID

   
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b,  
4000 Kranj,  
04 280 90 00

Zimske pnevmatike na testu AMZS

Pnevmatik, ki se dobro obnesejo v vseh razmerah, ni! Pri nakupu se odločajte 
glede na svoje potrebe.

Neodvisni testi pnevmatik, 
ki jih v sodelovanju s po-
trošniškimi organizacijami 

izvajajo avtomobilski klubi in vozni-
kom pomagajo pri odločitvi, katero 
pnevmatiko izbrati, bodo prihodnje 
leto praznovali pomemben jubilej – 
50 let od prvega testa in objave rezul-
tatov.

Avto-moto zveza Slovenije je v 
sodelovanju s partnerskimi avtomo-
bilskimi klubi in potrošniškimi or-
ganizacijami tudi pred letošnjo zimo 
opravila test 33 zimskih pnevma-
tik v dimenziji 185/65 R15 (kakršne 

uporabljajo majhni avtomobili, npr. 
VW polo) in v dimenziji 215/60 R16 
(namenjene cestnim terencem, npr.: 
škoda karoq).

Vse testirane pnevmatike so te-
meljito preskusili na suhi cesti, na 
mokri cesti, na snegu in na ledu, iz-
merili glasnost, preverili obrabo ozi-

Skupna ocena naj ne bo edino merilo pri nakupu. Pnevmatike 
izberite glede na svoje potrebe in navade. Če se pogosto 
vozite po zasneženih cestah, se ozrite po pnevmatikah, ki so 
dobre na snegu, če pa zimo prevozite na očiščenih avtocestah 
in hitrih cestah, so za vas primernejše pnevmatike z dobrimi 
lastnostmi na mokrem in na suhem.



Vsekakor je  
dovolj razlogov,  
da postanete  
naš član. 

Informacije in včlanitev v AMD Kranj lahko opravite v naši pisarni Koroška 
53d, ob ponedeljkih in sredah od 8. ure do 14.30, lahko pa tudi na AMZS, 
Bleiweisova cesta 36 (poleg gasilcev). Informacije pa lahko dobite tudi na tel. 
04 23 80 240 v času uradnih ur društva in na amd.kranj@siol.net.

ČLANSTVO V AMD KRANJ
Z VAMI Z ZAUPANJEM ŽE VEČ KOT 70 LET
zato, ker vam članstvo: osnovno, plus in premium v AMZS nudi največ:
  Hitro in strokovno pomoč na cesti tel. 1987, 24 ur na dan
  Informacije na mobilniku: radarje, pretočnost prometa, zastoje, potovalne čase …
  Sklenitev avtomobilskih in turističnih zavarovanj
  Servisne storitve v centrih AMZS s popusti
  Brezplačne informacije in nasveti
   Pokvarjeno kolo na cesti vam bo AMZS mehanik popravil ali ga odpeljal
  Vsak mesec Motorevija
  Brezplačen prevoz pokvarjenega vozila

SPLAČA SE IN KORISTNO JE, DA POSTANETE ČLAN AMD KRANJ IN ČLAN AMZS.

VABIMO svoje člane pa tudi nečlane  

NA LETOVANJE V NAŠE POČITNIŠKE HIŠICE 

v Moravske toplice ali Terme Čatež. 

V ceno najema je vključena vstopnica za 

kopanje za 4 do 6 oseb. 

Informacije in rezervacije v pisarni AMD Kranj.

IZKORISTITE UGODEN ODDIH IN LETOVANJE

roma število prevoženih kilometrov in izmerili porabo 
goriva. Izkazalo se je, da pnevmatik, ki se enako dobro 
obnesejo v vseh voznih in vremenskih razmerah, v tr-
govinah ni veliko, kar se je potrdilo tudi pri letošnjem 
testu, kjer so se najbolje odrezale najbolj uravnotežene 
pnevmatike.

Na testu so se slabše izkazale pnevmatike za manj-
še avtomobile, kjer sta med 16 preskušenimi dve, ki ju v 
AMZS na podlagi rezultatov testa voznikom ne priporo-
čajo. To sta Imperial Snowdragon in Vanlli SW 611. Kot 
najbolj uravnotežene so se izkazale pnevmatike Conti-
nental WinterContact TS 870, Goodyear UG 9+ in Sempe-
rit Speed grip 5.

Pri večjih pnevmatikah v razredu 215/60 R16 so bili z 
rezultati testa bolj zadovoljni, saj nobena od preskušenih 
pnevmatik ni dobila ocene »ni priporočljivo«. Tudi v tem 
razredu prednjači Continental WinterContact TS 870, Go-
odyear UG performance in Dunlop WinterSport5. Savina 
Eskimo HP2 je denimo zelo dobra na ledu, pri porabi go-
riva in obrabi. S to pnevmatiko so prevozili kar 43.400 
kilometrov, kar je največ med primerjanimi, z najslabšo 
v tej kategoriji pa le 23.700 kilometov.

Pnevmatike so najpomembnejši del ustrezne opreme 
avtomobila, saj zagotavljajo edini stik avta s podlag. A 
strokovnjaki svarijo, da priprava vozila na zimo nika-

kor ne pomeni le menjave pnevmatik. Ob prihodu nižjih 
temperatur je treba letno tekočino za čiščenje vetrobran-
skega stekla zamenjati z zimsko, preveriti delovanje 
akumulatorja, poškodbe in obrabo metlic brisalcev  ... 
Dobra vidljivost je namreč eden ključnih pogojev za var-
no vožnjo, vemo pa, da je vidljivost v deževnih in meg-
lenih razmerah ter ob sneženju slabša kot sicer. K temu 
doda svoje še krajši dan. Najbolje pa je, da avto pred zimo 
odpeljete na preventivni servisni pregled.

Pri zimski vožnji poskrbite tudi za dobro vidljivost, ne samo za 
pnevmatike. Zamenjajte dotrajane metlice brisalcev, čistilo za 
vetrobransko steklo ...
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Nova honda civic
 ... je po mnenju Angležev najboljši 
avto leta 2023. Največ za vaš denar 
ponuja dacia jogger.

Medtem ko je glasovanje za slovenski avto leta 
2023 pri nas v polnem razmahu (na spletnih 
portalih sodelujočih medijev za svoj avto leta še 

lahko glasujete do konca oktobra 2022), so pri uglednem 
angleškem spletnem portalu Parkers, ki kupcem svetuje 
pri nakupu novih avtomobilov, že razglasili naboljše av-
tomobile za leto 2023.

Največja zmagovalka je honda civic z odličnim 
bencinsko-hibridnim pogonom. Novi civic je povsem 
nov avtomobil in cilja naravnost na vrh razreda dru-
žinskih avtomobilov. Na voljo je samo kot polni hi-
brid. Za kupce, ki se ne morejo ali nočejo priključiti 
na elektriko doma ali uporabljati vse bolj razširjenih 
in dragih javnih polnilnikov za električna vozila, je 
po mnenju Parkersa to najsodobnejši družinski avto. 
Električna kia EV6 je zmagovalka med električnimi av-

tomobili. Zanjo so napisali, da je dovolj inovativna, na 
cesti pa odlična, vodljiva in z dobrim dosegom. Najboljši 
majhen električni avto je postal fiat 500 e, citroën C5X je 
razglašen za najboljši večji družinski avto.

Največ avta za vaš denar pa dobite z nakupom dacie 
jogger. Ja, dacia jogger ponuja osupljivo veliko prosto-
ra in praktičnosti za vso družino in prtljago. Poleg tega 
dobite učinkovit motor, posodobljeno tehnologijo in zelo 
udobno vožnjo.

Prenovljena in hibridna enajsta genaracija honde civic. V 50-letni 
zgodovini so prodali več kot 27 milijonov vozil. / Foto: Toyota

Zaupajte strokovnjakom, obiščite 
vulkanizersko delavnico:
VIANOR KRISTANC, KRANJ
Britof 45 
04 234 13 13

VIANOR NUNAR, KRANJ
Na Griču 1 
041 712 314
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Povprečna poraba goriva: 7,7 – 4,8 l/100 km. Emisije CO2: 170 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0496 – 0,0186 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih 
motorjih: 0,00041 – 0,00019 g/km.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobnejše informacije in pogoji Jamstva 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. Pridržujemo si pravico do sprememb. Podatki so bili pravilni v času priprave oglasa. Slike so simbolične in lahko prikazujejo opremo, ki ni del serijske opreme in je na voljo za doplačilo.

fiat.si

PRIDITE IN IZBERITE SVOJEGA!
AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, prodaja.fiat@avtomocnik.si

Fiat 500 Dolcevita
Varnostni sistemi ESP, ASR, MSR in HBA / 7 varnostnih blazin /  
Sistem za pomoč pri speljevanju na klancu (Hill Holder) / 
Tempomat z omejevalnikom hitrosti / Uconnect™ s 7-palčnim 
zaslonom na dotik / Zrcaljenje zaslona pametnega telefona (Apple 
CarPlay in Android Auto) / Ukazne tipke na volanu za upravljanje 
avtoradia / 6 zvočnikov / Lita platišča R15 / Sistem Start&Stop /  
Deljiva zadnja klop v razmerju 50:50 z vzglavniki nastavljivimi po 
višini / Sprednji meglenki

Fiat Panda Easy
Varnostni sistemi ESP + ASR + MSR + HBA / Sistem 
za pomoč pri speljevanju na klancu (Hill Holder) / 
Klimatska naprava / Senzor za tlak v pnevmatikah 
(TPMS) / Start&Stop™ / Električni pomik sprednjih 
stekel / Visok položaj sedenja za boljšo preglednost 
in nadzor nad vozilom

Fiat Tipo
Sistem za opozarjanje na nenamerno spremembo 
voznega pasu / Sistem za prepoznavanje utrujenosti 
voznika / Zrcaljenje zaslona Apple CarPlay in 
Android Auto / Deljiva zadnja klop / Aktivna mreža 
hladilnika na sprednji maski / Nabor varnostnih 
blazin za zaščito potnikov

FIAT PRINASA VESELJE IN OPTIMIZEM

›

FIAT_Tipo-500-Panda_Mocnik_175x120.indd   2 29/08/2022   14:39

Nova Mazda CX-60, ki so jo ustvarili naši mojstri Takumi, dopolnjuje čvrstost SUV-ja s prefinjeno eleganco Mazdinega 
oblikovalskega jezika KODO. Skrbno izbrani materiali, kot so pravi javorov les, odlično usnje, japonsko blago in kromirani 
detajli, so v popolni harmoniji združeni v avtomobilu, ki je v celoti osredotočen na svojega voznika. Če toliko pozornosti 
namenjamo podrobnostim – kakšen mora biti šele občutek voziti novo Mazdo CX-60.

C R A F T E D  I N  J A PA N
N O VA  M A Z D A  C X- 6 0

Kombinirana poraba goriva WLTP: 1,5 l/100 km. Emisije CO2: 33 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOX: 0,060 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 0,0045 g/km. Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Oglaševalec je Mazda Slovenija. 

AVTO MOČNIK
Jezerska cesta 135, 4000 KRANJ
mocnik.mazda.si D R I V E  T O G E T H E R
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Ljubezen: Ne iščite tam, kjer pričakujete, 
da boste našli. Na neznanih mestih 
vas čakajo skrita presenečenja. Vedno 
ne morete imeti nadzora nad celotnim 
dogajanjem. In s tem ni nič narobe. 
Finance: Poslušajte nasvete ljudi, ki 
imajo veliko kilometrine. Zdravje: Hitite 
počasi, da se ne spotaknete.

RIBI 
20. februar–20. marec

Ljubezen: Poiskali vas bodo ljudje iz 
preteklosti od vas pa bo odvisno, koga 
boste vzeli nazaj in obnovili stik. Dobro 
premislite, saj se nobena stvar ne zgodi 
brez razloga. Finance: Imeli boste zelo 
dobro priložnost za večji zaslužek. Ne 
čakajte predolgo, da se vam ne izmuzne. 
Zdravje: Morali boste skrbeti za druge.

BIK 
22. april–20. maj

Ljubezen: Oseba nasprotnega spola si bo 
od vas želela več bližine in na splošno 
več časa, namenjenega samo čustvom. 
To vam ne bo predstavljalo težave, saj 
bo želja enaka. Finance: Do konca tega 
meseca niste v najboljšem obdobju, 
da bi karkoli spreminjali; naj bo, kot je 
trenutno. Zdravje: Vsi oblaki se bodo 
odstranili.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ljubezen: Zadnje čase ste ljubezen 
postavljali na stranski tir, saj se niste 
želeli ukvarjati s stvarmi, s katerimi ste 
zadovoljni. Ampak roža brez vode ne 
preživi, tega ne smete pozabiti. Finance: 
Ker preveč trošite, zaslužite pa ne, se 
le malo zamislite, da ne bo prepozno. 
Zdravje: Bodite pozorni na malenkosti.

RAK 
22. junij–22. julij

Ljubezen: Nobena juha se ne poje tako 
vroča, to se skuha. Kljub temu bodite 
pazljivi pri besedah oziroma obljubah, 
sicer bosta sledila slaba volja in 
obtoževanje. Finance: Nagovarjali vas 
bodo k novim projektom in ne bo vas 
treba preveč prositi. Vse bo šlo po načrtu. 
Zdravje: Posvetili se boste novemu 
športu, kar je prav.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Ljubezen: Ljubezen ima več oblik in 
vrednot. Do partnerja, otrok, staršev ali 
pa prijateljev. Nikar ne pozabite, da je 
treba vsak odnos negovati in si vzeti 
čas zanj. Finance: V sebi boste čutili 
nemir, saj že nekaj časa niste finančno 
zadovoljni. Vse se kmalu obrne. Zdravje: 
Dobro bi bilo, da naredite kontrolne 
preglede.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Ljubezen: Malo preveč boste na površje 
potegnili napake, pa ne svojih. Zato se 
poglejte v ogledalo, slika vam pokaže 
odsev lastnih pomanjkljivosti. Nato pa 
se zamislite. Finance: Vse bo še naprej 
tako, kot je trenutno. Ste in še kar nekaj 
časa boste povsem zadovoljni s stanjem. 
Zdravje: V sebi boste imeli strah, a ni 
potreben.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Ljubezen: V igri bo več oseb, ki se 
jim boste morali čustveno razdajati. 
Samo od vas bo odvisno, komu boste 
dali prednost. Le glejte, da koga ne 
spregledate, saj hitro lahko pride do 
zamere. Finance: Ne kupujte mačka 
v žaklju. Najprej se sami na lastne 
oči prepričajte. Zdravje: Ne smete se 
obremenjevati na zalogo. Počakajte.

STRELEC 
23. november–21. december

Ljubezen: Vsak je svoje sreče kovač. 
Ne smete več čakati na druge, da 
se spomnijo na vas, spomnite se vi 
in zavrtite kolo sreče v svojo korist. 
Čaka vas kar nekaj lepih presenečenj. 
Finance: Odločili se boste za večji nakup 
in ne bo vam žal. Kmalu za tem sledi še 
eden. Zdravje: Topel čaj in počitek ne 
bosta škodovala.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Ljubezen: Hrepeneli boste po samoti, saj 
vas to, da ste stalno obkroženi z ljudmi, 
obremenjuje. Malo boste morali še 
potrpeti, nato pa si boste vzeli čas, ki bo 
namenjen samo vam. Finance: Odprtih 
je več projektov, a brez skrbi – vse boste 
zmogli kot vedno do sedaj. Zdravje: Več 
pozornosti posvetite gibanju v naravi.

OVEN 
21. marec–21. april

Ljubezen: Pred vami je kar nekaj lepih 
presenečenj osebe, ki vam veliko 
pomeni. Bodite pripravljeni, da greste 
končno več korakov naprej. Finance: 
Zaradi preteklih napak vas čaka kar 
nekaj dela. Raje premislite večkrat kot pa 
niti enkrat. Zdravje: Vse boste imeli pod 
kontrolo, vsekakor več gibanja.

LEV 
23. julij–23. avgust

Ljubezen: Če boste samo premišljevali 
in nič naredili, ne morete pričakovati 
korenitih sprememb, ki si jih želite. 
Potrebna je akcija, in to takoj, ne 
odlašajte več. Finance: Evro na evro – 
palača, zato ne boste dovolili, da gredo 
dobre priložnosti mimo vas. Zdravje: 
Nujno si morate vzeti več časa samo 
zase.



 
HRAST PETRONA 37195 AV

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 12,90 €/m2
Redna cena: 19,45 €/m2

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                         www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 2. 11. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

novičkeLes 3 plus

 
HRAST EVOKE KNOT 5574RI

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 13,90 €/m2
Redna cena: 22,18 €/m2

GOTOVI PARKETI

 
GOTOVI PARKET HRAST, RUSTIK

krtačen, oljen/lakiran
1900x150x14 mm

Akcijska cena: 51,90 €/m2
Redna cena: 65,90 €/m2

Na zalogi vinil plošče za lepljenje ali klik
po „starih cenah“

LAMINATI KAINDL

 
HRAST ZERMATT VISPA K2414 EG

1383x193x8,5 mm, R33
Akcijska cena: 35,99 €/m2
Redna cena: 29,90 €/m2

zmanjšanje pohodnega zvoka
Laminat FLOORGANIC - VSE V ENEM

VGRAJENA EKO PODLOGA
+

PODLOGA PROTI UDARNEMU ZVOKU
+ 

ODPOREN NA VLAGO
+

LESENA VLAKNA, ki jih lahko RECIKLIRATE
+

ENOSTAVNA MONTAŽA
+ 

RAZRED 33

 
GOTOVI PARKET HRAST, RUSTIK

krtačen, oljen/lakiran
1900x190x14 mm

Akcijska cena: 58,90 €/m2
Redna cena: 85,90 €/m2
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

AKCIJA!

SAMSUNG

SLUŠALKE

9.99 €

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%

∙ Menjava LCD zaslonov
∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE

∙ Menjava polnilnih konektorjev
∙ Ostale servisne storitve 


