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LEPOTNI STUDIO MARTI, Marta Kern s. p., Kidričeva 12, Zlato polje, Kranj

http://www.marti.si, marti@marti.si, tel.: 0590 66 55 3, GSM: 041 66 55 33
Naročanje: zjutraj od 7.00 do 8.00, zvečer od 21.00 do 22.00

TRETMAJI ZA 
OBLIKOVANJE TELESA
● zmanjševanje 

obsega z mišično 
elektrostimulacijo ali 
toplotno IR terapijo: 
10 obiskov 200 €

● zmanjševanje obsega 
z body wrapping 
in masažo: 
10 obiskov 250 €

● odstranjevanje 
maščobnih oblog: 
3 kavitacije, 
6 presso terapij in 
3 masaže 250 €

Ponudba v lepotnem studiu Marti
LASER IPL ELOS: trajno odstranjevanje dlak, 
fotopomlajevanje, odstranjevanje 
pigmentnih in žilnih nepravilnosti, 
odstranjevanje aken.
● odstranjevanje dlak na zgornji ustnici: 

5 obiskov 150 €

● odstranjevanje dlak na bradi: 
5 obiskov 200 €

● odstranjevanje dlak bikini predela: 
5 obiskov 300 €

● odstranjevanje dlak v podpazduhi: 
5 obiskov 300 €

● odstranjevanje aken: 10 obiskov 150 €

Nega obraza s kozmetiko Afrodita ali Decleor: 35 € ali 45 €

Pedikura z refleksno masažo stopal: 35 € evrov
Nega in čiščenje mlade kože: 25 €

Nega starejše kože: 30 €

V novem letu 

2011 vam nudimo 

visoko kvaliteto dela in

od 30 % do 60 %

nižje cene. 

Akcija velja 

od 15. 12. 2010 

do 15. 2. 2011.

www.wu-masaza.com

Akcijska ponudba: -15% (14. december - 15. januar)
● Tradicionalna tajska masaža celega telesa (50 min) 34 EUR => 28,90 EUR
● Tradicionalna tajska masaža s toplimi zelišči (50 min) 40 EUR => 34 EUR
● Tajska masaža z izbranimi eteričnimi olji (50 min) 42 EUR => 35,70 EUR
● Tajska masaža stopal (50 min) 30 EUR => 25,50 EUR
● Tajska masaža za ženske po porodu (50 min) 32 EUR => 27,20 EUR
● Tajska masaža z olji in s toplimi zelišči za razstrupljanje telesa (50 min) 46 EUR => 39,10 EUR 
● Tajska masaža z olji in s toplimi zelišči za razstrupljanje telesa (80 min) 60 EUR => 51 EUR

TAJSKA IN KITAJSKA MASAŽA

Privoščite sprostitev in zdravje
svojim najbližjim, podarite jim

DARILNI BON
primerno 

novoletno darilo

Vesel božič in srečno 2011!

Prenočišče Dežman, Kokrica pri Kranju
Tel.: 04/204 51 31, 04/204 51 42
Gsm: 040/352 388
Pon. - sob. od 14. do 21. ure, nedelja zaprto
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KRANJČANKA (ISSN 1408-7103) je mesečna priloga 
Gorenjskega glasa za Mestno občino Kranj. Prilogo je pripravil
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj: odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednica Suzana P. Kovačič. Komercialist: Janez Čimžar -
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., Kranj; Tisk:
Delo, d. d., Tiskarsko središče. Uredništvo, naročnine, oglasno 
trženje: Bleiweisova cesta 4, Kranj, telefon: 04/201-42-00, tele-
fax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi: telefon
04/201-42-47; delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in praz-
niki zaprto.; KRANJČANKA je priloga 99. številke Gorenjskega
glasa, 14. decembra 2010, v nakladi 21.400 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v Mestni občini
Kranj brezplačno. Raznos: Pošta Slovenije, PE Kranj. Naslednja
Kranjčanka izide v torek, 18. januarja 2011.
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Ime in priimek:

Naslov:

Kranjčanka je redna priloga časopisa 

Osrednji gorenjski časopis, ki pokriva širše območje
Gorenjske. Časopis z bogato tradicijo, saj neprekinjeno
izhaja že od leta 1947, njegovi zametki pa segajo v
daljne leto 1900. Je poltednik, ki izhaja ob torkih in
petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. Je neodvisen, poli-
tično uravnotežen časopis z novicami, predvsem z vseh
področij življenja in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Piše-
mo o vsem, kar ljudi zanima, ali kot pravimo: Gorenjski
glas za vas beleži čas. V dobrem in slabem. V veselju in
žalosti. Za vas sprašujemo, kaj je novega. Zaradi vas za-
stavljamo tudi neprijetna vprašanja. Morda vas kdaj kaj
naučimo. In seveda poskrbimo za sprostitev in zabavo.
Samo zaradi vas predemo misli. Naglas.
Časopis, ki izhaja dvakrat tedensko, dopolnjujemo z
brezplačnimi prilogami, kot sta npr. Kranjčanka in
Ločanka, ter ob koncu leta z letopisom GORENJSKA.
Če vas poleg branja Kranjčanke zanimajo tudi novice z
vse Gorenjske, vas vabimo k naročilu. 
Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

Na naslovnici: Maja Kočnik
Ličenje: Katja Novak
Foto: Tina Dokl

S Korakom do
neodvisnosti
Že tretji Beli bazar so v Kranju 
namenili zavodu Korak, 
kjer skrbijo za 33 uporabnikov, 
ki so doživeli poškodbo glave. 

10Stran

Rade klepetajo in
ustvarjajo

V okviru medgeneracijskega društva 
Z roko v roki so na Planini ustanovili

skupino Ajda, ki se srečuje enkrat 
na teden v prostorih osnovne šole 

Jakoba Aljaža.

Občinski praznik 
naznanil zimo in 

klical pomlad
Kar nekaj jih je bilo, ki jim je letošnji

občinski praznik polepšal dneve, saj so se v
Žabnici razveselili odprtja nove telovadnice,

župan Mohor Bogataj pa je segel v roke
enajstim občinskim nagrajencem ...

6Stran

42Stran

Dvanajst mesecev
gasilcev
V okviru dogodkov Hiše kulture Gorenjskega
glasa se je novembra v avli Gorenjskega
glasa odvil zanimiv dogodek - predstavitev
koledarja in odprtje razstave. Glavni akterji:
kranjski poklicni gasilci in fotografinja naše
časopisne hiše Tina Dokl.

15Stran



Če darilo nima 
osebne note, boste 
zaigrali na napačno
struno.

Z darilom lahko hitro udarite mimo.

Podarite raje osebno kartico na www.mercator.si.
Z osebno darilno kartico Mercator boste obdarovanca 
prijetno presenetili! Nanjo lahko naložite dobroimetje 
v višini od 20 do 3.000 evrov, oblikujete pa jo lahko 
po svojem okusu, s slikovnim motivom iz lastne zbirke. 
Kartico enostavno izdelate in naročite na spletni strani 
www.mercator.si/darilna-kartica.

Več informacij na 080 2 080 in www.mercator.si/darilna-kartica.
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Prešernovo mesto Kranj si je za svoj občin-
ski praznik izbralo 3. december, ko se vsi
Slovenci spominjamo rojstva pesnika France-
ta Prešerna. Tudi ob letošnjem praznovanju,
ko je minilo 210 let od pesnikovega rojstva, je
bilo v Kranju vrsto slovesnosti. 

Nova telovadnica in gasilski avto
Ena najpomembnejših pridobitev, ki so se je

tik pred praznikom razveselili v Žabnici, je
nova telovadnica. Čakali so jo vrsto let, v praz-
ničnem tednu pa sta vrvico ob odprtju telovad-
nice simbolično prerezala župan Mohor Bo-
gataj in direktor družbe SGP Tehnik Klemen
Ferjančič. Mestna občina Kranj kot javni part-
ner in družba SGP Tehnik kot zasebni partner
sta namreč letos januarja podpisala koncesijsko
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za
gradnjo in upravljanje telovadnice pri Podru-
žnični šoli Žabnica, saj lani prenovljena šola ni
imela telovadnice. Tako se je letos marca zače-
la gradnja prizidka s povezovalno avlo, poleg
telovadnice z vadbenim prostorom 13 x 17 me-
trov pa so zgradili še spremljevalne prostore z
garderobami in sanitarijami. Družba SGP Teh-
nik je v projekt vložila 840 tisoč evrov, občina
pa je prispevala zemljišče z uporabnim dovo-
ljenjem za čas petnajst let. Po petnajstih letih
bo telovadnica lastnina Mestne občine Kranj.
Telovadnica pa ne bo namenjena le za vadbo
šolskih in vrtčevskih otrok, ampak jo bodo lah-
ko uporabljali tudi vsi ostali, ki jo bodo vzeli v
najem. ”Telovadnico v Žabnici smo zelo težko
pričakovali. Nedavno smo praznovali stoletni-
co šole, dobro leto je od tega, ko smo dobili
prenovljeno šolo in sedaj imajo šolarji končno
tudi možnost normalnega pouka telovadbe,” je
ob slovesnosti poudaril ravnatelj OŠ Stražišče
Pavel Srečnik, župan Mohor Bogataj pa je do-
dal, da je vesel, ko lahko že ob začetku ponov-
nega županovanja občini odpre tako pomemb-
no pridobitev, kot je telovadnica.

Če bo šlo vse po načrtih, naj bi do novega
šolskega leta zrasli podobni telovadnici še v
Goričah in Besnici. So se pa v Besnici ob le-
tošnjem občinskem prazniku novega vozila
razveselili tamkajšnji člani Prostovoljnega
gasilskega društva Besnica. Na priložnostni
slovesnosti so iz rok župana Mohorja Boga-
taja namreč gasilci simbolično prejeli ključ
novega gasilskega avtomobila GV.1. 

Občinski praznik naznanil zimo 
in klical pomlad

Kar nekaj jih je bilo, ki jim je letošnji praznik Mestne občine Kranj polepšal dneve, saj so se v Žabnici
razveselili odprtja nove telovadnice, besniški gasilci so dobili nov avto, župan Mohor Bogataj pa je na

slavnostni akademiji segel v roke enajstim občinskim nagrajencem.

Najmlajši iz žabniškega vrtca in šole so ob odprtju nove telovadnice pripravili lep program in z njim 
razveselili tako domače kot goste.

Župan Mohor Bogataj si je z zanimanjem ogledal novo pridobitev gasilcev, avto pa so nato odpeljali člani
PGD Besnica. 



Občinski praznik
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Jubilejni Kranjski zbornik
Ob občinskem prazniku so v avli Mestne

občine Kranj prvič predstavili deseto, jubilej-
no knjigo Kranjski zbornik. V Kranjskih
zbornikih je popisano življenje v kranjski ob-
čini in delovanje njenih ljudi že petdeset let,
jubilejna knjiga pa je nastajala zadnjih pet
let. Članke zanjo so prispevali ugledni pisci,
strokovnjaki iz različnih področij, kot je ob
predstavitvi poudaril predsednik uredniškega
odbora Drago Štefe, pa je posebnost zborni-
ka je v tem, da je treba v enciklopedični ob-
liki pripraviti zanimive vsebine, ki so prila-
gojene potrebam časa od prazgodovine do
novih dogodkov. Zbornik obsega 370 strani,
članke zanj pa je prispevalo 38 avtorjev. Za-
ložnik in izdajatelj je Mestna občina Kranj,
kot je povedal župan Mohor Bogataj, pa ob-
čina z veseljem podpira kakovostne kulturne
projekte. Zbornik je izšel v tisoč izvodih,
skupni strošek zanj pa je okoli 60 tisoč evrov. 

Luči naznanile praznike in 
slavnostno akademijo

Letošnji občinski praznik je zaznamovalo
kar nekaj kulturnih prireditev, od odprtja raz-
stave ob 100-letnici Fotografskega društva
Janez Puhar Kranj ”Foto eseji”, ki si jo je v
Galeriji Mestne občine Kranj moč ogledati še
do 2. februarja 2011, do odprtja razstave
Kostje Gatnika v Galeriji Prešernovih nagra-
jencev. Ob 210-letnici rojstva dr. Franceta
Prešerna je Gorenjski muzej pripravil doku-
mentarno razstavo Prešernovih upodobitev in
številne izdaje, ki so izšle v 162 letih, razsta-
va pa je v Prešernovi hiši. Kranjski oktet je v
avli Mestne občine Kranj pripravil koncert,
prireditev z odprtjem razstave Rada Dagarina
v Makedonskem kulturnem centru pa so pri-
pravili tudi pri Makedonskem kulturnem
društvu sv. Cirila in Metoda. 

Najbolj slovesno je bilo na predvečer praz-
nika, prireditve pa so se začele s podoknico

pred Prešernovo hišo, ki jo je zapel Mešani
pevski zbor Iskra Kranj. Na Glavnem trgu je
sledil je blagoslov božičnega drevesa, župan
Mohor Bogataj pa je prižgal lučke in decem-
brsko okrasitev v mestu. 

Letos enajst nagrajencev
Najbolj slovesno je bilo na slavnostni aka-

demiji v Prešernovem gledališču, ki je letos
potekala pod naslovom ”Tudi (po)zimi vidi-
mo pomlad”. Scenarij za prireditev je pripra-
vila Ivana Djilas, za lep večer pa so poskr-
beli pripovedovalci in glasbeniki iz skupin
Gobec in godec ter Tri zdrave Marije in en
očenaš.

Župan Mohor Bogataj je na prireditvi po-
delil nagrade Mestne občine Kranj za leto
2010. Letos je nagrajencev enajst. Nagradi
Mestne občine Kranj sta dobila Fotografsko
društvo Janez Puhar Kranj ob 100-letnici de-
lovanja in Gimnazija Kranj ob 200-letnici
delovanja.

Listine o priznanju Mestne občine Kranj so
prejeli Lojze Zavrl za dolgoletno prostovolj-
no delo na različnih področjih, dr. Peter Štu-
lar za uspešno vodenje Zdravstvenega doma
Kranj in udejstvovanje na glasbenem podro-
čju, Marija Šolar za ohranjanje ljudskega iz-
ročila, Jože Javornik za uspešno delo na
športnem področju v korist celotne družbene
skupnosti in Jože Derlink za zasluge pri raz-
voju gasilstva, zaščite in reševanja. 

Velike plakete Mestne občine Kranj so
prejeli Metka Zevnik za uspešno življenjsko
delo na področju izobraževanja in povezo-
vanja izobraževanja s trgom dela, dr. Ilija
Dimitrievski za delovanje na področju teh-
nološkega razvoja, znanosti in uvajanja no-
vih tehnologij in aktivno vodenje Makedon-
skega kulturnega društva sv. Ciril in Metod
ter Turistično društvo Kranj ob 135-letnici
delovanja. 

Vilma Stanovnik, 
foto: Tina Dokl, Gorazd KavčičPo slavnostni akademiji so v čast letošnjim nagrajencem Mestne občine Kranj razrezali tudi praznično torto.

Na predvečer občinskega praznika je Kranj zasijal v praznični razsvetlitvi, luči pa
so naznanile tudi začetek številnih decembrskih prireditev.

Poleg nagrajencev so se prireditve v Prešernovem gledališču udeležili gostje,
med njimi ni manjkal tudi predsednik državnega sveta Blaž Kavčič.
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www.tourism-kranj.si

20. - 31. december 
BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM

20. do 23. december ob 17.00 uri 
v rovih pod starim Kranjem

DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
*Število obiskovalcev na predstavi je omejeno. 
  Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši.

22. december, ob 18.00 uri

BOŽIČNO VOŠČILO GLASBENE ŠOLE KRANJ

23. december, ob 20.00 uri
Županov božični koncert 

PERPETUUM JAZZILE 
& Nuška Drašček

26.  in 27. december, od 17.00 do 20.00 ure
v rovih pod starim Kranjem

ŽIVE JASLICE
*Število obiskovalcev na predstavi je omejeno. 
  Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši.

Od 18. decembra do 6. januarja
v rovih pod starim Kranjem
*Ob rednih vodenih ogledih

RAZSTAVA JASLIC

31. december, ob 22.00 uri
silvestrovanje na Slovenskem trgu

YUHUBANDA

20. - 23. december, ob 18.00 uri - “Savnikova hiša”
SVET PRAVLJIC, obisk Snežne kraljice
27. - 30. december, ob 17.00 uri - “Savnikova hiša”
PRAZNIČNE DELAVNICE 
27. in 30. december, ob 18.00 uri - Glavni trg
SPREVOD DEDKA MRAZA

Obiščite stari Kranj s praznično ponudbo.

31. december, ob 12.00 uri
silvestrovanje za najmlajše  na Glavnem trgu

ČAROVNIK GREGA

Učenje računalništva
V podjetju IPIS, računalniška usposab-

ljanja v Kranju bodo izvedli brezplačna
računalniška usposabljanja za odrasle, ki
računalnika še niso uporabljali in si želi-
jo pridobiti osnovno znanje. Projekt fi-
nancira EU iz Evropskega socialnega
sklada in Republika Slovenija. 

Prijavite se lahko na dva programa, prvi
je računalniško in digitalno opismenje-
vanje. V okviru programa ni izpita za
pridobitev javno veljavne listine. Uspo-
sabljanje bo trajalo 50 šolskih ur v učilni-
ci podjetja IPIS v Kranju in 32 ur ali več
zunaj učilnice; skupaj dva meseca. 

Drugi program je računalniška pisme-
nost za odrasle, ki je javno veljavni pro-
gram in se zanj opravlja izpit. Usposab-
ljanje bo trajalo 60 šolskih ur v učilnici
podjetja IPIS v Kranju in 32 ur ali več iz-
ven učilnice; skupaj dva meseca.

Za dodatne informacije pokličite po te-
lefonu 04/204 74 40 ali obiščite spletno
stran www.ipis.si. ”Prijavljene bomo po-
vabili na informativne delavnice, kjer
bomo predstavili program usposabljanja.
Na osnovi vprašalnikov o predznanju
bomo udeležence razvrstili v skupine in
določili urnike,” je sporočil Slavko Zu-
panc iz podjetja IPIS. S. K. 



Ljudje in dogodki
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Potem ko so na dan občinskega praznika, 3.
decembra, v galeriji Mestne občine Kranj od-
prli osrednjo društveno fotografsko razstavo
foto esejev članov, pa so v torek, 7. decembra,
pred skoraj polno dvorano občinske avle, na
slavnostni akademiji ob stoletnici Fotograf-
skega društva Janez Puhar njegovi člani raz-
rezali tudi rojstno dnevno torto. 

Mesto Kranj ima najstarejšo fotografsko tra-
dicijo v Sloveniji. Tu je bil pred 196 leti rojen
prvi slovenski fotograf in izumitelj fotografije
na steklo Janez Puhar, enaindvajset let po klu-
bu v Ljubljani pa je bil leta 1910 ustanovljen
tudi Prvi slovenski ljubiteljski klub fotografov
- amaterjev (prvi, ki je v imenu nosil tudi slo-
venski). Prvi sestanek je bil v gostilni Mayr,
pobudnik pa je bil Franc Holchaker in prvi
predsednik Franc Ivanc. Kot glavno nalogo so
si zastavili združiti vse slovenske kjerkoli bi-
vajoče fotografe - amaterje v medsebojno pod-
poro pri njih umetniškem stremljenju, kot so
zapisali. Imeli so dva fotoaparata in omogoča-
li so brezplačno razvijanje plošč. Več o zgodo-
vini društva je mogoče prebrati v knjigi Nata-
še Robežnik z naslovom Od steklene plošče do
digitalne fotografije, ki je opremljena tudi z
devetinštiridesetimi fotografijami avtorjev raz-
ličnih generacij društva.

Letošnje leto je bilo Kranju nedvomno leto
fotografije, saj so ”puharjevci” pripravili kar
dvanajst fotografskih razstav in sedem preda-
vanj. Predstavljali se niso le v domačih gale-
rijah ampak tudi v Kamniku, Zagrebu in v s
Kranjem pobratenem francoskem mestu La
Ciotat. Na štirih razstavah so se predstavili
vabljeni avtorji iz tujine in nekaterih drugih
slovenskih društev, tri razstave so bile tekmo-
valne, pet razstav pa je bilo društvenih. Ob
tem so štiri razstave povezane s kranjskim
društvom pripravili tudi v Kabinetu sloven-
ske fotografije, ki deluje v okviru Gorenjske-
ga muzeja. Ta čas je torej v občinski galeriji

na ogled razstava petindvajset esejev (v vsa-
kem so po štiri fotografije), torej simboličnih
sto fotografij za sto let. V knjigi foto eseji pa
je na ogled skoraj dvesto fotografij, saj je v
njej kar oseminštiridesetih esejev petindvaj-
setih članov društva. V zadnjem letu so na
tristo petdesetih straneh natisnili kar deset
različnih publikacij. 

Da stoletnica nima pomena le za društvo in
fotografe, so začutili tudi na občini, saj so jim
šli pri pripravi razstav in publikacij na roko
tako v finančnem kot v organizacijskem
smislu. Ob prazniku občine so prejeli tudi
veliko nagrado Mestne občine Kranj. Na
slavnostni akademiji pretekli torek so prejeli
tudi Puharjevo nagrado, najvišje priznanje, ki

jo podeljuje Fotografska zveza Slovenije,
prejeli so posebno priznanje JSKD Republi-
ke Slovenije, od mednarodne zveze za foto-
grafsko umetnost FIAP pa so za uspešno
organizacijo petih mednarodnih razstav pre-
jeli še bronasto plaketo FIAP. ”Če smo se le-
tos veliko ukvarjali z našo častitljivo prete-
klostjo in pripravami razstav in praznovanja,
pa bomo prihodnje leto spet posvetili fotogra-
fiji,” je povedal predsednik in gonilna sila
društva Vasja Doberlet, ki je županu Mohor-
ju Bogataju ustno in pismeno podal predlog,
da trg, ki bo nastal za novo kranjsko knjižni-
co, poimenujejo po kranjskem rojaku, izumi-
telju fotografije na steklo Janezu Puharju. 

Igor Kavčič

TAXI MONET
0 51 / 3 2 0 - 5 0 5
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Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

PRODAJA IN SERVIS
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Fotografska stotica in Puharjev trg
Pri fotografiranju sicer odločajo stotinke, desetinke, tokrat pa so se člani Fotografskega društva Janez 

Puhar ukvarjali s povsem drugo časovno dimenzijo, praznovali so stoletnico društva.

”Puharjevci”, člani FD Janez Puhar, so z največjim veseljem razrezali svojo rojstnodnevno torto. 

V KUD Sejalec v Besnici pripravljajo spevoigro 
Kovačev študent 

V petek, 17. decembra, ob 19. uri bodo v Gasilskem domu v Besnici premierno uprizo-
rili spevoigro Kovačev študent. Pripravili so jo v besniškem KUD Sejalec, spevoigra pa
prav letos praznuje svojo stoletnico, odkar jo je leta 1910 uglasbil Vinko Vodopivec. Men-
tor pri pripravi odrske postavitve je bil Pavel Rakovec, scenografijo je pripravila Marija
Šolar, v predstavi pa poleg umetniškega vodje Aleša Lebna nastopajo še: Egidij Kozjek,
Gregor Šifrer, Stane Pernar, Franci Pogačnik, Marko Sušnik, Grega Flajnik in Polona Le-
ben. Prva ponovitev spevoigre bo že naslednji dan, 18. decembra, ob 19. uri prav tako v
Gasilskem domu, po novem letu pa bodo 7. januarja predstavo uprizorili tudi v Gasilskem
domu v Podblici. I. K.
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S Korakom do neodvisnosti
Že tretji Beli bazar so v Kranju namenili zavodu Korak, kjer skrbijo za 33 uporabnikov, 

ki so doživeli poškodbo glave. 

Reportaža
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Dobrodelni bazar je vsako leto dobro obis-
kana prireditev, namenjena temu, da širša jav-
nost sliši o ljudeh, ki jim je poškodba glave
usodno spremenila življenje, izkupiček pa je
vsakokrat namenjen uporabnikom. Poslanstvo
zavoda Korak je izvajanje programa, ki lju-
dem po poškodbi možganov omogoči čim
boljšo kakovost življenja in ljudem s temi te-
žavami predstavlja odskočno desko za vrnitev
v svet, kakršnega so poznali pred poškodbo.
Omogočiti želijo nadaljevanje rehabilitacije v
domačem okolju in biti obenem v oporo in
pomoč svojcem. Ljudje po poškodbi možga-
nov naj bi razvili kar najvišjo stopnjo samo-
stojnosti in odgovornosti za svoje življenje.

V Zavodu Korak izvajajo socialnovarstveno
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod po-
sebnimi pogoji. V programu izvajajo nevrofi-
zioterapijo, delovno terapijo, psihosocialno re-
habilitacijo, zdravstveno nego in različne pe-
dagoške programe, vključno s študijskimi
krožki. Z uporabniki se ukvarja 22 zaposlenih,

Na bazarju so ponudili beli nakit iz keramike. Hermina Krt (levo) z uporabnico zavoda Korak Majdo Smole in direktorico 
Matejo Korošec

Pevski skupini Korak je prisluhnilo tudi pet gorenjskih županov.
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Reportaža

Znanje je kot zlato, oplemeniti naøe æivljenje.

i Informacije
04 280 48 16 • 041 86 15 38
mateja.smid@luniverza.si

www.luniverza.si

04 280 48 16 

Oplemenitite svoje znanje tujega jezika
na JEZIKOVNI ŠOLI s tradicijo in inovativnostjo 

VPIS v vse tečaje že poteka. 

AN -  NE -  IT  -  FR  -  ŠP  -  RU -  HR -  SR  -  SL

Z vpisom v tečaj do dobre naložbe v lastno znanje.

IDEJA ZA BOŽIČKA: decembra poklonite znanje
■ DARILNI BON Ljudske univerze Kranj

04 280 48 16 

Nakit so na modni reviji predstavile manekenke, znane Gorenjke.

Članice kluba En korak več kot manekenke z nakitom, ki so ga na Korakovih delavnicah same izdelale. Mlada pevka Tadeja Tomlje

pravi direktorica zavoda Mateja Korošec, vsi
skupaj pa so spet na tesnem, čeprav so se pred
poldrugim letom preselili v nove prostore. Pri
tem so jim v veliki meri pomagale tudi vpliv-
ne Gorenjke iz kluba En korak več, ki vsako
leto sodelujejo pri pripravi dobrodelnega 
bazarja. Njihova predsednica je bančnica
Hermina Krt (na letošnjih lokalnih volitvah
tudi kandidatka za kranjsko županjo), ki je ob
odprtju letošnje prireditve, imenovane Beli
bazar, nagovorila sodelujoče in jih povabila k
sodelovanju pri pomoči ljudem po poškodbi
glave. Pomagajo lahko z nakupom izdelkov

uporabnikov ali belega glinenega nakita, ki so
ga izdelale članice kluba in ga kot maneken-
ke nosile na modni reviji na Belem bazarju.
Lahko pomagajo tako, da se včlanijo v dru-
štvo (to sedaj šteje že 110 članic), poleg de-
narja lahko prispevajo tudi svoj prosti čas kot
prostovoljci, ali pa zavodu Korak zgolj name-
nijo 0,5 odstotka ob napovedi dohodnine. Ba-
zar je ponudil mnoge okusno izdelane pred-
mete, z njimi pa so po besedah Mateje Koro-
šec zaslužili 4020 evrov. ”Od tega bodo pet-
ino dobili uporabniki kot nagrado pri njiho-
vem delu, preostanek pa namenimo za naše

nadstandardne dejavnosti, kot so izleti, zimski
in poletni tabor in podobno.” 

Uporabniki zavoda Korak so na prireditvi
pokazali film o tem, kaj počnejo v svojih pro-
gramih rehabilitacije, nastopil je njihov pev-
ski zbor, ki je zapel pesem Roka Kacina
(uglasbila sta jo Romana in Lojze Krajnčan),
slišali smo mlada glasbenika sama Kozlev-
čarja in Tadejo Tomlje, nastopila sta panto-
mimika iz KUD Kiks, posebej privlačna pa
je bila modna revija, ki so jo pripravili v so-
delovanju z Visoko šolo za dizajn. 

Danica Zavrl Žlebir / Foto: Gorazd Kavčič
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Zimski izlet do Doma na Čemšeniku
V Domu na Čemšeniku (gospodar doma je Planinsko društvo Iskra

Kranj) so po obnovi strehe pred nedavnim temeljito obnovili še
kuhinjo in vežo, zamenjali inštalacije ... Dom leži v dolini Kokre na
835 metrov nadmorske višine in je dostopen v vseh letnih časih, ob
vsakem vremenu in primeren tudi za družine z majhnimi otroki. Le
nekaj kilometrov za odcepom za Preddvor boste na desni strani ceste
zagledali transformator in ob njem parkirišče; od tod so kažipoti za
Dom na Čemšeniku, markacije na poti pa vas varno pripeljejo do cil-
ja. Od prvega maja je oskrbnik doma Franc Majcen s soprogo Jožico
(na sliki). Dom je odprt ob petkih, sobotah in nedeljah. Da se bodo
želodčki dobro počutili, Franc Majcen poskrbi tudi za okusne kuli-
narične dobrote. Mu že gre verjeti, saj je bil kar triintrideset let kuhar
pri kranjskih poklicnih gasilcih! Zdaj mlad upokojenec planincem,
pohodnikom, rekreativcem ob koncih tedna obljublja: ”Lovsko obaro,
ajdove žgance, joto s klobaso, tudi pehtranovo potico, jabolčni za-
vitek, palačinke z različnimi nadevi ...” S. K. 

Večer ob krušni peči
Da stari kmečki običaji ne bi šli v pozabo, Turistično društvo Kokri-

ca že tradicionalno prireja etnološko prireditev Večer ob krušni peči.
Tokrat so se zbrali na novembrsko nedeljo pozno popoldne v Kul-
turnem domu na Kokrici. Pokazali so, kako so kmetje, potem ko so
že pospravili pridelke, preživljali skupne večere, ko še ni bilo televi-
zije, ob ličkanju koruze, tolčenju orehov, ... Prireditev so z nastopi
popestrili učenke in učenci Podružnične šole Kokrica pod men-
torstvom Anite Žibrek in Dijane Korošec, člani gledališkega društva
Gardelin, mladi harmonikarji Žan Likozar, Jan in Rok Sajevic ter
Matjaž Grilc, v goste je prišla pevsko glasbena družina Nemanič iz
Metlike, program sta povezovala člana turističnega društva Tatjana
Germov in Danilo Flis, skeč Obisk so uprizorili Ančka Rehberger,
Francka Rozman, Ivan Kropivnik in Majda Kerničar ... S. K.

Naj bodo 

prihajajoči prazniki 

polni topline in veselja, 

leto 2011

pa naj vam prinese 

obilo sreče in zadovoljstva.

Plinstal center, Ul. Mirka Vadnova 2, 4000 Kranj, telefon: 04 201 78 00, 
odprto vsak dan od 7. do 19. ure, sobota od 7. do 13. ure

● INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA CENTRALNO OGREVANJE ● ELEKTROMATERIAL
● VODOVODNE INŠTALACIJE  ● BELA TEHNIKA
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Mladi

Miklavžev koncert na Primskovem
Na dan, ko otroke obišče prvi od treh dobrih mož v decembru, so v

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj - Podružnični šoli Primskovo
priredili Miklavžev koncert. Učiteljica Mojca Bertoncelj je skupaj z
učenci tretjih, četrtih in petih razredov, ki igrajo na glasbila, pripravila
pester program, ki je vse zbrane (učence, učitelje, starše in stare starše
učencev) popeljal v praznično obarvani december. Mladi glasbeniki so
bili odlični in so ob zaključku koncerta poželi buren aplavz. S. K.

Z zmago na občinskem po nove izzive 
Starejši pionirji Prostovoljnega gasilskega društva Kranj-Primskovo

(Jan Košnik, Maša Pelko in Luka Kovačič) pod mentorstvom Grege
Veharja so osvojili prvo mesto na občinskem tekmovanju gasilskega
kviza gasilske mladine in se uvrstili na regijsko tekmovanje v Pol-
janah, kjer so bili odlični drugi. Drugo mesto jim je odprlo pot na
državno tekmovanje, kjer pa so bili v ”zlati sredini”. Kot pravijo, so
bili z rezultatom zadovoljni. S. K.

Od leve: Jan Košnik, Grega Vehar, Maša Pelko in Luka Kovačič Glasbeni uvod v praznično obarvani december

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Rade klepetajo in ustvarjajo
V okviru medgeneracijskega društva Z roko v roki so na Planini ustanovili skupino Ajda, 

ki se srečuje enkrat na teden v prostorih osnovne šole Jakoba Aljaža.

”Moški tudi v starosti socialne stike
ohranjajo za točilnim pultom. Mi pa ne
hodimo za ‘šank’, klepetamo pa vseeno
rade,” je ustanovitev skupine Ajda uteme-
ljila njena pobudnica Nevenka. Skupina je
nastala z namenom, da bi starejšim popes-
trili jesen življenja in pregnali osamlje-
nost. Po enem letu srečanj, saj so novem-
bra že upihnile prvo svečko svojega delo-
vanja, verjamejo, da jim je to tudi uspelo.

Članice skupine Ajda se srečujejo vsak teden
v prostorih osnovne šole Jakoba Aljaža. ”Ljud-
je v svojem življenju najdemo sorodne duše na
veliko načinov in na raznih krajih. Povezujejo
nas družinske vezi, različne dejavnosti ali so-
delovanje na kulturnem in športnem področju.
Ko smo v zrelih zlatih letih, pa je takih mož-
nosti vse manj. Malo nam nagaja zdravje, prav
daleč se tudi nismo več pripravljeni voziti,
včasih tudi volje ni. Potem pa čisto nalahno,
korak za korakom pride osamljenost, ki posta-
ja vse globlja in bolj občutna. Ljudje pa potre-

bujemo druge ljudi, potrebujemo topel stisk
roke, nasmeh in razumevanje,” razmišlja Ne-
venka. In prav to jo je vodilo, da je na Planini
ustanovila skupino Ajda, saj, kot pravi, je v
blokovskih naseljih, kjer so stanovanja pre-
majhna, da bi v njih živelo več generacij,
osamljenost še posebno občutna. Na srečanjih
se zdaj ob čaju ali kavici pogovarjajo o različ-
nih stvareh, obujajo spomine, se smejejo, vča-

sih pa druga drugi tudi potožijo o stvareh, ki
jih težijo. Ne pozabijo niti na telovadbo, tudi
za možgane z raznimi miselnimi igricami. Ob
lepem vremenu se skupaj odpravijo na spre-
hod ali daljši izlet, skupaj obiskujejo gledali-
ške predstave. ”Da pa je dobre volje čim več,
praznujemo čisto vse praznike, rojstne dneve,
nove vnučke in pravnučke. Včasih pa ob har-
moniki tudi zapojemo,” je razložila Nevenka
in dodala, da se včasih dobijo na kavici tudi
zunaj terminov rednih srečanj. ”Lepo nam je
namreč, ko smo skupaj.” Pri delu v skupini 
ji kot prostovoljka pomaga Sabina Kranjc, ob
našem obisku v novembru, ko so se posvetile
izdelovanju novoletnih čestitk, pa se jima je
pridružila še Anita Kusič, s pomočjo katere so
izdelale zanimive in izvirne čestitke. 

Ta čas jih je v skupini osem in so iz srečanja
v srečanje bolj navezane druga na drugo, pri-
znavajo. ”Vsako spoznavanje novih ljudi nas
bogati,” je razloge, da se je pridružila skupini,

strnila Silva. Kot pravi, si na srečanjih povejo
marsikaj iz njihovih otroških dni ali pa si deli-
jo današnje težave in jim je takoj lažje. ”Vča-
sih pa se tudi samo smejimo in si pripoveduje-
mo šale,” še v smehu doda Silva. ”Dobro se
ujamemo,” se je strinjala Zvonka. Za njihova
srečanja si vedno vzame čas tudi Irena, čeprav
ima z varovanjem štirih vnukov precej dela.
”Tudi moji otroci so zadovoljni, da imam nek
cilj in se vsaj enkrat na teden nekam odpra-
vim,” je še pojasnila, ob čemer je Zvonka v
šali pripomnila, da njej pa očitajo, da še preveč
hodi okrog. ”Doma mi tudi rečejo, da nakla-
dam, pa utihnem,” se je zasmejala. To je Sabi-
na Kranjc pospremila z besedami, da tega pa
res ne verjame, kar je izzvalo vsesplošni smeh.
Nada je priznala, da rada prihaja, ker vsaka
lahko izrazi svoje mnenje, ki ga druge tudi
sprejmejo. V srečanjih pa uživa tudi Mimi, ki
sicer pravi, da najraje samo posluša druge. 

Mateja Rant

Članice Ajde sestavljajo tudi svojo
himno, čeprav imajo zaenkrat šele prvo
kitico. Ta se glasi: 
Cvetoča ajda sredi trav,
pošilja vam iskren pozdrav,
zoreča ajda sredi njiv,
prinaša nam izziv iskriv.

Novembra so članice skupine Ajda izdelovale novoletne čestitke.

Nagrade za pridnost in požrtvovalnost
Predsednik države dr. Danilo Türk, častni pokrovitelj programa

Mepi, je konec novembra na Ljubljanskem gradu podelil 45 zlatih
mednarodnih priznanj za mlade. Prejeli so ga tudi trije dijaki
Tehniškega šolskega centra Kranj in štirje dijaki Gimnazije Kranj.
Med dobitniki zlatih priznanj s Tehniškega šolskega centra Kranj
so Matej Gaser, Aljaž Lukan in Jani Šuštar. Zlata priznanja pa so
si prislužili tudi Tjaša Divjak, Kristina Pahor, Urša Pertot in An-
drej Škafar s kranjske gimnazije. Mednarodno priznanje za mlade
je eden izmed šestih največjih svetovnih programov za mlade med
14. in 25. letom, ki spodbuja k dejavnemu in ustvarjalnemu
preživljanju prostega časa. Mladi se morajo za pridobitev priznanj
izkazati na štirih področjih, in sicer prostovoljstva, veščin,
rekreativnih športov in odprav. M. R.
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Še radi posegamo po knjigah ...
Na gimnaziji Esic Kranj so novembra pripravili literarni večer, na katerem so gostili dr. Manco 

Košir in pesnico Ifigenijo Simonović.

Ljudje še vedno kljub pomanjkanju časa
radi posegamo po knjigah, so ugotavljali
ob koncu prijetnega literarnega večera, v
okviru katerega so na gimnaziji Esic gosti-
li dr. Manco Košir in pesnico Ifigenijo Si-

monović. Zato so se strinjali, da se misel
Mance Košir ”če ne bomo brali, nas bo po-
bralo,” ne bo uresničila. 

K temu, so prepričani, pripomorejo tudi taki
dogodki, kot so potekali na gimnaziji Esic.

Pogovor z Manco Košir so vodili Anica Vod-
nik, Simona Česen, Tanja Rupnik in Jaka Le-
ban. Gostja se je z dijaki pogovarjala o nje-
nem življenjskem delu, knjigah in ljubezenski
literaturi, pri čemer sta izhodišče predstavlja-
la letošnja maturitetna romana Gospa Bovary
in Ločil bom peno od valov. Ifigenija Simo-
nović pa je dijakom prebrala svojo najljubšo
pesem. ”Pogovor se je dijakom zdel zelo za-
nimiv, saj, kot so dejali, jih je Manca Košir
navdušila, ker jih ni dolgočasila z že znanimi
osnovami maturitetnih romanov, ampak je
govorila o življenju in ljubezni nasploh, o ka-
teri je glavna junakinja Lainščkovega romana
Ločil bom peno od valov spoznala, da ni pla-
čilo niti dar ali miloščina, ampak čudež, da
nekdo lahko čuti enako kot ti,” je pojasnila
profesorica Irena Rakovec Žumer, ki je skupaj
s profesorico Romano Čemažar pripravila li-
terarni večer. Dodala je še, da je Manca Košir
dijake prevzela tudi s svojo pozitivno energi-
jo in sproščenim pogovorom o ljubezni, obe-
nem pa jih je spodbujala k branju. ”Dotaknila
se jih je z mislijo, da kdor bere, ta tudi misli,
in da kdor bere, bolje razume samega sebe,
druge ljudi in svet, v katerem živi,” je še de-
jala Irena Rakovec Žumer. Mateja Rant

Na dnevu odprtih vrat Tehniškega šolskega centra, ki so ga po-
imenovali po njihovi maskoti Robotkov dan, so osnovnošolcem
in njihovim staršem predstavili poklice, za katere izobražujejo
na šoli. Pripravili so okrog petdeset delavnic, pri čemer jih je
bila večina s področja tehnike in naravoslovja. Prvič si je bilo v
Kranju mogoče ogledati tudi demo verigo Verižnega eksperi-
menta, ki kroži po Sloveniji in tujini.

Za delavnice se je po besedah ravnateljice strokovne in poklicne
šole Saše Kocijančič prijavilo okrog 180 učencev, dan odprtih vrat
pa jih je skupaj s starši in učitelji obiskalo več kot dvesto. ”Naša šola
izobražuje za poklice prihodnosti in na ta način želimo mlade nav-
dušiti za te poklice,” je pojasnila Saša Kocijančič in dodala, da so to
predvsem poklici s področja informatike, mehatronike in elektroteh-
nike. Ker so želeli pritegniti tudi dekleta, so pripravili še plesno de-
lavnico in delavnico izdelovanja origamijev, razen tega pa so v ok-
viru dneva odprtih vrat predstavili tudi druge dejavnosti, ki se odvi-
jajo v šoli, kot je program Mepi, poletna šola robotike, Impro liga in
druge. S posebnim ponosom so ta dan prvič na Gorenjskem pred-
stavili tudi demo verižni eksperiment, ki so ga zasnovali v okviru
Tehniškega muzeja Slovenije, Pedagoške fakultete Univerze v Ljub-
ljani ter Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Ve-
rižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo,
tako da prejšnja sproži naslednjo, po principu podiranja domin. Ve-

rigo sestavljajo neodvisni elementi, ki jih zgradijo otroci v vrtcih,
učenci, dijaki, študentje in zainteresirani posamezniki. Ob tem je
mogoče spoznavati različne fizikalne zakonitosti. Mateja Rant 

Robotkov dan privabil mlade
V Tehniškem šolskem centru Kranj so minuli teden pripravili dan odprtih vrat, v okviru katerega 

si je bilo mogoče ogledati tudi demo verigo Verižnega eksperimenta.

Na Robotkovem dnevu si je bilo prvič na Gorenjskem mogoče ogledati tudi
demo verigo Verižnega eksperimenta. / Foto: Gorazd Kavčič

Na gimnaziji Esic so pripravili literarni večer z d. Manco Košir in pesnico Ifigenijo Simonović. 
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Rastline pozimi počivajo, mi pa že lahko
potegnemo črto pod letošnje rože. V dolgih
večerih pregledamo slike letošnje sezone in
ugotovimo, katere zasaditve so dobro uspeva-
le, katere so nas razočarale. Sestavimo že lah-
ko seznam rož za prihodnjo pomlad, pri če-
mer izbiramo kombinacijo po sortah in po
barvah. Tako bo spomladi odločitev pred na-
kupom novih sort rož lažja. Če hranite pelar-
gonije in bršlinke čez zimo, je potrebno po-
skrbeti za ustrezno prezimovanje. Te rastline
imajo navadno dolgo življenjsko dobo, neka-
teri jih imajo kar za trajnice, zato jih shranijo
za naslednjo pomlad. V tem času počivajo,
poskrbeti morate, da so zelo skromno zalite,
odstranite suhe liste, ki odpadajo, da se na
njih ne pojavi kakšna bolezen. Letos zimske
temperature zelo nihajo: ko je zelo mrzlo, naj
ne bodo izpostavljene prehudemu mrazu, za
zračenje poskrbite, ko so dnevi toplejši. Če
hranite gomolje begonij, jih pregledujte, da ne
zgnijejo, prav tako, če imate dalije, gladiole,
kane in druge čebulnice, ki vam krasijo gredi-
ce čez poletno sezono, Najboljši pogoj za pre-
zimovanje je svetel prostor in temperatura
okrog 5 stopinj Celzija. Ko zapade velika 
količina snega, v vrtu poskrbite, da sneg ne
polomi mladih dreves, grmovnic, ki bodo 
spomladi cvetele, žive meje,... zato sneg otre-
site z vej. V vrtu namestite ptičjo hišico, saj
bodo prav ptice najbolj poskrbele za zdravje
vaših dreves. Pojedle bodo vse žuželke in
škodljivce čez leto, za kar jim boste hvaležni.
Prihaja čas praznikov in obdarovanj. Če ste
ljubitelji ročnih del, so posušeno cvetje, plo-
dovi ali različni deli rastlin primeren material,
s katerim lahko sami ustvarite izvirne voščil-
nice, ki jih pošljete prijateljem. Z njimi lahko
okrasite novoletna darila. Izvirnost pomeni
tudi, da ste podarili del svojega časa in idejo
za vse, ki jih imate radi. Igor Pavlič

Rastline
pozimi

počivajo

V SLOGI JE MOČ!

KVC Slogin vrt Kranj
Šuceva 27
T: 04 2014 960

KVC Sloga Naklo
Cesta na Okroglo 1/a
T: 04 5951 940

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

KTC Sloga Šenčur
Kranjska cesta 29
T: 04 2519 772

Ponudba rezanega cvetja, 
aranžmajev, darilni program
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Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

CVETLIČARNA 
V KVC SLOGIN VRT NAKLO

ODKUP LESA 031 648 016

Miklavž, Božiček in dedek Mraz 
kupujejo tudi pri nas.

AKCIJA - igrače BRUDER -10%

Pred bližajočimi
se prazniki vam

nudimo veliko
izbiro dekoracij, 

adventnih
venčkov, 

novoletnih
okraskov, ...

V mrazu poskrbimo za 
zunanje ptice: krmilnice,

lojne pogače, sončnice, ...

ZOO PROGRAM: 
hrana in oprema za 

male živali

Sobne lončnice, 
okrasni lonci,
specialna 
tekoča gnojila 
za okrasne rastline

Razveselite prijatelje - podarite jim bon!

KMETIJSKA MEHANIZACIJA
● traktorji, balirke, prikolice, ...
● hlevska oprema, ...
● olja, maziva, AKCIJA: zimsko 

ČISTILO ZA VETROBRANSKA STEKLA 
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Praznični čas - čas pričakovanj

T U  I D E J E  D O B I J O  P O M E N

Luka Koporec pri laboratorijskih vajah iz biotehnologije 

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
t: 04/277 21 11, f: 04/277 21 18

e: info@bc-naklo.si, www.bc-naklo.si

Šola nas dobro opremi z znanjem
”Zdaj že lahko rečem, da je šola upravičila moja pričakovanja,” 

pravi Luka Koporec, dijak drugega letnika biotehniške gimnazije v
Biotehniškem centru Naklo. 

”Šola je obdana z naravo, stavba je nova, profesorji so prijazni. Dijaki smo precej povezani,
saj imamo na šoli projektne dneve, v katerih sodelujemo dijaki iz več razredov,” je 
pojasnil Luka Koporec, ki ima status kulturnika in je dejaven na več področjih. ”Igram bas
kitaro v šolskem ansamblu, s katerim nastopamo na vseh večjih šolskih prireditvah.
Igramo rock‘n’roll. Sodelujem v navijaški skupini ŠKL za odbojko in košarko. Med 
osnovnošolci delam promocijo za našo šolo, kar mi je tudi dober trening za javno
nastopanje. Izven šole sem dejaven pri tabornikih rodu Zelenega Jošta.” 
Luka Koporec je doma iz Stražišča. ”V šolo se odpeljem s šolskim avtobusom, vstopim na
kranjski železniški postaji. Nobenega prestopanja ni, mislim, da je avtobusna povezava do
Strahinja dobro organizirana,” poudari. ”Bodoče dijake in njihove starše poleg avtobusnih
povezav zelo zanima, na katerih predmetih je v programu biotehniške gimnazije 
večji poudarek. Izbirna predmeta sta kmetijstvo in mikrobiologija, imamo biotehnologijo,
laboratorijske vaje, kar pomeni več ur naravoslovja. Sprašujejo me, kaj sploh pomeni
biotehnologija, ki je eden od možnih izbirnih predmetov na maturi. Povem jim, da je to 
interdisciplinarna veda, ki povezuje kemijo, biologijo in tehnologijo. Uporablja se v veterini,
zdravstvu ... Biotehnologija se zelo razvija, je znanje za prihodnost,” razloži sogovornik.
Seveda pa dijaki opravljajo tudi druge predmete splošne mature, kot na ostalih gimnazijah.

Ne le da ni prazničnega vzduš-
ja brez okrašene smrečice, tudi
za lepo praznično cvetje poskrbi-
mo. Zadnji dnevi v letu si zaslu-
žijo posebno pozornost. Krašenje
domov je zelo stara navada - pr-
votno je to pomenilo odganjanje
zlih duhov. Na 21. decembra, ko
je najkrajši dan, so prosili dobre
duhove za dobro letino. Danes pa
je čas praznikov čas prekomerne-
ga potrošništva.

Ni pa lepšega, kot cvetje v vsa-
kem letnem času. V teh dneh sko-
rajda ni doma, ki ga ne bi krasila
božična zvezda ali božični kaktus,

pa vejice omele, adventni venček,
ali namizni šopek iz suhega cvet-
ja. Ali pa samo vejica zelenja.
Možnosti okrasitve je danes zelo
veliko. Če imate malo domišljije,
boste šopek nabrali v naravi: malo
šipka, suhih trav, storžev, smreko-
vih vejic, ... ali pa imate na vrtu
kak grm, kot je tale na sliki, bodi-
ka mu rečejo ljudsko. Ima znači-
len okras čez zimo in tudi v notra-
njih prostorih je lahko dolgo za
šopek. Karkoli boste izbrali za
okrasitev doma, naj vam polepša
praznike in okrasi vaše domove. 

Igor Pavlič

Dobrodelni večer v Biotehniškem centru Naklo
Biotehniški center Naklo bo 15. decembra ob 18. uri v šolski 

telovadnici organiziral dobrodelni večer ”Vzemimo si čas za
sočloveka”. Nastopili bodo njihovi dijaki, gostujoče skupine iz OŠ
Naklo, OŠ Tržič, Veseli Stahinjci in APZ Mysterium iz Kranja.
Izkupiček od prodanih vstopnic bo šel v šolski sklad za pomoč 
socialno šibkejšim dijakom. Vstopnice bo možno kupiti v šolski 
trgovini od 9. decembra dalje.
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Cvetje za praznike
Pogled na čudovite liste božične zvezde

razveseli vsakogar. Čarobnost rastline
popestri še tako enoličen ambient. Marsikdo
jo kupi, postavi na primerno mesto, po
praznikih pa zavrže. Le redki vedo, da jo
lahko ohranimo tudi čez leto in bo v prihod-
nji jeseni spet bogato obarvala liste, če boste
z njo pravilno ravnali. Božična zvezda je gr-
mičasta rastlina z velikimi pecljatimi listi.
Drobni cvetovi so rumenkasti s črnimi
prašniki, obdani z vencem spremenjenih pod-
pornih listov, ki so obarvani rdeče, rožnato
ali belo. Za nas so dekorativni prav ti listi, ki
se ohranijo do treh mesecev, nato pa začno
odpadati in takrat jo skrajšamo in tudi manj
zalivamo, da si rastlina odpočije. Čez poletje
rastlina znova odžene. Božična zvezda je
kratkodnevnica, od jeseni dalje potrebuje 14
ur teme na dan, če želimo, da bo zacvetela za
božič. Ustreza ji primerno svetlo mesto, na
neposrednem soncu jo moramo zavarovati
pred visoko temperaturo. Najbolj ji ustreza
temperatura od 12 do 21 stopinj Celzija,
posajena naj bo v dober kompost in gozdno
zemljo. V času cvetenja jo tudi dognojujemo
s tekočim gnojilom. Zelo ji prija, če lonček
postavimo v posodo z vodo, ki ima sobno
temperaturo, ko pa se napije vode, odvečno

vodo odlijemo. Razmnožujemo jo poleti s
potaknjenci, ki jih odrežemo nad listnim
pecljem, ter posadimo v šoto, ali pa jih uko-
reninimo v vodi. Zemlja naj bo vedno vlažna,

občasno rosimo tudi liste. Roža ne mara
prepiha, tudi toplota radiatorja ji ne ustreza.
Naj vam ta cvet polepša dom in naredi
praznike čarobno lepe. Igor Pavlič
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Ali je ekoloških otokov dovolj?
Stanovalci novega naselja Planina jug v Kranju so brez ekoloških otokov, nepridipravi 

pa smeti celo odlagajo ob njihovih zabojnikih.

”To je nenormalno. Zabojnikov za embala-
žo je v novem naselju premalo, hkrati pa se
najdejo posamezniki, ki v naše smetnjake od-
lagajo odpadke. Najbrž gre za podjetnike, ki
se na ta način rešijo plačevanja odpadkov, mi
pa smo morali na ta račun septembra za od-
voz skupaj plačati dodatnih 500 evrov,” nam
je povedel eden stanovalcev novega naselja v
Planini jug, ki želi ostati neimenovan. 

Na tem območju ni postavljenih ekoloških
otokov, zato smo se z vprašanjem, kdaj bodo
(če sploh) postavili zabojnike obrnili na Ko-
munalo Kranj. ”Pri večstanovanjskih objek-
tih zabojnike postavljamo v sodelovanju
oziroma na predlog oziroma naročilo uprav-
ljavca objekta. Enako je in bo tudi v prime-
ru novega naselja na Planini,” pojasnjuje
Klara Škrabec iz Komunale. ”Podjetje je letos

sicer nadgradilo sistem zbiranja odpadkov po
tako imenovanem sistemu ločenega zbiranja
od vrat do vrat, zato ureditev novih ekoloških
otokov ni predvidena. V primeru novozgraje-
nih naselij, ki so oddaljeni od urejenih ekolo-
ških otokov, pa bomo poskušali v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj poiskati rešitev
oziroma potrebna finančna sredstva.”

”V proračunu Mestne občine Kranj je vsa-
ko leto nekaj sredstev namenjenih tudi za
vzdrževanje ekoloških otokov in postavitev
novih. Novi ekološki otoki se postavljajo v
skladu s potrebami in pobudami. Primernost
postavitve se oceni v sodelovanju z izvajal-
cem javne službe, Komunalo Kranj, in kra-
jevno skupnostjo. Postavitev je velikokrat
omejena zaradi neustreznih javnih površin in
odpora občanov za postavitev v njihovi bliži-
ni,” pa na vprašanje o postavitvi ekološkega
otoka na Planini jug odgovarja Mendi Kokot
z Mestne občine Kranj. V novem naselju je
sicer na voljo kar nekaj površin za postavitev
eko otokov, kot se je pokazalo, si ga (jih) sta-
novalci tudi želijo.

Z uvedbo zbiranja odpadkov od vrat do
vrat, s katerim v Komunali Kranj sedaj
uspešno zberejo več kot 50 odstotkov loče-
nih odpadkov, je očitno usahnila želja po
postavitvi ekoloških otokov. Klara Škrabec
sicer pravi, da so zaradi novosti zmanjšali
pogostost odvoza mešanih komunalnih 
odpadkov, sočasno pa so lastniki zamenjali
zabojnike za manjše. ”Na ta način so si 

BOEN PARKETI

PVC podi FLOOR DESIGN

Dobava in montaža ZUNANJIH TERAS

Čistila in premazi za parket, 

laminat, pluto, linolej in TERASE

Kutin d. o. o., Golniška c. 63, Mlaka pri Kranju, gsm: 040/316-816 

AKCIJA 2– in 3–slojnih parketov vrhunskega proizvajalca BOEN:
jesen, hrast, doussie, bukev in oreh 

10% popusta na vse PVC pode FLOOR DESIGN
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dvakratno zmanjšali zneske na položnicah. Edini strošek pri zbira-
nju odpadne embalaže na strani uporabnika je najem zabojnika,”
pojasnjuje. Vse našteto za novo naselje žal ne drži. Odziva Loka-
investa, upravnika dela novega naselja (ki je razmeroma tudi polno),
nismo uspeli dobiti. Zato pa na Medobčinskem inšpektoratu 
Kranj pojasnjujejo, da skupaj s Komunalo Kranj opravijo vse več
ogledov in izdajo največ inšpekcijskih odločb in plačilnih nalogov
kršiteljem. Boštjan Bogataj

KRANJ Žabnica, Dorfarje 17, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

● da bi kuhali v dobri 
slovenski kuhinji 

● da bi si nabrali novih moči 
v odlični spalnici 

● da bi si končno privoščili pravo
garderobno omaro po meri 

● da bi se več igrali z otroki 
v izvrstni otroški sobi 

In še veliko 
lepega!

- 50 % popust za vzmetnico Ortopedico ob nakupu 
otroške sobe ali spalnice nad 1000 EUR 

- 30 % popust za vgradne omare Alplux
- 25 % popust za spalnice in dnevne sobe Globus
- 20 % popust za spalnice Samba

V letu, ki prihaja, vam želimo:

Super 
novoletna
ponudba

Akcijski popusti veljajo ob plačilu z gotovino do 31.12.2010

dostava plina 
dom, obrt in industrija

www.pl in-center.si

plin številka

030 331 351

- gospodinjski plini
- tehnični plini
- servis plinskih štedilnikov

delovni čas: 
od ponedeljka 

do petka 
od 8 do 16 ure 

plin servis

040 331 401

AKCIJA: Do konca decembra 
kontrola plinske napeljave 
samo 5 €

Dostava zajema: 
UNP v jeklenki 10 kg + dostava + priklop + tesnilo 18,99€ 
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Nasvet arhitekta

Spalnica na podstrešju

Če iščete rešitev za preureditev vašega stanovanja in ste v
zadregi, nam opišite in skicirajte vaš problem. Ne poza-
bite na mere in druge pomembne podatke, dopišite tudi
vaše želje. V čim večji meri jih bomo skušali upoštevati.
Pisma pričakujemo na naslov: Gorenjski glas, ”za Kranj-
čanko - ARHITEKT”, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.

Bralca Tina in Matjaž želita v mansardi
domače hiše urediti stanovanje. Opremo
za kuhinjo in dnevno sobo že imata, zani-
ma ju predvsem ureditev in oprema spal-
nice. Soba bo velika 12 kvadratnih metrov,
višina kolenčnega zidu je 150 centimetrov.
V spalnici naj bo poleg postelje še veliko
garderobnih omar in delovni kotiček. Pros-
tor naj bo v razkošnih sončnih barvah.

Ker je stanovanje v mansardi narisano šele v
načrtih in so možne spremembe glede inštala-
cij, sem predvidel določene spremembe tudi
pri teh. Predvidene so nove vtičnice pri poste-
lji za nočne lučke in nova vtičnica pri mizi.
Ob vstopu v prostor je na levi strani vgradna
omara. Notranjost vgradne omare si lahko iz-
berete sami, glede na potrebe, tako naj bo več
obešalnikov ali več predalov, polic, ... Drsna
vrata vgradne omare so potiskana s foto tape-
tami, ki naj imajo vzorec vajine slike. Desno
od vrat sta manjša delovna miza in veliko
ogledalo. Na delovni mizi je zadosti prostora
za kozmetiko, kot tudi za delo na prenosnem
računalniku. Ne pozabite inštalacije za inter-
net in telefon. Največji del sobe zavzema ve-
lika zakonska postelja. Na vsaki strani je
majhna nočna omarica s nočno svetilko. Pros-
tor je po vaših željah v sončnih barvah, 
prevladujejo rumena, svetlo rjava in odtenki
rdeče in oranžne barve. Tla so prekrita s 
parketom svetlo rjavih barv, stene so obarvane
v svetlo rumenem odtenku. Kolenčni zid, ki
ni izoliran in meji na neogrevan prostor, sem 
oblazinil v različnih barvah (rumena, rdeča,
oranžna in bež). Pohištvo je v beli barvi. 

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih tr-
govinah. Vrednost pohištva, ki obsega poste-
ljo, pisalno mizo, stol, nočni omarici, nočni
lučki in ogledalo, je 1800 evrov. 

Jernej Červek, u.d.i.a.



24 - K R A N J Č A N K A

Moj dom

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno
v primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Do motene oskrbe
s pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem
omrežju in v času posegov na omrežju, kot so redno in izred-
no vzdrževanje, obnove, prevezave na omrežju. Zavedamo
se, da je trenutni sistem obveščanja pomanjkljiv, saj z objava-
mi na radijskih postajah in naši spletni strani ne zajamemo
vseh uporabnikov, pri katerih je oskrba s pitno vodo v
določenem času motena. Zato smo že nekaj časa iskali
primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito ob-
veščanje. Rešitev smo našli v sodobnih komunikacij-
skih kanalih, v e-pošti in SMS sporočilih. Sistem indi-
vidualnega obveščanja je že v zaključni fazi, kar pomeni, da
ga moramo le še dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti
obveščeni po e-pošti in ali po SMS sporočilu. Vsa sporoči-
la so brezplačna. 

V začetni fazi boste obveščeni: 
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na
javnem vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo, kakšna
dela se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo os-
krba s pitno vodo motena),

- o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem
vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo predvideni čas
odprave napake),

- o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo
razlog za neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo
izvajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode
in vam po odpravi napake poslali novo sporočilo o preklicu
neustreznosti pitne vode).

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek
ter naslov) ter na kakšen način želite biti obveščeni: po e-pošti
(navedite naslov vaše e-pošte) in/ali SMS sporočilu (navedite
vašo mobilno številko). 
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno
z naše strani, prosimo, pripišite številko kupca, ki je nave-
dena v zgornjem desnem robu računa za komunalne storitve. 
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika,
pa prosimo, pripišite upravnika objekta, v katerem živite. 

S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Kadarkoli imate seveda možnost,
da se odjavite iz sistema individualnega obveščanja. Odjavo
nam sporočite po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali
pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vad-
nova 1, 4000 Kranj.

Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja začeli
uporabljati v prvih mesecih prihodnjega leta. Glede na to, da
gre za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne na-
pake iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši
predlogi in pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Odvoz kosovnih odpadkov boste lahko tudi v letu 2011
naročili z dopisnicami. Vsako gospodinjstvo bo konec leta
prejelo dve dopisnici, vsaka za brezplačen odvoz kosovnih
odpadkov do količine enega kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, in jo vr-
nite po pošti oziroma prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas
bomo najkasneje v roku treh tednov. Skupaj z vami se bomo
dogovorili za dan odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni
dan pripravili na dostopno odjemno mesto, poleg mesta,
kamor na dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke. 

Če pošte ne boste prejeli, nam to sporočite na info@
komunala-kranj.si oziroma nas pokličite po telefonu 28 11 300.

Izkoristite novo možnost obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih

Pozivamo vas, da na naši spletni strani
www.komunala-kranj.si izpolnite obrazec 

”Prijava na obvestila”. Vašo prijavo nam lahko
sporočite tudi po e-pošti na naslov 

info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov 
Komunala Kranj, d. o. o., 

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Konec leta bodite posebej pozorni na 
našo pošto, poleg dopisnic vam bomo 

poslali tudi koledarček z urnikom odvoza
odpadkov v prvi polovici leta 2011. 

Zbiranje kosovnih odpadkov v letu 2011
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Moj dom

Letos smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in
uvedli ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških
odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. V
zimskem času se količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar
že opažamo pri praznjenju vaših zabojnikov. Zato smo se od-
ločili, da v zimskem času zmanjšamo pogostost odvoza bi-
oloških odpadkov. 

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih
pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z
zabojniki za biološke odpadke. Stroški zbiranja, pre-

voza in odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v
času od 1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili.
Če bomo ugotovili, da sistem odvoza na 14 dni v predla-
ganem obdobju ne bo uspešen, bo odvoz v prihodnje celo
leto potekal tedensko oziroma se bo obdobje odvoza na 14
dni lahko tudi podaljšalo.

V krajevnih skupnostih Besnica, Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja
Sava, Hrastje, Jošt, Mavčiče, Orehek - Drulovka, Predoslje,
Stražišče in Žabnica bo prvi odvoz bioloških odpadkov po
novem urniku 6. januarja 2011. Naslednji odvoz bo 20. januar-
ja 2011.

V krajevnih skupnostih Bratov Smuk, Center (izvzeto strogo
mestno jedro), Golnik, Goriče, Huje, Kokrica, Planina, Prim-
skovo, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp in Zlato
polje bo prvi odvoz bioloških odpadkov po novem urniku 13.
januarja 2011. Naslednji odvoz bo 27. januarja 2011.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

V času od 1. januarja do 31. marca 2011 
bo odvoz bioloških odpadkov 

potekal na 14 dni.

V zimskem času spremenjen urnik 
odvoza bioloških odpadkov



Prvi od javnih dogodkov v ob-
novljeni hiši umetnikov na Tom-
šičevi v Kranju je bil na prvi dan
letošnjega decembra, ko je Lea
Pisani predstavila knjigo o kul-
turi oblačenja z naslovom Oble-
ka - kaj, kdaj, kako.

Dejstvo je namreč, da se prav
vsi vsak dan oblečemo. Pri tem
se mnogokrat vprašamo, ali
bomo obleko sploh znali kupiti,
pa tudi kaj izbrati za različne
priložnosti. Nakelčanka Lea Pi-
sani, ki zadnja leta sicer živi na
Krasu, je končala univerzitetni
študij oblikovanja tekstilij in ob-
lačil na Naravoslovnotehniški
fakulteti v Ljubljani in kot sve-
tovalka za celovito podobo
osebnosti številnim pomaga pri
oblikovanju videza. Je tudi pre-
davateljica na Visoki šoli za di-
zajn v Ljubljani. Načrtuje celos-

tno izvedbo različnih uniform,
zanima jo vpliv videza na uspeh
posameznika in še marsikaj.
Tako ni čudno, da je o tem napi-
sala tudi knjigo. ”Knjiga ni le
moje delo, je sad dela in znanja
veliko ljudi, mnogih izkušenj in
zato sem vesela, ker je poslala
nekakšna poslanka slovenskega
oblikovanja,” je ob predstavitvi
knjige v Layerjevi hiši povedala
Lea Pisani, ki v knjigi ponuja
mnogo zanimivih tem, med dru-
gim tudi, kako se oblačimo Slo-
venci.

”V prejšnjem sistemu Sloven-
ci nekako nismo gojili kulture
oblačenja, zato imamo nekakšen
primanjkljaj. Kljub temu se zna-
mo odlično obleči, imamo raz-
lične sloge, čudovite oblikoval-
ce. Vendar določenih detajlov,
ki bi nam bili položeni v zibko,

nimamo. Zato je ta knjiga name-
njena tudi tistim, ki hočejo nare-
diti oblačenju piko na i,” je po-
vedala Lea Pisani, Petra Kejžar

Puhar pa je ob predstavitvi pre-
brala tudi nekaj zanimivih od-
stavkov iz knjige. 

Vilma Stanovnik

Lepota in moda
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Kultura oblačenja z Leo Pisani
V obnovljeni Layerjevi hiši v Kranju je Nakelčanka Lea Pisani predstavila knjigo o kulturi oblačenja, 
v kateri bomo prav vsi lahko našli odgovore, na katerega od včasih kar zapletenih vprašanj, kako se

obleči ob različnih priložnostih.

Lea Pisani je knjigo o kulturi oblačenja predstavila v prenovljeni Layerjevi hiši. 

Art optika, Bleiweisova 14, Kranj. Naročite 
se po telefonu št.: 059 07 02 50 

ali na: art.kr@artoptika.si, www.artoptika.si

V naših okulističnih ambulan-
tah ART optike izvajamo 
okulistične preglede s 
koncesijo. To pomeni, da
pridete v našo ambulanto 
brez napotnice. Z zdravstveno 
kartico pri nas opravite 
okulistični pregled, stroške
pokrije ZZZS. 

Kadrovsko zasedbo s specialisti
okulisti prirejamo potrebam 
pacientov, tako pri nas skorajda
ni čakalne dobe. Velika 
prednost tovrstnih pregledov
je tudi udeležba zavarovalnic
pri nakupu očal.

Ideja za darilo

AKCIJA! 

Ob nakupu korekcijskih ali

sončnih očal Ray-Ban 

prejmete darilo. 

Akcija traja do razprodaje zalog.
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Vsak dan sprejemamo odločitve, ki vpli-

vajo na našo prehrano in zdravje.

V Nutriticonu opravljamo individualna

strokovna prehranska svetovanja s po-

dročja zdrave uravnotežene prehrane,

klinične prehrane in prehrane profesio-

nalnih ter rekreativnih športnikov. Sve-

tovanja nudimo posameznikom, trener-

jem, društvom, vrtcem, šolam, domo-

vom, okrevališčem in drugim ustano-

vam, ki skrbijo za zdravo in/ali dietno

prehrano določenih ciljnih skupin ljudi.

ZDRAVA IN URAVNOTEŽENA 

PREHRANA
●  od 2 do 102 let
●  v nosečnosti in med dojenjem
●  med uvajanjem mešane prehrane 

pri dojenčkih

●  pri neješčih malčkih in otrocih
●  ob nenapredovanju na telesni teži

KLINIČNA PREHRANA
●  pri sladkorni bolezni pri 
●  pri prekomerni telesni teži in debelosti
●  pri alergiji in intoleranci na hrano 
●  pri kroničnih črevesnih obolenjih 
●  pri povišanih trigliceridih in holestrolu 
●  pri srčno žilnih zapletih
●  pri osteoporozi

ŠPORTNA PREHRANA

Specializirani smo za športno prehrano

otrok, mladostnikov in odraslih, ki se in-

tenzivno ukvarjajo s športom (plavanje,

tek, biatlon, triatlon).

Nudimo izdelavo usmerjenih jedilnikov

za posameznega športnika glede na ko-

ličino in intenzivnost treninga in tekem

v sodelovanju s športnimi zdravniki.

Svetovanje opravlja Andreja Širca Čam-

pa, klinična dietologinja, ki ima bogate

izkušnje na področju zdrave uravnote-

žene prehrane, še mnogo več pa na po-

dročju dietoterapije pri sladkorni bolez-

ni, celiakiji, alergijah, debelosti, kronič-

nih ledvičnih obolenjih, črevesnih obo-

lenjih, kot tudi na specifičnih področjih

prehrane onkološkega bolnika, motenj

metabolizma in motenj hranjenja, saj je

13 let delala kot vodilna dietologinja na

Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Na posvet se lahko naročite preko naše

spletne strani www.prehranskosvetovanje.si

ali po elektronski pošti oz. preprosto

pokličite po številko 04/27 919 70.

Zdravje je vaše. Poskrbite zanj!

Prehransko svetovanje Andreja Širca Čampa s.p 
Prehranska poslovalnica, Poslovna cona A18, 4208 ŠENČUR

t: 04 27 919 70, f: 04 27 919 66
email: info@prehranskosvetovanje.si
www: prehranskosvetovanje.si 
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Potrebujete prehransko 
svetovanje?
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V teh mrzlih dneh, ko se temperature zunaj
gibljejo pod lediščem, ko s pogledom skozi
okno vidimo le bele obrise in ko komaj
čakamo, da se nekako pogrejemo, pa četu-
di s skodelico toplega čaja. Če ste se pre-
poznali v teh besedah, potem je obisk
savne ravno pravšnja stvar za vas!

Ponekod po svetu so savne obvezna
oprema vsakega doma že dolgo časa, pri
nas, Slovencih, pa postajajo aktualne šele
zadnjih nekaj let. Vse bolj se zavedamo,
kako pomembni so ti vroči prostori za naše
zdravje, saj s potenjem v savni krepimo
imunski sistem, kar je zelo pomembno v
teh mrzlih mesecih, ker postajamo bolj
odporni na mraz in tudi težje zbolimo.

Poleg zasneženih cest pa nam skrbi
povzroča tudi tempo življenja in seveda na-
porna služba. Zato po stresnem delavniku
še kako prija počitek, kjer se sprostimo in
odklopimo možgane, če s počitkom lahko
storimo še kaj za svoje zdravje, zakaj torej
ne bi tega počeli v savni?

Vroč zrak povzroča obilno potenje, zato
se iz našega telesa izločajo strupi, tako se
nam izboljša delovanje srca in ožilja, v času
prehladov pa nas varuje pred infekcijo. Tudi
po športni aktivnosti je obisk savne odličen
za odpravljanje napetosti v mišicah, kar je
zelo pomembno za regeneracijo, saj imate
manj ali pa sploh nimate t. i. ˝musklfibra˝.
Savna v kombinaciji z masažo pa je popol-
na sprostitev, ki jo lahko ponudite svojemu
telesu!

Najpogosteje se uporabljajo finska, turška
ter infra-rdeča savna: 

Suha finska savna je najbolj vroča od vseh
savn. Ima temperaturo med 70 do 100
stopinj Celzija in okoli 10 odstotkov
vlažnosti. Vlažnost v savni lahko povečuje-
mo s polivanjem pregretih kamnov, ki so
položeni na peči. V vodo, s katero poliva-
mo, lahko damo aromatična olja in si s tem
pričaramo moč arom ter se še dodatno
sprostimo. Po savnanju je dober kratek tuš
z mrzlo vodo ali uporaba ledu v ledeni sobi.
Po kopeli je obvezen počitek in to minimal-
no 15 minut. 

Turška ali parna savna je bolj hladna od
finske, a zato bolj vlažna. Za želene učinke
in dobro počutje je dovolj od 45 do 55
stopinj Celzija. Zaradi visoke vlažnosti in
arom olj, ki se pogosto uporabljajo v parni
kopeli, neverjetno pozitivno vpliva na 
dihala (inhaliranje). Toplota pospeši cirku-
lacijo v telesu, kar blagodejno vpliva na
sprostitev napetosti v mišicah, para poma-
ga odpreti pore in s tem pripomore k na-
ravnemu čiščenju kože, ki postane nežna in
gladka. Ta učinek lahko še povečamo s
tem, da uporabimo morsko sol, s katero
natremo telo in naredimo v bistvu nežni
piling kože.

V primerjavi s finsko (klasično) savno in
turško savno (parno kopeljo) pridobiva in-
frardeča savna na veljavi šele v zadnjem
času in je marsikomu manj znana oblika
uporabe savne. V finski savni se s pomočjo

grelcev segreva zrak v prostoru, v turški
savni pa se prostor ogreva s paro. To
pomeni, da obe različici savne telo segre-
vata od zunaj navzven, medtem ko je pred-
nost infrardeče savne njena sposobnost,
da posameznika v njej ogreva neposredno
(od znotraj navzven). Infrardeča toplota se
vsrka od 4 do 5 cm globoko v človeško telo
in tako segreva področje, kjer se nahaja
največji delež maščobnih oblog. Poleg
tega z obiskom infrardeče savne pospešu-
jemo razstrupljanje telesa, izboljšujemo
krvni obtok ter krepimo imunski sistem.

Vedno več wellness centrov po Sloveniji
uporablja aromaterapijo, ki je ena od alter-
nativnih oblik zdravljenja in terapij, kjer se
uporabljajo eterična olja. S pomočjo teh olj
izboljšamo zdravje, telesno in duhovno vital-
nost. Skozi vohalni sistem človeka vonjave
vplivajo na možgane. Različni vonji pomaga-
jo telesu k sprostitvi in splošnemu dobremu
počutju. Tako kot na nas lepo in dobro vpli-
vajo parfumi, ravno tako na nas prijetno vpli-
va vonj, ki ga dodamo prostoru, ko gremo na
primer v savno. Poleg prijetnega učinka
savne in visoke temperature z aromo
dosežemo še večji učinek savnanja.

Torej, za vse tiste, ki bi se radi sprostili po
napornem dnevu, za vse, ki se želite spočiti
po težkem treningu ali tekmi, za vse, ki
želite ostati zdravi, ter za vse, ki se radi raz-
vajate ... storite nekaj zase in za svoje telo ...
obiščite savno!

Pravi čas za obisk savne



Lisca je tudi letos predstavila modne smer-
nice za pomlad in poletje 2011. Modno popo-
tovanje so zaznamovali trendovski, zapeljivi,
ekskluzivni in čutni modeli perila in kopalk. 

Predrzna nedolžnost prosojnosti, ki ji piko
na i dajo kristali swarovski, in dramatičen vi-
dez laser cut trakov. Damski modeli so zači-
njeni s čutnim vezenjem pomladnih lističev
in ženstvenim plisejem v beli, zeleni in koral-
ni barvi. Romantični odtenki ciklame, tro-
bentic in zelene rose. Pin-up moda in retro
vzorci z mornarskim pridihom. Glamuroz-

nost in eleganca, ujeta v drzne linije, s prefi-
njenimi kristali v barvi smaragdov in v gra-
fičnih potiskih. Žlahtni materiali, drzni izrezi
in ženstvena ekstravaganca - perje z bleščica-

mi, srebrno zlata čipka, saten in imitacija 
usnja so tokrat združili prestiž, dramatičnost
in fatalnost.

Alenka Brun, foto: Tina Dokl

Lepota in moda
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Trgovina z rabljeno
otroško opremo

Donova 2, Medvode, tel.: 01/3616 126

odprto od ponedeljka do petka 
od 9. do 12.30 in od 15.30 do 18.30,

v soboto od 9. do 12. ure
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VSEM VOŠČIMO SREČNO NOVO LETO ❄❄❄❄

● Kavitacija in limfna drenaža 70 eur70 eur,
ob paketu treh kavitacij z limfno drenažo
3 mišične stimulacije GRATIS, ob paketu
petih kavitacij z limfno drenažo šesta
GRATIS
● Zmanjšanje celulita z body wrapp
tehniko/paket 10-ih terapij 1180 eur80 eur ,
ob paketu 10-ih terapij dve sprostitveni
obrazni maski GRATIS
● Glajenje gub z jade liftingom 29 eur29 eur,
ob paketu 10-ih terapij tri  obrazne lifting
maske GRATIS

● Klasična nega obraza 35 eur35 eur, ob negi
obraza parafinska obloga rok GRATIS  

Novo! V mesecu decembru vam 
ponujamo novo storitev.

Mikrodermabrazija ali diamantni 
peeling. Je uspešna metoda, ki zagotavlja
hitro, nežno in učinkovito, predvsem pa
nebolečo nego kože. 

Zagotovljen uspeh je pri naslednjih
težavah:
● gube in gubice
● koža poškodovana od sonca
● nosečniške ali starostne pege
● akne in brazgotine, ki so posledica aken
● brazgotine
● celulit 

Akcijska ponudba od 11. 11. 2010 do konca januarja 2011!

Kozmetični
salon 
Kozmetični
salon

Petra Belančič s.p.
Škofjeloška cesta 8, 4000 Kranj
Telefon: 040/833-094

Delovni čas:
Pon., čet. 15.00-20.00
Tor., sre. 8.00 -16.00
Pet. 14.00 - 20.00
Sobote po dogovoru.

Dobrodošli v našem salonu, veseli bomo vašega obiska.

Vroče v zimskih dneh
Tradicionalno modno popotovanje, ki vedno znova navduši. Trendovsko, zapeljivo in čutno.



V decembru

-15%
na vse masaže!

masaže | savne | kopeli | nega obraza | manikurammmmmaas

Obiščite prvi in edini
TAJSKI WELLNESS CENTER

Darilni boni za vaše najdražje

v tem delu Gorenjske.

Obiščite nas v: Poslovni coni A18 v Šenčurju.
Tel: 059 041 790; GSM: 040 234 436

Delovni čas: pon-sob od 10.00 do 21.00, v nedeljah po dogovoru
Več o naši ponudbi si oglejte na www.beli-lotos.si.

Med 10. in 14. uro

-20%
na vse storitve!



Navdušeno nad novim videzom smo Mimi
pospremili še v trgovino Mana, kjer ji je
prijazna svetovalka pomagala poiskati
oblačila, primerna za njeno postavo. Mimi
se je odločila za modne hlače z ozkimi
hlačnicami, tuniko in mehko jopico s
kratkimi rokavi. 
Tunika 12,99 EUR, jopica 14,99 EUR,
hlače 17,99 EUR. Čevlje smo si za namen
fotografiranja sposodili v trgovini Mass,
za kar se jim zahvaljujemo.

Poslovili smo se od nasmejane in vidno
zadovoljne Mimi, ki je s svojim novim 
videzom več kot zadovoljna. 

Kranjčanka predstavlja
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Stilska preobrazba
Ko je 57-letna Mimi Rozman iz Srakovelj v Gorenjskem glasu prebrala, 
da iščemo kandidatke, ki želijo ”osvežiti” svoj videz, je takoj vedela, 
da se mora prijaviti. Ko smo jo poklicali in ji povedali novico, je od 
veselja skoraj zavriskala v telefonsko slušalko. Dobili smo se v četrtek 
zjutraj v studiu telesne estetike Stelinea v Kranju, kjer nas je v novih
prostorih pričakala lastnica studia Polona z ekipo. 

Po strokovnem posvetu se je prva dela
lotila frizerka Eva. Ker ima Mimi tanke in
redke lase, se je odločila za nekaj 
pramenov in barvanje s preparati, ki niso
agresivni do las in jim dajo lesk. Striženje
zaradi že tako kratkih las skoraj ni prišlo v
poštev, zato se je Eva osredotočila na ob-
likovanje asimetričnega ”frufruja”.
Striženje + barvanje = 53 EUR

Kozmetičarka Majda je Mimi oblikovala obrvi in dlačice nad zgornjo ustnico. Naredila ji je
piling in masažo rok ter nohte nalakirala z lakom v naravnem odtenku.  Oblikovanje
obrvi in depilacija brčic = 5 EUR vsaka storitev, Spa Alessandro manikura = 20 EUR

Ker ima Mimi zelo občutljivo kožo, 
nagnjeno k rozaciji, ji je vizažistka Saša
Godejša na obraz najprej nanesla kremo
proti kuperozi, ki ublaži rdečico, nato pa še
tekoči puder, ki kožo dodatno zaščiti pred
zunanjimi vplivi. Oči je osenčila v naravnih
odtenkih, ki poudarijo barvo oči, se 
skladajo z barvo las in kože. Maskara, ki jo
je Saša uporabila, je posebej primerna 
za starejše, saj se dobro oprime, se ne 
razmaže, spere pa se že s toplo vodo. Lička
je rahlo zasenčila z bronzerjem, saj bi
rdečilo še dodatno poudarilo rdečico. 
Ustnice je obarvala s šminko v jesenskih
rjavo-zlato-rdečih odtenkih, za večerni ali
praznični videz pa bi morala nanje nanesti
še lip gloss. Ličenje z vrhunskimi izdelki
= 60 EUR

Polona, Mimi pred preobrazbo, 
Eva in Majda

Pripravila: Dina Kavčič
Foto: Tina Dokl
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Tania Mendillo je ustvarila devet pravljičnih fotozgodb z naslovom ”Samo
svoja ali samo samosvoja?”, ki so jim posebno noto dodali karakterji igral-
cev, ki jih je avtorica povabila k sodelovanju. Trnuljčico in njenega princa sta
upodobila Anja Križnik Tomažin in Gašper Jarni, temperamentna Alya je
imela vlogo Ivane Orleanske, Sabina Kogovšek Zrnec je odigrala malo
morsko deklico, Savina A. Ritter Pepelko, v glavnih vlogah Alice v čudežni
deželi sta Katarina Čas in Violeta Tomič. Vlogi v pravljici Deklica z vžigali-
cami je avtorica zaupala kreatorju Miru Mišljenu in pripadnici rodu Veselo-
gorskih vitezov Sari Šolar, Marika Savšek je postala Snežna kraljica, drušči-
no Treh mušketirjev so odigrali Huberto Široka, Aljoša Bagola in Andrej
Hajdinjak. Prva pravljica, ujeta v fotografski objektiv Tanie Mendillo je
nastala na Dunaju, sicer pa je gostoljubje ponudilo več slovenskih gradov,
med njimi Ljubljanski grad, ki je tudi gostitelj prve razstave, ki so jo odprli
8. decembra v Galeriji ”S” in bo na ogled do 9. januarja. S. K. 

Imate radi pravljice

Trnuljčico in njenega princa sta upodobila Anja Križnik Tomažin in Gašper Jarni. 
Scenarij, scenografija, make-up in styling ter fotografija je avtorsko delo Tanie Mendillo. 
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Obilo dobre muzike 
Da v Kranju ne manjka dobrih glasbenikov, v teh decembrskih dneh spoznavamo na vsakem koraku, 
naj bo na koncertu učiteljev Glasbene šole, njihovih učencev, ki jih je obiskal tudi Miklavž, ali pa na

božičnem koncertu Pihalnega orkestra MO Kranj.

Učitelji kranjske glasbene šole so na najboljši način dokazali, da so naši mali
glasbeniki v dobrih rokah.

Občinstvo je sopranistko Francko Šenk ob petju arije iz opere Faust spremljalo z
odprtimi usti.

Vsestranskega Tomaža Kukoviča, po poklicu pa odličnega klarinetista, je v latino
ritmih spremljal kitarist Uroš Usenik.

Učiteljica violine Oksana Pečeny je požela izjemen aplavz z živahnim Montijevim
Čardašem.

Najmlajše učence Glasbene šole Kranj je obiskal tudi Miklavž. Z veseljem so mu
pokazali, kaj vse so se to jesen naučili v Glasbeni šoli, kar je dobri mož znal tudi
nagraditi. 

Pihalni orkester je nastopil na tradicionalnem koncertu v Prešernovem 
gledališču. Pod vodstvom Mateja Rihterja so navdušili tudi z znanimi melodijami
iz sveta filma.
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Slab teden pred Velikim božičnim koncertom, ki ga bo tudi letos
Gimnazijski simfonični orkester z Dekliškim zborom, Fantovsko vo-
kalno skupino in številnimi gosti odigral v razprodani Gallusovi dvo-
rani Cankarjevega doma v Ljubljani, so na gimnazijskem ”starem pla-
cu” mali božični koncert pripravili gimnazijci sami. ”Vsi sodelujoči
na koncertu so letošnji dijaki Gimnazije Kranj in lanski dijaki Gim-
nazije Kranj! Pri nastajanju koncerta ni sodeloval noben mentor ali
profesor,” so akterji glasbenega dogodka zapisali v vabilu in nam po-
slušalcem med vrsticami dali vedeti, da so ena mala opozicija velike-
mu koncertu, ki je v vseh teh letih razširil svoje veje tudi že zunaj
gimnazije in v njem igrajo tudi številni najeti glasbeniki, ki, roko na
srce, seveda lahko zagotovijo tudi večjo kvaliteto in zahtevnost pro-
grama koncerta. Ideja in organizacija je bila v rokah treh dijakov:
Bele Horvata, Aydina Huzejrovića in Boštjana Liparja, ki so seveda z
vsemi nastopajočimi poskrbeli, da je polna gimnazijska dvorana nav-
dušeno ploskala. Najbrž zaradi ideje, nekoliko uporništva, predvsem
pa zaradi dobre muzike.

In pri njej bomo ostali tudi na tem mestu. Po uvodnih klasikah s
Chopinom in J. S. Bachom, se je koncert prevesil v jazzovske ritme.
Zasedba Bela Horvat (violina, klavir), Janez Sagadin (bobni), Matej
Slavec (bas) in Boštjan Lipar (kitara) je, tako kot cela dvorana v po-
slušanju, o to ne dvomim, izjemno uživala v muziciranju jazzovskih
klasik. Fantje, ki so se duhovito pustili poimenovati Sveta četverica,
so na oder vabili različne goste od inštrumentalistov do pevk solistk
in širših vokalnih zasedb, poslušali pa smo znane napeve, kot so I got
rhytm, Summertime, Watermelon man, On Broadway... za jagodo na
smetani pa še taka prvaka, kot sta skladbi A Perfect day in Hit the
road Jack. 

Kaj dodati? Gimnazijski mulci niso kar tako, nasprotno, so pravi
carji. Dokazali so, da med gimnazijci ne manjka dobrih glasbenikov,
ki hočejo to tudi pokazati, pa naj bo to v velikem orkestru, kar se tudi
počne bolj na veliko, ali v takih koncertih, kot je bil ta, o katerem pi-
šem. Vse je dobrodošlo, vse je lahko v ponos, gimnaziji in Kranju. In
bržkone je tudi prav, da mladi ljudje v sebi gojijo tudi nekaj uporni-
štva. Kadar ga pokažejo na tak način, bo z njimi tudi množica. 

Igor Kavačič

Ni zime za dobro muziko 
Kranjski gimnazijci nimajo samo velikih orkestrov, ampak tudi male bande, ki so samo gimnazijski.

En fantovski Jingle Bells v izvedbi Svete četverice in gimnazijskih pevcev, 
v ozadju basist Matej Slavec  Foto: Matic Zorman

V organizaciji Kulturnega zavoda Creinativa se dve leti vrstijo sejmi
plošč, na katerih se srečujejo zbiralci raritet, a tudi vsi večji glasbeni
navdušenci in poznavalci. Vinilke so plošče, ki so bile vsaj osemdeset
let vodilni medij, na katerega se je snemala glasba. V zavodu Creina-
tiva že drugo leto prirejajo sejme, na katerih razstavljavci prodajajo
rabljene in nove vinilne plošče, ki jih seveda lahko poslušamo na
gramofonih, v ponudbi pa so tudi zgoščenke in še kakšen tretji nosilec
zvoka. ”Sprva smo sejme prirejali v prostorih Creinative na sejmišču,
zdaj pa smo se preselili na Glavni trg v prostore nekdanje blagovnice

Savnik, kjer smo bolj vidni in tudi dostopni za širše občinstvo, ne le
poznavalce, ki redno prihajajo na naše sejme bodisi kaj prodat, še bolj
pa kupit,” je povedal vodja Creinative Milan Nardin. Medtem ko smo
si sredi novembra ogledali manjši tak sejem, bo od 17. do 19. ure ”pr
Savnik” potekal 11. mednarodni sejem plošč, na katerem bodo sode-
lovali tudi razstavljavci iz Avstrije, Italije in Hrvaške ter seveda vsi
vidnejši ponudniki plošč iz Slovenije. Na voljo bo tudi nekaj
primerkov gramofonov, kot zanimivost pa tudi stari filmski plakati, ki
so pred trideset in več leti vabili v kinematografe. Igor Kavčič

Vinilke, ja prav vinilke
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Igrajo se glasbo
S programom Glasbeni Krice Kracki predšolski otroci razvijajo

veselje do glasbe in pridobivajo na razvoju.

V program Glasbeni Krice Kracki - Igrajmo
se glasbo je v tej sezoni vključenih 33
predšolskih otrok. ”Namenjen otrokom od
drugega do petega leta starosti, ki se inten-
zivno razvijajo na vseh področjih. Z roj-
stvom so s seboj prinesli dispozicije, ki se
ob ugodnih spodbudah lahko dobro razvi-
jajo in rastejo, ob neugodnih pa tja do os-
mega leta lahko že zakrnijo. Tako je tudi z
glasbeno dispozicijo. Prej, ko otrok dobi
glasbene spodbude iz okolice, hitreje in
bolj intenzivno se razvija. S tem pa ne pri-
dobiva samo na razvijanju melodičnega in
ritmičnega posluha, temveč tudi na
splošnem telesnem, umskem in čustvenem
razvoju,” pravi glasbena pedagoginja Moj-
ca Pavlič Drnovšek, ki vodi Glasbene Krice
Kracke.

Otroci so razvrščeni v štiri starostne
skupine. Pouk traja eno uro, poteka pa v

mali sobi Krice Krace hiše na Tomšičevi 14 v
Kranju. ”Pri dve- in triletnih otrocih je ob-
vezna prisotnost staršev, pri štiriletnikih so
starši prisotni na željo otrok, bolj za
občutek varnosti, pri petletnih otrocih pa
niso več prisotni,” pojasnjuje Mojca. Dvelet-
ni otroci so razdeljeni v skupini Polžki
(torek, 16.30) in Konjički (četrtek, 16.00),
triletni Krompirčki se zbirajo ob četrtkih ob
17. uri, uro kasneje se srečujejo štiriletne
Prestice, skupina petletnikov Flavtice pa se
zbira ob torkih ob 17.30.

Vsaka dva meseca pripravijo nastop s
povzetkom vsega, kar se je v tem času odvi-
jalo na uricah. Tako je bilo tudi v začetku
decembra, ko se je veliki sobi Krice Krace
hiše razlegalo prisrčno petje in igranje na
mala glasbila. Nastopi otrok in staršev so
bili sproščeni in veseli, za konec pa sta
nastopila še Mojca in Kaličopko.

Angelček 
iz papirja

Potrebujemo: papir, škarje, lepilo,
čopič ali paličico za nanašanje lepila,
steklenici različnih premerov (za navi-
janje papirnih valjev).

Postopek: Za trup naredimo papirni
valj in ga na eni strani (notranji) pre-
mažemo z lepilom. Tulec ovijemo v
repek. Za glavo naredimo še ožji papirni
valj, ga premažemo na notranji strani z

lepilom in premazano stran stisnemo
preko repka. Stičišče obeh delov je vrat
angelčka. Na ožjem valju izrežemo lase. 

Za roke izdelamo tanjša valja, ju z no-
tranje strani premažemo z lepilom in
stisnemo skupaj, izrežemo še dlan. Roki
z lepilom pritrdimo na trup. Iz prepog-
njenega papirja izrežemo krila, raz-
grnemo papir in krila pritrdimo an-
gelčku na hrbet. Uredimo še frizuro,
lahko mu izdelamo ovratnik, čipke
okrog oblekice, narišemo obraz, ga
poškropimo s svetlečim sprejem ...

Krice krace prireditve
PETKOVE PRIREDITVE - vsak petek, ob 17.30 v Otroškem kulturnem centru Krice krace

na Tomšičevi 14 v Kranju. Vstopnina 3,50 evra.

17. decembra: ŽABICA IN SONČEK, Lutkovno gledališče Zapik
24. in 31. decembra: predstave odpadejo

7. januarja: MAČEK ERNEST, Lutkovno gledališče Nebo
25. decembra in 1. januarja: odpade EKO pod zeleno smreko
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26. in 27. december
od 17.00 do 20.00 ure

www.tourism-kranj.si

Razstava jaslic  18. dec. -  6. jan.
*ob rednih vodenih ogledih

20. do 23. dec

Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2.
Število obiskovalcev na predstavo je omejeno.

ob 17.00 uri

”To bo dvoboj za gledalce, da bodo lahko videli, kako igrava. Oba
se poznava, trenirava skupaj, tako da se bova potrudila prikazati na-
jboljšo igro,” je teniški igralec Blaž Kavčič napovedal ekshibicijski
dvoboj z Grego Žemljo, svojim klubskim kolegom Teniškega kluba
Triglav Kranj. Na domačem igrišču v Kranju sta se pomerila 9. de-
cembra. Rezultat je bil neodločen. 

Za obema je najuspešnejša sezona doslej. Kavčič je bil marca že na
96. mestu lestvice ATP, višje kot katerikoli Slovenec v zgodovini.
Žemlja je bil na 111. mestu. Za velik uspeh štejeta njuni zmagi v
prvem kolu Grand Slam turnirja Roland Garros v Parizu. Sta tudi naj-
bolj zaslužna, da se je slovenska reprezentanca za Davisov pokal
uvrstila v 1. Evro afriško skupino. Z decembrom sta začela s
pripravami na novo sezono. V letošnji sta zamenjala trenerja. Kavčič
od septembra vadi pod vodstvom romunskega trenerja Adriana
Voineje, pomoč pri treningih pa mu nudi glavni trener kluba Marko
Por. Žemlja pa je sredi leta začel sodelovati z Davidom Lenarjem,
medtem ko za njegovo kondicijsko pripravljenost skrbi Anton Erlah -
Fonza. Kot napovedujejo, bosta oba igralca v kratkem postala tudi
standardna člana svetovne stoterice teniških igralcev, pravijo pa, da
sta sposobna priti tudi med najboljših petdeset.

Odlična sezona je tudi za ekipo TK Iskratel Triglav Kranj, ki je os-
vojila naslova državnih ekipnih članskih prvakov tako v moški kot v
ženski kategoriji. Pohvalijo pa se lahko še z odličnimi rezultati mlaj-
ših igralcev. Hana Mraz (letnik 1998) je osvojila naslov državne

prvakinje do 12 let in zmagala na mednarodnem prvenstvu Tennis
Europe do 12 let v Kopru, Anže Arh (letnik 1999) je uvrščen na 1.
mesto, Kristina Novak (letnik 2000) pa na 3. mesto lestvice do 12 let
v Sloveniji. Maja Bertoncelj, foto: Matic Zorman

Loparja prekrižala najboljša Slovenca
V Kranju sta se v ekshibicijskem dvoboju pomerila teniška igralca Blaž Kavčič in Grega Žemlja, člana

Teniškega kluba Triglav Kranj, za katerima je ena najuspešnejših sezon v zgodovini. 

Utrinek z ekshibicijskega dvoboja v Kranju: Grega Žemlja (levo) in Blaž Kavčič 
s spominom na Roland Garros, kjer sta se oba uvrstila v drugi krog.



Letošnje evropsko prvenstvo v kratkih ba-
zenih na Nizozemskem je prineslo kar nekaj
radosti v slovensko reprezentanco, saj smo se
skupaj s plavalci in plavalkami veselili štirih
odličij. Dve medalji, srebrno in bronasto, je
na 100 metrov mešano in 100 metrov delfin
osvojil Peter Mankoč, srebrno na 400 metrov
mešano je dobila Anja Klinar, svoje prve me-
dalje na veliki tekmi pa se je razveselila 20-
letna Kranjčanka Tanja Šmid. 

”Tri srebrne in ena bronasta medalja, poleg
tega pa še deset uvrstitev v finale ter novi dr-
žavni rekordi so več, kot smo si pred odho-
dom na prvenstvu upali želeti. V novo sezo-
no smo šli namreč malce s strahom, saj smo
se zavedali, da bo obdobje po hitrih kopalkah
lahko za marsikoga stresno. Pričakovati je
bilo namreč, da bodo rezultati začeli padati.
Zato podatek, da smo še vedno sposobni do-
segati nove absolutne državne rekorde, govori,
da so rezultati naših plavalcev vrhunski in da
si take lahko obetamo tudi v prihodnje,” je ob

vrnitvi z Eindhovna poudaril selektor naše re-
prezentance, Kranjčan Roni Pikec, ki je te dni
našo reprezentanco že odpeljal na svetovno
prvenstvo v kratkih bazenih v Dubaj. 

Za pot v Dubaj pa se ni odločila najmlajša
od naših treh dobitnikov medalj, Tanja
Šmid, ki letos plava za kranjski Triglav. ”Na
evropsko prvenstvo sem šla s ciljem, da se
domov vrnem z medaljo. Sedaj lahko rečem,
da sem zelo zadovoljna, ker mi je to uspelo in

imam srebrno medaljo. S trenerjem pa sva se
odločila, da ne potujeva v Dubaj,” je poveda-
la Tanja Šmid, njen trener Borut Petrič pa je
dodal, da je sedaj čas, da se Tanja malce spo-
čije, nato pa se začne pripravljati na svetovno
prvenstvo v 50-metrskih bazenih, ki bo v
Šanghaju. ”To svetovno prvenstvo se mi zdi
zelo pomembno zato, ker bo že uvod za olim-
pijske igre v Londonu,” je poudaril Borut
Petrič, ki je zadovoljen s programom selek-
torja Ronija Pikca, saj je Tanja pred dobrim
letom in pol že namerava zaključiti plavalno
kariero, nato pa se je odločila, da vendarle
nadaljuje s tekmovalnim plavanjem.

S tekmovalnim plavanjem pa vztrajata še
dva Triglavova plavalca, ki se z Nizozemske-
ga nista vrnila z medaljama, jih pa imata v
svoji zbirki iz prejšnjih prvenstev, Anja Čar-
man in Emil Tahirovič. Zlasti Emilu je za
novo odličje zmanjkalo le malo, saj je v dis-
ciplini 50 metrov prsno osvojil peto mesto.
Tako Anja kot Emil naj bi bila med sloven-
skimi plavalci na bližnjem svetovnem prven-
stvu v kratkih bazenih v Dubaju, a se je Anja
nastopu odpovedala zaradi poškodbe, Emil
pa zaradi bolezni. 

Vilma Stanovnik / Foto: Tina Dokl
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Prva medalja z velike tekme
Kranjčanka Tanja Šmid je na evropskem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih v Eindhovnu dobila 
svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih, saj je v disciplini 200 metrov prsno osvojila drugo mesto.

Tanja Šmid je v Eindhovnu na evropskem prvenstvu v plavanju osvojila svoje prvo odličje na velikih tekmah,
srebrno medaljo v disciplini 200 metrov prsno.

Medtem ko so se najboljši evropski plavalci 
merili v Eindhovnu, pa je PK Triglav v Kranju
pripravil 27. Špelin in Vesnin memorial, tek-
movanje, ki tradicionalno poteka v spomin na
dve odlični Triglavovi plavalki, Špelo Rebolj in
Vesno Praprotniki ki sta umrli v tragičnih nes-
rečah. Letos se je tekmovanja udeležilo 526
plavalcev in plavalk iz 37 domačih in tujih klubov.
Disciplini, posvečeni Špeli in Vesni, sta bili 800
metrov prosto in 100 metrov delfin. Na 800
metrov je med moškimi zmagal Jan Karel Petrič,
med ženskami pa Nika Karlina Petrič (oba Triglav
Kranj). Na 100 metrov delfin je bil med moškimi
najhitrejši Matjaž Zorman (Triglav Kranj), med
ženskami pa Tijana Vukanovič (Vojvodina N.
Sad). 
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Športni klub Sunrise s Hrušice je v
letošnjem letu začel izvajati vadbo
fly-box po vsej Sloveniji. Kot pravi 
izumiteljica vadbe Sanela Trako,
trenerka borilnih veščin in fitnesa,
je fly-box aerobna vadba, ki je kom-
binacija borilnih veščin, fitnesa, lati-
no aerobike, taičija in različnih
športov. "Meni fly-box vadba pome-
ni način življenja. Ustvarila sem jo z
veliko 

volje in ljubezni do življenja, polne-
ga pozitivnih aktivnosti. Pomeni mi
svobodo in nekaj, kar nikoli ne bo
izgubilo smisla v mojem življenju. S
širjenjem vadbe fly-box po Sloveniji
in drugod pa želim sporočilo o svo-
bodi, ki jo prinaša aktivno življenje,
prenesti do ljudi. Sledim sloganu
Nič ni nemogoče!" pravi Sanela Tra-
ko.
Vadba fly-box je nekaj posebnega in
je edinstvena, saj se pri njej zaradi
raznolikih vaj, ki niso dolgočasne,
sproščajo hormoni endorfini (hormo-
ni sreče), ki zelo blagodejno vplivajo
na počutje. To je aerobna vadba, s
katero oblikujemo celo telo, izgubi-
mo telesno težo in izboljšamo fizično

pripravljenost ter poskrbimo za do-
bro psihično počutje. Vadba je se-
stavljena iz kardio-dela za hujšanje,
ki je sestavljen iz elementov različnih
športov s poudarkom na borilnih
veščinah in je koreografsko nezahte-
ven. Sledi fitnes-del s polkilogram-
skimi ročkami in kolebnico, pri kate-
rem z različnimi vajami oblikujemo
postavo. Nato sledijo vaje za trebuh,
noge in zadnjico ter na koncu spro-
ščanje v stilu taičija, joge, pilatesa,
meditacije in ortopedskih vaj za hrb-
tenico. Vadba je primerna za vse sta-
rosti in ljudi vseh postav, saj si inten-
ziteto vadbe lahko prilagodi vsak
sam, pojasnjuje Sanela Trako. Njeno
ekipo sestavlja deset energičnih in-

štruktoric, ki vodijo treninge na raz-
ličnih lokacijah po Sloveniji. 
Vadba poteka na Gorenjskem v Kra-
nju, na Brezjah, v Radovljici, Žirov-
nici, na Jesenicah in v Kranjski
Gori. Pri vadbi inštruktorice svetuje-
jo tudi glede načina prehrane in slo-
ga življenja, pomagajo ljudem s pre-
komerno težo ter jim na podlagi
analize prehranjevalnih navad, ak-
tivnosti in ciljev sestavijo jedilnik in
program treninga. Kot je še pove-
dala Sanela Trako, svojo dejavnost
iz Slovenije nameravajo širiti tudi v
sosednje države, za začetek v Av-
strijo in Italijo. Sodelujejo tudi s štu-
dentskimi klubi in organizacijami po
Sloveniji. 

Energična vadba, s katero postaneš fit
Fly-box je nove vrste aerobna vadba, ki je kombinacija borilnih veščin, fitnesa, latino aerobike, 
taičija in različnih športov.

KUPON ZA 1 BREZPLAÈEN OBISK
OBIŠÈI NAS NA NASLEDNJIH LOKACIJAH:

JESENICE, KRANJSKA GORA, ŽIROVNICA, RADOVLJICA, BREZJE, KRANJ, LJUBLJANA,VRHNIKA, CELJE, ŽALEC,NOVO MESTO 

VELENJE, MARIBOR, KOPER, NOVA GORICA, SLOVENSKA BISTRICA, ŠMARJE PRI JELŠAH, ROGAŠKA SLATINA.

FLY-BOX je aerobna vadba za vse generacije! Sestavljena 
je iz elementov fitnesa, latino plesa, borilnih vešèin, TNZ-ja, pilatesa,
 joge, tai chija in ostalih športov z dodatki sprošèanja, kot je masaža, 

ortopedske vaje za hrbtenico in braingym sprostitvene tehnike.

Fly pomeni We fly for your 
smile, box pa energična 
vadba, s katero postaneš fit, 
ne samo vizualno, ampak tudi 
mentalno, pravi Sanela Trako.

GSM 031 340 631, e-pošta: nelly@fly-box.si 
ter spletna stran: WWW.FLY-BOX.SI

Plezalni dnevi Kranja so med 26. in 28. novembrom v športno dvora-
no na Zlatem polju privabili številne ljubitelje plezanja. Vrhunec sta bili
tekmi, ki sta šteli za državno prvenstvo. Tekma v težavnostnem plezan-
ju je bila predzadnja v letošnjem prvenstvu, je pa Kranj gostil finale v
balvanskem plezanju. Poleg tekmovalnega dela pa so v Alpinističnem
odseku Kranj pripravili še številne spremljevalne dogodke.

Na tekmi v težavnostnem plezanju je pri ženskah zmagala Ptujčanka
Mina Markovič, letos najboljša Slovenka v svetovnem pokalu. Na
odlično četrto mesto se je uvrstila Tina Šušteršič, sedma pa je bila Kata-
rina Fon (obe AO Kranj). Pri moških so bili na vrhu trije Gorenjci. Zma-
gal je mladi Domen Škofic iz ŠPO Radovljica, ki je premagal tudi Kle-
mena Bečana (ŠPO Tržič), tretji pa je bil Jure Raztresen (PK Škofja
Loka), še eden iz mlade garde uspešnih slovenskih plezalcev. Izmed tek-
movalcev AO Kranj je bil v finalu Luka Zazvonil in končal na desetem
mestu. V balvanskem plezanju je finalno tekmo pri ženskah prav tako
dobila Markovičeva pred Katjo Vidmar (PK Škofja Loka) in Matejo
Hohkraut (PK Laško). Slednja je zmagala v skupnem seštevku pred
Markovičevo in Karin Tomažič (PS Društva prosti čas). Pri moških je
bil najboljši Bečan, drugi je bil Jernej Kruder (ŠPO Celje), tretji pa Ur-
ban Primožič (PK Škofja Loka). V skupnem seštevku je slavil Kruder
pred Bečanom in Raztresnom. Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Peti plezalni dnevi Kranja
Alpinistični odsek Kranj je petič organiziral plezalne dneve Kranja, v okviru katerih je potekalo

tudi finale državnega prvenstva v balvanskem plezanju.

Na plezalnih dnevih Kranja so se plezalci najprej pomerili v težavnosti, 
nato pa še v balvanih. 
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Japonska Toyota je na nedavnem avtomo-
bilskem salonu v Los Angelesu predstavila
konceptno študijo RAV4 EV, enega prvih
športnih terencev s pogonom na elektriko.
Razvijajo ga skupaj s podjetjem Tesla Mo-
tors, serijska različica pa naj bi bila za proda-
jo na ameriškem trgu nared v letu 2012. V av-
tomobil je vgrajen Teslov električni motor, ki
naj bi imel z enim polnjenjem baterij doseg
do 160 kilometrov. Toyota in Tesla sta se za
sodelovanje dogovorila letošnjo pomlad, so-
delovala pa bosta pri razvoju električnih vo-
zil in komponent ter pri proizvodnih sistemih
in inženiringu. Toyota se je do sedaj sicer
ukvarjala predvsem z razvojem in proizvod-
njo hibridnih pogonskih sklopov, v prihod-
njih letih pa najavljajo več vozil z električnim
pogonom.  

Matjaž Gregorič

Toyota RAV4 tudi
na elektriko
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AVTOSTEKLA

MONTAŽA,
POPRAVILO 
IN PRODAJA

MENJAVA STEKEL OSEBNIM IN TOVORNIM
VOZILOM, BAGERJEM, TRAKTORJEM ...

AVTOSTEKLA JELOVČAN, d. o. o., 
Žabnica 24, Žabnica
tel.: 04/231 02 22, GSM: 041 756 188

Prihranimo vam pot na zavarovalnico. 
Cenitev poškodb ali razbitega stekla vam ocenimo

mi. Smo partnerji vseh zavarovalnic

NOVO!
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Avto

Mazda je pred kratkim vzpostavila novo
tehnologijo lakiranja, ki jo odlikujeta izbolj-
šana kakovost barve in večji lesk. Sistem
omogoča nanašanje podlage, osnovne barve
in prekrivnega laka enega za drugim brez
vmesnega sušenja. S tem se zmanjšajo izpu-
sti ogljikovega dioksida za 15 odstotkov in
hlapljive organske snovi za 17 odstotkov. V
eni od proizvodnih tovarn v Hirošimi pa je
Mazda vpeljala nov sistem lakiranja, ki v
svetovnem merilu dosega najnižje vrednosti

hlapljivih organskih snovi. Inovativna tehno-
logija ustreza visokim in doslej še ne doseže-
nim standardom za zmanjševanje izpusta
hlapljivih organskih zmesi v laku in ogljiko-
vega dioksida, ki se generira pri porabi ener-
gije za lakiranje. S to novo tehnologijo laki-

ranja dosegajo ob enako majhnem izpustu
ogljikovega dioksida kar 57 odstotkov manj-
še izpuste hlapljivih organskih zmesi v pri-
merjavi z običajnimi sistemi lakiranja na
vodni osnovi.

Matjaž Gregorič

NOVI NISSAN JUKE
MLAD IN DRZEN. 
ŽE OD 14.990€

Poraba goriva kombinirano (l/100km): 5,1 - 7,6. Emisije C02 (g/km): 134 - 175. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Novi Nissan Juke s svojim 
živahnim in mladostnim 
karakterjem vsak dogodek 
spremeni v nepozabno 
zabavo. Njegov športni videz 
in tehnološko dovršena 
notranjost v vsakem  
prebudita neustavljivo energijo, 
ki je naravnost nalezljiva.

 

Inovativni sistem lakiranja



Zanimivosti
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Dvanajst mesecev gasilcev
V okviru dogodkov Hiše kulture sta bila novembra v avli Gorenjskega glasa predstavitev koledarja in

odprtje razstave. Glavni akterji: kranjski poklicni gasilci in fotografinja naše časopisne hiše Tina Dokl.

Tokrat se je Glasova fotografinja Tina Dokl
odločila, da predstavi kranjske poklicne
gasilce na malce drugačen, a vseeno takšen
način, ki je ljudem blizu. Skupaj z njimi je
posnela koledar. Dvanajst mesecev, dvanajst
gasilcev. Še posebej je koledar paša za
ženske oči. Hkrati je naredila še dvanajst fo-
tografij, ki so bile razstavljene v avli Goren-
jskega glasa in so bile prodajne. Izklicna

cena je bila dvajset evrov, koledar pa je deset
evrov. Na koncu bo šel celoten izkupiček v
dobrodelne namene. 

Ob odprtju razstave in predstavitvi koledar-
ja so kranjski poklicni gasilci prisotnim pred-
stavili še njihov poklic, na prav poseben in
zanimiv način pa smo spoznali tudi glavne
akterje koledarja: Filipa Vodnika, Aljoša
Zalaznika, Urbana Markiča, Francija

Janca, Simona Šterna, Andreja Polajnar-
ja, Andreja Robleka, Uroša Petriča, Kle-
mena Sedlarja, Nejca Štremflja, Andraža
Šifrerja in Tomasa Felkerja.

Fantje so na koncu prejeli v dar še skodelice
s svojimi fotografijami iz koledarja, z naj-
večjim veseljem pa so kupcem koledarjev
pod svojo sliko dodali tudi lastnoročen pod-
pis. Alenka Brun, foto: Matic Zorman
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Nakup 
koledarja 
je plemenita
poteza

Polepšajte vaš dom s koledarjem 2011 s
fotografijami poklicnih gasilcev Gasilsko
reševalne službe Kranj in postavni fantje
bodo ”varovali” vaš dom kar 
celo leto!

Cena koledarja je le 10 EUR. 
Celoten izkupiček od prodaje 
gre v humanitarne namene. 
Z nakupom koledarja boste 
zadovoljni vi, pa še pomagali boste.

Koledar lahko kupite na 
Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
ga naročite po telefonu: 
04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Fotografinja Tina Dokl se je odločila, da predstavi
kranjske poklicne gasilce malce drugače. 

Kranjski poklicni gasilci so obiskovalcem predstavili
še njihov poklic.

Izkupiček od koledarjev bo šel Sončku Kranj in
sodelavcu gasilcu za invalidski voziček za sina.
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Tisti novembrski petek je padel prvi sneg, kar pa ni prepričalo nostalgikov, da bi v večernih urah ostali
doma. V dvorani Primskovo so se srečali pionirke in pionirji, mladi in stari in se v duhu prireditve Srce nam
še vedno igra, glasbe, ki so jo preigravale nove in stare kranjske pop rock skupine, zabavali in poplesovali
ter mrmrali napeve do jutranjih ur.  Alenka Brun, foto: Tina Dokl, Matic Zorman

Najstniški idol Peter Vode je s svojo ekipo pred kratkim snemal videospot na
Bledu, a jim zaradi pomanjkanja časa ni uspelo posneti vseh potrebnih kadrov.
Tako so zadnje scene ponovili v dvorani na Primskovem. Verjetno bi prišlo še
več mladine, ko bi bilo sneženje bolj prizanesljivo. 

Poslovna cona v Šenčurju je bogatejša za manjši, a simpatičen center dobrega
počutja - Beli lotos, tajski wellness center. Andrej Dolenc je ob odprtju nagovoril
prisotne in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k odprtju oziroma realizaciji ideje. 

Tretjega decembra, na občinski praznik, je župan Mohor Bogataj postal dedek.
Starša Katja Skumavec in Dejan Bogataj sta bila ob veselem dogodku 
presrečna. Ravno tako dedek, ki je povedal: ”Za rojstvo sem izvedel v času, ko
sem odpiral razstavo Fotografskega društva (FD) Janez Puhar Kranj, zato je bil
moj nagovor čustveno obarvan. Bila je 210-letnica rojstva Franceta Prešerna,
100-letnica FD Janez Puhar Kranj in ena ura od tega, kar se je rodil moj prvi
vnuk.” Na sliki so mamica Katja Skumavec in očka Dejan Bogataj s 
prvorojencem Nikom in Mohor Bogataj z življenjsko sopotnico Branko Bizjak.

Prvi sneg in topla atmosfera
Priljubljeni Peter Vode je snemal videospot tudi v Kranju, v začetku decembra - na občinski praznik, 

je kranjski župan Mohor Bogataj postal dedek; ko se srečajo pionirke in pionirji, pa dvorano na 
Primskovem napolnijo do zadnjega kotička. 
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Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: konj
Element: zrak   Vodilni planet: Merkur

Kamen: ahat   Kovina: živo srebro
Barva: rumena   Drevo: kostanj, oreh, leska 
Prednosti: človekoljubje, ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost
Značilna lastnost: odzivnost
Pred vami je dobro leto prav na vseh področjih. Ne boste samo premišljevali, kaj
vse bi bilo dobro narediti. Svetovati vsem drugim in jih usmerjati k cilju, sebe pa
vedno postavljati na stranski tir, kot da ste najmanj pomembni v svoji zgodbi. Pre-
šli boste od besed k dejanjem in vsak dan sproti se boste čudili čudežem, ki se
vam bodo dogajali. S tem, ko spremenimo sebe, se spremeni tudi naša okolica.
Izkušnja, ki jo boste imeli sredi leta, vam bo dala veliko misliti. In rezultat bo od-
visen samo od vas, tako kot vedno. Poletni meseci bodo v celoti vaši. Jesensko
obdobje bo malce naporno, saj se boste preveč razdajali. Zelo radi imate družbo,
a občasno potrebujete popolno samoto, da si naberete energije. To dajte vedeti,
če ne, ne boste imeli sreče, da bi kdajkoli uživali sami s seboj. Vaš najboljši dan
bo sreda, srečne številke so 3, 8, 13, 14, 15, 29, 38.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: kača
Element: zemlja   Vodilni planet: Jupiter

Kamen: zeleni smaragd   Kovina: baker
Barva: rožnata, zelena   Drevo: jabolko, cipresa
Prednosti: samostojnost, impulzivnost
Slabosti: vihravost, nepopustljivost
Značilna lastnost: odvisnost
Namesto da podležete negativnemu razmišljanju, raje poslušajte svoj notranji
glas, ki vam govori, da boste zmagali in morali bi ga upoštevati. Vaja dela mojstra
in vsak dan se lahko kaj novega naučite. Ovire, na katere boste naleteli v mese-
cu aprilu, bodo le namišljene in posledice vašega strahu. Strah vas je ljubezni, saj
je bilo v preteklosti preveč razočaranj. Vsak človek je svet za sebe. Morate se za-
vedati, da nihče ni popoln, in da imate tudi vi lastnosti, ki niso vsem všeč. Na po-
slovnem področju boste blesteli. S svojim znanjem boste dosegli veliko in še več.
S financami ne bo več težav, kot ste jih bili vajeni do sedaj. Zamera s strani pri-
jateljev se končno umiri in iskren pogovor prinese pozitivne rezultate. Dogodki v
poletju vas bodo prijetno zmedli. Vaš najboljši dan bo sobota, srečne številke so
5, 10, 12, 16, 19, 20, 33.

BIK 22. aprila – 20. maja

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: zmaj
Element: ogenj   Vodilni planet: Mars

Kamen: ametist   Kovina: jeklo, železo
Barva: rdeča   Drevo: bor
Prednosti: samozavest, odgovornost, delavnost
Slabosti: trma, nepremišljenost
Značilna lastnost: pogum
Včasih bodo malenkosti tiste, ki vas bodo spravile na rob prepada. Nekaj časa bo-
ste hodili po njem in lovili ravnotežje, a na koncu vas vedno sreča pamet. Niti ne
boste vi sami v središču težav, ampak bodo taki spleti okoliščin. Znani ste po trmi,
morda pa je to le močna volja. Volja, ki vas vedno pripelje do cilja. Mesec marec
bo poln presenečenj, spoznali boste nekoga, ki bo ključnega pomena v vašem živ-
ljenju. Okolica z njenimi nasveti vas ne bo zanimala, kar je tudi edino prav. Na po-
slovnem področju lahko v poletnih mesecih pričakujete malo zatišja, a je potem
toliko več akcije. Uresniči se vam projekt, za katerega ste se zelo trudili še v prejš-
njem letu in nanj skoraj, da že pozabili. Ker boste veliko časa posvetili sebi, se bo-
ste izognili kakršnimkoli zdravstvenim težavam. Vaš najboljši dan bo torek, sreč-
ne številke so 3, 6, 7, 8, 9, 22, 25.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: petelin
Element: zemlja   Vodilni planet: Merkur

Kamen: rdeče rjavi sardoniks   Kovina: nikelj
Barva: zelena, temno rjava   Drevo: leska, breskev
Prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost
Slabosti: suhoparnost, kritičnost
Značilna lastnost: natančnost
So dogodki, ki so nam usojeni, in so trenutki, ki si jih včasih krojimo sami. Takih
trenutkov boste imeli v tem letu kar nekaj in sami s seboj oziroma z razpletom do-
godkov boste zelo zadovoljni. V čustvenem razmerju pa pričakujte rahlo zmedo in
to že prav kmalu v začetku leta. Pred vami je čas novih priložnosti, zato bodite
zelo pazljivi na dogajanje okoli sebe. Pričakovanja bodo velika. Ne bo ostalo le pri
željah, saj ste končno prišli na vrsto. V poslovnem krogu bi bilo dobro, da v mese-
cu maju in juniju ne bi preveč izstopali. Včasih je modro molčati, zato ostanite v
ozadju. Prišel bo čas, ko boste lahko povedali svoje mnenje in takrat bo bolj
učinkovito. Če ste prekinili s šolanjem, imate v jeseni nadaljevanje, na splošno se
boste veliko izobraževali, lahko tudi v obliki raznih tečajev. Vaš najboljši dan bo
četrtek, srečne številke so 9, 10, 12, 15, 17, 18, 24.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: opica
Element: ogenj   Vodilni planet: Sonce

Kamen: rdeči rubin   Kovina: zlato
Barva: vse sončne barve   Drevo: palma, limona, lovor, pomaranča
Prednosti: radodarnost, prisrčnost
Slabosti: domišljavost, gospodovalnost
Značilna lastnost: obilnost
Bridka izkušnja, ki jo boste imeli na čustvenem področju, vas bo nevede prisilila,
da se je včasih treba boriti in pokazati svoja čustva. Rad te imam, so besede, ki
pustijo velik pečat. Imajo vas za zelo pogumne in neustrašne, a v resnici se ve-
likokrat bojite svoje sence. Osebna zmaga vam bo dala neverjetno veliko energi-
je in imeli boste občutek, da lahko premikate gore. Splet dogodkov vas bo pripel-
jal do zanimivih ljudi in pogovorov, in ker boste ob pravem trenutku na pravem
mestu, se vam obetajo veliki poslovni uspehi. Mesec avgust vam prinaša spre-
membe v družinskem okolju, ki jih boste sicer veseli, a boste potrebovali malo
časa za premislek. Z zdravjem ne boste imeli posebnih težav, razen kakšnega
prehlada, ki se mu je težko ogniti. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne številke so
2, 4, 6, 9, 11, 13, 21.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: koza
Element: voda   Vodilni planet: Luna

Kamen: biser   Kovina: srebro
Barva: dimnato siva, srebrno modra
Drevo: kavčuk in vsa tista drevesa, ki so bogata s sokom
Prednosti: potrpežljivost   Slabosti: naivnost, strahopetnost, nepremišljenost
Značilna lastnost: zvestoba
Vedno manj znate uživati v drobnih, lepih trenutkih. Vedno se sreča ne vidi, a to
ne pomeni, da ne obstaja. Iz tira vas bo metalo ravno to, da boste preveč premiš-
ljevali o minulih dogodkih. Pot je vedno samo naprej. Ljudem, ki vam pravzaprav
nič ne pomenijo, ne bi smeli dovoliti, da vas spravijo v slabo voljo in vas po ne-
potrebnem prizadenejo. Ozrli se boste vase in našli veliko odgovorov na vaše te-
žave. Na poslovnem področju se boste postavili zase in zahtevali pošten odnos.
Zaupali boste sami sebi in tudi drugim dokazali, da ste vredni in da zmorete veli-
ko več, kot ste doslej pokazali. Pri denarju oziroma pri finančnih naložbah bodite,
še posebno pred poletjem, pazljivi. Ne spreglejte drobnega tiska. V ljubezni vas
čakajo sama lepa presenečenja. Vaš najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke
so 1, 2, 3, 30, 32, 36, 37.

RAK 22. junija – 22. julija
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Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: podgana
Element: ogenj   Vodilni planet: Jupiter

Kamen: topaz   Kovina: aluminij
Barva: vijolična, modra   Drevo: hrast, lipa
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost, nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem
Drveli boste v prihodnost, s tem pa za trenutek, ki je lahko zelo pomemben, po-
zabili, da je prav vsak dan tisti, ki šteje. No ja, ker to prehitevanje sicer ni vaša
stalna lastnost, ne boste naredili posebne škode. V mesecu februarju in marcu bo
za vas najbolj pomemben denar in vse, kar je povezano z njim. Skušali boste iz-
peljati stare zadeve, in se seveda takoj lotili novih, kar vam bo tudi uspelo. Iz ne-
mogočega boste delali mogoče. Tudi v tem letu se boste veliko ukvarjali s špor-
tom. S tem si krepite telo in duha in povečujete samozavest. V družinskem oko-
lju boste hrepeneli po bližini in skušali vse narediti v to smer. Saj veste, ko damo,
dobimo. V krogu prijateljev zelo pazite, kako boste reagirali, da ne boste naredili
več škode kot koristi. Včasih je bolje molčati. Vaš najboljši dan bo torek, srečne
številke so 1, 2, 7, 9, 13, 25, 26. 

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: prašič
Element: voda   Vodilni planet: Pluton

Kamen: mavrični opal   Kovina: železo
Barva: temno rdeča   Drevo: glog, trave
Prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost, maščevalnost
Značilna lastnost: idealizem
Prvi dan leta si ponavadi naredimo seznam stvari, ki bi ji radi uresničili v novem
letu. Prej, ko boste izpolnili stare obveznosti, ki so vam ostale od prejšnjega leta,
prej se boste lahko podali na novo pot. Če ne želite raznih zapletov, ne smete spre-
gledati niti najmanjše podrobnosti. S svojo pozitivno energijo se spreminjate sami
in tudi svet okoli vas postaja svetlejši. Dovolj je bilo lenarjenja in morda celo samo
pomilovanja. Zavihali boste rokave in se potopili v obilico dela. Sledijo uspehi, ki
se bodo vrstili čez celo leto. Ljubezen vam prinaša lepe trenutke, v katerih boste
znali uživati, in naredili boste vse, da jih bo čim več. V vaši družbi se bodo vsi do-
bro počutili. V poletju se vam obeta daljše potovanje, ki ne bo pričakovano in vas
zelo preseneti. Vaš najboljši dan bo sobota, srečne številke so 21, 22, 23, 27, 28,
32, 35.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: pes
Element: zrak   Vodilni planet: Venera

Kamen: safir   Kovina: baker
Barva: različni odtenki modre   Drevo: jesen, topol, jabolka
Prednosti: predanost, simpatičnost
Slabosti: nezvestoba, netočnost
Značilna lastnost: očarljivost
Leto, ki prihaja, vam prinaša odločitve, ki ste jih predolgo časa odlašali. Rezultat
vsake odločitve pa je vedno sprememba. Vse skupaj boste lažje reševali, če bo-
ste pripravljeni sprejeti nasvete prijateljev ali svojih najbližjih. Še v normalnih me-
jah se vam bo zrušil sistem, tako da se boste prisiljeni naučiti, da si sredi največ-
jega kaosa vzamete čas in prisluhnite sami sebi. Notranji glas je tisti, ki nam ved-
no pravilno svetuje, le če ga slišimo. Vsak od nas si svojo srečo kuje. Začeli si jo
boste kovati, s tem se vam precej spremeni. Seveda na bolje, vendar strah vam
bo še nekaj časa ostal. Nič zato, važen je pogum in trdna volja. Ponudila se vam
bo dobra priložnost v poslovnem svetu, sprejeli jo boste, sledi lep uspeh in denar,
s katerim si boste izpolnili neko staro željo. Vaš najboljši dan bo petek, srečne šte-
vilke so 3, 4, 10, 11, 17, 29, 31. 

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: mačka
Element: voda   Vodilni planet: Neptun

Kamen: brezbarvni mesečev kamen   Kovina: platina
Barva: morsko zelena   Drevo: vrba, breza
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, popustljivost
Značilna lastnost: sočutje
Ljudje iz vaše bližine vam bodo večkrat čez leto sprožili občutek, da ničesar ne
storite tako, kot je treba. Kadar se boste zavedali, da je to le posledica zavidanja
vaši dobri volji, kljub težavam se ne boste obremenjevali in šli po poti tako, kot
ste načrtovali. Žalostno pa je dejstvo, da se ljudje, ki vam veliko pomenijo, ne ve-
selijo z vami. Še pred koncem leta se kolo usode premakne v vašo smer in znali
ga boste obrniti v svojo korist. Vse preveč pozornosti ste dajali nepomembnim
stvarem, zato ste svoje želje zatrli in niti ne veste več, kaj je tisto, kar si pravza-
prav želite. Ker boste do tega spoznanja končno le prišli, imate še vedno možnost,
da popravite zamujeno. V ljubezni poslušajte le svoje srce in ne bo napačne odlo-
čitve. Finančno pridete že v mesecu marcu na zeleno vejo. Vaš najboljši dan bo
petek, srečne številke so 4, 6, 12, 14, 16, 19, 20.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: tiger
Element: zrak   Vodilni planet: Uran

Kamen: akvamarin   Kovina: aluminij
Barva: turkizna   Drevo: češnja in vsa ostala sadna drevesa
Prednosti: prizadevnost, neodvisnost
Slabosti: površnost, nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo
V trenutku boste hoteli vse spremeniti, pa ne zato, ker bi se naveličali, ampak
zato, ker ne boste znali občutiti pravega zadovoljstva. Na ljubezenskem področju
se vam pripravljajo temeljite spremembe. Skoraj gotovo vam trikotnik nekaj časa
lahko uspešno deluje, a ne pozabite, da sta v pravi vezi lahko samo dva. Tisti tret-
ji, ki trpi in nosi posledice, je lahko kdorkoli, tudi vi sami. Včasih nam življenje na-
merno kakšno zagode, da se na silo pride do določenih spoznanj. Nihče ne uide.
V sredini leta se boste umirili, se ozrli okoli sebe in ugotovili, da imate vse, kar si
želite. Finance bodo boljše kot prejšnja leta, in nazaj dobite občutek varnosti. Ka-
kršnekoli zdravstvene težave se stabilizirajo in splošno počutje bo čudovito. V me-
secu avgustu boste vse zamujeno nadoknadili. Vaš najboljši dan bo četrtek, sreč-
ne številke so 1, 7, 8, 10, 11, 17, 30.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, bik, devica
Ustrezno znamenje Kitajskega horoskopa: bivol
Element: zemlja   Vodilni planet: Saturn

Kamen: ametist   Kovina: svinec
Barva: črna in bela   Drevo: bor, breza
Prednosti: prizadevnost, vestnost
Slabosti: ljubosumnost, hladnost
Značilna lastnost: neomajnost
Manj se boste sprenevedali, bližje boste resnici. Ker pa včasih resnica boli, se je
nevede izogibate. Z zatiskanjem oči se zadeva reši le za hip, posledice pa so lah-
ko toliko hujše. Vprašali se boste, le kaj je tisto, česar vas je pravzaprav strah.
Spoznanje vas odreši vseh spon. Veselili se boste vsakega dneva v tem novem
letu. Sploh ne bo potrebno, da boste imeli za to kakšen poseben razlog. Otresli se
boste bremen in postavili nove cilje, ki jih boste tudi dosegli. V ljubezni vas čaka
nekaj novega, brez omahovanja boste sprejeli srečo. Je pravšnje leto za zamenja-
vo bivališča in selitev vam sproži več sprememb, kot jih lahko pričakujete. Novi
projekti v poslovnem svetu vam prinesejo nov ugoden veter, ki bo pihal v vaša ja-
dra. Priložnost boste znali izkoristiti. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne številke
so 2, 4, 5, 19, 20, 22, 27.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
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Salon keramike OPERA se nahaja 
v centru sodobnega bivanja Cubis, 
v poslovni coni Šenčur. 

Opera izhaja iz latinske besede
opus, ki pomeni delo in se 
nanaša predvsem na umetniške
izdelke. Material za mojstrovine
najdete ravno v Salonu 
keramike Opera.

Odličen stil, vrhunska kakovost

V takšnem stilu kot najraje začnete

in zaključite svoj dan v kopalnici,

lahko svojo kopalnico tudi 

opremite. Pa naj bo to razigrano,

razkošno, zapeljivo, igrivo, 

zaspano, živahno, moderno, 

klasično ali domišljijsko. Skratka

kopalnico lahko ustvarite po 

svojem okusu z vrhunskimi 

kakovostnimi materiali keramike

in gotovimi parketi, ki jih prav tako

ponujajo v Salonu Opera. Pri njih

najdete keramiko proizvajalcev, 

ki s svojo kakovostjo kotirajo zelo 

visoko, tako po obliki kot 

kakovosti materialov. Pa ne samo

to, izberete si lahko tudi notranjo

opremo za kopalnice z vsemi 

dodatki, katerih odlike so eleganca

in zmogljivost. Če ne verjamete,

da lahko s keramiko pričarate 

naravne barve in oblike, sodobni

dizajn z najrazličnejšimi teksturami

in vzorci, klasiko, razkošje in kar

vam srce poželi, potem morate

obiskati Salon Opera in se 

prepričati na lastne oči.

Delovni čas:
pon. - pet.: od 10. - 19. ure, sob.: od 9. - 13. ure

Tel.: 05/922-7005, fax: 05/922-7006
i: www.salonopera.si

NOVO v Šenčurju. 
Salon keramike Opera.

Cona velikih priložnosti
Približno deset let je, odkar so med glavno cesto Kranj-Moste 

in avtocesto osnovali Obrtno podjetniško cono Šenčur.

Cona je danes pozidana na desetih hektar-
jih zemljišč, po sedanjih in načrtovanih
prostorskih aktih pa bo obsegala vsaj 18
hektarjev, prostora za širitev je še dovolj.
Cono odlikuje predvsem odlična lokacija z
izredno ugodno navezavo na brniško letališ-
če in z neposredno bližino dveh avtocestnih
priključkov. Gre za eno najperspektivnejših
obrtnih con na Gorenjskem, v kateri danes
deluje več kot 90 podjetij. 

Cona je začela nastajati konec devetdese-
tih let, ko so stekli prvi pogovori o gospo-
darskem razvoju na tem območju. Z občino
Šenčur in drugimi investitorji na območju je
tedaj začelo sodelovati podjetje Protim
Ržišnik Perc, ki še danes deluje kot hčerin-
ska družba Ržišnik Perc Skupine. Priprav-
ljeni so bili prostorski akti in zgrajena ko-
munalna infrastruktura, ki je bila kasneje v
veliki meri prenesena na občino. ”V desetih
letih je cona postala zgled poslovnim conam
na Gorenjskem in v Sloveniji, saj njena
gradnja poteka načrtno, tudi podjetja v coni

pa za krizni čas poslujejo več kot odlično,”
pravi Gregor Rožman iz podjetja RP Inve-
sticije, ki je lastnik nekaterih komercialnih
objektov v coni. 

Trenutno največji infrastrukturni problem
je zagotovo uvoz v cono oziroma še ne zgra-
jeno krožišče. Sedaj klasično štirikrako kri-
žišče bi po prvih napovedih morali že leta
2007 preurediti v krožno križišče, a je do
zamika rekonstrukcije križišča prišlo zaradi
neurejenih zemljiških zadev. Te naj bi bile
po zadnjih napovedih dokončno urejene v
tem mesecu, tako da naj bi gradnjo krožišča
začeli prihodnje leto. Ocenjena vrednost del
znaša 2.185.000 evrov. Novo križišče bo
krožno dvopasovno, premera 50 metrov.
Zgrajen bo tudi podhod za kolesarje in peš-
ce. 

Zadnji objekt, ki je zaživel v šenčurski
coni, je Cubis, ki je po kvadraturi tudi naj-
večja stavba v coni, saj ima v šestih etažah
20.500 kvadratnih metrov uporabnih povr-
šin, med drugim je v dveh kletnih etažah

približno dvesto parkirnih mest. Gre za ze-
len objekt, saj so bili pri v gradnji uporablje-
ni najnaprednejši sistemi, ki omogočajo ze-
leno gradnjo, na strehi obratuje tudi manjša
solarna elektrarna. Njegova namembnost je
mešana - od pisarniške dejavnosti do Centra
sodobnega gibanja, ki združuje ponudnike
blaga in storitev iz koncepta vse za urejanje
doma in okolice. V pritličju sta tudi paketno
pretovorni center Pošte Slovenije ter Kanti-
na Cubis. 

Kantina Cubis je moderna restavracija, v
kateri pa so še vedno obdržali kanček do-
mačnosti. Jedilni list razkrije zelo različno
ponudbo. Čeprav so dopoldne na voljo raz-
lične malice, gre obenem tudi za restavraci-
jo za poslovne ali zasebne večerje. Kantino
Cubis bi lahko poimenovali tudi steak hou-
se, saj pripravljajo tudi okusne steake z raz-
ličnimi prilogami. Oktobra so začeli tudi s
tematskimi večeri, kot je bil na primer špan-
ski večer z živo glasbo, sledil pa bo tudi
večer s cigansko glasbo. 



K R A N J Č A N K A - 47

Kranjčanka predstavlja

Center sodobnega
bivanja CUBIS
Razstavno prodajni salon Kemoplast 
Center sodobnega bivanja Cubis
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur
tel.: 04 595 11 80

www. kemoplast.si

Center sodobnega gibanja Cubis

V šenčurski coni danes deluje že okoli 90 podjetij.



Talne obloge in vrata 
za lep in prijeten dom.

MODRA
cena

od 52,61 € /kos

MODRA
cena

35,90 € /kos

Vratno krilo  
COMPACTA HRAST
dim. 650, 750, 850, 
950/2000
redna cena:  
od 65,76 €/kos 

Vratno krilo 
BELO LAKIRANO
42/00
dim.: 650, 750, 850, 
950/2030 mm
Redna cena: 54,94 €/kos

Gotovi parket HRAST unique
Lakiran, troslojni, triredni, loc  
(možno polaganje brez lepila)
Dim. 14x182x1080 mm
Redna cena: 25,90 €/m2
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Gotovi parket JESEN classic
Lakiran, troslojni, triredni, loc  
(možno polaganje brez lepila)
Dim. 14x182x1080 mm
Redna cena: 25,90 €/m2
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MODRA
cena

19,95 € /m2

MODRA
cena

19,95 € /m2

Slovenijales Trgovina d.o.o.
Center sodobnega Bivanja CUBIS
Poslovna cona A2, Šenčur pri Kranju
T: 04 201 92 50, M: 031 617 564

PON.-PET.:  8.00-19.00 
SOBOTA:  8.00-13.00

Preverite ugodno ponudbo izdelkov na 

www.slovenijales-trgovina.si
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Modre cene veljajo do 31.12.2010 oz. do prodaje zalog v PE Kranj, TC Cubis. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak. Slike so simbolične. 
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