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Preizkusite novost ekskluzivno 
samo pri nas – SPOMINSKI LATEKS

VALENTINOV

KUPON
za dodatni 

4% popust.

Velja do 18. 2. 2011.

BEGUNJE NA GORENJSKEM, Zapuæe 10 B, (Bivøa tovarna Sukno), Tel.: (04) 532 57 75

KRANJ, Cesta talcev 67, (PC Lisjak, 1. nadstropje), Tel.: (04) 231 67 61

V KRANJU ODPRODAJA MASIVNEGA TIKOVEGA POHIØTVA –50%

Obiøœite naøe centre spalnih sistemov, kjer boste deleæni svetovanja in najveœje izbire:

æe za 12 x 23,92 o

æe za 189,00 o
TFK Bohinj
Zelo kakovostna obojestranska æepkasta vzmetnica s snemljivo prevleko. Moæna
vgradjna klima modula in zraœnika.

Lateks 5-7 conski
Jedro, izdelano iz 100% lateksa, debeline 16 cm ali 12 cm, v razliœnih trdotah,
glede na teæo in povrøino uporabnika. Snemljiva prevleka po izbiri. Moæna vgrad-
nja klima modula in zraœnika.
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Antialergik
Vzglavnik s polnilom spunbond® KROGLICAMI,
pralnimi na 60 °C, z moænostjo prilagajanja trdote.
Priloæen moønjiœek za dodatno polnjenje. 
Na prevleki vzglavnika vøit bio energetski
simbol za lepøe sanje ...

æe za 12 x 51,67 o
dimenzija: 200 x 90 cm

dimenzija: 200 x 90 cm

dimenzija: 200 x 90 cm

✁

✁

dimenzija: 40 x 60 cm

dimenzija: 50 x 70 cm
moænost dodajanja polnila

BBsanjate 
podnevi

Žimnice, 
ki jih

æe za 15,58 o
dimenzija: 60 x 80 cm
moænost dodajanja polnila

Standard pur
Standardni vzglavnik s preøito snemljivo prevleko
250 g/m2

moænostjo prilagajanja trdote. Priloæen 
moønjiœek z dodatnim 
polnilom vzglavnika.

BB
www.postelja.com

Brezplaœna dostava in odvoz starih leæiøœ • Garancija 2 leti ob upoøtevanju
amortizacije +8 let garancije • Zagotovljen servis in tapetniøke storitve • Moæne

razliœne trdote leæiøœ • Garantiramo najniæjo ceno s primerljivo kvaliteto •
Osemnajstletna tradicija roœne izdelave æimnic

Lateks
Contur
Ortopedski vzglavnik
izdelan tako, da imate
moænost uporabe v
øtirih razliœnih viøinah.
Priloæena ploøœa latexa
2 cm za podlaganje.

Anatomik TFK Soœa
Dvostransko luksuzno æepkasta vzmetnica s 5 ali 7 conami trdot, izdelana po
meri. Snemljiva prevleka. Na voljo v øtirih razliœnih trdotah, izdelamo glede na
povrøino in teæo uporabnika. Moæna vgradnja klima modula in zraœnika.
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

IZ NAŠEGA PROGRAMA:

PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine

● Odkup in prodaja poljščin
● Krmila ● Gnojila

● Kmetijska semena ● Program za varstvo rastlin
● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev

za odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT
● Sadike ● Lončnice

● Gnojila ● Program za varstvo rastlin
● Orodje za dom in vrt

● Hrana in oprema za male živali
● Gradbeni program

● Program za ekološko vrtnarjenje
● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij     

(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

Delo na polju in vrtu se je že pričelo, zato vam po
ugodnih cenah nudimo bogat izbor semenskega 

krompirja in ostalih semenskih vrečk  vrtnin,  zemljo,
korita in sadike za nasajanje,  ter še mnogo drugega.

NOVO PRI NAS
Gradbeni material tudi v trgovini Cerklje.
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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 13. številke Gorenjskega
glasa, 15. februarja 2011, 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, 8. marca 2011.
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NAROČAM

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: Aida Čatić
Foto: Gorazd Kavčič

Da se ne bi še 
kdaj ponovilo
V Ekonomski gimnaziji in 
srednji strokovni šoli Kranj
(ESIC) so letos s plakatno 
razstavo zaokrožili trilogijo 
o holokavstu.

10Stran

Nebo ima deset let
Deset let človeške iskrivosti, 

v katere malhi se je nabralo trinajst 
lutkovnih predstav in številne lutkovne, 

likovne in stripovske delavnice in 
en kup veselja ... 

Ne z neba, iz Neba.

Prešeren dan 
v Prešernovem 

mestu
Prešernov smenj v Kranju, 

letos je bil že deveti po vrsti 
na kulturni praznik, 

je bil več kot odlično obiskan. 

6Stran

26Stran

Kam z zapuščenimi
kužki in mucki
Zapuščene živali, ki jih najdejo na območju
Kranja in okolice, odslej vozijo v zavetišče
Perun na Blejski Dobravi.

21Stran



Kranjčanka predstavlja

POTREBUJETE GOTOVINO?
!!!! GOTOVINSKA POSOJILA - DO 1000 EUR

IZPLAČILO GOTOVINE TAKOJ !!!

NA PODLAGI OSEBNEGA DOHODKA ALI POKOJNINE 
(stara obremenitev ni ovira)

PLAČEVANJE PREKO POLOŽNIC

DOBA VRAČANJA: do 24 mesecev

NAJHITREJE DO GOTOVINE

KREDITNA TOČKA, D. O. O. 
ŠUCEVA ULICA 25, 4000 KRANJ
04/236 68 08, mtel.: 051/387 753
DELOVNI ČAS: 8. DO 17. URE
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Deseta tradicionalna čistilna akcija Očistimo
Kranj 2011 - Kranj ni več usran, ki jo organizi-
ra Zveza tabornikov občine Kranj skupaj s Po-
slovno skupino Sava in Mestno občino Kranj,
bo potekala v soboto, drugega aprila. Čistili
bomo mestna naselja in kanjon reke Kokre. Če
se boste odločili za čiščenje območja, ki obse-

ga vašo krajevno skupnost ali vaše območje
delovanja, zaradi lažje organizacije udeležbo
potrdite vodji akcije Klemenu Marklju na elek-
tronski naslov: ocistimokranj@gmail.com do
sedmega marca. Za zaščitna sredstva, vrečke
za smeti in malico bodo poskrbeli taborniki in
Poslovna skupina Sava. S. K.

Dobrodelna prireditev 
na Kokrici

V petek, 18. februarja, ob 19. uri bo do-
brodelna prireditev Včasih je luštno blo,
dons bo pa spet tako v organizaciji Rotary
kluba Kranj in Turističnega društva Kokri-
ca. V Kulturnem domu na Kokrici bodo
nastopili ansambel Veseli Begunjčani,
skupina Gašper s prijatelji, Folklorna sku-
pina FD Kranj, Tamburaška skupina s
pevskimi gosti, Orfova skupina Osnovne
šole Šenčur in Otroška folklorna skupina
Vrtalke. Program bo povezovala Katja
Tratnik. Celoten izkupiček prireditve
bodo namenili nakupu mize za fizioterapi-
jo za Varstveno delovni center Kranj.
Vstopnice so na voljo v čistilnici Šengar,
baru Marocco na Kokrici, Turističnem
društvu Kokrica in uro pred prireditvijo. 

S. K.

Tako je bilo lani ... čisto, vsaj za nekaj časa. / Foto: arhiv GG, Tina Dokl

Očistimo Kranj 2011
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URARSTVO
GERINGER

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

PRODAJA IN SERVIS
P O P R AV I L A  S TA R I N S K I H U R
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Pogled z balkona Mestne hiše na živahno dogajanje na Prešernovem semnju. Na
slovenski dan kulture so bili vsi ogledi muzejev, galerij ... brezplačni.

Direktor Osrednje knjižnice Kranj Viljem Leban je recitiral Uvod h Krstu pri Savici
na odru na Glavnem trgu. 

”Slovenski kulturni praznik bi morali vsi
praznovati, ne samo materialno, ampak tudi
duhovno in se zavedati svoje identitete, ki jo
izražamo v evropskem prostoru skozi Prešer-
na,” je povedala Marija Ogrin, v. d. direkto-
rice Gorenjskega muzeja, o Prešernovem
semnju pa dodala: ”Meni se zdi super pri-
pravljen dan. Obisk je obupno zadovoljiv, vse
čestitke Zavodu za turizem Kranj. Dobro, da
smo se povezali Gorenjski muzej, Zavod za
turizem Kranj in občina.”

”Čudovito! Že samo sprehajalci v starih
meščanskih oblačilih, lajnarji ... naredijo po-
seben čar. Na stojnicah so same domače do-
brote,” je bil navdušen obiskovalec Aleš Le-
ben. Srečali smo ga v družbi desetletnega
sina Petra, ko sta si ogledovala notranjost
Mestne hiše. ”Všeč mi je ta dan,” je na krat-
ko komentiral Peter Leben, ki na semnju ni
bil prvič. Zavodu za turizem Kranj je uspelo

Prešeren dan v Prešernovem mestu
Prešernov smenj v Kranju, letos je bil že deveti po vrsti na kulturni praznik, 

je bil več kot odlično obiskan.

V ritmu valčka so se ob 10.30, 11.30 in 12.30 zavrteli plesalci in obiskovalci. Levo plešeta tudi direktorica
Zavoda za turizem Kranj Natalija Polenec in Srečko Štagar, ki je odgovoren za prireditve pri Zavodu.

Lični spominki z motivom Franceta Prešerna. Skodelica: 12 evrov. Manjši 
lonček: 4,20 evra. Zvonček z verzom Zdravljice: 8 evrov. Krožniček: 4,50 evra.
Med njimi so tudi Poezije, 2009, izdajatelj Gorenjski muzej.

”Že lani sem doživel lep sprejem in sem obljubil, da pridem spet. Danes imam
prikaz izdelave spominkov, kot so podkvice za srečo, odpirači za steklenice, 
konjički,” je povedal kovač Vlado Zupančič iz Slovenj Gradca. 
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pričarati nostalgijo iz Prešernovih časov z bo-
gatim kulturnim programom in zares številni-
mi nastopajočimi. Dogodek so soustvarili s
folklornimi skupinami in kulturnimi društvi iz
vse Slovenije, Gorenjskim muzejem in drugi-
mi skrbniki etnološke dediščine. Letos so se
pridružili še Študijska knjižnica, Layerjeva
hiša, Zavod za varstvo kulturne dediščine
Kranj, Pirčeva barvarna, novost je bil tudi kon-
cert uglasbenih poezij Franceta Prešerna sku-

pine Tantadruj ”Kar je, beži”. Po ulicah stare-
ga mesta je vozila kočija, pred Prešernovim
gledališčem so bile recitacije Prešernovih pes-
mi, pevski zbori so prepevali uglasbena Pre-
šernova dela, z ljudskimi pesmimi je nastopil
tudi ansambel Suha špaga ... Trgovine v sta-
rem Kranju so tega dne imele odprta vrata.

Župan Mohor Bogataj je dejal: ”Kranj je
bil, je in bo ostal Prešernovo mesto kulture in
poskrbeli bomo, da se bodo odpirale nove ga-
lerije, novi prostori. Prešernov smenj je od-
lična prireditev, toliko ljudi ne vidim v Kra-
nju niti v času Kranfesta. Predvsem pa na
stojnicah nisem zasledil nobenega kiča.” In
res, med številnimi zanimivimi stojnicami je
bila tudi stojnica Gorenjskega muzeja, na ka-
teri so prodajali Prešernove spominke. Med
njimi so bile Poezije, 2009, izdajatelj Gorenj-
ski muzej, ki so, kot je pojasnila bibliotekar-
ka Barbara Kalan, natisnjene enako kot leta
1847, z enako paginacijo, dodana je edino
Zdravljica, ki je v originalnih Poezijah ni.
Obiskovalec Zoran Štucin je povzel: ”Ta
praznik mi veliko pomeni, na takem dogodku
doživiš, kakšen vpliv je imel Prešeren, ne
samo v Kranju, ampak tudi na Gorenjskem.”

Suzana P. Kovačič / Foto: Tina Dokl

Na stojnicah so bili izdelki domače in umetnostne obrti, pa tudi po hrani je zadišalo.Predstavitev glasbe, plesa in oblačil - na odru in med obiskovalci 

Zanimivo za otroke in odrasle. Barba Štembergar - Zupan je prikazala, kako se
izdeluje glinene izdelke. 

Prešerna so mladi upodobili na slikah. Gre za čudovito razstavo osnovnošolcev
in likovne šole Puhart v izložbah po mestu in v Študijskem oddelku knjižnice.

TAXI MONET
0 51 / 3 2 0 - 5 0 5

NAJCENEJŠI TAXI V MESTU
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Venec k spomeniku dr. Franceta Pre-
šerna v Prešernovem gaju sta 8. febru-
arja položila ministrica za kulturo Maj-
da Širca in kranjski župan Mohor Bo-
gataj. Ministrica je povedala: ”Kranj je
v renesansi, kar se tiče investicij, kot so
Layerjeva hiša, grad Khislstein, obnova
treh stolpov, knjižnica ... in za katere
verjamem, da bodo rezultirali v dogra-
jeni podobi, za katero se je Kranj odlo-
čil po dolgem času preverjanj rešitev.
Da bo staro mestno jedro zaživelo v
drugi podobi, je več kot veselja in po-
zornosti vredno.”

ZDRAVSTVENO SVETOVANJE IN STORITVE

Že dve desetletji Vam pomagamo z izbranimi 
strokovnjaki na področju: 
● dermatologije;

zdravljenje in op. posegi na žilah, 
odstranjevanje bradavic in izrastkov

● protibolečinske ambulante
● ozonoterapije;

zdravljenje odprtih ran, 
bolečine v hrbtenici in sklepih 

NOVO: operativni posegi na stopalih 
Hallux valgus

Delovni čas: 
vsak dan od 9. - 12. ure in od 16. - 19. ure 

Donova cesta 2, 1215 Medvode,
GSM: 041/851-341
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Vprašajte župana
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Dimnikarske 
storitve 

”Gospod župan, zanima me, ali sem jaz, kot
občan Kranja, obvezen, da mi dimnikarske sto-
ritve opravlja Dimnikarstvo Dovrtel. Mislim,
da bi v prosti trgovini in storitvah lahko te sto-
ritve opravil tudi nekdo drug, seveda z ustrez-
nimi kvalifikacijami. Kot plačnik (ne naročnik,
ker so mi Dovrtelove storitve vsiljene) lahko
izvajalca izbiram sam, mar ne? Za ta razmišlja-
nja oziroma želje imam tehtne vzroke.”

JB iz Besnice

Odgovor župana: ”Podeljevanje koncesij za
izvajanje dimnikarske javne službe je že več let
v pristojnosti države oziroma pristojne službe
v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Sve-
tujemo, da pritožbo naslovite na ministrstvo:
po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in
prostor, Sektor za javne službe varstva okolja,
Einspilerjeva c. 6, 1000 Ljubljana ali preko
spletnega naslova gp.mop(at)gov.si. 

Pločnik
”Oglašam se vam iz oskrbovanih stanovanj

Planina 66a. Že pred časom (29. marca 2010)
sem preko KrPovej občinsko upravo obvestil
o naslednji problematiki: ”Iz prometne 
varnosti in osebne varnosti pešcev bi bilo 

potrebno razmišljati o pločniku, ki bi povezal
pločnik izpred zgradbe Planina 66a s parkir-
nim prostorom pri trgovini Mercator, oziro-
ma izpred stanovanjskega objekta Planina 64.
Sedaj je potrebna hoja v dolžini približno 25
metrov po blatni zelenici, v večini primerov
pa se izkoristi kar cestna površina. Ker se
pločnik pri našem bloku konča, otroci z ro-
lerji in ostali pešci do trgovine koristimo kar
vozišče. Navedeno dejanje pa ima lahko za
posledico prometno nesrečo z tragičnimi po-
sledicami. Ker bo pri bloku Planina 64 glede
na prekop dostopne asfaltirane poti potrebna
preplastitev, bi bilo smotrno istočasno rešiti
povezavo pločnika do trgovine.”

Skoraj bo minulo leto, pa do izvedbe ploč-
nika v dolžini približno 25 metrov iz opisa-
nega primera še ni prišlo. Medtem je izdelan
in asfaltiran parkirni prostor za stanovanj-
skim objektom Planina 64. Ker se v objektu

Planina 66a in 66b nahajajo starejši občani,
med katerimi je tudi stoodstotna invalidka na
invalidskem vozičku, bi ji asfaltiran navedeni
del pločnika izredno koristil. Sedaj je omeje-
na za dostop z invalidskim vozičkom do trgo-
vine Mercator, kakor tudi za dostop do zdrav-
nika v domu upokojencev in mora iskati pre-
voz z osebnim avtomobilom. Upam, da boste
o zadevi razpravljali in jo v čim krajšem času
v prid našega zadovoljstva rešili pozitivno.”  

Dušan s Planine

Odgovor župana: ”Hvala za vašo pobudo.
Na Mestni občini Kranj se problema zaveda-
mo in za letos načrtujemo odkup potrebnega
zemljišča za gradnjo pločnika na območ-
ju Planine, ki ga navajate. Nato bo možno 
začeti gradnjo pločnika, vendar bolj določe-
nega termina pred sprejetjem občinskega
proračuna ni možno napovedati.”

Vprašajte župana
Aktualna vprašanja županu Mestne občine Kranj Mohorju Bogataju lahko postavite 
v Kranjčanki. Pobudo ali vprašanje pošljite v uredništvo Kranjčanke na e-naslov 
suzana.kovacic@g-glas.si ali po pošti na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Pripišite svoje ime in priimek ter naslov oziroma telefonsko številko, da vas 
pokličemo v primeru nejasnosti. Odgovore župana bomo objavili v Kranjčanki, na 
vašo željo lahko objavimo samo inicialko imena in priimka. Vprašanja za prihodnjo 
Kranjčanko pričakujemo do konca meseca. Suzana P. Kovačič

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

14. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV. Učno 
gradivo ni vključeno v ceno.

SVETOVALNO SREDIŠČE
GORENJSKA

Se želite vključiti v tečaj, študijski 
krožek, delavnico ...? Ne veste, kam, kje 

in kako do informacij?

Nudimo vam brezplačne informacije, nasvete 
in pomoč pri odločitvi za izobraževanje.

V Kranju in okolici nas lahko obiščete:
V prostorih Ljudske univerze Kranj, 

študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj, 
CIPS-a Kranj ter VITA centra Naklo.

Pokličite na tel. 04/58 33 805 in 04/58 33 809
in dogovorili se bomo za termin 

ali nam pišite na e-pošto: tanja.sovulj@lu-jesenice.net 
ali lea.zlodej@lu-jesenice.net

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne 
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.
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Da se ne bi še kdaj ponovilo
V Ekonomski gimnaziji in srednji strokovni šoli Kranj (ESIC) so letos s plakatno razstavo 

zaokrožili trilogijo o holokavstu.

Predlani so začeli s predstavitvijo
zgodovine Judov in v pogovoru s pred-
stavnikom judovske skupnosti, lani posneli
lasten film o problematiki holokavsta, letos
pa trilogijo končali z množičnim obiskom
razstave plakatov, ki jih je o holokavstu izde-
lala skupina dijakov tretjega letnika. Razsta-
vo je pod vodstvom profesorjev zgodovine
obiskalo okoli 550 dijakov te gimnazije, pris-
luhnili so njihovi razlagi o tem pojavu. Kako
je videti takšna predstavitev, nam je ponazo-
rila profesorica zgodovine Irena Rahotina,

ki je skozi vsebino razstave vodila skupino
dijakov 1. a letnika. Holokavst enačimo s
preganjanjem, getoizacijo in velikim indus-
trijskim uničevanjem evropskih Judov med
nacistično oblastjo v Nemčiji (1933-1945),
ko so ubili šest milijonov Judov, korenine
holokavsta pa sežejo še dlje v zgodovino,
preganjanje Judov in pogrome tega ljudstva
poznamo od srednjega veka. Spomin na
holokavst zaznamujemo 27. januarja, na dan,
ko je Rdeča armada leta 1945 osvobodila
koncentracijsko taborišče Auschwitz. V njem

je bilo internirano tudi 2346 Slovencev, umr-
lo pa jih je 1771. Dijaki so prek plakatov
spoznali holokavst od njegovih korenin, prek
sistematičnega preganjanja Judov v nacis-
tični Nemčiji, Auschwitza kot ”tovarne smr-
ti” do metod holokavsta in tega, kako
preprečiti, da bi se zgodovina ponovila.
Razstava prikazuje tudi prvi genocid 21. sto-
letja, ki se dogaja v Darfurju in dokazuje, da
holokavst ni le zgodovina in da je drugačnost
še vedno razlog za konflikt in zatiranje. Ali
kot posamezniki res ne moremo storiti ničesar,
da bi takšna dejanja preprečili, Irena Rahoti-
na spodbudi k razmišljanju mlade. Ti odgo-
varjajo, da lahko s prispevanjem denarja za
humanitarne programe na območju sodobne-
ga holokavsta, pa tudi v domačem okolju,
kjer prav tako nismo imuni za izključevanje
drugačnih. Če nekdo žali druge zaradi nji-
hove drugačnosti, lahko jasno poveš, da tega
ne odobravaš. Večinoma pa zaradi strahu
pred agresijo ljudje tega ne storijo, pač pa
lahko prispevajo tako, da se s takimi ljudmi
ne družijo in jim tako preprečijo, da bi postali
”institucija”, predlaga mentorica. Zaradi
lastne varnosti in udobja raje pogledamo
stran, ko se dogajajo krivice, o čemer govori
tudi raperska pesem, ki ji mladi prisluhnejo
ob koncu predstavitve. Mentorici Irena Ra-
hotina in Romana Čemažar, ki sicer vodi
šolski debatni krožek, povesta, da bodo s pro-
jektom nadaljevali, le morda manj množično,
saj se tudi na ta način pomembna vzgojna
vsebina razširi med mlade. Ti morajo slišati
tudi o bolečih temah naše preteklosti in
sedanjosti, zlasti z namenom, da se ne bi več
ponovile. Danica Zavrl Žlebir
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Dijaki prvega letnika so prisluhnili razlagi profesorice Irene Rahotina ob razstavi o holokavstu.
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Geodetska uprava RS, vodi jo Aleš Seli-
škar, bo vse pripombe, ki so jih podali lastni-
ki, obdelala, preizkusila in morda tudi upoš-
tevala v prihodnjih mesecih, nakar jih bo vla-
da potrdila ob koncu leta. Po uveljavitvi ured-
be vlade bodo vsem nepremičninam, eviden-
tiranim v registru nepremičnin, izračunane
vrednosti na stanje trga nepremičnin na dan
1. julij 2010. Podatki o vrednostih nepremič-
nin bodo konec leta 2011 vsem uporabnikom
na voljo brezplačno na spletni strani Geodet-
ske uprave RS. Vrednost nepremičnin se bo
poslej izračunavala le, če bodo geodeti za-
znali več kot desetodstotno odstopanje cen
kot na prej navedeni dan.

Zato pa lahko spremembe podatkov o ne-
premičninah in lastništvu lastniki posreduje-
jo tudi v prihodnje. Zelo pomembno je, da
lastniki podatke o nepremičninah uredijo do
uporabe v davčne namene. Ali je to do konca
tega leta ali do konca enega od prihodnjih let,
niti ni pomembno, saj je urejeno lastništvo
nepremičnin tudi sicer zelo pomembno za
pravno varstvo lastnika. Davka na nepremič-
nine pa predvidoma prihodnje leto Državni
zbor RS ne bo uzakonil, saj si poslanci nega-
tivne publicitete pred parlamentarnimi volit-
vami pač ne želijo. ”Mi ga zagotovo ne bomo
uvedli,” je pred tedni povedal tudi Dušan Mi-
trović, direktor Urada za množično vrednote-
nje nepremičnin pri Gursu.

Čeprav geodeti niso presenečeni nad števi-
lom napak v njihovih evidencah, ki so jih

ugotavljali lastniki nepremičnin (od avtobus-
nega postajališča, ki je postalo hiša, do par-
kiranega traktorja, ki je postal počitniška
hiša, in drugo) in naj bi jih bilo zgolj za ne-
kaj odstotkov, a se jeza med lastniki vse do-
slej ni polegla. V turističnih krajih so dvigo-
vale pritisk vrednosti nepremičnin, množične
pripombe lastnikov pa so na Gursu upošteva-
li: ”Vrednostne cone in ravni cen bomo za tu-
ristične kraje spremenili. Vse nepremičnine,
razen v centru občine, bodo v drugi vred-
nostni coni,” je pojasnil Mitrovič.

Povsod drugod je šlo največ napak na račun
napačnih podatkov, med njimi tudi podatek o
lastništvu. Način spreminjanja tovrstnih po-
datkov tudi po januarju ostaja nespremenjen.
Spremembe podatkov o nepremičninah se
lahko vnašajo v spletno aplikacijo ali posre-
dujejo na geodetsko upravo na obrazcih za
spreminjanje podatkov. Na ta način bodo last-
niki uredili podatke o svojih nepremičninah v
registru nepremičnin. Ti podatki bodo naj-
prej uporabljeni za registrski popis prebival-
stva, gospodinjstev in stanovanj, ob konca
leta pa jim bo, kot zapisano zgoraj, določena
tudi vrednost. 

Lastniki bodo prejeli novo obvestilo le, če
bodo to zahtevali, podatki pa bodo vidni in
dostopni tudi preko spletne aplikacije.
Kljub temu da bodo podatki urejeni v registru,
pa geodeti pozivajo, da naj lastniki za last-
no pravno varnost uredijo tudi podatke v
katastru in zemljiški knjigi. Predvidoma v

drugi polovici leta 2011 pa bo spremenjen
tudi način dostopa do spletne aplikacije.
Namesto kode za spreminjanje podatkov, ki
je napisana na obvestilih, bo lastnik potre-
boval osebni certifikat. 

Boštjan Bogataj, foto: Tina Dokl

Še je čas za ureditev lastništva
Konec prejšnjega meseca se je iztekel rok, do katerega so lahko lastniki nepremičnin podali 

pripombe na poskusno izračunano vrednost nepremičnin.

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

Tende - markize ● žaluzije (zunanje in 
notranje) ● rolete ● panelne zavese ● roloji

● plise zavese ● komarniki ● screen roloji
● rolo garažna vrata 

izdelovanje ● svetovanje ● servis

Peter Rozman s. p. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

Tel.: 04 59 55 170, Tel./fax: 04 59 55 177
GSM: 041 733 709

e-mail: sencila_asteriks@siol.net

SENČILA ASTERIKS V NOVIH 
IN VEČJIH PROSTORIH
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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
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Kuhinja je vonj.
Vonj po naravi - tudi sredi mesta.
Kuhinja je okus.
Okus svetovljanstva - tudi sredi narave.

Kuhinja s čistimi linijami, z občutkom
brezčasnosti in imenom kakovosti ...

NOVO

KVALITETNO
● odlični materiali
● vrhunska oblika 
● barve za vsak okus
● priročna osvetlitev

PRAKTIČNO
● popoln izkoristek prostora
● sodobne kotne rešitve
● polni izvlek predalov
● uporabne omare 

z izvlečnimi mrežami

UGODNO
- 25 %

www.prevc.si



Barve, laki in tehnično blago 
na enem mestu

V prostorih bivšega Ibija na Jelenčevi ulici 1 v Kranju smo 9. februarja odprli novo, prostornejšo 
trgovino J&O, v kateri nudimo vse potrebno za mizarje, parketarje, slikopleskarje, keramičarje in avtoličarje,

bogata pa je tudi ponudba hobi programa. Strankam je na voljo tudi mešalnica barv.

Podjetje J&O, d. o. o., je svojo dejavnost začelo leta 1993 s
skladiščem lakov za mizarje, že leto kasneje pa smo na Savs-
ki cesti v Kranju odprli manjšo trgovino z repromaterialom za
mizarje. Sčasoma smo ponudbo toliko razširili, da so stari pos-
tori postali premajhni, zato smo trgovino preselili na novo
lokacijo na Jelenčevi ulici 1 v Kranju, obenem pa svojo ponudbo
razširili tudi za parketarje, slikopleskarje, keramičarje in avto-
ličarje. Na približno 400 kvadratnih metrov prodajnih in
skladiščnih površin ponujamo od najbolj kvalitetnih, profesionalnih
materialov do materialov za vsakdanjo domačo uporabo. 
Za mizarje so v naši trgovini zastopane blagovne znamke, kot
so laki Salchi, lepila Rakoll, okovje Blum in SCH ter brusni
materiali SIA in 3M. Parketarji, keramičarji in avtoličarji
imajo na voljo izravnalne mase, lepila in lake znamk Mapei,
Unihem, Synteko in Bona ter brusne trakove in diske SIA 
in 3M. Slikopleskarji pa lahko izbirajo med materiali proizva-
jalcev Herbol, JUB, Helios ... Prav tako ponujamo veliko
izbiro lazur za les proizvajalcev Sikkens, Sadolin in Bondex,
ki so zelo primerni za široko potrošnjo. 

V naši trgovini je na voljo velika izbira profesionalnega 
ročnega orodja Unior in Stanley ter električnega orodja 
Makita, Hitachi in 3M, poleg tega pa ponujamo različno 
orodje iz hobi programa za hišne mojstre. V sklopu trgovine
J&O deluje tudi mešalni sistem, kjer vam pripravimo stenske
barve za notranjost in zunanjost vaših domov, izbrano 
barvo ali lužilo za pohištvo ali pa najljubšo barvo za vašega
jeklenega konjička. 
V J&O se bomo še naprej trudili za oseben pristop do naših
strank, in čeprav je trgovina samopostrežna, so vam naši 
zaposleni vsak trenutek na voljo za strokovno svetovanje. 
Večje količine naročenega blaga vam tudi dostavimo na želen
naslov. 

Trgovina J&O je odprta:
Pon.-pet. od 7. - 19. ure, sobota od 8. - 13. ure

Tel.: 04/236 74 00
e-pošta: info@jo-trgovina.si 
internet: www.jo-trgovina.si
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Naše okolje

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

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

Sistem obveščanja bomo v prihodnjih mesecih nadgradili z uporabo
sodobnih komunikacijskih orodij. Uporabnikom naših storitev bo na 
voljo storitev osebnega brezplačnega obveščanja po e-pošti ali SMS
sporočilih.

V začetni fazi vas bomo obveščali: 
● 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 oskrba 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).

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 izredno vzdrževanje, obnove,
prevezave na omrežju.
Z osebnim obveščanjem po SMS sporočilih in/ali elektronskega 
sporočila zagotovimo hitro in zanesljivo obveščanje uporabnikov, pri
katerih je oskrba s pitno vodo motena.

Sistem osebnega obveščanja bomo kasneje nadgradili tudi z obveš-
čanjem o pomembnejših dogodkih s področja izvajanja komunalnih
dejavnosti. 

Vabimo 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.

Odsekal smreko kar tako
Nasad smrek je na pešpoti iz smeri graščine v Stražišču proti 

Šmarjetni gori. Nekdo je decembra odsekal smreko za domači okras
in ker vsem ni vseeno, kaj se z naravo dogaja, še posebej če vanjo iz
objestnosti poseže človek, je nekdo drug pustil na odsekani smreki
naslednje sporočilo: 

Rasla sem dobrih trinajst let v soncu, vetru, mrazu, snegu ... Bila
sem najlepša, prva v vrsti in lahko dosegljiva tistemu, ki je prišel s
sekiro v roki in odsekal najlepši del mene in samo zato, da sem mu
teden ali dva vsa okranclana ... krasila njegovo dnevno sobo. 

Sedaj so prazniki mimo, del mene leži odvržen nekje na smetišču.
Jaz pa sem ostala za vedno zaznamovana. Če bo drugo leto spet prišel
in odsekal naslednjo v vrsti, naj se mu posuši roka. (Januar 2011)

Sitarska hiša se seseda
Na Sitarski hiši v Stražišču je napis kulturni spomenik. Hiša propa-

da in le vprašanje časa je, kdaj se bo sesedla. Od domačinov smo
izvedeli, da so delavci komunalnega podjetja okolico hiše očistili pred
dobrim tednom dni. V tem času se je spet nabralo ogromno smeti, še
več jih je v hiši; prazne pločevinke piva, steklenice, tudi kakšna igla
se najde vmes. Nekdaj krušna peč v hiši je kot posledica vandalizma
samo še kup ruševin. Več kot očitno kulturni spomenik, za katerega
prav nihče več ne skrbi ... S. K. 
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Sitarska hiša propada. Ob njej in v bližini je ob lepih dneh, še posebej vikendih,
parkiranih ogromno avtomobilov, ker naprej vodi pešpot na Šmarjetno. Vozila so
parkirana vsepovsod, tudi po travniku in to kljub temu, da je le nekaj metrov
stran prometni znak ”dovoljeno za lokalni promet”. / Foto: Tina Dokl 



Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da prav skozi okna pri dobro 
izolirani fasadi in strehi uhaja največ toplote. Sodobna varčna okna
morajo torej imeti dobro toplotno prehodnost (U = najmanj 1,2 W/m2K)
in tudi dobro zvočno izolacijo (Rw =32dB in več). Zelo pomembno je, 
da ima okno ustrezen atest in da je kvalitetno vgrajeno. 

Okno ”Sibau ELEGANCE” te dobre lastnosti ima. Narejeno je iz
PVC nemških profilov, ki slovijo po svoji trdnosti, pomembnem
sredinskem tesnilu in preverjeni že večdesetletni uporabi.
Okno ”Sibau ELEGANCE” poleg kvalitete odlikuje še prestižni dizajn: 

● elegantna, zaobljena oblika krila
● širok spekter standardnih barv 

bela, mahagoni, zlati hrast, temni hrast, rjava,
modra, sv. siva, temno siva, črna,...

Okno ”Sibau ECONOMIC” je dobra kombinacija kvalitete in cene s
standardnim dizajnom: 

● ravna oblika krila 
● pet standardnih barv 

bela, zlati hrast, oreh, rjava

Vsa okna SIBAU so serijsko zastekljena s steklom 4-16-4 Ug = 1,0 Wm2/K
s PVC distančnikom, kar bistveno znižuje nastanek kondenza in plesni.

Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, dobrim steklom,
izkušenimi delavci, monterji in dovršeno tehnologijo pomenijo
garancijo za dobro narejeno okno. Dela, ki jih opravijo na montaži, 
so kompletna: demontaža in odvoz starih oken, montaža novih izdelkov,
finalno zaključevanje oken (letvice, kit, mavčne plošče ...), osnovno
čiščenje. V ponudbi imajo tudi vse vrste rolet, žaluzij, polic pa tudi 
notranjih vrat.

V mesecu februarju 2011 se je podjetje Sibau, d. o. o., odločilo, da
v smeri ekologije ponudi svojim kupcem za vsako zamenjano
okno do 60,00 evrov.

Za izračun vrednosti starih oken in novih oken, za brezplačen ogled, 
svetovanje in meritve na objektu jih pokličite po telefonu na številko
04/515-38-78, na mobilni telefon 031/707-484 ali pišite na e-pošto: 
sibau.tatjana@gmail.com.

”Sibau ELEGANCE” in ”Sibau ECONOMIC” 
kvalitetno okno in kvalitetna vgradnja 

Akc i ja
Zamenjava oken:

»STARO
ZA NOVO«
za vsako staro okno

nudimo do 60,00 EUR

Akc i ja
Novogradnje: 

15 % zimski popust 
+ količinski popusti

Okna in vrata SIBAU so izdelana iz vrhun-
skih nemških pvc profilov s kvalitetnim
varnostnim okovjem WINKHAUS. Stan-
dardno so zastekljena s steklom 4-16-4
Ug = 1.0Wm2/K s PVC distančnikom.

Akciji trajata 
do 28. 2. 2011

Okna in vrata SIBAU si lahko
ogledate v razstavnem prostoru
v Formah 12, Žabnica, in sicer:
od ponedeljka do četrtka: od
7. do 17. ure, v petek: od 7. do
15. ure.

Informacije:sibau.tatjana@gmail.com
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Nasvet arhitekta

Če iščete rešitev za preureditev vašega stanovanja in ste v 
zadregi, nam opišite in skicirajte vaš problem. Ne pozabite
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 Kranjčanko -
ARHITEKT”, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.

Otroška soba prerasla v študentsko

Bralca Andrej in Tanja želita opremiti sobo za bodočega 
študenta. Sedaj si manjšo otroško sobo delita dva brata, starejši
gre kmalu študirat, mlajši je še v osnovni šoli. Otroško sobo 
želita preurediti v študentsko sobo. Soba je velika 3,00 x 3,20 
metra. Namesto okna so balkonska vrata, kar jim povzroča 
preglavice pri razporeditvi pohištva. Vse pohištvo bo novo, po-
trebuje pa novo posteljo, garderobno omaro, predalnik, police 
za knjige in veliko delovne površine. 

Pri opremljanju študentske sobe sem upošteval večino vaših želja,
tako da sem izbral pohištvo nižjega cenovnega razreda, ki vam bo
služilo v času študija, ter uredil najustreznejšo razporeditev pohištva
v sobi.

Ob vstopu v sobo je na desni strani visoka garderobna omara za
shranjevanje oblek in drugih stvari. Ob omari je postavljena postelja,
klasičnih dimenzij 2 x 1 meter. Pod posteljo je predalnik, ki ga 
lahko izvlečete in hitro dobite dodatno ležišče. Lahko ga uporablja-
te tudi za shranjevanje najrazličnejših reči. Nad posteljo je dolga 
polica, ki služi namesto nočne omarice. Na njej je prostor za luč, 
budilko, knjige ali kakšne druge stvari. 

Na drugi strani sobe se po celi dolžini razprostira pisalna miza. Je
zadosti velika, da imate na njej prostor za računalnik, tiskalnik, knjige.
Pod pisalno mizo je velik predalnik za shranjevanje knjig, študijskih
potrebščin, zgoščenk in drugih stvari. Za knjige je prostor v knjižnem
regalu, ki visi na steni nad pisalno mizo. Soba je opremljena s pohi-
štvom v beli barvi v kombinaciji s svetlo rjavimi kosi pohištva. Ne
pozabite na luči, namizno svetilko na pisalni mizi, nočno lučko na
polici pri postelji ter stropno luč. Pohištvo je izbrano v slovenskih in
tujih trgovinah. Cena pohištva za posteljo, regal, stol, garderobno
omaro, predalnik znaša 670 evrov. Jernej Červek, u.d.i.a.



Moj vrt, Kranjčanka predstavlja
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V Kmetijsko vrtnarskem centru Sloga v Kranju in 
v Naklem vam nudimo vse, kar potrebujete za 
spomladanska dela na vrtu:

- semena vrtnin in cvetlic, čebulček, semenski česen, šalotka, ...
- spomladanske čebulnice
- semenski krompir (tudi v 3,5 in 10 kg pakiranjih)
- substrati, zemlja, gnojila
- vse za nego in varstvo rastlin
- korita, lonci
- vrtno orodje in pripomočki
- krmna žita in krmila

OBIŠČITE NAS:

KVC Slogin vrt KRANJ
Šuceva 27, tel.: (04) 2014 960

KVC SLOGA NAKLO
Cesta na Okroglo 1/a, tel.: (04) 5951 940

Bogata ponudba rezanega cvetja,
ikeban, žalnih vencev, aranžmajev, darilni program

KTC SLOGA ŠENČUR
Kranjska cesta 29, tel.: (04) 2519 772

- akumulatorji, tekočina za stekla ...
- motorne žage, cepilci, ...

- vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

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

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

VSE ZA SPOMLADANSKO DELO 
NA VRTU

VSE ZA SPOMLADANSKO DELO 
NA VRTU
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Dobrodošlo sonce
Minuli sončni dnevi so bili čisto pomladni. Prijetno sonce je vr-

tičkarje že privabilo na vrt. Malo zaradi zadrževanja na toplem son-
cu, malo zaradi prvih opravil. Nekateri so že pograbili ostanke je-
senskih listov, pograbili trato, obrezali jesenske suhe dele trajnic,
drugi so že začeli z obrezovanjem sadnega drevja in grmičevja.
Sončni žarki, daljši dnevi in vsaj za nekaj ur toplote privabijo na plan
tudi prve znanilce pomladi. Po vrtovih že cvetijo prvi zvončki,
trobentice, marjetice. Tudi ptičje petje je že glasnejše, torej pomlad ni
daleč. Vendar čas, ko ne bo več zmrzali in nočnih pozeb je še daleč.
Z marsikatero rožo si skrajšamo čas v želji po cvetočih gredicah nar-
cis in tulipanov. V cvetličarnah je velika izbira spomladanskega cvet-
ja, ki ga lahko kupite posajenega v posode in korita. Tako vam cvet-
je že lahko krasi vhode, okna in kotičke balkona, kamorkoli že radi
pogledate iz dnevne sobe. Na hladnem bo cvetenje narcis, ciklam,
trobentic daljše in lepo bodo osvežili vaše razpoloženje. Pravi lju-
bitelji zelenjave že v tem času posejejo semena paradižnikov in pa-
prike in jih postavijo na sončne okenske police. Do junija, ko jih
bomo posadili na prosto, bodo ravno prav velike in močne, da bodo
hitro zacvetele. Ko tla ne zmrzujejo več, poskrbimo za trajnice, da
nas bodo poleti razveselile z obilnim cvetenjem. Okrog korenin
potresemo kakšno gnojilo, razrahljamo zemljo in odstranimo vse
plevele. Azalejam in rododendromom dodamo kislo gnojilo. Marca
obrežemo vrtnice in odstranimo vse suhe dele stebel in listov. Rože v
posodah, ki jih prezimujemo, navajamo na nižje temperature s tem,
da čez dan bolj zračimo prostor. Lončnice pregledamo, če jih čez
zimo ni napadla kakšna bolezen. Odrežemo suhe dele stebel in jih
lahko že presadimo in pognojimo z gnojilom za rast. Kaktuse škropi-
mo z mlačno vodo in zelo malo zalijemo. Postopoma jih tudi že lahko
presadimo v novo zemljo. Igor Pavlič



Lepota
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Njim je uspelo, naj uspe tudi vam!
ČAS JE, DA NAREDITE NEKAJ ZASE!

Danes živimo izredno hitro in pogosto neurejeno. Še posebej ženske smo dodatno obremenjene s potrebo po uskla-
jevanju in obvladovanju tako poslovnega kot družinskega življenja, kilogrami se vztrajno nabirajo, slabe volje in
slabega počutja pa je iz dneva v dan več. 

V centrih za oblikovanje telesa LINEA SNELLA ne samo, da poznamo to zgodbo, ampak smo si njeno reševanje
postavili za svoje temeljno poslanstvo. S pomočjo edinstvene metode dela Linea Snella® in naše popolne predanos-
ti cilju že več kot 20 let dosegamo najboljše mogoče rezultate na področju hujšanja in oblikovanja telesa in tako
našim obiskovalkam dan za dnem spreminjamo življenje na bolje.

Metoda Linea Snella® res deluje? Mateji, Heleni, Ireni in številnim drugim 
je z našo pomočjo uspelo!

Pridružite se nam v svetu Linea Snella in si zagotovite vitko linijo in dobro počutje.

Vabimo vas na brezplačen, popolnoma neobvezujoč posvet, na katerem bomo združili vaše želje z našim strokov-
nim mnenjem in izkušnjami ter skupaj začrtali zanesljivo pot do cilja. Za naročilo izpolnite spletni obrazec na
http://www.lineasnella.si/ ali nas pokličite na telefonsko številko 04/27 919 67. Pa ne pozabite prinesti s seboj
kupona za brezplačni teden vadbe. V mesecu februarju kavitacija kar 30 % ceneje!

Veselimo se srečanja z vami! Linea Snella Šenčur

Andreja Širca Čampa s. p., 
Poslovna cona A/18, 4208 Šenčur

Tel.: 04/27 919 67, fax: 04/27 919 66
E-pošta: sencur@lineasnella.si

Mateja 

(-6 kg)
Helena 

(-15 kg)
Irena 

(-6 kg)

KUPON
BREZPLAČNI TEDEN VADBE 
V SALONU LINEA SNELLA
ŠENČUR 
(2x vadba v termoslimu - 1x vibraci-
jska vadba -1x presso terapija)

*ena stranka lahko izkoristi le en kupon.
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● 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

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

NONOVVO V NO V NAŠEM SAŠEM SALALONUONU
- DIAMANTNI PEELING!- DIAMANTNI PEELING!
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 

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.

030/278 658
Sonja Križmanič s.p., Ulica Juleta Gabrovška 2, Kranj

In kje smo?
V cvetličarni 
Vijolica na Planini 
v Kranju, 
prvo nadstropje

Krajšanje hlač 
že od 5,5 €
Ožanje hlač 
že od 4 €

Expres popravila
Menjava zadrg:
● hlače 5,5 €
● jopice 9 €
● bunde 12 €

in še in še ...

Delovni čas:
pon. - čet.: 8 - 12 in 14 - 18

pet.: 8 - 16
sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

NOVO  

Od korenčka 
do hipijev

Ozko, široko, na korenček, na
ven, črtasto, pikasto, puloverji in
majice - s kapuco ali brez, različni
potiski, posebni motivi, zanimive
jopice - z gumbi ali brez ... Širok
razpon spominov naravnost iz
omar naših starih staršev in staršev
bo tudi letošnjo pomlad še 
kako živ. 

A. B. / Foto: NY



Kultura
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Sicer tradicionalni sprejem delavcev v kul-
turi, ki ga vsako leto v čast slovenskemu kul-
turnemu prazniku pripravijo na Občini, je
letos prestavljen na današnji dan, torek, 15.
februarja, ko bomo v Kranju gostili letošnje
Prešernove nagrajence in člane upravnega
odbora Prešernovega sklada, kljub temu pa
se niso izneverili tradicionalni razstavi, ki jo
zadnja leta v tem času odpirajo v občinski
galeriji. Tokrat predstavljajo osemindvajset
likovnih del akademske slikarke Alenke
Gerlovič, ki je v 92. letu preminila decembra
lani. Razstavljeni so akrili na platnu večjih
formatov, ki jih je avtorica ustvarila v zadnjih
dvajsetih letih. Gre za dela, ki so bila v veči-
ni podarjena Kranju oziroma Galeriji Prešer-
novih nagrajencev za likovno umetnost. 

”Meni ni nikoli dolgčas, mene vse zani-
ma,” je Alenka povedala na svoji zadnji
samostojni razstavi, ki jo je imela maja 2009
prav v Kranju v galeriji Prešernovih nagra-

jencev. Takrat se je po prometni nesreči spet
temeljito lotila dela za še kakšno novo razs-
tavo ..., a žal je bila tista zadnja v njenem
življenju.

”Srečanje z njenimi slikami je srečanje z
njo in njeno živo prisotnostjo,” je v občute-
nem nagovoru dejal dr. Miklavž Komelj, velik
poznavalec njene umetnosti: ”Čeprav je v svo-
jem značaju znala biti nekoliko nekonven-
cionalna, vedno znova lahko rečem, če bi bili
vsi ljudje taki, bi bila človeška vrsta mnogo
boljša.” Po eni strani smo v njenih slikah priča
nagnjenosti k monumentalizaciji, vse je slikala
po proporcih, matematično in geometrično, po
drugi strani pa je znala beležiti bežne motive,
ki povprečnemu očesu niso opazni, kot na
primer, kako oblak odseva v morju, kako žarek
prodira skozi drevesne veje v gozdu ...

”V dneh, ko se spominjamo našega največ-
jega pesnika, ko razmišljamo o umrljivosti
človeka, razmišljamo tudi o tem, kar bo osta-

lo za nami, ko nas ne bo več. Za Alenko so
ostale slike,” je na odprtju povedal župan
Mohor Bogataj in zbranim položil na dušo,
naj se potrudimo, da bo tudi za nami ostalo
kaj dobrega, po čemer se nas bodo zanamci
spominjali. Igor Kavčič, foto: Tina Dokl

Slike Alenke Gerlovič

Bruno Skumavc (1927-2011), univerzitetni
diplomirani inženir, je sprva imel namen v
knjigi predstaviti svojim potomcem le pred-
nike ter razmere in dogodke v kraju, kjer je
odraščal, živel svojo mladost in se šolal; v
poglavju Raj pod Mangartom je po spominu
opisal, kako je bila pred osemdesetimi leti
videti Bela peč. Opisal je tudi vojna leta, pa
srednješolska in študijska leta. Avtobiografi-
jo pa je razširil in posvetil precej prostora
spominom na kranjsko Savo. Takole piše v
uvodnih straneh: ”Prijatelji in znanci so me
nagovarjali, naj zapišem spomine na leta,
preživeta v kranjski Savi. Ko sem bral in
poslušal različne pripovedi o ”nekdanjih

časih”, sem prijel za ”pero” in po spominu,
dokumentih, ki jih hranim, ter javnih podat-
kih ”z najboljšim vedenjem in dobro vestjo”
zapisal drugi del spominov, spominov na
moje poslovno življenje.” 

Zajeten del knjige torej zajema njegova pot
v Savi - od prve zaposlitve do odhoda v
pokoj. Svojo sedemintridesetletno poklicno
pot, predvsem na tehničnih položajih, je v
Savi začel kot nižji industrijski tehnik, a je s
študijem ob delu, z nabiranjem izkušenj, z
zavzetim delom in s tovariškim odnosom
hitro napredoval. Bil je rojen voditelj in
kmalu je postal pomemben načrtovalec in
graditelj Save. Njegov ugled v mednarodnem
prostoru ter njegovo dobro ime je Savi odpr-
lo številna vrata na evropskem trgu in tudi po
upokojitvi je ostal v stiku s podjetjem. V
poslovnem življenju je prejel številna priz-
nanja in odlikovanja. V intervjuju za časopis
Sava je ob izidu avtobiografije Moje življen-
je med drugim povedal: ”Nobenega obdobja
svoje aktivnosti ne izpostavljam, od Savinih
obdobij pa dve: občudoval sem povojni
delavni zagon ljudi, ki so ob pomanjkanju
surovin, kadrov, znanja, hrane in obleke želi
uspehe in se jih veselili. Savski kolektiv je bil
dobra tovarišija. Ti izrazi so danes težko do-
jemljivi in za nekatera ušesa neprijetni. V
sedemdesetih in osemdesetih letih smo se

Slovenci v gospodarstvu približali uspešnim
v Evropi. Vsi smo imeli delo, gradili
stanovanja, preživljali dopuste ob morju ali v
toplicah, brezplačno šolali otroke, imeli smo
dobro zdravstvo in socialne službe. Pogosto
sem se sprehodil skozi vse oddelke tovarne in
prisluhnil delavcem in strojem. Prijazni
pogledi so me spremljali in bil sem srečen. O
mojih družbenih in političnih nazorih pa
berite v knjigi ...” S. K. 

Dragoceni pričevalec zgodovine 
Kot bi slutil, da se zaključuje njegov čas, je le pred nekaj tedni svoje misli in čas, ki ga je preživel v

Savi, Bruno Skumavc, nekdanji generalni direktor Save, strnil v avtobiografsko knjigo Moje življenje. 

Odlomek iz knjige:
Vprašate, zakaj poleg študija še toliko drugega
dela? Vsak mesec je bilo treba gospodinji v
Ljubljani plačati sobo, v menzi poravnati račun
in kupiti kak kos obleke. V Kranju sem imel
družino. Pri teh letih pa se tudi spodobi, da greš
ob sobotnih večerih v prijetno družbo ali kam
drugam. Z zimsko kurjavo so me oskrbovali
med študijem v Ljubljani naši mizarji. Tovarniški
šofer Martin mi je vozil vreče sekancev. Kaj je
to pomenilo za premrle kosti! Najlepša hvala,
dobri fantje in možje!

Dr. Miklavž Komelj je zelo občuteno in doživeto
predstavil delo in življenje slikarke Alenke Gerlovič. 



Obnovljena ”lajerca” 
je odprla vrata

Obnovljena Layerjeva hiša v Tomšičevi
ulici, namenjena umetnosti in kulturi, je na
dan kulture na stežaj odprla vrata. Aljaž
Primožič, skupaj s Petro Puhar Kejžar je
soupravljalec hiše, je opremil kavarno in
stanovanja za gostujoče umetnike in je ob
slovenskem kulturnem prazniku od jutra
do poznega večera gostil več kot petsto
očaranih obiskovalcev. Navdušila sta jih
prijetno opremljen lokal in čudovit vrt z
razgledom na Šmarjetno goro, ki se je še v
poznih popoldanskih urah kopal v febru-
arskem soncu. Puharjeva je popoldanske
obiskovalce vodila med skrivnostmi hiše in
jim s ponosom predstavila razstavo o ve-
likem Kranjčanu, izumitelju fotografije na
steklo, daljnem sorodniku Janezu Puharju.
Zvečer je z družbo poetično navdahnjenih
gostov pripravila recital ženske poezije.
Lahko rečemo, da je 8. februar dal slutiti,
da bodo Kranjčani radi zahajali v hišo, ki
jo je posvetila umetnosti že rodbina Layer
pred dvesto leti. I. K.

Likovni nagrajenci ob
prazniku

V mali galeriji Likovnega društva Kranj
je na ogled razstava z naslovom Nagrajen-
ci Mestne občine Kranj za likovno de-
javnost 1999-2009. Na njej se z likovnimi
deli predstavljajo tisti kranjski likovni ust-
varjalci, ki so v zadnjih desetih letih za svoj
prispevek h kulturno-umetniški podobi
mesta prejeli občinske nagrade in Prešer-
nove plakete. Na ogled so dela Klementine
Golije, Vinka Tuška, Franca Vozlja, Nejča
Slaparja, Zmaga Puharja, Klavdija Tutte in
fotografije dr. Damira Globočnika. I. K.

Foto - Prešerna razstava 
na Tomšičevi

V galeriji Kokra, ki deluje v okviru kranj-
ske območne enote Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, je na ogled razstava z
naslovom Pomniki. Na ogled so fotografije
s Prešernom povezanih utrinkov, ki jih je
po Gorenjskem zbral Jon Grobovšek. Pred-
stavljeni so nekateri v času zamrznjeni
trenutki, ki upodabljajo naše spomine na
Prešerna, centralne točke, ki krasijo cen-
tralno točko našega glavnega mesta, se
predstavijo v zasneženem zimskem vzdu-
šju, fotograf je na drugačen način pokukal
v Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, bližnjo
cerkvico sv. Marka ... Kot je zapisal avtor,
so fotografije utrinki, ki poskušajo v arhiv
prenesti obstoječe stanje v zatečenem
trenutku, da bi rodovi, ki prihajajo za nami,
lažje razumeli proces ohranjanja dediščine
in njen neustavljiv življenjski cikel. I. K.

Tako ljudsko nebeško je bilo prvi februarski
petek v Stebriščni dvorani Mestne hiše tudi na
praznovanju desetletnice obstoja Lutkovnega
gledališča Nebo. Pred desetimi leti sta ga 
ustanovila partnerja Petra Stare in Andrej
Štular, ona odlična lutkovna animatorka in
avtorica zgodb, drugi mojster številnih umet-
niških zvrsti in praks. ”Mogoče je bilo takrat
vse skupaj naključje,” razmišlja ustvarjalni
par iz Neba, po bogati ustvarjalni beri desetih
let pa lahko mirne roke zapišemo, da se pravi
ljudje vedno na pravem mestu najdejo in to že
ni kar tako. 

Spominjam se prve predstave Soba, ki sta jo
Petra in Andrej pripravila v sodelovanju z
glasbenikom Maretom Završnikom. Dve roki,
deset prstov in devet glav, odlična animacija
”prstnih lutk”. Predstava, ki je že takrat
napovedovala, da Nebo ne bo še en običajen
lutkovni teater, ampak vedno nekaj posebne-

ga, eksperimentalnega ... Če je bila prva pred-
stava namenjena odraslim, so kasneje sledile
številne lutkovne predstave za otroke, kot so
Saj ni res, pa je po besedilu Andreja Roz-
mana Roze, To je Ernest po besedilni in
likovni predlogi Mojce Osojnik, nadaljevala
sta z avtorskimi projekti, kot je Zgodba o
Francetu, s Kosovelom navdahnjen Kons 5,
Take ljudske so širno gledalstvo v številnih
ponovitvah vedno znova popeljale v pravljični
svet slovenskega ljudskega izročila, tu je
nadrealistična Krilčica, legendarni Ostržek in
duhovita slovenska ljudska Zakaj teče pes za
zajcem do eksperimenta med zvokom, svet-
lobo in senco v predstavi Okrog sveta ...

Petra in Andrej ohranjata klasične lutkovne
tehnike in jih odlično povezujeta z drugimi
umetniškimi mediji, kot so video, film, fo-
tografija, strip ... ”Nebesne” predstave so na
eni strani lahko bogate v iskanju eksperimen-
ta, na drugi pa iskrene, prisrčne, ljudske, take,
kot so naši otroci, in včasih, kadar v glavi ni-
mamo bremen, tudi odrasli. Nebo ima svoj
prepoznaven umetniški izraz, prežet s poe-
tiko, humorjem in inovativnostjo. Lutkovno
gledališče Nebo je nastopalo na številnih fes-
tivalih po Sloveniji in tudi v tujini, Avstriji,
Srbiji, Turčiji, Avstraliji, Bosni in Hercegovi-
ni, na Poljskem.

Na jubileju nas je Petra Stare razveselila s
kratkim lutkovnim performansom, mladi član
Neba Anže je pokazal svoje kitarsko znanje,
še cel mesec pa bo na ogled razstava lutk,
skic, fotografij, plakatov, scenografij, ki so
nastale v desetih letih LG Nebo. 

Igor Kavčič

Kultura
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Nebo ima deset let
Deset let človeške iskrivosti, v katere malhi se je nabralo trinajst

lutkovnih predstav in številne lutkovne, likovne in stripovske
delavnice in en kup veselja ... Ne z neba, iz Neba.

Času primerno sem Andreja in Petro postavil poleg pesnika v njuno Zgodbo o Francetu. 

Zakaj teče pes za zajcem



Šport

22 - K R A N J Č A N K A

Druženje najmlajših hokejskih selekcij je v
Kanadi že tradicionalno, prav tako pa posta-
ja tradicionalna udeležba slovenske reprezen-
tance, ki si je v zadnjih letih v Quebecu pris-
lužila velik ugled, saj se fantje enakovredno
kosajo z večino ekip z različnih koncev sve-
ta, ki jih je tudi letos na prvenstvu več kot sto. 

Prav tako si mesto v naši reprezentanci
tradicionalno priborijo mladi Triglavovi
naraščajniki. Letos sta to branilca Rok Mubi
in Lovro Žnidar ter napadalec Matevž Ban. 

”Veselim se igranja v Kanadi in pričaku-
jem, da se bom na turnirju tudi kaj naučil,” je
pred odhodom v Quebec povedal Rok Mubi
in priznal, da si želi po poti svojega velikega
vzornika Anžeta Kopitarja, ki uspešno tek-
muje v ligi NBA. ”Zame bo turnir gotovo ve-
lika izkušnja, saj prvič odhajam tako daleč.
Želim si spoznati tudi nove prijatelje in se
izpopolniti v znanju angleščine,” je dodal
Lovro Žnidar, tudi Matevž pa je bil pred
potjo navdušen nad novo izkušnjo. ”V Kana-
di igrajo najboljši hokej in gotovo se bomo
lahko marsikaj naučili,” je prepričan Matevž
Ban.

”Turnir v Quebecku je največji na svetu za
to kategorijo mladih hokejistov, kar pa ni
čudno, saj je hokej doma prav v Kanadi.
Pride ogromno mladih, med katerimi so
seveda tudi bodoče zvezde najmočnejše lige
na svetu, NHL. Za naše fante, ki se udeležijo
turnirja, je nastop dragocena izkušnja, saj
lahko vidijo pravi hokejski utrip in se družijo

z vrstniki iz vseh koncev sveta,” je pred
odhodom čez lužo povedal trener naše mlade
reprezentance, Kranjčan Mitja Kern.

Prav tako sta v vodstvu reprezentance kot
tehnični vodja Uroš Ban in Janez Kompare
kot vodja reprezentance. ”Naša mlada
reprezentanca si je v zadnjih letih pridobila
velik ugled. Morda ne toliko z rezultati, saj

igramo v srednji diviziji, kar pomeni na
pragu elite, vendar pa so naši otroci elitni v
obnašanju. Nastanjeni so pri družinah in
vsako leto si gostitelji želijo prav naše
otroke,” je dodal vodja naše reprezentance,
Kranjčan Janez Kompare.

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

V Kanadi tudi mladi Triglavovi risi
Minuli konec tedna se je v Quebecu začelo neuradno svetovno prvenstvo za najmlajše hokejiste, stare

med 12 in 13 let, v slovenski reprezentanci pa so tudi trije Triglavovi upi.

Kranjski župan Mohor Bogataj je pred kratkim sprejel ekipo
Baseball kluba Kranjski lisjaki, ki je ob koncu minule sezone os-
vojila že sedmi naslov državnih prvakov. Kot je povedal član up-
ravnega odbora kluba Boris Vehovec, je največja težava, da klub
nima svojega igrišča in zato je domačin na tujem, kar je bilo zad-
nja leta staro igrišče pri nekdanji telovadnici v Škofji Loki. Kljub
temu vztrajajo z igranjem ter pridobivajo nove mlade navdušence
za baseball pa tudi njegovo žensko različico, softball. 

Vehovec je zato županu Mohorju Bogataju izročil sliko njihovega
sedanjega dotrajanega igrišča, prav tako pa tudi sliko enega od
”sanjskih” tujih igrišč in sliko igrišča, ki bi ga želeli v bližnji pri-
hodnosti imeti v Kranju. Župan Bogataj je vodilnim v klubu in
igralcem obljubil pomoč in ob tem dodal, da je Kranj mesto špor-
ta, zato tudi on spoštuje rezultate in prizadevanja vseh, da to tudi
ostane. 

Vilma Stanovnik

Lisjaki želijo domače igrišče
Največja težava sedemkratnih državnih prvakov v baseballu je igrišče, ki ga še vedno nimajo.

Boris Vehovec je županu Mohorju Bogataju s slikami predstavil razmere za
treninge in tekme Kranjskih igralcev baseballa in igralk softballa.

Med 10. in 21. februarjem v Quebecu poteka neuradno svetovno prvenstvo za najmlajše hokejiste, v naši
reprezentanci pa nastopajo kar trije Triglavovi upi, ki jih je pred odhodom sprejel tudi kranjski župan Mohor
Bogataj. Na sliki (prva vrsta z leve prosti desni): trener Mitja Kern, Rok Mubi, Matevž Ban, Lovro Žnidar,
(druga vrsta) vodja reprezentance Janez Kompare, župan Mohor Bogataj in podžupanja Nada Mihajlović
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KITAJSKA RESTAVRACIJA

AZIJA

Gosposvetska 1, 4000 Kranj

tel.: 04/202 7261

DOSTAVA HRANE 
064/125 939

Letni vrt
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KOSILO ZA 
4,90 EVRA, 

ki vam ga nudijo vsak dan 
od  ponedeljka do petka 
do 17. ure, razen med
prazniki. 
Za kosilo vam postrežejo 
kislo-pekočo juho ali 

solato ter glavno 
jed. V ponudbi imajo 10 

različnih menijev za kosilo.

Ob praznovanju ROJSTNIH 
DNEVOV ali DRUŽINSKIH PRAZNIKOV vas čaka 

presenečenje v obliki DARILA.

NOV DELOVNI ČAS
od pon. do čet., ned. od 11. do 22.30 

pet., sob. od 11. do 23. ure

Mitja je z dopolnjenimi 33 leti naš najstarejši reprezentant v
Garmisch-Partenkirchnu, svetovno prvenstvo v Nemčiji pa je že nje-
govo šesto. Do sedaj mu je najbolje uspel nastop v Areju leta 2007,
ko je v veleslalomu osvojil deveto mesto. Še bolj kot na to uvrstitev
pa je Mitja ponosen na šesto mesto na lanskih olimpijskih igrah, ki ga
je osvojil v slalomu. Slalom je namreč v zadnjih dveh letih, ko se uba-
da s poškodbo hrbta, njegova edina tekmovalna disciplina, tako da ga
edini nastop na letošnjem prvenstvu čaka zadnji tekmovalni dan to
nedeljo, ko se bodo za naslov svetovnega prvaka pomerili najboljši
slalomisti. 

”Dobri rezultati z velikih tekem, kot so bile zadnje olimpijske igre,
ti dajo pred novimi pomembnimi preizkušnjami določeno mirnost. Še
bolj je pomembno, da je za menoj že veliko nastopov in različnih iz-
kušenj. Svetovno prvenstvo je pač le ena izmed tekem. Je pa res, da
je vložek v takšen nastop malce večji, saj je prvenstvo na sporedu le
enkrat vsaki dve leti, zato je večje tudi vznemirjenje oziroma pomp.
Vendar sem s tem v minulih letih že razčistil in sedaj si želim le, da
bi mi nastop uspel s čim manj napakami,” pravi član ASK Triglava
Mitja Valenčič, ki so ga ob predstavitvi naše reprezentance za nastop
v Garmisch-Partenkirchnu pri Smučarski zvezi Slovenije presenetili s
torto, saj je v začetku tega meseca praznoval rojstni dan. Kot je pove-
dal, si najbolj želi zdravja tako zase kot za svojo mlado družinico, saj
prihodnji mesec pričakuje drugega otroka, hčerka Živa pa bo prav te
dni dopolnila tri leta. Vilma Stanovnik

Valenčiču izkušenj ne manjka
Član ASK Triglav Mitja Valenčič, ki je naš najboljši slalomist zadnjih let, je še pred odhodom na 

svetovno prvenstvo v alpskem smučanju razrezal torto za 33. rojstni dan.

Mitja Valenčič je še pred odhodom na svetovno prvenstvo v alpskem smučanju
razrezal torto, s katero so mu reprezentančni prijatelji (na sliki Andrej Šporn) in
vodstvo SZS zaželeli tekmovalnih uspehov in sreče. 
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Poraba goriva: 4,1 - 5,9 l/100 km. Emisije CO : 107 - 139 g/km.2

Zimski prihranek:

1.200 EUR

AVTO MO^NIK d.o.o., KRANJ
Jezerska cesta 135, 4000 Kranj
tel.: 04 281 77 17
www.avtomocnik.si

AVTO MO^NIK d.o.o., KRANJ
Jezerska cesta 135, 4000 Kranj
tel.: 04 281 77 20
www.avtomocnik.si

Zimska akcija

Za vas smo ob
nakupu do konca
februarja pripravili
poseben družinski
paket BREZ SKRBI,
ki vključuje 5-letno
garancijo, 4 zimske
pnevmatike, strešne
nosilce in strešni
kovček.

`e od 16.990 EUR

`e od 14.990 EUR

Mazda MX-5 
blizu novega rekorda
Doslej 900 tisoč izdelanih odprtih dvosedov 

za nov vpis v Guinnessov rekordov

Mazdina celotna proizvodnja športnega avtomobila Mazda MX-5
je v začetku letošnjega februarja dosegla 900 tisoč primerkov. Ta
pomemben mejnik je bil dosežen 21 let in 10 mesecev po začetku
serijske proizvodnje prve generacije Mazde MX-5 aprila 1989. Maz-
da MX-5 se je s 531.890 proizvedenimi različicami meseca maja
2000 vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najboljše prodajani
dvosedežni športni avtomobil. Rekordni podatek je Guinnessova
komisija popravila po dosegu proizvodnje v višini 700 tisoč oziroma
800 tisoč primerkov. Ob častitljivem številu 900 tisoč izdelanih
športnih dvosedov bo korporacija znova vknjižila rekord. Vse do
danes Mazda MX-5 ostaja najdlje živeči model v Mazdini globalni
modelni paleti. Matjaž Gregorič

NOVA MAZDA 5
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Drakula v svetu lutk
V hiši Krice Krace so pred kratkim premierno predvajali lutkovni

film Drakula, ki ga je ustvaril 16-letni Matej Križnar.

Matej Križnar je v zadnjih letih zelo aktiven
na področju lutkovnega ustvarjanja. Za lut-
karstvo ga že vrsto let navdušujeta znani
kranjski lutkarici Nataša Herlec in Ksenija
Ponikvar. ”Za seboj imam že šest predstav z
Lutkovno skupino Grom, zadnjo, parodijo na
Matrico, sem naredil sam, z lutkovnim fil-
mom Drakula pa sem šel še korak naprej,”
pove šestnajstletni Matej. Film je dolg dvaj-
set minut, zgodba pa je v osnovni zelo podo-
bna tisti iz romana o vampirskem grofu Dra-
kula. ”Dodali smo nekaj humornih vložkov in
na koncu je nastala parodija. Film je name-
njen vsem, vedno se potrudim, da ustvarim
predstavo, ki ni gledljiva le otrokom. Mislim,
da je pomembno, da lutkarstvo približamo
tudi odraslim,” meni mladi Kranjčan. 

V filmu se skriva leto in pol trdega dela.
Matej je poskrbel za tekst, zasnovo lutk in

scene ter režijo, pri izdelavi lutk sta mu na
pomoč priskočili mentorica Nataša Herlec
in Alja Kump, ki je izdelala tudi sceno, glas-
bo pa je prispeval trinajstletni Oton Pavlič.
Lutki Drakule je življenje vdahnil Matej, pre-
ostalim lutkam pa mentorica Nataša, Ana
Zatler in Urša Rauch. ”Zanimivo je, kako
lahko vzdušje poustvariš z majhnimi lutka-
mi in predmeti. Svet lutk me pritegne ravno
zato, ker daje toliko svobode. Kljub omeje-
nim sredstvom lahko pripoveduješ in prika-
zuješ zgodbe, ki jih drugače ne moreš tako
slikovito,” je še pojasnil Matej, sicer dijak
drugega letnika kranjske gimnazije. V svetu
lutk namerava ustvarjati še naprej, posneti
si želi še kakšen lutkovni film. In kam se bo
podal po gimnaziji? ”Najbolj me zanima
študij režije, v prihodnosti pa se vidim v
filmski industriji,” je odvrnil.

Pustni tigrček
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Sobotne matineje v Prešernovem gledališču
Vsako soboto ob 10. uri. Vstopnina 3,50 evra. 
19. februarja: Maček Muri, Koncert Mačje godbe
26. februarja: Vžigalnik, Lutkovno gledališče Ljubljana

Krice krace petkove prireditve za otroke
Vsak petek ob 17.30, vstopnina 3,50 evra.
18. februarja: Pravljica o zlati roži, Melita Osojnik
25. februarja: Zgodba na gumbe, Lutkovno gledališče Zapik
2. marca: Alja in Pavlihec, Alja Kump

Dogaja se še v Krice kracah
25. februarja ob 19. uri: pesniški večer erotične poezije s Pavle-
tom Rakovcem in Nejčem Slaparjem
Do 1. aprila je na ogled razstava likovnih del Andreja Štularja
Vsak ponedeljek ob 18. uri: permakulturne delavnice
Vsako soboto ob 11. uri: Eko pod zeleno smreko
22. februarja ob 18. uri: predavanje Dojenje - znanost, umetnost
in spretnost. Predava: asist. Tita Stanek Zidarič, dipl babica
Vsako sredo od 19.10 do 20.10 ter ob ponedeljkih od 10. do 11.
ure je vadba za nosečnice po Feldenkrais metodi. Vodi Petra Je-
retina. Več informacij: POVEZOVALNO STARŠEVSTVO, Susana
Diez Rupnik, 040/542 773, e-naslov: doula.divina
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Krice krace

Matej Križnar si želi posneti še kakšen lutkovni film. / Foto: Matic Zorman
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Ljudje in dogodki

Mestna občina Kranj je imela
do 26. januarja sklenjeno pogod-
bo za opravljanje storitev pomo-
či, oskrbe in namestitve zapušče-
nih živali v zavetišču v Horjulu.
Ker pa so jim zaradi prezasede-
nosti zavetišča pogodbo odpove-
dali, so na Mestni občini Kranj
začeli iskati novo zavetišče. Na
osnovi zbiranja ponudb se je iz-
kazalo, da ima na Gorenjskem
dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti zavetišča le zavetišče Perun
na Blejski Dobravi. Tako so skle-
nili pogodbo z njimi in od 27. ja-
nuarja zapuščene pse in mačke
nameščajo v zavetišču Perun na
Blejski Dobravi.

O tem, kako poteka postopek
prevzema zapuščenih živali in
namestitve v zavetišču, smo se
pogovarjali z lastnikom zavetišča
Branetom Pircem. Pirc ima 35-
letne izkušnje s šolanjem psov,
poleg zavetišča pa ima v Centru
za pse Perun še pasji hotel,
ukvarja pa se tudi v vzrejo psov.
”Najditelj zapuščene živali o tem
obvesti občino, ki se poveže z
nami. Najdeno žival pridemo
iskat, jo odpeljemo v veterinar-
sko ambulanto, kjer opravijo po-
trebne veterinarske storitve, kot
so cepljenje proti kužnim bolez-
nim in proti steklini, odprava pa-
razitov ... Nato žival namestimo
v zavetišču. Če gre za psa in je ta
čipiran, mu poiščemo lastnika. V
primeru, da pes ni čipiran, pa mu
skušamo najti novega lastnika,”
je povedal Pirc. Zlasti pri mlajših
psih si prizadevajo, da bi jim na-
šli nov dom, pri tem sodelujejo z
nekaterimi mediji, tudi z Gorenj-

skim glasom, z roko v roki pa de-
lajo tudi z društvi za varstvo ži-
vali. V zavetišču imajo po Pirče-
vih besedah 26 boksov za pse,
namestijo pa lahko tudi okrog tri-
deset mačk. Žival naj bi v zave-
tišču ostala trideset dni (toliko
oskrbnih dni plača občina), nato
pa skupaj z veterinarjem in in-
špektorjem ugotavljajo, kaj bodo
storili z njo. Po Pirčevih besedah
mnoge živali na nove lastnike ča-
kajo dalj časa, tudi po leto dni in
več, stroške pa v tem primeru
prevzame zavetišče.

Pa ljudje radi prihajajo v zavetiš-
če po hišne ljubljenčke? Pirc pra-
vi, da obstajata dve vrsti lastnikov.
Eni se odločijo za nakup rodovni-
škega psa in so za to pripravljeni
dati tudi veliko denarja; v tem pri-
meru je pes celo neke vrste status-
ni simbol. Drugi pa po psa pridejo
v zavetišče in tako zapuščeni živa-
li omogočijo lepše življenje. Psa v
zavetišču dobijo brezplačno. 

Sicer pa Brane Pirc ugotavlja,
da iz leta v leto najdejo manj za-
puščenih psov. Še pred dvema le-
toma so jih v njihovem zavetišču
namestili 247, lani še 67 (pogod-
be imajo sklenjene z večino go-
renjskih občin). ”To pripisujem
večji osveščenosti ljudi, veliko
vlogo je odigralo tudi čipiranje
psov,” je povedal Pirc. Več težav
pa je z zapuščenimi mačkami. V
nekaterih občinah zato že nekaj
let opravljajo koristne akcije lov-
ljenja, sterilizacije in kastracije
prostoživečih mačk. S tem se
zmanjšuje populacija potepuških
mačk in hkrati zmanjšujejo stro-
ški občin.

Mestna občina Kranj je lani
poskrbela za 29 zapuščenih psov
in 253 mačk. Za pomoč, oskrbo
in namestitev zapuščenih živali v
zavetišču je porabila več kot 33

tisoč evrov, podoben znesek
bodo v ta namen porabili tudi le-
tos, je povedala Ana Vizovišek,
vodja kabineta župana na Mestni
občini Kranj.       Urša Peternel

Kam z zapuščenimi kužki in mucki
Zapuščene živali, ki jih najdejo na območju Kranja in okolice, 

odslej vozijo v zavetišče Perun na Blejski Dobravi.

Brane Pirc, lastnik zavetišča Perun na Blejski Dobravi

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€ 

- gospodinjski plini
- tehnični plini
- servis plinskih štedilnikov

od 8. do 18. ure

BREZPLAČNA DOSTAVA

UNP v jeklenki 10 kg + dostava + 
priklop + tesnilo 19,90 €
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PUSTNO RAJANJE 
V KRANJU
5. marec 2011 ob 1o. uri
s Šenčurskimi godlarji, etnografskimi skupinami in 
izborom naj pustne skupine

Otroško pustovanje
8. marec,  s Čarovnikom Gregom 
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Predstavo Mala čarovnica, ki
ni mogla biti zlobna je Otroška
igralska skupina KUD Predoslje
na oder postavila v začetku de-
cembra, doslej pa jo je uprizorila
že devetkrat. ”Vsako leto pripra-
vimo novo predstavo, že po tra-
diciji je premiera na Miklavžev
dan. Včasih so naše predstave
doživele eno, dve ponovitvi, zad-
nja tri leta pa kar pridno gostuje-
mo tudi na drugih odrih. Naša
zadnja predstava je zagotovo ena
najuspešnejših doslej,” ugotavlja
režiserka Jana Ovsenik. Kot
pravi, se za prihodnost otroške
igralske skupine v Predosljah ni
bati: ”Vedno se ponudi več igral-
cev, kot jih rabimo. Zagotovo bi
lahko imeli dve skupini, če bi
imeli še enega mentorja.”

Z domačega odra v Predosljah
je devet mladih igralcev, ki na-
stopajo z igro o mali čarovnici,
pot vodila tudi v Komendo, Stra-
hinj, Naklo, Kranj, Britof, na Je-

senice, nazadnje pa so gostovali
na Visokem, kjer smo jih obiska-
li tudi mi. S predstavo italijanske
avtorice Marie Clare Machado
so znova navdušili. Malčki so
pozorno spremljali skupino
učenk čarovništva, ki jih čarovni-
ški mojster Gadji strup spodbuja
k zlobi. Med njimi je tudi mala
čarovnica, ki zaradi pomanjkanja
zlobe ne opravi čarovniškega iz-
pita, zato pristane v kletki. Reši
jo drvarjev sin, ki s čarobno glas-
bo premaga čarovniški rod ter
gozd vrne pticam in vilam. V po-
gumnega drvarja se je vživel
Luka Belec. ”Super je bilo. Tre-
me po tolikih predstavah nima-
mo več, prisotna je bila samo
pred premiero,” je povedal. ”Naj-
boljši občutek je, ko nam predsta-
va uspe in je dobro obiskana,” sta
dejali ‘čarovnici’ Nika Logar in
Petra Kopač. V druge čarovnice
so se vživele Maruša Juvan, Eva
Kopač, Meta Logar, Katja Ba-

saj in Tanja Šink, v čarovniškega
mojstra pa Tadej Boncelj. Kostu-
me je sešila Slavi Kljajič, za sce-
no so poskrbeli Damjan Dolžan,
Mojca Logar in Jana Ovsenik, za

glasbo Anže Ančimer, Pesem ča-
rovnic je napisal Boštjan Grab-
nar, koreografijo pa je sestavila
Darja Ovsenik.

Ana Hartman

Prihodnosti se ne bojijo
Mladi igralci iz Predoselj navdušujejo s predstavo Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna.

Mladi
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Mladi igralci iz Predoselj so pred kratkim gostovali tudi na Visokem. 
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Z denarjem še nekaj časa ne boste ravnali po svo-
jih zmožnosti in še kar naprej boste prelagali svo-

je obveznosti. Da se jih je precej nabralo, dobro veste tudi
sami. Z določenimi osebami se morate pogovoriti, da ne
bodo posledice še slabše. V ljubezni se počasi pripravite na
pogovor na štiri oči.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Pred vami bo zelo veliko različnih poslovnih izzi-
vov in težko vam bo izkoristiti prave. Že ko boste

že skoraj odločeni, se bo pred koncem zapletlo. Počakajte
nekaj dni in se nikar ne zaletavajte v zid, saj se vrata odprejo
sama. V ljubezni se vam bo še marsikaj razpletlo, ne da bi vi
na to vplivali. Potrebni ste sprememb.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Počutili se boste osamljeno in dvomili boste o
vsakem svojem dejanju. Ker so to samo

posledice slabih izkušenj iz bližnje preteklosti, vas bodo taki
in podobni občutki hitro minili. S strani oseb nasprotnega
spola boste malce šokirani in nevede s tem postavljeni pred
dejstvo. Veseli boste nepričakovanega denarja.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Veliko premišljevanja vam bo sprožil nekdo, ki je
v težavah in ne vidi izhoda iz trenutne situacije.

Pomoč, ki jo boste tej osebi nudili, se bo obrestovala in tudi
vi se boste počutili čudovito. Slej ali prej je vsaka dobra stvar
poplačana. Zaradi partnerskih odnosov boste prevzeli odgo-
vornost in s tem postavili nove temelje.

LEV 23. julija – 23. avgusta

V obdobju, ki je pred vami, se boste počutili zelo
samozavestno in vsi dvomi, ki ste jih imeli kar ne-

kaj, bodo izpuhteli. Občutek dobre volje vam bo zelo dobro
del in postorili boste veliko stvari, ki so vam še pred nedavnim
bile nerešljive. Začeli se bodo uresničevati finančni načrti in
prvi rezultati se bodo hitro pokazali. 

RAK 22. junija – 22. julija

Tudi za vas bo tokrat veljalo pravilo, da po dežju
posije sonce. Če ste zaljubljeni, ste ravno sedaj v

najboljšem obdobju, da se vam izpolni želja glede ljubljene
osebe. Konec meseca se vam obeta daljši izlet in preseneče-
nje. Z denarjem boste spet malo preveč zapravljali in posledi-
ca tega bo slaba volja.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Finančna varnost vam pomeni ključ do svobode
in neodvisnosti. Storili boste vse, kar je v vaši

moči, da boste poravnali stare račune in začeli na novo gra-
diti finančni vzpon. Cel mesec boste prekipevali od pozitivne
energije, ki jo boste prenašali na vse, ki bodo v vaši bližini. Za
izvor dobre volje boste vedeli vi pa tudi nekdo drug.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Tista odločitev, ki vam jo bo narekovalo srce, bo
prava. A vseeno boste kar nekaj časa obstali na

križišču, ne vedoč, katera stran je prava. Poslovna odločitev
se vam bo dobro obrestovala, tako da ne boste poplačani
samo za naprej, ampak tudi za nazaj. Na splošno so pred
vami spremembe, ki so več kot dobrodošle.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Po nekem neuspelem podvigu se boste kar hitro
pobrali in nikakor ne boste obupali, čeprav bodo

to nekateri pričakovali. Poslovno in tudi zdravstveno se vam
obetajo boljši časi, le pri financah bodite malo bolj pazljivi.
Srčna oseba pa žal ne bo držala obljube, saj bo ponovila na-
pako.

BIK 22. aprila – 20. maja

Zdravstvene težave, ki se vam bodo sprožile sre-
di meseca, boste hitro in uspešno odpravili. Če

se vam bodo pri financah pokazale težave, nikar ne delajte
panike, saj se vse pozitivno reši, preden bi sploh lahko prišlo
do težav. Na delovnem mestu se vam obetajo spremembe in
končno se odpira možnost za napredovanje. 

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Že nekaj časa premišljujete o večjem nakupu, a
se nikakor niste mogli odločiti. Ta mesec je pravi

čas, da to storite. Neverjetno boste zadovoljni, saj boste pre-
segli svoje zmogljivosti, tako finančno kot tudi v potrpežljivo-
sti. Uživali boste v krogu prijateljev in prav nič vas ne bo mo-
tilo, ker boste večkrat v ospredju.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Vse bolj boste občutili potrebo po ljubezni. Pa naj
bo to le nežni pogled ali pa pogovor v dvoje. Rav-

no v majhnih stvareh se skrivajo najbolj dragoceni zakladi.
Ljubljena oseba vam bo z veseljem vračala čustva. Za dobro
voljo boste imeli dobre razloge, saj se vam nasmehne sreča
tudi pri denarju. Končno.

Sestavila: Tanja - 040 514 975

OVEN 21. marca – 21. aprila
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Kranjčanka predstavlja






