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Kranjčanka predstavlja
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BRITOF 43
tel.: 04/234 30 50 

delovni čas: 
pon. - pet.: 7. - 19. ure 

sob.: 7. - 12. ure

CESTA STANETA ŽAGARJA 2 
(nasproti Policije)

tel.: 04/202 41 60
delovni čas: 

pon. - pet.: 9. - 18. ure 
sob.: 8. - 12. ure

MEDVODE, BC MERCATOR
tel.: 01/36 11 034

delovni čas: 
pon. - pet.: 9. - 18. ure

sob.: 8. - 12. ure

Čistilnica, pralnica 
in šivalnica Šengar

■ oprana in zlikana srajca - 1 €

■ hitro in kvalitetno čistimo 
vse vrste tekstilnih 
in krznenih izdelkov, 
preproge, odeje
in merino posteljnino

■ vse storitve šivalnice
(krajšanje, ožanje, menjava zadrg in podlog ...)

■ parkirni prostor zagotovljen Po
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● V MESECU APRILU POLNO ZALOŽENI 
S POMLADNO-POLETNO KOLEKCIJO

● VELIKA PONUDBA AKCIJSKIH CEN 
● KARTICA UGODNOSTI

Obiščite tudi diskont BIBA v poslovni hiši RONA na Šucevi 25 v Kranju
NAJCENEJŠI NAKUP OBLAČIL - do razprodaje zalog

AKCIJE V APRILU:
● pižame BALI - 20 %
● perilo BALI 2 - 8 let - 20 %
● wind stoper S. OLIVER art. 6041 - 20 %
● BALI hlače od trenirk - 20 %

BIBA TRGOVINA
Mercator center - Kranj PRIMSKOVO

Tel. 04/2342 000

IZKORISTITE UGODNE NAKUPE

MODNO, KVALITETNO IN UGODNO
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avtocesta Kranj -

 

Ljubljana

KRANJ, Bleiweisova 30, tel.: 04 252 11 34,  
fax: 04 252 11 35, e-pošta: mp.kranj@sanolabor.si 
odprto:  pon - pet: od 8h do 19h, sob: od 8h do13h
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Izdajamo in izposojamo pripomočke, ki jih predpišejo zdravniki na 
naročilnico ZZZS (inkontinenca, stoma, diabetes, terapevtske nogav-
ice ...) 

5 % popust:

Prodajalna z medicinskimi pripomočki, zdravili brez recepta 
in raznovrstnimi izdelki za zdravo življenje.

Pestra izbira kakovostnih izdelkov:

 vozički)

 Sante …)

KONCNO 
tudi v Kranju

OBIŠČITE NOVO PRODAJALNO 
NA BLEIWEISOVI 30 (poleg Eurospina) 

raznih izdelkov. 
Pridite, veseli bomo vašega obiska!

Za ostalo ponudbo poglejte na www.sanolabor.si. 



Kranjčanka
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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 29. številke Gorenjskega
glasa, 12. aprila 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 Kranj-
čanka izide v torek, 10. maja 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: Adela Dutović
Foto: Gorazd Kavčič

Smisel življenja 
ga pelje v NY
Mladi saksofonist Jan Kus je sredi marca
nastopil v gimnaziji in navdušil s svojo
mednarodno jazzovsko zasedbo Amna. 
Po končanem študiju v Haagu ga vleče 
na sceno v New York.

21Stran

Jubilejna čistilna akcija
s kar 3500 udeleženci

Zveza tabornikov občine Kranj je 
v sodelovanju s Poslovno skupino Sava in 

Mestno občino Kranj na prvo aprilsko soboto 
pripravila že 10. akcijo Očistimo Kranj - 

Kranj ni več usran.

Sončni prvi županov 
veleslalom

Alpski smučarski klub Triglav in Mestna
občina Kranj sta bila prejšnjo nedeljo 

organizatorja 1. županovega veleslaloma, 
ki se ga je udeležilo več kot osemdeset 

smučarskih navdušencev.

12Stran

38Stran

Hokejistke 
zmagovalke 
pokala DEBL
Potem ko so hokejistke kranjskega Triglava
v letošnji razširjeni avstrijski ligi 
osvojile drugo mesto, so bile najboljše 
v pokalu DEBL.

31Stran
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Medvo�ka cesta 3, Medvode
Tel. 01 36 178 36
www.optikamali.si
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Kulturno društvo Kranjčani materam je na
materinski dan v cerkvi sv. Martina v Stražiš-
ču pripravilo tradicionalno humanitarno pri-
reditev ob materinskem dnevu. Izkupiček v
višini tisoč evrov so tokrat namenili 30-letne-
mu Vrhničanu Tadeju Jerebu, ki so mu po ne-
sreči z motorjem morali odrezati desno nogo
in sedaj zbira denar za novo protezo, ki mu
bo omogočila boljšo gibljivost.

V programu prireditve so se prepletali sve-
topisemski teksti, ki se tematsko navezujejo
na praznik Marijinega oznanjenja, in glasbe-
ne točke. Nastopil je Komorni zbor Gallus iz
župnije sv. Kancijana v Kranju, pritrkovalci
iz Mengša so zaigrali na male zvonove, s

svojim glasom je v pesmi Ave Marija zbrane
osupnila 14-letna Neža Lunar iz Cegelnice
pri Naklem, zapel je tudi otroško-mladinski
pevski zbor Tilnovi slavčki iz Besnice, Ange-
la Tomanič pa je igrala na orgle.

Tadej je svojo pretresljivo zgodbo obisko-
valcem prireditve zaupal v pogovoru z Mat-
jažem Merljakom, sicer voditeljem Radia
Ognjišče. Brez noge je ostal pred slabima
dvema letoma, ko ga je na cesti Črni Kal-
Rižana pri odcepu za Buzet spregledal in iz-
silil prednost voznik osebnega vozila. Po
okrevanju v bolnišnici ga je čakala dolgotraj-
na rehabilitacija v Soči. Privajanje na življe-
nje brez noge in nošenje proteze je bilo tež-
ko. Sprva je težko šel med ljudi: ”Vsi te gle-
dajo, kot da si padel od ne vem kod, ker si
brez noge. Potem se nekako navadiš na po-
glede.” Sčasoma se je sprijaznil z usodo, vo-

ljo do življenja pa mu je vlivala družina, pa
tudi nova partnerka, uslužbenka centra za re-
habilitacijo v Soči. ”Iz nesreče sem vendarle
‘potegnil’ tudi nekaj dobrega,” se nasmehne.

Tadejeva največja želja je, da bi življenje,
kolikor je to sploh možno, vrnil v nekdanje
tirnice. ”Avtoličar ne bom več mogel biti, na-
redil bom prekvalifikacijo, da bom lahko de-
lal v pisarni avtomobilskega servisa,” je de-
jal. Avto lahko vozi, saj ga je dal prilagoditi,
povsem pa je prikrajšan za športne aktivno-
sti. Ker bi se rad čim bolj približal nekdanji
gibljivosti, potrebuje novo, boljšo protezo.
Stane kar 45 tisoč evrov, manjka pa mu še
približno tri četrtine denarja. Zbirajo ga tudi
na Društvu invalidov Vrhnika (št. računa:
0202-7025-8971-479, sklic: 00 30091980,
namen: pomoč za Tadeja).

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

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

NAJCENEJŠI TAXI V MESTU
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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

Pomagali motoristu - invalidu
Z letošnjo dobrodelno prireditvijo Kranjčani materam so zbirali denar za Tadeja Jereba, 

ki je po nesreči z motorjem ostal brez noge.

Na dobrodelni prireditvi je nastopil tudi otroško-mladinski pevski zbor Tilnovi slavčki iz Besnice.

Tadeju Jerebu bi bolj polno življenje omogočala
nova nožna proteza, ki pa stane kar 45 tisoč evrov.
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Ljudje in dogodki

”Pred pionirsko zastavo obljubljam, da se
bom marljivo in vztrajno učil ... Dati čast-
no pionirsko besedo ni mačji kašelj, saj je
pionir pošten, iskren, olikan, neustrašen,
iznajdljiv, radodaren,” je pionirsko zaprise-
go prebral Jože Trobec štirinajstega marca
pri Viktorju v Kranju, kjer se je zbrala za-
nimiva druščina. Petdeset let je, odkar je v
šolskem letu 1960/61 prestopilo prag prve-
ga razreda šole Primskovo 63 prvošolk in
prvošolcev in kar 37 se jih je udeležilo pet-
kovega srečanja. Večina se jih bolj kot pr-
vega šolskega dne spominja 29. novembra,
dneva republike, ko se je rodila Jugoslavi-
ja. ”29. november je bil velik dan. Prazno-
vali smo ga v dvorani zadružnega doma na
Primskovem, ko so nas sprejeli v pionirsko
organizacijo,” se spominja Janez Dolinar,
sošolec iz generacije 1960/61. Že tedaj so
vsem novim pionirčkom delili indijančke in
ta obred so ponovili tudi po petdesetih le-
tih. Jože Trobec je ponovil zaprisego izpred
pol stoletja; ni bil sicer njihov sošolec, bil
pa je v petem razredu, ko je kot načelnik pi-
onirskega odreda to generacijo sprejel med
pionirčke.

Pobudnik za srečanje je bil Janko Zupan.
”Idejo sem dobil lansko jesen ob prazniku
Krajevne skupnosti Primskovo. O tem sva
govorila z Jožetom Trobcem, ki je za to pri-
ložnost tudi narisal logotip pionirčka. Sošol-
ka mi je posodila fotografijo prvega a razre-
da, jaz sem hranil fotografijo prvega b. Priča-
koval sem, da bo nekdanje sošolce težje naj-
ti, ampak sodobna tehnologija dela čudeže.
Le štirje od 63 so nepoznani, šest je pokojnih,
nekaj jih je v tujini. Moja desna roka je bila
Vida Lončar, poročena Doles, pri organizaci-
ji dogodka sta pomagala tudi Janez Dolinar
in Miran Čehovin,” je povedal Janko Zupan
in dodal, da je njihova generacija obiskovala
staro šolo na Primskovem do petega razreda.
”Spomini so zelo lepi, šola je bila drugačna.
Imeli smo stare klopi, na klopi črnilo, pisalo
... ocenjevali so nam tudi pisavo. Primskovo
je bilo tedaj še vaško okolje, za šolo sta bili
kmetiji, tri hiše in polje proti Šenčurju,” se
spominja Aleksander Sašo Zupan.

V stilu iz začetka 60. let so na jubilejnem
srečanju vrteli glasbo, Janko Zupan je pripra-
vil simbolično razstavo primerkov iz takratne-
ga obdobja, poleg čitanke, ki danes na trgu do-

sega vrednost sto evrov, tudi pionirsko izkaz-
nico z bančno hranilno knjižico, pionirsko ru-
tico in kapo. Razredničarka prvega b je bila
Ivka Bunc, razredničarka prvega a pa Marija
Pisk. ”Je rekla, otroci, sem Marija Pisk. Če ne
boste pridni, bom piskala ...,” je dejal Janez
Dolinar. ”Še najbolj se spominjam prvega šol-
skega dne, ruskega računalnika s kroglicami
in naše učiteljice Piskove, ki je bila prijetna in
ne prestroga. Imel sem tremo, ko sem prvič
prestopil šolski prag,” se spominja Mirko
Martinjak. ”Spomini so krasni. Lepo smo se
imeli, znali smo se poigrati,” je dejala Irena
Smodila, poročena Žerovnik, Mirana Čeho-
vina pa prva šolska leta spominjajo na brez-
skrbnost, mladost, veselje ... ”V kotu učilnice
smo imeli veliko zeleno peč, ki jo je hišnik
zjutraj zakuril, da nas je grela med poukom,”
je še povedal Janez Dolinar in udeležencem
srečanja prenesel prav posebne pozdrave: ”So-
šolec Darko Skodlar, sedaj Kristan, živi v To-
rontu in je urednik tamkajšnje slovenske radij-
ske postaje. Vsako leto pride na dopust v Slo-
venijo, zdaj je bolan, zato se ni mogel udeleži-
ti srečanja. Vsem pa pošilja pozdrave!”

S. K., foto: Tina Dokl

Častna pionirska po petdesetih letih
Petdeset let je, odkar je v šolskem letu 1960/61 prestopilo prag prvega razreda osnovne šole Primskovo

63 prvošolk in prvošolcev in kar 37 se jih je udeležilo jubilejnega srečanja.

Desno je pobudnik srečanja Janko Zupan, ki v rokah drži Prvo berilo. Ob njem
sta Irena Vidic, poročena Stariha, in Brane Dobrin. Vsi trije so bili navdušeni
nad številno udeležbo na srečanju pri Viktorju. 

Igor Rogelj in Bogomir Gorjanc si ogledujeta 
fotografijo, na kateri so bili sprejeti med pionirčke. 

Janez Dolinar in Marjeta Butalič, poročena Dremelj,
obujata spomine.

Od leve Miran Čehovin, Brane Belcijan in Brane 
Košnjek 
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Kot novinarka sem se 21. marca udeleži-
la 21. nacionalnega otroškega parlamenta
(NOP) v Ljubljani, ki je potekal na temo
Vpliv družbe in medijev na oblikovanje
mladostnika in se ga je udeležilo 105 mla-
dih poslancev iz vse Slovenije. Delali smo v
več skupinah. Skupina, ki je govorila o
vplivu interneta in socialnih omrežij na
družbo in razvoj mladostnika, je spregovo-
rila o tem, da velika večina mladih izjavlja,
da ne bi mogli več živeti brez interneta. A
še vedno se mladi premalo zavedajo, da je
tisto, kar objaviš na internetu, tam za zme-
raj, zato je zelo pomembna odgovornost
vsakega posameznika in tudi zavedanje, da
je velika razlika med facebook prijateljem
in pravim prijateljem. Kaj ti bo vendar 2000
prijateljev, če med njimi ni enega pravega,
ki bi ti pomagal v stiski in ki bi mu resnič-
no lahko zaupal.

V skupini, v kateri so razpravljali o vplivu
tiskanih medijev, radia in elektronskih medi-
jev, so navedli kar nekaj predlogov za pove-
čanje zanimivosti teh medijev. Vsaj enkrat na
teden bi bili lahko ustvarjalci otroškega
dnevnika na nacionalni televiziji in tudi lo-
kalnih medijih mladi. Mladi so se strinjali, da
tudi radio ni dolgočasen, res pa med njimi ni
priljubljen.

V četrti skupini so iskali razlike med virtu-
alnimi ali realnimi medosebnimi odnosi. Re-
alni odnos je nekaj, kar vidiš, slišiš, okušaš ...
virtualni pa nekaj neresničnega, zato tudi vir-
tualni prijatelj praviloma ni pravi prijatelj in
tudi virtualni odnos ne more nadomestiti re-
alnega odnosa. 

Letošnje sporočilo mladih, da želijo biti sli-
šani in upoštevani, je bilo med udeleženci, ki
so razpravljali v peti skupini o vplivu mladih
na družbene procese in sporočila družbe mla-
dim, še posebej odločno. Opozorili so, da jih
odrasli morda še poslušajo, nikakor pa ne sli-
šijo, kaj šele, da bi jih upoštevali. 

Po delu v skupinah so nas pozdravili viso-
ki gostje predsednik Republike Slovenije dr.
Danilo Türk, dr. Pavel Gantar, predsednik
Državnega zbora, mag. Franc Hočevar, pred-
sednik Zveze prijateljev mladine Slovenije,
varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Če-
bašek Travnik, ministrica za kulturo Majda
Širca in minister za šolstvo dr. Igor Lukšič. V
razpravi smo lahko odkrito razpravljali z nji-
mi in se ob tem počutili kot ‘’pravi parlamen-
tarci’’. Prav zaradi teh gostov imamo upanje,

da bodo naši sklepi in razmišljanja letos bolj
slišani kot sicer. 

Čas je kar prehitro minil in ob koncu smo
razglasili le še temo 22. NOP, ki se glasi Ju-
naki mojega časa, kdo so in zakaj? 

Mojca Jekovec, OŠ Stražišče Kranj

Je facebook prijatelj
res pravi prijatelj 

Tema 21. nacionalnega otroškega parlamenta je bila Vpliv družbe in
medijev na oblikovanje mladostnika.

Dih pomladi 
na Kokrici

Turistično društvo Kokrica je ob pri-
hodu pomladi organiziralo kulturno
zabavno prireditev, na kateri so podelili
priznanja za najlepše urejene hiše z vr-
tovi ter balkon.

Prireditev Dih pomladi, letos že devetnaj-
sta po vrsti, je bila 20. marca v Kulturnem
domu na Kokrici. ”Kot vsako leto je tudi
letos Podružnična šola Kokrica prispevala
precejšen del programa, ki s tem tudi širši
javnosti pokaže, kaj delajo in kaj znajo,” je
povedal glavni organizator prireditve Mar-
tin Leskovar, ki se je zahvalil mentorica-
ma šolskega programa, Dijani Korošec in
Aniti Žibrek. Gledalce so navdušili tudi
gostje: Fani Križaj, ki jo poznamo iz
lanske oddaje Slovenija ima talent, gim-
nazijka Ana z očarljivimi zvoki flavte,
mladi ”korenjak” Jan s svojo veselo har-
moniko, skupina mlajših in starejših deklet
iz plesne šole Tinča pod mentorstvom Jake
Nardina in Tine Veras ter ansambel Alpski
muzikantje. Program je povezovala Eva
Jelovčan. Podelili so tudi priznanja in na-
grade za lepo urejene hiše z vrtovi v letu
2010, ki so jih prejeli Janez Rihter, Jože in
Slavica Pustoslemšek, Jakob Ravšelj, Tat-
jana Valjavec, Francka Vene, Mihela Šifrer
in Tatjana Stipanovič. Priznanje za najlepši
balkon je prejela Simona Vombergar.
”Prvič smo pripravili tudi slikovno sprem-
ljavo o urejenosti vrtov in hiš,” je še dejal
Leskovar. 

S. K.



Vprašajte župana
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Promet skozi naselje Bitnje
Kdaj bo na državni cesti R1 -210/1109

Kranj-Škofja Loka prepovedan promet za to-
vorna vozila in preusmerjen na staro cesto
Kranj-Ljubljana? Transport je večinoma na-
menjen industrijski coni Trata in ne vidim
razloga, zakaj promet ne bi potekal po nave-
deni trasi. Promet skozi naselje Bitnje je pre-
segel vse razumne meje. Kakor vem, je sklep
o takšni preusmeritvi prometa sprejel že Svet
KS Bitnje 13. januarja 2011. V Bitnjah tudi ni
pločnikov. Kdaj bodo? Ni prehodov za pešce.
Kdaj bodo? Ali je res potrebno toliko biro-
kratske navlake, da tega ni možno narediti v
razumnih rokih? Cesta skozi Bitnje naj posta-
ne lokalnega pomena in to ne v srednjeroč-
nem planu, naj postane to letos. Ta čas pa naj
se postavi radar in se naj nedisciplinirani
vozniki oglobijo. To je najbolj obremenjena
cesta v celi občini, medtem ko je na cesti
Kranj-Ljubljana promet zelo redek. Sprašu-
jem tudi, kdaj bo zgrajena kanalizacija? Geo-
grafsko so Bitnje blizu samega mesta, skoraj
predmestje, pa tako daleč od občine.

IR iz Kranja

Odgovor župana: V zvezi s prometom to-
vornih vozil je MO Kranj Direkciji RS za ce-
ste na podlagi zapisnika 4. izredne seje Sveta
KS Bitnje in Sveta KS Žabnica 10. februarja
2011 poslala dopis, s katerim lastnika ceste
(državo) sprašuje o ukrepih za zmanjšanje
prometa tovornih vozil. Odgovora zaenkrat
občina še ni prejela. Pločnike zaenkrat obči-
na gradi samo v okviru ureditve prehodov za
pešce, za ostali del manjkajočega pločnika
zaenkrat v proračunu ni predvidenih sred-
stev. Da na območju Bitenj ni prehodov za
pešce, ne drži. MO Kranj je že uredila dva
prehoda za pešce, in sicer v Zgornjih in Sred-
njih Bitnjah. Ureditev tretjega prehoda v
Spodnjih Bitnjah je predvidena v letošnjem
letu. O kategorizaciji ceste skozi Bitnje odlo-
ča država, ne lokalna skupnost. Hitrost na
cesti Kranj-Škofja Loka se redno meri v Žab-
nici in v Srednjih Bitnjah. Vozniki, ki ne spo-
štujejo predpisane hitrosti, morajo plačati
globo.

Gradnja kanalizacijskih vodov je za območ-
je Bitenj predvidena v okviru izvedbe regio-
nalnega projekta GORKI, ki bo potekal v so-
delovanju z državo. Izvedba je predvidena do
leta 2015.

Cesta makadamska, 
parkirišče neurejeno

Kdaj nameravate urediti parkirni prostor
pred vhodom (s strani stare Planine pri kuril-
nici) na pokopališče in s tem tudi povezavo -
cesto do krožišča, ki vodi do nakupovalnega
centra Qlandia? Poleg tega, da sta parkirni
prostor in cesta makadamska, sta tudi neure-
jena in nefunkcionalna.

Občanka

Odgovor župana: Območje pred vhodom
na pokopališče leži znotraj območja, ki se
ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu Plani-
na jug (Ur. list RS, št. 68/2005). Mestna ob-
čina Kranj pripravlja spremembe in dopol-
nitve Odloka o lokacijskem načrtu Planina
jug. Predmet sprememb in dopolnitev loka-
cijskega načrta je tudi ureditev ceste mimo
pokopališča proti Qlandiji ter ureditev par-
kirnih mest za potrebe obstoječih večstano-
vanjskih objektov ”Planina 73, 74”. Spre-
membe in dopolnitve odloka lokacijskega na-
črta so še v fazi osnutka.

Račun za vodo 
in odpadke

Zakaj so omrežnine pri vodi 2., 3., 4. in 8.
rubrika pri računu fiksne? Imeli smo za
17,00 kubičnih metrov vode preveč zaračuna-
no. Pri vračilu in plačilu smeti pa smo ravno
tako plačali te fiksne stroške, 22,48 evra. To
pomeni, da plačaš enako, če je ena oseba v
hiši kot za deset oseb v hiši. Tudi omrežnina
bi morala biti zaračunana glede na porablje-
no vodo. 

Občan

Odgovor župana oziroma Komunale
Kranj: Uporabniki, ki so priključeni na jav-
ni kanalizacijski sistem, pri storitvi oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih
vod mesečno plačujejo: odvajanje in čišče-
nje odpadne vode (osnova za obračun je ko-
ličina porabljene vode); števnino (osnova za
obračun je dimenzija vodomera); vodarino
(osnova za obračun je količina porabljene
vode); omrežnino voda (osnova za obračun
je zmogljivost priključka, določena z močjo
vodomera);

omrežnino odvajanje (osnova za obračun je
zmogljivost priključka, določena z močjo vo-
domera); omrežnino čiščenje (osnova za ob-
račun je zmogljivost priključka, določena z
močjo vodomera).

Obračunske postavke števnina, omrežnina
za vodo, omrežnina za odvajanje in omrežni-
na za čiščenje predstavljajo mesečne fiksne
stroške in so del obračuna pri storitvi oskrbe
s pitno vodo ter pri storitvi odvajanja in čiš-
čenja odpadnih vod. 

Zbrana sredstva števnine so namenjena
pokrivanju stroškov upravljanja, vzdrževa-
nja in zamenjave vodomerov (Komunala
Kranj je kot upravljavec javnega vodovod-
nega omrežja zakonsko zavezana k menja-
vi vodomerov uporabnikov na vsakih pet
let). Zbrana sredstva omrežnin pa so na-
menjena obnovi in gradnji javnega vodo-
vodnega in kanalizacijskega sistema.
Omenili bi tudi to, da se občan lahko od-
loči, da se mu mesečno obračuna dejanska
poraba vode in ne pavšalna. V takem pri-
meru Komunali mesečno sam sporoča sta-
nje vodomera, in sicer najkasneje do zad-
njega dneva v mesecu.

Pri storitvi ravnanja z mešanimi komunal-
nimi odpadki se obračuna: odvoz odpadkov
(osnova za obračun je število oseb v gospo-
dinjstvu) in odlaganje odpadkov (osnova je
velikost zabojnika za mešane komunalne
odpadke, ki ga ima uporabnik). Če se je
uporabnik odločil za ločeno zbiranje biolo-
ških odpadkov z dodatnim zabojnikom, me-
sečno plačuje še storitev odstranjevanja
bioloških odpadkov (osnova za obračun je
velikost zabojnika za biološke odpadke).

Golobi na Planini
Ali bo občina kaj naredila v zvezi golobi, ki

so zelo velika nadloga na Planini? Če že ne
drugega, sprejmite sklep o prepovedi hranje-
nja teh letečih podgan.

ZZ iz Kranja

Odgovor župana: V občinskem Odloku o
javnem miru navedena zadeva ni omenjena.
Medobčinski inšpektorat je predlagal, da bi
bilo hranjenje živali prepovedano, vendar
predlog ni bil sprejet. Ob spremembah in
dopolnitvah odloka bi bilo smotrno znova
pretehtati predlog o prepovedi. Ta trenutek
je za omenjeni primer pristojna sanitarna
inšpekcija. 

Pojasnilo: Odgovora na vprašanji o name-
stitvi zapornic pred trgovino Spar na Planini
in gradnji kanalizacije na severnem delu
Primskovega bosta objavljena v prihodnji
Kranjčanki. 

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
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Torta Central, najbolje ocenjena torta 
v izboru sadno-čokoladnih tort

Vsako nedeljo

jagode 

s sladoledom 

in smetano

2,80€

Na sprehodu po starem mestnem 
jedru Kranja naletite na prebujeno 
lepotico - slaščičarno, kavarno in 
galerijo Cafe Central, sladko hišo, kjer 
si umetnost in ljubezen do sladkosti 
življenja podajata roki.
Staro mestno jedro Kranja se počasi 
oživlja, trenutno najbolj živahen kotiček 
je nov lokal Cafe Central. Vsak dan 
spečejo nove sladice, diši po dobri kavi,
glasba pa je prijetno pomirjujoča. 
Najbolje znajo ugoditi željam po 
rojstnodnevnih tortah ali tortah za 
druge priložnosti.
Vsak mesec je na ogled nova umetniška
razstava, trenutno razstavljajo 
karikature kranjskih kulturnih delavcev.
Prvi spomladanski sončni žarki, ki 
ravno tam, na njihovi terasi, posijejo 
najmočneje, ti pričarajo lenobno 
počitniško vzdušje.

Še ledena kava, frape ali sladoled ... 

Ob nedeljah od 10. do 12. ure prirejajo 
prijetne otroške urice, kjer imajo 
nastope pravljičark, ustvarjalne 
delavnice, poslikave obrazov, ritmiko, 
poučno o živalih, ... vsak otrok dobi 
darilo, kakšno sladko presenečenje 
ali knjižico.

Vedno nekaj novega ...

Ob odprtju je nastopila Lina, 
pripravljajo pa Teater Festival, 
ki bo ob odprtju 19. maja 2011 ob 19. uri 
gostil slavno gostjo Alenko Godec.
Vsak četrtek in soboto bo v okviru tega 
Festivala od 19. do 22. ure nastopil nov
umetnik: glasbenik, igralec, glasbena 
skupina, ... 

Festival bo trajal od 19. maja 2011 
do 15. oktobra 2011.

PRIČAKUJEJO VAS VSAK DAN 
OD 8. DO 22. URE, TUDI 
OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH.

VSAKO NEDELJO 
● od 10. do 12. ure otroške urice

● 17. 4. pravljica z ustvarjalno
delavnico - vsak otrok dobi 
knjigico 

● 24. 4. Založba predstavi novo
slikanico o Lini - druženje z Lino,
Lina deli avtograme - vsak otrok
dobi sladoled  
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Glavni trg 11, pri Prešernovem gledališču
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Sončni prvi županov veleslalom
Alpski smučarski klub Triglav in Mestna občina Kranj sta bila prejšnjo nedeljo organizatorja 
1. županovega veleslaloma, ki se ga je udeležilo več kot osemdeset smučarskih navdušencev.

Kranjski župan Mohor Bogataj se je proge lotil previdno, v cilju pa je povedal, da
je najbolj vesel, ker bo izkupiček prireditve služil kot pomoč za delo z mladimi v
kranjskem smučarskem klubu.

Pri prireditvi so, poleg glavnih pokroviteljev RTC Krvavca, AC Toyote Lovše in
MO Kranj, pomagali številni sponzorji, med tekmovalci in navijači pa je bila tudi
močna ekipa sosednje občine Naklo. 

V posebni županovi kategoriji je bil zmagovalec župan Vodic Aco Franc Šuštar,
drugo mesto je osvojil župan Naklega Marko Mravlja, tretje pa kranjski župan
Mohor Bogataj.

Ob veleslalomu je potekalo še tekmovanje v pikadu in balinčkanju, organizatorji
so pripravili srečelov, za dobro vzdušje je skrbel Denis Avdič, zbrane pa so 
razveseljevali tudi Krvavški planšarji. Vilma Stanovnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Akademija za punce 
Gledališka skupina Osnovne šole Orehek je imela premiero predstave Akademija za punce. Besedilo so

skupaj z mentorico napisali igralci sami, zato je vrednost predstave še toliko večja.

Premiera šolske predstave Aka-
demija za punce je bila 22. marca
v avli Osnovne šole Orehek, do
danes pa tudi že kakšna ponovi-
tev. ”Gledališka skupina je nasta-
la iz izbirnega predmeta, za kate-
rega je v letošnjem šolskem letu
veliko zanimanje. V predstavi
večinoma nastopajo devetošolke,
pa tudi nekaj osmošolcev in sed-
mošolcev. Skupaj smo se odloči-
li, da bomo imeli svojo predstavo,
učenke in učenci so napisali
osnutke, jaz pa sem jih ”sešila”
skupaj,” je povedala mentorica
gledališkega kluba Simona Mer-
ljak. Vadili so približno tri mese-

ce. In vsebina predstave? Akade-
mija za punce znova vabi, da pre-
živite poletne počitnice v neokr-
njeni naravi, kjer boste skupaj s
prijaznim osebjem preživeli ne-
pozaben teden. Narava, pohodi,
streljanje, skrb za telesno kondi-
cijo kar vabijo ... Seveda v pisani
počitniški druščini niso samo de-
kleta, ki so športno dobro pri-
pravljena, ampak tudi dekleta, ki
imajo raje šminko in visoke petke
... Ravno zato, ker so si tako raz-
lične, predstava z dialogi tudi na-
smeji gledalce.

”Uspelo nam je,” sta bili po
premieri zadovoljni mladi igralki Katja Crček (v igri Hana) in

Urša Pustavrh (tajnica Ludvi-
ka). Na splošno pa so se sodelu-
joči v predstavi strinjali, da je
bila igralska izkušnja posebno
doživetje in da je bilo zanimivo
videti, kakšni so, ko igrajo. Igra-
li so še Žak Bitenc, Anže Pintar,
Savin Svit Bošnjak, Katarina

Keše, Ana Kondič, Urška Draks-
ler, Ernestina Jošt, Tina Jerala,
Daša Belič, Maša Gole, Klara
Stepanjan Kunaver, Tjaša Štebe,
Katarina Langerholc, Dora Ma-
loku, Nika Šušteršič, Neja Geč,
Nika Blagovič, Kaja Sekne in
Gašper Langerholc. 

S. K., foto: Primož Umek

V glasbi in besedi za ženske
Krajevna skupnost Primskovo je v mesecu marcu v počastitev

praznika žena in mamic organizirala prireditev V glasbi in bese-
di za ženske v Domu krajanov na Primskovem. Poleg otroškega
zbora in učencev Simona Jenka - Podružnične šole Primskovo so
nastopile še Bronislava Prinčič (harfa), Natalija Š. Cilenšek (vio-
lina, sopran), Tara Mašić Vlaškalić (branje) in povezovalka Iva
Žigon. S. K., foto: Tina Dokl

PŠ Primskovo redno sodeluje na dogodkih v organizaciji krajevne skupnosti. 

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

VSAKODNEVNA 
BREZPLAČNA DOSTAVA
UNP v jeklenki 10 kg + dostava + 
priklop + tesnilo 20,90 €

D
G

S
 D

E
JA

N
 G

R
IČ

AR
 S

.P
.,

 B
O

G
N

AR
JE

VA
 P

O
T 

8
4

, 
LJ

U
B

LJ
AN

A



14 - K R A N J Č A N K A
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Vabljeni v našo prodajalno na 
Sp. Brniku. Nudimo Vam kakovostne

nagrobne sveče po nizkih cenah.

Pričakujemo vas: 
četrtek in petek od 9. do 17. ure, 

sobota od 8. do 13. ure 

Z vami že 19 let

Metka Lampe s.p., S.p. Brnik 69, Cerklje, tel.: 04 25 22 904

Vsak mesec 
drugačna akcijaNOVO!

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

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

svetovanje ● izdelovanje ● montaža ● 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

Veliko novih stanovanj
V Kranju novih stanovanj ne bo hitro zmanjkalo. Na kupce 

že čakajo ali bodo v kratkem nared trije večji projekti, v gradnji je
Dvorec Jelen, tik pred začetkom pa Kozolec.

Da gradnja 66 stanovanj in 18 poslovnih
prostorov s približno dvesto parkirnimi mesti
v središču Kranja na mestu nekdanjega hote-
la Jelen že poteka, se lahko vsak dan prepri-
čajo vozniki, ki jih na poti po Jelenovem
klancu zaustavlja semafor. Gradnja naj bi bila
zaključena prihodnje leto. Pri projektu Ko-
zolci ima investitor ABCFIN, ki bo na ne-
kdanjem zemljišču Gorenjskih mlekarn zgra-
dil skoraj štiristo stanovanj s pripadajočimi
podzemnimi garažami pa tudi vrtec in pod-
jetniški inkubator, nekoliko težav s pridobi-
vanjem gradbenega dovoljenja. Pred dobrim
mesecem so ga že imeli v rokah, a se je na
odločitev pritožila ena od strank v postopku.
Kdaj bodo začeli z gradnjo, objektov nekda-
nje mlekarne že dva meseca ni več, ni znano.

Zato pa so trije veliki projekti končani ali
tik pred zaključkom. Najdlje na svoje kupce
čaka soseska Mala Jerebika, ki jo je zgradil
Gradbinec GIP. Oseminšestdeset oskrbova-
nih stanovanj so v Gradbincu že prodali, v
tržnem delu pa imajo na voljo še približno sto
stanovanj. Ta so grajena klasično in z upošte-
vanjem sodobnih standardov, torej s kvalitet-
no toplotno izolacijo, kvalitetnim stavbnim
pohištvom in racionalno oblikovanimi tlorisi.
Na voljo so tako enosobna stanovanja s pri-
bližno 40 kvadratnimi metri tlorisne površine
kot tudi zelo velika stanovanja s 192 kvadrat-
nimi metri površine, od tega jih približno
petdeset kvadratov odpade na terase. V nepo-
sredni bližini soseske se nahaja trgovski cen-
ter Qlandia in vrtec, nekaj sto metrov proč je
šola, korak čez cesto polja in travniki in s tem
možnost rekreacije, v bližini je tudi priklju-

ček na avtocesto. Cene? Oblikovane so na
podlagi lege, velikosti in orientacije stanova-
nja, od 1.521 evrov (z DDV) za večja stano-
vanja do dobrih 2.000 evrov za najmanjša
stanovanja. Garažno mesto v kleti je po 8.761
evrov, vsak kupec stanovanja mora kupiti
vsaj enega. 

Z zadnjimi obrtniškimi deli pa se ubadajo
delavci na projektu Alpo, saj bo maja nared
27 stanovanj v Ulici Staneta Žagarja v Kra-
nju. Poleg stanovanj v dveh vhodih in petih
etažah je v kleti 35 parkirnih mest. Objekt je
odlično toplotno izoliran, s kvalitetnim
stavbnim pohištvom, ogrevanje je urejeno na
zemeljski plin, vsako stanovanje ima urejeno
daljinsko odčitavanje porabe energentov in
priključek na širokopasovno omrežje. Stano-
vanja so velika od 38 do 83 kvadratnih me-
trov, torej eno, dvo- in trisobna, večina ima
balkon ali ložo. V neposredni bližini je cen-
ter mesta s pripadajočimi ustanovami, enako
zdravstveni dom, šola in vrtec, nekaj sto me-
trov proč je tudi Športni park Stanka Mlakar-
ja. Cene? Od 1.550 evrov (brez DDV) za kva-
dratni meter. 

Le streljaj proč, na Oldhamski cesti oziro-
ma nasproti vodovodnega stolpa pa se konču-
je gradnja Vile Pinacea. Ta objekt je, kot
vemo, nekaj let stal, kot kaže, pa bo šest sta-
novanj v treh etažah in s funkcionalnimi tlo-
risi kmalu le nared za vselitev. Objekt je kla-
sično zidan, dobro toplotno izoliran, ogreva-
nje je urejeno centralno na zemeljski plin.
Vsem stanovanjem pripada zunanje parkirno
mesto. Cen nismo uspeli izvedeti. 

Boštjan Bogataj

Pogled v enega od stanovanj v Mali Jerebiki
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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

www.prevc.si

Sestav B4
(*postelja, most, 2-delna omara)
Namesto 792 EUR 

samo 499 EUR
Sestav B2
(*pisalna miza, pograd, 2-delna omara)
Namesto 1.009 EUR 

samo 649 EUR
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17 barvnih variant

EKSKLUZIVNO V SALONIH PREVC
OTROŠKA SOBA UGODNO

NOVO!  VSE ZA ČISTOČO NA ENEM MESTU

ČISTO JE ZDRAVO

-  Ekološka čistila
-  Čistila za marmorje 

in granite
-  Čistilni pripomočki
-  Suhi in mokri sesalci

Specializirana trgovina čistil in opreme za 
domačo in profesionalno uporabo

Poslovna cona A 47 Šenčur
tel.: 04 257 73 33

info@prosencom.com

www.prosencom.com
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Letno poročilo o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi, v Mestni

občini Kranj za leto 2010
V Mestni občini Kranj upravljamo s šestimi vodovodnimi sistemi,
t. i. vodovodnim sistemom Kranj, Besnica, Golnik, Javornik, Pla-
nica, Trstenik. Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino
pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz ”ustrezna kakovost”
pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih
snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lah-
ko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev 
vode na različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se 
transportirajo v laboratorij, kjer se opravijo mikrobiološka in
fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo približno
59.500 prebivalcev in ima približno 13.680 vodovodnih 
priključkov. S pitno vodo se poleg Mestne občine Kranj 
oskrbujejo tudi občine Naklo, Preddvor in Šenčur. V Mestni
občini Kranj se oskrbuje naselje Bobovek, Breg ob Savi, 
Britof, Hrastje, Ilovka, Jama, Kokrica, Kranj, Mavčiče, Meja,
Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Podreča, Praše, Predoslje, Spodnje
Srednje in Zgornje Bitnje, Srakovlje, Suha pri Predosljah, Šutna
in Žabnica.
Viri pitne vode za vodovodni sistem Kranj so Bašelj, Nova 
vas in Gorenja Sava.
V letu 2010 sta bila iz naštetih naselij za mikrobiološka 
preskušanja odvzeta sto dva vzorca pitne vode. Za fizikalno
kemijska preskušanja je bilo odvzetih enajst vzorcev pitne
vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da sta bila
dva odvzeta vzorca neustrezna. V neustreznih vzorcih niso
bile prisotne bakterije fekalnega izvora. Izvedeno je bilo le
vnovično vzorčenje. Vsi drugi vzorci so bili, glede na obseg
opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Besnica
Vodovodni sistem Besnica s pitno vodo oskrbuje 870 
prebivalcev v naseljih Pešnica, Spodnja Besnica in del 
Zgornje Besnice.

Vir pitne vode je podzemna voda iz zajetja Zabukovje. 
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih sedemnajst
vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska
preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Laboratorijska 
preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzorci, glede
na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Golnik
Vodovodni sistem Golnik s pitno vodo oskrbuje 1.016 
prebivalcev v naselju Golnik z okolico.
Vir pitne vode je podzemna voda iz treh zajetij: Ribnikar, 
Ginek in Ambrož (Ambrož ena in Ambrož dva).
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih petnajst 
vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska
preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka 
preskušanja so pokazala, da je bil en odvzeti vzorec neustre-
zen. V neustreznem vzorcu niso bile prisotne bakterije 
fekalnega izvora. Opravili smo preventivno razkuževanje 
primarnega cevovoda. Vsi drugi vzorci so bili, glede na 
obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Javornik
Vodovodni sistem Javornik s pitno vodo oskrbuje 145 
prebivalcev v naseljih Čepulje, Javornik in Pševo.
Vir pitne vode je podzemna voda iz črpališča Javornik. 
Oskrba s pitno vodo ni zadostna, zato se le-ta občasno 
dovaža s cisterno iz vodovodnega sistema Kranj.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih trinajst vzorcev
pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska 
preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka 
preskušanja so pokazala, da je bil en odvzeti vzorec neustre-
zen. Opravili smo preventivno razkuževanje primarnega 
cevovoda. Vsi ostali vzorci so bili, glede na obseg opravlje-
nih preskušanj, ustrezni.
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Vodovodni sistem Planica
Vodovodni sistem Planica s pitno vodo oskrbuje 45 prebi-
valcev v naseljih Lavtarski vrh in Planica.
Vir pitne vode je podzemna voda, ki se črpa iz črpališča Planica. 
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih devet vzorcev
pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska 
preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka pre-
skušanja so pokazala, da je bil en odvzeti vzorec neustrezen.
Opravili smo čiščenje vodohrana zaradi prisotnih usedlin,
preventivno razkuževanje in spiranje primarnega cevovoda.
Vsi ostali vzorci so bili, glede na obseg opravljenih 
preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Trstenik
Vodovodni sistem Trstenik s pitno vodo oskrbuje 960 prebi-
valcev v naseljih Čadovlje, Hraše pri Preddvoru, Pangršica,
Povlje, Tatinec, Tenetiše, Trstenik in Žablje.

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se črpa iz vrtin Povlje.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvaindvaj-
set vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemij-
ska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Laboratorijska
preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzorci, glede
na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode si lahko v celoti ogle-
date na naši spletni strani www.komunala-kranj.si, kjer boste
našli tudi podatke o trdoti vode.

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja
oziroma izvaja tudi zunanji nadzor v okviru državnega 
monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec
monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja, izvajalec je 
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki skupaj z območ-
nimi zavodi za zdravstveno varstvo izvajajo program monito-
ringa za pitno vodo. 

Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in ka-
tera sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da stranišč-
na školjka in odtok nista zabojnika za odpadke! Za čiščenje
uporabljajmo okolju prijazna čistila. Bodimo previdni, ko se
želimo znebiti nevarnih snovi, kot so barve, laki, lepila, škro-
piva in podobnih sredstev. Ne pozabimo, da tudi odpadno
jedilno olje sodi med nevarne odpadke, s katerimi moramo
ravnati pravilno. Odpadnega jedilnega olja ne smemo zliti v
odtok, niti v straniščno školjko, niti ne v zabojnik za odpadke.
Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so divja odlagališ-
ča. Zlivanje odpadnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav
tako povzroča onesnaževanje pitne vode. Še posebej v okoli-
ci objektov za zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih
snovi in gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno je tudi,
kako pogosto in na kakšen način greznice praznimo. Greznič-
ne gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih
spojin lahko vsebuje še druge strupene in okolju nevarne sno-
vi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske površine, tve-
gamo, da bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico in se
sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne vode.

Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo kakovost vode: 
● Redno čistimo mrežice na pipah.

● Vodo uporabljamo na vseh pipah v stanovanju oziroma
hiši. Vsako jutro, pred uporabo, stočimo malo vode. Enako
naredimo, ko se vrnemo domov, še posebej po daljši 
odsotnosti.

● Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred uporabo
vode priporočljivo cevi razkužiti. Bodimo pozorni, ali delav-
ci, ki obnavljajo vodovodne cevi, uporabljajo okolju in
zdravju prijazna sredstva (in ne firneža).

Na kvaliteto pitne vode vplivamo vsi, 
tudi s tem, kako ravnamo z odpadki in 

odpadnimi vodami

Prijavite se na brezplačno obveščanje
po e-pošti ali SMS sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej
pomembno v primerih, ko je oskrba s pitno vodo
motena. Zato vas vabimo, da se prijavite na 
brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih.
Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si
in 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. 



 Narava dobi energijo od sonca, 

kaj pa vi?
Najnovejša tehnologija, prihranek do 80%, deluje tudi pozimi (do -25C), 
dolga življenjska doba, brezplačno svetovanje, brezplačni ogled, 
brezplačna dostava, možnost montaže... in še monogo več razlogov, 
zakaj pridobivati energijo iz narave.

SOLARNI SET GS -KOMBO 800 SOLARNI SET GS - S300
ZA PODPORO OGREVANJU TER 
SANITARNO VODO 800 L
(Do 150 m2 + do 4 osebe)

ZA SANITARNO VODO 300 L
(Do 4 osebe)

> SONČNI KOLEKTOR Ø70, 
     20 CEVNI, 3 KOM

> SOLARNI KOMBINIRAN 
     ZALOGOVNIK/BOJLER 
     600/200 l

> SOLARNA POSTAJA

> SOLARNI KRMILNIK

> SOLARNA TEKOČINA

> RAZTEZNA POSODA

> SONČNI KOLEKTOR Ø58, 
     30 CEVNI

> SOLARNI BOJLER 300 l

> SOLARNA POSTAJA

> SOLARNI KRMILNIK

> SOLARNA TEKOČINA

> RAZTEZNA POSODA

AKCIJSKA CENA: € 5.371,00 AKCIJSKA CENA: € 2.234,00

IZKORISTITE ŠE DODATNIH DO – 25% SUBVENCIJ S STRANI EKOSKLADA
Akcijske cene so v EUR, brez DDV, montaže in pritrdilnega materiala za kolektorje. Akcija velja do 31. 4. 2011. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.Gomon Solar d. o. o. , Ul. bratov Praprotnik 1, 4202 Naklo   

051 330 444
prodaja@gomonsolar.com
www.gomonsolar.com 

Izkoriščanje sončne energije postaja pomem-
bna tema pri zmanjšanju stroškov ter izpustov
toplogrednih plinov. Alternativni viri niso več le
”modna muha”, saj poleg zmanjšanja emisij

izračuni izkazujejo hkratno znižanje stroškov za
končne uporabnike. Med tovrstne vire spada
tudi izkoriščanje sončne energije, saj je sonce
brezplačno in stroški sestavljajo le začetno 
investicijo. Po izračunih, glede na današnjo
ceno energentov (olje, plin, drva), se investicija
povrne v obdobju med štirimi in sedmimi leti. 

Nova tehnologija
Sončne sisteme v grobem ločimo na tiste s
ploščatimi kolektorji in na vakuumske kolek-
torje. Nova tehnologija vakuumskih Gomon
solar kolektorjev omogoča sprejemanje
sončne energije tudi v zimskih dneh, saj de-
lujejo do -25 stopinj Celzija. V optimalnih
razmerah delovanja lahko s sončnim siste-
mom za ogrevanje sanitarne vode prihranimo
do 90 odstotkov energije, če pa sistem
uporabljamo še za dogrevanje prostorov, so
skupni prihranki do 55-odstotni. 
Pretekle izkušnje v podjetju so pokazale, da
vprašanje življenjske dobe ter kakovosti ni
sporno. Kvaliteto potrjuje garancija na kolek-
torje, ki je pet let. Za zastopane kolektorje 
imajo TUV in Solar keymark certifikata, pri-
dobljena na podlagi uspešno opravljenih

testov v ekstremih vremenskih pogojih, kot 
so: toča, veter in sneg. 

Subvencije že od začetka
letošnjega leta 
Pod okriljem Ekosklada j.s. je že izšel razpis
za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup
in montažo solarnih sistemov, ki vam
omogočajo do 25-odstotno povračilo celotne
investicije. Glede na povpraševanje so v 
podjetju Gomon solar, d. o. o., pripravili
spomladansko akcijo z 10-odstotnim popus-
tom. Pomladanski čas je pravi termin za
nakup, saj si tako zagotovite izkoristek sonca
preko celega leta. 

Brezplačno svetovanje in ogledi 
Njihovi svetovalci po Sloveniji opravljajo brez-
plačne oglede. Hkrati vam uredijo vso potreb-
no dokumentacijo za pridobitev subvencij s
strani Ekosklada. Za informacije in datum
ogleda se lahko vsak, ki ga to zanima, dogo-
vori s predstavniki podjetja s klicem na 
telefonsko številko 051/330-444 ali preko 
e-pošte: prodaja@gomonsolar.com. 

Cene energentov rastejo, sonce pa ne izstavlja računov!
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Nova kopalnica za par
Bralca Jure in Tina iz okolice Kranja opremljata kopalnico. V pravokotni kopalnici v mansardi potrebujeta

kopalno kad, umivalnik, straniščno školjko in nizko omaro za shranjevanje stvari. Kopalnica ima 
majhno okno, zato naj bosta oprema in keramika čim bolj svetla. Všeč sta jima rumeni in oranžni odtenki. 

Če iščete rešitev za pre-
ureditev vašega stano-
vanja in ste v zadregi,
nam opišite in skicirajte
vaš problem. Ne pozabi-
te na mere in druge po-
membne podatke, dopi-
šite tudi vaše želje. V
čim večji meri jih bomo
skušali upoštevati. Pis-
ma pričakujemo na na-
slov: Gorenjski glas, ”za
Kranjčanko - ARHI-
TEKT”, Bleiweisova ce-
sta 4, 4000 Kranj.

Pri opremljanju kopalnice je na začetku po-
membna ugotovitev razporeditve inštalacij
(vodovod, odtoki, elektrika) in nosilnost sten.
V primeru, da vam razporeditev teh ustreza,
je pomembna le še oprema, pri kateri imata
na voljo tisoče variant od pohištva, oblik,
barv in vzorcev. Če pa hočete drugačno raz-
poreditev, je potrebno predhodno posvetova-
nje z vodovodarjem, ki preveri, ali so določe-
ne prestavitve možne. 

Ob vstopu v prostor je na desni strani 
kopalniška omara z umivalnikom. Omara je
sestavljena iz police, na kateri je umivalnik,
ozke in visoke omare ter predalnika. Nad
umivalnikom visi veliko ogledalo. Nasproti
vhoda je velika kopalna kad. Je nekoliko 
zavita, v njej je prostor tudi za dve odras-
li osebi. Poleg je velik stenski radiator, ki 
ga lahko uporabljamo tudi kot obešalo za
brisače. 

Levo, za vhodnimi vrati je straniščna školj-
ka z vgrajenim splakovalnikom. Od preosta-
lega prostora je ograjen s stekleno predelno
steno. Pri izbiri keramike in barv vam pred-
lagam rumeno barvo v kombinaciji z oranž-
no. Na tla položite večje ploščice oranžne
barve, s katerimi obložite tudi dimnik. Pre-
ostale stena naj bo obložena s ploščicami 
rumene barve. Za dodatno svetlobo poskrbi-
te s svetilkami, po vsaj dve svetili ob ogleda-
lu, po eno nad straniščno školjko in še eno
nad kopalno kadjo. 

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih 
trgovinah. Skupna cena pohištva za kopalno
kad, umivalnik z omaro, straniščno školjko
znaša 1600 evrov. Jernej Červek, u.d.i.a.
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Smisel življenja ga pelje v NY
Mladi saksofonist Jan Kus je sredi marca nastopil v gimnaziji in navdušil s svojo mednarodno
flamenko-jazz zasedbo AMNA. Po končanem študiju v Haagu ga vleče na sceno v New York.

Do zadnjega stola zasedena
gimnazijska knjižnica in več
kot sto parov navdušenih ušes.
Ni slabo za prvo predstavitev v
Kranju po dolgih letih ...

”S svojo zasedbo sem se hotel
predstaviti domačemu občinstvu
iz Kranja, zato sem se z ravnate-
ljem Francijem Rozmanom in
prof. Primožem Zevnikom, mo-
jim nekdanjim razrednikom, do-
govoril za koncert na gimnaziji.
Bilo je super, prišli so moji prija-
telji glasbeniki, nekdanji sošolci,
sedanji dijaki gimnazije, kjer
sem osem let nazaj sodeloval v
prvi postavi revijskega orkestra.
Želel sem tudi, da bi me slišali
ljudje, ki bi znali prisluhniti mo-
jim načrtom po nadaljevanju štu-
dija v New Yorku in mi pri tem
finančno pomagati.”

Zaključili ste študij saksofona
na jazz oddelku Kraljevega
konservatorija v Haagu na Ni-
zozemskem. Zakaj ne bližnji
Gradec, kjer so zadnjih dvajset
let znanje pridobivali številni
naši jazzovski glasbeniki?

”Sicer sem naredil tudi spre-
jemne za Gradec, a sem se takrat
odločil za Haag, za kar mi danes
nikakor ni žal. Študij namreč ni
bil edina moja aktivnost tam gor.
Veliko sem sodeloval in nabiral
izkušnje v različnih zasedbah,
precej koncertiral, bil na nekaj
turnejah v tujini, v Grčiji, na Ci-
pru, Madžarskem, Slovaškem, v
Belgiji, po Nizozemskem. Po-
membno se mi zdi tisto, kar štu-
diraš, pokazati tudi v praksi. Si-
cer pa je v zadnjih letih skoraj
cela generacija slovenskih jazz-
ovskih glasbenikov študirala v
različnih šolah na Nizozemskem.
Tisti, ki so bili tam že leto, dve
pred menoj, so mi govorili o bo-
gati glasbeni sceni, številnih pri-
ložnostih za igranje in o veliki
kulturni raznolikosti študentov iz
vse Evrope ... Le kdo bi se odre-
kel vsemu temu?”

Različnost v današnjem glo-
balnem svetu nas kakopak bo-
gati ...

”... in predvsem sodelovanje v
tej različnosti. Po nekaj letih ig-

ranja in druženja z glasbeniki
različnih narodov sem spoznal,
da smo vendarle nekako vsi isti,
da vsi mislimo isto stvar, to je
predvsem v glasbi biti kreativen
in veliko ter dobro igrati. Tam se
vsi družijo in skupaj igrajo, tu pri
nas pa se recimo ljubljanski in
mariborski jazzerji držijo vsak
zase.” 

Hmmm, kako v tem Babilonu
različnosti izoblikovati lasten
slog?

”Vsak s seboj nosi nekaj svojega
melosa. Tudi sam ga, tako sloven-
skega kot recimo tistega iz mojih
mladostnih bivanj v Sarajevu ...
Novejša generacija jazzovskih
glasbenikov je pod vplivi ”vsega
živega”, tako tradicionalnega
”straight ahead jazza” kot Balka-
na, indijske glasbe ... Jaz sem odra-
ščal s hip hopom, funkom, ro-
ckom, jazza najprej sploh nisem
poslušal. Danes je vse dostopno in
vsi glasbeniki različnih narodov
imamo veliko skupnih imenoval-
cev, ki nas konec koncev družijo v
različne zasedbe.” 

Kdaj sta se torej srečala z
jazzom?

”Ob koncu osnovne šole. V
glasbeni šoli sem najprej igral
klarinet. Nekoč sem gledal film
o Bennyju Goodmanu, pa sem se
odločil za ta inštrument, ki me
potem nikoli ni tako zelo priteg-
nil. Danes vem, da me je v tistem
filmu bolj privlačil jazz kot in-
štrument. Potem sem poskusil
saksofon, kot otroku se mi je
zdel frajerski. Začel sem pri Bla-
žu Trčku v Radovljici in to je bila
očitno prelomnica. Od takrat na-
prej sta saksofon in glasba smisel
mojega življenja.” 

In vas bosta v začetku pri-
hodnjega leta vodila v jazzov-
sko meko, New York ...

”V NY bom vpisal podiplom-
ski študij, mogoče kasneje še
doktorat, predvsem pa bi bil rad
prisoten na sceni. Upam, da bom
prišel do pravih ljudi in tam na-
daljeval kariero.”

Najprej na porokah ...
”To me ne skrbi. Star sem ko-

maj 23 let in imam še veliko

časa. Upam, da si bom v NY živ-
ljenje organiziral tako, da bom
čim več v glasbi, bistveno je na-
mreč, da imaš čim bolj optimal-
no okolje, v katerem si lahko kre-
ativen, inspiriran ... Če se bo tre-
ba za to sem in tja žrtvovati z ig-
ranjem na porokah, to ne bo no-
ben problem. Meni je bistveno,
da igram, da lahko dobro igram s
kvalitetnimi glasbeniki. Potrudil
se bom dobiti kakšne štipendije
... Vesel bom, če bom za študij
uspel pridobiti čim več finančne
podpore institucij, podjetij, posa-
meznikov v Kranju, Sloveniji, ki
bi želeli vložiti v dobrega glasbe-
nika.” 

Trenutno je v delu?
”Štirje avtorji pišemo aranžma-

je za koncert, ki bo 19. maja na
festivalu Jazz Cerkno. To bo
brass band v tradiciji New Orle-
ans pihalnih zasedb, pomešan z
balkansko glasbo. Imeli bomo
goste iz ZDA, Kitajske in še od

kod. Trije saksofoni, štiri troben-
te, štiri pozavne, tuba, boben ...
To bo projektni band Boben in
lajna. Obenem pa je to tudi ime
kolektiva, katerega člani so po-
leg mene še bobnar Andrej Ho-
čevar, pozavnist Žiga Murko in
tubist Goran Krmac. Poznali
smo se že v Sloveniji, tesneje pa
povezali na Nizozemskem v za-
sedbi Next Music Ensemble.
Smo zvesti člani kolektiva Bo-
ben in lajna, v okviru katerega
nastajajo zasedbe, ki so si med
seboj različne, a imajo vendarle
nekak prepoznaven koncept, ne
glede na to, ali gre za brass band,
flamenco jazz, free jazz ... Raz-
vijamo svojo abecedo, ki smo jo
izoblikovali v dolgih letih vaj in
preigranih noči.

Sicer pa z mojo zasedbo AMNA
pripravljam serijo koncertov po
Sloveniji in prvi bo 23. maja v klu-
bu Zlati zob v Ljubljani.”

Igor Kavčič

Jan Kus, tenor in sopran saksofonist / Foto: Iztok Zupan
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Splavaj misel na vsa ta leta
V petek, 15. aprila, ob 19. uri bo Mešani pevski zbor Iskra proslavil svojo štiridesetletnico obstoja. 

Pogovarjal sem se s predsednikom zbora Bojanom Kaduncem in zborovodkinjo Majo Nosan.

”Zdaj, ko imajo Egipčani besedo v zboru
...,” se najprej pošalim, pa mi že deveto leto
predsednik zbora Bojan Kadunc, prav tako
v duhovitem tonu takoj pove, da ima zbor si-
cer še ime po Iskri, pred štiridesetimi leti je
bil namreč moški zbor ustanovljen pod nje-
nim pokroviteljstvom, da pa je trenutno med
35 pevkami in pevci v zboru le še en
”iskraš”, a še ta je na čakanju. 

Petkov jubilejni koncert, povezoval ga bo
igralec Milan Štefe, bo minil v znamenju rde-
če niti ... po poti spominov ..., zbor bo namreč
izvajal skladbe, s katerimi je navduševal v
različnih obdobjih zadnjih štiridesetih let. V
prvem delu programa bomo slišali umetne
pesmi tako slovenskih kot tujih skladateljev,
v drugem pa pesmi bogatega slovenskega
ljudskega izročila. ”Izbrala sem dvajset pes-
mi, ki tako med pevci v zboru kot pri občin-
stvu bolj pridejo do izraza. Tokrat sem dala
priložnost tudi posameznikom, da se izkaže-
jo kot solisti. Kar osem jih bo,” je povedala
zborovodja Maja Nosan in dodala, da bodo
začeli z njihovo ”tradicionalno” Verdijevo
Zbor sužnjev iz opere Nabuco. Splavaj misel
... in tako naprej. Sledile bodo skladbe, ki jih
poznamo bodisi po besedilu ali melodiji,
med njimi tudi znamenita When the Saints ...
v različnih variacijah, kot staroangleški mo-
tet, dunajski valček, kot holywoodski muzi-
kal in v originalnem dixieland slogu. Ljudski
del ne bo minil brez pesmi s Koroškega, Do-
lenjskega, Primorskega, Istre, seveda z go-
renjsko zdravico Bratci veseli vsi ... Zbor bo
na klavirju spremljal Tadej Smerke, ki bo ig-
ral tudi v odmoru. ”Želimo predstaviti razno-
liko glasbo od starih napevov do moderne
glasbe, skratka pesmi, ki jih je zbor izvajal v

teh štiridesetih letih.” 
”V primerjavi z neskončnostjo vesolja štiri-

deset let ni veliko, za delovanje zbora, kot je
naš, pa je to kar precej,” je povedal Bojan
Kadunc, basist v zboru. Zbor je leta 1971
osnoval Peter Lipar, kasneje pa so ga vodili
Janez Močnik, Marko Studen, v katerega
času je iz moškega nastal mešani pevski
zbor, pridružile so se namreč pevke Učitelj-
skega pevskega zbora Staneta Žagarja, Dami-
jan Močnik, Dušan Bavdek, Anica Pajkič,
deset let pa ga vodi Maja Nosan, pred tem v
zboru tudi kot pevka, altistka. Od vsega za-
četka v Iskri poje Lojze Florjančič, Karla
Skalar, Jožica Jeza in Zofija Štefe pa so v
zboru že trideset let. Zbor danes po sestavi
sodi med starejše zbore, saj je povprečna sta-
rost pevcev več kot 66 let. Kot potrjuje Nosa-
nova, pa vsi zelo radi pojejo in redno dvakrat
na teden prihajajo na vaje v OŠ France Pre-
šeren, kjer jim že dolgo gredo na roko s pros-
torom za vaje. Vsako leto pripravijo nov pro-
gram, ki ga plemenitijo z nekaterimi starimi
pesmimi, ki so že postale zaščitna znamka
zbora. 

Kot je povedal Kadunc, se vsako leto udele-
žijo območne pevske revije, v veliko veselje
pa je vsakoletni nastop na srečanju sloven-
skih zborov v Stični. Skrbijo tudi za pevsko
srečanje treh dežel, ko praviloma vsake tri
leta nastopijo skupaj s pevci iz Italije in Av-
strije. Letos jeseni bodo peli pri koroških so-
sedih v Avstriji. ”Iskraši” so bili tudi pobud-
niki podoknic pred Prešernovo hišo v Kranju
vsako leto na predvečer slovenskega kultur-
nega praznika. Več kot pet let na istem pros-
toru nastopijo tudi ob Prešernovem rojstnem
dnevu. Zbor je večkrat nastopil tudi v tujini,

na Madžarskem, Avstriji, v Reziji, na Reki, v
Sarajevu, Rovinju ... Preživijo se s članarino,
s kakšno dotacijo z občinskih razpisov, ob
pomembnejših koncertih pa gredo v akcijo za
pokrovitelji.

Vsako leto nanizajo okrog 15 nastopov, zad-
nja leta z velikim uspehom pojejo po domo-
vih za upokojence, v Kranju, Preddvoru,
Škofji Loki, Kamniku, Tržiču, Medvodah, v
Bohinju, Naklem ... Letos so pripravili tudi
program otroških pesmi za najmlajše v enem
od kranjskih vrtcev in dobili vabilo tudi za
prihodnje leto. ”Petje nas druži, kar je po-
memben motiv našega vztrajanja v zboru,
veseli pa nas tudi, da imamo tu našo Majo, ki
zna iz nas spraviti marsikatero lepo pesem,”
še dodaja Bojan Kadunc. Ob jubileju so izda-
li tudi brošuro z glavnimi podatki o zboru, v
načrtu pa imajo tudi izdajo zgoščenke. 

Igor Kavčič

Mešani pevski zbor Iskra na nedavni območni reviji pevskih zborov v Cerkljah / Foto: Arhiv zbora

Zborovodkinja Maja Nosan / Foto: Bojan Kadunc
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Prebudite svojo ustvarjalnost 
in se nam pridružite v

ustvarjalnicah
● retorika-moč govora
● kreativno pisanje
● umetnostna zgodovina
● zavijanje daril

tečajih tujih jezikov
● 24-urni osvežitveni tečaji
● 24-urni začetni-funkcionalni jezik
● 20-urna konverzacija za upokojence
● akcija: 5 EUR/uro

LUK-promotor vseživljenjskega učenja 

Tel.: 04/280 48 00, www.luniverza.si

Vodnjak pred Prešernom
Pred Prešernovim gledališčem bi lahko iz zemlje na svetlo ”potegnili” še drugi mestni vod-

njak in s tem obogatili staro mestno jedro. Ob zaključku prve faze zaščitnih arheoloških
izkopavanj pred Prešernovim gledališčem so po skoraj sto letih odprli še pokrov mestnega
vodnjaka iz 19. stoletja. Vanj se je spustil vodja izkopavanj, arheolog in tudi izkušen jamar
Rafko Urankar: ”Vodnjak je v odličnem stanju, tako kot nekaj metrov na začetku je tudi ob
zaključku grajen s kamni, vmesni del je stena, na delih, kjer so bile luknje, tudi zapacana z
malto. Na dnu vodnjaka je kakih 20 centimetrov vode.” Vodnjak, ki so ga sodeč po napisu na
pokrovu zaprli leta 1912, torej ko je že začel obratovati vodovodni stolp, je globok 32,20 me-
tra, torej sega nekje do nivoja reke Kokre. Za primerjavo, približno enako visok je kranjski
nebotičnik, medtem ko sosednja župna cerkev v višino sega okrog 60. Vodnjak bi podobno
kot tisti na Maistrovem trgu v prihodnje lahko krasil prostor pred gledališčem. Igor Kavčič

”19 metrov, 21,5 metra, 28 metrov ...,” sta zgoraj pri vodnjaku merili Helena in Aleksandra in Rafku v globino
sporočali, kako globoko je. Pri dvajsetih centimetrih nad 32 se je meter ustavil, raziskovalec pa je bil na dnu. 

Ljubim te - spremeni se! 
V četrtek, 14. aprila, ob 20. uri bo v Prešernovem gledališču

ponovitev muzikala Ljubim te - spremeni se! Odlično igralsko
ekipo je vodil režiser Gašper Tič, besedilo pa je iz angleškega
izvirnika duhovito prevedel Milan Dekleva. Glasbo je pripravil
Lojze Krajnčan, kot se za pravi muzikal spodobi, pa se na 
predstavi poje v živo. Igor Kavčič

Večer grške 
glasbe in poezije

Danes, v torek, 12. aprila, ob 19. uri bo
v knjižnici Gimnazije Kranj večer grške
glasbe in poezije. Dijaki, tako glasbeniki
kot recitatorji, bodo skupaj s sopranistko
Zinovio Zafeiriadou obujali skrivnostno
lepoto grške glasbe najbolj znanih in pri-
znanih grških glasbenikov. Rdeča nit pa
bodo pesmi Nobelovega nagrajenca
Odisseasa Elitisa, ki jih bodo dijaki naše
šole prebirali tako v grščini kot v sloven-
ščini. Dogodek na gimnaziji organizirajo
skupaj s Slovensko-grškim kulturnim
društvom. Na grško-slovenskem odru so-
delujejo recitatorji: prof. Mihael Šorli,
Maks Božič, Mark Kozamernik, Ajda
Perkovič, Tjaša Kern, Marina Brinovec,
Ana Štucin, Lija Gantar, Jure Mubi, ter
glasbeniki: Nuša Vremšak, Ema Gašper-
šič, Eva Špendal. Zinovia-Maria Zafeiri-
adou je v Atenah končala z odliko študij
petja in klavirja, ob tem pa diplomirala
tudi iz nemškega jezika na univerzi v
Atenah. S štipendijama Marie Callas in
Aleksandrosa S. Onassisa je januarja
2009 zaključila podiplomski študij petja
pri prof. Alenki Dernač-Bunta na ljub-
ljanski Akademiji za glasbo. I. K.

Skozi take in drugačne partnerske situacije vas bo popeljala odlična 
igralska ekipa: Simona Vodopivec Franko, Romana Krajnčan, Marjan Bunič
in Danijel Malalan. / Foto: Mare Vavpotič



Stara cesta 25, 4000 Kranj 
T: 04 20 18 900
Delovni čas od ponedeljka do sobote 
od 8.00 do 20.00 ure,
nedelje od 8.00 do 13.00 ure

CENA:  

7,40 EUR

CENA:  

8,90 EUR
CENA:  

7,40 EUR

CENA:  

4,10 EUR

Naj se sveti
Ura Marc Ecko na zapestju nikoli ne ostane neopažena.
Preprosto narejena je za to, da s svojim velikopoteznim
bliščem pritegne pozornost. Takšne so tudi najnovejše
lepotičke iz kolekcije Jolie, s katerimi lahko v eni potezi
osvežite in poudarite celoten styling. Drugi modni dodatki
so ob takšni uri praktično odveč.

Slowatch Savski otok
T: 04/201-82-50; M: 041/606-822
E: supernova.kranj@slowatch.si

www.slowatch.si

Cena: 
149 EUR

Trgovina ODEJA home je za vsakogar, ki
vstopi vanjo, posebno doživetje. Odeta je 
v črno barvo, na kateri zažarijo tako 
živobarvne tkanine kot tudi odeje in zglavniki

naravnih barv. Pomlad je pravi čas za to, da
nekaj barv in svežine prinesete tudi v svoj dom.

Osvežite ga z lahkotnejšimi odejami in zglavniki ter ga
odenite v pomladne barve s kakovostnimi posteljninami, blazinami in pregrinjali.

Letošnjo pomlad smo za vas pripravili tri nove barvne kombinacije posteljnine iz bombažnega satena iz 
kolekcije Illusion, za katero verjamemo, da vas bo zvečer zapeljala v prijetne sanje, zjutraj pa navdala z 
navdihom in novo energijo. Privoščite si kakovosten spanec in uživajte v lepoti svojega doma. 

Dobrodošli v Odeji ... dobrodošli doma!

Pomladno velikonočni utrip
V hipermarketu smo že pripravili vse za bližajoče se velikonočne praznike. Ponujamo vam pestro izbiro barv in sličic
za pirhe, velikonočno dekoracijo, ne manjka velikonočnih zajčkov, čokoladnih jajčk, za tiste s časovno stisko pa smo
jajčka že pobarvali. Posebnost v tokratni akciji je, da imate ob plačilu s pika kartico na že ugodno ponudbo
akcije top 15 še dodatni 10-odstotni popust. Tako dobite prekajeno svinjsko kračo že za 2,96 evra/kg, mortadelo
šampion za 5,57 evra/kg, sir edamec za 4,49 evra/kg, in še bi lahko naštevali. Seveda moramo ob vsem tem misliti
na zdravje, zato smo na oddelku sadja in zelenjave znižali ceno banan na 0,79 evra/kg. Med petimi pakiranimi
izdelki lahko izberete tri in plačate samo 50-odstotno ceno. Izbirate lahko med jagodami, ananasom, paradižnikom,
krompirjem in motovilcem. Poleg rednih akcij, ki vas spremljajo ves mesec, omenimo še podaljšano akcijo Mercatorjeve
blagovne znamke: Kupiš štiri - plačaš tri, dodali pa smo ji še vse izdelke linije Lumpi. Ob lepem vremenu nismo pozabili
na ljubitelje piknikov. Pri nas dobite vse, kar potrebujete za piknik v naravi. Pridite in se prepričajte sami.

POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA



Lepota in moda
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PROGRAM PRIREDITEV 
V APRILU
V MERCATOR CENTRU
SAVSKI OTOK

Že pirhe barvamo!
Petek, 8. aprila, ob 17. uri
Velikonočni aranžma
Za prijetno vzdušje ob bližajočih se praznikih bomo poskrbeli tudi na
našem druženju. Izdelali bomo zanimiv aranžma. Pridite preverit, kakšen! 

Petek, 15. aprila, ob 17. uri
Velikonočne butarice
Bliža se cvetna nedelja, h kateri po starem krščanskem običaju sodi 
butarica ali vsaj oljčna vejica. Poskrbeli bomo, da boste tudi vi imeli svo-
jo izvedbo lične butarice. Tudi značilni barvni trakovi ne bodo manjkali. 

Četrtek, 21. aprila, ob 17. uri
Velikonočno presenečenje
Prikaz izdelovanja pirhov, razstava butar, prikaz priprave in pojedine 
velikonočnih dobrot - Aktiv kmečkih žena 

Petek, 22. aprila, ob 17. uri
Barvanje pirhov
Pa je prišel težko pričakovani dan, ko bomo kuhana jajčka namočili v 
barvo! Katera so vam ljubša: rdeča ali modra? Morda celo zelena! Pridite
in si ustvarite izjemne poslikave pirhov. 

Petek, 29. aprila, ob 17. uri
Aprilski dežnik
Sonce, nato dež, sonce in dež z mavrico. Kako pestro je aprilsko vreme!
K takemu vremenu sodi obvezen pripomoček: dežnik! 

Sobota, 30. aprila, od 9. do 13. ure
Piknik v Mercatorju
Vse obiskovalce vabimo na pravi piknik, ki ga bomo za Vas pripravili v
našem Mercator centru, za pravo razpoloženje pa bo poskrbel zabavni
trio! Najmlajše pa vabimo na kreativno otroško delavnico. 

Črke namesto številk - izpišimo 
besedo izlet! 
Z nagradno igro, v kateri je vedno več sodelujočih, nadaljuje-
mo tudi letos. Koncept igre ostaja enak: na celostranskem
Mercatorjevem oglasu, ki bo objavljen v Kranjčanki, Ločanki,
Kranjskem glasu, Jeseniških in Deželnih novicah, bo aprila,
maja, septembra, oktobra in novembra objavljena po ena črka
iz besede IZLET. Ko boste zbrali vse črke in iz njih izpisali bese-
do izlet, jih boste prilepili na kupončke. Kupončke že lahko 
najdete v Mercatorjevih prodajnih centrih Primskovo, Savski
otok, Škofja Loka, Jesenice in Lesce. Pravilno polepljene
kupončke z besedo izlet boste konec novembra oddali v
omenjenih Mercatorjevih centrih ali jih poslali na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj. Kot je že navada, bo žreb
določil 48 srečnežev, ki jih bomo odpeljali na brezplačni enod-
nevni izlet presenečenja. Vabljeni k sodelovanju!

En izžreban kuponček prinaša nagrado le eni osebi, tudi, če je na njem
napisanih več imen (nagrajenec je prvi napisani). V nagradni igri lahko
sodelujete z več kupončki, stari pa morate najmanj 18 let. Pravila na-
gradne igre najdete na www.gorenjskiglas.si.
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Kdor bi rad na svojem vrtu pridelal zdravo
zelenjavo in bi želel, da bi mu posajeno lepo
uspevalo, se mora naučiti tudi, kako odgnati
z vrta škodljivce. V ta namen povrtninam
zelo koristi prevretek iz kopriv in pelina, s
katerim poškropimo rastline. Izkušeni vrtič-
karji imajo svoje skrivnosti, s katerimi dose-
žejo dober naraven pridelek. S česnom odga-
njajo voluharja in miši, čebulna muha ne
mara korenja, pelinov prevretek odganja pol-
že, mravlje, uši.

Če želimo povrtnine zaščititi pred polži,
okrog gredice zasadimo žametnice. Sorodne
rastline, ki preženejo polže, so tudi kapucin-
ke, žajbelj in timijan. Že od nekdaj ima svoj
pomen v vrtovih posajen pelin. Že v starih
časih so vedeli, da ne koristi le v zdravilstvu,
ampak ščiti povrtnine pred škodljivci. S ko-
privami škropimo večino zelenjave, kumare,
fižol, papriko, paradižnik. Škropivo naredi-
mo tako, da v deset litrov vode namočimo en
kilogram svežih listov kopriv in pustimo 24
ur. S tem škropimo rastline. Ta pripravek je
tudi zelo učinkovit za listne uši. Ob rastline,
na primer ob fižol ali krompir, ki jih rade na-
padejo uši, posadimo kapucinke. Proti pol-
žem škropimo s koprivnim pripravkom, ki ga

naredimo tako, da v deset litrov vode za tri
tedne namočimo en kilogram kopriv, nato pa
to razredčimo še z desetimi litri vode.

Strune lovimo s krompirjem, ki ga zakop-
ljemo na pol prerezanega v zemljo. Mesto
označimo in po desetih dneh ga izkopljemo
in uničimo s strunami vred. Čebulna muha

ne mara korenja, zato ga posadimo v kombi-
naciji s čebulo in porom. Koloradskega hroš-
ča pa ne moremo uničiti brez kemičnih pri-
pravkov, razen če ga pobiramo ročno. Za
ekološko vrtnarjenje in za manjše vrtičke pri-
poročajo, da ob krompir posadimo hren, ker
hrošče odganja s svojim vonjem. Igor Pavlič

Naravno škropljenje

Kljub spremenljivemu vremenu se je že začela sezona sajenja
balkonskega in okenskega cvetja. Za lažjo odločitev o letošnji
nasaditvi smo vam pripravili akcijske sadike in substrat

PELARGONIJE BRŠLJANKE
4,90 €/kultipak

SUBSTRAT ZA BALKONSKE CVETLICE 
Z GLINO 20 lit. 2,90 €/vrečo

Akcija traja od 15. do 22. 4. 2011, oz. do prodaje zaloge. Cena vsebuje DDV.

NOVI KRIŽANEC V SORTIMENTU
PELARGONIJ CALLIOPE

Sorta je polviseče robustne rasti s polnjenimi cvetovi. Je 
izjemno zanesljiva v cvetenju in prenaša vročino.Idealna 
je tako za samostojne zasaditve, kot za kombinacije v 
skupinskih zasaditvah. Lahko jo uporabimo tudi v gredicah.
Klasične pelargonije bršljanke prenašajo visoke temperature,
močno sonce in ob pravilni oskrbi cvetijo preko cele sezone.
Čiščenje odcvetelih cvetov je nujno opravilo, izognemo se mu
le pri bršljankah z enojnimi cvetovi. Sorte s polnjenimi cvetovi
postavimo na mesta, kjer so zaščitene pred dežjem. 

VRTNARIJA BANTALE
(Ob cesti Kranj-Škofja Loka, pred naseljem Zg. Bitnje)
Tel.: 04/23 17 260
DELOVNI ČAS: od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure
Flora, d. o. o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica,
Tel.: 04/23 15 440, fax 04/23 15 441
www.flora.si, info@flora.si

CVETOČA OKNA IN BALKONI: CALLIOPE
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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
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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.

VABLJENI K VELIKONOČNIM NAKUPOM!

NOVO PRI NAS - gradbeni material tudi v trgovini Cerklje.

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 ...)

Aprila se vrt že pokaže v drugačni podobi. Ob lepih sončnih dneh
kar kliče k delu, saj je tudi zemlja že primerno osušena. Torej se
pripravimo k novim zasaditvam. Kdor ima rad domačo zelenjavo, naj
si je posadi v največji možni meri, ki jo vrt dopušča. Pri sajenju je
potrebno upoštevati kolobarjenje in izbrati primerne sadike. Vsak lju-
biteljski vrtnar si poleg domače zelenjave sam vzgoji tudi zelišča.
Nekateri dišavnice posadijo zaradi vonja tudi v okrasni vrt med rože
saj s svojim vonjem odganjajo škodljivi mrčes. Če imate v vrtu
posajena trajna zelišča, je sedaj skrajni čas, da odstranite zimske za-
stirke. Vse rastline hitro odženejo mlade poganjke. Obrežemo vsa
olesenela stebelca in odstranimo vse odmrle dele lanskih listov.

Pripravimo gredico za setev enoletnih zelišč, kot je majaron, šetraj.
Če sejemo baziliko, koper, tolščak na prosto, jih po setvi pokrijemo s
kopreno, dokler ne ozelenijo. Nove sadike posadimo v primerni raz-
dalji po gredici. Navadno si za dišavnice pripravimo košček vrta ob
robu zelenjavnega dela vrta, ali na sredini, da z njim polepšamo vrt.
Ob tem pa je dobro vedeti, da z baziliko lepo uspeva paradižnik. 

Igor Pavlič

V vrtu naj bo tudi veliko vonjev

Posodovke
Kdor nima vrta, ali večjega prostora, si pred vhod ali na balkon

lahko posadi rastline v posodo. Celo leto bo primerna dekoracija
zimzelena rastlina. Posadite jo tako, da na dno posode razporedite
nekaj prodnatih kamenčkov, da ob zalivanju odvečna voda odteče,
okrog korenin razporedimo za rastlino primerno zemljo. Upošte-
vajte tudi lego, ali je senčna ali sončna, ker je od tega odvisna do-
bra rast.V posodah dobro uspevajo tudi manjša listnata drevesa, ali
grmički, ki jih lahko obrezujete, na primer pušpan je najbolj
značilna drevnina za oblikovanje. V tako posodo lahko sadite rože
večkrat na leto, izberite rastline za okna in balkone ali za gredice. 

Igor Pavlič
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Velika noč je tudi praznik pomladi. Pirhi
predstavljajo ljubezen in prijateljstvo, zato so
tudi tako priljubljeno darilo ob veliki noči.
Del skorajda vsake velikonočne dekoracije
predhišnih zasaditev, namiznih šopkov in ve-
likonočnih daril so pirhi. Velikonočni čas pa
je tudi čas, ko obnovimo jesenske zasaditve.
V gredice posadimo trobentice, v posode lah-
ko tudi cvetoče čebulnice, kombinacije barv-
no uskladimo. Navada je, da pred veliko noč-
jo okrasimo cvetoči predhišni vrt in na novo
zasadimo grobove. Za te zasaditve izberimo
izključno cvetoče rožice: trobentice, marjeti-
ce, spominčice, mačehe, hijacinte, nizke če-
bulnice, ki bodo bogato cvetele do poletnih
zasaditev.

Vrtnih opravil v vrtu je po dolgi zimi veli-
ko. Osnova dobrega vrtnarjenja je gnojenje,
ki ga lahko opravimo tudi v sadnem in cve-
tličnem delu vrta. Pri tem se držite navodil,
saj je pri gnojilih neprimerna količina lahko
škodljiva. Zmernost velja prav pri spomla-
danskem gnojenju. Zamudniki imate še ne-
kaj časa za sajenje sadnih dreves in grmov-
nic. Za razliko od jesenskega sajenja boste
imeli nekaj več dela z zalivanjem. Sadno

drevje ima vse bolj napete popke in čas je za
prvo škropljenje z oljnimi pripravki. Če se
pojavi dež, postopek čez kak teden ponovi-
mo. Če še niste pognojili vrtnic, jih lahko, še
preden nastavijo cvetne popke. Pospešili bo-
ste njihovo cvetenje in količino cvetja. Za ze-

lenjavni vrt pa je tudi čas, da posejete in po-
sadite večino povrtnin. Le fižol, kumare, pa-
radižnike, bučke boste posadili maja. V suš-
nih dneh je vrt že potrebno zalivati, ker moč-
no sonce čez opoldne močno izsuši mlade
rastline. Igor Pavlič

Praznična okrasitev

MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...

Ilovka 9, Kranj, 
t: 04/202 60 06, m: 041/640 652

VRTNI CENTER URŠA

MMTT CCvekkk
Od 12.4 do 23.4 vam nudimo 10% popust na vse artikle  

kvalitetne, doma vzgojene sadike balkonskih 
in vseh parkovnih rastlin,
nasajanje korit,
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TRGOVINA Z NAMAKALNIMI SISTEMI 
IN IZDELKI ZA ZALIVANJE CLABER
Center sodobnega bivanja Cubis
Poslovna cona A 2
�����������
04/251 14 20
Od ponedeljka do petka 8:00 do 19:00
sobota 8:00 do 13:00
vrt@mtcvek.si, 
www.claber.si / www.mtcvek.si 



Čas je za zasaditve balkonskih in okenskih
korit z novimi rožami. Številni ljubitelji ta
čas še posebej težko čakate. Barve letošnje
sezone so bela, zelena, rumena. Če želite biti
v trendu, lahko v vrtnarijah izberete veliko
rastlin v teh barvah, tako za senčne kot za
sončne lege. Najverjetneje pa bosta pre-
vladala vaš osebni izbor in kombinacija, ki
ustreza vaši hiši.

Novost letošnje sezone je tudi pelargonija
Calliope, trpežna polviseča sorta z močno
rdečimi cvetovi, ki je zelo odporna na
bolezni, se močno razraste in cveti do pozne
jeseni. Največ ljubiteljev rož izbere že
preizkušene sorte, vendar je včasih potrebna
tudi sprememba. Težko pričakujemo, kako se
bo obnesla novost na naši hiši. Še vedno pa je
potrebno upoštevati senčno in sončno stran

hiše. Ko zasajate nove sorte rož, upoštevajte
rasne zahteve in zahteve po zalivanju. Pri
enobarvnih zasaditvah izberite cvetoče in
strukturne rastline, še lepši nasad bo kombi-
nacija pokončnih in visečih rastlin, le tako
bodo vse sadike lepo prišle do izraza. Modna
so tudi okrasna barvna korita, ki jih izberite
glede na barvo fasade. Zelo estetsko bo delo-
vala zasaditev v enakih barvnih odtenkih -
rože, korito in fasada. Bolje uspevajo rastline,
posajene v korita z vodno rezervo. Ker so
prostornejša, se tudi korenine sadik bolj
razrastejo, več vode imajo na razpolago,
imeti pa morate tudi več prostora na okenski
polici ali na balkonski ograji. Najbolj
pomembno pa je, da vam rože polepšajo dom
in da imate veselje z njihovo oskrbo.

Igor Pavlič

Vrt
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Vse za spomladansko 
delo na vrtu in polju
PREVERJENA KAKOVOST 
ZA VRT
● sadike, semena in gnojila za zelenjavni in

cvetlični vrt 
● čebulček, semenski česen, šalotka ...
● semenski krompir: kifeljčar .....
● sadike sadnega drevja, grmovnic in trajnic 
● substrati, zemlja za sajenje in presajanje
● korita, lonci, lončnice, sobne rastline,

specialna gnojila

FITOFARMACIJA, SREDSTVA ZA 
VARSTVO RASTLIN S SVETOVANJEM 
DARILNI PROGRAM, rezano cvetje,
aranžiranje ... CVETLIČARNA NAKLO

● vrtno orodje in pripomočki, kosilnice, 
vrtni kultivatorji ...

● hrana in oprema za male živali
● krmna žita in krmila

ZA POLJE 
● semenska koruza, semena jarih žit
● semenski krompir 
● gnojila, krmila, žita 
● hlevska oprema in vrhunska kmetijska

mehanizacija 
● akumulatorji, motorne žage, cepilci ...

KTC SLOGA ŠENČUR
Kranjska cesta 29, t: (04) 2519 772
Delovni čas: 
7 - 19 ure, sobota 8 - 13 ure

KVC SLOGIN VRT KRANJ
Šuceva 27, t: (04) 2014 960

KVC SLOGA NAKLO
C. na Okroglo 1/a, t: (04) 5951 940
Delovni čas: 
7 - 20 ure, sobota 7 - 15 ure

www.sloga.si

Novo cvetje za vaša okna
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Letošnji čistilni akciji se je pridružilo okoli
3500 občanov na območju naselij kranjske
občine Zlato Polje, Struževo, Besnica, Hrast-
je, Vodovodni stolp, Goriče, Bitnje, Britof,
Bratov Smuk, Pungerta, kanjona in obrežja
Kokre, Stražišča, obrežja Save, obrežja Ru-
povščice, Savskega otoka in pobočja Jošta.
Skupaj so nabrali kar 150 kubičnih metrov
odpadkov, kar je dvakrat več kot lani. 

Akcijo je tudi letos spremljalo veliko aktiv-
nosti, ki so jih pripravili na Glavnem trgu v
Kranju in pred Šmartinskim domom v Stra-
žišču. V EKO šotoru je potekala zelo obiska-

na ekološka delavnica, na kateri so osnovno-
šolci in naključni obiskovalci risali na tla in
na risalne liste na temo Kam z odpadki. Kul-
turno društvo Qulenium Kranj je obiskovalce
navdušilo s plesno gledališko predstavo EKO
škrat. Svojo dejavnost sta predstavili Gasil-
ska reševalna služba Kranj in Komunala
Kranj. 

Poslovna skupina Sava je vsem udeležen-
cem akcije podarila majčko in nagradila naj-
boljše risbice likovne delavnice. Uporabne
nagrade družb Poslovne skupine Sava so pre-
jeli tudi udeleženci akcije, ki so na Glavni trg

prinesli najbolj zanimivo smet. Prvo nagrado
”Naj smet” so si tako kot lani prislužili učen-
ci OŠ Stane Žagar z ”EKO BABY”, ki so jo
sestavili iz otroškega avto sedeža, otroških
smučarskih čevljev, krožnika in vrečk. 

Tudi letošnja akcija se je tradicionalno za-
ključila na Pungertu, kjer so vse sodelujoče
pogostili z golažem, ki so ga tudi tokrat pri-
pravili taborniki. Zaključek je popestril kon-
cert glasbene skupine Joške vn.

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Jubilejna čistilna akcija 
s kar 3500 udeleženci

Zveza tabornikov občine Kranj je, v sodelovanju s Poslovno skupino Sava in Mestno občino Kranj 
na prvo aprilsko soboto pripravila že 10. akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran.

Skrb za lepo in urejeno okolje se začne že pri najmlajših, organizatorjem pa se
vsako leto pridruži tudi vedno večje število učencev kranjskih osnovnih šol.

Z gorenjskimi plesi je udeležence akcije in obiskovalce zabavala folklorna
skupina Ozara, s tirolskimi plesi pa avstrijska folklorna skupina. 

Taborniki so ob 10-letnici akcije pripravili fotografsko razstavo, ki je bila 
izjemno dobro obiskana, z zanimanjem pa si jo je ogledal tudi kranjski župan
Mohor Bogataj. 

Ob prijetnem povezovanju programa, ki so ga organizatorji tudi letos zaupali
moderatorki tabornici Špeli, so taborniki za vse mimoidoče kot vsako leto
pripravili slastne palačinke. 
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Beograjski Teden mode je postal eden naj-
večjih in najbolj popularnih dogodkov v srb-
ski prestolnici. Na njem se zvrsti več kot pet-
najst tisoč obiskovalcev, predstavijo se tudi
vodilna mesta ter države modne industrije iz
vsega sveta - vse od Milana, Pariza, Lon-
dona, držav Hrvaške, BiH, Makedonije,
Grčije in nenazadnje tudi Slovenije.

Miro spada med tiste ustvarjalce mode, ki
so svoje ime zasidrali precej trdno in tudi
dokaj hitro. Gre za modne kose, kjer enos-
tavno veš, da so njegovi, zanj tipični - odbiti
in svojevrstni. Še posebej so izraziti njegovi
moški kosi oblačil.

Tokrat se je Miro Mišljen pojavil na
beograjskem tednu mode. Konec marca je po
njegovih besedah po modni brvi znanega
beograjskega centra zvečer ‘stekla najboljša
energija; petnajst minut revije pa je pokazalo
njegovo življenje v zadnjem letu in pol’.

Tako je premierno njegovo novo kolekcijo,
ki jo je Miro poimenoval Plastika, videlo

Odbita in svojevrstna plastika
Slovenija premore kar nekaj ustvarjalcev, ki se uveljavljajo tudi zunaj domačih modnih krogov. 

Zagotovo Miro Mišljen spada med tovrstne predstavnike ustvarjalcev mode. Nedavno je sodeloval 
na beograjskem Tednu mode in navdušil.
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● Kavitacija in limfna drenaža 70 eur70 eur,
v paketu petih, 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

● Izdelava umetnih nohtov s kozmetiko
MAGNETIC 43 eur43 eur/korekcija 35 eur35 eur
● Klasična nega obraza 35 eur35 eur, ob negi
obraza parafinska obloga rok GRATIS  

● diamantni peeling z nego obraza 55 eur55 eur

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 

V našem salonu vam ponujamo še druge sto-
ritve: pedikura in geliranje nohtov na nogah,
depilacija, vakuum terapija, električna stimula-
cija mišic z infrardečo lučjo, limfna drenaža,
nega rok in nohtov, nega obraza, protibolečin-
ska masaža hrbta, sprostitvena masaža, nega z
bipolarno svetlobo.    

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.

jprej občinstvo pod modno brvjo v Beogradu. Miro je kolekcijo
poimenoval tako zaradi plastičnih odnosov med ljudmi: ”Ni šlo za 
fizično obliko plastike, pač pa le za sporočilo: odstranimo plastične
odnose, bodimo to, kar smo. Želel sem ljudem povedati, naj bodo
takšni, kot so, in naj se ne spreminjajo.” 

Kolekcijo je Miro snoval ob upoštevanju modnih smernic za sodob-
no žensko in moškega. Ko je prišel v Beograd, se je v mesto prepros-
to zaljubil in le opazoval ljudi na ulicah. Tako je tudi sam upošteval to,
kar ljudje po beograjskih ulicah nosijo na svojstven način in mesto
morda s tem v malem prenesel tudi na modno brv. Navdušil je kritike
kot tudi občinstvo. A. B./ Foto: FW Beograd
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Stilska preobrazba
V aprilski stilski preobrazbi smo želeli ustvariti svež spomladanski videz, ki je nenazadnje primeren tudi za 
maturantski ples. Če se vam za maturantko zdi premalo slovesen, bi bil pa zagotovo primeren za mamice. Lea je
18-letna Kranjčanka, dijakinja umetniške gimnazije, ki bo svoj maturantski ples imela jutri in ga že nestrpno
pričakuje. Po maturi si obeta, da bo plesno pot nadaljevala na akademiji za sodobni ples v Salzburgu, saj je že
prišla v zadnji krog avdicij. Vendar ima, če se ji ne bo izšlo, tudi rezervni načrt za študij. Lea se v prostem času
rada ukvarja s športom in potuje, če ob šolskih obveznostih le najde čas za to.

Pripravila: Dina Kavčič

Bleiweisova c. 30,
Kranj
(bivša stavba 
Gorenjskih oblačil)

telefon: 
059 94 00 66

Lea ob prihodu v salon lepote Stelinea.

Za obleko so poskrbeli v trgovini Mana na
Savskem otoku. Predlagali so hlače na rob z
bolerom s kratkimi rokavi v enakem materi-
alu. Mladostno kombinacijo z majico v
rjavem tonu je lepo poživila zelena rutka, ki
se jo lahko zaveže na več načinov. Bolero
19,99 EUR, hlače 19,99 EUR, majica 10,99
EUR, šal 5,99 EUR.

Frizerka je imela z Leinimi lasmi manj dela
kot s povprečno stranko, saj ima Lea na-
ravno skodrane rjave lase. Ker so lasje
zdravi in neproblematični, se je frizerka po
pranju odločila za kito, ki jo je kar na mokre
lasje spletla v sprednjem delu. Nato je z
uporabo utrjevalca le še poudarila naravno
skodranost, lase pa posušila z dušilcem. Na
koncu je pričesko popestrila z dvema
rožicama. Fen frizura 18 EUR, 2x dodatek
5 EUR.

Kozmetičarka je Leine dlani zmasirala in
naredila piling. Po naravni manikiri je nohte
nalakirala s temnim lakom, ki se bo ujemal z
obleko. Naravna manikira z nego rok 30
EUR (lakiranje vključeno).

Vizažistka Saša Godejša je ugotovila, da je
Leina koža tipična za njena leta, precej
mastna s suho povrhnjico. Takšna koža rabi
ustrezno čiščenje in vlažilno kremo brez
olja. Po tem načelu naj se izbira tudi tekoča
podlaga. Ker ima Lea pegice, naj bi bila
podlaga čim manj prekrivna, da se pegice
posvetijo skozi, akne pa se prekrije s korek-
torjem. Saša je ličenje prilagodila obrazu,
oblačilu in letnemu času. Spomladanski
videz je pričarala z zlato-bež sencami za
veke, rjavim črtalom za oči, uporabila je
precej maskare, lička poudarila z rdečilom,
na usta pa nanesla le obarvan glos. Ličenje
60 EUR.

Zadovoljno Leo je po stilski preobrazbi oče
odpeljal v šolo, kjer je pisala test, pohvale
pa je prejemala še celo popoldne.
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V samo dveh 
urah na teden 
do vitke linije!
Pridružite se tisoče zadovoljnim ženskam po 
vsem svetu in izgubite 1 konfekcijsko številko 
v mesecu dni! Bližnjica do uspeha - metoda 
Linea Snella® res deluje!

Linea Snella je vodena individualna vadba v thermoslimu ob
konstantni temperaturi 37 stopinj Celzija in pod vplivom in-
frardečih žarkov. Telo med vadbo porabi 3- do 4-krat več
maščobe kot pri običajni vadbi. Učinkovito izgubljamo kilo-
grame in centimetre na račun povečanja mišične mase in
zmanjšanja maščobnega deleža v telesu.

AKCIJA V APRILU

Ob vpisu v idealni program Linea Snella
brezplačna analiza telesne sestave in
do 10 terapij GRATIS

(Akcija velja do 30. 4. 2011). Kupon prinesite s seboj

Znebite se celulita še pred poletjem!

Odpravite celulit in maščobne obloge še pred poletjem z
ULTRAZVOK KAVITACIJO v kombinaciji z vadbo Linea
Snella®

V centru vam nudimo najsodobnejšo metodo za odstranje-
vanje celulita in maščobnih oblog. Ultrazvok - kavitacijski
sistem, ki ga uporabljamo, je v svetu na prvem mestu med
terapijami za odpravljanje celulita in odvečnih maščobnih
oblog, saj deluje s frekvenco 400 kHz, kar omogoča izjemno
učinkovitost in hkrati popolno varnost.

AKCIJA V APRILU

- 30 % popust pri nakupu paketa 10+10
Kavitacija + Termoslim + Prehransko svetovanje

(Na voljo le 10 paketov po izjemni ceni - Akcija velja 30. 4. 2011)

Kupon prinesite s seboj

V centru vam nudimo najsodobnejšo metodo za odstranje-
vanje celulita in maščobnih oblog. Ultrazvok - kavitacijski
sistem, ki ga uporabljamo, je v svetu na prvem mestu med
terapijami za odpravljanje celulita in odvečnih maščobnih
oblog, saj deluje s frekvenco 400 kHz, kar omogoča izjemno
učinkovitost in hkrati popolno varnost.

Pokličite za brezplačni pregled!

Če ste pripravljeni na popolno preobrazbo, vas vabimo v svet
Linea Snella Šenčur (Kranj) 04 279 19 67
Za rezervacijo brezplačnega termina nas pokličite ali izpolnite
spletni obrazec na www.lineasnella.si 

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



Na zunaj Eshttov plesni center ne pripoveduje prav nič drugačne
zgodbe kot vse stolpnice v njegovi bližini. Na prvi pogled je videti,
da gre za trgovino s spominki, dokler se ne ozreš po stopnicah, kjer
te v prvo nadstropje popeljejo krasni kostumi. Raj za trebušne ple-
salke.

Ker poznamo veliko vrst trebušnih plesov, je tudi kostumov za njih
precej. Tudi tu ostaja osnova, ki v času sledi trendom, modi, načinu
življenja. Ker se sama na trebušni ples ne spoznam, sem verjetno v
trgovini s številnimi in pisanimi plesnimi kostumi delovala kot dekli-
ca, ki se je izgubila v Aladinovi deželi in sedaj ne ve, kaj ji je bolj
všeč: barva rubina ali akvamarina. Naj bo ruta rumena, zelena ali
morda rdeča? Pas raven ali trikoten in okrašen s kroglicami, biseri,
kovanci, samo pleteninami in vezenjem? Naj bo kostum dvodelen,
enodelen, nedrček povezan s spodnjim delom; plesni čeveljci srebrni,
zlati, le črni? Naj imam na glavi ruto ali žvenket cekinov ... In cena? Saj
veste: brez nižanja cen pri njih ne gre. Za bogato okrašeno ruto oziro-
ma pas pa je včasih dovolj že pet evrov. Alenka Brun
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Aladinova 
dežela za plesalke

Hurgada. Samo nekaj korakov stran od prašne
glavne ceste, kjer urejajo kanalizacijo, plinovod in

morda še kakšno napeljavo sodobnega časa, je
pravi raj za trebušne plesalke. 

masaže | kopeli | zeliščna in finska savna 

Poslovna cona A18 | 4208 Šenčur | T: 059 041 790 | 
G: 040 234 436 | E: info@beli-lotos.si | W: www.beli-lotos.si

Nekaj storitev iz naše ponudbe -10%
Tradicionalna 
tajska masaža 

60 min. 37 € 33.33 €

Kraljevska tajska 
masaža s tajskimi zelišči 

90 min. 58 € 52.20 €

Aroma terapija 
s tajskimi zelišči 

90 min. 62 € 55.80 €

Masaža glave, 
vratu in ramen 

30 min. 28 € 23.20 €

Kraljevska intimna kopel 100 min. 50 €

VIP Savne (za dve osebi):

· finska 120 min. 32 €

· zeliščna 120 min. 34 €

Več o ponudbi si preberite na naši spletni strani.

NOVO!! - MANIKURA
- vsako sredo in četrtek od 16.00 - 21.00 

V aprilu nudimo 10% popust 
na vse masaže in manikuro.

Delovni čas: Odprti smo od ponedeljka do 
sobote od 10. do 21. ure. 

Za naše redne stranke: 
ob petkratnem obisku Belega lotosa, 

vam podarimo eno tajsko masažo.
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Zdaj 
ječas!

Trgovina Nancy
Nancy Aljančič s.p.
Cvetlična ulica 3, Naklo

Pon.- pet.: 9.00. - 19.00
Sobota: 8.00 - 13.00

www.nancy.si

PREJ

POTEM
SUPER UGODNO!! ● BODY WRAPPING 24 EUR ●  POMLAJEVALNA
NEGA OBRAZA 35 EUR ●  NEGA MLADE KOŽE 19,90 EUR

BODY WRAPPING - hujšanje: 
posamezni obisk 50 EUR, v paketu samo 24 EUR

● ODVEČNIH KILOGRAMOV SE BOSTE
REŠILI HITRO IN BREZ NAPORA!!!

● s konfekcijske številke 46 
na številko 40 samo v 3 tednih

Povzroča izjemno hitro obnavljanje celic in kopičenje 
kolagena za 300 %!   80 EUR  39 EUR
PRIPOROČAMO: suhi koži, ki ji primanjkuje vlage, 
zreli koži, koži z gubicami, viseči koži, 
popokanih kapilarah in vidnih učinkih pri širokih porah! 
Svetujemo tudi ustrezno kremo proti gubicam in pigmentnim madežem.

AKCIJA!

OBRAZNI
LIFTING
V 30 MINUTAH DO
VIDNO ZMANJŠANIH 
GUBIC!!!

Pomladimo se v Kozmetičnem studiu

Hrast Ksenija s.p., Ul. Rudija Papeža 5, Kranj, 
tel.: 04/23 52 570, GSM: 031/334 525, www.kozmetika-ksenija.si

AKCIJA! AKCIJA! 
V mesecu aprilu vam ob paketu hujšanja podarimo še 4 dni GRATIS!

MASAŽA CELEGA TELESA - 50 MIN -     19.99 EUR

Za dame in najstnice
Modna pomlad 2011 še ostaja pri sandalih - 

gležnarjih in škornjih. Barvno pa dominirajo modri,
rjavi in svetli nevtralni barvni odtenki.

Kot kaže, bodo tako imenovani sandali - gležnarji in škornji, nadaljevali
svoj zmagoslavni pohod tudi letos. Še vedno je moden prehod med škor-
nji in novimi sandali. Obutev z odprtimi prsti - predvsem gležnarji in
polškornji - zaprti do narta in z izrezom spredaj so novi poletni hit. Razni
paščki, jermenčki, vrvice in zaponke so torej ena od modnih zapovedi za
pomlad in poletje 2011. V novi sezoni bodo barvno dominirali modri,
rjavi in svetli nevtralni barvni odtenki. Pa naj gre za elegantne modne
modele obutve za najstniško mladino in modne navdušenke, nadvse
kakovostne usnjene čevlje iz priljubljenih in posebnih kolekcij, moško
klasično ali otroško obutev. A. B. / Foto: Deichmann
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Tako je prvi ženski ekipi uspel veliki met s
selitvijo nazaj v najvišji rang tekmovanja, saj
bodo v novi sezoni spet zaigrale v 1. A
državni ligi. Napredovanje v višjo ligo si je z
zmago v 3. ligi zahod zagotovila tudi druga
moška ekipa, najbolj pa veseli dejstvo, da je
prva moška ekipa posegla v boj za naslov
državnega prvaka. Na koncu je Triglav do fa-
vorizirane ekipe mariborskega Konstruktorja
ločila najmanjša možna razlika, ena sama
točka. Z doseženim drugim mestom so si
Kranjčani zagotovili nastop na evropskem
pokalu, ki bo v začetku naslednje sezone v
italijanskem Bolzanu.

Ob dobrih rezultatih veseli tudi dejstvo, da
ekipo Triglava skoraj v celoti sestavljajo mla-
di, doma vzgojeni kegljači, ki so si postavili
cilj, da naslov prvakov vrnejo v Kranj. Za-
sluge za uspehe ima tudi izkušeni trener,
nekdanji vrhunski kegljač Albin Juvančič,
ki po končani igralski karieri že več kot de-
setletje skrbi za moško ekipo. 

Med igralci je prvo ime sezone Janže
Lužan, ki se je v zadnjih sezonah zasidral
med najboljšimi posamezniki v državnem pr-
venstvu. Lužan je, kot edini predstavnik klu-
ba, jeseni nastopil na svetovnem prvenstvu
posameznikov v avstrijskem Ritzingu. Pred
prihajajočim svetovnim ekipnim prvenstvom,
s katerim se bo dokončno zaključila letošnja
sezona, pa je razveseljivo dejstvo, da so po-
leg Lužana v ožjem krogu kandidatov za
nastop na prvenstvu v Sarajevu še Davor
Sobočan, Grega Bajželj in mladinec Jure
Starman, ki se je pred sezono vrnil v vrste
Triglava. Poleg Jureta je klub pred sezono
okrepil tudi izkušeni Ljubljančan Primož

Gostinčar, za katerega soigralci pravijo, da
se je odlično vklopil v kranjsko ekipo in se
hitro privadil na gorenjski zrak.

Žensko ekipo, ki jo vodi Franc Belcijan,
sestavlja mešanica izkušenj in mladosti. Mla-
da generacija je v minuli sezoni kar nekajkrat
pokazala, da zna prenesti breme tudi na svo-
ja pleča. Glavne akterke uvrstitve v 1. A ligo
so Alenka Čubrilović, Silva Mravljak, Sil-
va Fleischman, Irena Prosen, Monika
Blagovič, Nina Blaž in Anja Forštnarič.
Po končani sezoni v klubu že razmišljajo o

prihodnosti. Prvi cilj je zagotovo, da bi na
kegljišče privabili čim več mladih. Kljub po-
manjkanju sponzorskih sredstev, kar je tudi
problem kegljaškega športa, pa to ni razlog,
da bi kegljačem in kegljaškim delavcem pri
Triglavu Kranj zmanjkalo volje do dela, ki jo
imajo vsi, na čelu s predsednikom kluba
Vanekom Omanom. Tako se že sedaj veseli-
jo nove ligaške sezone in s tem izzivov, ki jih
v kranjskem klubu nikoli ni manjkalo. 

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Kegljači zadovoljni s sezono
Zadnjo soboto marca so se končala tekmovanja v državnih kegljaških ligah, v Kegljaškem klubu Triglav

pa pravijo, da so z izkupičkom več kot zadovoljni.

Med tistimi, ki so na prireditvi športnika leta v Kranju navadno nagrajeni za uspehe na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih, so tudi kegljači Triglava, športne značke pa je v njihovem imenu letos prevzel
predsednik kluba Vanek Oman (tretji z leve).

Potem ko so hokejistke kranjskega Triglava v letošnji razširjeni av-
strijski ligi DEBL osvojile drugo mesto, jim je še bolje šlo v pokal-
nem tekmovanju, kjer so na odločilni tekmi s kar 8:0 premagale eki-
po Gipsy Girls iz Beljaka in osvojile pokal DEBL. Kranjčanke so
nato tekmovanje nadaljevale še v državnem prvenstvu, kjer so v mi-
nuli sezoni dvakrat premagale ekipo Term Maribor, na zadnji tekmi
v domači dvorani v Kranju pa so Mariborčankam morale priznati
premoč, tako da končna odločitev o letošnjih državnih prvakinjah še
ni znana.

Je pa že znano, da je moška članska vrsta Triglava v državnem pr-
venstvu osvojila četrto mesto. V boju za bronasto medaljo so Kranj-
čani sicer tekmece iz ekipe HD Olimpije v Tivoliju premagali s 3:5,
nato pa so bili doma slabši s 6:2, na odločilni tretji tekmi v Tivoli-
ju minulo sredo pa je s 6:1 slavila Olimpija.

Vilma Stanovnik, foto: Matic Zorman

Hokejistke zmagovalke pokala DEBL

Ženska ekipa Triglava (v modrih dresih) je na zadnji tekmi na domačem ledu
prvič v tej sezoni morala priznati premoč Mariborčank.
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Smučarji skakalci, ki morajo skrbno paziti
na težo, sicer niso znani kot posebno dobri
jedci, kljub temu pa si včasih radi privoščijo
kaj posebnega. Tako so se po letošnji sezoni
zbrali v mehiški restavraciji v Prebačevem,
medse pa so povabili tudi klubskega trenerja
Janija Grilca, atletskega trenerja Matjaža
Polaka in nekdanjega sotekmovalca Jaka
Oblaka.

”Če imam priložnost, rad pokusim kaj no-
vega, večkrat pa se oglasim tu v mehiški re-
stavraciji, pri prijatelju Primožu Čebašku, saj
vedno pripravijo kaj dobrega,” je povedal naš
najboljši skakalec Robert Kranjec, ki je v
Prebačevo prišel s klubskimi sotekmovalci
Petrom Prevcem, Rokom Urbancem, Deja-

nom Judežem, Matejem Dobovškom in
Nejcem Dežmanom.

”Všeč mi je, da so fantje prava ekipa, da se
trudijo vsak zase in vsi skupaj. Kljub temu da
je sezona dolga in so vmes vzponi in padci
ter nam je včasih tudi težko, pa z optimiz-
mom gledamo naprej,” je povedal trener Jani
Grilc in pohvalil Triglavove skakalce, ki so
tudi v minuli zimi prepričljivo osvojili naslov
najboljšega skakalnega kluba v Sloveniji. 

Poleg obeh reprezentantov, Robija Kranjca
in Petra Prevca, se je v celinskem pokalu in
na tekmi v Planici izkazal tudi državni prvak
Dejan Judež, vrsto odličnih uvrstitev v celin-
skem pokalu in zmago na Univerzijadi je
osvojil Matej Dobovšek, na mladinskem sve-

tovnem prvenstvu in domačih tekmah je bil
odličen mladinski državni prvak Nejc Dež-
man, žal pa je imel precej težav s poškodbo
Rok Urbanc, ki pa je ob koncu zime spet nav-
duševal z lepimi in dolgimi skoki. 

Vseh teh uspehov pa ne bi bilo brez pomo-
či trenerja pri Atletskem klubu Triglav Ma-
tjaža Polaka, fantje pa so radi izkoristili tudi
izkušnje in znanje svojega nekdanjega sotek-
movalca, ki je lani opravil diplomo iz fiziote-
rapije, Jaka Oblaka. Obema so se na druženju
v Prebačevem zahvalili za sodelovanje, Ma-
tjažu pa so podarili tudi sliko s štartno števil-
ko Robija Kranjca in podpisi vseh tekmoval-
cev.  

Vilma Stanovnik

Brez sodelovanja ne gre
Smučarji skakalci so pred poletno sezono vendarle užili nekaj dni počitnic, najboljši Triglavovi orli pa so

se s simbolično sliko za sodelovanje zahvalili atletskemu trenerju Matjažu Polaku.

Skakalci Triglava so se po končani sezoni zbrali v mehiški restavraciji v Prebačevem, na sliki pa so tudi Matjaž Polak, Jani Grilc, Jaka Oblak in Primož Čebašek.

Konec marca so plavalke in plavalci zaključili z
zimskim delom sezone, zelo zadovoljni z doseženi-
mi rezultati pa so bili pri kranjskem Triglavu. ”Mi-
nula zimska sezona je bila zagotovo ena najus-
pešnejših v zgodovini kranjskega plavanja, saj je
Tanja Šmid osvojila srebrno kolajno v disciplini
200 metrov prsno na evropskem prvenstvu v Eind-
hovnu, Emil Tahirovič pa je bil 5. na 50 metrov
prsno. Zgovoren podatek je, da je imel naš klub na
tem tekmovanju kar šest reprezentantov. Poleg tega
so naši plavalci in plavalke izredno uspešno
nastopali na zimskih državnih prvenstvih,” pravi di-
rektor PK Triglav Aleš Aberšek, ki je zadovoljen,
da se kranjski Triglav znova uvršča med najus-

pešnejše plavalne kolektive v državi. 
”Februarja in marca so potekala državna prvenstva v

vseh kategorijah, naši plavalci pa so na njih osvojili
kar 139 odličij. Poleg tega so odplavali devet državnih
rekordov, saj je bila ženska članska štafeta rekordna na
4 x 200 prosto in 4 x 100 mešano, mladinke so bile
rekordne na 4 x 100 prosto, kadeti 4 x 100 prosto in 4
x 100 mešano, kadetinje pa na 4 x 100 prosto. Prav
tako sta bili v svojih kategorijah na 200 metrov prsno
rekordni mladinka Neža Marčun in članica Tanja
Šmid,” dodaja Aberšek.

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič 

Zima bo plavalcem ostala v lepem spominu

Evropska podprvakinja Tanja Šmid



Avto

40 - K R A N J Č A N K A

Pri Mazdi so na pragu pomladi pripravili posebni seriji modelov
Mazda3 in Mazda6 Mirai. Mirai v japonščini pomeni prihodnost, oba
avtomobila pa se ponašata z bogato opremo. 

Mazda6 Mirai je na voljo v petvratni in karavanski različici z varč-
nim dizelskim ali bencinskim motorjem. Posebni paket opreme poleg
petletne podaljšane garancije vsebuje delno oblazinjenje sedežev v
usnju, sistem bluetooth za prostoročno telefoniranje in povezavo z
MP3-predvajalnikom, športno masko hladilnika, vmesnik za iPod in
USB, okrasne dele armaturne plošče v kombinaciji kroma in
klavirsko črne barve ter naslon za roke med sprednjima sedežema.
Izvedba je na voljo v rdeči, črni, biserno beli in srebrni barvi. Maz-
da6 Mirai je na voljo v dveh karoserijskih različicah in dveh motor-
jih, 2,0-litrskim bencinskim s 114 kilovati in 2,2-litrskim dizelskim
agregatom s 95 kilovati. Mazda3 Sport Mirai v petvratni kombi-
limuzinski različici je na voljo v kombinaciji z 1,6-litrskim bencin-
skim motorjem s 77 kilovati. Avtomobil se bohoti s 17-palčnimi liti-
mi platišči, meglenkami, tipali za pomoč pri vzvratnem parkiranju,
tempomatom, bluetooth sistemom za prostoročno telefoniranje in
povezavo z MP3-predvajalnikom, vmesnikom za iPod in USB, zad-
njimi lučmi s svetlečimi diodami in še nekaj drugimi dodatki. Za do-
datno dinamičnost poskrbi še športni paket s športnima odbijačema in
športnima sprednjima sedežem. Mazda3 Mirai je na voljo v črni,
rdeči, biserno beli, nebesno modri in aluminijasto srebrni.

Matjaž Gregorič

Pomlad v prihodnosti
Začetek pomladi v znamenju posebne serije Mazde3 in Mazde6 Mirai

Pomladna prodajna
akcija

Za vas smo ob nakupu
do konca maja 
pripravili poseben
družinski paket: GPS
navigacijsko napravo,
strešne nosilce,
strešni kovček, nosilec
za kolo, hladilno grelni
kovček, 5-letno 
garancijo za vozilo

NOVA MAZDA 5

Prihranek
3.500,00 € 

in 5-letna 
garancija

Prihranek
3.500,00 € 

in 5-letna 
garancija

Akcija ne 
velja za  

Mazdo6 Mirai
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Indijska korporacija Mahindra & Mahin-
dra, ki je vodilni indijski proizvajalec de-
lovnih vozil, je zaključila vse formalnosti
okrog prevzema 70-odstotnega lastniškega
deleža južnokorejske avtomobilske znamke
SsangYong. Gre za novo prelomnico v
SsangYongovi zgodovini, strateško partnerst-
vo pa bo pomagalo pri tlakovanju poti, na ka-
teri se bo korejski specialist za terenska vozi-
la pokazal kot močan globalni igralec. 

Mahindra največjo pridobitev partnerstva
vidi v sinergijah dveh korporacij, ob ohra-
nitvi obeh blagovnih znamk in zagotavljanju
večje kakovosti. Hkrati se bodo osredotočili
na bistvene zadeve, kot so: povečanje proda-
je po vsem svetu, razvoj novih modelov in
vstop na nova tržišča. 

Strateški načrti, kot sta predstavitvi novega
Rextona in Koranda na indijskem trgu, so se
že začeli uresničevati, medtem ko so nekateri
projekti (skupni razvoj novih modelov, razvoj
novih tehnologij, sinergije pri globalnem
poslovanju) še v pripravljalni fazi. Mahindra
ima sicer močan informacijsko tehnološki
sistem, ki je zelo primeren za SsangYongovo
uporabo. Kot ena od možnosti se omenja tudi
Mahindrino financiranje maloprodaje vozil v
Južni Koreji, kar bi nedvomno povečalo nji-
hovo prodajo na tem, za SsangYong največ-
jem tržišču. 

Prvi model prerojenega SsangYonga, ki ga
bodo predstavili v Evropi, bo novi športni
terenec Korando, ki je v Sloveniji pričakovan
predvidoma konec pomladi.

Matjaž Gregorič

SsangYong v indijskih rokah 
Prva novost bo novi športni terenec Korando. 

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!

ŽE OD 8.990 € DALJE.
Poraba goriva kombinirano (l/100km): 5,0Ñ5,4. Emisije C02 (g/km): 115Ñ125. Slika je simbolna. Pooblašèeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. www.nissan.si

Z NOVO MICRO NA KAVO

Mestna vožnja je sedaj še lepša z novo 
Micro, saj ta do potankosti pozna 
tudi najzapletenejše mestne labirinte. 
Ponaša se z najmanjšim obračalnim 
premerom v svojem razredu, ki poskrbi 
za enostavnejše manevriranje in 
parkiranje. Njene kompaktne zunanje 
mere omogočajo okretno zavijanje v 
križiščih, udobna notranjost pa vas bo 
razvadila z neverjetno prostornostjo. 

 
 

AVTO MOČNIK d. o. o., KRANJ
Kranj, Britof 162

tel.: 04 281 77 12
www.avtomocnik.si

Vabljeni na testne vožnje!Vabljeni na testne vožnje!
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Znižanje cen ter uvedba dnevnih, meseč-
nih in letnih vozovnic so ukrepi, ki so očit-
no pripomogli k boljši zasedenosti avtobu-
sov kranjskega mestnega potniškega prome-
ta. Lani se je z njimi namreč peljalo 757.100
potnikov, medtem ko je bilo leto prej
521.248 potnikov. Večje število potnikov na
mestnih avtobusih, ki vozijo na dvanajstih
linijah, je predvsem posledica sprememb
cene vozovnic, ki so bile uvedene v lanskem
maju. Te je koncesionar Alpetour potovalna
agencija v dogovoru z Mestno občino Kranj
oblikoval tako, da dnevna vozovnica stane
en evro, mesečna pet evrov in letna trideset
evrov. Mesečne in letne vozovnice so izdane
na ime in niso prenosljive, kupiti jih je mož-
no na avtobusni postaji v Kranju, dnevne pa
tudi na avtobusu. Ob prvem nakupu se pla-
ča uporabnina za čip vozovnico po veljav-
nem ceniku prevoznika, ki se potniku ob
vračilu nepoškodovanega čipa vrne. Dnev-
ne, mesečne in letne vozovnice veljajo za
vse prevoze med postajališči mestnega pro-
meta Kranj v časovnem obdobju, za katere-
ga so bile kupljene, ob prestopanju z dnev-
no vozovnico pa voznik avtobusa potniku
izda evidenčno vozovnico. Zaradi nižjih pri-
hodkov od prodaje vozovnic, ki so v letu

2009 znašali 485.336, lani pa samo še
362.311 evrov, je morala Mestna občina
Kranj povišati subvencijo za avtobusne pre-
voze iz predlanskih 147.355 na lanskih
332.984 evrov, poleg tega pa ob upoštevanju

5-odstotnega dobička poravnati še razliko
pri Alpetourjevi izgubi v višini 223.425 ev-
rov, ki je prav tako višja kot predlanska, ko
je znašala 162.710 evrov.

Matjaž Gregorič

Več potnikov in višji stroški
S kranjskimi mestnimi avtobusi se je lani peljalo dobrih 757 tisoč potnikov.

Po besedah novega starega trenerja mla-
dincev Matjaža Zevnika je trenutna gen-
eracija mladincev ena najboljših, kar jih je
klub imel. Letos izstopata Matej Mohorič
med starejšimi mladinci, ki je tudi član
slovenske mladinske reprezentance, in
Gašper Katrašnik med mlajšimi mladinci.
Oba sta v svoji kategoriji že na prvi dirki
letošnje sezone zmagala in tako dokazala,
da zagotovo spadata med najboljše mlade
kolesarje v Sloveniji. Trener Zevnik, ki je
trenersko vlogo mladincev spet prevzel po
dvajsetih letih, je poln energije in načrtov.
Povedal je, da so zimske priprave v Strun-
janu popolnoma uspele in da je njihov
glavni cilj slovenski pokal, za katerega šte-
jejo vse domače dirke. Nastopali bodo tudi
na dirkah v nekaterih drugih evropskih
državah. Ker ima odlični ekipi starejših in
mlajših mladincev, gre optimistično proti
osvajanju najpomembnejših zmag v teh kat-
egorijah. V spodbudo in podporo so jim
priskočili tudi iz podjetja Avtohiša Kranj, d.

o. o., na Laborah, kjer jim je direktor centra
Igor Pogačnik predal ključe novega citroëna
C5 karavan. Ker gre za sodelovanje,
kakršnega v teh kriznih časih skorajda ne

vidimo več, gre toliko večja pohvala Avto-
hiši Kranj, ki je s to gesto dokazala, da jim
je mar za kranjski mladinski šport.

Miroslav B. Cvjetičanin

Savski mladinci že zmagujejo
Mladinci kolesarskega kluba Sava Kranj so začeli sezono z dvema zmagama.

Mladinci kranjske Save s trenerjem Matjažem Zevnikom pred novim Citroenom C5, ki ga sponzorira 
Avtohiša Kranj d.o.o. / Foto: Matic Zorman
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Največ obiska 
na erotični poeziji

V hiši Krice krace v Kranju vsak zadnji petek v mesecu potekajo 
literarni večeri. Vabljeni na prijetna druženja, vstop je prost.

Dogajanje v Otroškem kulturnem centru
Krice Krace na Tomšičevi ulici v Kranju od
lanskega oktobra bogatijo še literarni večeri.
Nad njimi bedi Janez Sagadin, pesnik iz Kran-
ja, ki je doslej pod streho spravil šest razno-
likih večerov. Na prvem z naslovom Heroji
tranzicije se je s svojo satirično poezijo pred-
stavil sam, najuspešnejši in daleč najbolj
obiskan pa je bil večer erotične poezije v
izvedbi igralca Pavla Rakovca in ob sprem-
ljavi Nejča Slaparja na harmoniki. Na dober
odziv je naletel tudi večer, na katerem je svo-
je pesmi in literarne konstrukcije ob pomoči
drugih družinskih članov predstavil Ivan Bol-
ka, poleg tega pa je v Krice krace hiši potekal
še večer japonske literature, Kranjčan George
Krstič je predstavil humorno limering poezi-
jo, v počastitev Prešernovega dne pa so
pripravili skupni recital različnih avtorjev.

Na dosedanjih večerih so torej dali
priložnost manj uveljavljenim avtorjem, v
prihodnje pa bodo, napoveduje Sagadin, k
sodelovanju povabili tudi bolj znana imena.
”Ta seveda še ne zagotavljajo nujno dobrega
literarnega večera, zagotovo pa privabijo
več obiskovalcev. Zdaj obisk niha od večera
do večera, želimo pa si, da bi bili konstantno
dobro obiskani. V prihodnje bomo zato de-
lali na prepoznavnosti večerov, šele nato pa
jih bomo nagradili z znanimi imeni,” je
povedal Sagadin. Kot pravi, se bodo tudi v
prihodnje trudili, da bodo literarni večeri čim
bolj pestri in raznoliki, v upanju, da bi še bol-
je zaživeli, pa bralke in bralce Kranjčanke
vabi na prijetna druženja, ki so občasno še
glasbeno obarvana ter podkrepljena s čajem
ali vinom in manjšimi prigrizki. Naslednje bo
29. aprila ob 19. uri.

Stojalo za pirhe
Z malo domišljije lahko naredite sim-
patična stojala za pirhe. Potrebujete kar-
ton, barvni papir, škarje, lepilo in bar-
vice. Na karton narišite lik (piščanec, za-
jec, metulj, deklica ...), ki se spodaj za-
ključuje s približno deset centimetrov
dolgim in dva centimetra širokim
trakom. Lik skupaj s trakom izrežite, ga
pobarvajte in okrasite z barvnim papir-
jem, oba konca traku zlepite skupaj v
krog, ki bo držal pirh. 
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KRICE KRACE PRIREDITVE
PREDSTAVE
15. 4. ob 17.30 POMLADNE PRAVLJICE - Ana Duša
22. 4. ob 17.30 TRNULJČICA - Lutkovno gledališče Fru Fru
29. 4. ob 17.30 LEV IN MIŠKA - Lutkovno gledališče Tri v sodelo-
vanju z LS Bobek
Cena: 3,50 evra na predstavo. 

LITERARNI VEČER
29. 4. ob 19.00 vstop prost

DELAVNICE
14. 4. ob 17.30 AEIOU delavnica: izvirno pripovedovanje dojen-
čkom in malčkom
Cena: 13 evrov otrok s staršem, vsak naslednji otrok 4 evre, part-
ner 6 evrov
16. 4., 23. 4. in 30. 4. ob 11.00 - 12.30 brezplačne delavnice Eko
pod zeleno smreko

18. 4. ob 18.00 Predstavitev Bachovih cvetnih esenc kot sredstva
za samopomoč in osebno rast
Vodi Susana Diez Rupnik, prispevek 8 evrov
22. 4. ob 17.30 Delavnica petja uspavank
Izvaja glasbena antropologinja Katarina Juvančič, cena 15 evrov
na osebo, 23 evrov par (didaktični material+darilo)
26. 4. ob 18.00 Bachove esence za najmlajše 
Vodi Susana Diez Rupnik, prispevek 10 evrov.
Ima vaš dojenček težave s kolikami, zahteva stalno pozornost?

VSAKO SREDO
9.00-12.00 IGRALNE URICE Škratka Copatka za najmlajše, ki (še)
na obiskujejo vrtca.
18.10 Redna vadba po metodi Feldenkrais
19.15 Vadba za nosečnice po metodi Feldenkrais (priprava na
porod)
Vsako prvo sredo v mesecu: predstavitev Metode feldenkrais ter
vadbe po tej metodi

Večer erotične poezije v izvedbi igralca Pavla Rakovca in ob spremljavi Nejča 
Slaparja s harmoniko / Foto: Matic Zorman
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V tem šolskem letu so si na Ekonomsko-trgovski šoli, ESIC Kranj,
zastavili vrsto prostovoljskih aktivnosti: obisk starostnikov, zbiranje
igrače, plastičnih zamaškov in starega papirja ter izdelovanje poseb-
nih e-prosojnic za otroke z downovim sindromom. ”Poleg tega, da di-
jake izobražujemo, jim želimo razširiti obzorja na človeški ravni v
smislu pomoči drugim, medgeneracijskega druženja, strpnosti do
drugačnosti ... Vesela sem, da aktivno sodelujejo v prostovoljskih ak-
tivnostih,” pravi ravnateljica Nada Šmid.

Prav te dni so na šoli znova začeli zbirati plastične zamaške.
”Izkupiček bomo namenili za montažno dvigalo in ureditev klančine,
saj imamo dijaka tetraplegika, nimamo pa pogojev za njegovo neovi-
rano gibanje po šoli. Zavedamo se, da z zamaški ne bomo zbrali za-
dosti sredstev, je pa to začetek. V prihodnje načrtujemo še nekaj
večjih akcij, upamo pa tudi na sofinanciranje ministrstva za šolstvo
ter pomoč sponzorjev in kranjske občine, saj gre za dijaka iz Kranja,”
je pojasnila ravnateljica. Prihodnje šolsko leto bodo za ta namen zbi-
rali tudi star papir, ta čas pa so vključeni v vseslovansko akcijo zbi-
ranja papirja za humanitarni projekt v Afriki in pomoči potrebne v
Sloveniji. Marca pa so na šoli v projektnem tednu prostovoljstva pod
mentorstvom profesorice Milene Milovanovič zbirali igrače za otroke
v stiski. Pridružili so se namreč projektu Zavoda LU Od otrok za
otroke, s katerim so zbirali igrače za Indijo, Kenijo ter nekatere os-
novne šole v Sarajevu in Zenici. 

Na pobudo društva za downov sindrom Kranj je šola pristopila k
izdelavi e-prosojnic, prilagojenih otrokom z downovim sindromom. Pri
tem je sodelovalo 273 dijakov, ki so skupaj pripravili 636 prosojnic. 

Omeniti moramo še prostovoljsko aktivnost z najdaljšo, več kot 40-
letno tradicijo - obiskovanje stanovalcev doma starejših v Preddvoru
pred novim letom. Dijaki jim pripravijo kulturni program, se z njimi
družijo, v prostorih doma so decembra lani razstavljali tudi svoje fo-
tografije. ”Na ta način želimo zmanjšati medgeneracijski prepad med
njimi, obenem pa dijakom pokažemo, da za osrečitev drugega ni
potrebno materialno sredstvo. Ta srečanja se jih zelo dotaknejo,” je še
dejala ravnateljica.

Ana Hartman

Dijaki aktivni prostovoljci
Na ekonomsko-trgovski šoli dijake že tradicionalno spodbujajo k prostovoljstvu.

Na ekonomsko-trgovski šoli so se dijaki lotili tudi zbiranja igrač za otroke v stiski.
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Prvoaprilski Tuš Fest je znova razvajal. V soboto je obiskovalcem zapela Nina Pušlar, dan prej pa so prostor kranjskega Disco Planeta Tuša do zadnjega kotička
napolnili s svojim koncertom Mambo Kingsi. ‘Samo domov ne,’ so bile najpogostejše besede obiskovalcev, ki komaj čakajo naslednji podoben dogodek.

Zabava do jutranjih ur
Mambo Kingsi zabavajo staro in mlado, pri čemer je popolnoma vseeno, kje nastopijo, saj vedno 

privabijo množico oboževalcev oziroma oboževalk.

Že drugo leto zapored je skupina krvodajalcev z Gorenjskega prišla na Obalo in
na transfuzijski postaji v Izoli darovala kri. Lani jih je skupina štela sedem, tokrat
kar 32. Kot je povedal Marjan Weisseisen, ki je pred dvema letoma pomagal ob-
noviti krajevno organizacijo Rdečega križa na Golniku, so posebno pozornost na-
menili krvodajalcem in že prvo leto prijetno združili s koristnim. Tako so šli najprej
v Izolo, letos pa so si ogledali še Koper in Marezige, kjer seveda brez obiska Kar-
jole ni šlo, pokušine vin Marinka Rodice pa tudi ne.

Kranjski slikarji trenutno razstavljajo v Marscianu v Italiji, kjer so si nabavili tudi
nekaj domačega olivnega olja. Na fotografiji Klavdij Tutta (na sredini), odličen
poznavalec italijanskega jezika in navad, v pogajanjih za ceno in količino.

A. B., foto: AB, Matic Zorman, I. K.



Horoskop

Neka nepričakovana situacija vam bo v hipu spre-
menila razpoloženje in čeprav se boste res zelo

trudili, tega ne boste mogli preprečiti. Priporoča se previd-
nost, ko boste prisluhnili šepetu srca, ne smete zanemariti
besed, ki vam jih bo govorila pamet. Seveda so tudi izjeme.
Novice iz tujine bodo pozitivne in še ob pravem času.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Obetajo se vam razna veselja v dvoje in kovanje
načrtov s pridihom romantike. Z odločitvami bo-

ste presenetili sebe, in ne samo okolice. Prijatelji vas bodo
razočarali, saj vam ne bodo stali ob strani v situaciji, ki vas
čaka na koncu meseca. Zadeva se kljub temu dobro rešuje,
prijateljstvo pa bo na preizkušnji.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Prihodnost vam prinaša razna prijetna druženja,
tako v družinskem krogu kot prijateljskem. Prepu-

stili se boste počasnemu ritmu in uživali v stvareh, ki jih imate
radi. Prepreke, ki vas čakajo v sredini meseca, vas ne bodo
zmotile, saj ji boste uspešno premagovali in bili na sebe zelo
ponosni, nekateri kar malce preveč.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Obeta se vam dober mesec, za kar boste tudi
sami poskrbeli, saj ne boste dovolili nobenemu

zunanjemu vplivu, da vam vzame dobro voljo. Ne glede na
muhasto vreme, se boste odločili za izlete, eni daljše, drugi
malo krajše. Pri besedah bodite pazljivi, saj bodo ljudje v vaši
bližini občutljivi. Molk pove več od besed.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Iskala se bodo prava opravičila, z vednostjo, da
jih je nemogoče najti. Proti koncu meseca se pri-

znajo zmote, ni pa rečeno, da bo oproščeno. V tem obdobju
vas čakajo sama lepa in prijetna presenečenja, na katera ne
boste mogli vplivati, niti to ne bo potrebno. Družba, ki vas bo
obkrožala, vam bo zelo všeč.

RAK 22. junija – 22. julija

Mesec april je dober za razne izpite, naloge in
tudi druge pomembne odločitve, ki ste jih zaved-

no odlašali. Tudi za finančne naložbe je dober čas. Za vlaga-
nje ali kupovanje. Utrujeni od raznih odgovornosti boste zad-
nji teden posvetili raznim hobijem, krajšim izletom, lahko bo-
ste tudi šli na obisk, za katerega ni nikoli časa.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Vsak od nas v sebi nosi sonce. In kdor ga bo znal
poiskati, bo uspešno pregnal prihod temnih obla-

kov z rahlo nevihto, ki se hitro bliža. Vse je odvisno od vas.
Metulji bodo spet poleteli v višave in plesali nepozabni ples,
ki se mu reče ljubezen. Vsi zaljubljeni boste zaljubljeni še
bolj. In le zakaj ne, saj nikoli ni prepozno.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Občutek osamljenosti vam lahko sproži tesnobo
in le pogumni se boste sposobni soočiti z dejstvi.

Nič ni brez razloga in vsaka stvar ima svoj namen. Danes je ti-
sti dan, ki ste ga zaman čakali včeraj ... Izpolnitev skrite želje,
kar se vam zdi že skoraj nemogoče, vam da novih moči in vse
ovire bodo izginile.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Malce vas bodo obremenili razni sestanki, oziro-
ma razgovori, saj boste morali biti res pri stvari, da

boste uspešno dosegli pričakovani načrt tega meseca. Obe-
ta se vam nepričakovana daljša pot, čeprav bo veliko izgovo-
rov, ni pametno, da se preloži, saj se taka priložnost zelo dol-
go ne bo ponovila.

BIK 22. aprila – 20. maja

Kljub trudu vam bo nemogoče ujeti priložnosti
včerajšnjega dne. Vsaka stvar je za nekaj dobra in

vsak dan prinese nove modrosti. Različne odločitve, kateri iz-
hod je najbolj pravi za rešitev nastale situacije, zadevo lahko
še bolj poslabšajo. Najbolje bo molčati in si misliti svoje. No-
vice vas spravijo v dobro voljo.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Izjava nekoga, ki vam veliko pomeni, vas bo pre-
senetila in ostali boste brez besed. Na splošno se

bodo v tem obdobju vrstila razna presenečenja, kar vam bo
dalo veliko misliti. Dnevi bodo ugodni in zvezde na vaši stra-
ni. Nekateri se boste odločali o manjših stvareh, drugi o malo
večjih. Vsekakor je prišel čas za odločitve.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

S tem, ko vedno skrbite samo za druge, vam po-
navadi zmanjka časa zase. Posledice tega ravna-

nja boste kmalu občutili, se zamislili ter tudi odločili. S po-
močjo in nasvetom tretje osebe vam poslovno uspe velik ko-
rak naprej. Z denarjem ne bo težav. Tudi za razne naložbe je
sedaj ravno pravšnji čas.

Sestavila: Tanja - 040 514 975

OVEN 21. marca – 21. aprila
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Pravijo, da je ljubezen nekaj skrivnostnega, lepega in nerazložljivega. Prav tako skrivnosten, lep in edinstven je
grški otok Samos. Vse se je začelo že v davni preteklosti. V reki Imvresos  se je s svojimi nimfami rada kopala na
Samosu rojena boginja Hera. Nekega dne jo je zagledal najvišji bog grške mitologije Zevs, se vanjo zaljubil in se z
njo poročil. Mit pripoveduje, da sta na otoku preživela najlepše dni svojega božanskega življenja. Zato je Hera otok
obdarila s posebnim čarom, ki vsakogar očara in v njem prebudi željo, da otoka ljubezni ne bi več zapustil. Druga
zgodba o otoku ljubezni je namenjena veličastnemu ljubezenskemu paru, ki si je Samos izbral za medene tedne.
Rimljan Antonij in egipčanska kraljica Kleopatra sta se v otok zaljubila in pred svojim tragičnim koncem na njem
preživela najlepše dni. Da boste res verjeli, da zgodba o otoku ljubezni ni samo ena od številnih legend, vam bodo
to potrdili Grki sami. Resnično verjamejo, da imajo otok, njegovo vino, med, ouzo in celo zrak posebno moč. 
Verjetno so za to krive tudi sanjsko dolge prodnate plaže, osamljeni zalivi in kristalno čisto morje. To je le del
zgodb, ki krožijo o otoku ljubezni. Da bi slišali vse, morate priti na otok. Zdaj imate edinstveno priložnost, da ga
kot naročniki Gorenjskega glasa obiščete po ugodni ceni.

Akcija Gorenjskega glasa 
za obstoječe in nove naročnike!
S turistično agencijo Intelekta vas bomo popeljali na 
čudoviti otok Samos po zelo dostopni ceni: 

399 evrov na osebo za hotel       
Samos Bay ***+

Zbiranje prijav:
Naročniki Gorenjskega glasa izrežite kuponček na drugi strani ča-
sopisa Gorenjski glas z naročniško številko in naslovom in ga odnesite
v TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj, telefon: 04/236 85 55, 
e-pošta: kranj@intelekta.com. Kupon velja za 2 osebi oz. za družino.

Plačilo:
Ponudba za 399 evrov (redna cena paketa je sicer 470 evrov) velja za
naročnike Gorenjskega glasa in rezervacije do 15. aprila. Prijave bomo
zbirali do 15. maja, vendar po ceni 429 evrov. Cena za otroke od 2 do
18 let je 299 evrov. Možnost obročnega odplačevanja.

Cena vključuje:
Letalski prevoz LJ-SAMOS-LJ, letališke pristojbine, nastanitev v
hotelu v dvoposteljnih sobah na bazi polpenziona, transfer letal-
išče-hotel-letališče, Intelektin predstavnik ter zdravstveno
zavarovanje z asistenco Coris. Če bo dovolj prijav, se bosta skupini
pridružili še predstavnici Gorenjskega glasa.

Kupon za prijavo 
najdete v Gorenjskem glasu

Samos - otok znanosti in ljubezni / od 14. do 21. junija

Z Gorenjskim glasom na dopust: grški otok Samos

Vas mika ugodna ponudba počitnic, a še niste naročnik?  Potem hitro pridite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti glavne 
avtobusne postaje), pokličite na 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Tudi pri naročnini boste znatno prihranili, čaka pa vas tudi darilo.

R
E

LA
X 

TU
R

IZ
E

M
 P

O
D

JE
TJ

E
 Z

A
TU

R
IZ

E
M

 d
.o

.o
.o

.,
 M

E
ŽA

 1
0

, 
D

R
AV

O
G

R
AD






