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Plinstal d.d., Industrijska 1 a, Jesenice

Naj bodo
prihajajoči prazniki
polni topline in veselja,
leto 2009
pa naj vam prinese
obilo sreče in zadovoljstva.

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

INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA CENTRALNO OGREVANJE ● ELEKTROMATERIAL
● VODOVODNE INŠTALACIJE ● BELA TEHNIKA
KRANJČANKA - 3

Kranjčanka

S fotoaparatom naravo
gledaš drugače
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Fotograf in likovni pedagog Marjan Kukec je za
življenjsko delo na področju fotografije pred nedavnim
prejel priznanje Janez Puhar, ki ga podeljuje
Fotografska zveza Slovenije. Več kot petdeset let
se v njegovem življenju prepletata slikarstvo
in fotografija.
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Izložbe so bile vse
smrkave ...
Na naslovnici: Teja Dolhar
Ličenje: Katja Novak
Foto: Tina Dokl

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, politično uravnotežen časopis z novicami, predvsem z vseh
področij življenja in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo 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 zastavljamo 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.

NAROČAM

Večino otrok bo do konca meseca obiskal vsaj
še en dobri mož, če ne kar oba, Božiček in
dedek Mraz. O navadah in običajih,
povezanih z obdarovanjem, smo se pogovarjali
z višjo kustodinjo na oddelku za etnologijo
v Gorenjskem muzeju Tatjano Dolžan Eržen.

Konji terapevti:
Čudežni obliž za ranjeno samopodobo
V tujini zdravljenje s terapijo s pomočjo živali poznajo že leta, pri nas se uveljavlja
v zadnjem času. Za zdravljenje z živalmi so primerne vse živali,
vendar je konj med ”terapevti” nekaj posebnega.
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Velikokrat jemo z očmi
Cvetje, sveče, lepo zloženi servieti.
Z nekaj malega domišljije lahko ustvarite pogrinjek,
ali bo preprost ali razkošen,
je popolnoma vaša odločitev.

Ime in priimek:
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Naslov:

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: SET, d.d., Ljubljana, Ljubljana. Uredništvo, naročnine,
oglasno trženje: Bleiweisova cesta 4, Kranj, telefon: 04/20142-00, telefax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si; mali
oglasi: telefon 04/201-42-47 - sprejemamo neprekinjeno 24 ur
dnevno na avtomatskem odzivniku; uradne ure: vsak dan od 8.
do 19. ure. KRANJČANKA je priloga 98. številke Gorenjskega
glasa, 9. decembra 2008, v nakladi 21.400 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v Mestni občini
Kranj brezplačno. Raznos: Pošta Slovenije, PE Kranj.
Naslednja Kranjčanka izide v torek, 20. januarja 2009.
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Mladi navdušeni
za hokej
Odkar je v Kranju nova ledena dvorana, je v
njej živahno od jutra do poznega večera, pri
HK Triglav pa v najmlajši kategoriji od jeseni vadi kar 78 hokejistov.
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KOMUNALA KRANJ, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, KRANJ

Kranjčanka predstavlja

KRANJČANKA - 5

Pogovor

S fotoaparatom naravo
gledaš drugače
Fotograf in likovni pedagog Marjan Kukec je za življenjsko delo na področju fotografije pred nedavnim
prejel priznanje Janez Puhar, ki ga podeljuje Fotografska zveza Slovenije. Več kot petdeset let
se v njegovem življenju prepletata slikarstvo in fotografija.
Več kot petdeset let ukvarjanja s fotografijo, sodelovanje na številnih razstavah
doma in v tujini, več kot 35 nagrad, aktivno delo v kranjskem Fotografskem društvu Janez Puhar je več kot spodobna popotnica za najvišjo nagrado, ki jo podeljuje Fotografska zveza Slovenije, priznanje
Janeza Puharja, kaj menite?
”Bo že tako držalo. Seveda sem počaščen,
da so prav meni letos podelili tako pomembno priznanje, kar očitno pomeni, da sem v
petdesetih letih vendarle nekaj prispeval k
slovenski fotografiji. Hkrati pa lahko mirno
dodam, da nikoli nisem razmišljal o takem
priznanju, kaj šele, da bi kdajkoli računal
nanj.”
Fotografski aparat je torej že petdeset let
vaš sopotnik ...
”Več kot petdeset let je od tega, ko sem učil
na učiteljišču v Novem mestu in je eden izmed dijakov predlagal, da bi v šoli organizirali fotografski tečaj. Da bo on priskrbel povečevalnik, je obljubil. Naposled ga je prinesel iz brigadirskega tabora ob takratni avtocesti na Dolenjsko. Oprema za razvijanje je
med brigadirji bolj samevala kot ne, mi v šoli
pa smo jo kasneje s pridom uporabljali.”
Poklicno pedagoško kariero ste začeli kot
učitelj v majhni osnovni šoli v Beli Cerkvi.
Kako to, da so vas iz Ljubljane poslali na
Dolenjsko?
”Po končanem učiteljišču sem šel za leto
dni učit v majhen kraj Bela Cerkev. Vsako jutro sem v cerkvi zvonil, da so učenci prišli v
šolo. Spomnim se, iz Ljubljane sva šla jaz in
kolegica, pa so rekli njej, vi greste na Gorjance, meni pa, da grem v Belo Cerkev, kjer so
bili domobranci. Učil sem štiri razrede naenkrat. Potem so želeli, naj bi že po prvem letu
postal ravnatelj šole, saj naj bi se tedanja ravnateljica upokojila. Sam pa sem imel vendarle željo študirati na pedagoški fakulteti in
sem jih nekako prepričal, da sem dobil štipendijo za dve leti. Tam mi je prof. Drago
Vidmar svetoval, naj študij nadaljujem na
Akademiji za likovno umetnost, pa so v Novem mestu rekli, da za učitelja v šoli ne potrebujem take izobrazbe. Tako sem se namesto na akademijo podal k vojakom v Bilečo v
Bosno. Sledila so tri leta poučevanja na novomeškem učiteljišču, kasneje sem bil na
prošnjo premeščen, najprej v Tržič, kasneje
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pa sem se zaposlil kot likovni pedagog na OŠ
Helene Puhar v Kranju. Tu sem učil 30 let,
vse do upokojitve.”
Vsa ta leta ste se potem ukvarjali z otroki s posebnimi potrebami ...
”Ja. In moram reči, da sem imel vseskozi
odlične pogoje za delo. V takratnih šolah ni
bilo na voljo nobenih materialov za učenje, tu
sem imel na voljo tako rekoč vse. Kupil sem
si tiskarsko prešo, peč za žganje gline, tako
rekoč vse, kar sem si izmislil. Ob tem sem v
času usmerjenega izobraževanja kranjske
gimnazijce, ki so vpisali pedagoško smer,
učil likovni pouk. Dijaki so z gimnazije prihajali v atelje na našo šolo. Zdaj sem že
okrog petnajst let upokojen.”
Vrniva se k fotografiji. Začeli ste najbrž
s kakšnim ruskim fotoaparatom, drugega
v takratni Jugoslaviji tako ni bilo dobiti?
”Sicer sem nekaj fotografskih izkušenj nabral s starim fotoaparatom, tako imenovano
mehovko, ki sem jo podedoval od strica, moj
prvi pravi fotoaparat pa je bil madžarske
znamke Mometa. Negativ je bil še manjši
format kot kasnejši standardni 36x24 mm.
Spomnim se, da sem zanj dal 6800 dinarjev
in sem ga odplačeval eno leto. Ja, od Momete naprej sem bil pa že ”frdaman” za fotografijo. Za moje takratne denarne prejemke je
bila fotografija kar drag špas, pa sem spočetka delal samo kontaktne kopije. Šele ko smo
v šoli uredili temnico, sem razvijal tudi večje
fotografije. Ker nismo imeli peči za sušenje,
smo slike lepili na steklo in ko so popadale
na tla, je to pomenilo, da so bile suhe.”
Kakšni motivi so vas kot likovnega pedagoga in fotografa hkrati najbolj pritegnili?
”Vse sem fotografiral, kar me je ”prizadelo”, kar je naredilo vtis name. Predvsem pa
me je zanimala narava. Ko imaš v rokah fotografski aparat, gledaš drugače na naravo.
Vedno iščeš motive, naj bo sonce v vodi ali
pa skalne strukture.”
Mar vas ni pritegnilo takratno dogajanje, mladinske delovne brigade, izgradnja
domovine ...
”Pri fotografiranju sem imel raje mir kot vrvež okrog sebe. Ko fotografiraš naravo, si
vedno na neki način sam z motivom, ki ga
želiš zabeležiti na negativ. Z ženo sva se v tistih časih veliko vozila s kolesi po novomeški
okolici na Otočec, v Dolenjske Toplice ... In

Ob slikarskem platnu, avtoportret
vmes sem na teh poteh fotografiral kot nor. V
šoli pa sem vseskozi imel tudi fotografski
krožek. Spomnim se, kako smo razvijali filme. Enega smo zaprli v omaro, kjer je obračal film v doze za razvijanje, drugi je stal zunaj in gledal na uro, še tri minute ... S prijateljem, s katerim sva bila kot rit in hlače, sva
se naučila razvijati tudi diapozitive in sva
kasneje sodelovala z novomeškim muzejem,
za katerega sva fotografirala pri arheoloških
izkopavanjih, slikovno sva dokumentirala
cerkve, freske ...”
Biznis?
”Niti ne. Bolj je bilo zanimivo to, da sva
hodila naokrog in fotografirala tudi zase.
Samo enkrat sva fotografirala otroke po razredih, pa je bilo tako malo denarja, da nama
je ostalo le za en Agfa film. Od takrat nisem
več razmišljal, da bi fotografijo spravil ”v
promet”. Razen v sedemdesetih letih, ko me

je France Pibernik prosil, da bi fotografiral
sodobne slovenske pisatelje in pesnike, s katerimi je delal pogovore. Hodila sva po vsej
Sloveniji, naredil sem več kot 30 portretov, ki
so kasneje izšli v dveh knjigah. Pred časom
sem portrete ponudil NUK-u, pa z njihove
strani še nisem dobil odgovora.”
Pa vendar je tako nastal eden od vaših
ustvarjalnih ciklov. Poleg tega je že precej
let v središču vašega zanimanja kozolec, v
zadnjem času radi fotografirate instalacije, vaše lastne likovne posege v naravo ...
”Kozolci me že dolgo zanimajo, v njih samih in njihovi arhitekturi je nekaj, kar privlači. Še posebej so me vselej zanimali kozolci,
ki so že ”pri koncu”, nekoliko vegasti, s polomljenimi latami ... Imam kar lepo zbirko,
saj jih fotografiram po vsej Gorenjski in
mnogih izmed njih ni več, vključno s tistim v
Mlinem na Bledu, ki je bil še posebej zanimiv. Zadnjega sem posnel lani v Dražgošah.
Nekaj fotografij kozolcev sem razstavil tudi
med fotografijami na lanski razstavi v Kliničnem centru.”
Na vaš odnos do fotografije najbrž v precejšnji meri vpliva tudi to, da ste po izobrazbi likovni pedagog?
”Zagotovo. Sicer kot slikar veliko gojim risbo, svinčnik in suhe barvice. V obeh smislih
me zanima tudi pejsaž. Slike sem razstavil
pred leti ob svoji sedemdesetletnici v Prešernovi hiši. V zadnjem času me tako v likovnem kot v fotografiji zanima abstraktno.”
Tudi na fotografiji?
”Ja. Kamnite strukture, fotografiral sem
neke vrste tihožitja iz naplavin, ki sem jih
pred tem postavil v prostor. S tem sem dosegel, da fotografija ni le ploskovna, ampak do-

Police drobnih predmetov
biva tretjo dimenzijo. Rad imam drevesa,
morske motive, stare razpadajoče čolne, na
Ugljanu, kamor z ženo že več let hodiva na
morje, sem postavil že kup instalacij in jih
potem fotografiral ...Včasih vidim v nekem
likovnem motivu fotografijo in obratno ...
Obe področji se pri meni na neki način dopolnjujeta.”
Sprva ste vztrajali pri črno-beli fotografiji, sčasoma ste sprejeli tudi barvno. Kako
pa je s sodobnimi fotografskimi tehnikami, mislim na tako imenovano digitalno
dobo, ki je zajela tudi foto industrijo?
”Digitalna doba mi je sicer čisto všeč, ampak sam se pri fotografiji nisem odločil za digitalno kamero. Potreboval bi tudi računalnik, naučiti bi se moral obdelave fotografij ...
Kar se tiče barve, sem se dolgo časa privajal
nanjo. Foto barve te morajo nekako osvojiti,
šele potem lahko delaš z njimi. Črno-bela fotografija mi je bila bližje tudi zato, ker sem
sam razvijal.”
Pred leti ste fotografije pošiljali tudi na
razstave v tujino, zdaj tega ne počnete več
...
”To pošiljanje fotografij po svetu na razne
natečaje je precej drag špas. Svoj čas sem sodeloval na mnogih slovenskih in jugoslovanskih razstavah, sedaj fotografij ne pošiljam
več na natečaje.”
Po nazivu ste vendarle kandidat za mojstra FZS ...
”Res sem kandidat za mojstra FZS in to z
več kot 30-letnim stažem. Spomnim se, že
pred leti sem pripravil cikel slik za naziv, pa
je imela žirija drugačne poglede na to. Potem
nisem več poskušal.”
Kdaj najraje fotografirate?

”V sončnem vremenu, da je slika jasna,
svetla. Čeprav so okoliščine fotografiranja v
naravi vsakič drugačne. Nedolgo tega sem v
Šentjerneju videl zelo zanimive meglice.
Čoln, drevo, megla ..., ampak za optimalno
fotografijo bi bilo potrebno vstati, ko se dela
dan, vzeti s seboj stojalo in drugo opremo ...”
Kaj bi danes, na deževen dan, fotografirali tukaj v Kranju in okolici?
”Šel bi po mestu in bi iskal motive v arhitekturi starega dela mesta. Arhitektura je v
mestu sicer najlepša, ko je sonce, ki naredi
sence in svetlobe, a v takem vremenu ne moreš dobiti ulice z obeh strani, ker je vedno ena
stran sončna, druga senčna. Če hočeš fotografirati ulico v mestu, pa mora biti svetloba razlita ... In danes je kar pravo vreme za to.”
Igor Kavčič, fotografije: Marjan Kukec
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Pogovor

Jutri na pogovor z Al Gorom
Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je bila ob občinskem prazniku Mestne občine Kranj
imenovana za častno občanko.
Ekologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je
redna profesorica na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani, predstojnica Katedre za agrometeorologijo in članica Mednarodnega foruma za
podnebne spremembe v Ženevi, kjer zastopa
Evropo. Ob sprejemu naziva za častno občanko nam je povedala: ”Običajno dobiš nagrado
doma, potem ko te prej kot uspešne prepoznajo v tujini ali zunaj tvoje občine. Ampak to ni
nič hudega in ne zmanjša veselja ob nagradi.
Nagrade v tujini so za ugled in prestiž, nagrade doma pa so za osebno srečo, za dušo.”
Do poklica največkrat vodi splet okoliščin.
Ste vi že v osnovni ali srednji šoli vedeli, kaj
želite delati, s čim bi se radi ukvarjali?
”V osnovni šoli sem sanjala o arhitekturi, v
gimnaziji o primerjalni književnosti in še
čem. Doma so želeli, da bi študirala ekonomijo, pristala pa sem na fiziki. To je bil splet
okoliščin, ampak očitno kar srečnih zame.
Niti po diplomi nisem vedela, da me bodo doletele okoljske problematike, kaj šele raziskave podnebnih sprememb. Zdaj verjamem, da
v življenju sicer iščeš, kar te zanima, a prave
stvari te na koncu najdejo same. V zadnjem
času se ukvarjam predvsem z ekološko ekonomiko, torej kako ovrednotiti usluge, ki nam
jih zdaj dajejo ekosistemi zastonj. Samo na ta
način, ko bo tudi cena okolja določena, bomo
lahko spremenili odnos do okolja.”
Lani ste si Nobelovo nagrado za mir delili s kolegi iz Mednarodnega foruma za
podnebne spremembe in Al Gorom, politikom in okoljevarstvenikom. Ste se že srečali z njim? Jutri Gore prihaja v Slovenijo, o čem bi se z njim pogovarjali?
”Z Al Gorom sem se do sedaj srečala le enkrat, bežno in brez pravega pogovora. Jutri
bo drugače, saj bo priložnost za tesnejši stik.
Na vsak način ga bom vprašala, ali se bo s
prihodom Baracka Obame spremenila ameriška politika do podnebnih sprememb in ali
bo tudi sam pri tem sodeloval. Koristno bo
slišati tudi njegovo mnenje o nadaljnji usodi
Kjotskega sporazuma in novega sporazuma,
ki je načrtovan za leto 2009. Sicer pa imamo
v Evropi v vsaki državi svojega Al Gora, v
Belgiji je to moj kolega van Ypersele, v Švici Thomas Stocker, v Franciji Jean Jouzel in
tako naprej. So znanstveniki, ne politiki, ampak ZDA so bile vedno nekaj posebnega.
Tudi v Sloveniji nas je nekaj, poleg mene še
Vida Wagner, Klemen Bergant, Matjaž Ravnik in še kdo. Morda se sama res najbolj pojavljam v medijih, kar ni vedno prijetna naloga. Postala sem tudi tarča kritik, celo podtikanj, saj v medijih ni ne časa ne prostora raz-

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, lani z Mednarodnim forumom za podnebne spremembe sodobitnica Nobelove
nagrade za mir, letos častna občanka Mestne občine Kranj / Foto: Matic Zorman
ložiti znanosti in ugotovitev, ampak moraš
podati skrajšano in jasno sporočilo.”
Slovenija pri klimatskih spremembah ni
nikakršna oaza. Kaj bomo čutili Kranjčani čez 15 let, če ne začnemo ukrepati sedaj? Na kakšen način lahko vsak doda
svoj kamenček v mozaik?
”Kranjska občina je med manj ranljivimi v
Sloveniji, saj imamo dovolj vode in smo varni pred poplavami. A tudi nas lahko doletijo
močnejša neurja in dolgotrajnejše suše. Poskrbeti moramo za varnost in okrepiti službe
za reševanje, za zavarovanje premoženja,
kmetje morajo prilagoditi svoje kmetovanje.
Seveda pa mora vsak od nas poskušati svojo
fosilno energijsko porabo zmanjšati za vsaj
20 odstotkov v naslednjih petih do desetih letih. Na ravni gospodinjstva to niti ni hudo odpovedovanje. Nasprotno, hkrati bi lahko prihranili lep kup denarja.”
Pred tednom je pri nas zapadlo veliko
snega, zato marsikdo dvomi o klimatskih
spremembah, ampak naj bi šlo, tako kot
pri neurjih ali suši, le za igro narave. Kako
odgovarjate dvomljivcem?
”Sneg je zapadel predvsem v visokogorju,
v dolinah ga že ni več. November je bil kljub
snegu za več kot stopinjo Celzija pretopel,
tako tudi celotna jesen. Imamo pa letos kar
dovolj dežja in se nam ni bati, da bo spomla-

di suša. Dvomljivci seveda so in bodo in tudi
znanstveniki velikokrat poudarjamo negotovost projekcij. Malo starejši pa dobro vedo,
kako je zadnjih 20 let drugačnih od prej.
Mladi se ne spomnijo meter debelega ledu na
Blejskem jezeru in metra in pol snega v Kranju. Narava se ne spreminja čez noč, moč neurij in posledice vremensko pogojenih nesreč
pa so vse hujše, tega ne more zanikati nihče.”
Skupaj s snegom so Kranjčani prejeli
tudi strategijo razvoja Kranja. Na čem bi
morala, po vaše, temeljiti?
”V Kranju smo s stališča trajnostnega razvoja storili kar nekaj napak. Precej nepopravljiva je ta, da smo na najboljših kmetijskih
zemljiščih in tako rekoč v naravi zgradili nakupovalne centre in industrijske cone, kot recimo pod Joštom. Enako velja za stanovanjske objekte, saj imamo dovolj degradiranih
območij, ki bi jih porabili v ta namen. Varovanje okolja danes pomeni modro prostorsko
planiranje, tudi ob upoštevanju, kakšno bo
podnebje čez deset, dvajset let. Trajnostni
okoljski razvoj našega mesta mora temeljiti
tudi na večjem ozaveščanju in okoljskem izobraževanju prebivalstva in tudi na odprtem
dialogu z občani. Ti so kar nekam preveč pasivni in upam, da bodo s pripombami aktivno sodelovali pri javni obravnavi strategije.”
Boštjan Bogataj
KRANJČANKA - 9

Županova kolumna

December je tu, leto je naokrog. Je priložnost, da pogledamo, kaj smo letos postorili,
in se zazremo v prihodnost. Minilo je drugo
leto, kar so mi volivke in volivci kranjske občine zaupali županski mandat. Ko sem prevzel funkcijo župana, so mi kolegi z več mandati za seboj iz izkušenj govorili, da je štiri
leta pravzaprav kratka doba, da bi kakšen
nov projekt v resnici tudi dokončali. Pa smo
rekli, da si v Kranju optimizma in volje ne
pustimo vzeti. Ob koncu prejšnjega mandata
začete projekte smo nadaljevali, več pomembnih, tudi regionalno, začeli reševati,
nekatere tudi dokončali. Prav tako smo presekali več kot desetletje trajajoče spotikanje
o bodočem ravnanju z odpadki na Gorenjskem in prevzeli pobudo za primerno rešitev.
Prav vse leto smo z mnogimi, več kot 140
kranjskimi strokovnjaki pripravljali osnutek
razvojne strategije za naslednjih petnajst let.
Na vse to opravljeno delo, na izjemno angažiranost prav vsakega člana delovnih skupin
sem še posebej ponosen.
Osnutek strategije je sedaj v javni razpravi,
pobuda, vizija prihodnjega razvoja občine je
pri ljudeh. Dokument bo osnova za prihodnje
občinske proračune, saj bo predstavljal zbir
potreb naše skupnosti in vizijo, kakšno občino si želimo čez pet, deset, petnajst let. To bo
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Brez vizije ni razvoja

živ dokument, ki ga bomo nenehno izboljševali, kajti to, kar vidimo iz današnjega zornega kota, lahko jutri dopolnimo z najnovejšimi
informacijami.
Želimo, da Kranj postane odprto središče
Gorenjske regije, v katerem bomo zgledno
skrbeli za ohranjanje okolja, kjer bodo svojo
priložnost videli podjetni in inovativni, v ka-

terem bomo zagotavljali podporo vrhunskim
šolam, kjer bomo sledili kakovosti v kulturi
in turizmu, z modernim socialnim servisom
skrbeli za zdravje mlajših in starejših ter zagotavljali sodobne objekte za profesionalno
in rekreativno športno vadbo. To vizijo smo
zapisali kot številne projekte, njihova vrednost je ocenjena na 500 milijonov evrov.
Po najboljših močeh se trudimo kranjsko
občino narediti prijazno za bivanje in delo
ter zanimivo za obiskovalce. Da ljudje zaupajo temu zagonu, so potrdili tudi na letošnjih
državnozborskih volitvah. Kar štirje poslanci
smo iz naše občine, kar je še večja zaveza, da
potrebe občine in Gorenjske zavzeto zastopamo v parlamentu.
Brez vizije ni razvoja. Kranj strateški dokument že dolgo potrebuje. Slišati je, da je drzen, celo preveč drzen. Prav je, da imamo visoke cilje, in prav je, da iščemo čim boljše
poti za njihovo uresničitev. V strategijo je
vloženo veliko znanja in volje številnih posameznikov, ki želijo soustvarjati jutrišnjo moderno in odprto občino.
Spoštovane Kranjčanke, spoštovani Kranjčani, v teh decembrskih dneh vam želim
prijetno praznovanje ter srečno novo leto
2009.
Župan Damijan Perne

Iz podelitve občinskih priznanj za leto 2008, od leve: Gregor Aljančič, prelat msgr. Stanislav Zidar, Nevenka Škrlj, predsednik državnega sveta Blaž Kavčič,
predsednik državnega zbora Pavel Gantar, Damijan Perne, Ivan Križnar, Jože Kavčič, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Majda Pipan, Lara Ciglič, Zmago Puhar
in Klavdij Tutta. / Foto: Matic Zorman
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Dogodek po izboru župana

Preporod je vizija Kranja
Na predvečer občinskega praznika, drugega decembra, je bila v Prešernovem gledališču
slavnostna akademija in podelitev priznanj občinskim nagrajencem.
Letošnjo akademijo ob občinskem prazniku
so poimenovali Preporod. Šlo je za sodobni
plesni spektakel, ki ga je z mladimi plesalci
iz Kulturnega društva Qulenium Kranj pod
vodstvom Saše Lončar, člani FT Mamut KUD NOR Kranj in Jano Menger postavil na
oder Dušan Teropšič ob živi glasbeni spremljavi (Jelena Ždrale, Nino de Gleria, Luka
Ropret in Aleš Rendla). Preporod je vizija
mesta Kranj v bližnji prihodnosti, ki naj bi
bila glede na zastavljene cilje svetla, vesela in
polna mladosti, prijazna vsem generacijam in
odprta medkulturnemu dialogu. S podobnimi
besedami je občinstvo nagovoril župan Mestne občine Kranj Damijan Perne.
Zbrali smo nekaj vtisov letošnjih občinskih
nagrajencev. Častna občanka klimatologinja
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je povedala:
”Vse dosedanje nagrade sem prejela predvsem za znanstveno delo, kar vzbuja spoštovanje in vliva samozavest. Današnje občinsko priznanje pa je za dušo in je zato še toli-

ko bolj vredno.” Za častnega občana je bil
posthumno imenovan jamar, raziskovalec in
fotograf Marko Aljančič. Njegov sin Gregor Aljančič je povedal: ”Vesel sem tako lepega spomina na očeta. Imenovanje za častnega občana ni samo priznanje njegovemu
delu, ampak tudi vsem njegovim sodelavcem.” Nagrado MO Kranj je prejela OŠ Simona Jenka - Podružnična šola Primskovo za
110-letnico obstoja šole. ”Nagrada pomeni,
da smo bili v šoli pridni in smo si nagrado
prislužili,” je povedala petošolka Lara Ciglič. ”Zelo sem vesela, da so opazili delo
naše šole. Nagrado si je PŠ Primskovo z leti
dela in izkušnjami zagotovo zaslužila,” je povedala ravnateljica OŠ Simona Jenka Kranj
Nevenka Škrlj. ”To pomeni, da bomo delali
tako tudi naprej, z novimi izzivi in nalogami,” pa je povedala vodja Podružnične šole
Primskovo Majda Pipan.
Listino o priznanju je prejel Odbor za izdajo monografije Kranjsko okrožje v NOB

1941-1945. ”Počaščeni smo, da so opazili
naše delo,” sta povedala avtor monografije
Ivan Križnar in urednik Jože Kavčič. Velika plaketa MO Kranj je šla v roke msg. Stanislavu Zidarju, prelatu, ki je strnil vtise:
”Prisrčno in prijetno, navdušeno in obenem
pozornost tudi do verskega in medkulturnega
dialoga - to se mi zdi, da je srčika današnjega življenja.” Veliko plaketo MO Kranj je
prejel tudi akademski slikar Klavdij Tutta za
likovni projekt z dvajsetimi razstavami in dogodki v občini. Povedal je: ”Vsako priznanje
je kamenček v mozaiku prizadevanj, je tudi
dokazovanje, še posebej umetnika skozi čas.”
Dobitnik Velike Prešernove plakete MO
Kranj je akademski slikar Zmago Puhar za
več kot tridesetletno delo na področju likovnega ustvarjanja, za pedagoško delo in promocijo Kranja. ”Prvi vtisi so enkratni, veseli
me tudi, da so pripravili tako odmevno prireditev,” je povedal Puhar.
Suzana P. Kovačič, foto: Matic Zorman

Nagrajenec Zmago Puhar na rdeči preprogi ter Kristina Sever v imenu
organizatorja prireditve Zavoda za turizem Kranj.

Desno plesna skupina iz KD Qulenium, levo glasbeniki Jelena Ždrale, Nino de
Gleria, Luka Ropret in Aleš Rendla

Plesalka Nataša Jereb

Torta za nagrajence in ostale goste je bila v avli MO Kranj.
K R A N J Č A N K A - 11

Karikatura
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Ljudje in dogodki

Praznični utrip

Pokazali, kje imajo srce

Mesto Kranj so konec novembra osvetlile novoletne
lučke. Na Glavnem trgu v Kranju so postavili božično
drevo, podaril ga je Vinko Plavčak iz Stražišča, blagoslovil dekan Stanislav Zidar, na slovesnosti pa je navzoče nagovoril tudi župan Damijan Perne. Vsa pohvala
gre otrokom kranjskih vrtcev, plesalcem Kulturnega
društva Qulenium in Otroškemu kulturnemu centru
Krice krace, ki so kljubovali mrazu in se sprehodili po
Prešernovi ulici z lučkami v rokah. Dogodek so glasbeno obogatili pevci komornega zbora Gallus in Škrjančki. Danes ob 17. uri vas Zavod za turizem Kranj vabi
na Glavni trg, na obisk bo prišel sveti Miklavž. S. K.

V osnovni šoli Franceta Prešerna so v novembru zbirali sredstva, ki so jih namenili azilu za divje živali na Mlaki ter zavetišču za pse in mačke Horjul. ”Zbirali
smo mačjo in pasjo hrano, pa tudi pločevinaste posode ter odslužene brisače in
odeje, ki jih nujno rabijo. Za azil pa smo nabirali tudi gozdne plodove, kot je žir,
kostanj, želod, lešniki ...,” je razložila učiteljica biologije in naravoslovja Jana
Florjančič. Kot pravi, so želeli, da bi otroci zbrali predvsem čim več plodov, namesto da bi kupovali pločevinke hrane. ”Cilj je bil, da gredo v gozd in si vzamejo tudi čas zase oziroma za svojo družino.” V okviru akcije, ki se je odvijala od
11. do 18. novembra, so zbrali toliko plodov, da so z njimi do vrha napolnili 150litrski zabojnik, prav toliko so zbrali tudi konzerv. ”Briketirane hrane je bilo celo
za štiri zabojnike, brisač pa za pet zabojnikov.” Jana Florjančič je prepričana, da
so otroci tako zelo dobro pokazali, kje imajo srce za te stvari. M. R.

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” predstavlja Gorenjsko na 312 straneh.
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

www.gorenjskiglas.si

Foto: Tina Dokl

Ob prazniku s prijatelji pobratenih občin
Na praznovanje občinskega praznika vsako leto kranjski župan povabi tudi predstavnike dvanajstih pobratenih občin oziroma mest. Tako so bili prejšnji teden na
obisku v Kranju znova prijatelji iz Bitole, Banja Luke, Novega sada, Sente, Kotor
Varoša in Beljaka, drugi pa so se opravičili in poslali čestitke. Udeleženci srečanja pobratenih občin so si ogledali Kranj in rove, se udeležili slovesnosti ob praznovanju, v prostorih občine pa sta jih sprejela tudi župan Damijan Perne in podžupan Bojan Homan.
”Pri nas je bilo zadnje leto zelo delovno, saj je v prvem delu leta Slovenija predsedovala EU, zato so k nam prihajali gostje iz vse Evrope. Prav tako se v Kranju
veliko gradi, težave v gospodarstvu pa so nas prisilile, da se preusmerjamo v turizem,” je na sprejemu poudaril župan Damijan Perne in na kratko predstavil strategijo razvoja Kranja. Tudi predstavniki tujih delegacij so spregovorili o problemih
in načrtih v domačih krajih, večina pa se povsod srečujejo s težavami v gospodarstvu, z odpadki in brezposelnostjo. V. S.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si
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Pogovor

Izložbe so bile vse smrkave ...
Z Miklavžem, ki je otroke obiskal v minulih dneh, se je že začela letošnja
decembrska nakupovalna vročica.
Večino otrok bo do konca meseca obiskal
vsaj še en dobri mož, če ne kar oba, Božiček in dedek Mraz. Če si starši to le lahko
privoščijo, bodo otroke pod novoletno
smrečico pričakala precej bogata darila.
O navadah in običajih, povezanih z obdarovanjem, smo se pogovarjali z višjo kustodinjo na oddelku za etnologijo v Gorenjskem muzeju Tatjano Dolžan Eržen.

Foto: Tina Dokl

Kakšen pomen je imelo obdarovanje v
preteklosti?
”To je bil predvsem dar za srečo oziroma
milost v življenju.”
Kdaj so se ljudje najpogosteje obdarovali in komu so bila darila namenjena?
”Za vse svete so recimo otroci in berači pobirali prešce. To so bili majhni kvašeni kruhki. V simbolnem pomenu so bila to darila za
pokojne, verne duše.”
Zakaj so obdarovali pokojne?
”Šlo je za povezavo z duhovnim svetom.
Vsa obdarovanja so imela namreč duhovni
pomen. Obenem pa je bila to tudi stvar prestiža, recimo obdarovanje birmancev, ki ga je
prineslo dvajseto stoletje. Ali pa obdarovanje
otepovcev za novo leto. Ta običaj je še zdaj
živ v Bohinju. Podarjali so jim jajca, klobase
in žganje, tudi denar. Tudi pri tem gre posredno za obdarovanje pokojnih.”
Je današnje obdarovanje sploh še ohranilo kaj prvotnega pomena?
”Stare šege so pozabljene, zdaj so drugi
časi in ti nam prinašajo druge navade in vrednote. Razen otepovcev ni ostalo drugega. Na
Gorenjskem je bilo izredno živo koledništvo,
koledniki so prihajali tudi od drugod. Bistvo
tega je bilo, da so se dobrote v času praznikov porazdelile. Kropa je bila recimo zelo
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Tatjana Dolžan Eržen
znana po tem, imeli so ogromno koledniških
pesmi, a danes se koledovanje ohranja le v
simboličnem smislu, recimo v Ratečah.”
Kaj so včasih podarjali za Miklavža, kaj
za božič?
”Zelo različno. V 20. st. je bila velika razlika med mestom in vasjo, med bogatimi in
revnimi. Kmečki starši so imeli Miklavža.
Otroci so morali nastaviti pehar, v katerem so
potem dobili suho sadje, ki so ga imeli doma
- orehe, krhlje ... Ko je prišel denar, se je pridružil še sladkor, čokolada pa je zraven šele
zadnjih trideset let. Meščani pa so imeli Božička skupaj s smrekico že po prvi svetovni
vojni. To je prišlo iz Nemčije.”
Kaj so torej meščanski otroci dobivali
pod smrekico?
”Če prelistamo stare časopise, lahko vidimo, da je imela recimo trgovina Savnik zelo

lepe izložbe že za Miklavža - z njim se je namreč začelo. Tudi bogati kmečki starši so podarjali kakšna kupljena darila za Miklavža.
Starejši vedo povedati, da so bila stekla na
teh izložbah vsa smrkava, ker so otroci tako
pritiskali noske k izložbam. Takrat so dobili
svinčene vojake, vlakce, punčke in jahalne
konjičke, celo nekakšne lesene kocke so že
bile, pa trobente, bobni ...”
Kako je bilo videti obdarovanje, kakšne
so bile navade, povezane s tem?
”S praznovanjem božiča so povezani bolj
meščanski običaji, ko se je družina zbrala in
so jih pod smrekico pričakala darila. Kranjsko meščanstvo je to imelo, a ni bilo tako veliko družin, tako da tudi te navade niso bile
ne vem kako razširjene. Razen tega tudi meščanom ni šlo vedno dobro. Obilje, ki ga danes slikamo, recimo smrekice, v katerih se
kar izgubljaš, tega skoraj ni bilo. Vedno je
bilo zelo racionalno. Tudi meščani so podarjali bolj praktična darila, bolj obleke in manj
igrače. Miklavžu pa so, kot sem že omenila,
nastavili pehar. Ali pa je bilo tako, da so se
samo vrata odprla in neka pest je notri zakotalila orehe. Nogavice ni bilo do pred petih
let.”
Od kod ta nogavica?
”Tako kot še marsikaj drugega, iz ameriškega načina življenja. Enako kot valentinovo, pa Božičkove kape ... Mimogrede zapraviš denar.”
Število dobrih mož, ki delijo darila, se je
v zadnjih letih precej namnožilo. Kako vi
gledate na to?
”Saj veste, kako pravijo - če imajo otroci
denar, imajo kramarji semenj. Toda vedno sta
dve plati; nič ni samo črno ali samo belo.
Kdor obvlada, mu lahko to obdarovanje prinaša veliko veselja, za nekoga pa je to lahko
tudi veliko razočaranje in obremenitev. Predvsem zaradi tega, ker tako izpolnjevanje želja
ponavadi ne prinese notranjega miru. Mogoče zgolj za tisti trenutek. Tu bi si izposodila
citat iz Svetega pisma, ki pravi, da je izpolnjena želja drevo življenja. A takih želja, ki ti
prinesejo tako notranje zadovoljstvo, je najbrž razmeroma malo.”
Gre torej danes bolj za potešitev v materialnem smislu?
”Tudi to je pomembno, saj prinaša zadovoljstvo, napredek, znanje in mir.”
Kje pa je meja?
”Vsak jo ima v sebi, a pri večini je kljub
temu verjetno denar.”
Se vam zdi smiselno, da otroci dobijo toliko daril?

Pogovor
”Menim, da bi moralo obstajati neko sorazmerje med pozornostjo in darili - ljubezni ne
bi smeli izkazovati le z darili. Otroka moramo zaznati, deliti z njim svoje življenje in
vrednote, jih vzgajati. Sveto pismo pravi:
‘Vzgajaj otroka primerno njegovi poti, tudi
ko se postara, ne krene z nje.’ Če jih vzgajamo, da morajo kar naprej nekaj dobivati,
bodo tako tudi vzgojeni. Pomembneje od
tega, da hodimo po trgovinah, je navaditi jih
odgovorno živeti življenje.”
K nakupovalni evforiji verjetno prispevajo tudi veliki nakupovalni centri, ki že konec novembra vabijo k prazničnim nakupom. Kako to vpliva na potrošnika?
”Grozljivo je, ko toliko promocijskega materiala dobimo že na dom, razne kataloge, letake ... Da že doma vse naštudiraš. Iz antropoloških študij je znana zgodba, kako so nekje na robu civilizacije krasno živeli složni
vaščani, dokler niso dobili kataloga za proda-

jo na daljavo. Začeli so ga gledati in to je
vzbudilo želje, začela se je nesloga. Gre za
neko pravljično ponudbo in vsak je ni sposoben uresničiti. To nakupovanje v ljudeh
vzbuja tekmovalnost in prestiž, treba je dokazati, da tudi mi zmoremo, če zmorejo sosedovi, pa da naš ne bo prikrajšan ... Kup nelepih
občutij, ki vodijo bolj v stisko kot pa k miru.
Cilj pa je vendarle mir. Kot pravijo, boljša je
skorja kruha v miru kot pitan vol v prepiru.”
Se imajo danes otroci sploh še česa veseliti ali so darila povsem izgubila svojo
vrednost?
”Seveda se imajo, samo če obstaja razmerje med tistim, kar te veseli, in onim, kar te
skoraj zasuje. Moji otroci se zelo veselijo.”
Občutek imam, da doma narejenih malih
pozornosti nihče več ne ceni. Se strinjate?
”Raven zahtevnosti se je zelo dvignila. Že
ko postrežeš goste, moraš presneto paziti, kaj
daš na mizo. Kar pa se mi zdi v nasprotju s

tem, ko kar naprej nekaj tarnamo. A saj pravijo, da je treba tistemu, ki jamra, še malo naložiti. So pa različni ljudje, odvisno je od
osebnih vrednot.”
Kaj vi podarjate za božič oziroma novo
leto?
”Mož podarja za Miklavža, in sicer kakšne
knjige, za širjenje obzorja. Zelo praktično.
Potem pa se obdarujemo še za novo leto, in
sicer so to ponavadi kakšna oblačila in pripomočki ali kaj takega, o čemer se pogovarjamo že vse leto, pa se potem kupi za darilo.”
Vaša otroka še verjameta v dobre može?
”Starejša ne, mlajši pa še hoče verjeti, in sicer v vse tri, zato tudi sprašuje, zakaj pri nas
Božiček ne nosi. Pa povem, da z njim nimam
sklenjene pogodbe tako kot z drugima dvema. Dedek Mraz je dobri mož iz moje mladosti, Miklavž pa iz moževe. Zato pa Božiček
nosi pri dedku in babici.”
Mateja Rant

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za izobraževanje in kulturo
www.luniverza.si ☎ 280 48 00

PODARITE ZNANJE V DECEMBRU!
AN - NE - IT - FR - ŠP - RU - SL
in drugi jeziki, ki jih potrebujete
Vpis: 8. 12. do 19. 12. 2008
Začetek: 22. 12. 2008
➣ 60-urni splošni tečaji
➣ individualni tečaji
➣ tečaji za podjetja
➣ priprave na izpit za aktivno znanje
➣ POHITITE, MAJ BO VSAK ČAS TU!!!
priprave na maturo AN - NE

ZAKAJ PRAV Z NAMI?
Ob znanju boste pridobili še:
● večjo kompetentnost in mobilnost
● zadovoljstvo
● nov elan
in še
● popuste in ugodne plačilne pogoje
ZAČNETE V DECEMBRU - PLAČATE V JANUARJU
"UČIM SE, KER SE CENIM IN KJER SEM CENJEN"
VABLJENI
BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj
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Ljudje in dogodki

Dan ljubezni je njihov hit
Bili smo na vaji pevskega zbora Varstveno delovnega centra Kranj. ”Redno vadimo in imamo dogovor,
da se na vajah prepiri in slaba volja pustijo pred vrati,” je povedala zborovodkinja Polona Kandus.
V okviru programa za dvig kakovosti življenja varovancev imajo v Varstveno delovnem centru Kranj (VDC) številne dejavnosti, med njimi tudi pevsko z dolgoletno
tradicijo. S to dejavnostjo je v Kranju začela
sedanja direktorica Mirjana Česen, pred petimi leti pa je zbor prevzela Polona Kandus,
ki je v prejšnjih letih že vodila zbor v VDC
Škofja Loka. ”Glasba je zelo dober medij za
sprostitev, druženje, za izboljšanje razpoloženja. V malem zboru prepeva dvanajst
varovancev, na kitaro jih poleg mene spremlja še sodelavec Rudi Čater. Poleg malega
zborčka imamo še glasbeno dejavnost za vse
tiste, ki radi pojejo, v tem sestavu jih je petintrideset, včasih se nam pridružijo tudi
varovanci iz drugih enot. Pesmi izbiramo
glede na priložnosti, pa tudi po željah
varovancev. Zelo radi imajo pesem Dan
ljubezni, ki jo zapojejo doživeto in iz srca, pa
tudi ponarodele pesmi in razne popevke.
Redno vadimo in imamo dogovor, da se na
vajah prepiri in slaba volja pustijo pred vrati,
da je tedaj čas rezerviran za petje.”
Pred kratkim so imeli odmeven nastop na
dobrodelnem bazarju, ki ga vsako leto v
Ljubljani organizira Slovensko mednarodno
združenje žensk SILA. Naslednji pomemben
nastop bo živahen in dinamičen zborček imel
te dni na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ob podelitvi jubilejnih nagrad.
”Nastopamo na prireditvah Društva Sožitje,
drugih društev, pa tudi na vseh prireditvah v
okviru varstveno delovnega centra. Med

Člani pevskega zbora v družbi Polone Kandus in Rudija Čaterja / Foto: Tina Dokl
člani zbora sta tudi Robi Markič, ki nastope
popestri z avtorskimi recitacijami, in Eva Pirnat, ki med pevskimi točkami zapleše,” je
povedala zborovodkinja.
In kdo je Polona Kandus? Živi v Škofji
Loki, kot pravi, se je pri njih doma vedno
pelo. Pela je tudi pri mladinskem cerkvenem
zboru, kasneje se je pridružila ansamblu, izvajali so rock in country. ”Po dvajsetih letih
smo bend spet ustanovili, sedaj se imenuje-

mo OF (”over forty”) in še vedno igramo
stari rock in country,” je povedala sogovornica, ki je študirala delovno terapijo, zatem defektologijo. ”Že iz študentskih let pa sodelujem z VDC Kranj in sem imela letos v centru
že dvajset delovnih let. Narejen imam praktični del solo petja, na kitari pa sem
samouk,” je še povedala Polona Kandus, ki je
tudi vodja Varstveno delovnega centra Kranj
- Enote Mavrica.
Suzana P. Kovačič

Tudi za take, ki še niso držali miške v rokah
V Kranju se bodo po novem letu začeli brezplačni tečaji računalništva za starejše od 55 let.
Učili se bodo brskati po spletu, najti koristne informacije, odprli bodo svoj elektronski naslov ...
Januarja se bodo v Kranju začeli brezplačni tečaji računalništva, ki
bodo namenjeni starejšim od 55 let. Mnogi med njimi imajo namreč
še vedno strah pred računalniki in sodobnim čudom - internetom. A
vsakršen strah je povsem odveč, znanje je le nekaj klikov stran.
Tečaj je namenjen tudi popolnim začetnikom, ki še nikoli niso držali
miške v rokah, je povedala Polona Knific z Ljudske univerze Jesenice, kjer so projekt Stari starši in vnuki, v okviru katerega bodo
potekali tečaji računalništva, tudi pripravili. Gre za projekt, ki bo
potekal v osmih slovenskih mestih, na Gorenjskem na Jesenicah in
v Kranju. Ker ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za šolstvo in šport, bo udeležba na tečajih povsem brezplačna. In za
kakšen projekt gre? V njem bodo sodelovali dijaki srednjih šol kot
digitalni mentorji ter starejši od 55 let kot učenci. ”Namen projekta
je pritegniti dijake poklicnih in drugih srednjih šol, da v vlogi pros16 - K R A N J Č A N K A

tovoljnih digitalnih mentorjev starejše naučijo brskanja po internetu
in uporabe elektronske pošte. ‘Stari starši’ se bodo v projektu naučili
brskati po spletu, poiskati koristne informacije, kuharske recepte,
slike, odprli bodo svoj elektronski naslov in pošiljali sporočila ...,” je
povedala Polona Knific. Tečaj bo potekal individualno, tako da
bosta v skupini največ dva udeleženca hkrati. Mentorji, torej dijaki,
bodo tako imeli možnost tečaj popolnoma prilagoditi predznanju
udeležencev. Tečaji se bodo v Kranju pričeli januarja, prijave pa že
zbirajo na Ljudski univerzi Jesenice. Najmanjše število udeležencev
je dvajset, glede na dosedanje zanimanje (na Jesenicah je tečaj z velikim uspeh potekal že lani) pa se ni bati, da bi bilo prijav premalo.
Kje točno v Kranju bo tečaj potekal, bo znano v prihodnjih dneh,
prav tako bo znan tudi seznam sodelujočih kranjskih srednjih šol, s
katerih bodo prišli mladi digitalni mentorji.
Urša Peternel

Pogovor

Ko se mladina ”spravi” na Vladimirja
Pred dnevi sem si ogledal dramo Vladimir Matjaža Zupančiča v izvedbi mladih igralcev
Gledališkega društva Gardelin s Kokrice. Navdušenje sem si dodatno pojasnil šele v pogovoru
z režiserjem, komaj 16-letnim Jako Šuštarjem.
Če odmislim predstave v dopoldanskem času v ljubljanski Drami, v katero v okviru kulturnega
dneva enkrat na leto ”prfoksi
zvlečejo” dijake (ki komaj čakajo, da bodo šli po Ljubljani), še
nisem videl toliko srednješolcev
na gledališki predstavi. Kakšnih
sedemdeset jih je prišlo v stražiški kulturni dom, kjer je gostovala mlada gledališka skupina
društva Gardelin s Kokrice. Še
posebej je to presenetljivo, če je
na sporedu za mlade dokaj zahtevna drama, kakršna je Vladimir. Izjemno besedilo Matjaža
Zupančiča, ki je zanj leta 1998
prejel Grumovo nagrado, je
prvo odrsko postavitev doživelo
že v Ljubljanski drami, tokrat pa
se je režije Vladimirja lotil 16letni mladenič Jaka Šuštar.
Vladimir je tretja predstava
vašega društva, ki bo v januarju dopolnilo šele prvo leto
obstoja. Komedijantski Zrnečeva Avdicija, Partljičeva Gospa poslančeva, zdaj pa tako
zahtevno besedilo, kot je Vladimir?
”Preskok je bil res precejšen. S
komedij na Vladimirja. Zupančičevo besedilo nam je bilo,

tako meni kot drugim trem igralcem, velik izziv že v tem,
kako nam bo uspelo in kakšen
bo odziv občinstva. V kulturne
domove po vaseh namreč hodijo
ljudje, ki se ob predstavah hočejo sprostiti, zabavati. Hkrati pa
sta nas navdušila tudi besedilo
in tematika, ki jo ta prinaša. Ko
sem bral Vladimirja, knjige enostavno nisem mogel odložiti in
že takrat sem vedel, da bom dramo postavil na oder.”
Že prejšnjo sezono ste pripravili dve predstavi, kdaj ste
se lotili Vladimirja, čez poletje?
”Konec septembra smo začeli
z bralnimi vajami, v mesecu in
pol je bila predstava končana in
8. novembra smo na Kokrici
imeli uspešno premiero. Vadili
smo tako rekoč vsak dan, brez
pardona smo vsi štirje delali na
polno in prav tako tehnična ekipa.”
Gre za mlado društvo mladih gledaliških navdušencev ...
”Ja. V društvu smo sami prijatelji in znanci. Sam sem velik ljubitelj gledališča in v nekem trenutku sem vedel, da moramo nekaj narediti na Kokrici, da se bo

Na fotografiji z desne: Jaka Šuštar, Andraž Šifrer in Katja Sreš
(manjka Lovro Finžgar / Foto: Tjaša Jenko

Jaka Šuštar že sedaj zatrdno ve, kakšne bodo njegove študijske poti. Ima
samo eno izbiro, študij režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
v Ljubljani.
nekaj dogajalo. Očitno smo pravi
staknili skupaj glave in zdaj je za
nami že tretja predstava.”
Od kod Gardelin?
”To je ptič. Lišček po slovensko, v Dalmaciji pa mu rečejo
gardelin.”
Kokrica - Dalmacija?
”Severina je v Petelinjem zajtrku pela pesem Gardelin, in to
je to. Ponavadi jo zavrtimo pred
vsako predstavo.”
Jaka, kje si pri šestnajstih
nabiral režiserske izkušnje?
”V vaški skupini sem igral v
skupinah za dedke Mraze in te
zadeve. Tine Miklavžič je skrbel
za nas in on je bil tudi tisti, ki
me je navdušil za gledališče.
Opazoval sem, kako on režira,
izkušnje, kako režirati, sem nabiral tudi preko dvd-jev, veliko
pa sem se naučil tudi ob gledanju predstav. Zadnja leta precej
hodim v gledališče.”

Vizija?
”Želimo čim več gostovati, s
tam pa bi radi naredili tudi čim
boljšo promocijo za naše društvo. No, naši igralci na ta račun
že dobivajo ponudbe za vodenje
raznih prireditev. Sicer pa je v
tem smislu moj idol Urška Alič
in njen Špasteater. Navdušen
sem, kako je iz društva naredila
tako uspešno gledališče, kot je
Špasteater.”
Tudi sam kaj pišeš?
”Jaz in kolega sva že pisala nekatere skeče za našo Avdicijo,
pišem pa tudi komedijo, sicer
zelo počasi, mogoče pa jo bomo
prihodnjo sezono že postavili na
oder.”
Načrti Gardelinov?
”Kot sem rekel, čim več igrati
Vladimirja, spomladi pa bo na
vrsti katera od komedij, najverjetneje od Vinka Möderndorferja.”
Igor Kavčič
K R A N J Č A N K A - 17

Ljudje in dogodki

Dvojno veselje Košnikove gostilne
Revija Naša žena je novembra letos znova razglasila Ljudi odprtih rok. V eni najstarejših akcij na
Slovenskem je bil med ljudmi odprtih rok tudi Mito Trefalt.
Mita Trefalta poznamo zlasti kot dolgoletno
televizijsko osebnost, nepozaben je bil zlasti
kot šegavi gorenjski očanec, Košnikov ata, ki
je v Košnikovi gostilni v osemdesetih letih
gostil mnoge priljubljene slovenske glasbenike, glasbeno dogajanje pa povezoval s
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šaljivimi domislicami. Danes Mito s Košnikovo gostuje po slovenskih krajih. S prireditvijo poveže glasbenike in druge kulturnike
iz krajev, kjer nastopa. Izkupiček vseh prireditev gre izključno v dobrodelne namene, prejemnika pa izberejo v občini, kjer je prireditev. Vse to poteka v organizaciji Dobrodelnega društva France Trefalt in občin, ki jim Mito
ponudi prireditev.
”Začel sem s prireditvami v korist društva
Hospic, ki se ukvarja s pomočjo umirajočim,
nadaljeval s prireditvami za Karitas, sedaj pa
se v dogovoru z občinami odločimo, za
kakšen namen bo prireditev, ki jo organiziramo v kakem od slovenskih krajev,” pojasni Mito Trefalt začetke svojega dobrodelnega delovanja.
Dobrodelno društvo nosi ime Franca Trefalta, Mitovega očeta. Trefaltovi so Kranjčani,
oče France je v Kranj prišel star 19 let, potem
ko so v Koprivnici pri Brestanici, kjer je
odraščal pri tetah, odkrili njegovo nadarjenost.
Francetov oče je bil sicer rudar in organist na
Homcu pri Komendi, France pa je živel pri
tetah, ker je že triletnemu umrla mama. V
življenju ni spoznal le revščine, pač pa so ga
tudi ”vedno tuja vrata tolkla po petah”, pravi
njegov sin Mito. Mladi France je torej prišel v
Kranj, v tamkajšnjo sitarsko zadrugo. Pozneje
je bil uslužbenec kranjske banke, potem je na
Bledu prevzel upravljanje Kendovega premoženja, ko je ta mogotec bankrotiral. Bled je
bil tiste predvojne čase središče mondenega
življenja stare Jugoslavije: France Trefalt se je
tam naučil ne le občevanja v štirih tujih jezikih, pač pa tudi obnašanja v visokih krogih.
Leta 1941 so ga zaradi domoljubja zaprli
Nemci, 1945 pa takratne jugoslovanske
oblasti, se spominja sin. Ves čas je France Trefalt deloval tudi pri kranjskem ljudskem odru.
Ko so se ob koncu vojne ustanavljala poklicna
gledališča, je takratna akademija za gledališče
pripravljala šestmesečne tečaje in France se je
udeležil takšnega tečaja in se nato v kranjskem gledališču zaposlil kot poklicni igralec.
Tudi po upokojitvi je še veliko nastopal, sredi
osemdesetih let tudi v sinovi Košnikovi gostilni. France Trefalt je bil zelo odprtih rok in je
imel srce za človeško stisko. Pomagal je prek
župnika na Primskovem ali pa je daroval
neposredno družini, za katero je slišal, da
težko živi.
Po očetovem zgledu prek dobrodelnega
društva z njegovim imenom sedaj nekaj
podobnega počne tudi Mito Trefalt. Vesel je,
da so prireditve dobro obiskane, da se ljudje
zabavajo in da je na koncu vsem prav, da je šel
iztržek od vstopnic v dobrodelne namene. ”Za-

upam ljudem v občinah, kjer so soorganizatorji prireditve, da bodo najbolje ocenili, kdo iz
njihovega kraja je potreben pomoči. Ne potrebujem obraza, imena ali hišne številke, preprosto zaupam, da bo pomoč prišla v prave
roke,” pravi Mito, ki nasprotuje tudi javnemu
izpostavljanju revnih družin ali prizadetih
otrok, ki jim je prireditev namenjena.
Samoumevno je, da nastopajoči vselej nastopijo brez honorarja, prav tako iz izkupička
prireditve ne plačujejo nobenih drugih
stroškov. Občina poskrbi za brezplačno
uporabo dvorane, pogostitev in kilometrin ni,
kar pa dobijo z vstopnino, gre v celoti družini
ali posamezniku, ki mu je pomoč namenjena.
Trefalt tudi pravi, da ima rad prireditve, ki niso
namenjene časti in slavi prirediteljev in ki imajo z malo hrupa veliko haska. Košnikova gostilna prinaša dvojno veselje: občinstvo zabava,
pomoči potrebnim pa olajša gmotno stisko.
Ob priznanju, ki ga je dobil v akciji Ljudje
odprtih rok, si prav tako ni želel velikih besedi. Vesel pa je, da širši krog ljudi izve za njegovo početje, saj je vselej na voljo za izvedbo
dobrodelne prireditve. Tako se namreč zaupanje javnosti krepi, on pa lahko na svoj način
naredi še veliko dobrega.
Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Zdravje

Konji terapevti: Čudežni obliž
za ranjeno samopodobo
V tujini zdravljenje s terapijo s pomočjo živali poznajo že leta, pri nas se uveljavlja v zadnjem času.
Za zdravljenje z živalmi so primerne vse živali, vendar je konj med ”terapevti” nekaj posebnega.
Pogovarjali smo se s psihologinjo (v teh dneh končuje doktorat)
Maksimiljano Marinšek, ki terapijo s pomočjo živali izvaja v
Naklem pri Kranju. ”Pomembno
je vedeti, da je žival (ne samo
konj) zelo pozitivna za kakršnokoli povezavo s človekom, pa naj
gre za občasno srečevanje z njo,
za žival kot hišnega ljubljenca ali
za žival za terapije. Stik z živaljo
pri človeku zmanjšuje fiziološke
dejavnike stresa: znižuje srčni
utrip in krvni tlak, zmanjšuje raven holesterola in vpliva na sproščanje možganskih transmitorjev, ki povzročajo ugodje,” pojasnjuje Marinškova.
Kaj so še prednosti tovrstne
terapije?
”Žival daje možnost, da terapevt, ki dela z otrokom ali najstnikom, lažje vzpostavi stik z
njim. Ko otrok opazuje odnos
med terapevtom in živaljo, slednjemu začne zaupati veliko hitreje, kot če bi terapija potekala v
nekem drugem prostoru. Žival je
tudi zelo dobra za izboljševanje
samopodobe. Mladostništvo je
že zaradi fizioloških in čustvenih
sprememb samo po sebi doba, ki

je naporna. Še tisti mladostniki,
ki imajo visoko samopodobo, jo
v tem obdobju izgubijo, in mnogi se ne počutijo kompetentne za
ta svet. Ne počutijo se ljubljene
in sprejete, ne v družini, ne med
vrstniki.”
Zakaj žival tako poveča samopodobo?
”Če mladostnik ali otrok pravilno dela z živaljo, mu ta brezkompromisno vrača naklonjenost. Ko pride na terapijo, se ga
žival razveseli, in to mu daje občutek, da je zaželen, da je nekaj
vreden. Vemo, da najstniki tudi
zaradi hormonskih sprememb
”pretiravajo” v čustvovanju in se
jim zdi, da niso sprejeti, da jih
ljudje nimajo radi, da jih vrstniki
nimajo tako radi, kot bi sami želeli.”
Ali so konji res najbolj primerni za terapevte in če da, zakaj?
”Ne strinjam se čisto s tem, da
je konj najbolj primeren za terapije. Je pa res, da je v Sloveniji ta
vrsta terapije najbolj razširjena
in najbolj poznana. V resnici so
edini pri nas, ki terapijo s konji
izvajajo po natančnih strokovnih

Če mladostnik ali otrok pravilno dela z živaljo, mu ta brezkompromisno vrača
naklonjenost. / Foto: Tina Dokl

Maksimiljana Marinšek / Foto: Tina Dokl
smernicah, hipoterapevti. Za
vse ostale uradnega strokovnega
izobraževanja pri nas ni. Mnogo
samooklicanih terapevtov se
”šola” na nekih tečajih v tujini,
kar pa še zdaleč ni dovolj za kakovostno delo. Z mojim pokojnim očetom (prof. dr. Maksom
Tušakom, op.a.) sva se zelo trudila, da bi bil tovrstni študij pri
nas v prihodnje mogoč kot podiplomska specializacija, kar bi
dalo resnično usposobljene terapevte. Pri zdravljenju s terapijo s
pomočjo živali mora biti namreč
določen vsak cilj, ki ga želimo
doseči, in temu primerno ”sprogramirana” praktično vsaka minuta dela z živaljo. Če pa gre za
aktivnosti s pomočjo živali, ima
terapevt malo več manevrskega
prostora, terapija pa poteka
malo bolj sproščeno. Prav slednje je tisto, kar se večinoma (z
izjemo hipoterapije) izvaja pri
nas.
Zakaj ravno konj? Prvič, konj
je zelo velika in močna žival, v
kateri je še vedno nekaj prvobit-

ne divje narave in nebrzdanosti,
in ko ga človek obvlada, ga preplavijo posebni in izjemno pozitivni občutki. Drugič, njegovo
gibanje je zelo podobno človekovemu. Tretjič, ko človek sedi
na njem, je višje, ima boljši pregled nad okolico, kar daje občutek kontrole. Konj je topel in
zelo prijeten za dotikanje. Pri
delu z njim mora biti najstnik
(ali otrok) tudi veliko bolj previden kot pri katerikoli drugi živali. Pri konju je zelo natančno
treba vedeti, kje je meja. Mladega človeka nauči odgovornosti,
reda in pravil. Zaradi velikosti in
nepredvidljivosti je pri delu s
konjem prisotno tudi nekaj strahu in veliko spoštovanje do živali, zaradi česar človek pravil
sploh ne poskuša kršiti. Najstnik
z vedenjskimi, čustvenimi ali
psihičnimi težavami tudi veliko
laže pristane na terapijo s konjem
in mu tudi ni nerodno vrstnikom
povedati, da jo obiskuje.”
Mojca Šimenc
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Ljudje in dogodki, anketa

Za sprostitev in kondicijo
Ob dvajsetletnici koče na Sv. Jakobu so
pripravili slovesnost, ki je kljub ničkaj prijaznemu vremenu privabila številne obiskovalce.

Kočo gradili tudi udarniško
V kočo na Sv. Jakobu bi v prihodnje radi pripeljali vodo, potrebna
pa bi bila tudi gradnja čistilne naprave.

Stanislav Klopčič, Britof: ”Hribe, med
njimi tudi Jakob, ponavadi obiščem vsaj
trikrat na teden. Na
Jakoba sem hodil že
pred štiridesetimi
leti. Takrat mi je bilo
bolj všeč, ker je bilo
vse bolj preprosto,
tudi ljudje.”
Anton Kern, Britof: ”Jakob mi je še
posebej všeč, predvsem zaradi lepe narave, pa tudi v obeh
kočah se zelo dobro
počutim. Zelo rad pa
obiskujem tudi številne druge hribe, in
sicer zaradi rekreacije.”
Marija Prelovšek, Kranj: ”Poleti, ko je
dolg dan, Jakoba
obiščem tudi med
tednom. Sem pridem
predvsem zaradi rekreacije, lepe narave
ter za sprostitev in
nabiranje kondicije.
Sicer pa se raje odpravim na kakšno
daljšo turo v gore.”
Slava Pelko, Zgornje Bitnje: ”Zelo veliko hodim v hribe,
odkar sem v pokoju,
celo plezam. V planinskem
društvu
Iskra imamo odlične
vodnike, ki jim popolnoma zaupam.
Moj moto je, da
grem namesto k
zdravniku v gore.”
Tončka Zajc, Kranj: ”V hribe ne grem
prav pogosto, večinoma zato, da delam
družbo možu, saj
rad vidi, da grem z
njim. Meni to predstavlja predvsem rekreacijo, najraje pa
imam nižje hribe tu
okoli.”
Mateja Rant
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Emil Leon Sekne
S planinskim pohodom in kulturnim programom ob koči na Sv. Jakobu so konec novembra člani planinskega društva Iskra
Kranj zaznamovali dvajsetletnico koče
Iskra. S prostovoljnim delom so jo pomagali graditi tudi zaposleni v takratni Iskri. Po
besedah predsednika planinskega društva
Iskra Kranj Emila Leona Sekneta so opravili več kot dva tisoč udarniških ur. V prihodnje bi radi uredili tudi vso potrebno dokumentacijo za kočo, ki so jo pred dvajsetimi leti gradili brez dokumentov.
Planinsko društvo Iskra Kranj je nastalo jeseni 1949, ko so se v montaži števcev zbrali
planinski navdušenci. ”V tovarnah so takrat
zelo spodbujali družbeno koristno delo,” je
pojasnil Emil Leon Sekne. Njihova prva velika akcija je bila gradnja bivaka za deset oseb
v ostenju Kočne. Kasneje se je društvo preoblikovalo v sekcijo znotraj Planinskega
društva Kranj, ki se je pred dobrimi dvajsetimi leti lotila obnove koče na Sv. Jakobu, ki je
po požaru v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja dolga leta propadala. ”Leta 1985 je
bil v Kranju dan Iskre in od praznovanja je
ostalo nekaj denarja, okrog šeststo milijonov
takratnih dinarjev, ki bi jih morali vrniti približno 55 tozdom. Zato sem direktorja prepričal, naj rečemo, da ni nič ostalo, ta denar
pa smo potem namenili za nakup koče na Jakobu,” se spominja Emil Leon Sekne. Kočo
so obnovili tako, kot je bila videti stara mežnarija. V nadstropju so uredili tudi dvajset
skupnih ležišč in sobo za oskrbnika. Za kočo
je do zdaj skrbelo šest oskrbnikov. ”Z oskrbniki smo imeli vedno srečo. Vsak je bil po
svoje uspešen. Ta objekt je edini na tem ob-

močju, ki je odprt vse leto.” Koča, še dodaja
Sekne, je zelo dobro obiskana, saj ob lepih
dnevih naštejejo tudi do tristo pohodnikov.
”Čeprav je koča mišljena bolj kot zavetišče in
naj bi ponujali več ali manj prigrizke in tople
napitke, pa so se ljudje navadili, da hodijo na
Jakoba tudi na pehtranovo potico in druge
sladice, ki jih pripravlja oskrbnica.” V prihodnje bi med drugim v kočo radi pripeljali
še vodo in zgradili čistilno napravo.
Rešili pa bi radi tudi vprašanje upravljanja
koče. Koča je sicer last občine Preddvor,
društvo pa ima po Seknetovih besedah pogodbo o trajnem brezplačnem upravljanju.
”Ko je Iskra razpadla, je sindikalna lastnina
prešla na Delavsko restavracijo. Kasneje smo
kočo želeli prevzeti mi, a to ni bilo mogoče,
ker nismo bili pravna oseba. Zato so to prenesli na takratno občino Kranj, ta pa na planinsko društvo. V pogodbi je bilo med drugim zapisano, da je koča v trajnem brezplačnem upravljanju planinske sekcije Iskra,” je
razložil Sekne in dodal, da je po razpadu
kranjske občine koča po teritorialnem principu pripadla občini Preddvor, s katero bi zdaj
radi uredili ta razmerja. ”Dobre odnose želimo imeti tudi s sedanjimi lastniki turnskega
posestva, saj koča leži na območju, ki je po
denacionalizaciji pripadlo njim.” Prav tako si
prizadevajo za dobre odnose s cerkvijo. ”V
hribih velja pravilo, da je sosed lahko edina
pomoč.” Tako njihov oskrbnik skrbi tudi za
to, da v bližnji cerkvi vsak dan zvoni poldne.
”Mi pa imamo na razpolago njihovo vodo, če
jo nam slučajno zmanjka,” je še dodal Sekne.
Mateja Rant,
foto: Gorazd Kavčič

Fotoreportaža

Merkur v Srbiji odprl proizvodnjo
Kranjski Merkur oziroma njihova divizija Mersteel je pred kratkim v srbskem Gornjem Milanovcu odprl
novo proizvodno linijo. Na odprtje so povabili za polno letalo poslovnih partnerjev.

Zagnali so proizvodnjo v srbskem Mersteelu! Na sliki (z leve): Milan Ačimović,
direktor Mersteel Profil, Bine Kordež, direktor Merkur Group, in Gregor Krajnik,
direktor divizije Mersteel.

Novo proizvodno linijo v Gornjem Milanovcu si je pozorno ogledal prvi mož
Merkurja Bine Kordež. Z Mersteel Profil se Mersteelovi trgovski dejavnosti in
skladiščenju dodaja tudi proizvodnja.

Mersteel Profil je podjetje, ki je do začetka letošnjega maja delovalo pod
imenom Avala Metalpromet, specializirano proizvodno-trgovsko podjetje za
trženje cevi in pločevin. Danes zaposluje 115 sodelavcev.

Ob slavnostnem odprtju podjetja, ki ima slab mesec novo proizvodno linijo za
cevi, je zaplesala lokalna folklorna skupina. Zanimivo je, da so nastopili tudi v
gorenjskih narodnih nošah in zaplesali nekaj gorenjskih plesov.

V Srbiji, v srcu Šumadije, je bila na vrsti še Merkurjeva ali Mersteelova
pogostitev. Brez trubačev seveda ni šlo.

Takšnega prepada med premožnejšimi in revnimi, kot smo ga videli v Srbiji, pri
nas ni. Slovenskim tajkunom navkljub. Boštjan Bogataj, foto: Gorazd Kavčič
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Parkiranje na travniku, ne v garaži
Večina garažnih hiš na Planini je še brez urejenega zemljiško pravnega statusa. Lastniki garaž v
Vrečkovi ulici so se organizirali sami.

Klemen Oblak s.p., Sava 52, Sava

Kranj - Na Planini je več garažnih hiš, ki sta
jih pred 20 do 30 leti gradila Gradbinec in Gradis, vsaj prvo podjetje je že vrsto let v stečajnem postopku, zemljiško-lastniški status garaž
pa je popolnoma neurejen. Še huje, garažnih
hiš v zemljiški knjigi sploh ni, ampak so na njihovem mestu vpisani travniki oziroma njive.
Na drugih območjih Kranja so po izkušnjah
Andreje Kern Egart iz nepremičninske agencije K3 Kern garaže vpisane v zemljiško knjigo, zato je promet z njimi lažji. ”Problem z dokazovanjem lastništva garaž na Planini nam je
znan, promet z garažami pa sedaj poteka na
podlagi verige overjenih kupoprodajnih po-

godb,” pojasnjuje Andreja Kern Egart in dodaja, da se bo stanje od letos lažje urejalo, saj se
je spremenil zakon o zemljiški knjigi, ki vpeljuje vpis lastninske pravice v nepravdnem postopku.
Promet tudi s temi garažami nemoteno teče,
zanimivo pa je, da na Planini celo dva večstanovanjska objekta nista vpisana v zemljiško
knjigo oziroma je na tem mestu še vedno vrisana njiva oziroma travnik, podoben problem poznajo tudi lastniki enega od blokov v Šorlijevem naselju. Kern Egartova ocenjuje, da bi lahko lastniki, ob sodelovanju stečajnega upravitelja, dokumente do predloga za vpis v zemljiško
knjigo uredili v treh mesecih, na sam vpis pa
bodo morali lastniki počakati še kako leto ali
dve.
Andreja Kozelja, stečajnega upravitelja delniške družbe SGP Gradbinec v stečaju, smo želeli vprašati, koliko objektov (večstanovanjskih
stavb in garaž) je še vedno vknjiženih v zemljiški knjigi kot lastnina Gradbinca, v koliko primerih ni urejen niti načrt in je v zemljiški knjigi še vedno travnik ali njiva, kako hitro bi lah-

Lastniki garaž v Vrečkovi ulici so se združili pri vpisovanju lastnine v zemljiško knjigo.

BOŽIČNI SEJEM
OD 1. DO 31. DECEMBRA

KRANJ

TC LESCE

BRITOF 292

ŽELEZNIŠKA 5,
LESCE

OB MERCATORJEVI
TRGOVINI

telefonska številka:

telefonska številka:

04/23435 40

05/90 66 559

NOVO - VGRADNE
OMARE

SVETOVANJE

KRANJ

www.spalnistudio.si

VGRADNE OMARE BIOS

LOJZETA HROVATA 4B
PLANINA OB LEKARNI

telefonska številka:

05 90 33 760

OD
18%
DO
35%
POPUSTA V NOVEMBRU
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Znanje
za spanje

POSTELJE
VISOKE
KAKOVOSTI

Moj dom
že in zemljišča pod garažnim prostorom lahko
vpisal kot etažni lastnik svoje nepremičnine.
V prvem koraku bodo garažno hišo geodetsko izmerili in etažirali na lastnika zemljišča,
to je na SGP Gradbinec v stečaju, saj se lastniki garaž v tej fazi še ne morejo vpisati v zemljiško knjigo. Vpisom etažne lastnine bodo
lastniki garaž pridobili šele potrebne zemljiško
knjižne podatke, saj bodo garažni boksi označeni in na ta način primerni za vpis v zemljiško
knjigo. ”Lahko bi sicer zahtevali geodetsko izmero od investitorja v stečaju, da priskrbi odmero in začne postopke, vendar je to vprašljivo
oziroma bi to stečajnemu upravitelju povzročalo dodatne stroške, s katerimi bi obremenil ste-

čajno maso, česar pa po zakonu ne sme,” pojasnjuje odvetnica Aleksandra Jurakk.
Meni, da je nujno zadeve rešiti pred zaključkom stečajnega postopka, sicer so edina rešitev
tožbe, ki so dolgotrajne in drage. Koliko časa
bo potrebnega za vpis v zemljiško knjigo posamezne garaže, ne želi ugibati, saj je to odvisno
tudi od listin, ki jih ima posamezni lastnik.
Cena za zapleten postopek znaša nekaj nad 400
evri na garažo. Danes so lastniške garaže na
Planini vredne od približno 10 do 11 tisoč evrov, v Šorlijevem naselju do 12 tisoč evrov, za
najem pa je potrebno v Kranju odšteti od 50 do
60 evrov.
Boštjan Bogataj

BOEN in TILO parketi, pluta, linolej
PVC podi FLOOR DESIGN
Dobava in montaža ZUNANJIH TERAS
Čistila in premazi za parket,
pluto, linolej in TERASE

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

Batagel&Co., d.o.o., Postojna, Reška cesta 7, Postojna

ko lastniki dobili potrebne listine in kdaj bo zaključen stečajni postopek. Kozelj za odgovore
žal ni bil dosegljiv. Fani Zupan iz Domplana,
ki upravlja večino večstanovanjskih objektov v
Kranju in tudi vodi vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, nam je povedala, da se z urejanjem zemljiško knjižnih zadev v primeru garaž
pred zaključkom vpisovanja stanovanj v zemljiško knjigo v naslednjem letu in pol do dveh letih ne bodo ukvarjali.
”Postopek pridobivanja listin in vpisovanja v
zemljiško knjigo je izredno zapleten, za vsak
objekt je priporočljivo sodelovanje vseh lastnikov, saj bi za vsakega posebej nastali preveliki
stroški,” pojasnjuje Zupanova. V Domplanu ne
verjamejo, da bi se lahko zaradi stečajnega postopka Gradbinca zapletlo, drži pa, da je zaradi tega postopek še bolj zapleten, še posebej
zato, ker so v ZK še vedno vrisani travniki ali
njive. V Domplanu, kjer so garaže pred 30 leti
prodajali, pogodb med investitorjem in prvim
lastnikom nimajo, čeprav so ob stečaju pri investitorju iskali pogodbe, vendar večine ni bilo
več.
Lastniki garaž v Vrečkovi ulici so se za vpis
v zemljiško knjigo organizirali sami in se prek
odvetniške pisarne lotili zapletenega postopka.
Prejšnji teden so podpisovali soglasja, za uspeh
pa je potrebno sodelovanje vseh lastnikov. Da
bi lahko lastniško garažo vpisali v zemljiško
knjigo, bo treba najprej geodetsko odmeriti
zemljišče na način, da se bo vsak lastnik gara-
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Moj dom, anketa

Obljubim, da bom spuščal WC desko
Znane Kranjčane smo povprašali, kakšne želje in pričakovanja imajo za leto 2009 in ali so si morda
zadali kakšno novoletno zaobljubo.
Jože Vunšek, igralec: ”Prihodnje leto
pričakujem optimistično. Za vse, kar bi
se imelo dogajati, je
najprej važna zdrava
podlaga. Če bo po tej
plati vse v redu, potem upam na aktivno
2009.
Televizijski
projekt Strasti me zavezuje skoraj do maja. Čez poletje bo malo počitka, veliko rekreacije in kakšno eksotično potovanje, jeseni pa morda nadaljevanje projekta
ali vključitev v kakšno gledališko skupino. Zaobljub za leto 2009 si ne dajem, ker so lahko razočaranja prevelika. Sem bolj človek trenutnega prilagajanja in verjamem samo v tisto, kar
vidim, slišim in občutim. Morda tudi okusim,
ker zelo rad kuham in tudi kaj dobrega pojem.”
Ani Klemenčič, predsednica upravnega
odbora GBD: ”Želim si, da bi bila še naprej
zdrava, da bi se poleg službe lahko ukvarjala
z vsem, kar me veseli, in da bi se naša druži-

na še naprej dobro
razumela. Posebnih
novoletnih zaobljub
si ne dajem. Na delovnem področju pa
si želim, da se kriza
ne bi poglabljala, da
bi se razmere na borzah izboljšale in da
bi ljudje imeli tak
standard, da bi si
lahko privoščili tudi investiranje prihrankov v
delnice, obveznice in druge oblike naložb.”
Adi Omerovič, televizijski urednik:
”V letu 2009 si želim pet otrok, ki bi
mi jih rodila moja
draga življenjska sopotnica Daša Rankel. Imam tudi več
novoletnih zaobljub
... Nikoli več ne bom
pozabil nahraniti ma-

æ imnice, o katerih

čka. Nikoli več si ne bom prižgal cigarete, ne
da bi pomislil o posledicah. Zmeraj se bom
ustavil na prehodu za pešce. Ne bom se več
razburjal na cesti med popoldanskimi prometnimi zastoji. Redno bom plačeval vse
položnice. In na WC-ju bom začel spuščati
desko.”
Fabjan,
Vesna
smučarska tekačica: ”Predvsem si
želim, da bi bilo prihodnje leto čim
manj stresno, da bi
se čim večkrat pojavil nasmeh na obrazu in da bi me življenje čim večkrat
pozitivno presenetilo. Kakšnih posebnih zaobljub pa nisem
sklenila, imam pa nekaj skritih želja, a ne le
za leto 2009 ... Kot športnica si seveda želim dobrih rezultatov in da izpolnim zastavljene cilje. Za to pa je potrebno veliko sreče,
zdravja, hitrih smuči, dobro počutje ...”

sanjate podnevi

S pomoœjo naøih svetovalcev izberite leæiøœe
“ VAM PISANO NA KOÆO”!
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• Zapuæe 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem (bivøa tovarna SUKNO), Tel.: 04 532 57 75
• Cesta talcev 67 (Poslovni center LISJAK, I. nadstropje), 4000 Kranj, Tel.: 04 231 67 61
• Periœeva 21 – Beæigrajski dvor, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 280 67 90
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www.postelja.com

Prva nagrada
ljubljanskega pohiøtvenega sejma 2008
za otroøko zibko

Moj dom, nasvet
Franc Rozman, ravnatelj Gimnazije
Kranj: ”Upam, da mi bo prihodnje leto uspelo najti vsaj nekaj časa za kmetijo, ki zapuščena in zaraščena čaka pridnih rok. Želim si, da
bi večino časa občutil, kako je življenje lepo,
trenutno pa, da bi moja mama čim prej okrevala po kapi.”
Miran Čehovin, direktor kranjske poslovne enote Pošte Slovenije: ”Najpomembnejše
je zdravje. Sicer pa si želim, da bi naši pismonoši raznosili čim več pisem z dobrimi željami
v letu 2009. Vesel sem, da smo v letošnjem letu
s skoraj 550 sodelavci izpolnili poslovne načrte in ustvarili priložnosti za povečanje števila
delovnih mest. Prepričan sem, da se bomo
kljub zaostrenim gospodarskim gibanjem znali
odzivati tudi na nepričakovane spremembe in
uspeli uresničiti smele načrte v letu 2009.”

Ustvarjamo praznično vzdušje
Se tudi vam dogaja, da obrnete list koledarja in vzdihnete, češ
kako hitro mine mesec, kako beži čas in kam je šlo leto? Najbrž
se tudi vi kdaj zamislite nad minljivostjo, nad hitrim ritmom življenja, ki danes že otroke potiska v stresne situacije. Se temu
lahko izognemo, lahko uidemo tej naglici? Največkrat ne, lahko
pa si vsaj občasno in zavestno vzamemo čas, se umaknemo in
umirimo.
Dnevi, ki so pred nami, so dnevi, ki jih preživimo z družino. V
tem mesecu se dogaja nešteto prireditev, pogostitev, delavnic ...
Ni slabo izkoristiti kakšne zase in za naše najmlajše. Ampak, če
se želite res sprostiti, naredite delavnico kar doma. Še posebej
mlajši otroci vam bodo hvaležni, saj jih običajno vožnje in gneča
po raznih centrih ne zabavajo preveč.
Skupaj se lotite okraševanja in ustvarjanja prednovoletnega
vzdušja. Otroci bodo z veseljem risali in rezali razne zvezde,

Ana Hartman,
foto: Tina Dokl, Gorazd Kavčič

naročnine

snežinke, izdelovali pentljice. Vi samo pravočasno poskrbite, da
bo doma dovolj primernega materiala, papirja in blaga.
Svetujem vam, da skupaj izdelate tudi božični prt in pogrinjke.
Vem, da je v trgovinah trenutno te robe na kupe in da je veliko
lepih, pa tudi cene so v glavnem ugodne. Ampak vaš prt bo
unikaten. Priskrbite si na primer belo platno za rjuhe, priporočljivo je, da ga prej operete. Kupite tudi barvo za tekstil. Zlato, srebrno ali pa rdečo in narišite po vsej površini zvezde, z zeleno
narišite vejice, ali pa rdeče Božičkove kape. Lahko sicer vzorce
tudi pomešate, ampak najlepše je, če se držite samo enega. Preproste like lahko iz blaga tudi izrežete in našijete z nekaj hitrimi
enostavnimi šivi. Za dopolnjen videz izdelamo tudi male prtiče.
In za konec še svečke, kamenčki, stekelca ...
Najpomembneje, da ne komplicirate, poenostavite in se zabavate. To ni izdelek, ki bi moral zdržati sto pranj. Kar bo ostalo,
bodo prijetni spomini na skupne trenutke. Za vedno!
Veliko sreče in zdravja vam želim!
Ines Martinjak
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Ines Martinjak s.p., Ručigajeva c. 19, Ljubljana

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

DOMOS - SPALNI SISTEMI - NAJVEČJA IZBIRA LEŽIŠČ - SEDAJ TUDI V KRANJU
NOV SALON V KRANJU

NEKAJ O IZDELKIH

Podjetje SPALNIH SISTEMOV DOMOS iz
Šentvida nad Ljubljano odpira nov salon tudi
v Kranju.
Poleg svojih proizvodnih prostorov, ki so že
nekaj let prav v Kranju v stavbi Konfekcije
Triglav, bodo sedaj stranke lahko prišle po
strokovne nasvete in izbirale med veliko
ponudbo ležišč v novo odprtem salonu
Domos na Savski cesti 34 v Kranju.
Z veseljem vam bodo v podjetju Domos
predstavili svojo ponudbo in vam približali
za vas najprimernejše izdelke - ležišča.
Prednost izdelkov je, da so v celoti izdelani
ročno po meri in željah vsakega kupca
posebej.
Idealna priložnost najti pravo ležišče in
prispevati k harmoniji svoje spalnice.

Domos je slovenska blagovna znamka, ki
predstavlja zelo široko ponudbo različnih
modelov ležišč v Sloveniji. Velika ponudba
lateks ležišč (5. in 7. conska), lateks-kokos
ležišča, penasta ležišča (HR-hladno pihana
pena in spominska pena), vzmetnice
(največja izbira žepkastih vzmeti in
šlarafijskega vzmetenja) ter otroška ležišča.
V programu ponujajo tudi različne modele
ležišč, pestro izbiro posteljnih okvirjev,
vzglavnikov, latofleksov, odej, posteljnih
nadvložkov itd.
Z lastno proizvodnjo je večina izdelkov
narejenih v Sloveniji z velikim poudarkom
na kakovosti proizvodnje.
V to se lahko prepričate tudi v salonih, kjer
boste deležni strokovnega svetovanja.
Program spalnih sistemov podjetja Domos
zagotavlja odlično kvaliteto pod najboljšimi
pogoji.

SODELAVCI PODJETJA
DOMOS ŽELIJO VSEM
VESELE PRAZNIKE IN
SREČNO TER USPEŠNO
NOVO LETO!

Salon spalnih sistemov DOMOS, Celovška c. 336, Ljubljana
Tel. 01/512-80-29, e-pošta: info@domos.si

WWW.DOMOS.SI

Do konca leta 2008 lahko v salonu DOMOS
izkoristite 20% -ni otvoritveni popust
poslovalnice v KRANJU!!! Popust velja za
ležišča, vzmetnice in vzglavnike.

Salon spalnih sistemov DOMOS, Savska c. 34, KRANJ,
Tel. 04/ 281-35-15, e-pošta: info@domos.si

SPALNI SISTEMI DOMOS DAJEJO NAJVEČJI POUDAREK PROGRAMU ORTOPEDSKIH LEŽIŠČ

Lateks je darilo narave in je proizvod, pridobljen iz drevesa kavčukovca. Ležišča iz lateksa omogočajo ortopedsko lego, ker so večconska in točkovno
prilagodljiva v vseh spalnih položajih. Lateks je antibakterijski in antistatičen, zato ne privablja prahu, in je tako primeren za astmatike kot alergike. S svojo
elastičnostjo nudi veliko udobja (na to vpliva tudi sama višina lateksa). Med lateks se lahko vgradi tudi lateksiran kokos. Kombinacija teh dveh naravnih
materialov naredi ležišče trše, bolj zračno in mu lahko tudi podaljša življenjsko dobo.

Penasta ležišča nam nudijo udobje ter prijeten občutek mehkobe. Specifične lastnosti pen so: elastičnost, celična sruktura, relativno nizke mase, različne
trdote. Pene imajo odlične odpornosti na mehanske obremenitve, so prijetne na otip in zračno propustne. Penasta ležišča so zelo primerna za astmatike in
alergike, ker delujejo antistatično, antialergijsko in antibakterijsko. Penasta ležišča imajo glede na svojo uporabo zelo dolgo življensko dobo. Ležišča iz pen
so primerna za postelje s pregibnim podom. Ležišča so večconska in s pravilno izbiro trdote in višine se odlično podajajo po celem telesu.

Domos d.o.o., Celovška c. 336, Ljubljana

Žepkaste vzmeti sestavljajo najsodobnejše sisteme vzmetnic. Domos - spalni sistemi ponujajo največjo in najkakovostnejšo izbiro žepkastih vzmeti. S 5 ali
7-conskim vzmetenim jedrom so takšne vzmetnice optimalno ortopedske, in ker vsaka vzmet deluje zase, se točkovno popolnoma prilagajajo telesu. Prav
tako jih odlikuje velika zračnost, udobnost in odlična opora hrbtenici. S svojo prožnostjo so primerne tudi za uporabo dvižnih latofleksov. Izdelane so lahko
v različnih dimenzijah in trdotah.

Šlarafijske vzmetnice so ročno prepletene vzmeti v dvojnem okvirju. V samem jedru ležišča je pribl. 700 vzmeti, ki sodijo po kakovosti in kompaktnosti v
sam vrh. Vzmetnica je 5-conska in nam omogoča ortopedsko lego, ker se prilagaja našemu telesu, omogoča dobro zračnost in odlično oporo hrbtenici.
Šlarafijsko vzmetenje ni upogljivo in tako ne omogoča uporabe dvižnih latofleksov. Vzmetnice s šlarafijskim jedrom imajo zelo dolge življenjske dobe nad
20 let. Ustrezajo praviloma ljudem z večjo telesno težo.

Možnost izbire snemljivih prevlek z različnimi polnili: bio volna 500g/m2,
termobond 500g/m2, bombaž 300g/m ● Vsa ležišča in vzmetnice so lahko izdelane
v različnih trdotah in dimenzijah ● Predstavljen je le del široke ponudbe.
●

Arhitekt

Oprema enosobnega stanovanja
Bralec Tadej iz Kranja želi opremiti svoje
prvo stanovanje. V enosobnem stanovanju
potrebuje posteljo, garderobno omaro, regal za različne stvari, pisalno mizo, jedilno
mizo in manjši raztegljiv kavč. Oprema
naj bo v črno-belih barvah in poceni.
Pri izbiri pohištva sem upošteval, da bo
čimbolj prilagodljivo v primeru drugačne postavitve, izbire drugih barv ali selitve v drugo stanovanje. Soba je v grobem razdeljena
na dva dela, prvi bivalni del in drugi spalnodelovni del ob oknu.
V bivalnem delu je za vrati velika garderobna omara, poleg katere je naslanjač, ki se
lahko raztegne in nudi dodatno ležišče. Na
drugi strani je okrogla miza s tremi stoli, za
četrtega pa lahko uporabite pisarniški stol. V
drugem delu sobe se nahaja postelja z dodat-

Če iščete rešitev za preureditev vašega
stanovanja in ste v zadregi, nam opišite
in skicirajte vaš problem. Ne pozabite
na mere in druge pomembne podatke,
dopišite tudi vaše želje. V čim večji
meri jih bomo skušali upoštevati. Pisma pričakujemo na naslov: Gorenjski
glas, ”za Kranjčanko - ARHITEKT”,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
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nimi predali pod njo. Nasproti postelje je pisalna miza s knjižnim regalom. Knjižni regal
hkrati deli sobo na dva dela.
Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena pohištva, ki obsega posteljo,
pisalno mizo in regal, jedilno mizo, pisarniški stol, tri stole, omaro in raztegljiv naslonjač, je približno 1000 evrov.
Jernej Červek, u. d. i. a.

Kranjčanka predstavlja

Za športnike vseh generacij
Športna oblačila, nahrbtniki, športne in potovalne torbe, manjše torbice in denarnice, pozimi pa seveda
še šali, kape, rokavice, grelci, nogavice. Pri obutvi se bolj posvečajo poletnim sezonam.
Ponudba Championove trgovine na Savskem otoku v sklopu trgovskega centra obsega športna oblačila in dodatke za oba spola
vseh generacij. Se pa pri njih oblačijo tudi vrhunski športniki, tako da imajo zanje pripravljen dodaten kataloški program, ki se ga naroča posebej.
Ker sem iskala primerno obutev za zimo, so
mi v trgovini prijazno razložili, da se pri obutvi bolj posvečajo poletnim sezonam (sanda-

li, natikači), pozimi je običajno na voljo le
ozka izbira športnih copat. Da so pa zelo priljubljeni in iskani ženski puhasti plaščki, ki
so tudi cenovno ugodni.
Njihovo zadnjo kolekcijo sestavljajo predvsem toplejši, kosmati materiali, a se zmeraj
najdejo tudi klasični izdelki (hlače, majice),
ki jih lahko nosimo čez celo leto. Pri ženskih
barvah so letos priljubljene oranžna, rumena,
rdeča, kombinirane s temno rjavo, sivo, temno modro in črno. Moška kolekcija je bolj
klasična, barve umirjene. Modra, rjava, siva.
Med živimi izstopa oranžna. V ženski kot
moški kolekciji najdemo različne kroje trenirk, jop, hlač in majic, kjer kupci najdejo tisto, kar jim najbolj ustreza - naj bo to oprijeto in kratko ali klasično in udobno. Priljubljena so tudi otroška oblačila (barvita, trpežnih
materialov, cenovno ugodna) in tista za najmlajše, ki izstopajo zaradi pisanih barvnih
kombinacij, velikih napisov in grafik.
Ker je bil moj nakup vreden več kot dvajset
evrov, sem prejela Championovo člansko

kartico, s katero mi sedaj ob vseh naslednjih
nakupih redne kolekcije pripada petodstotni
popust, obenem pa lahko sodelujem v nagradnih žrebanjih, ki jih pripravijo ob posebnih priložnostih. Imajo tudi kotiček ugodnih
nakupov, kjer so po znižanih cenah na voljo
izdelki iz preteklih sezon. Če pa bi želela
koga obdarovati, bi bila najboljša rešitev nakup Championovih darilnih bonov.
A. B.

PRIREDITVE MESECA DECEMBRA
V MERCATOR CENTRU KRANJ SAVSKI OTOK
Petek, 12. decembra, ob 17. uri:
otroška delavnica JASLICE IZ BELIH KAMNOV
Sobota, 13. decembra, ob 10. uri:
ZIMSKI PIKNIK
- postregli vam bodo s pečeno kokošjo z mlinci, otroci pa bodo
ustvarjali v kreativni delavnici.
Nedelja, 14. decembra, ob 10. uri:
igrana predstava PEPELKA

PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Petek, 19. decembra, od 11. do 18. ure:
degustacija in koncert MERIT MIRABEL
- vabijo vas na Mirabellove predpraznične koncerte z godalnim
kvartetom Feguš, ki vas bo z izbranimi melodijami in starodavnimi
plesi popeljal v Mozartove čase.

Torek, 23. decembra, ob 17. uri:
obisk Božička
- pridružite se predstavi Cingole, Cingole ...
Sobota, 27. decembra, ob 10. uri:
Novoletna zabava
- obiskovalcem bodo ponudili štefani pečenko s kuhanimi jajci
in kuhano vino. Zabaval nas bo narodnozabavni ansambel,
medtem pa bodo otroci ustvarjali v otroški delavnici in se pogreli
s toplim čajem.
Nedelja, 28. decembra, ob 10. uri:
igrana predstava LUČKA
Torek, 30. decembra, ob 17. uri:
obisk dedka Mraza

DRSALIŠČE
Sobota, 20. decembra, ob 10. uri:
zabavna prireditev DOMAČA FEŠTA
- postregli bodo s kokošjo bulo z kislo repo, zabaval vas bo trio,
otroci pa bodo ustvarjali v kreativni delavnici.
Nedelja, 21. decembra, ob 21. uri:
nastop ansambla TRGOVCI

Od 1. decembra pa vas vabijo na drsališče, ki je postavljeno
pred Centrom. Obisk je brezplačen.
10. 14., 17., 21., 23. in 29. decembra, ob 17. uri: drsalne urice
20. decembra, ob 11. uri: Podravkini dnevi
1. decembra, ob 18. uri: zabavna prireditev z Milko
12. decembra, ob 17. uri: X race
24. decembra, ob 17. uri: Božiček
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pon. - sob. od 8:00 - do 20:00
nedelja od 8:00 - do 13:00

odprto:

Stara cesta 25
Sl-4000 Kranj
Tel.: 04 281 24 15, Fax: 04 420 10 50
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Premalo denarja v žepu?
To ni problem!

DO 300.000,00 SIT
DO MAX.24 MESECEV

BANK KREDIT

OBI je
več!
280.000,-SIT
24 mesecev
8.226,-SIT
3.000,-SIT
12.895,-SIT
9.54%

EOM JE EFEKTIVNA OBRESTNA MERA, KI VKLJUČUJE REDNE OBRESTI, ZAVAROVALNO
PREMIJO IN STROŠEK ODOBRITVE KREDITA. EOM SE SPREMENI, ČE SE SPREMENI KATERIKOLI
ELEMENT VKLJUČEN V EOM. IZRAČUN VELJA NA DAN 01.04.2006 IN JE INFORMATIVEN.

Znesek kredita
Doba kreditiranja
Zavarovalna premija
Stroški odobritve
Interkalarne obresti
Mesečna anuiteta
EOM

INFORMATIVNI IZRAČUN KREDITA

Salon Mali, Stara cesta 25
(center Supernova) Kranj,
tel.: 04/202 48 62
Salon Mali, Blaževa 3, Škofja Loka,
tel.: 04/51 20 049

www.fabiani-nogavice.si.

Storitve: ●izdaja zdravil na
recept ●izdaja zdravil brez
recepta ●izdaja medicinsko
tehničnih pripomočkov

Z dolgimi koraki v jesen - nogavice Fabiani!

Delovni čas: La Scarpa Kranj NC Supernova
Od ponedeljka do petka 08.00 - 20.00, sobota 08.00 - 19.00

Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelje od 8.00 do 15.00 ure
24. in 31. decembra od 8.00 do 19.00; 26. decembra od 8.00 do 13.00; 25. decembra zaprto

Stara cesta 25, 4000 Kranj, telefon: 04 20 18 900
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www.loterija.si

NOVI SREČKI

www.slowatch.si

PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

ZA SREČNE OTROŠKE DNI PRODAJALNA

Delovni čas: vse dni v letu od 9.00 do 22.00, petek in sobota do 24.00 ure.

PIZZERIJA IN ŠPAGETERIJA
Telefon: 04/236-01-79

Odpiralni čas:
ponedeljek - sobota od 9.00 do 20.00 ure.

50X BESTSELLER
CAKAJO VAS NOVI NASLOVI ŽEPNE KNJIGE!

AHA

www.beti.si

ZA ŠPORTNIKE VSEH GENERACIJ!

Nova ija
kolekc

Naš obratovalni čas je od pon.- sob.: 9 - 20

Lepo vabljeni v naše trgovine, kjer boste
v pestri ponudbi zagotovo našli kaj zase.

Blagovne znamke
svetovnih hip-hop zvezd

Delovni čas:
PON. - PET. od 9. do 20.
SOBOTA od 9. do 19.

Modna ženska
in otroška
konfekcija,
modni dodatki

CENTER SUPER NOVA

Obratovalni čas: od 9. - 20. ure, ob sobotah od 9. -19. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto. Telefon. 04/20-19-600

Prodajalna TURBO SCHUH, Stara cesta 25, Kranj
Telefon: 04/23 60 199
Odpiralni čas: ponedeljek - petek 8.00 – 20.00,
sobota 9.00 – 20.00

Odpiralni čas lekarne:
pon.- pet: 8.00-19.00
sob: 8.00-13.00

recept ●izdaja zdravil brez
recepta ●izdaja medicinsko
tehničnih pripomočkov
●izdelki za nego telesa in
varovanje zdravja ● otroški
program ● brezplačno merjenje
krvnega tlaka, telesne teže in
višine ● strokovno svetovanje

Prazniki

Velikokrat jemo
z očmi
Cvetje, sveče, lepo zloženi servieti. Z nekaj
malega domišljije lahko ustvarite pogrinjek, kjer se
bodo prijateljem že samo ob pogledu nanj cedile
sline. Bo preprost ali razkošen, je popolnoma
vaša odločitev.
Že bonton pravi, da je lepo pogrnjena miza od nekdaj ponos vseh tistih, ki se ukvarjajo s pripravljanjem svečanih pogrinjkov, možnosti
pogrinjanja pa niso bile nikoli tako pestre, kot so danes. V današnjih
časih ni več trdnih zapovedi, kakor je recimo ta, da bi miza za slavnostni obed morala biti pokrita z belim prtom in obdana s srebrnino,
čeprav moramo vedeti, da zahteve po brezhibnosti in popolnosti še

Popravek
V prejšnji Kranjčanki sta se nam v prispevek z naslovom Vsak
dan bi jedli piščanca prikradli dve napaki. Prva pri imenu šole, in
sicer je namesto srednja poklicna šola pravilno Ekonomska šola
Kranj, enota Srednja poklicna in strokovna šola. Ob prispevku pa
je tudi napačna fotografija, saj pri razdeljevanju malice ne prikazuje dijakov trgovske šole, ampak dijake zgoraj omenjene šole.

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO V NOVEM LETU!
KRANJ
Naj vam božična zvezda polepša praznike
v objemu lepo okrašenega doma.
VRTNARIJA BANTALE
(Ob cesti Kranj - Škofja Loka, pred naseljem Zg. Bitnje)
Tel.: 04/23 17 260

CVETLICE IN DARILA FLORA
Nakupovalni center
Cesta 1. maja 77, 4000 Kranj
Tel.: 04/235 95 35
e-pošta: cvetindar.q-kr@flora.si

CVETLICE IN DARILA FLORA

FLORA d.o.o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica

Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj
Tel.: 04/204 31 77
e-pošta: cvetindar.m-kr@flora.si
Flora d.o.o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica,
tel.: 04/23 15 440, fax: 04/23 15 441, info@flora.si; www.flora.si
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Prazniki

Primer slavnostno pripravljenega pogrinjka. Kranjska restavracija Brioni. / Foto: Tina Dokl
morda kakšno misel, ki bo primerna dogodku oziroma času božičnega in novoletnega
vzdušja.
V času praznovanj in decembrskega vzdušja se nam že kakšen mesec prej pojavlja vprašanje, kako naj dekoriramo prostor, da bo
drugačen in še vedno dovolj domač, izviren
pa še vedno dovolj prijeten, da se bomo v
njem počutili dobro. Naravni materiali so zadnja leta zelo v modi in zavedati se moramo,

da se mora krasitev prostora ujemati s pogrinjkom, ki pride na vrsto, ko zaključimo s
prostorom. Poskrbeti moramo za primerno
dekoracijo mize. Kristalni kozarci, cvetlični
aranžma, sveče, velikost prta, jedilni pribor
in krožniki - vse to šteje, vendar izvirno zložena servieta lahko celotnemu prostoru da še
dodatno drugačnost, saj s servietami lahko
najbolje ponazorimo tudi temo pogrinjka.
Alenka Brun

JUSTR d.o.o., Sejmišče 1, Kranj

vedno obstajajo. Domišljiji lahko pustimo
prosto pot, pomemben je naš okus in kako
globoko lahko sežemo v žep. Pri pogrinjanju
mize moramo upoštevati le to, kdo bo sedel
za mizo in za kakšno priložnost gre.
Sveče in cvetje mizo vedno polepšajo, dodatno dekoracijo pa vse bolj predstavljajo
tudi namizne kartice, na katerih pišejo ljubkovalna imena ali uradni nazivi. Ker imajo
kartice dve strani, lahko na drugo napišete
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Družina je vrednota!?

Odpravnina

Večina od nas misli, da pozna odgovor na vprašanje: ”Kaj je tvoja vrednota?” Ko pa ga je potrebno podati, se nam zatakne. Morda
se šele takrat presenečeno vprašamo: ”Saj res! Kaj je zame vrednota?” Lahko pa svojo zadrego skrijemo in sogovorniku postrežemo z odgovorom, ki naj bi bil vsem kristalno jasen: ”Družina je
moja največja vrednota, seveda!”
Pa nam je res jasno? Je ta vrednota žena, ob kateri se ne počutim
tako sam, so to otroci, ob katerih se lahko veselim in se jim čudim, je
to mož, ki opazi, da sem utrujena in me ”ustavi”? So to moji starši,
ki so ponosni name, ker znam tako polno in ustvarjalno živeti svoje
življenje? So to prijatelji, ki ... ”Ha, tako idealno pa
pri nas ni!” boste rekli. ”Pri nas komaj čakamo, da
pride konec tedna, da pridejo prazniki, a na koncu
smo vsi hvaležni, da gremo lahko nazaj v službo.
Doma je prenaporno! Žena najeda, mož se umika,
otroci kar naprej nekaj zahtevajo, starši kritizirajo,
prijatelji so se spečali z drugimi prijatelji ...” Zakaj
se potem tako veselimo praznikov, upamo, da bo
tokrat bolje? Ker še vedno hrepenimo po tistem, kar
Janja Frelih
družina prinaša: sprejetost, varnost, mir, počitek,
Gorjanc,
ustvarjalnost, veselje, ljubezen, lepoto, ja, tudi red.
univ. dipl. psih.
Je to tisto, kar želimo zase in za svoje drage
ustvariti z božično ali novoletno večerjo, s sijočim stanovanjem, z
darili? Čutimo, da če bomo ”pošlihtali” zunanje stvari, se bodo
notranje uredile kar same. Kaj ne drži ravno obratno?
Glavni simbol ali pa kar dejstvo božične noči je hlev, štala, kamor
se je rodilo dete. Večina nas ob jaslicah začuti mir, toplino in veselje.
Kdo od nas ob gledanju te podobe pomisli: ”Ojoj, nič ni pomedeno
in pomito! Nič ni okrašeno! Nobenih daril za tega otroka! Gotovo je
mrzlo in smrdi po hlevu!” Pa je verjetno le nekaj redkih cinikov s
takim in podobnim komentarjem. Vendar pa štalo vsako leto znova
poustvarjamo sami: mama z eno roko pomiva okno, z drugo maže
potico in se hkrati dere na otroke ... Tiho ali na glas se jezi na moža,
ki je izginil po smrečico ali po mah in ga že od jutra ni. ”A, saj je prišel! Precej dobre volje ... Verjetno bomo spet jutri postavljali jaslice!
Vdam se ... Spet je tako, kot vsa ta leta. Pa sem res mislila, da bom
letos uspela, da bomo res drugače praznovali! Kako sem neumna!”
Dejstvo je, da smo za praznike težko drugačna družina, kot smo
čez leto, razen če se to odločiva (in po možnosti to preneseva tudi
v novo leto). Midva, ne le mama, ki poskuša držati vse niti. Čeprav
se sliši čudno - praznik in praznovanje je potrebno načrtovati: kdaj
bomo pospravljali, kdo bo pospravljal in kaj, kdo bo kuhal in kaj,
kdo bo pripravil mizo, zavil darila, pri čem bodo sodelovali otroci.
Pa se vrnimo k jaslicam: Kaj je tam tako varnega, domačega? Je to
hlev, je to otrok, ali sta to oče in mama, za katere veš, da sta tam: vsak
zase, a vedno drug za drugega, za tega otroka. Oče in mama ustvarjata varnost, mir, dom, družino. Praznik za to, da ni prazen, potrebuje
vsebino: mamo in očeta, ki vesta, kdo sta, kaj delata, se podpirata, tudi
ko gre kaj narobe. Ja, oče, ja, mama, ti in pa vajin odnos, v katerem je
(čustveni) prostor za otroka, je največja vrednota, temelj družine.
Potem pa kakšna čistilna akcija, okraševanje, darila in večerja ni odveč.
Inštitut Krog vas v četrtek, 11. decembra, vabi na predpraznično predavanje Da prazniki ne bi bili prazni. Predaval bo Ivan Platiša,
družinski terapevt. Predavanje bo potekalo v stavbi MIT v Čirčah pri
Kranju (poleg trgovine Mercator) z začetkom ob 18.30. Predavanje je
brezplačno, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da se na predavanje prijavite na info@zdi-krog.si ali na odzivnik 04/23 66 088.

Prihajam iz podjetja, kjer smo s svojo proizvodnjo vezani na
avtomobilski trg. Zaradi hude krize nas je direktor že obvestil,
da nas bo kar precej izgubilo službe. Tujim delavcem ne bodo več
podaljševali pogodb, ravno tako ne bodo tistim, ki imajo pogodbe
za določen čas, podaljšali pogodb še za naprej. Zaposlen sem za
nedoločen čas in sem v podjetju že 22 let in pol. Ali mi pripada
kakšna odpravnina? Ali mi lahko rečejo, da mi zaradi krize
odpravnine ne bodo izplačali? Govori se tudi, da nekatere delavce
silijo v podpis manjših odpravnin, kot bi jim pripadale, sicer jih
ne bodo dali na Zavod.
Zaradi splošne krize, ki je dobila precejšnje razsežnosti, so ogrožena tudi naša delovna mesta. Čeprav
so trenutne razmere nekateri delodajalci kar uspešno
izrabili za to, da bodo zmanjšali število zaposlenih,
pa se vendarle morajo držati Zakona o delovnih razmerjih in spoštovati ter priznati delavcem pravice, ki
jim gredo ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Žal delodajalca ne more delavec, ki je zaposlen
Jasna Erman
na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
prisiliti, da z njim sklene novo pogodbo, oz. da ”podaljša” pogodbo še
naprej. Vendar pa lahko v primeru, če je bila pogodba o zaposlitvi za
določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo,
ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil
pogodbo o zaposlitvi, delavec zahteva pogodbo za nedoločen čas. Šteje
se namreč, da je v tem primeru sklenil pogodbo za nedoločen čas.
Če bo vaš delodajalec ugotovil, da pri njem obstoji poslovni razlog,
zaradi katerega vam bo odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker vam ne
more več zagotoviti dela, vam vsekakor pripada odpravnina ob odpovedi pogodbe.
Poudariti moram, da bi odpravnina ob odpovedi pogodbe pripadala
tudi delavcu, ki bi bil zaposlen na podlagi pogodbe za določen čas,
pa bi mu delodajalec pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
odpovedal pogodbo iz poslovnih razlogov.
Odpravnina vam pripada ne glede na to, v kakšnem položaju se
nahaja delodajalec. Gre za vašo pravico, ki vam je ne more odreči,
niti vas ne sme prisiliti v podpis kakršnegakoli sporazuma, s katerim
bi se odrekli celotni odpravnini ali pa bi pristali na zmanjšanje pripadajoče odpravnine. Ne glede na to, če vas delodajalec v podpis takega
sporazuma prisili, pa lahko razliko do pripadajoče odpravnine zahtevate s tožbo.
Delodajalec ne sme pogojevati vaše pravice do izplačila nadomestila
na Zavodu za zaposlovanje s tem, da se odrečete odpravnini. Če
ugotovi, da so pri njem nastopili razlogi, zaradi katerih vam bo redno
odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je obseg pravice na Zavodu odvisen od dobe zavarovanja in prejete plače, ne pa od
volje delodajalca.
Višina odpravnine je odvisna od delovne dobe pri delodajalcu,
ki vam odpravnino izplačuje. Glede na to, da boste pri delodajalcu
do konca odpovednega roka izpolnili polnih 22 let delovne dobe, vam
za vsako leto dela pri njem pripada tretjina povprečne mesečne bruto
plače, ki ste jo prejeli v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Svet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3, Kranj

Zakonski in družinski inštitut Krog, Kališka ul. 19, Kranj

Nasveti
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Vabimo vas, da sodelujete v Kranjčanki z vprašanji s področja
delovnopravne zakonodaje. Pišite nam na e-naslov: sgs@siol.net.

Odkrivajmo kulturno dediščino

Program dela za leto 2009
Zadnji meseci vsakega leta so za muzealce še kako pestri; številne nove razstave, pa Ta veseli dan
kulture 3. decembra in seveda priprava programa za naslednje leto.
Letošnje leto je bilo za Gorenjski muzej
zelo aktivno, saj smo se, med drugim, iz
gradu Khislstein začasno preselili na nadomestno lokacijo na Savsko cesto 34, v prostore, kjer je tudi Triglav konfekcija, začeli
pa smo tudi s pripravljanjem nove stalne
razstave, ki jo bomo postavili v prenovljene
prostore gradu Khislstein.
Glede na dejstvo, da se nam število obiskovalcev iz leta v leto povečuje, in da želimo ponuditi pester in aktualen program kulturnih vsebin, smo tudi letos konstruktivno
razmislili in dorekli, katere razstave bomo
pripravili za vas v naslednjem letu.
V prvi polovici leta se nam obeta nekaj zanimivih razstav, tako muzejskih kot tudi likovnih. Najprej bi rada izpostavila gostujočo razstavo iz Zagreba, ki k nam prihaja meseca marca. Njihov mestni muzej je namreč
pripravil razstavo o Ivu Robiću z naslovom
Mister Morgen. Ker je letos pri njih gostovala naša Zlata doba Karnija, bodo drugo
leto pri nas gostovali oni s predstavitvijo
življenja in dela hrvaškega glasbenika, ki je
pomembno vplival na razvoj zabavne glasbe
v nekdanji Jugoslaviji in s svojim delom
prešel med legende. Z zelo uspešnimi skladbami zabavne glasbe je zaznamoval kulturno in družabno življenje nekdanje Jugoslavije in se uveljavil tudi v širšem evropskem
prostoru. Prepričana sem, da se vsaj starejši
spominjate njegove zimzelene Samo jednom
se ljubi. Z razstavo želimo spomniti na zanimiv del skupne zgodovine, na zlati čas popevke oz. zabavne glasbe.
Ravno tako meseca marca, tik pred 8.
marcem, bomo v Prešernovi hiši odprli razstavo Grofičini šopki. Slikarstvo je bilo v
preteklosti večinoma umetnost moških.
Redke so bile ženske, ki so se ukvarjale s
slikarstvom, pa še te so pripadale zgornjemu družbenemu sloju, to je plemstvu. V devetnajstem stoletju je slikanje postalo priljubljeno razvedrilo plemičev, razširilo pa
se je tudi med meščane. Hkrati je postalo
primerno tudi za ženske, zato je bilo prav v
tem obdobju nekaj več slikark: Henrika
Langus, Henrika in Avgusta Šantel, Ida
Künl ter njena učenka Ivana Kobilca so največkrat omenjana imena.
Bolj slabo pa poznamo Marijo Auersperg
Attems, slikarko bidermajerskih cvetličnih
tihožitij, ki jo bomo predstavili. Leta 1839
se je že devetindvajsetletna grofica Marija
Attems poročila z grofom Antonom Auerspergom, politikom in literatom, ki je sicer
bolj znan kot Anastasius Grün. V našo
literarno zavest se je vpisal zaradi svojih

stikov s Francetom Prešernom. S to poroko
sta se združili dve stari, pomembni in
vplivni avstrijski plemiški družini, ki sta
imeli obsežne posesti tudi na Kranjskem in
Štajerskem.
Vsako leto ob Slovenskem kulturnem
prazniku pripravimo že tradicionalno dokumentarno razstavo Prešernovi nagrajenci in
nagrajenci Prešernovega sklada za preteklo
leto. Tako obiskovalcem prikažemo nagrajence in njihova nagrajena dela ter ustvarjal-

V Mestni hiši je trenutno na ogled razstava
Rade vezemo skupaj. Velikonočni prt iz leta 1841.
/ Foto: Tomaž Lunder

Kopije predmetov so sestavni del Kovčka svetlobe.
/ Foto: Tomaž Lauko
nost. V naslednjem letu bomo predstavili:
književnika Janeza Gradišnika in oblikovalca Miljenka Licula; pesnika Janeza Čučnika, gledališkega režiserja Sebastijana Horvata, intermedijsko umetnico Emo Kugler,
hornista Boštjana Lipovška, igralca Uroša
Smoleja, skladatelja Bora Turela.
Likovna oz. galerijska dejavnost bo tudi
raznolika; predstavili bomo Alenko Eržen
Šušteršič, v mesecu maju bo sledil Majski
salon, fotografska razstava Miniature - mladi ter v vseh razstavnih prostorih po Kranju
umetnost Draga Tršarja.
V juniju bomo v Kranj pripeljali še eno
gostujočo razstavo, in sicer ikone galerije
Matice srpske iz Novega Sada. Razstavili
naj bi 30 ikon iz 18. stol., ki so bogati
del kulturne zgodovine Vojvodine. S predstavitvijo dela te dragocene umetniške zbir-

Plakat, datiran v leto 1952, ko so v Kranju odkrili
spomenik dr. Francetu Prešernu. / Foto: J. J.
ke želimo omogočiti tudi srbski kulturni
skupnosti v Sloveniji, da obudi svojo kulturno identiteto in z njo seznanimo tudi
slovensko kulturno javnost.
Še vedno bo potekal tudi projekt Muzejske
vitrine, ki ga čimbolj uspešno skušamo
povezati tudi s projektom Kovčka svetlobe,
kjer s kovčkom, v katerem so kopije predmetov, obiskujemo domove za ostarele,
domove za invalidno mladino, ljudi s posebnimi potrebami itd.
Jelena Justin
K R A N J Č A N K A - 37

Zanimivosti

Če te osvoji, je pravi
”Bolj je kristal urejen, lepše energije so v prostoru in bolje se ljudje v njegovi bližini
počutijo,” pravita Dana in Vili Rakovc.
Kranjčan Vili Rakovc je prvi fosil našel
spomladi leta 1982, strast do raziskovanja in
zbiranja fosilov, kasneje pa tudi mineralov in
kristalov se je z leti samo poglobila. Soproga
Dana se mu je pri tem zelo hitro pridružila,
najprej zaradi veselja do potovanj, sčasoma je
tudi njo osvojil ta bogati in raznoliki svet
barv, oblik in energij. V pogovoru smo se
osredotočili na kristale.
Kako pravilno izberemo kristal zase, na
kaj moramo paziti?
Vili Rakovc: ”Zelo pomembno je, da je kristal pravi, da torej ni sintetičen. Na tržišču je
kar veliko ponaredkov, zato se dobro pozanimajmo, na primer pri zbirateljih, kaj kupujemo. Vse več je ljudi, ki obiskujejo razstave
mineralov in fosilov in se informirajo o tem.
Kristale izbiramo po občutku, po nebesnih
znamenjih, po namenu. Zelo dobro lahko
vplivajo na naše počutje, na vitalnost, nas
pomirjajo. Kako na hitro lahko preverimo, ali
smo izbrali ustreznega? Podržimo ga dobri
dve minuti v roki in če ga ogrejemo, je pravi
za nas. Primer: šolarjem in študentom priporočam rodonit v svetlo roza rdeči barvi, saj
dobro vpliva na koncentracijo in spomin.”
Zakaj vsakemu priporočate kameno
strelo?
Vili Rakovc: ”Kamena strela je naš spomin.
Vsebuje namreč silicij, ki je raztopljen v človeških možganih in v krvi. Ta kristal nam
daje energijo in zato je dobro ga imeti ob
sebi, ker zelo dobro deluje na človeka.”
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Dana in Vili Rakovc
Dana Rakovc: ”Morda še kot zanimivost: za
kameno strelo zbiralci uporabljamo drug izraz: kremen. Poleg tega je kamena strela
samo ime skupine kristalov, ki se ločijo po
barvi in imenih, odvisno od pritoka primesi
(različne rude) pri njihovih nastajanjih.
Osebno pa ga ne priporočam imeti v spalnici, ker za spanje rabimo mir, njegova energija pa moti spanec.”
Vprašanje za tiste, ki zaupajo ezoteriki.
Zakaj izbiramo kristale tudi na podlagi
nebesnih znamenj, v katerih smo rojeni?
Vili Rakovc: ”Nebesna znamenja izražajo v
prostor svojo barvo. Osebe, ki so rojene v določenem znamenju, izstopajo s to barvo, zato
priporočam tudi kristale te barve. Določenim
ognjenim znamenjem, kot je na primer oven,
bi priporočil kristal v oranžni, rdeči barvi,
ker ga vzpodbuja Mars. Kozorogu bom priporočil zelene in rjave barve, vodnarjem pa
kristale modre in vijolične barve.”
Kako izbiramo nakit s kristali?
Dana Rakovc: ”Nakit ima bolj estetsko
vrednost. Zanimivo se mi zdi, da tudi moški
vse več nosijo nakit, res pa v bolj ”moških”
barvah. Pomembno je, da se nakit nosi značajno, to pomeni, da bo ženska, ki ji je všeč
skromnost, izbrala tanko ogrlico. Ne priporočam pa izbire visoko energetskih kamnov,
kot so rubini, safirji, smaragdi, ljudem z visokim egom, razen redkim, ki potrebujejo
tako močno energijo.”

Kam postavimo kristal v prostor?
Dana Rakovc: ”V zadnjem času se pojavlja
trend, da hočejo imeti ljudje ves čas pri sebi
sedem kamnov za vseh sedem osnovnih čaker. Jaz priporočam zmernost, naj imajo pri
sebi samo en ali dva kamna. Naj si naredijo
mandalo, pa si zjutraj, ko gredo od doma, izberejo tisti kamen, ki jim tisti dan najbolj
ustreza.”
Opazila sem kristale, namočene v vodi.
Vili Rakovc: ”Temu rečemo eleksir. Voda,
obogatena z energijo mineralov, nam daje
moč, dobimo ravno prav energije, smo boljše
volje in to nam da elan, da lažje preživimo,
včasih tudi težke dneve. Taka voda ureja tudi
prebavo. Eleksir pijemo v dopoldanskih
urah.”
Kako se čistijo kristali?
Dana Rakovc: ”Priporočam, da se čistijo
samo pod tekočo hladno vodo. Že ko smo jih
našli, so bili pod zemljo in skoznje je tekla
samo voda. Določeni kristali, kot so turkiz,
malahit, hrizokola, lapis lazuli, se pa sploh
ne čistijo z vodo, ker vsebujejo baker in tudi
za eleksir jih ne priporočam. Ti se čez noč
položijo na zemljo, kjer rastejo rože. Odsvetujem polnjenje kristalov z energijo sonca in
lune. Ti minerali vsebujejo rude, različne
rude pa ne prenesejo moči sevanja sonca ali
lune, naj omenim roževec, ki vsebuje mangan, ta pa je občutljiv na svetlobo.”
Suzana P. Kovačič

Moda

Črno z belim ali belo s črnim
Črno-bela zgodba, ujeta v idejno obliko Milana Gačanoviča, je na Pekove police postavila novo kolekcijo
čevljev. S svojo veliko črno torbo se je Milanu pridružila še Mateja Glavnik.

Morda čas ni ravno pravšnji, pa vendar,
trgovine z obutvijo visokega cenovnega razreda so ne glede na čas namenjene določenim
kupcem - tistim z globokimi žepi. Znova
sta združila moči Peko in modni oblikovalec
Milan Gačanovič - Gacho. Tokrat v črno
belo zgodbi, Gacho pa je kolekcijo dopolnil
še s pasovi in modnimi dodatki. Z velikimi
devetimi unikatnimi torbami pa se je Milanovi
kolekciji pridružila še modna oblikovalka

masaža z vročimi
vulkanskimi kamni
90 minut - 39 EUR

Mateja Glavnik. Kolekcijo je poimenovala
Big Black Bag, medtem ko je Gacho že
po stari navadi kolekcijo poimenoval tudi
znotraj kolekcije same. Pojavljajo se posebna
imena in pomembno sporočilo. Tokratna
kolekcija je ustvarjena, da povezuje, združuje
in predstavlja skupni korak v boju proti
rasizmu. Tako najdemo japonska, havajska,
hebrejska, grška, egipčanska imena, Aailyah
izhaja celo iz swahilija.

Čevlje in modne dodatke Milana Gačanoviča ter torbice Mateje Glavnik odlikujeta
kakovost in eleganca. Škornji, gležnarji, salonarji - z višjimi in nižjimi petami, oblikovana
dovršenost, kakovost usnja in izdelava izpod
rok Pekovih mojstrov, dopolnjeni z modnimi
dodatki, ter dodanimi Matejinimi torbami
kolekcijo zaokrožijo v celoto z enotnim
sporočilom - črni, beli, različni, vendar vsi
enakopravni. Alenka Brun / Foto: Peko

depilacija

ličenje
nega obraza 30 EUR
oblikovanje obrvi gratis
darilni boni

VSAK
TRETJI
OBISK
GRATIS
body wrapping
ultrazvok
posamezni obisk 53 EUR
v paketu samo 23 EUR

proti celulitu z
izvrstnim ultrazvokom

masaža
pedikura klasična 23 EUR
parafinska obloga gratis

Kozmetični
salon
Petra Belančič s.p.
Škofjeloška cesta 8, 4000 Kranj

nega rok in nohtov 18 EUR
parafinska obloga gratis

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

novi umetni nohti
Magnetic 32 EUR

Naročanje med tednom
na številko 040/833 094.
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Metro trgovska družba d. d., Lava 8, Celje

Moda
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Moda

Klobuki in klobučki
Klobuk ni le modni dodatek, je lahko svojevrsten, izraža karater človeka,
ki ga nosi, in predvsem se vrača na modne steze.
Pred časom je Grand Hotel Toplice na Bledu
gostil modno revijo srbske modne hiše AMCAfrodite Mode Collection, ki sodi med vodilne proizvajalce vrhunske ženske konfekcije
v Srbiji. Modna revija je sodila v sklop največjega modnega dogodka v jugovzhodni Evropi
- Fashion Selection, ki ga dvakrat na leto prireja srbska modna agencija Fashion Select. V
okviru tega dogodka so za izbrane že četrtič
organizirali ekskluzivno modno potovanje,
imenovano Fashion Travel, katerega cilj je bil
tokrat Bled. Modna revija je obiskovalcem ponudila dva izhoda, med katerima smo si lahko
ogledali kolekcijo After the rain za jesenzimo 2008/09. Prvi del je bil delo modnega
oblikovalca Bojana Božića, drugi del so predstavljale kreacije Valentine Obradović. Ogledali smo si poslovno žensko, ki spaja nostalgijo, samostojnost in eleganco, opazovali pridih
retra, brez karo vzorca ni šlo, smo pa v kolekciji zasledili kar precej zanimivo kombiniranih
klobukov in klobučkov, ki so izvrstno dopolnjevale celostno podobo manekenk.
Alenka Brun / Foto: AMC

Lepotni studio Marti
Sodoben in prijazen Lepotni studio Marti se nahaja na Kidričevi cesti 12 na Zlatem polju.
Njegova lastnica Marti Kern pravi, da predstavlja kozmetika zanjo življenje in hobi.
IPL ELOS LASERSKA TEHNOLOGIJA:
* nekirurški lifting - pomlajevanje kože
* trajna odstranitev dlak
* trajna odstranitev pigmentnih nepravilnosti
* odstranitev aken
* odstranitev žilnih nepravilnosti

KOZMETIČNE STORITVE:
* nega obraza in dekolteja * make up za različne
priložnosti * depilacija in epilacija * pedikura in
manikura * sprostilna masaža obraza in telesa * ročna
limfna drenaža * barvanje trepalnic in obrvi * podaljševanje trepalnic * zdravljenje s kisikom * aroma terapija

DERMATOLOŠKA POSVETOVALNICA
IN OBRAVNAVA
VRHUNSKEGA DERMATOLOGA

STORITVE ZA BOLJŠE PSIHIČNO POČUTJE:
* akupunktura zdravnika - dr. z diplomo tradicionalne
kitajske medicine * refleksna masaža stopal

Naročanje:
- zjutraj od 7. do 8. ure in zvečer med 21. in 22. uro.

Urnik dela:
- od ponedeljka do četrtka popoldne po 14. uri,
po dogovoru tudi zunaj delovnega časa;
- ob petkih dopoldne od 10. ure dalje;
- ob sobotah po predhodnem dogovoru;
- ob nedeljah in praznikih za specialne redne
stranke po predhodnem dogovoru.

Marti Kern

decembra

15%

popust

s.p.

Kidričeva cesta 12, 4000 Kranj
gsm: 041/66 55 33
tel.: 0590 66 55 3
www.marti.si
E-pošta: marti@marti.si
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Vstopite v svet lepote
in osebnega zadovoljstva,
odprite vrata sreči,
ki prebiva v vas
Prihaja čas praznikov, čas, ko si vsi želimo
zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva in
ko taiste želje izrekamo tudi drugim. Včasih
je ob voščilu tako lepo, tisto dobro se
zgane v človeku, včasih pa je samo hladen
stisk roke in besede, ki smo se jih ”priučili”
za ”ta letni čas”. Ne glede na to, kako
čutimo izrečeno, veselimo se vseh dobrih
želja, pa naj bodo osebne ali iz reklamnih
sporočil. Nastavimo svojo košaro pričakovanj, naj se napolni do vrha in še čez, vse,
kar je dobronamerno, naj se v njej ustavi,
čez leto pa jo čisto počasi praznimo, malo
po malo, pa bomo zdržali vse leto. Tudi
dekleta iz Studia Ma bi želele položiti dar v

vašo košaro: iskrene želje naj vam bo lepo,
bodite srečni, zadrege, katerih vas lahko
rešimo mi, pa naj ostanejo naša skupna
vez. Vsem, ki verjamete v nas, HVALA,
vsem, ki se poslužujete naših storitev,
HVALA, vsem vam pa, ki berete tole sporočilo,
tudi HVALA.
Sreča je v malih rečeh in prebiva v velikih
ljudeh, tudi vi ste med njimi.

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2009
Mojca Zaplotnik Jamnik
in sodelavki Katja in Andreja

MEDICINSKO ESTETSKI CENTER
Tel.: 04/20 26 794
Marija Zaplotnik s. p.
BLEIWEISOVA 6, KRANJ, nebotičnik, 4. nadstropje,
delovni čas: pon. - pet.: od 8.00 do 20.00

HUJŠANJE IN OBLIKOVANJE TELESA

STROKOVNA NEGA KOŽE + STOJEČI SOLARIJ

LASERSKA EPILACIJA IN OSTALE KLASIČNE OBLIKE EPILACIJE IN DEPILACIJE

Pred katerimkoli postopkom je potrebno predhodno telefonsko naročilo

PERMANENTNI MAKE-UP: USTA, OČI, OBRVI, IZDELOVANJE TATUJEV

www.studioma-kozmetika.si

V leto 2009 vstopamo v polni zasedbi Andreja, Katja
in Mojca, srečno 2009 od vseh.

Moda, zdravje

Kakovostno, udobno
in modno
V trgovini Bambola, ki je svoja vrata odprla
v začetku novembra v Kranju, boste našli oblačila za
šport in preživljanje prostega časa.

.P%,¤'+£
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ROBIS, ROBERT STROJIN, S.P., KAMNIŠKA C. 51 A, VODICE

Blagovna znamka Bambola je na slovenskem trgu prisotna že dve leti.
Zastopa jo podjetje Robis, Robert Strojin, s. p. iz Vodic, kjer že od
nekdaj na prvo mesto postavljajo kakovost izdelanih oblačil po dostopnih cenah. Izdelki so namenjeni tako deklicam (Bambola) in dečkom
(Bimbo) kot tudi odraslim (Cover). Gre za preprosta, dovršena in predvsem udobna oblačila, ne smemo pa pozabiti, da izdelke spremljajo tudi
najnovejši modni trendi in design. Na policah trgovine Bambola se tako
bohotijo kakovostna oblačila za šport in preživljanje prostega časa za vso
družino. V sklopu ‘baby programa’ so na voljo raznobarvne hlače,
trenirke in majice s perlami in potiski za malčke. Tudi oblačila za dečke
in deklice (trenirke, majice, tunike, puloverji, krila, hlače za prosti čas ...)
odlikuje pestra paleta barv, deklice bodo še zlasti vesele letos tako zelo
modnih odtenkov lila in roza barve. Ženske in moški boste lahko izbirali
med bogato ponudbo modnih hlač in majic za šport in prosti čas. Čeprav
so cene v trgovini Bambola zelo dostopne, pa vam decembra nudijo
praznični popust na vsa oblačila. Bambola tudi za prihajajoče spomladanske dneve obljublja čudovito kombinacijo barv.

Novo: tajska masaža v Kranju

SREČNO 2009!

Izbirate primerno božično
ali novoletno darilo?
Podarite darilni bon
za kitajsko
ali tajsko masažo
v Studiu masaže Tui na!

Tui na, saj vam ob že tako ugodnih cenah do konca
leta ponujajo še 15-odstotni promocijski popust.
Tajske maserke so vam v Studiu masaže Tui na v Prenočišču Dežman na Kokrici pri Kranju na voljo vsak
dan od 9. do 21. ure, ob nedeljah pa od 14. do 21.
ure. Naročila na tajsko masažo na 04/204 51 31 in
04/204 51 42.
Odprto tudi 1. in 2. januarja 2009 od 14. do 20. ure.

Izkoristite promocijski popust (-15%) za tajsko masažo:
- tradicionalna tajska masaža celega telesa (60 min)
32,00 EUR
- tradicionalna tajska masaža hrbta (30 min)
25,00 EUR
- tajska masaža z eteričnimi olji (60 min)
40,00 EUR
- tajska masaža s toplimi zelišči (60 min)
45,00 EUR
- protistresna masaža (30 min)
25,00 EUR
- refleksna masaža stopal (60 min)
32,00 EUR
- tajska masaža za ženske po porodu (60 min)
32,00 EUR

27,20 EUR
21,25 EUR
34,00 EUR
38,25 EUR
21,25 EUR
27,20 EUR
27,20 EUR
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LINEA ALPE d.o.o., BETONOVA ULICA 2, 4000 KRANJ

Kitajski maser Xue Kui

V Studiu masaže Tui na v Prenočišču Dežman na
Kokrici pri Kranju odslej poleg kitajske masaže
ponujajo tudi tajsko masažo. Kitajsko masažo po
vrnitvi z daljšega dopusta v domovini spet izvaja
odlični maser Xue Kui. Mnogi Kranjčani vam lahko
zagotovijo, da vam bo njegova masaža prerodila
telo in duha ter pomagala odpraviti različne bolečine. Naročila sprejema po telefonu 040/352 388.
Tajsko masažo pa izvajajo štiri tajske maserke, ki so
pred prihodom v Kranj masirale v priznanih masažnih centrih na Tajskem, nekatere pa imajo tudi že
izkušnje z delom v Evropi. Najbrž že veste, da tajska
masaža pomaga predvsem k sprostitvi, ima dobre
terapevtske učinke na glavobol in bolečine v mišicah, na težave z vratom, izredno ugodno pa vpliva
tudi na pretok energije v telesu. Izkoristite izredno
priložnost in se naročite na tajsko masažo v salonu

Lepota

Naslikajte glamur
Bliža se čas posebnih trenutkov in družabnih večerov. Lahko ste
dive, usodno ali dramatično privlačne.

O vsem tem veliko pripoveduje Tina Fabjan, ena izmed znanih vodij umetnikov ličenja. Z njenim načinom ustvarjanja različnih
ženskih videzov smo se srečali od odprtju
novega izmed številnih znanih trgovskih centrov v Kranju. Diva z zapeljivimi očmi
postanete tako, da na notranji del premične
veke nanesete senčilo za veke v rjavem mat
odtenku. Tik pod obrvi pride senčilo v
zlatem odtenku, na zunanje kotičke pa precej
bronastega odtenka. Prehode med senčili
zabrišete. Nato oči občrtate s črnim črtalom
in uporabite še maskaro. Dramatično
zadimljen videz VIPovke dosežete s
senčilom za veke v nežno roza odtenku pod
obrvmi, kar oči optično poveča. Sledi intenziven nanos temno rjavega senčila na zgornjo

Elizabeta Horvat s.p., Ul. Janka Puclja 9, Kranj

PREJ
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Še lepše v najdaljši noči:
● slovesni make-up
● praznična pričeska
● umetni nohti in
poslikava nohtov
● podaljšanje las
V decembru vsaki stranki
podarimo praktično darilo.

in spodnjo veko. Senčilo proti obrvem in
zunanjim robovom oči mehko zabrišete. Oko
občrtajte z debelo linijo črtala za veke,
maskara pride na vrsto zadnja. Usodno žensko z mističnim pogledom pa ustvarja temno
rjavo senčilo, ki ga enakomerno nanesete na
spodnjo in zgornjo veko, postopoma dodajajte svetlo senčilo ob obrveh in na notranjem
delu spodnje veke. Odtenke senčil med seboj
neopazno zabrišete. Zunanje kotičke spodnje
in zgornje veke poudarite s črnim črtalom,
s katerim obarvate tudi notranji del veke
vse do solznice. Sledi še nanos maskare, za
ustnice uporabite živordeč odtenek rdečila,
pri nanosu rdečila za lica pa poudarite
ličnice. Ne pozabite še na vrat in dekolte.
Alenka Brun / Foto: Tina Dokl

POTEM

Janka Puclja 9, Kranj
Zaželeno naročanje na
04/233 50 30
Obratovalni čas:
od ponedeljka do petka
od 8. do 20. ure
ob sobotah
od 8. do 12. ure

Lepota

KOZMETIČNI SALON SPA NATURA
Ljubljanska cesta 34/C, Kranj

TEL: 04/ 287 22 33
Ulica Nikola Tesla 15, Domžale

TEL: 031/ 333 150

www.spanatura.si
NEGA OBRAZA IN TELESA
t nege z naravnimi kozmetičnimi preparati
t masaže
t THAY terapija
t depilacija
t profesionalni programi za moške

NEGA ROK IN NOG ALESSANDRO
t SPA manikura
t SPA pedikura
t podaljševanje nohtov po naravni metodi
t terapija pogrizenih nohtov

ALESSANDRO GREAT LASHES
GREAT LASHES - podaljševanje trepalnic
t dolge in goste trepalnice
t naraven izgled
t idealno tudi za posebne priložnosti
t ne potrebujete več maskare
PREJ

POTEM

Želimo vam prijetne praznike in srečno, zdravo in uspešno leto 2009.

KUPON ZA POPUST
BIS d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 34 c, Kranj

Presenetite vaše najdražje in jim podarite

DARILNI BON

-15%
VELJA ZA VSE STORITVE IN OB NAKUPU PROIZVODOV
V KOZMETIČNIH SALONIH SPA NATURA KRANJ IN
DOMŽALE. KUPON VELJA DO 31.01.2009

www.bis.si
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Moda, zabava

Prednovoletni on in ona
Preprosta eleganca v številnih kombinacijah je ena od lastnosti mode
za slovesne priložnosti.
Vedno izbiramo obleko glede na slavnostni
dogodek. Za ženske je morda stvar lažja le do
tiste meje, ko se pred njo pokaže triindvajset
možnih črnih oblek in izbor najljubše
postane zapleten.
Preprosta eleganca v številnih kombinacijah je ena od lastnosti mode za svečane priložnost. Nevsiljivi dodatki, ki dajo
oblačilom svojevrsten pečat, so zelo

pomembni, saj velja, da so pri celotni
podobi pika na i prav pravilno izbrani dodatki. Večerne torbice, šali iz lureksa,
lakasti ali z bleščicami okrašeni pasovi ter
ustrezni čevlji.
Izbira garderobe pa nikakor ni samo ženska stvar, tudi moške zanima, kaj jim svetujejo tisti, ki ustvarjajo modo. Če vabilo od
vas zahteva ‘black tie’, ste dolžni obleči

RADIO KRANJ, d.o.o., Stritarjeva ul. 6, Kranj

MOBILIA PLUS, d.o.o., Stara Loka 131, Škofja Loka

smoking. Če gostitelj prireditve od vas ne
zahteva določenega oblačila, v prednovoletnem času oblečete temno, najbolje črno
obleko, ki naj ji ne manjka elegantnega
sijaja. Sijajni materiali so zelo zanimivi in
aktualni, od vas pa terjajo dodatno pazljivost pri izbiri srajce in kravate, ki je sicer
postala že individualna odločitev in ni več
obvezen modni dodatek.
Srajca v prednovoletnem času lahko pokaže
kaj več - klasično belo srajco zamenjajte s
svečano v temni ali srebrni barvi. Če se raje
držite ‘bele navade’, izberite različico, ki se
bo tematsko povezovala z izbrano obleko,
bodisi s sijajem ali primernim žakardnim
vzorcem.
Pri dodatkih lahko uporabite manšetne
gumbe, ki niso več le zgolj statusni simbol,
ob slovesnih priložnostih pa izberite modne
linije pasov v usnju, usklajenimi s čevlji, ki
naj ne bodo klasične oblike.
Alenka Brun / Foto: Vögele, Sens
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Trgovina z rabljeno
otroško opremo
Donova 2, Medvode, tel.: 01/3616 126

❄

VSEM VOŠČIMO SREČNO NOVO LETO

❄

lepotne
skrivnosti
Piše: Tania Mendillo

Bomo po novem brez gub
in maščobnih blazinic?
Vam je znana izpolnitev lepotnega ideala, ki v prvi vrsti sloni na mladostni svežini,
obrazu brez gub tudi pri petdesetih in telesu, ki ima povsem gladko kožo, maščevja pa le za okus. Telesna vadba pa je današnji zaposleni ženski minimalno odmerjena, zato nam kozmetična industrija ponuja vedno nove možnosti, tudi tistim, ki
ne želijo posegati po farmakoloških pripravkih, kot so polnila za glajenje gub in
drugi takšni, ki celo topijo maščobo.

LPG Endermologija R
Metoda je imenovana lipomasaža in je
nekirurška in neinvazivna terapija, ki
učinkovito odpravlja celulit in oblikuje
telo ter izboljša tonus in strukturo kože
in podkožnega tkiva, tudi na predelih,
kjer je maščobno tkivo, ki je odporno na
dieto in telovadbo.
Kako deluje?
Terapija se začne z določanjem področij
z nakopičeno maščobo, celulitom in
ohlapno kožo. Nato se na LPG oblačilu, ki
ga stranka nosi ves čas terapije, označi

smeri gibanja. Neodvisno motorizirani
valji v ‘Keymodulu’ omogočajo izbiro stimulacije, ki bo najbolj ustrezala posamezni stranki. ‘Roll’-up za preoblikovanje
telesa in odpravljanje celulita, ‘roll-out’ za
čvrstost kože in ‘roll-in’ za odpravljanje
nakopičene trdovratne maščobe.
Z uporabo različnih gibov in tehnik se
tako aktivirajo adipociti ali maščobne
celice, s tem pa se spodbudi lipoliza ali
razgradnja maščobnih celic, stimulirajo
se fibroblasti; to so celice veziva, ki tvorijo
kolagenska vlakna, kar poveča čvrstost
kože. Tako se odpravljajo nakopičene
maščobe, pospešuje pa se tudi izmenjava tekočin. Prvi rezultati so vidni že po 5-6
terapijah.

In gube na obrazu?
Ko koža izgubi svojo gostoto, se začnejo
pojavljati znaki staranja: linije, gube,
ohlapna koža ter razširjene pore. Novodobna tehnika, ki ne zahteva kirurškega
posega, obljublja pa vidne in osupljive rezultate, je liftmasaža. Edinstvena tehnika,
s katero na naraven način stimuliramo

fibroblaste, celice, ki so odgovorne za
proizvodnjo kolagena in elastina. S tem
se ta vlakna krepijo, koža postaja gostejša, bolj čvrsta, prožna, gube se gladijo,
pore ožijo, polt pa je bolj sijoča.

Kam torej po mladost
in LPG terapije?

TAG TRADE, d.o.o., Hotemaže 56, Preddvor

Glamur International d.o.o., Kranj, Glavni trg 13, Kranj

V Kranju vse omenjene terapije izvajajo v
STUDIU SONCE, na Likozarjevi 28.
Preverila sem, kako terapije potekajo.
V STUDIU SONCE so mi povedali, da
na brezplačnem posvetu sestavijo program 12 terapij. Program obsega tudi
napotke za pravilno dieto in nadaljnjo
zdravo prehranjevanje. Na posvet se
lahko naročite po tel.: 04/235 44 00.

Likozarjeva 28, Kranj, telefon: 04/235 44 00
e-mail: sonce@studiosonce.com
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modni KOTIČEK
Izbor oblačil, priprava, fotografije: Tania Mendillo

www.glamslam.si

PREOBRAZBA V
HIŠI LEPOTE SAMO
IN TANIA

HELENA
pred preobrazbo

Petinštiridesetletna Helena si je bolj kot
vse drugo želela enkrat doživeti pravo
stilsko preobrazbo. S stilistko Tanio Mendillo
se je odpravila v kranjske trgovine, kjer sta
izbrali oblačila, potem pa še v Hišo lepote
Samo in Tania na obdelavo pričeske in
ličenje. Pomerjanje oblačil v različnih
trgovinah ji je bilo zelo všeč, urejanje
pri-česke in make upa ravno tako,
fotografiranje pa se ji je zdelo naporno.

TIGI
Curls Rock
Leave in
Moisturizer
vlažilni serum
za kodre

TIGI
Curls Rock
Curl booster
pena za
aktiviranje
kodrov

Krilo in majica ORSAY
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Glamur International d.o.o., Kranj, Glavni trg 13, Kranj

Frizer Samo je ustvaril igrivo pričesko.

Moda
Tania je poskrbela za naravni make up.

Kavbojke,
obleka in bluza
XANAKA
Torba XANAKA
Čevlji BATA

HIŠA LEPOTE
SAMO IN TANIA
Te l : 0 4 2 3 6 4 4 7 0

pričeske
styling in make up
delavnice ličenja
permanentni make up

Glamur International d.o.o., Kranj, Glavni trg 13, Kranj

TIGI senčilo
TIGI
korektor

TIGI
rdečilo za lica

Hlače,
bluza, ogrlici
ORSAY

K R A N J Č A N K A - 49

Kultura

Knjiga besniških družin
Zgodovina 150 besniških domačij odslej dokumentirana tudi v knjigi. Izjemna knjiga avtorice
Marije Šolar ima naslov Naše korenine, Album besniških družin z rodovniki.
Knjigo je prinesel sam Miklavž v petek
zvečer, je v duhovitem tonu povedala avtorica knjige Naše Korenine, Album besniških
družin z rodovniki, Marija Šolar. Knjigo je
pred polno dvorano Gasilnega doma v Besnici prvič javno predstavila v petek. Predstavitev so popestrili igralci dramske skupine KD
Besnica, ki so pod mentorstvom igralca Pavla Rakovca v igri in besedi predstavili utrinke iz življenja besniških družin v prejšnjem
stoletju. O knjigi je med drugim spregovoril
tudi predsednik rodoslovnega društva Peter
Hawlina, ki je dejal, da gre za izjemno knjigo. Osrednja osebnost večera je bila seveda
Marija Šolar. ”Osem let je že od prve ideje,
da bi zbrala rodovnike besniških družin. Najprej pa sem se lotila rodovnikov moje mame
in očeta, Šemnove in Špančeve družine,” je
povedala Šolarjeva.
Knjiga se začne s prvimi številkami v
Spodnji Besnici in jo beremo vse do hiš in
domačij v Zgornji Besnici. Avtorica je obdelala in popisala 150 družin, tako rekoč vse
družine, ki so na tem področju živele vsaj rod
ali dva. Najstarejši rodovnik tako sega tja do
leta 1730, meja za uvrstitev v album pa je
bila letnica 1950. Vsaka domačija je predstavljena s hišnim imenom, fotografijo hiše,
če le-te ni bilo, jo je po spominu narisal slikar Franc Bešter. ”V močnem tisku sta najstarejša znana gospodar domačije in njegova
žena, sledijo njuni otroci in vsak, ki je z družino prevzel kmetijo, je prav tako v močnem
tisku,” razlaga Šolarjeva in dodaja, da je največ podatkov črpala iz tako imenovane knjige duš (Status Anemarum), ure in ure pa je
preživela ob arhivu v domači fari in pa v
Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Po pomembnejših podatkih, imenih in letnicah na
prvi strani na drugi sledijo fotografije posameznih članov rodbine, fotografije s porok,
birm in podobnih priložnosti, ob katerih so se
ljudje radi slikali.
”Veliko je bilo terenskega dela, saj sem material zbirala od hiše do hiše, iskala naslove tistih, ki so se odselili, pri ljudeh dobila veliko

Vnukinja Zala je vseskozi budno spremljala, kaj piše njena babica, avtorica knjige Naše korenine Marija Šolar.
slik, s pomočjo starejših ugotavljala, kdo je na
slikah ... Lahko rečem, da so me v veliki večini hiš sprejeli z navdušenjem in že takoj spraševali, kdaj bo knjiga izšla, da je nikakor ne
smejo zamuditi.” Šolarjeva je ob zaključku redakcije za knjigo poskrbela, da je fotografije in
podatke o rodbini dokončno potrdil vsaj en
član družine. Knjiga, ki jo je lično oblikoval
Pavel Rakovec in so jo natisnili v Tiskarni Jagodic, obsega več kot 330 strani, v njej pa je
kar 1300 fotografij. Šolarjeva je v zelo zahteven založniški projekt vložila precej denarja in
dela, pomagali pa so ji tudi nekateri pokrovite-

Prvih 110 kranjskega pihalnega
V soboto, 13. decembra, ob 19. uri bo v dvorani nove ekonomske
šole na Zlatem polju jubilejni koncert Pihalnega orkestra Mestne
občine Kranj. Za slovesno priložnost so v orkestru pripravili še
posebej zanimiv program, kot gost pa bo na koncertu nastopil Oto
Pestner. V programu bomo slišali skladbe, kot so Hello Dolly, Hercules, Castles in Spain, Bessarabyanke, Perpetuum mobile, pa
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lji. Cena ene knjige je 50 evrov, kot je povedala avtorica, pa ima več kot pol naklade že prodane, saj je skoraj ni stare besniške družine, ki
ne bi želela ”Naših korenin” imeti doma.
Knjiga je nedvomno eno temeljnih del o
zgodovini besniške doline in je kot taka pravi unikum ne le na Gorenjskem, ampak tudi
v Sloveniji. Avtorica je v knjigi ohranila marsikatero družino, ki se je odselila in že dolgo
ne živi več v Besnici, prav tako pa bodo na
fotografijah ohranjene tudi hiše, ki jih danes
ni več.
Igor Kavčič

skladbo Racman Jaka in pozavna, znameniti Joplin’s Ragtimes - ki
ga je posebej za slavnostni koncert priredil Tomaž Završnik, ne bo
manjkala zimzelena Čez Šuštarski most, slišali bomo Hoch Heidecksburg Marsch, kot solist na klarinetu se bo predstavil Tomaž
Kukovič, pet skladb pa bodo izvedli tudi skupaj z Otom Pestnerjem.
Praznovanju se bo pridružila tudi plesna swing skupina ‘Meule u
rt’, ki bo zaplesala ob Fomovi Hello Dolly. Dirigent Matej Rihtar
bo tokrat kot dirigent ”poveljeval” orkestru, ki je danes po letih
glasbenikov mlad, po imenu pa eden starejših v Sloveniji. I. K.

Kultura

Gimnazijke pevke blestijo
Dekliški zbor Gimnazije Kranj odlično nastopil na tekmovanju Franz Schubert na Dunaju.

izrazili zaupanje že s tem, ko ga izbrali za enega od sedmih sodelujočih zborov na uvodnem koncertu. Zbor je na tekmovanju prejel tudi
nekaj vabil za nastope in tekmovanje v prihodnje. Tako se bodo na naslednjem mednarodnem festivalu gotovo pomerili že v prvi polovici
leta 2009. Dekleta februarja čaka sodelovanje na seminarju za ženske
zasedbe na temo jazz, pop in muzikal, ki ga bosta v Ljubljani vodila
švedska glasbenika Berglund in Sjoberg. Zbor je povabljen tudi kot
eden od demonstracijskih zborov. V sklopu seminarja bodo gimnazijke izvedle samostojni koncert, program s koncerta pa bomo predstavile tudi poslušalcem v Kranju. Igor Kavčič
OŽIVLJANJE STAREGA KRANJA

NAJ ŽIVI TAVČARJEVA!
ŠT. 4
V starodavnem, trdnem jedru Kranja,
visoko nad žuborečo reko, daleč in blizu zvezd,
v tesni uličici, v družbi veselih ljudi,

se sem in tja kaj luštnega zgodi.
4. ulična prireditev v Tavčarjevi ulici
bo v petek, 19. decembra 2008,
od 19. do 22. ure.
Ulico bomo ne glede na vreme oživili z lutkarji, s
stand up komiki ”Komikazami”, z ansamblom ”The Poušters”
in decembra nepogrešljivim dedkom Mrazom.
Organizator:
Hiša ustvarjalnih dejavnosti Puhart,
v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj
in s sosedi v Tavčarjevi ulici.
Projekt so podprli:
Mestna občina Kranj, Gorenjski glas, Pošta Slovenije
in zavarovalnica Adriatic Slovenica.
V času prireditve bo Tavčarjeva ulica zaprta za promet.

Prijazno vabljeni

PETRA KEJŽAR, s.p., Vrečkova ul. 3, Kranj

Pred nedavnim je na tekmovanju pevskih zborov na Dunaju, ki se
imenuje po skladatelju Franzu Schubertu, nastopil Dekliški pevski
zbor Gimnazije Kranj pod vodstvom Primoža Kerštanja. Gre za zelo
kvalitetno tekmovanje, ki privablja zbore z vsega sveta in je letos potekalo že petindvajsetič. Tekmovanje je potekalo v Konzerthausu in v
dveh cerkvah: Votivkirche ter Minoritenkirche, udeležilo pa se ga je 29
zborov iz šestnajstih držav (Evrope, Venezuele, Singapurja in Koreje).
Dekleta s kranjske gimnazije so tekmovala v kategoriji sakralne
glasbe in kategoriji G (mladinski zbori). Za nastop v sakralnem delu
je gimnazijski zbor pripravil skladbe Ave Maria Lucijan Marije Škerjanca, Bogorodice Devo Sergeja Rahmaninova in I lest ne Nancy
Grundahlove, ter za nastop prejel 22,3 točke (od 30), kar je pomenilo četrti rezultat med 16 tekmujočimi zbori in zlato diplomo stopnje
2. V kategoriji mladih zborov so punce pele skladbe Der Wassermann Roberta Schumanna, Šče wtičace so snuwale Ambroža Čopija,
Jaz bi rad cigajnar bil Tadeje Vulc in Las Amarillas Stephena Hatfielda. Za ta nastop so dekleta prejele 24,58 točke, kar jim je prineslo
drugo mesto in še eno zlato diplomo stopnje 5. Ta točkovni dosežek
je bil hkrati tretje najboljše število podeljenih točk na tekmovanju, kar
je zbor uvrstilo tudi v tekmovanje za veliko nagrado, kjer je vsak od
desetih zborov predstavil dve a cappella skladbi, ki nista smeli biti iz
tekmovalnega programa. Zbor je pel skladbi Jezus in ajdovska deklica Pavleta Merkuja in Johnny said no Vijay Singh. Najboljši je bil
nemški zbor Kammerchor am Wuerzburger Dom, ki je tako postal
absolutni zmagovalec tekmovanja.
Kot je povedala mentorica zbora Barbara Kušar, je dekliški zbor
svoje načrte na tekmovanju v celoti uresničil, saj so prejeli dve zlati
diplomi in z nastopom poželi tudi številna priznanja strokovne žirije
in obiskovalcev. Razveseljuje tudi dejstvo, da so organizatorji zboru
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Vsi brez rokavčkov
Starejše skupine otrok kranjskih vrtcev imajo tečaje plavanja v okviru športnega programa Zlati sonček.
Takole ponosno (na sliki) je starejša skupina otrok vrtca Čenča v Kranju pokazala diplome, ki so jih prejeli po zaključku plavalnega tečaja. Sedem dopoldnevov v novembru
so pod vodstvom izkušenih učiteljev plavanja
nabirali plavalno znanje v pokritem bazenu v
Kranju. Tečaj vsem starejšim otrokom kranjskih vrtcev plača Mestna občina Kranj, strošek staršev je organiziran prevoz do bazena.
Plavanje je le ena od dejavnosti športnega
A programa Zlati Sonček, namenjen vrtcem,
ki na državnem nivoju poteka pod okriljem
ministrstva za šolstvo in šport. Za vključitev
v A program (izleti; plavanje; rolanje, kotalkanje ali kolesarjenje; smučanje ali drsanje in
spretnost z žogo) dobi otrok malo modro medaljo, če se vključi v vadbo štirih nalog izmed petih. S tem se predvsem želi vzpodbuditi gibanje že najmlajše populacije. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom. Za opravljeno
nalogo dobi otrok še nalepko, ki jo sam prilepi v knjižico Zlati sonček.
Nad plavalnim tečajem - v tem času so imeli tudi že tečaj drsanja - so bili malčki iz Čen-

če navdušeni. ”Preden smo šli v vodo, smo
telovadili, zato da smo ogreli mišice in da
smo potem lahko hitreje plavali,” je povedala
Jera Kočevar. Andraž Csipö je povedal: ”V
vodi smo bili vsi brez rokavčkov.” Nace Komovec pa: ”Prej sem že znal plavati žabico,

PILATES BODY STUDIO - studio, kjer se izvaja funkcionalna
vadba za izboljšanje psihofizičnega počutja vsakega posameznika.
Individualno in skupinsko vadbo kvalificirani inštruktorji pod
vodstvom začetnice body tehnike v Sloveniji Barbare Tavčar,
izvajajo za potrebe rekrativne populacije, vrhunskih športnikov in
rehabilitacije. Za vpis v naše programe ali konzultacije pokličite
040 / 784 131

Barbara Tavčar s.p.

Izkoristite praznični čas in vašim najbližjim podarite DARILNI
BODY PILATES BODY STUDIA za individualno ali skupinsko
vadbo, masažne in druge sprostitvene tehnike in svetovanja. Ko
bodo vaši najbližji izkoristili naš darilni bon, bodo izvedeli, kako
funkcionira njihovo telo, ugotovili morebitne vzroke bolezenskih
stanj, izboljšali njihovo počutje, izgled in samozavest.
V Pilates Body studiu Kranj in
Portorož poteka razpis za zaposlitev oziroma delo preko študentskega servisa. Vsi, ki ste pripravljeni
delati v ambicioznem in motiviranem kolektivu, ne izpustite možnosti za izobraževanje in zaposlitev.
Posebej vabljeni tisti, ki imate izkušnje na področju fizioterapije,
gimnastike, plesa, borilnih veščin,
aerobike, fitnesa, klasičnega pilatesa in joge. Preizkus bo potekal v
drugi polovici januarja, do takrat
pa pričakujemo vaš življenjepis, ki
nam ga posredujte na naslov:

A & B BODY
PILATES STUDIO,
Hrastje 155, 4000 KRANJ
s pripisom
”prijava na razpis” ali
preko elektronske pošte
info@pilatesbodystudio.cm
(zadeva: prijava na razpis)

www.pilatesbodystudio.com, info@pilatesbodystudio.com
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zdaj sem se naučil še raketo na hrbtu.” Janja
Šinkovec je razložila nekaj ”novih” izrazov:
”Ko je naš učitelj rekel valovi, smo se morali prijeti za rob, ko je rekel morski pes, smo
morali hitro iz vode, ko je rekel dež, smo se
špricali z vodo ...” Suzana P. Kovačič

Inline hokejska liga v Šenčurju
Tudi letos že tradicionalno poteka inline hokejska liga v športnem centru Protenex v Šenčurju. Pod okriljem športnega društva
RIHL z Jesenic se je zbralo deset ekip z zanimivimi imeni: trenutno vodilni Milci PVC Okna Luftarji, Dobravski Rangerji, MamuTi, Kavarna Zlato Polje, HK Kavke, Black Steelers, Iskre KŠK,
ŠD Pumpe, Tenis Pub Hudiči in kot zadnji na lestvici IHK Risi.
Tekme potekajo vsako nedeljo skozi večino dneva, prav vsaka tekma pa je zanimiva za ogled. Včasih k napetosti veliko prispeva
tudi relativno majhno igrišče, saj se rezultati večkrat hitro obrnejo, pa tudi med igralci najdemo kar nekaj nekdanjih odličnih hokejistov ter seveda tudi kvalitetne samouke. Liga bo potekala po
sistemu devetih krogov in končnice, ki bo trajala vse do finala 1.
marca 2009. Obeta se torej veliko borbe, atraktivnih potez ... ter
zapolnjenih hokejskih nedelj. Č. S., foto: Tina Dokl
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Aerobika ni samo za ženske
Vodena skupinska vadba ob glasbi je sestavljena iz aerobnega dela in vaj za krepitev telesa.
”Aerobika je primerna za vse. Res pa je, da
na vadbo hodijo predvsem ženske,” pravi
Mateja Habjanič, vaditeljica aerobike v
Prošportu ter dodaja: ”Pri aerobiki gre za aerobno vadbo, ki pripomore k ohranjanju
zdravja, izgubljanju telesne maščobe, izvajamo pa tudi vaje za krepitev telesa, vaje za
boljšo gibljivost.”
Vadba je večinoma sestavljena iz dveh delov. ”Prve pol ure je aerobna vadba, kar pomeni vadba na stepu ali izvajanje koreografije na tleh, drugi del pa je namenjen vajam za
krepitev telesa, kjer lahko uporabljamo različne rekvizite, na primer uteži,” pravi Mateja. Med vadbami, ki so že vsa leta zelo popularne, je TNZ: vadba za krepitev trebuha, nog
in zadnjice, v zadnjih letih pa je veliko zanimanja tudi za pilates. Bistvo tovrstne vadbe
je krepitev mišic trupa - centra, mobilizacija
hrbtenice ter izboljšanje amplitude gibanja,
torej gibljivost. Pogosto vprašanje je, katero
vrsto aerobike izbrati glede na našo telesno
pripravljenost. Mateja Habjanič odgovarja:
”Vse vadbe so primerne za vse, saj vedno pokažemo lažje in težje možnosti izvajanja
vaje. Bolje pripravljene vajo izvedejo na tež-

tetno športno obutev, majico, hlače, brisačo.
Pomembno je predvsem to, da se v izbrani
športni opremi počutite udobno. In kolikokrat na teden naj bi obiskovali aerobiko? ”Zaželeno je dva do trikrat na teden. Večkrat kot
je, bolj je vadba učinkovita za oblikovanje telesa in porabo maščob,” svetuje Mateja, ki
pravi, da so rezultati vidni že kmalu: ”Najprej je razlika v počutju. Izgubljati začnete
tudi telesno maščobo, ste v boljši kondiciji in
posledično je lažje tudi izvajanje vaj.”
Maja Bertoncelj

Plavanje za dojenčke

Mateja Habjanič, vaditeljica aerobike v Prošportu
ji način, slabše pripravljene pa na lažjega.
Vsak dela po svojih zmožnostih.”
Kot pri vseh športih, je tudi pri aerobiki potrebno imeti ustrezno opremo: čisto in kvali-

Akademija za gibanje Migimal v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije v januarju v Kranju organizira vadbo v vodi za dojenčke in malčke. Uvodno predavanje za
starše z naslovom Plavanje dojenčkov in
malčkov bo v torek, 23. decembra, ob 17.
uri na Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju v prvem nadstropju. Predavanje je
brezplačno. S. K.

V Prošportu tudi savne

PROŠPORT center

V Prošportu v Stražišču se obiskovalcem trudijo ponuditi
čimveč. Fitnesu, ki je popolnoma obnovljen, aerobiki in uricam
za otroke so dodali še wellness ponudbo: pedikuro, manikuro,
depilacijo, masaže, solarij, modno ličenje in savne.
V Prošportu lahko obiščete tri vrste savn:
◆ Finsko savno, ki predstavlja tradicionalno obliko potenja;
◆ Aromatično savno, ki deluje na enakem principu kot navadna finska, razlika pa je v tem, da je zrak odišavljen z raznimi aromatičnimi dišavami;
◆ Infra savno, ki zmanjšuje utrujenost, sprosti um in telo ter
odpravlja stres.

ker živimo zdravo ...

FIT TIM d.o.o., Jernejeva 12, Kranj

V prostoru se nahaja tudi dovolj velik pretočni masažni bazen
s toplo vodo.

PROŠPORT center, Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, 4000 Kranj | 04/231 02 40 | www.prosport.si
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Zanimivi kranjski plezalni dnevi
Prejšnji konec tedna je kranjski AO pripravil 3. plezalne dneve, gledalci pa so lahko spremljali zanimive
obračune v steni in uživali v prijetnem druženju.
Tržičan Klemen Bečan je v najmočnejši
članski konkurenci znova dokazal, da je trenutno naš najboljši, Anže Štremfelj (AO
Kranj) in Jure Bečan (ŠPO Tržič) pa sta dosegla povsem enako višino, a je - zaradi boljšega rezultata v kvalifikacijah - drugo mesto
osvojil Anže. Med starejšimi deklicami je
zmagala domača tekmovalka Katarina Fon,
tesno za njo je bila Tina Šušteršič (obe AO
Kranj). Med starejšimi dečki je do najvišjega
oprimka priplezal Jure Raztresen, na drugo
mesto se je uvrstil Janez Svoljšak (oba PK
Škofja Loka). Prva med kadetinjami je bila
Ana Veternik (ŠPO Tržič), druga Ajda Rojc
(PK Škofja Loka). Najboljši med kadeti je bil
Urban Primožič (PK Škofja Loka), drugi pa
Izidor Zupan (PAS Gamsi Hrastnik). Med cicibankami je prvo mesto dosegla Julija Kruder (ŠPO Celje), druga pa je bila Maruša Fon
(AO Kranj). Med cicibani je zmagal Luka
Drolc (AO Kamnik), drugi pa je bil Domen
Kolenko (PK Škofja Loka). Med mlajšimi
deklicami je zmagala Jera Lenardič (AO
Kranj), Anja Murko (PAS Gamsi Hrastnik),

Katja Kadič (ŠPK Andreja Kokalja) in Maša
Pučko (AO Kranj) pa so se vse uvrstile na
drugo mesto. Še bolj napeto je bilo pri mlajših dečkih, saj sta, kljub super finalu, skupaj
slavila Dominik Fon (AO Kranj) in Rok Mokorel (ŠPO Domžale).
”Čeprav je bilo v Kranju kar 220 tekmovalcev vseh kategorij, pa plezalni dnevi tudi letos niso bili zgolj tekma za državno prvenstvo, pač pa je bil ves čas možen test plezalnikov, zakonca Tanja in Andrej Grmovšek sta
v zanimivem predavanju predstavila svoje
dosedanje plezalne dosežke, predstavili pa so
se tudi fotografi iz natečaja ‘Oprimki, stena
in ščepec norosti’. Otroci so bili najbolj zadovoljni v otroškem kotičku, najboljše smo
nagradili z majico. Kljub napornemu tekmovanju se je vsem prilegla sprostitev in tradicionalna vseslovenska alpinistična zabava z
Unimogsi,” je v imenu organizatorjev povedala Tina Križnar in že sedaj povabila na 4.
plezalne dneve Kranja čez leto dni.
Vilma Stanovnik,
foto: Črt Slavec

Gledalci so na kranjski tekmi uživali v spretnostih
plezalk in plezalcev.

Tekmovali so v Špelin in Vesnin spomin
V spomin Špele Rebolj, ki je umrla v letalski nesreči na Korziki leta 1981, in v spomin
Vesne Praprotnik, ki je umrla v prometni nesreči tri leta za njo, kranjski plavalni klub
Merit Triglav vsako leto pripravi tekmovanje, na katerem se merijo mladi upi plavanja
iz Slovenije in tujine. Tudi letos je bilo tako,
le da so tekmovanje izkoristiti še za preizkus
forme ostalih tekmovalcev in tekmovalk, ki
jih ta konec tedna čaka nastop na evropskem
članskem prvenstvu na Reki. Tako je skupaj
nastopilo več kot sedemsto petdeset plavalcev in plavalk.
”Videli smo kar nekaj rekordov, reprezentantu Matjažu Markiču pa smo omogočili
nastop izven konkurence na 50 metrov prsno, kjer je plaval drugi rezultat v Sloveniji in
tretji na svetu,” je poudaril predsednik PK
Merit Triglav Kranj Darijan Petrič. Koprski
plavalec Matjaž Markič je bil zadovoljen
tudi z rezultatom na 100 metrov prsno, ko je
razdaljo prvič preplaval v manj kot minuti,
še bolje (59,45) pa je na isti razdalji plaval
član domačega kluba Emil Tahirovič.
Na mitingu sta bili zanimivi tudi obe spominski tekmi. V Vesnin spomin so tekmovalci in tekmovalke plavali na 100 metrov
delfin, v Špelin pa na 800 metrov prosto. Na
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Najboljši na spominski tekmi v disciplini 800 metrov prosto (od leve proti desni) Urša Bežan, Jan Karel
Petrič, Nika Karlina Petrič, Teja Zupan in Anže Čuden. Ob tekmovalcih je Špelin brat Jaka Rebolj, ki jim je
podelil pokale, na sliki pa manjka Luka Turk.
100 metrov delfin je zmagal Ondrej Keleb
(Kometa Brno), pred Alešem Aberškom
(Merit Triglav Kranj) ter kadetom Aleksom
Koštomajem (Ilirija), ki je postavil kadetski
rekord tako na 100 metrov delfin kot na 200
metrov mešano. V ženski konkurenci je na
100 metrov delfin zmagala Katja Hajdinjak
(Olimpija), druga je bila Uschi Halbreiner
(Wolfsberger Schwimm), tretja pa Klara
Vaclavikova (Kometa Brno). Na 800 metrov

prosto je v moški konkurenci zmagal Luka
Turk (Žito Gorenjka Radovljica), drugi je bil
Jan Karel Petrič, tretji pa še en domači plavalec, Anže Čuden. Med dekleti je bila najboljša Nika Karlina Petrič (Merit Triglav
Kranj), druga je bila njena mlajša klubska
prijateljica Urša Bežan, tretje mesto v spominski tekmi pa je osvojila radovljiška olimpijka v daljinskem plavanju Teja Zupan.
Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl
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Mladi navdušeni za hokej
Odkar je v Kranju nova ledena dvorana, je v njej živahno od jutra do poznega večera, pri HK Triglav pa
v najmlajši kategoriji od jeseni vadi kar 78 hokejistov.
”Za nas je bil letošnji avgust ”zgodovinski”,
saj smo v Kranju prvič, odkar obstaja hokejski klub, na domačem ledu lahko začeli trenirati že ob koncu poletja. To je bil velik dogodek za vse kranjske ledene športe in ob tem
gre velika zahvala upravljavcem, predvsem
Martinu Odru. Tako smo po mesecu drsanja
lahko hitro ujeli ostale ekipe in začeli nizati
dobre rezultate v vseh kategorijah,” pravi
vodja strokovnega sveta pri Hokejskem klubu
Triglav Gorazd Drinovec, ki skrbi tudi za
člansko moštvo.
”Člani so v razširjenem državnem prvenstvu trenutno na tretjem mestu, kar je pričakovani rezultat. Izredno so presenetile članice, ki vodijo v razširjenem avstrijskem prvenstvu, pa tudi ekipa do 20 let, ki igra v ligi
Alpe-Adria z avstrijskimi ekipami in ekipo
Medveščaka. Prav tako nad pričakovanji tekmujemo v mladinskih kategorijah, saj po šestih letih brez domačega drsališča skušamo
čim hitreje nadomestiti škodo. Tako vse bolje
igrajo mladinci, pa tudi ekipa kadetov, v kateri je ostalo le dvanajst fantov. Tudi fantje v
kategoriji dečkov in mlajših dečkov zmagujejo, čeprav je bilo na začetku sezone zlasti pri
mlajših nekaj težav,” o rezultatih po prvem
delu sezone pravi Drinovec, ki pa je navdušen nad velikim zanimanjem mladih, ki so se
v zadnjem letu vpisali v klub.
”Imam največji vpis mladih hokejistov v
celi Sloveniji, saj imamo v klubu kar 78 na

Najmlajši Triglavovi hokejisti pridno vadijo na domači ledeni ploskvi v Kranju.
novo vpisanih fantov. S tem smo zelo zadovoljni, saj je res lepo na ledu videti toliko
mladih nadebudnežev. Morali pa smo seveda
poskrbeti za strokovno usposobljene trenerje.
Tako vsi trenerji prihajajo iz Fakultete za
šport in imajo pravi pedagoški pristop do
otrok, njihovo navdušenje pa je za nas pokazatelj, da se v klubu dela dobro in kvalitet-

no,” tudi pravi Gorazd Drinovec in dodaja,
da v klub še vedno vpisujejo mlade, rojene
leta 1997 in mlajše. Če ima kdo od mladih še
željo učenja hokeja, lahko še pride v novo ledeno dvorano Zlato polje vsak ponedeljek in
četrtek ob 17. uri.
Vilma Stanovnik,
foto: Tina Dokl

Gregor zmagal z novim rekordom
Gregor Jankovič iz Britofa pri Kranju je prejšnji teden na mednarodnem prvenstvu v Postojni tezno leže dvignil kar 240 kilogramov
in z najboljšim dosežkom tekmovanja ter svojim osebnim rekordom
zanesljivo premagal vse tekmece iz Slovenije in tujine. Da je bila nje-

Gregor Jankovič je slovenski državni prvak v disciplini tezno leže, na mednarodnem prvenstvu v Postojni pa je prejšnji teden dvignil kar 240 kilogramov.

gova zmaga res fantastična, je dokaz podatek, da je drugouvrščeni
Peter Mihovec dvignil kar 35 kilogramov manj. ”Trdo sem treniral za
to tekmovanje, saj sem si želel izboljšati rezultat iz pomladanskega
državnega prvenstva, ko sem dvignil 207,5 kilograma. Program treninga mi je napisal nekdaj izkušeni tekmovalec triatlona moči Oskar
Cergol, po njem pa se pripravljam že od julija naprej,” pravi Gregor.
”Moj načrt je, da do pomladi svoj sedanji rezultat še izboljšam in
poskušam postaviti nov slovenski državni rekord. Sedaj znaša 252,5
kilograma in je v lasti Borisa Miloševiča, jaz pa si želim dvigniti 255
kilogramov,” pravi 31-letni Gregor Jankovič, ki je sicer zaposlen na
Petrolu, poleg tega pa pomaga tudi v lokalu, saj so nagrade na tekmovanjih v dviganju uteži zgolj simbolične. ”Za zmago v Postojni
sem dobil pokal in nekaj simboličnih praktičnih nagrad, tako da nagrade še zdaleč ne pokrijejo stroškov vadbe. Najemi telovadnic so
dragi, tako da največ treniram pri prijatelju v garaži. Zavedam se, da
je za take napore pomembna tudi psihološka priprava in tej bom v
prihodnje posvečal še več pozornosti,” dodaja Gregor, ki seveda
mora skrbeti, da se pravilno prehranjuje, najbolj pa prisega na ogljikove hidrate. Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl
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Avto

Občutek vetra v laseh
Audi postavlja na ceste novi A5 in S5 Cabriolet.
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Nemški Audi je na avtomobilskem salonu
v Bologni premierno predstavil novi A5 in
S5 v kabrioletski izvedbi. Pod motornim pokrovom S5 Cabrioleta je tudi novi 3,0-litrski
šestvaljni motor s tlačnim polnjenjem in direktnim vbrizgavanjem bencina. Za osnovni
model 1.8 TFSI s 118 kW (160 KM) in 6stopenjskim ročnim menjalnikom bo v Nemčiji treba odšteti od 37.300 evrov dalje, prvi
primerki bodo naprodaj v drugem četrtletju
2009.
Kot vsi Audijevi modeli kabrioletov ima
tudi novi A5 Cabriolet klasično platneno zložljivo streho, ki se odpre v 15 in zapre v 17 sekundah. Popolnoma avtomatski pogon je serijski. Audi ima v svoji ponudbi tudi zložljivo streho z zvočno izolacijo, ki zmanjša
hrup vetra na nivo, primerljiv z limuzinami.
Zložljiva streha v prtljažniku zasede zelo
malo prostora, tam ostane še 320 litrov prostornine. A5 Cabriolet bo sprva na voljo s tremi bencinskimi in dvema dizelskima motorjema z zmogljivostjo od 132 kW (180 KM)
do 195 kW (265 KM).
Matjaž Gregorič

AKCIJA ZARADI
IZJEMNEGA ODZIVA
TUDI V DECEMBRU!

Cene akumulatorja so za 45 AH desni + z DDV. Slike so simbolične.

53,98 €

3,99 €
24,99 €

Euroton v Kranju, na naslovu
Šuceva ulica 23 (poleg trgovskega centra Dolnov), tel.: 04 234 48 65.
Obveščamo vas, da smo odprli novo poslovno enoto

akcijske cene izbranih artiklov: Zimax 3l, motorno olje
Eurolub GT 10W-40 5 litrov in akumulatorjev Energizer.

Za vas smo pripravili

od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro,
ter ob sobotah med 8. in 12. uro.
Z veseljem vas pričakujemo

w w w. e u ro t o n . s i

Avto

Vse dobre stvari so tri
Spomladi prihaja nova generacija uspešne Mazde3.
Japonska Mazda je na avtomobilskem salonu v Bologni premierno predstavila novo
Mazdo3 s petimi vrati, medtem ko je bila že
nekaj tednov prej na salonu v Losa Angelesu
razkrita podoba štirivratne limuzine. Novinko odlikujejo enake lastnosti kot limuzinsko
karoserijsko izvedbo s športno in dinamično
zunanjostjo ter temeljito posodobljenimi mo-
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torji in varnostnimi elementi. Pri razvoju je
bil velik poudarek namenjen varovanju okolja ob istočasnem zagotavljanju učinkovitih
pogonskih sklopov, Mazdine strategije zniževanja teže vozila ter aerodinamičnosti.
Vse različice bencinskih motorjev nove
Mazde3 bodo nudile napredno okoljevarstveno tehnologijo ter prvi inovativni na na-

notehnologiji temelječi katalizator. Nova linija motorjev je prilagojena zahtevam evropskega trga in vključuje tudi novi 2,2-litrski
turbodizelski štirivaljnik s tehniko skupnega
voda, ki bo predstavljal dodatek k že obstoječim pogonskim strojem. Od znanih torej
ostajata 1,6- in 2,0-litrski bencinski motor
ter 1,6-litrski turbodizelski v dveh različnih
izvedbah. Novi 2,2-litrski turbodizelski motor zagotavlja visoke zmogljivosti ob nižjih
emisijah in manjši porabi goriva. Na voljo bo
v dveh izvedbah s 110 kilovati (150 KM) in
136 kilovati (185 KM). Oba motorja izpolnjujeta emisijske standarde Euro5, prav tako
je znatno znižana poraba goriva in emisije
ogljikovega dioksida v primerjavi s sedanjo
2,0-litrsko različico. Tik pred zamenjavo
modela pa je Mazda3 dosegla pomemben
mejnik. Konec oktobra je proizvodnja dosegla število dveh milijonov. Mazda3 je to številko dosegla v petih letih in štirih mesecih.
To predstavlja najkrajše obdobje doslej za
doseganje obsega proizvodnje, odkar je
Mazda leta 2002 predstavila novo generacijo
modelov.
Matjaž Gregorič

Čivkarije

Kozel, glasba in umetnost
Veseli december se je včasih začel že novembra, letos se gospodarska kriza pozna tudi na tem področju.
December se je sicer začel, vendar je veselja bolj malo. Družabni dogodki so, a bolj klasične,
vsakodnevne narave. Posebnih praznovanj ni veliko.

Z unikatnimi torbicami se je novi črno-beli kolekciji Gacho by Peko pridružila še
modna oblikovalka Mateja Glavnik. Kolekcijo je poimenovala Big Black Bag. V
ozadju fotografije pa lahko vidimo, zanimivo, ženo kranjskega župana Tanjo
Perne, ki se je tudi udeležila odprtja nove trgovine in predstavitve kolekcije.
Na gotskem večeru se je v Down Townu ustavila tudi KŠK ekipa vodne
košarke, ki je na Martinovem turnirju v vodni košarki v Mariboru osvojila tretje
mesto.
Alenka Brun, Foto: Matic Zorman, AB, Zaklop

V četrtek so se v gostilni Benedik v Stražišču na tradicionalnem prednovoletnem
srečanju zbrali člani Društva ljubiteljev laškega piva Kranj. Nekateri se srečanja
niso udeležili, so se pa zato drugi imeli prav ‘ fletno’, saj so (kot vsako leto)
ugotavljali, kakšnega okusa je ‘po novem kozel’.

Pred kratkim je imela promocijo
novega albuma So najlepše pesmi že napisane Alenka Godec, ki
se je je udeležil tudi njen
glasbeni kolega Andrej Šifrer.

Ljubljanski Grand hotel Union je gostil že 16.
dobrodelni Miklavžev koncert, na katerem sta
med drugimi sodelovala tudi zakonca
Krajnčan. Romana in Lojze sta tokrat
nastopila skupaj. On je dirigiral, ona pela.
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Horoskop za leto 2009
OVEN 21. marca – 21. aprila
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Zmaj
Element: ogenj
Vodilni planet: Mars Kamen: ametist
Kovina: jeklo, železo Barva: rdeča
Prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost
Slabosti: trma, nepremišljenost
Značilna lastnost: pogum
Še posebej v prvih mesecih novega leta boste le s težavo ujeli ravnovesje. Na
trenutke boste hoteli pozabiti na svoje odgovornosti in se ujeli v zanke šarma in
romantike, a vedno vam bo uspelo še ob pravem času najti pravo rešitev. Čeprav
se vam sama ljubezen ne bo zapletala, boste za raznorazne zaplete poskrbeli kar
sami. Čez celo leto boste nizali poslovne uspehe in marsikomu boste s tem trn
v peti, a na to se ne boste ozirali, niti ne boste imeli časa. Poleti si boste privoščili več dopusta, kot ste vajeni in prijetno se boste počutili v svoji koži, kar bo
privlačilo tudi prijatelje, ki se bodo radi zadrževali v vaši družbi. Lažje zdravstvene tegobe bodo samo prehodne in znali se boste z njimi spoprijeti na pozitivni
način. Najljubši dan v tednu bo četrtek, vaše srečne številke pa so 2, 8, 12, 19,
29, 30, 36.

BIK 22. aprila – 20. maja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Kača
Element: zemlja
Vodilni planet: Jupiter Kamen: zeleni smaragd
Kovina: baker Barva: rožnata, zelena
Prednosti: samostojnost, impulzivnost
Slabosti: vihravost, nepopustljivost
Značilna lastnost: odvisnost
Dobro se boste zavedali, kaj je tisto, kar hočete in koliko lahko prispevate sami,
oziroma je odvisno od drugih. Naključjem se ne boste več prepuščali. Čustveno
se boste odprli in boste presenečeni nad tem, kaj vse se je skrivalo v globini vaše
duše. Nihče od nas ne ve točno, kje in kdaj se nam križajo poti usode, zato se
nobena priložnost ne sme zavreči in čakati na novo, ki lahko, da je sploh ne bo.
Premišljevali boste, da bi zamenjali okolje, kar ni slaba ideja. Ne boste se preveč
ukvarjali s tem, kako po čim lažji poti doseči cilje, ampak se vam bo zdelo bolj
pomembno, kakšen je ta cilj. V drugi polovici leta boste večino časa posvetili
poslovnim zadevam in prevzeli odgovornosti, o katerih še pred časom niti pomisliti ne bi upali, in seveda uspeli. Vaše srečne številke bodo 1, 5, 7, 23, 27, 31, 35.
Najljubši dan bo ponedeljek.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Konj
Element: zrak
Vodilni planet: Merkur Kamen: ahat
Kovina: živo srebro Barva: rumena
Prednosti: človekoljubje, ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost
Značilna lastnost: odzivnost
Vedno polni novih načrtov boste hiteli in uresničevali svoje sanje, saj ne boste dovolili, da gre kakršna koli priložnost mimo vas. Imeli boste občutek, da ste nepogrešljivi in v glavnem bo kar res tako. Kar naenkrat vam bo postalo marsikaj
jasno in ne boste postali samo bolj zahtevni do sebe, ampak tudi do drugih. Leto
2009 vam prinaša še močnejše hrepenenje po romantiki in želje bodo postale
resničnost. Končno, a tudi dobrega se je treba privaditi, zato hitite počasi. Za vami
je kar nekaj življenjskih lekcij, ki se jim niste mogli izogniti. Prinesle so vam modrost, ki je nikoli ni preveč. Poleti si boste pošteno odpočili in nabirali nove zaloge
energije, ki jo boste potrebovali v jesenskih mesecih, saj boste prevzeli nove
naloge, ki ne da bodo naporne, a vzele bodo kar nekaj časa in potrpljenja. Najljubši dan v tednu bo torek, vaše srečne številke pa so 2, 6, 7, 13, 16, 17, 19.
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Sestavila: Tanja - 040 514 975

RAK 22. junija – 22. julija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Koza
Element: voda
Vodilni planet: Luna Kamen: biser
Kovina: srebro Barva: dimno siva, srebrno modra
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost, strahopetnost, nepremišljenost
Značilna lastnost: zvestoba
Že na začetku leta se boste morali kar precej odločati in te odločitve vam bodo
dale smer za naprej. Ob pravih trenutkih boste znali biti previdni in veseli boste
svojih zmag. Znanje, ki ste ga s pridom nabirali v preteklosti, vam bo prišlo bolj
prav, kot si mislite.
Pri poslovnih sodelavcih boste dobili priznanja za svoje delo. Obeta se vam veliko
potovanj, ki niso samo poslovna, ampak združujejo prijetno s koristnim. Pred vami
je dobro leto, polno raznih presenečenj, takih in drugačnih. Pestro bo najbolj v
ljubezni, a v napetih situacijah se boste dobro znašli. Poiskali vas bodo stari prijatelji,
s katerimi ste se razšli zaradi malenkosti, ki pa so bile za vas pomembne. Vsak zakaj ima svoj zato. Glede zdravja in splošnega počutja pričakujte dobre spremembe.
Vaše srečne številke bodo 1, 10, 11, 13, 14, 16, 22. Najljubši dan bo sobota.

LEV 23. julija – 23. avgusta
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Opica
Element: ogenj
Vodilni planet: Sonce Kamen: rdeči rubin
Kovina: zlato Barva: vse sončne barve
Prednosti: radodarnost, prisrčnost
Slabosti: domišljavost, gospodovalnost
Značilna lastnost: obilnost
V svoje življenje boste spustili sončne žarke, saj bodo želje premagale vse strahove. Začeli boste s kratkimi koraki, a boste nadvse začudeni nad rezultati, ki
bodo posledica vaših sprememb. V pomladnih in jesenskih mesecih boste večkrat
prijetno presenečeni in obetajo se vam daljše poti, ki jih ne boste pričakovali.
Mesec julij, ki je sicer bolj čas dopusta, bo kar naporen iz več razlogov, a kljub
vsemu boste kos vsem nalogam in bremenom. Kadar veste zakaj, vam nobena
stvar ni pretežka, dopust boste znali nadoknaditi in si vzeti čas za počitek.
Glede čustev boste prijetno zmedeni, kot ponavadi, kadar se zavedate, da gre
zares. Potrebe po umiku ne bo, saj boste ljubezen sprejeli in se predali vsem njenim čarom. Premišljevali boste tudi o spremembi službe, imeli možnosti, a argumenti bodo morali biti res močni, da bi to odločitev sprejeli. Najljubši dan v tednu
bo ponedeljek, vaše srečne številke so 5, 6, 10, 15, 17, 30, 34.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Petelin
Element: Zemlja
Vodilni planet: Merkur Kamen: rdeče rjavi sardoniks
Kovina: nikelj Barva: zelena, temno rjava
Prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost
Slabosti: suhoparnost, kritičnost
Značilna lastnost: natančnost
V ljubezni boste iskali razne odgovore in ne bo vam jasno, kaj se z vami dogaja.
Želeli boste več in boste zato pripravljeni tudi kaj storiti. Že s samim začetkom
leta si boste dali obljubo, da boste sebe dali na prvo mesto. Seveda bodo razna
nihanja, a načeloma vam bo uspelo. Poleti bodo vaši metulji leteli najbolj visoko.
Večkrat se vam bo zgodilo, da bo vaša okolica preizkušala vašo potrpežljivost in
v takšnih situacijah ne boste poraženec. Stvari vam bo uspelo postaviti na svoje
mesto. Aprila in maja bodite previdni pri finančnih naložbah, da se ne uštejete in
si naredite škode. V sredini leta se vam okoli tega marsikaj spremeni, saj težav z
denarjem skorajda več ne boste imeli. Najbolj vas bodo presenečali ljudje, od katerih to najmanj pričakujete. Najboljši dan bo petek, srečne številke so 1, 2, 8, 28,
29, 33, 39.

Sestavila: Tanja - 040 514 975

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Pes
Element: zrak
Vodilni planet: Venera Kamen: safir
Kovina: baker Barva: različni odtenki modre
Prednosti: predanost, simpatičnost
Slabosti: nezvestoba, netočnost
Značilna lastnost: očarljivost
V minulem letu ste imeli kar nekaj slabih izkušenj, a uspelo vam bo odpustiti določenim ljudem, ki so vas prizadeli. Spoznanje, da, ko pričakujete, da se ljudje
okoli vas spremenijo, sami ne pomislite, da tudi naredite kakšno napako, ki je potem posledica vašega razočaranja, vam pri tem zelo pomaga. Na čustvenem področju se vam v poletnih mesecih obetajo lepe spremembe in prišel bo tudi čas
za različne odločitve. Ker se boste zavedali, kaj hočete, vam ne bo težko. Najbolj
delavno aktivni boste v mesecu avgustu in septembru in ponosni boste na sebe
in svoje dosežke. Ponavadi ste finančno večkrat razočarani, saj potrošite več denarja, kot ga imate na razpolago, in ste jezni sami nase. V letu 2009 teh težav ne
boste več imeli in tudi obdržali se boste na zeleni veji. Srečne številke bodo 4, 7,
11, 17, 18, 19, 21. Najboljši dan bo nedelja.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Prašič
Element: voda
Vodilni planet: Pluton Kamen: mavrični opal
Kovina: železo Barva: temno rdeča
Prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost, maščevalnost
Značilna lastnost: idealizem
Poslovno boste tudi v tem letu zelo uspešni. Veliki finančni podvigi se vam bodo
zelo obrestovali, a vseeno naj vas ne zavedejo posamezniki, ki živijo zgolj od obljub. Ker ste človek dejanj, si tega ne smete dovoliti. Naporno obdobje vas čaka v
mesecu maju in juniju, veliko boste odsotni, obremenjeni z različnimi odgovornostmi, a zadovoljni in pomirjeni.
Navdušeni boste nad raznimi načrti in hiteli boste z uresničevanjem le-teh. Na
osebnem področju se izogibajte ljudem, rojenim v znaku ovna in strelcev, v nasprotnem primeru pričakujte trenja in veliko slabe volje. Čustveno se boste odprli in zato pričakujte spremembe, ki vam bodo zamajale tla pod nogami. Če se do
sedaj še niste odločili za dodatno izobraževanje, oziroma ste odlašali z njim, se
boste v tem letu opogumili in nadaljevali s šolanjem. Vam najljubši dan bo četrtek. Srečne številke so 10, 12, 13, 18, 21, 23, 30.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Podgana
Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter Kamen: topaz
Kovina: aluminij Barva: vijolična, modra
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost, nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem
Prve dni novega leta vam bo že uspelo narediti načrt, kako najbolje izkoristiti vsako
minuto. Energije vam ne bo zmanjkalo, saj vas bodo obkrožali pozitivni ljudje, ideje
bodo vedno nove in postopoma vse izvedljive. Slabe izkušnje prejšnjega leta so vas
naučile previdnosti in takih napak ne boste več ponavljali. Največji pozitivni finančni preobrat vas čaka v sredini leta in posledice tega bo čutiti na vseh področjih. Večjo pozornost boste začeli posvečati svojemu telesu in se temu primerno aktivirali ter
tudi svojo bližnjo okolico navdušili s športno aktivnostjo. Poletje vam prinaša na eni
strani veliko živahnosti, po drugi strani pa umirjenost in sprostitev. V ljubezni boste
večkrat prijetno zmedeni in vsi taki občutki bodo na vas dobro delovali, še najbolj
zato, ker se vam ne bo treba nič odločati, ampak se boste samo prepustili. Najljubši dan v tednu bo sreda, vaše srečne številke pa so 6, 7, 9, 11, 15, 26, 28.

Horoskop za leto 2009
KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, bik, devica
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Bivol
Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn Kamen: ametist
Kovina: svinec Barva: črna in bela
Prednosti: prizadevnost, vestnost
Slabosti: ljubosumnost, hladnost
Značilna lastnost: neomajnost
Mesec januar in februar boste bolj ali manj uživali v tišini in miru, saj se vam ne bo
dogajalo nič posebnega. V tem času si naberite energijo, da boste lažje kos dogodkom, ki vas čakajo. Obeta se vam veliko sprememb. Med drugim je lahko zamenjava delovnega mesta oziroma službe in sprememba domačega okolja, se pravi, selitev. Čeprav prvi občutki ne bodo vedno dobri, vam vsaka sprememba prinaša nekaj lepega. Na čustvenem področju, še najbolj v sredini leta, vas bodo ljudje v znamenju device in tehtnice večkrat v letu prijetno in zanimivo presenečali. Pripravljeni ste za ljubezen in znali se boste pravilno odločiti, čeprav se dvomom ne boste
mogli izogniti. Včeraj je že preteklost, danes in jutri je prihodnost. Veliko kontakta
boste iskali z naravo ter posvečali več časa sami sebi in dobremu počutju. Vaše
srečne številke bodo 3, 8, 12, 16, 23, 30, 36. Najljubši dan bo petek.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Tiger
Element: zrak
Vodilni planet: Uran Kamen: akvamarin
Kovina: aluminij Barva: turkizna
Prednosti: prizadevnost, neodvisnost
Slabosti: površnost, nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo
V mesecu februarju se boste zamislili nad zdravjem in začeli počasi spreminjati
svoj življenjski slog. Radi se dobro počutite v svoji koži, zato vam to ne bo težko.
Želite si ljubezni in biti ljubljeni, drugo pa vam je to priznati. Spoznanje, da je v
dvoje lepše, vam bo dalo nove energije in vrednote, s katerimi je v življenju veliko lepše. Kadar se bo pojavilo hrepenenje po samoti, si boste znali vzeti svojih
pet minut, brez da bi s tem koga prizadeli. Vsaka poslovna sprememba vam bo
dobrodošla, saj znate tudi iz manj narediti čudovito. V pomladnih mesecih bo vaš
strah pred negativnimi spremembami povsem odveč, saj se bodo zgolj širile neresnične informacije. Ljudje, rojeni v znamenju raka in rib, vas bodo razočarali, saj
vam ne bodo stali ob strani, ko boste to pričakovali. Vaše srečne številke bodo 1,
2, 8, 10, 16, 24, 31. Najboljši dan bo četrtek.

RIBI 20. februarja – 20. marca
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: Mačka
Element: voda
Vodilni planet: Neptun Kamen: brezbarvni mesečev kamen
Kovina: platina Barva: morsko zelena
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, popustljivost
Značilna lastnost: sočutje
Težave, ki so vam ostale še od prejšnjega leta, boste uspešno odstranili in za njimi ne bo ostalo nobenih sledi. Življenjska šola nas največ nauči, čeprav za njo ne
dobimo diplome. Silna želja po poslovnih spremembah vas bo motivirala in v to
smer boste vložili maksimalno energijo. Stran poti vas ne bodo zavedle in nikomur preko celega leta ne bo uspelo, da bi spremenil vaš cilj. Zavedali se boste,
kaj hočete, in vsako tuje mnenje vam bo odveč. V jesenskem obdobju se vam zna
zgoditi malo zatišja, kar bo samo prehodno, zato je panika odveč. Ker boste vsak
prosti trenutek posvetili ljudem, ki jih imate radi, boste zato v mesecu juniju in avgustu večkrat prijetno presenečeni. Sproščeno se boste predali čustvom in razni
strahovi, ki so vas omejevali, bodo izginili. Vaše srečne številke bodo 2, 3, 5, 9,
17, 25, 33. Najljubši dan bo torek.
K R A N J Č A N K A - 61

Prireditve

KRANJ KOLEDAR PRIREDITEV
DECEMBER 2008
TIC Kranj, Koroška cesta 29, Kranj
tel: 236 30 30, fax: 236 30 31, e-pošta: td.kranj@siol.net

ODPRTO VSAK DAN OD 10.00 DO 16.00
SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI ZAPRTO

PRIREDITVE, SEJMI
TURISTIČNO DRUŠTVO KRANJ
Glavni trg pri vodnjaku:
Vsako soboto od 8. do 13. ure:
13. 12. Decembrski semenj
20. 12. Božično-novoletni semenj
27. 12. Božično-novoletni semenj
Vstopnine ni.
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, www.tourism-kranj.si,
Glavni trg 2, tel. 04/238 04 50, 04/238 04 51
Glavni trg pri vodnjaku:
11. in 12. 12. Bazar kranjskih malčkov
13. - 30. 12. Dežela škrata Krančka
13. - 31. 12. Božično novoletni sejem
Vsak četrtek od 17. do 19. ure: ekološka tržnica
Vstopnine ni.
Kranjski rovi:
26. 12. Žive jasli v rovih pod starim Kranjem

LUTKOVNE PREDSTAVE
PREDSTAVE ZA OTROKE
OKC KRICE KRACE, Glavni trg 22, tel. 040/230 567;
v sodelovanju z Zvezo ustvarjalnih društev Kranj
Vsako soboto 10.00 - 11.30 Eko pod zeleno smreko
19. 12. ob 17.30 Štirje letni časi
20. 12. ob 10.30 Izdelujemo okraske za božično
drevesce
26. 12. ob 17.30 Egon
LUTKOVNO GLEDALIŠČE KRANJ, tel./fax 0597 400 37,
040/756 758, e-pošta: lg-kranj@volja.net
http://www.lgkranj.com

GLEDALIŠČE
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ,
tel. blagajne: 04/201 02 00 (od 10. do 12. ure ter
uro pred začetkom predstave)
13. 12. ob 18.30: Božična predstava (Baletna šola
Stevens, za izven)
19. 12. ob 19.30: Partnerski odnosi (za izven in konto)
31. 12. ob 19.00: Partnerski odnosi (silvestrska predstava)
Sobotne matineje v Prešernovem gledališču:
13. 12. ob 10.00: Martin Krpan (Lutkovna skupina Uš,
Ljubljana)
20. 12. ob 10.00: Muca Copatarica (PG Kranj)

KINO PREDSTAVE
KOLOSEJ DE LUXE KRANJ, Stritarjeva 1,
tel. 04/202 16 91
Spored kino predstav se nahaja na spletni strani
http://www.kolosej.si/spored/kranj/
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KINO PLANET TUŠ KRANJ, Cesta Jaka Platiše 18,
tel. 059/733 670
Spored kino predstav se nahaja na spletni strani
http://www.planet-tus.com/slo/kino/sporedi/

RAZSTAVE
GORENJSKI MUZEJ KRANJ,
tel. 04/201 39 54, 041/767 363
MESTNA HIŠA, Glavni trg 4
odpiralni čas: torek - nedelja od 10. do 18.,
ponedeljek ZAPRTO
Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost na Gorenjskem, stalna arheološka razstava Železna nit, stalna
razstava del Lojzeta Dolinarja. Vstopnina: 2,3 evra. Vodeni ogledi po predhodnem dogovoru.
PREŠERNOVA HIŠA, Prešernova 7, odpiralni čas: torek nedelja od 10. do 18., ponedeljek ZAPRTO
13. 12. ob 10.30 delavnica Krasimo darilne škatle
(vstopnina 1,7 evra)
Stalna razstava Dr. France Prešeren - življenje in delo
Razstava del Janeza Puharja, izumitelja fotografije na
steklo; odprto do nadaljnjega. Vstopnina: 2,3 evra.
Vodeni ogledi po predhodnem dogovoru.
Galerija Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, Glavni trg 18, tel. 031/479 678
odpiralni čas: torek - nedelja od 10. do 17. ure, ob sobotah od 10. do 13. ure, ob nedeljah, ponedeljkih in
praznikih ZAPRTO. Stalna zbirka Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada.
Vodenih ogledov ni. Ogledi so brezplačni.
GOSTILNA STARI MAYR, Glavni trg 16
Stalna razstava Prešernove poezije v sliki
akademskega slikarja Milana Batiste
Vstopnine ni. Ogled je mogoč od 8. do 22. ure.
ATELJE PUHART, Tavčarjeva 10, www.puhart.si
odprto ob sredah, petkih in sobotah
19. 12. ob 12.00 Naj živi Tavčarjeva
KULTURNI CENTER CREINATIVA, Sejmišče 2,
tel. 040/352 384
27. - 28. 12. od 10. do 18. ure 2. mednarodni sejem
gramofonskih plošč
CAFE GALERIJA PUNGERT, www.drustvo-pungert-kranj.si

ŠPORT, IZLETI, REKREACIJA
IZLETNIŠKI ODSEK PRI PD ISKRA KRANJ,
tel. 04/207 30 94, 041/734 049
20. 11. Tošč
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ, Tomšičeva 4,
tel. 04/236 18 70
PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ, Koroška 27,
tel. 04/236 78 50, 041/636 007
14. 12. Pohod na Tisje

DRUGE PRIREDITVE
OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ, Študijski oddelek
17. 12. ob 19.30 potopisno predavanje Nepal
22. 12. ob 9.00 Novoletno razpoloženje
Pionirski oddelek
Pravljične sredice ob 17.30:
17. 12. Božične potičke za vse
24. 12. Čarobno drevo, Bela mačica in pletilke
KULTURNI DOM PREDOSLJE
www.kud-predoslje.si
21. 12. ob 19.00 Veliki božično-novoletni koncert v Kulturnem domu Predoslje
TURISTIČNO DRUŠTVO KOKRICA
www.turisticnodrustvo-kokrica.si
14. 12. ob 16.00 božično-novoletni koncert s Pihalnim
orkestrom MOK
26. 12. ob 17.00 Večerni pohod z baklami
KLUB ŠTUDENTOV KRANJ, Glavni trg 20, tel. 23 60 630
Lokacija Klubar:
14. 12. ob 19.30 potopisni večer Kraljevina Maroko
21. 12. ob 19.30 potopisni večer Mehika
Druge lokacije:
16. 12. ob 17.00 delavnica Moja družina in medsebojni
odnosi (Dnevni center za mlade in družine Škrlovec)
17. 12. ob 20.00 filmski večer Kako je Grinch ukradel
božič (Izi bar)
19. 12. ob 17.00 turnir v namiznem hokeju (Mladinski
kulturni center)
20. 12. ob 16.00 turnir Naseljenci otoka Catan (Maister bar)
27. 12. ob 21.00 Prednovoletni rock žur (Down town)
USTVARJALNI ATELJE, Kurirska pot 27,
tel. 041/286 155, http://www.igrisce.si/maja/
16. 12. ob 18.00 otroška delavnica Ovčke na kamnu
(5,00 EUR)
18. 12. ob 18.00 družinska delavnica Sladke hišice
(12,00 EUR)
22. in 23. 12. ob 18.00 delavnica za odrasle Zavijamo
darila (12,00 EUR)
PLESNA ŠOLA URŠKA, Slovenski trg 7,
http://www.urska-kranj.si/
Vsako soboto ob 21. uri: Urškini plesni večeri
RESTAVRACIJA IN RIBARNICA DELFIN, Tavčarjeva 1,
tel. 041/569 676, www.ribarnica-delfin.si
Vsak petek od 19. ure naprej romantične večerje ob
dalmatinski glasbi

INFORMACIJE O KRANJU DOBITE
TUDI NA PORTALU
www.turisticnodrustvo-kranj.si/prireditve
in www.slovenia-tourism.si
V NAŠEM INFO SREDIŠČU IMAJO OBISKOVALCI MOŽNOST UPORABE INTERNETA IN ELEKTRONSKE POŠTE

Kranjčanka predstavlja
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SreËa je, Ëe lahko ustvarjamo v delovnih razmerah, kjer je
razumevanje tudi za druæinsko æivljenje. V Poslovni skupini
Sava smo se tudi letos za nekaj korakov pribliæali temu cilju.
Verjamemo, da bomo poplaËani z iskrenim zadovoljstvom
najbliæjih. Ob utrinkih druæinske sreËe se vedno znova zavemo

KREATTIVA

pomembnosti ubranega poklicnega in druæinskega æivljenja.
Ko zagotavljamo spodbudno delovno okolje zaposlenim
in dosledno varujemo naravno okolje, ustvarjamo trdne
temelje za zadovoljstvo svojih poslovnih partnerjev,
kupcev in delniËarjev.
Ob vztrajanju na zarisani poti bo naπa skupna prihodnost
πe lepπa.

Ujemite v letu 2009 neprecenljive trenutke sreËe!

Družbe Poslovne skupine Sava:
• Sava, d.d. • Savatech, d.o.o. z zunanjetrgovinsko mrežo • Sava-GTI, d.o.o. • Sava Rol, d.o.o. • Savapro, d.o.o.
• Savarus, d.o.o. • Sava IP, d.o.o. • IP Nova, d.o.o. • IP Nova A, d.o.o. • Sava IPN, d.o.o. • Sava IMG, d.o.o.
• Sava Nova, d.o.o. • Sava Medical in storitve, d.o.o. • GIP Sava Kranj, d.o.o. • Ensa, d.o.o.
• Ensa BH, d.o.o. • Sava Ensa, dooel • Energetika Črnomelj, d.o.o. | Sava-Schäfer, d.o.o.
• Sava Hoteli Bled, d.d. | Terme 3000, d.o.o. • Terme Radenci, d.o.o. • Terme Ptuj, d.o.o. • Terme Lendava, d.o.o.

