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Kranjčanka predstavlja

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

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

JEZIKOVNI TEČAJI
Angleščina Nemščina Italijanščina
Španščina Francoščina Ruščina
Slovenščina Latinščina Hrvaščina

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

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Windows Word Excel Power Point
ZA:
učence
dijake
študente
odrasle
upokojence
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KDAJ?
Pričetki od
9. februarja
dalje.
Na voljo je
več kot 200
različnih
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka
tel.: 04/506 13 00
fax: 04/512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

Vpisni pogoj:
zaključni izpit v kateremkoli
srednješolskem programu,
poklicna matura ali matura.

INFORMATIVNI DAN
bo v torek, 24. februarja 2009, ob 17. uri
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska 1, Škofja Loka
(bivša vojašnica).
Informacije: 04/506 13 80
www.lu-skofjaloka.si, www.fu.uni-lj.si

Ljudska Univerza
Škofja Loka
Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka
tel.: 04 / 506 13 00
fax: 04 / 512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM ”MANAGEMENT”
in
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM
”MEDNARODNO POSLOVANJE”
(nov program)

INFORMATIVNI DAN
bo v četrtek, 19. 2. 2009, ob 17. uri
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska 1 (bivša vojašnica).
Na informativnem dnevu bo možno dobiti
tudi informacije o podiplomskem študiju.
Vse programe izvajamo kot izredni študij
in so zato prilagojeni zaposlenim študentom.
Informacije: 04/506-13-70, 506-13-03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

CNM LTD., d.o.o., Maistrov trg 6, Kranj

Ljudska Univerza
Škofja Loka

razpisuje v Škofji Loki
izredni študij
visokošolskega strokovnega
študijskega programa Uprava.

razpisuje v Škofji Loki
dva dodiplomska študijska programa:
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Edini kriterij za sprejem
v dom je vrstni red
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Martin Habjan Dom upokojencev Kranj vodi
sedemnajsto leto. Spomladi se mu izteče
mandat, nove kandidature ni vložil. ”Tukaj sem bil
vsa leta z dušo,” pravi dolgoletni direktor, ki raje kot
o sebi govori o svoji službi, ki jo jemlje zelo osebno.
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Vučko, njegov veliki
prijatelj
Na naslovnici: Tanja Jeličič
Ličenje: Katja Novak
Foto: Tina Dokl

V Kranjski hiši je na ogled razstava del Od
Vučka do Krančka domačina, akademskega
slikarja Jožeta Trobca. Vučko je
zaznamoval njegovo poklicno kariero,
bo Kranček zaznamoval turistični razvoj
njegovega mesta Kranja?

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
Ime in priimek:

Po košer meso je treba v Trst
Ob dnevu spomina na holokavst so na kranjski ekonomski gimnaziji gostili člana
vodstva Judovske skupnosti Slovenije Matijo Ravitza. Res nas je malo, a slovenski Judi
obstajamo, se je že na začetku čutil dolžnega pojasniti Matija Ravitz.
Kot namreč pravi, mnoge začudi, da je rojen v Sloveniji. Če smo še natančnejši,
je bil pravzaprav po spletu okoliščin rojen v Kranju.
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Nočni JošTek
po snegu
JošTek: 100 m dolga proga s 30 m višinske
razlike. Kdo bo najhitreje na cilju?
Sprint na izpadanje v izrednih razmerah:
v dežju, po snegu, blatu, vodi.
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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: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi: telefon 04/201-42-47; delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto; KRANJČANKA je priloga 11. številke Gorenjskega glasa, 10. februarja 2009, 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, 10. marca 2009.
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Politiki je mesto
v parlamentu
V godalnem kvartetu Quartissimo,
ki bo maja Slovenijo zastopal na Evroviziji
v Moskvi, violino igra tudi 21-letni
Kranjčan Matjaž Bogataj.
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Pogovor

Edini kriterij za sprejem v dom
je vrstni red
Martin Habjan Dom upokojencev Kranj vodi sedemnajsto leto. Spomladi se mu izteče mandat,
nove kandidature ni vložil. ”Tukaj sem bil vsa leta z dušo,” pravi dolgoletni direktor,
ki raje kot o sebi govori o svoji službi, ki jo jemlje zelo osebno.
Nedolgo nazaj je bil objavljen razpis za
direktorja Doma upokojencev Kranj. Med
kandidati vas nismo zasledili. Kako to, da
se niste prijavili?
”Vnovič nisem kandidiral predvsem iz
zdravstvenih razlogov, ker so se mi ponovile
težave s hrbtenico in sem računal na operacijo. S terapijo se je stanje sicer malce izboljšalo, res pa je, da izpolnjujem tudi vse pogoje
za upokojitev. To je bila zame težka odločitev, nekaj nalog mi je še ostalo in bi imel v
naslednjih petih letih še kaj za postoriti. Ampak enkrat je treba nehati ... Zapustil bom
urejen dom, ki smo ga v zadnjih letih adaptirali in posodobili. Razvili smo dejavnosti, kot
so dnevno varstvo, začasno varstvo, služba
pomoči na domu, razvoz kosil, varovana oddelka za težje dementne osebe, ...”
Zelo ste si prizadevali, da bi ob domu
zgradili prizidek, v katerem bi bil regijski
medgeneracijski center, ki pa še ni zaživel.
Je to tisto, kar ”boli”?
”To je projekt, ki ga nisem zaključil, pripeljal sem ga do izdaje gradbenega dovoljenja.
Tak center je predviden v nacionalni resoluciji varstva starejših in v Strategiji razvoja
varstva starejših v Mestni občini Kranj do
leta 2011, projekt je potrdila tudi državna komisija za investicije. Zdaj čakamo na denar,
pred nami so v vrsti drugi domovi, ki imajo
nujnejše naložbe.
V prizidku bi razširili kuhinjo, ker je več
potreb po razvozu hrane, vse več je tudi tistih, ki imajo dietno prehrano in ki bi k nam
lahko dnevno prihajali na dietno kosilo. Povečali bi se prostori za službo pomoči na
domu; pred desetletjem smo v službi pomoči
na domu začeli s štirimi sodelavci, danes jih
imamo na tem področju zaposlenih že 32.
Razširili bi svetovalno službo za starejše, ki
potrebujejo pomoč ali zgolj pogovor (kako
bo zdaj, ko sem upokojen, kaj bom počel, ali
potrebujem pomoč, ali imam sorodnike, ki
bodo zame skrbeli ali se prijavim v vrsto za
sprejem v dom ...).
V prizidku bi bil še večnamenski prostor za
medgeneracijska druženja, zabave, prireditve. Predvidenih imamo tudi trideset dodatnih
parkirnih mest.”
Torej za to potrebujete ”samo” še denar?
”Tako je. Naložba je vredna dva milijona
evrov, dogovorjeno je, da četrtino prispeva
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Martin Habjan v pogovoru z domskim receptorjem Gregorjem Dežmanom
občina, tri četrtine pa država. Izdaja gradbenega dovoljenja in komunala opremljenost
zemljišča gresta iz domskega proračuna.”

Javno zasebno partnerstvo
na socialnem področju ne vzdrži
Dom deluje v javni mreži kot nepridobitna dejavnost. Imate kar precej zvezane
roke za lastne ideje, načrte?
”To je velik problem. Država nam v ceni ne
prizna realne amortizacije in zaenkrat je po
predpisih tako, da so investicije državna skrb,
ker je tudi lastnina državna. Premalo sredstev
se namenja za adaptacije in širitve mreže domov in, kot kaže, država tudi v prihodnje ne
bo namenjala veliko denarja na tem področju. Raje bodo šli v javno zasebna partnerstva pri gradnji domov. Od daleč se to lepo
sliši, starejših ljudi je veliko, tržišče je zagotovljeno. Osebno pa menim, da javno zasebno partnerstvo na socialnem področju ne
vzdrži. Zasebnega vlagatelja zanima dobiček, v zakonu o socialnem varstvu pa piše, da
je domska oskrba nepridobitna dejavnost.
Povejte mi, kako bo potem zasebnik koval
dobiček? Država se naredi neumno in v tem

primeru stroške sofinanciranja zasebnika
prenese na uporabnika, česar pa ne bi smela,
ker tudi javno zasebni domovi delajo na koncesijo in imajo enake normative, standarde in
pravilnike kot javni domovi. Torej se pojavi
vprašanje: za enako storitev različna cena?
Tudi sicer se država v domovih obnaša zelo
čudno, želi, da bi bili poceni, obenem pa da
bi nudili visoko kakovostne storitve.”
Koliko stane oskrbni dan v kranjskem
domu?
”Zdaj je še veljavna cena 15,41 evra na dan,
na ministrstvo smo poslali predlog za povišanje na 16,66 evra na dan in čakamo na odgovor. S to ceno smo nekje v sredini med slovenskimi domovi.”
Vaša ideja je bila, da bi v domovih začeli
ponujati različne standarde bivanja.
”Naš dom ima eno in dvoposteljne sobe, je
adaptiran, sodobno opremljen in to ne more
biti poceni. Cena mora biti taka, da pokrije
stroške. Bivanje v domu vsak plača sam, če
to zmore. Če denarja oziroma osebnega premoženja nima, mu pomagajo sorodniki, če še
ti ne zmorejo plačila, je občina (država) tista,
ki bo to pokrila. Če bi torej država zvišala
ceno domske oskrbe ob pretežno nizkih po-

Pogovor
kojninah, bi bila država tista, ki bi morala
storitev doplačevati. To pa ni v interesu države, kajti to, da nimaš denarja, ni razlog, da ne
prideš v dom upokojencev.
Jaz samo trdim, da v domu z nizko ceno ne
moreš nuditi visokega standarda. V začetku
devetdesetih let smo izbrali socialno državo, ki
poskrbi samo za tiste, ki so brez vsega. Nekateri to zmotno zamenjujejo z državo socialne
blaginje, ki je za vse enaka. Tega ni več. Ohranimo socialni minimum za tiste, ki so brez
vsega, in vpeljimo različne cenovne razrede za
ostale ljudi, saj tudi prihodkov in penzij nimamo vsi enakih. Tega pa ”država” noče slišati.”

Razočaranje nad nakelskim
domom
Vaš dom naj bi upravljal tudi z Domom
upokojencev v Naklem. To se ni zgodilo,
pravzaprav ste se razšli. Zakaj?
”Dve stvari sta, ki ju nisem uspel realizirati:
poleg že omenjenega medgeneracijskega regijskega centra še dislocirane enote v Cerkljah, Šenčurju in v Naklem. To je bila moja
vizija, s katero sem se želel še bolj približati
uporabnikom v njihovem življenjskem okolju,
razširiti kapacitete in združiti službo poslovodstva v vseh enotah in s tem zmanjšati stroške. V Cerkljah so raje ustanovili svoj zavod,
zaprosili za koncesijo in vse to mimo mene,
čeprav smo imeli dogovor in s strani ministrstva že potrjeno širitev kapacitet. Do danes se
še ni nič premaknilo. Dobili pa bomo v oskrbo 68 varovanih stanovanj na Planini, načelne
dogovore smo z investitorjem že podpisali.
Naklo je posebna zgodba. Dogovorjeno je
bilo, da bo nakelska občina zgradila dom,
Dom upokojencev Kranj pa bo prevzel
upravljanje doma. Namesto standardnega sodobnega doma so začeli graditi nadstandardni dom z le 46 posteljami. Gradbena cena se
je začela višati, Naklemu je zmanjkalo denarja. Država je odrekla pomoč, prav tako
kranjska občina, ker so ocenili, da je naložba
predraga. Potem so trinajst postelj prodali zasebnikom in nastal je problem, saj ni bilo
mišljeno zasebno vlagateljstvo.
Lani februarja smo jim izračunali oskrbno
ceno 20,74 evra na dan. Nakelsko občinsko
vodstvo je reklo, da je cena grozno visoka in
da se z menoj ne bodo več pogovarjali. Takole bom povedal: javna služba oskrbe starejših
ni prodaja krompirja, ne moreš ”glihat”. Mi
imamo stroške, pravilnike, državni nadzor in
še marsikaj, da opravljamo javno službo po
črki zakona. Me pa resnično zanima, kakšno
ceno bodo imeli in za koliko bo nižja od
predlagane ...?! ”

Rezervnih postelj ni
Koliko imate stanovalcev v kranjskem
domu upokojencev, koliko je prošenj?
”210 je stanovalcev, za več nimamo prostora. O tem, da bi jih po več utesnili v eno
sobo, ni govora. Za to so standardi. Sobe so

Dragica Hafner, ki je doma iz Mavčič, v domu pa je že vrsto let, se je zelo razveselila nepričakovanega obiska.
majhne, imamo 120 enoposteljnih in 45 dvoposteljnih.
Težko vam točno odgovorim, koliko je čakajočih. Površna ocena bi bila okoli 800,
vendar so nekatere vloge podvojene, nekateri imajo vloge tudi v drugih zavodih. V tem
trenutku rešujemo vloge za leto 2004/05. Pri
nas je hitrost prihoda v dom hitrost odhoda.”
Imate rezervne postelje za nujne sprejeme?
”Nimamo.”
Potem morate v takem primeru kruto
reči ne?
”Tako je. Edini kriterij je vrstni red sprejema. Je pa tako: danes je vse nujno. Ko človek
doma ostari, fizično oslabi in ni več v pomoč,
sorodniki sklenejo, da ga je nujno treba dati v
dom. Bolnišnice rešujejo sebe, ker nočejo narediti negovalnih oddelkov, ker je to strošek,
in bolnike takoj, ko niso več v akutni fazi bolezni, postavijo pred dejstvo: pojdite domov k
sorodnikom ali v dom.
Sem pa tudi na stališču, da bi se morala
družina več ukvarjati s starejšimi člani. Smo
na to kar pozabili? Res da se spet več poudarja pomen medgeneracijskega sodelovanja,
sosedske pomoči, prostovoljstva ... ampak to
se poudarja na način, kot da bi izumljali nekaj novega.”
Pa se vi kaj družite s stanovalci doma?
”Prireditev se redno udeležujem. Velikokrat
sem v domu popoldan in zvečer, tudi ob sobotah in nedeljah. Verjetno bodo to stanovalci po mojem odhodu kar malo pogrešali. Nisem uradniški človek, ki bi svoje oddelal od
pol sedmih do pol treh, potem pa šel domov.
Tukaj sem bil vsa leta z dušo. Delal sem po
svoji vesti, lastnih koristi nisem iskal.”

Bi vi preživeli jesen življenja v domu
upokojencev?
”Ko so zidali ta dom, leta 1973, je bila situacija precej drugačna. Ljudje so se prej upokojevali, še relativno ”mladi” in zdravi in so
si predstavljali, da bodo tretje življenjsko obdobje aktivno preživeli v domu, da bodo tukaj uživali. Tej ideji se bo približal regijski
medgeneracijski center, ko bo enkrat zaživel.
Dom upokojencev pa bo vse bolj postajal negovalna institucija.
V resnici je tako, da si vsak človek želi čim
dlje časa ostati v domačem okolju in z menoj ni
nič drugače. To je še bolj izrazito na deželi. Zdi
se mi prav, da na jesen življenja ohraniš stik s
prijatelji, da si aktiven v stvareh, ki te veselijo,
in da se zavedaš, da nisi več star dvajset let.”
Kako si vi zapolnite prosti čas?
”Moje ”antistresne” aktivnosti so vezane na
Poljansko dolino, kjer imam nekaj malega
imetja. Rad sem v naravi, na traktorju, v gozdu in upam, da mi težave s hrbtenico ne bodo
v celoti preprečile fizičnega dela. Kar se pa
službe tiče, bi še rekel, da mora človek oditi
na višku, ko ga je še malo škoda ...”
Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Zakaj se v tem letu
ne bi vozili ceneje?!

TAXI MONET
0 51 / 3 2 0 - 5 0 5
2 km = 2,30 EUR vsak nadaljni km = 0,75 EUR.
Pavla Grčar s.p., Savska Loka 20, Kranj
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Vučko, njegov veliki prijatelj
V Kranjski hiši je na ogled razstava del Od Vučka do Krančka domačina, akademskega slikarja
Jožeta Trobca. Vučko je zaznamoval njegovo poklicno kariero, bo Kranček zaznamoval
turistični razvoj njegovega mesta Kranja?
Pri kakšnem delu sem vas zmotil?
”V zadnjem času sem precej zaposlen s
projektom škrat Kranček. Tukaj imam besedila, ki jih je za slikanico napisal župan Damijan Perne, jaz pa imam nalogo pripraviti
ilustracije zanjo. To bo nekakšna pravljica o
Krančku, ki ga v zadnjem času pridno spravljamo v življenje. Mislim, da nam to kar dobro uspeva, seveda pa je tu mogoče še veliko
narediti.
Poleg tega ilustriram tudi neko novo publikacijo, v Bovcu se dogovarjam za likovno podobo oziroma maskoto tamkajšnje turistične
organizacije. Naslikal bom jago babo, vso
razmršeno in divjo, ki se pojavlja v različnih
zgodbah iz tistih krajev. Z njo v Bovcu tako
kot pri nas s Krančkom želijo okrog kraja in
celotnega turistično zanimivega območja
splesti zgodbe, ki so danes nujne za popestritev turističnega utripa.”
Delate sami?
”Sam, seveda.”
Nobenega vajenca, kot so jih nekoč na
primer imeli veliki slikarji ... Po velikem
uspehu z Vučkom bi si najbrž lahko privoščili pomočnike?
”Vučko je bil res moj daleč največji uspeh
na likovnem področju, vendar mi je bolj kot
veliko denarja ostalo veliko moralno zadoščenje, da sem ustvaril legendarni lik, ki je
pravzaprav mali fenomen, saj je tudi po 25
letih še vedno aktualen. Lahko bi ga primerjal s kakšno staro dobro glasbo, ki je še vedno tako priljubljena kot takrat, ko je nastala.”
Pred dvema letoma sem bil v Sarajevu in
v prodajalnah spominkov še vedno lahko
najdeš Vučka v taki ali drugačni različici
... Za šalo sem spraševal enega od prodajalcev, kaj za ena zadeva je že ta volk. Da
prihajam iz Slovenije in se ne spomnim
prav dobro ... Pa je dejal: ”Kako ne veš. To
je bila maskota zimskih olimpijskih iger.
Naredil jo je Slovenec.”
”Vučko je res še vedno tako prepoznaven,
da kamorkoli grem, me že kdo spomni nanj.
Dve leti nazaj sem bil tudi jaz v Sarajevu in
sicer na povabilo slovenskega kulturnega društva Ivan Cankar. Ko smo jedli v eni tamkajšnjih restavracij, je gostitelj vstal, začel trkat
po kozarcu in rekel: ”Znate, ko je ovaj čovek
pored mene? To je onaj što je napravio Vučka.” In omizje je začelo glasno aplavdirati,
meni pa je bilo nerodno, da nisem vedel, kaj
bi, hkrati pa se mi je seveda zdelo tudi fino.”
Se še spominjate razpisa in kako ste se ga
lotili, na idejo pa vam je prišel ravno volk ...
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”Zakaj volk? Niti ne vem natančno. V glavi sem imel Jahorino in neko pravljico o volkovih v teh krajih. In sem takega naslikal
simpatičnega, prijaznega volka. Sam sem mu
dal ime Jahorinko, šele kasneje, ko je bil izbran za uradno maskoto olimpijskih iger, so
ga poimenovali Vučko. Razpis je bil vsejugoslovanski.”
Če se ne motim, so takrat ljudje preko
časopisov in kuponov glasovali za olimpijsko maskoto?
”Tako je. Razpis je bil objavljen v vseh večjih časopisih po vseh republikah in avtonomnih pokrajinah leta 1982, se mi zdi. Olimpijski komite je bil že nekoliko v stiski s časom,
bilo je le še nekaj več kot leto do olimpijskih
iger, maskote pa še nobene. Na razpis je prispelo okrog 1300 del, razpisnim pogojem jih
je v končni fazi ustrezalo 860. Spomnim se,
da je komisijo vodil slikar Mersad Berber. Ti
so na koncu izbrali šest likov in jih uvrstili v
ožji izbor. Ti so bili potem objavljeni po večjih jugoslovanskih časopisih in ljudje so glasovali za najbolj všečnega. ”V igri” so bili še

jež, koza, snežne kepe, ovca in podlasica. Jaz
sem svojega volkca poslal tik pred zdajci,
zadnji dan po roku za oddajo. Spomnim se,
da mi je pozneje umetniški direktor celostne
podobe olimpijskih iger v Sarajevu rekel, da
bi za volka tudi pogoljufali, če bi malo zamudil. Na razpisu je bilo sicer kup enih ovc, koz,
zajcev, snežnih kep in podobno ... Samo moj
je bil volk in ljudje so s premočnim naskokom izglasovali prav njega. Nekdo od kandidatov v finalnem izboru, nič čudnega, da je
bil prav tako Slovenec, kot jaz, se je pritožil,
izbor so ponovili in moj Vučko je spet premočno zmagal. Takratni župan Sarajeva Ante
Sušić je dejal: ”Joža, ako dovedeš ovog vuka
medju narod, ala ti vera ...”
V pismih bralcev je bilo nekaj negativno
nastrojenih pisem bralcev, češ da je volk žival z negativnim predznakom, a se ljudje, ki
so odločali o tem, niso dali odgnati. Izbran je
bil volk, edina korektura je bila, da so mu odstranili zob.”
In potem ste se vrgli na delo in kake pol
leta živeli samo z Vučkom?
”No, v tem času sem delal še marsikaj drugega, če sem hotel kot oblikovalec preživeti.
Sem pa seveda za potrebe olimpijskih iger v
zelo kratkem času moral izdelati še vse piktograme za posamezne športne discipline ...
Tega je bilo kar veliko in vse sem delal sam.
Vse brez pogodbe. Takrat bi jo moral zahtevati, pa je bilo vse bolj po jugoslovansko. S pogodbo bi si lahko zagotovil tudi konkretno
ceno, tako pa je najbrž vsak črkoslikar v Sarajevu od olimpijskih iger zaslužil več kot jaz.
Kasneje smo šli preko sodišča s pomočjo avtorske agencije v poravnavo in sem dobil še
nekaj denarja, ravno za eno garažo na Planini.
Če bi bil takrat bolj poučen o teh zadevah in
bi imel nekaj več poslovne žilice, bi vso stvar
bolje obrnil. Spomnim se, naredil sem majico zase in za otroke in niti ene več. Takrat me
je vsak drugi vprašal, ali imam še kakšno.
Samo z majicami bi si lahko naredil hišo.
Neko podjetje v Sarajevu je takrat prodalo
126 tisoč plišastih Vučkov in si iz tega denarja zgradilo tovarniško halo ... Marsikaj bi se
dalo, če bi vedel.”
Kot vidim, vas Vučko tudi po 25 letih še
vedno zvesto spremlja. Imate ga namreč
tudi v znaku svojega oblikovalskega ateljeja ... Vas ljudje še kličejo po volkcu Vučko?
”Seveda. Številni me kličejo tako, v Lions
klubu v Ljubljani mi vsi rečejo Vučko, pa
tudi marsikateri prijatelj. In to me nič ne
moti, saj je Vučko konec koncev pika na i

Pogovor

Šest kandidatov za maskoto zimskih olimpijskih iger v Sarajevu 1984, med katerimi so izbirali bralci
časopisov po celi takratni državi. Vučko (takrat še z imenom Jahorinko) je bil nesporni zmagovalec.
moje poklicne kariere, po njem sem prepoznaven, čeprav sem v teh letih naredil še marsikatero dobro stvar.
Res je, da sem vsa ta leta tudi na različne
načine obdeloval lik Vučka. Ker po štirih letih lastnik znaka in maskote olimpijskih iger
avtomatsko postane Mednarodni olimpijski
komite, sem moral volka zdaj, ko sem ga izdelal za Bojana Križaja, nekoliko spremeniti.
Bojan je namreč s partnerji iz Bosne postavil
apartmajsko naselje za smučanje na Jahorini
in je meni naročil Vučka, ki je sedaj zaščitni
znak naselja. Ob tem sem podobnega izdelal
tudi zase, le da ima ta namesto smučk palico
za golf in čopič.”

Menda že več kot petindvajset let postavljate prvo stran Nedeljskega dnevnika,
predvsem pa znamenito humorno stran,
Tofov butik, ki ga ureja Tone Fornezzi Tof?
”Drži. Najino sodelovanje s Tofom je že
legendarno. Vedno znova torkove dneve
preživim v Ljubljani na Dnevniku s Tofom
in njegovim butikom. Vedno me je privlačil
časopis, hkrati pa je treba tudi delati za preživetje.”
Niste prav izbirčni, ko pride naročilo?
”No, vsega res ne vzamem, ampak delam
pa zelo različne stvari in kar precej. Sanjam,
da bi lahko samo slikal, a je to bolj ali manj
kot en moj hobi, čeprav sem akademsko

izobražen slikar. Tako tu v ateljeju krožim od
računalnika do slikarskega stojala in nazaj.
No, v zadnjem času slikam več kot kdajkoli.”
Kako to, da ste se po akademiji takoj podali v oblikovalsko smer?
”Sam ne vem kako. Treba si je bilo poiskati službo, pa sem bil pet let v Iskri, med drugim tudi v ekipi, ki je delala znani telefon, ki
smo mu popularno rekli ”fitipaldi”. Kasneje
sem dve leti bil v Gorenjskem tisku, pet let
kot oblikovalec Gorenjskega sejma, po natečaju pa sem se odločil, da poskusim na svobodi kot samostojni kulturni delavec.”
Vaš prepoznavni ”artikel”, če temu tako
rečem, pa je tudi karikatura. Narisali ste
nemalo bolj ali manj znanih ljudi iz politike, športa, šov biznisa, pa tudi vaše znance in prijatelje. K vam ljudje prihajajo z
naročili karikatur za rojstne dneve ...
”S portretno karikaturo se res veliko ukvarjam. Za kranjsko razstavo sem jih kaj hitro
našel štirideset, petinštirideset. Za zagrebško
revijo Studio sem v štirih letih narisal kar
160 karikatur. Karikatura je danost, jaz sem
jo v sebi odkril in mi je bila vedno velika
vzpodbuda pri delu. Rad rišem karikature in
pri tem zelo uživam. Lepotni kirurgi pravijo,
da oni popravljajo, jaz pa dodajam. V življenju sem narisal že več kot šeststo karikatur.
Kakšno tudi v samo dveh, treh urah, spomnim se, ko mi je Tof ob desetih naročil, da ob
enih popoldan potrebuje karikaturo Sare Isakovič. In sem sedel za računalnik ...”
Računalnik, ki je danes oblikovalska
nuja ...
”Zagotovo, brez računalnika bi danes zmrznil. Jaz izhajam iz generacije, ko smo še vse
delali ”peš”, na roko, v nekem obdobju pa
sem se moral zelo, zelo potruditi in se naučiti dela na računalniku. Zdaj mi je to v velik
užitek. Včasih sem tudi po tridesetkrat skočil
v fotokopirnico in sproti oblikoval določeno
podobo, danes vse to naredim za mizo. Kolikor je računalnik naredil dobrega, ker je naše
delo mnogo lažje, pa je naredil tudi slabega,
saj se že vsak malo boljši poznavalec računalnikov loteva oblikovanja.”
Menda se v zadnjem času navdušujete
tudi nad računalniško animacijo?
”Pravzaprav sem si že celo življenje želel
ukvarjati z računalniško animacijo, a nikoli
ni bilo pravega časa ali pa volje za to. Zdaj
veliko sodelujeva s hčerjo Nežo, ki je diplomirana likovna pedagoginja, in animacija je
eden izmed najinih aktualnih projektov.”
Igor Kavčič, foto: Tina Dokl

PRODAJA IN SERVIS
Jože Trobec s prijateljem in sodelavcem Tonetom Fornezzijem Tofom, s katerim že več kot petindvajset let
sodeluje kot oblikovalec strani Tofov butik v Nedeljskem dnevniku.
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Županova kolumna

Včeraj sem dobil novega prijatelja. Pravzaprav sem bil povabljen, da postanem prijatelj. Pa ne prijatelj ”kar tako”, pač pa
prijatelj na facebooku. To pa je nekaj!
Zadnje čase namreč velja, da če nisi na facebooku, potem ne obstajaš. Tam spoznavaš nove prijatelje, ali pa se srečuješ s starimi, lahko imaš poslovne ali ljubezenske
sestanke, na facebooku se družiš s tistimi,
ki imajo isti idol, ali istega sovražnika, na
facebooku s prijatelji igraš igre, ali pa skupaj rešujete državno mejo, na facebooku se
morda celo začenjajo nove revolucije.
Skratka - ”facebook je zakon” - je neki
nov, virtualen svet, svet, ki vsebuje vse tisto,
kar si zaželiš, ”kruto realnost” pa lahko
pustiš zunaj.
A da ne bo kdo napak razumel, prav nič
nimam proti novim tehnologijam, spletu,
spletnim klepetalnicam in portalom in še
najmanj proti facebooku. V tem norem vsakodnevnem tempu je verjetno splet res edini način, da še obdržimo, vsaj nekakšne,
kontakte s prijatelji in znanci, če se že ni-

Foto: Tina Dokl

Kaj je realnost,
se bomo preselili na facebook?
mamo več časa
srečevati na obiskih, ob partiji kart,
na skupnih izletih
...
Bolj zaskrbljujoče se mi zdi to, da
smo se tudi v realnem svetu začeli
obnašati, kot bi bil
le fikcija, kot da se
”ne gremo zares”.
Pretiravam? Ne vem.
Kako naj si človek drugače razloži strašno (razprodajno) gnečo v trgovskih centrih
prav v času nastopa recesije, kako je mogoče, da se ob vseh alarmantnih opozorilih
glede usode odlaganja komunalnih odpadkov v bližnji prihodnosti, ter ob vseh apelih
glede nujnosti ločevanja le-teh že doma, iz
meseca v mesec vztrajno povečuje količina
odvrženih - nesortiranih odpadkov po gospodinjstvih. Kako je mogoče, da na zavodih za zaposlovanje, za določena dela

sploh ne dobijo kandidatov, ob tem, da se
nam pred nosom dogajajo masovna odpuščanja?
Težko! Še huje! Človek včasih dobi občutek, da so se celo tisti, ki bi morali skrbeti,
da bi naš vsakdan potekal tako, kot bi bilo
prav, začeli obnašati kot junaki nekakšne
poceni ”konzolne strelske igrice”. Izsiljevanje, s katerim lahko v ”hramu demokracije” dosežeš nekaj, kar sicer ne bi bilo
sprejeto, je na las podobno zajetju talcev v
”teroristično FBI-jevski strelski računalniški igrici”, ki jo mulci tako radi igrajo prek
spleta.
Kam torej vse to pelje? Se bomo morda še
pravi čas zresnili in zavedeli resnosti in
resničnosti ”prave resničnosti”?
Morda pa bi, ob vseh mukah, ki nas v zadnjem času mučijo, da bi, z rebalansom nekako ”pokrpali” naš občinski proračun ter
tako kljub recesiji izpeljali glavnino projektov, še občino kar prenesli na splet.
Saj veste, facebook je zakon!
Župan Damijan Perne

Kranj ima veliko izjemno kvalitetnih likovnih ustvarjalcev, med njimi: (z leve) Klavdija Tutto, Franca Vozla, Klementino Golija, Nejča Slaparja, Karla Kuharja in Cveta
Zlateta. Ob njihovih razstavah kritiško oceno pogosto napiše muzejski svetovalec dr. Damir Globočnik. Umetniki so se v dneh pred kulturnim praznikom udeležili
tradicionalnega županovega sprejema za delavce v kulturi iz kranjske občine. / Foto: Gorazd Kavčič
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Dogodek po izboru župana

Likovni praznik kulture
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost je na ogled razstava kipov Dragice Čadež,
v Galeriji Mestne občine Kranj pa navdušujejo slike Franca Vozla.
Vsako leto sta ob tem času v Kranju na
ogled dve tradicionalni likovni razstavi. Prva
v Galeriji Mestne občine Kranj, na kateri se
običajno predstavi eden od domačih likovnih
ustvarjalcev, in je hkrati tudi srečanje delavcev v kulturi, in druga v zadnjih letih, odkar
ima občina čudovito Galerijo Prešernovih
nagrajencev za likovno umetnost v Pavšlarjevi hiši, kjer se predstavi likovni ustvarjalec, ki je v preteklosti prejel Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada.
V galerijskem prostoru občine so letos na
ogled slike akademskega slikarja in leta
1999 prejemnika občinskega priznanja velike Prešernove plakete Franca Vozla. Predstavlja se z deli, značilnimi za njegovo likovno poetiko, naj bodo to nekoliko neobičajne

upodobitve človeške figure, preplet ženskih
in moških aktov, ali pa njegova značilna nekoliko nekonvencionalna in kot taka znotraj
svojega žanra drugačna in med ljubitelji likovne umetnosti zelo priljubljena tihožitja.
Odprtja razstave se je tudi letos udeležilo veliko število Kranjčanov, delavcev v kulturi in
vidnih ustvarjalcev na različnih področjih
umetnosti.
V ”pavšlarci” pa so na ogled kipi akademske kiparke, leta 1986 nagrajenke nagrade
Prešernovega sklada Dragice Čadež. V najbolj obsežnem galerijskem kranjskem prostoru se Čadeževa predstavlja predvsem z deli,
ki jih je ustvarila v obdobju zadnjih desetih
let. Kiparka se je že v zgodnjem ustvarjalnem
obdobju zapisala lesu in ta material jo sprem-

lja skozi ves njen kiparski opus. V posameznih galerijskih prostorih si tako lahko ogledamo različne cikle, bodisi del v patiniranem
lesu, lesu kombiniranem z glino, kovino ...
pri tem so to lahko figuralna dela ali pa kipi
abstraktnih form. Kot je ob odprtju povedal
umetniški vodja galerije dr. Lev Menaše, Čadeževo krasijo njeni popolnoma lastni likovni vzorci, ki so bodisi igrivi bodisi ekspresivni, saj je za njeno ustvarjanje značilna mnogoplastnost. V prvem nadstropju galerije je
na ogled tudi kratek film o Dragici Čadež, v
drugem nadstropju pa so na ogled tudi dela,
ki jim jih je v več kot petnajstih letih uspelo
pridobiti v zbirko Galerije Prešernovih nagrajencev.
Igor Kavčič, foto: Gorazd Kavčič

Kiparka Dragica Čadež je nagrado Prešernovega sklada prejela leta 1986.

Župan Damijan Perne je kiparki podaril nemški prevod Prešernovih Poezij.

Eden najbolj prepoznavnih kranjskih akademskih slikarjev Franc Vozel se
predstavlja z akti in tihožitji.

Na sprejemu delavcev v kulturi se vsako leto zbere veliko kulturnikov z različnih
področij, med njimi tudi knjižničarke.
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Ljudje in dogodki

Ni opravičila za
preganjanje Judov
Ob dnevu spomina na holokavst so na
ekonomski gimnaziji pripravili debatno srečanje
na temo preganjanja Judov v zgodovini.
Organizacija združenih narodov je 27. januar razglasila za
dan spomina na holokavst, čemur se je lani pridružila tudi
Slovenija. Ob tej priložnosti so konec januarja na ekonomski
gimnaziji pripravili debatno srečanje, v okviru katerega so se
dijaki najprej seznanili z zgodovino judovstva, sledila pa je
debata o dejavnikih, ki so povzročali pogosto preganjanje Judov v zgodovini. Dijaki so jo pripravili pod mentorstvom profesoric Irene Rahotina in Romane Čemažar, kot gost pa je
nastopil tudi predstavnik Judovske skupnosti Slovenije Matija Ravitz.

Ob dnevu spomina na holokavst so na ekonomski gimnaziji pripravili
debatno srečanje o preganjanju Judov v zgodovini.
V debati je skupina deklet zagovarjala stališče, da Judje niso
povzročitelji konfliktov v svetu, ki so večkrat v zgodovini pripeljali tudi do njihovega sistematičnega preganjanja. Precej težjo
nalogo, kar je priznala tudi ena od dijakinj, ki je sodelovala v debati, pa je imela druga skupina, ki je morala zagovarjati stališče,
da so Judje v zgodovini tudi sami sprožali konflikte. Obe skupini sta se na zagovor svojih stališč nadvse izčrpno pripravili, kar je
opazil in pohvalil tudi Matija Ravitz. Srž problema po njegovem
najbolj izpostavi argument, ki ga je uporabila druga skupina, ko
je odnos do Judov v Nemčiji pred drugo svetovno vojno primerjala z odnosom do Romov v Sloveniji. ”Tudi v tem primeru je
zaradi ravnanja posameznikov obtožena cela skupina,” je poudaril Ravitz. Dijakom je še pojasnil, da je za razumevanje dogodkov
med drugo svetovno vojno ključno razumevanje dogodkov med
obema vojnama, ko je bila Nemčija zaradi versajske pogodbe
povsem na kolenih, ob tem pa so Judje relativno dobro živeli.
”Hitler, če je želel priti na oblast, je moral poenotiti volilno telo,
za kar pa je bil potreben skupni sovražnik. Zato so se razcveteli
argumenti proti Judom,” je razložil Ravitz.
Po koncu debate so v razpravi sodelovali tudi drugi dijaki. Strinjali so se, da ne glede na vse argumente, nič ne more opravičiti
tega, kar se je dogajalo Judom med drugo svetovno vojno.
Mateja Rant
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Po košer meso
je treba v Trst
Ob dnevu spomina na holokavst so na kranjski
ekonomski gimnaziji gostili člana vodstva Judovske
skupnosti Slovenije Matijo Ravitza.
Res nas je malo, a slovenski Judi obstajamo, se je že na začetku
čutil dolžnega pojasniti Matija Ravitz. Kot namreč pravi, mnoge
začudi, da je rojen v Sloveniji. Če smo še natančnejši, je bil pravzaprav po spletu okoliščin rojen v Kranju. V Kranj se je znova vrnil, ko si je tu našel stanovanje, a je ostal zgolj tri mesece, saj ga
bolj privlači vrvež našega glavnega mesta.
Koliko članov šteje Judovska skupnost Slovenije in koliko Judov
po vaših ocenah živi v Sloveniji?
”Judovska skupnost ima uradno 150 članov. Po oceni jih zunaj
skupnosti živi še od tri- do petkrat toliko, kar pomeni okrog petsto do
tisoč.”
Kako to, da je v Sloveniji judovska skupnost tako majhna?
”Za to je treba pogledati daleč v zgodovino. Močne judovske skupnosti so v slovenskem prostoru prisotne že v srednjem veku na Štajerskem in Kranjskem. Kdaj so se skupnosti vzpostavile, ni natančno
znano, vendar približno eno do dve stoletji pred izgonom, se pravi v
14. stoletju. V začetku 16. stoletja pa je prišlo do izgona Judov iz
Ljubljane, ob koncu tega stoletja pa še iz Maribora. Takrat so namreč
deželni stanovi pri monarhu dosegli izdajo odloka o izselitvi Judov in
prepovedi njihovega naseljevanja. Za Kranjsko je ta prepoved veljala
zelo dolgo, prvi Judje so se tu znova naselili šele po Napoleonu.”
Kaj je bil povod za izgon Judov iz teh dežel?
”Šlo je predvsem za ekonomsko finančne interese deželnih stanov.
Sprva so bili naseljevanju Judov naklonjeni, saj je bilo to povezano z
razvojem mest - za to so potrebovali pretok financ, Judje pa so posojali denar. V Mariboru recimo je ta razcvet trajal dvesto let, potem pa
so se pojavili že drugačni interesi, ki jim je med drugim botrovala
tudi velika zadolženost judovskim posojilodajalcem. Ni pa šlo v teh
primerih za pogrome nad Judi. Skupnosti so bile preseljene v druge
dele monarhije na podlagi cesarskega odloka, ki so ga zahtevali deželni stanovi. V srednjem veku so bile te migracije dokaj normalne.
Na Štajerskem in Kranjskem potem praktično ni bilo več Judov.”
Kdaj so se začeli znova naseljevati v slovenskem prostoru?
”V Ljubljani je ta prepoved naseljevanja veljala zelo dolgo; posamične družine so spet začele prihajati šele v 19. stoletju. Drugače je
bilo v Prekmurju, versko najbolj tolerantnem delu Slovenije, kjer so
bile judovske skupnosti v Murski Soboti, Lendavi in Beltincih. Ob
okupaciji leta 1941 je bila Slovenija razdeljena na tri okupacijske
cone. V nemški okupacijski coni, kjer je bilo na srečo najmanj Judov,
so takoj začeli izvajati rasne zakone, drugačna pa je bila usoda Judov
v italijanski okupacijski coni. Ljubljanske Jude so sprva zgolj popisali in jih preselili v Italijo, kjer so se morali vsak dan zglasiti na policiji. Žal tudi te doleti usoda drugih italijanskih Judov po kapitulaciji
Italije. Na ozemlju pod madžarsko oblastjo pa so do leta 1944 živeli
relativno mirno, z zamenjavo oblasti pa so jih podobno kot drugod
začeli preseljevati v gete in taborišča. Prekmurske Jude je to doletelo
aprila 1944, ko so vse pripadnike tamkajšnje skupnosti odpeljali v
Auschwitz, večino v plinske celice. Holokavst je preživelo le okrog
deset odstotkov predvojne judovske populacije, ki je štela po ocenah
od tisoč do dva tisoč ljudi. Polovica preživelih se je do sredine petdesetih let prejšnjega stoletja odselila v Izrael, Ameriko, Kanado in Avstralijo.”

Ljudje in dogodki

Matija Ravitz
Kaj je bil razlog za to?
”Nekatere je po vrnitvi v Slovenijo zaradi
nemških priimkov doletela usoda nemške
manjšine. Izgubili so državljanstvo in premoženje, zato so si življenje ustvarili drugje.”
Pravite, da marsikoga začudi, da ste rojeni v Sloveniji?
”Dostikrat se Slovenci ne zavedajo, da Judje živimo v Sloveniji, da je slovenščina naš
materni jezik in da se štejemo tako za Slovence kot tudi za Jude. Že generacije živimo
v tem okolju, česar se mnogi ne zavedajo.”
Zato tudi mešanih zakonov, torej med
Judi in Slovenci, danes verjetno ni več
malo?
”Judovstvo se prenaša po materini strani otrok, rojen judovski materi, se samodejno
šteje za Juda. Načeloma so tradicionalne
skupnosti zelo pazile, da ni prihajalo do mešanih zakonov.”
Zakaj?
”Problem lahko nastane pri vzgoji otrok. V
nekaterih ortodoksnih skupnostih so se zato
celo odpovedali otrokom, če se niso poročili
z Judom. V Sloveniji to ni bilo tako izrazito,
čeprav je bilo pred vojno malo mešanih zakonov. Po vojni se je to spremenilo, glede na to,
da je preživelo zelo malo Judov in je tudi
družbeni sistem religijo postavil na stranski
tir. Po vojni so se zato pojavili večinoma mešani zakoni.”
Kako torej danes, ko je verjetno pritisk
asimilacije izredno velik, skrbite za ohranjanje svoje identitete?
”Osnovno socializacijsko funkcijo opravi
družina, tu je še judovska skupnost, ki je vedno omogočala druženje z drugimi judovskimi
otroki. V Jugoslaviji so recimo imeli počitniško hišo v Pirovcu, zdaj otroci letujejo na

Madžarskem. Zanje organizirajo zabavno poučne aktivnosti ter jim skozi igro in kreativno udejstvovanje približajo koncepte judovstva.”
Sami zase pravite, da ste zelo sekulariziran Jud, saj v Sloveniji niti ni veliko možnosti za prakticiranje judovske veroizpovedi ...
”Možnosti za prakticiranje katerekoli veroizpovedi, ki ima skupinski značaj, so slabe,
če je skupnost majhna. Od vsakega posameznika pa je odvisno, do katere mere bo izpolnjeval zapovedi in prepovedi, ki jih je v judovstvu 613. Tu bi najbolj izpostavil košer
hrano - košer pomeni hrano, ki je primerna
za uživanje. Vse vrste mesa niso primerne,
obenem morajo biti živali usmrčene na primeren način, brez pretiranega trpljenja. Ob
uživanju mesa v njem ne sme biti prisotna
kri, saj se kri, ko izstopi iz telesa, šteje za nečisto. Najbližje je košer meso mogoče dobiti
v Trstu. Drug pomemben vidik, ki ga je mogoče upoštevati, pa je ločevanje mesnih in
mlečnih živil. A za to rabiš dva hladilnika,
dva seta krožnikov ...”
Sami se torej tega ne držite?
”Ne, a se imam kljub temu za Juda.”
Kaj je tisto, po čemer bi lahko rekli, da
se ločite od drugih, ki niso Judi?
”Ena od stvari, ki se je drži precej Judov, je
zavedanje desetih zapovedi.”
Že, a lahko bi rekli, da je celoten vrednostni sistem sodobne civilizacije zasnovan
na upoštevanju večine od teh zapovedi ...
”Stvari, ki nas ločujejo, so obredja, pri katerih liturgija poteka v hebrejskem jeziku.
Imamo tudi druge praznike; eden večjih je
sabat, ko se dobimo s prijatelji, blagoslovimo
vino ... Pripravimo kiduš, to so blagoslovi za

sabat. Z veseljem si vzamem čas za to. Skupnost ima tudi svojega rabina, ki službuje v
Trstu, a predvsem ob večjih praznikih pride v
Ljubljano, enkrat na mesec pa tudi za sabat.
Večje praznike praznuje kar cela skupnost,
kot so recimo roš hašana oziroma judovsko
novo leto, pa pasha, purim ... Skozi to se družimo, pomemben dejavnik pa je tudi rabin, ki
ni duhovnik, ampak ima bolj funkcijo učitelja postave. Je tudi najbolj versko izobražen
in zato verska avtoriteta. Organizira so tudi
predavanja za zainteresirane.”
Se dogaja tudi, da se nekdo zaradi poroke spreobrne v judovsko vero?
”V Sloveniji glede mešanih zakonov ni takega pritiska staršev, a versko se lahko poročita le Jud in Judinja. Postopek spreobrnjenja
v judovsko vero traja dve do tri leta. Je tudi
zelo rigorozen, zato se za kaj takega odloči
malo kandidatov. Potencialni konvertit se
mora najprej vsega naučiti in potem tudi dejansko to živeti.”
Kako vi kot Jud gledate na konflikt med
Izraelci in Palestinci?
”Tako kot vsak konflikt je tudi ta vreden
obžalovanja, hkrati pa tudi ne preseneča, saj
imamo na eni strani državo Izrael, ki mora
svojim državljanom zagotoviti varnost, na
drugi strani pa gibanje Hamas, ki te države
ne priznava in katerega del politične karizme
je ravno v tem, da sproža napade na Izrael. Še
bolj tragično je, ker te vojne ne prinesejo
sprememb, do katerih lahko pripelje le konstruktivni dialog med sprtima stranema. Sam
se strinjam z nekim čilenskim duhovnikom,
ki je v kritiki Pinochetovega režima dejal, da
kar se s silo pridobi, je treba tudi braniti s
silo.”
Mateja Rant
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Izobraževanje

Odkrijte možnosti
zaposlitve
eSvetovanje je spletna storitev Zavoda
RS za zaposlovanje, ki kot osebna spletna svetovalnica ponuja informacije,
nasvete in praktične pripomočke za načrtovanje poklicne poti in iskanje zaposlitve. Možnostih poti uporabe eSvetovanja je več; v rubriki Samoocena boste s
pomočjo testov raziskali vaše interese,
lastnosti in motive, zatem pa nadaljevali
v rubriki Zaposlitveni cilji, kjer boste
spoznavali poklice in si določili zaposlitvene cilje. V eni od rubrik boste
pridobivali veščine iskanja zaposlitve, v
rubriki Trg dela pa boste lahko poiskali
sebi primerno delovno mesto med aktualnimi prostimi delovnimi mesti. Več informacij o tem je na spletni strani
www.ess.gov.si. ”Spletna stran je namenjena tudi mladim, ki se šele odločajo za
poklic, ker vključuje testiranje, ugotavljanje lastnosti, spretnosti; s posebnim
vprašalnikom tudi ugotavljamo, na katerih področjih bi bili lahko uspešni,” je
povedala Lučka Žižek, direktorica Zavoda za zaposlovanje, Območna služba
Kranj.
S. K.

Izobrazba je pomembna
Izobraževanje postaja vedno bolj pomembna vrednota v življenju. Tisti, ki so ga zamudili v mladosti, se s pomočjo ustanov, ki
izobražujejo odrasle, vračajo na ta pota.
Nekateri zaradi sebe, večinoma pa zaradi
želje po boljši prihodnosti.
Gregor Ropret: ”Na
izobraževanje hodim
predvsem zaradi službe. Ker poslujemo veliko s tujino, potrebujem dobro znanje italijanščine in angleščine.
Zato se izobražujem
predvsem na področju
jezikov. Pred izobrazbo
pa sta v življenju pomembni predvsem iznajdljivost in sposobnost.”
Andrej Vrhovnik:
”Ker se odpravljam na
študij v Italijo, potrebujem predvsem dobro
znanje tujega jezika.
Ljudska univerza in
podobne ustanove so
primerne in odlične za
tiste, ki smo zamudili

priložnost za izobraževanje. Ker sem zamudil
priložnost študirati v Sloveniji, bom to iskal v
tujini.”
Danijela Obradovič:
”Na izobraževanje sem
prišla, ker sem se že
izobraževala, potem pa
me je delo odvleklo
stran. Prej je bilo lažje
najti delo brez izobrazbe, zdaj ni tako.
Izobrazba prinese lahko
boljšo službo in novo
izkušnjo. Izobražujem se predvsem zaradi
službe in tudi zaradi sebe.”
Polona Svetelj: ”Za
izobraževanje sem se
odločila, ker nimam
dokončane šole, bi jo pa
rada končala. Izobrazba
je v tem času vedno bolj
pomembna. Zdaj delam
v tovarni, ustanove, ki
skrbijo za izobraževanje
odraslih, pa so dobra
pridobitev za tiste, ki si izobrazbe želijo.”
Kristina Dželilović, foto: Tina Dokl

E-UČENJE
Živimo v dobi vse bolj razvite informacijsko-komunikacijske
tehnologije, zato tudi tako imenovano e-učenje vedno bolj
pridobiva na pomenu.

Vabimo vas, da se preizkusite v sodobnih oblikah učenja
in se sami prepričate, da je e-učenje zanimivo, koristno in
zabavno.

E-učenje pomeni učenje neodvisno od časa in prostora. Obstaja več oblik e-učenja in sicer preko interneta ali zgoščenk
(CD) v najrazličnejših izvedbah ter izobraževanje z uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij v kombinaciji s klasičnimi predavanji v razredu. E-učenje je interaktivno, večpredstavnostno in zabavno.

Svetovalki Svetovalnega središča Gorenjska bova vsem
zainteresiranim nudili brezplačno informiranje, svetovanje
in usposabljanje na tem področju. Skupaj bomo vstopili v
spletno učilnico in e-učenje preizkusili v praksi.

Na Ljudski univerzi Jesenice se tega zavedamo, zato v
okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska deluje
spletni portal (http://ucenje.cvzu-gorenjske.si). V virtualni
učilnici so uporabnikom na voljo e-gradiva s področja računalništva, podjetništva, prostega časa, zdravja, usposabljanja za starše ...

Obiščete nas lahko na sedežu Svetovalnega središča
Gorenjska na Jesenicah, na Cesti Cirila Tavčarja 3a ali na
dislokaciji CIPS Kranj, Slovenski trg 5 (vsako 2. sredo v
mesecu od 13. do 16. ure) ali dislokaciji LU Kranj, C. Staneta Žagarja 1 (vsak 4. torek od 14. do 17. ure).
Predhodno pokličite na svetovalni telefon: 5 833 805 ali pišite
na e-naslova: marija.fermisek@siol.net ali tanja.sovulj@siol.net.

”Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”
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Ljudska univerza Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice

EDINSTVEN NAČIN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Izobraževanje

To bo moj poklic
Na drugem programu Televizije Slovenija ob ponedeljkih popoldne predvajajo izobraževalno oddajo, s
katero predstavljajo obetavne poklice in poklice s kadrovskim primanjkljajem.
Na drugem programu Televizije Slovenija ob ponedeljkih ob 17.25
predvajajo novo izobraževalno oddajo z naslovom To bo moj poklic,
s katero predstavljajo obetavne poklice in poklice s kadrovskim primanjkljajem. 64-delna serija bo predstavila 32 različnih poklicev na
atraktiven in zabaven način, oddaje pa so namenjene predvsem osnovnošolcem pred izbiro poklica in njihovim staršem. Serija je nastala v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve in Televizijo Slovenija (produkcija oddaj:
S.TV.A.). Projekt je financiral Evropski socialni sklad.
Vsaka oddaja traja 25 minut, predstavljeni bodo poklici zidar, tesar,
pečar, dimnikar, klepar-krovec, kamnosek, polagalec keramičnih
oblog, slikopleskar-črkoslikar, izvajalec suhomontažne gradnje,

zdravstveni tehnik, mesar, pek, slaščičar, orodjar, inštalater strojnih
inštalacij, polagalec talnih oblog, urar, zlatar, mizar, čistilec objektov,
tapetnik, stavbni steklar in steklo pihalec, oblikovalec kovin, metalurg, avto karoserist, izdelovalec modnih oblačil, vzdrževalec tekstilij, čevljar, elektroinštalater, cvetličar, vrtnar in podjetnik.
S. K.

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za izobraževanje in kulturo
Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

IZREDNI ŠTUDIJ
šolsko leto 2009/2010
❖ EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA
VISOKA POSLOVNA ŠOLA
akreditacija EQUIS - znak kvalitete
Voditelja Daša Helena Kobe in Samo Bdeir bosta 16. februarja skupaj z ekipo
dimnikarjev visoko nad mestom spoznavala različne dimnikarske pripomočke,
se učila čistiti kamine, plezala po najvišjem dimniku v Evropi in hkrati ugotavljala, da je dimnikarsko delo zelo pomembno, saj sicer Božiček ne bi mogel
prinesti daril. Scenarij za oddajo, ki bo v vaš dom zanesljivo prinesla srečo,
je napisal Rok Vilčnik, režiserka je Maja Senekovič. Foto: S.TV.A.
Vpisuje v spomladanske
tečaje ANG, NEM, FRA.
(splošne in poslovne na vseh
stopnjah, konverzacijske).

JEZIKOVNA ŠOLA, d.o.o.
SELJAKOVO NAS. 33,
4000 KRANJ
TEL.: 04/2310 644,
GSM 031/666 380
www.wrs1.com/progress/

Ter priprave na:
■ Mednarodne izpite
■ Izpite državnega izpitnega
centra za aktivno znanje
■ Maturo
POSEBNA PONUDBA:
INTENZIVNI TEČAJI V
SKUPINAH Z 2 - 5 UČENCI

❖ FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO MARIBOR
Programi za iskane poklice - dipl. ing. strojništva
❖ HERA - Izobraževalni zavod Ljubljana
Višješolski program - EKONOMIST - RAČUNOVODJA
Informativni dan v torek, 17. marca, ob 16.00 uri!
❖ SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
➨ BOLNIČAR - NEGOVALEC
➨ EKONOMSKI TEHNIK - PTI
➨ TRGOVEC
➨ PREDŠOLSKA VZGOJA - N O V O !
➨ NPK:
SOCIALNI OSKRBOVALEC
www.luniverza.si, telefon: 280 48 00

50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
Pridružite se nam tudi VI!
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Prihajajoča pomlad
Še malo, da skopni sneg in posijejo prvi sončni žarki, pa bo že čas
za prva opravila v vrtu. Spomladi težko čakamo prvo berivko, regrat
ali motovilec z domačega vrta. Po tratah bodo zacveteli znanilci pomladi: zvončki, trobentice, žafrani in kmalu za njimi narcise.
Preden se lotimo zelenjavnega vrta, pride na vrsto obrezovanje sadnega drevja. Saj veste, da je potrebno drevje obrezati pred brstenjem
in preden ozeleni trata. Mogoče tudi še pred kakšnim spomladanskim
snegom, ki zaradi teže lahko polomi večje vejevje. Mogoče pa imate
v letošnji pomladi v načrtu posaditev novih dreves. To storite čimprej,
preden drevo ozeleni. Sadite lahko tako sadna kot okrasna drevesa.
Pod okrasnimi drevesi se, ko zrastejo, pojavi gola površina, na kateri
trava zaradi sence ne raste. Pod krošnjo drevesa je idealno za rast
mahu in tudi korenine preprečujejo sajenje večjih rastlin, kar
preprečimo s takojšnjo zasaditvijo rastlin. Zemlja je revna, tla so
lahko zakisana, tudi dež včasih premalo namoči zemljo. Ko posadimo
rastline, izberimo predele, kjer ni korenin, izkopljemo malo več zemlje in jo zamenjamo s kupljeno, ki je bolj bogata in rodovitna. Posadimo izključno rastline, ki uspevajo v senci, ali da cvetijo zgodaj spomladi, preden drevo dobi krošnjo. Posajene rastline naj bodo tudi nizke
rasti, da cvetovi ne segajo v krošnjo drevesa.
Posajena drevesa v vrtu imajo poleg dekorativne tudi praktično
vlogo. So zaščita pred hrupom in onesnaženjem s prahom s ceste, lahko
pa tudi zakrijejo dele vrta, za katere lastnik želi, da ostanejo skriti.
Letošnji februar nam bo ostal v spominu po debeli snežni odeji. Tudi
staro slovensko ime svečan je dobil po taljenju ledenih sveč. Je zadnji
zimski mesec, ko ob toplih dneh že diši po pomladi. Tudi dela v vrtu
že kličejo. Posebej na sončnih straneh vrta, takoj, ko odleze sneg.
V zelenjavnem vrtu že lahko pripravimo toplo gredo in počakamo s
setvijo, da nanjo nekaj dni sije sonce. Tisti, ki se ukvarjajo z vzgojo
sadik sami, lahko v zabojčke že posejejo paradižnike in papriko. Saj
veste, Valentin, ki ima god 14. februarja, ima ključ od korenin in marsikaj že začne brsteti. Tudi rože v posodah, ki jih prezimujemo, bodo
dobile nove nastavke, odstranimo jim posušeno listje, obrežemo suhe
dele in malo zalijemo. Če imamo shranjene gomolje kan, jih damo
nakaliti. Pregledamo gomolje dalij in gladiol in odstranimo gnile in
suhe dele. Tudi prostor večkrat prezračimo, sploh v času, ko je topleje in posije sonce.
V okrasnem vrtu pospravimo z gredic suhe ostanke trajnic in okrog
korenin natrosimo zemljo iz kompostnika. Okrasno grmičevje ima že
cvetne popke in če odrežemo kakšno vejico, nam bo v vazi že zacvetela.
Igor Pavlič

VSE ZA SPOMLADANSKO DELO
NA VRTU
V Kmetijsko vrtnarskem centru Sloga v Kranju in
v Naklem vam nudimo vse, kar potrebujete za
spomladanska dela na vrtu:
- semena vrtnin in cvetlic, čebulček, semenski česen, šalotka, ...

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

OBIŠČITE NAS:

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

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

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

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

- akumulatorji, tekočina za stekla ...
- motorne žage, cepilci, ...
- vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

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

Prihranite pri ogrevanju
Pravičnejše plačevanje ogrevanja v stolpnicah in blokih - obvezno od 1. oktobra 2011 dalje.
Zakaj meriti porabo
toplote?
Ogrevanje stanovanja je ponavadi največji strošek, ki ga plačujemo za svoje stanovanje.
Nesprejemljivo je, da ga plačujemo po kvadraturi oziroma
neodvisno od svoje porabe.
Ljudje imamo namreč različne
življenjske navade. Nekdo ima
v stanovanju vroče, drugi veliko odpira okna, tretji varčuje.
Prav je, da vsak plača svojo porabo.
Po uvedbi plačevanja v skladu
s porabo stanovalci zapirajo
okna, jih dodatno zatesnijo,
znižajo temperaturo v prostoru
(za 1 stopinjo Celzija nižja temperatura v prostoru pomeni 6
odstotkov prihranka pri energiji!), priprejo radiatorje ob odhodu na dopust ... Skratka začnejo se obnašati bolj varčno, prenehajo se prepiri med sosedi,
medsebojni odnosi se izboljšajo. Samo finančni prihranek
stimulira ljudi za varčevanje.

Zato ne preseneča, da plačevanje toplote po kvadraturi
ljudje zavračajo kot zastarel in
nepravičen način - tako v tujini
kot pri nas. Plačevanje ogrevanja v skladu z dejansko porabo
je obvezno tudi v Romuniji,
Bolgariji, Češki, od 1. oktobra
2011 dalje pa bo tudi pri nas.
Kolikšni so prihranki?
V praksi največkrat dosegamo
prihranke toplote od 20-30 odstotkov. Odvisni so od načina
ogrevanja, vrste stavbe ipd.
Starejše stavbe kot največje
potrošnice toplote imajo ponavadi največje prihranke.
Povprečno stanovanje v Sloveniji ima 4-5 radiatorjev. Če
predpostavimo, da za ogrevanje porabi 500 EUR/leto, potem lahko računamo s prihranki približno 100 EUR/leto.
Strošek vgradnje delilnika toplote je približno 20 - 40
EUR/radiator, investicija se
tako povrne v letu do dveh, kar
je daleč hitreje kot pri izolaciji
zgradbe, zamenjavi oken ali kateremkoli drugem ukrepu.
Kako poteka odčitavanje in
obračun?

Brunata, d.o.o., Triglavska ul. 61, Ljubljana

Odčitavanje ponavadi poteka
enkrat na leto, podobno kot pri
elektriki, vodi in plinu. Podatki
se odčitajo po končani kurilni
sezoni in sicer na dva načina:
1) z vstopom v stanovanje pri
cenejših, elektronskih delilnikih ali
2) na daljavo pri dražjih, radijskih delilnikih
Pri obračunu se upoštevajo
fiksni stroški (približno 30 odstotkov: cevi, skupni prostori
ipd.), deljivi stroški (približno
60 odstotkov: odčitani iz delilnikov) in redukcije porabe toplote za vremensko izpostavljene lege stanovanj (vogalna
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stanovanja, pritličje ...). Največkrat se poračun izravna v
prvih treh položnicah naslednje kurilne sezone.
Ali so možne goljufije?
Ne. Delilniki so na radiator ponavadi točkovno privarjeni ali
privijačeni tako, da jih ni možno sneti. Poleg tega v spominu
hranijo točne podatke o porabi
toplote za več let nazaj, iz česar
lahko razberemo morebitno
nenavadno obnašanje. Sodo-

bni delilniki merijo temperaturno razliko od 0,1 stopinje Celzija naprej. Zato so primerni tudi
za radiatorje s termostatskimi
ventili in za sodobne nizkotemperaturne sisteme. Točnost je
zagotovljena, možnost goljufanja izničena.
Dansko podjetje Brunata, z izkušnjami od leta 1917, je neodvisno od distributerja toplote in
upravnika. Zagotovite si pravičnejše plačevanje porabljene toplote.

Moj dom

Skrčimo račun na položnici
Z ustreznimi ukrepi lahko prihranimo tudi do 50 odstotkov računa za električno energijo.
Z akcijo Prihrani do 50 odstotkov pri računu za električno energijo
želi Holding Slovenske elektrarne porabnike z nasveti, podprtimi s
konkretnimi izračuni o možnem prihranku, prepričati gospodinjstva
k zmanjševanju porabe električne energije in s tem tudi k manjšim
stroškom, posledično računom. Slovenija sama ne more proizvesti
dovolj elektrike, zato jo moramo uvažati, to pa pomeni energetsko
odvisnost od drugih držav. Težave z dobavo zemeljskega plina iz Rusije je pokazala, da je odvisnost od uvoza lahko zelo problematična.
Tržnega gibanja cen smo se že pred leti navadili pri nafti, bencinu
in kurilnem olju, kjer cene nihajo glede na vrednost sodčka nafte na
svetovnih trgih. Kljub podražitvam je v Sloveniji električna energija
še vedno najcenejši energent. Podražitvam vseh vrst energije se v prihodnje gotovo ne bomo mogli izogniti. Za prihranek pri porabi električne energije so pogosto dovolj že manjši ukrepi, pri katerih ni potrebnih nobenih (finančnih) vlaganj, kot je na primer ugašanje luči,
ki jih ne potrebujemo, izklop naprav iz stanja pripravljenosti po uporabi. Nekateri ukrepi vključujejo manjši vložek, kot na primer, menjavo klasičnih žarnic z varčnimi sijalkami, ali pa premišljen nakup
z izbiro energetsko varčnih gospodinjskih aparatov razreda A+ ali
A++.
Več posameznih prihrankov povečuje skupni prihranjeni znesek.
Koliko lahko prihrani posamezno gospodinjstvo, je seveda odvisno
od mnogih dejavnikov. Upoštevati je potrebno velikost gospodinjstva, vrsto opreme, število in starost gospodinjskih aparatov in podobno. Občutno manjšo porabo električne energije in s tem večji prihranek denarja, ki bi ga sicer odšteli za njeno porabo, pa lahko dose-

žemo predvsem z večjimi vlaganji v energetsko izboljšavo objektov
in vgradnjo okolju prijaznih tehnologij (sončne celice, toplotne črpalke, ...).

Konkretni izračuni
Koliko je možno prihraniti s posameznim ukrepom in za koliko lahko zmanjšamo znesek na računu za električno energijo? To je odvisno od mnogih faktorjev posameznega gospodinjstva. Za primerjavo je
Holding Slovenske elektrarne vzel dve povprečni gospodinjstvi, prvo

K R A N J Č A N K A - 19

Moj dom

s povprečno letno porabo 4.400 kilovatnih ur električne energije (račun na mesec okoli 40 evrov, na leto okoli 500 evrov, dnevna poraba
okoli 11 kWh) in drugo gospodinjstvo, ki z električno energijo ogreva
toplo vodo in zato porabi približno 7.300 kilovatnih ur (mesečni račun
med 65 in 70 evri, na leto 800 evrov, dnevna poraba okoli 20 kWh).
Obe gospodinjstvi uporabljata identične aparate (le da drugo vodo
ogreva z električno energijo).
Dobrih 20 odstotkov (ali 913 kWh) lahko prihranimo z zelo enostavnimi ukrepi. Velikokrat imamo vklopljene televizorje ali računalnike,
ko jih ne potrebujemo ali sploh nismo v istem prostoru ali pozornost
posvečamo nečemu drugemu. V času, ko počnemo nekaj drugega, jih
izključimo (tako tudi druge naprave DVD, VHS, HI-FI) in ne puščamo v stanju pripravljenosti (STAND BY) in s tem prihranimo dobrih
šest odstotkov! Že izklop računalnika, ko ga ne potrebujemo prispeva
k privarčevanju 2,6 odstotka, izklop DVD-ja ali televizije, odstotek
(LCD in plazma televizorji pa imajo v stanju pripravljenosti še občutno višjo porabo električne energije).
Velik prihranek bo pomenila tudi menjava treh navadnih žarnic z
varčnimi v lučeh, ki gorijo dlje časa, ter redno ugašanje luči, kjer jih
ne potrebujete velikokrat (ali pa namestite senzorje gibanja) - na ta način lahko privarčujete pet odstotkov povprečne porabe ali 250 kWh
električne energije na leto (povprečna dnevna poraba pa znaša 11
kWh). Enako lahko prihranite tudi, če perilo sušite zunaj in ne v sušilnem stroju, za tri odstotke pa bo manjši račun, v kolikor boste pomivalni in pralno-sušilni stroj prižgali le v času nižje tarife. Za odstotek manjša poraba bo, če boste perilo prali na 30 stopinjah Celzija in
ne 40, oziroma še toliko več, če sedaj temperaturo nastavimo toliko
(pre)visoko.
Z večjimi investicijami so prihranki lahko še občutnejši - od 35 do
52 odstotkov (ta odstotek velja glede na sedanje ‘razsipništvo’ gospodinjstva z električno energijo). Kar 23 odstotkov je mogoče prihraniti
z investicijami v energetsko učinkovitejše tehnologije - osem odstotkov z zamenjavo hladilne naprave za najbolj učinkovito napravo na
trgu (hladilnik in zamrzovalnik razreda A++), enako pri pralnih in pomivalnih strojih (prihranek 5 odstotkov), menjava steklo-keramičnega
kuhalnika z indukcijskim bo navrgel dodatne tri odstotke privarčevane energije, menjava namiznega s prenosnim računalnikom bo dodala še pet odstotkov prihranjene električne energije in podobno.
Prihrankov se ne da enostavno seštevati, saj vplivajo drug na drugega. Če se odločimo za sušenje perila zunaj, potem nakup varčnega sušilnega stroja ne bo dosegel zgoraj navedenega učinka. Kljub vsemu
strokovnjaki ocenjujejo, da bi gospodinjstvo, ki sedaj na leto porabi
4.400 kWh električne energije, lahko privarčevalo okoli 1.750 kWh
ali za 160 dni današnje povprečne porabe! Gospodinjstva, ki z električno energijo ogrevajo vodo, pa lahko prihranijo še več, vendar je
tudi investicija večja - z inštalacijo solarnega sistema za pripravo sanitarne vode lahko privarčujejo kar 29 odstotkov! Na ta način lahko ta
gospodinjstva zmanjšajo položnico za več kot polovico.
Boštjan Bogataj, foto: Tina Dokl
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Kuhinja z jedilnico ali brez
Ali bosta jedilnica in kuhinja v istem prostoru, je odvisno od naših želja in prostorskih zmožnosti.

Klemen Oblak s.p., Sava 52, Sava

V manjših stanovanjih so jedilni kotički ponavadi opremljeni z zložljivimi ali zasučnimi
mizami, v večjih stanovanjih in hišah pa je
ponavadi dovolj prostora za razkošnejšo jedilnico. Ta je lahko povsem ločena od kuhi-

Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe
tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709
e-mail: sencila-asteriks@siol.net

tende-markize: na voljo so standardne,
polkasetne in kasetne tende, platno vam lahko
potiskamo z napisom ali logotipom, odpiranje
ročno ali na električni pogon

lamelne zavese, plise zavese
in žaluzije: velika izbira barv

nje ali pa predstavlja vezni prostor med kuhinjo in dnevnim prostorom. V takšnem primeru strokovnjaki za ločevanje jedilnice od
dnevne sobe priporočajo krilna vrata. Najbolj
primerna je okrogla miza, pri premeru 90100 centimerov za mizo lahko sedijo štiri
osebe, pri 120 centimetrih od pet do šest ter
pri premeru 130 centimetrov od šest do osem
oseb. Idealna lega jedilnice je proti zahodu z
izhodom na teraso.
Pred nakupom pohištva dobro premislite,
katero obliko in velikost naj ima vaša jedilna
miza. To ni le vprašanje okusa, temveč tudi
vprašanje razpoložljivega prostora in uporabnosti. Okrogle mize so udobne, saj ljudi silijo v medsebojno komunikaciranje. Slaba
stran tovrstnih miz je, da potrebujejo veliko
prostora. Kvadratne oblike so priporočljive le
za manjše število ljudi, pravokotne pa zahtevajo najmanj prostora. Ponujajo jih v različnih dolžinah in širinah. Izbira stolov je prav
tako zelo pomembna, določimo pa jo lahko
le s preizkušanjem.
Kako izbrati pravo opremo jedilnice? Opirati se moramo na znana dejstva in ne toliko
na naše želje. Vedeti moramo, koliko jedcev
je običajno pri jedi in koliko jih je lahko največ, ali hrano strežemo le v jedilnici, poznati
moramo naše prehrambene navade, kdaj jo
bomo uporabljali in podobno. Izbira pohištva, kot recimo vitrina, kredenca (bife), servirna miza, je povsem odvisna od velikosti
prostora. Nakup tovrstne opreme opravite po
nakupu mize in stolov. Pri zelo majhnih prostorih se tovrstni opremi raje odpovejte in razmislite o ozkih regalih, ki so prav tako lahko
izredno dekorativni.
Zaradi prostorske stiske, še zlasti v mestih,
jedilnica ni samostojen prostor, pač pa zgolj
predel kuhinje ali dnevne sobe. Tako s pojmom jedilnica danes večkrat opredeljujemo
le prostor z jedilno mizo in stoli. Temu primerna je tudi osvetlitev. Osnovno pravilo
pravi, da mora biti celotna miza enako osvetljena.
Neločljivo, ni nujno da prostorsko, je z jedilnico povezana kuhinja. Nekateri ji pravijo

rolete: nadokenske,
podometne rolete, PVC
ali ALU, okrogle ali
polokrogle, z integriranimi
rolo komarniki

roloji plise zavese
žaluzije komarniki rolo garažna vrata

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

tudi srce stanovanja. Kuhinja je resnično
prostor, ki združuje ljudi. Prav gotovo je kuhinja prostor, ki ga največ uporabljamo.
Kako opremiti kuhinjo, je odvisno od našega
načina življenja. Ali ga bomo uporabljali le
zase in svojo družino, ali velikokrat vabimo
goste, ali morda skoraj nikoli niti sami ne
obedujemo doma in si pripravljamo le prigrizke. Današnja kuhinja nikakor ni več le
prostor za pripravo hrane, ampak temelji na
komfortnosti. Razporeditev kuhinjskih elementov mora biti takšna, da je pot za delovanje čim krajša. Lahko se odločimo za delovni
trikotnik (umivalnik, štedilnik, hladilnik),
razporeditev v črki ”U”, črki ”L” ali za paralelno varianto.
Kako načrtovati kuhinjo? Od desne proti
levi (v L ali U obliki) naj bi si elementi sledili takole: shrambna omarica, hladilnik, delovna površina, površina namenjena kuhanju,
delovna površina, pomivalno korito, odcejalna površina, delovna površina, pomivalni
stroj, omarica za posodo. Delovna površina
naj bi bila velika najmanj 90 x 60 centimetrov, idealne mera pa so 120 x 60. Najpomembnejšo vlogo pri načrtovanju kuhinje
igra višina delovne površine. Le-ta mora biti
prilagojena višini osebe, ki se v kuhinji največ zadržuje. Nekaj nasvetov za moderno kuhinjo: delovno mesto, kjer lahko sedite, v
moderni kuhinji naj ne bi manjkalo. V visokih omarah shranjujte težke predmete zmeraj
pod višino vaših ramen. Stabilna (stopnična)
lestev v kuhinji prav tako ne sme manjkati.
Pogosto rabljeni predmeti naj bodo nameščeni v prosto dosegljivi višini. Izvlečni predali
omar ne omogočajo zgolj racionalnejšega
vpogleda oziroma pregleda, pač pa tudi udobnejši pristop. Površina, namenjena kuhanju,
naj bi bila nekoliko nižje od preostale delovne površine. V obratni smeri pa je do hrbtenice prijazna za 15 cm višje ležeča površina,
namenjena pomivanju. Pečice in mikrovalovke, ki so nameščene v višini oči, omogočajo
varnejšo in hitrejšo delo.
Boštjan Bogataj

Prireditve. oglasi

PRIREDITVE V MESECU FEBRUARJU V MERCATOR
CENTRU KRANJ SAVSKI OTOK
Petek, 13. februarja, ob 17. uri:

Petek, 20. februarja, ob 17. uri:

Otroška delavnica Srce zate

Otroška delavnica
Beneške maske

- velik rdeč srček boste podarili osebi, ki
jo imate radi. Bo to naša mamica, sošolka iz vrtca, sosed iz bloka ? Do godovanja Valentina naj to ostane le vaša skrivnost

PS Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

Sobota, 14. februarja, ob 10. uri:

- pričarali bomo kanček letošnjega beneškega festivala. Po končanem ustvarjalnem
druženju si boste nadeli barvite maske,
obdane s perjem in bleščicami.
Sobota, 21. februarja, ob 10. uri:

Zabavna prireditev Srce za
valentinovo

Velika zabava v Mercatorju

- glasbeni gost prireditve bo Marjan Zgonc,
ki bo zabaval predvsem dame in gospe.
Vezano na glasbenega gosta bodo potekala tudi animacijska tekmovanja ljubezenskih pregovorov z najlepšimi ljubezenskimi
mislimi.

Nedelja, 22. februarja

- pustno rajanje za najmlajše. Pripravite se
na pustovanje v Mercatorju, kjer vam
bodo pripravili obilo glasbene zabave in
smeha ter darilca za pridne maškare.
Petek, 27. februarja, ob 17. uri:

Otroška delavnica Kelih
za ljubezenski napitek
- otroci bodo v otroški delavnici izdelovali
kelih za ljubezenski napitek.
Sobota, 28. februarja, ob 10. uri:

Obisk kurentov
Torek, 24. februarja, ob 17. uri:

Pustovanje

Domači dan v Mercatorju
- vabljeni na Domači dan v Mercatorju, kjer si
boste ogledali stare slovenske plese, ki jih bo
predstavila folklorna skupina Luka Kramolc,
poskusili boste domače kanapeje, svežo friko
ter se okrepčali s kuhanim vinom.

Vabljeni!
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V kranjskem Mercator centru Savski otok najdemo eno
številnih trgovin Relaxx, kjer imajo pestro ponudbo spalnega programa za sladko spanje. V trgovini predstavljajo
več vrst ležišč iz žičnatega jedra in iz pene različnih cenovnih razredov. Zraven ležišč lahko izbirate tudi med
pestro ponudbo posteljnih vložkov, posteljnin in rjuh različnih dimenzij iz kvalitetnejših materialov. Stranke lahko
pri njih kupijo tudi odeje različnih dimenzij za vse letne
čase, širok pa je tudi spekter klasičnih ter anatomsko
oblikovanih vzglavnikov iz umetnih in naravnih materialov.
Poleg njihovega programa za sladko spanje pa so na
voljo še brisače, volnene odeje, prevleke za vzglavnike

Za sladko spanje

Oblečeni od glave do pete in nikoli razočarani je slogan, ki ga bodo nedvomno potrdili tudi kupci blagovne znamke Benetton. Podjetje M point, d. o. o., s svojimi devetimi
poslovalnicami v Sloveniji, na trgu priznanih blagovnih znamk, dobro poznamo že petnajst let. Ena izmed njihovih poslovalnic znamke Benetton je tudi v kranjskem Mercator centru Savski otok. Posebno pozornost posvečajo izbiri kolekcije iz najboljših materialov. Letos pričakujejo, da bo stranke še posebej prepričala očarljiva in fantazijska
kolekcija pomlad-poletje. Čeprav je zunaj še zima, v njihovih poslovalnicah že žari poletje. Tako pri otroški kolekciji kot kolekciji za odrasle so barve živahne, udarne za tiste,
ki to želijo, in umirjeno - elegantne za posebne ali poslovne priložnosti. Ker se bliža valentinovo, so za svoje stranke pripravili desetodstotni popust pri nakupu treh ali več kosov na že znižane cene artiklov in novo kolekcijo. Akcija bo traja od 9. do 16. februarja. Znani so tudi po klubski VIP-kartici, ki njihovim zvestim strankam prinaša posebne
ugodnosti in bonitete ob članstvu. Seveda pa je zanjo potrebno zbrati določeno število nakupov in kartico vam pošljejo po pošti. O vsem tem pa vas bodo najbolje seznanili kar na samem prodajnem mestu v njihovi poslovalnici v Kranju. Za najcenejši nakup
blagovne znamke Benetton pa vas vabijo v njihov Outlet v Domžalah in v spletni katalog na www.mpoint.si, kjer so pripravili pestro ponudbo zimskih plaščev po neverjetnih
cenah.

V Benettonu že žari poletje

Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 20.00 ure, nedelje od 8.00 do 13.00 ure

Stara cesta 25, 4000 Kranj, telefon: 04 20 18 900

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

Loterija Slovenije, katere prodajno mesto je tudi v kranjskem Mercatorjevem centru Savski otok oziroma v Supernovi, je vodilna slovenska prirediteljica klasičnih iger na srečo, ki
vse svoje napore usmerja v izpolnjevanje pričakovanj in želja prebivalstva po sodelovanju
v igrah na srečo na družbeno odgovoren in varen način. V več kot polstoletnem razvoju je
Loterija Slovenije preko realizacije človeških potreb po igri zagotavljala sredstva za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih ter športnih organizacij. Loterija Slovenije
preko realizacije človeških potreb po igri zadovoljuje potrebe uporabnikov koncesijskih
dajatev. Njena vizija: Loterija Slovenije bo najboljša pri zaznavanju sanj igralcev in prevajanju le-teh v igre ob upoštevanju družbeno odgovornega ravnanja. Najpopularnejša igra je
Loto, poleg tega lahko sodelujete še v igrah Astro, Deteljica in 3x3 plus 6 ali pa izberete
srečke s trenutno znanim dobitkom. Zadnje čase je bil na vseh prodajnih mestih Loterije
Slovenije povečan promet oziroma obisk. Razlog pa ni izhajal iz tega, da v času recesije
ljudje še več igramo igre na srečo. Pravi razlog je bil glavni dobitek v igri Lotko, ki je dosegel rekordno vrednost: neverjetnih 2,5 milijona evrov. Glavni dobitek ni bil izžreban 28
krogov, nazadnje so ga izžrebali oktobra lani, minuli teden pa je omenjenih 2,5 milijona
evrov končno dobilo lastnika. Srečnež prihaja iz Maribora. Izžrebana pa je bila tudi sedmica, pol milijona evrov, glavni dobitek v igri Loto. Ta vsota pa je šla v Pivko.

Najpopularnješa igra je Loto

oblikovanih vzglavnikov iz umetnih in naravnih materialov.
Poleg njihovega programa za sladko spanje pa so na
voljo še brisače, volnene odeje, prevleke za vzglavnike
ter bogat otroški program. Mesečno izhaja tudi njihova
reklama z izjemno ponudbo znižano tudi do petdeset
odstotkov, glavni moto Relaxxa pa je 'Spanje je edina
sreča,ki jo uživamo, tudi ko mine.'

Knjigarna Felix v trgovskem središču Supernova v Kranju je ena od šestih
knjigarn v lasti založbe Učila International. V njej so na voljo knjige
založbe Učila in še veliko drugih slovenskih založb, ponudbo pa dopolnjuje tudi bogat izbor tuje literature in turističnih vodnikov. Tako boste v
knjigarni našli pestro izbiro priročnikov z najrazličnejših področij,
ljubezenskih in zgodovinskih romanov, kriminalk, stvarne literature,
kuharskih knjig, mladinskega leposlovja, slikanic in kartonk. Ker je knjiga
najlepše darilo, a ne veste, kaj bi podarili svojim najbližjim, vam v knjigarni Felix nudijo tudi nakup darilnega bona. Med najbolj vročimi knjigami pa
sta trenutno vampirska saga Somrak in Slovenska knjiga rekordov
2008. Poseben prostor v knjigarni je namenjen tudi Žepni knjigi, zdaj že
uveljavljeni zbirki mehko vezanih knjig po zelo nizkih cenah. Knjigarno odlikuje tudi prisrčno urejen otroški kotiček, ki je odličen prostor za ure
pravljic ali ustvarjalne delavnice, zato knjigarna ni zgolj prostor nakupovanja, ampak se v njej velikokrat tudi kaj dogaja. Do marca poteka v knjigarni velika knjižna razprodaja, kjer lahko kupite knjige s kar 65-odstotnim popustom.

Velika knjižna razprodaja v knjigarni Felix

Arhitekt

Živahno v novem stanovanju
Kuhinja se z nizko kredenco nadaljuje v dnevno sobo. Na ta način bo poudarjena mozaična
stena, ki bi sicer ostala skrita.
Bralca Ana in Simon iz Kranja se bosta
kmalu vselila v novo stanovanje. Pred
vselitvijo ga je potrebno opremiti, nasvet
najbolj potrebujeta za dnevni prostor in
kuhinjo. Težave jima povzročata radiatorja, ki sta pod kuhinjskim oknom in pred
balkonskimi vrati v dnevni sobi. Oprema
je običajna, pozorni naj bomo na ceno.
Levo od vrat dnevne sobe je postavljena
kotna sedežna garnitura z dvema klubskima
mizicama. Naprej ob steni je nizka premična
omara za televizor (na koleščkih), ki jo po
želji vrtita in vozita po prostoru. Med dnevno
sobo in kuhinjo je jedilna miza. Prvotno sta
jo načrtovala ob steni, vendar smo jo pomaknili bolj na sredo, saj sicer zapira prehod
do kuhinje. Jedilna miza je kvadratna za štiri
ljudi, po možnosti jo lahko raztegnete.
Ob vstopu v kuhinjo je na levi strani hladilnik, pod oknom, kjer je radiator, pa barski
pult. Sledijo kuhinjski elementi (postavljeni
glede na vaš razpored), ki se nadaljujejo v
nizko kredenco na poševni steni. Pohištvo je
izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena,
ki obsega kavča, jedilno mizo, štiri stole,
nizko omarico, knjižni regal in klop, znaša
približno 1.300 evrov. V
ceno niso všteti kuhinjski
elementi in aparati.
Jernej Červek, u. d. i. a.

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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Moj dom

Skrb za čisto okolje

Marca bomo začeli z rednim
praznjenjem greznic
Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi
ravnanje z odpadnimi vodami. Zato zakonodaja predpisuje
redno praznjenje greznic.
Gospodinjstva morate poskrbeti za praznjenje greznic
najmanj enkrat na štiri leta ter omogočiti, da se greznične
gošče oddajo na čistilno napravo, kjer se ustrezno obdelajo.
Komunala Kranj je, kot izvajalec javne službe odvajanja in
čiščenja odpadne vode, dolžna zagotavljati prevzem blata
iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic in
o tem voditi ustrezne evidence.
Tako na območju Mestne občine Kranj letos uvajamo sistematično praznjenje greznic. Z rednim črpanjem greznic
bomo začeli v mesecu marcu, in sicer pri vseh tistih gospodinjstvih, ki greznic niste praznili že več kot štiri leta.
Greznice bomo praznili skladno z okvirnim terminskim
planom. O točnem datumu črpanja greznice pa vas bomo
obvestili najmanj dva dni pred našim prihodom in vas prosili,
da ste takrat prisotni.
Naselje

Stroški praznjenja greznic izven termina se obračunajo
skladno z veljavnim cenikom, kar trenutno znaša 150 evrov.
Cene veljajo za greznice velikosti do 10 kubičnih metrov.
Po opravljeni storitvi boste prejeli račun, s katerim boste, ob
morebitnem inšpekcijskem pregledu dokazali, da ste opravili
zakonsko zahtevano praznjenje najmanj enkrat na štiri
leta. Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom.
Greznično goščo prevzamemo in jo, skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki, predelamo na Centralni čistilni napravi
Kranj. Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek,
ki poleg dušikovih spojin lahko vsebujejo še druge strupene
in okolju nevarne snovi.
Skupaj poskrbimo za pravočasno in pravilno praznjenje
greznic ter okolju prijazno ravnanje z grezničnimi goščami.
Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Pišite nam
na e naslov: info@komunala-kranj.si oziroma nas pokličite na
28 11 380.

Predvideni čas črpanja greznic

Babni Vrt . . . . . . . . . 2. do 3. marca
Bobovek . . . . . . . . . 4. do 9. marca
Breg ob Savi . . . . . 10. do 27. marca
Britof . . . . . . . . . . . . 7. oktobra do 11. decembra
Čadovlje . . . . . . . . 30. marca do 1. aprila
Čepulje . . . . . . . . . . 2. do 6. aprila
Vsi, ki boste črpanje greznic omogočili v skladu z navedenim terminskim planom, boste za storitev praznjenja
greznic in predelavo grezničnih gošč, vključno z DDV,
plačali 135 evrov. Račun boste lahko poravnali v več
obrokih.

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

Čisto je lepo.
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Kulinarika

Veseli pust polnih ust
Krofi
1 kg moke, 4 jajca, 7 dag sladkorja, 1 dl
olja, 6 dag kvasa, 0,5 l mleka, malo soli,
sladkor v prahu.

Moko stresemo v skledo. V mlačnem
mleku raztopimo kvas in malo sladkorja ter
ga vlijemo v jamico v moki in pustimo,
da vzhaja. Jajca, sladkor in olje stepemo,
dodamo sol in mleko ter vse skupaj vlijemo v

moko h kvasu. Zamesimo gladko testo in ga
pustimo vzhajati. Vzhajano testo razvaljamo
na prtu en centimeter debelo in z modelom
oblikujemo kroge. Pokrite pustimo še malo
vzhajati. Pečemo pokrite v vročem olju. Ko
na eni strani dobijo zlato rumeno barvo, jih
obrnemo in odkrite pečemo še na drugi
strani. Pečene krofe posujemo s sladkorjem v
prahu.
Tako pripravljene krofe marsikje na Gorenjskem imenujejo bobi. Po želji lahko nadevamo krofe tudi z marelično, brusnično,
slivovo ali mešano marmelado.

Miške (fauncuti) in flancati
(fantovci)

Foto: Tina Dokl

Kvasec iz 3 dag kvasa, 4 žlic mlačnega mleka in žličke sladkorja, malo soli, žlica masla,
65 do 70 dag moke, 2 jajci, 0,5 l mlačnega
mleka, olje za cvrenje, sladkor v prahu.

Gospodinje, na vrsti ste za

Hitro pripravljeno kosilo

Recepta sta iz knjige Na Gorenjskem je fletno in
okusno, avtorja Janez Bogataj in Lea Kužnik.

JUSTR d.o.o., Sejmišče 1, Kranj

Stiska s časom, doma pa vsi lačni. Mamice, tete, dekleta, soproge, babice, če
imate recept, kako med tednom skuhati kosilo v pol ure, nam ga pošljite na
elektronski naslov suzana.kovacic@g-glas.si. Objavili ga bomo v Kranjčanki.
Z vašim predlogom za ”ta hitro in ta okusno” kosilo boste zagotovo razveselili
marsikatero gospodinjo!

Najprej naredimo kvasec. V mleku stepemo
jajci, dodamo sladkor, sol, maslo, vzhajan
kvas in moko. Zamesimo testo, ki ga s kuhalnico stepamo toliko časa, da odstopi od
posode. Pokritega postavimo na toplo, da
vzhaja. Vzhajano testo razvaljamo pol centimetra debelo in izrežemo deset centimetrov
velike krpe, ki jih po sredini nekajkrat
zarežemo in prepletemo. Krpe naj spet vzhajajo, nato pa jih z obeh strani ocvremo in
potresemo s sladkorjem v prahu. Iz enakega
testa lahko naredimo miške, in sicer tako, da
z žlico zajemamo testo in ga polagamo v olje.
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Novice, oglasi

Mercator spet na Planini
V četrtek, 5. februarja, je na Planini odprl vrata nov supermarket
družbe Mercator. Na isti lokaciji, kjer je nekdaj že stala trgovina, so
od druge polovice lanskega leta zgradili stavbo s 550 kvadratnimi
metri prodajnih površin. Kot je ob odprtju dejal direktor maloprodajnega območja Miha Kravanja, je sodobna trgovina ohranila domačnost. V njej je trinajst zaposlenih, ki jih vodi Tatjana Gregorin.
Kupcem ponujajo osnovna živila in razno blago za dom po ugodnih
cenah. Kranjski župan Damijan Perne se je spomnil, da je kot otrok
rad hodil v staro trgovino. Nova je veliko večja in lepša, kar so po treh
letih od zaprtja stare trgovine z zadovoljstvom dočakali okoliški
prebivalci. Veliko obiskovalcev se je zbralo že na dopoldanski slovesnosti, med katero sta prerezala trak pred vrati župan Perne in Peter
Zavrl, član uprave Mercatorja. Stojan Saje, foto: Tina Dokl

Sobota, 21. februar,
ob 9.30, Glavni trg

ob 10.uri, Slovenski trg

Ǯ
Ǯ

Ǯ

Ǯ

Pihalni orkester MO Kranj
sprevod etnografskih
skupin
zbirno mesto za tematske
pustne skupine in vse
maske, ki želijo sodelovati
v sprevodu

Ǯ
Ǯ

sprevod etnografskih
skupin
sprevod pustnih vozil
izbor naj tematske pustne
skupine
Glavna nagrada v vrednosti
1.500 €. Prijave skupin z
najmanj 5 člani zbiramo do 18.
februarja na tel: 04-2380-450

Torek, 24. februar, ob 17.00 uri, Glavni trg
Ǯ
Ǯ

sprevod otroških pustnih mask
zabava s Klovneso Avguštino

ŠVICARSKA
ŠOLA

gorenc-on.net

www.tourism-kranj.si
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ
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Kultura

Mladi uglašujejo prihodnost
Pred nami je še iz tiskarne ”topel” zbornik Sto let glasbene šole Kranj, ki ga je uredila učiteljica
klavirja Jasmina Pogačnik. O zborniku sva rekla to in ono.
Ko ta trenutek v rokah držim izvod
zbornika, ki je pod vašim uredništvom nastal v vsega dveh mesecih, lahko potrdim,
da ste opravili zares veliko delo ...
”Tudi sama mislim, da je zbornik kar dobro
uspel. Zahvala za to gre zagotovo tudi več kot
petdeset sodelujočim v projektu, tako sedanjim sodelavcem na šoli kot sedanjim in nekdanjim učencem. V slabih dveh mesecih je
nastalo več kot sto strani s še enkrat toliko fotografijami, zbornik pa vsebuje skoraj osemdeset prispevkov.”
Hkrati pa vztrajam, da je bilo tudi urednikovanje podeljeno pravi osebi ...
”Priprave zbornika sem se lotila z vso resnostjo in predanostjo, še najmanj zaradi morebitnega priznanja drugih, kaj šele finančne-

ga dobička. Zbornik me je zanimal predvsem
zato, ker se mi je ta naloga zdela smiselna in
od mene po petdesetih letih življenja s šolo
nekako pričakovana. No, ob tem početju pa
sem se tudi neznansko zabavala.”
Po nekaj kratkih uvodnih nagovorih, ki
običajno pritičejo tovrstnim jubilejnim
publikacijam, ste zbornik začeli tako rekoč na koncu, in sicer z nedavnim Zletom,
prvim dogodkom v okviru letošnjega obeleževanja 100-letnice šole. Kako ste zastavili koncept zbornika?
”Osrednji del zbornika sta poglavji Utrinki
iz preteklosti in Uglaševanje za prihodnost. V
prvem nizamo zanimive detajle iz arhiva
šole, v drugem pa se po formalni predstavitvi oddelkov prepletajo prispevki učiteljev in

Življenje Jasmine Pogačnik, urednice zbornika, je že petdeset let povezano z Glasbeno šolo Kranj.
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učencev. Kolege in kolegice sem nagovorila,
naj predstavijo področja svojega glasbenega
delovanja, s katerimi odstopajo od povprečne
podobe učitelja. Prav ponosna in ganjena
sem ob njihovem bogatem odzivu. Nagovorili smo tudi učence, da so šoli za stoti rojstni
dan izdelali čestitke, risbe, pesmi, skladbe.
Dvajset najbolj izvirnih smo objavili v zborniku. To jedro zbornika objemata spredaj
reportažno poročilo z Zleta, zadaj pa je napovednik naslednjih letošnjih prireditev, s katerim bomo počastili obletnico. Zajetni zadnji
del zbornika predstavlja šest seznamov - naštevamo delavce šole, učence, ki so nadaljevali glasbeno šolanje, in tiste, ki so sodelovali na tekmovanjih.”
Od kod ste najpogosteje črpali podatke o
zgodovini šole?
”Doslej sta izšla dva zbornika ob petdesetin devetdesetletnici šole. Oba sta bila po
obsegu precej skromnejša. Kljub temu sta
pomemben vir podatkov za prvo obdobje
našega obstoja. Sicer pa smo iskali informacije v Zgodovinskem arhivu Ljubljana,
enoti za Gorenjsko. Na voljo nam je bilo 58
škatel, ki zadevajo glasbeno šolo. Kolegica
Barbara Pibernik je iz dvanajstih izbrala
najzanimivejše dokumentarne poslastice.
Časa, da bi prebrskali vse, enostavno ni bilo
več. Glede na to, da je v predhodnih zbornikih Lilijana Kunst Dolgan natančno opisala
prvih devetdeset let, sem zdaj usmerila
pozornost na zadnje desetletje, predvsem pa
na sedanjost.”
Predvidevam, da ste izluščili tudi najbolj zanimive sporede o javnih nastopih,
koncertih, razne dokumente in listine,
značilne za prejšnje čase in podobno ...
”Originali mnogih zanimivih dokumentov,
ki jih citirata prejšnja zbornika, manjkajo, a
smo našli nekaj zanimivih stvari, kot recimo
prisega legendarnega ravnatelja Petra Liparja
iz leta 1946, katere dikcija je verni odsev tedanjega časa. Standardni pozdrav ob koncu
dokumentov ”Smrt fašizmu - svoboda narodu!” kmalu nadomesti geslo ”Kultura in
umetnost narodu!” Ali pa potrdilo Krajevne
skupnosti Vodovodni stolp, ki javlja, da k
predlogu za odlikovanje tovarišici Jožici Avguštin, učiteljici klavirja, nima pripomb, čeprav državljanka sicer ni članica drugih družbenopolitičnih organizacij razen SZDL, Rdečega križa in Planinske zveze. Objavljamo
tudi nekaj ličnih, tiskanih koncertnih listov,
kjer se bodo med sodelujočimi učenci našli
stari Kranjčani in Kranjčanke.”
Naslov Bavdkovih 16 deluje kot naslov
kakšnega filma?

Kultura

Na drugem dogodku v čast 100-letnice glasbene šole Kranj so učenci izvajali skladbe slovenskih avtorjev.
Poslušalci, ki so napolnili dvorano do zadnjega sedeža, so ob zaključku prejeli še tople izvode Zbornika.
”Našo glasbeno šolo je obiskovalo kar 16 članov iz družin Bunc-Bavdek. Od njih si je glasbo izbral za poklic Dušan Bavdek mlajši, ki je
skladatelj. Za poklicno glasbeno pot se tudi sicer vsako leto odloči nekaj učencev. Mnogi od
njih so bili deležni dragocene priložnosti za
prvo koncertno izkušnjo. Mladim talentom jo
je v minulih dvajsetih letih nudil Komorni orkester Carnium, ki ga je uspešno vodil pravkar
upokojeni ravnatelj Peter Škrjanec.”

Zanimivo, koliko nekdanjih učencev je
kasneje bilo oziroma je še učiteljev na šoli ...
”Že sama preglednica profesorjev in njihovih let delovanja v šoli je zelo zanimiva, še
bolj pa je zanimiv podatek o učencih, ki so
kasneje postali učitelji. Tako se nas je od današnjih petnajstih učiteljev klavirja kar deset
izleglo iz kranjske šole. V šestih seznamih je
objavljenih 872 imen, od tega 327 delavcev
šole, 180 učencev, ki so nadaljevali šolanje,

in 332 učencev, ki so sodelovali na tekmovanjih. Sicer pa me veseli, da je učiteljski kolektiv zelo mlad, na seznamu nas je nekaj čez
štirideset. Od tega jih je polovica starih okrog
trideset let. Vsi po vrsti so zelo dobri glasbeniki in pedagogi. Večina jih je dejavna na
najrazličnejših glasbenih področjih, ki ne
zadevajo zgolj poučevanja. V zborniku sem
želela predstaviti prav to mavrično pestrost.
Menim, da otroke lahko navduši le ustvarjalen, vsesplošno razgledan, glasbeno aktiven
in v svojem poklicu zadovoljen učitelj. Bogastvo šole je prav v strpnem sodelovanju
med seboj različnih dragocenih ljudi.”
Zbornik je tudi slikovno zelo bogat, velja
pa dodati, da ste imeli srečno roko tudi pri
oblikovanju ...
”Starega slikovnega materiala je zelo malo.
Če je bilo le mogoče, sem k starim dokumentom dodala tudi fotografije iz tistega časa. Je
pa slikovno zelo bogat del, v katerem se
predstavljamo profesorji in učenci, fotografije pa na domiseln, izviren način pokažejo
tudi današnji utrip šole. Fotografa Gorazd
Kavčič in Aljoša Korenčan sta dobro opravila svoje delo. Zbornik je s pravo mero posluha ob tehnični pomoči Luka Jagodica odlično oblikoval Pavel Rakovec.”
Igor Kavčič, foto: Gorazd Kavčič

Razstave v prihodnjih tednih
Odkrivajmo kulturno dediščino: od grofičinih šopkov do bidermajerskih
cvetličnih tihožitij.
Slovenski kulturni praznik je minil in tudi letos smo za vas pripravili niz prireditev, ki ste jih množično obiskali. V počastitev praznika smo izdali ponatis prvotiska Prešernovih Poezij. Več let je v
Prešernu tlela želja po samostojni pesniški zbirki. Pogum je zbral
spomladi leta 1846; na ljubljanski gubernij je vložil prošnjo za tisk,
in predložil dva izvoda rokopisa svojih pesmi. Tiskal jih je Jožef
Blaznik v Ljubljani. Poezije so bile natisnjene 15. decembra 1846,
vendar z letnico 1847. Zaradi cenzure je bila takrat črtana Zdravljica, ki smo jo v Gorenjskem muzeju, v našem ponatisu, dodali, za
likovni dodatek pa je poskrbela Veronika Logar z ilustracijami.
Konec januarja smo odprli razstavo Alenke Eržen Šuštaršič, ki je
v javno likovno življenje vstopila v petdesetih letih, v času enega
največjih premikov v povojni slovenski likovni umetnosti, ko se je
začel uveljavljati zreli modernizem z intimističnimi, eksistencialističnimi, ekspresivnimi in nadrealističnimi tendencami ter abstrakcijo in informelom kot njegovima tedanjima skrajnima dometoma.
Kot je zapisal kustos razstave dr. Damir Globočnik v spremnem
besedilu h katalogu, je Šuštaršičeva diplomirala je leta 1950, dve leti
kasneje je zaključila specialko in se 1954 predstavila na prvi samostojni razstavi v ljubljanski Mali galeriji. Leta 1955 se je na razstavi
v Jakopičevem paviljonu pridružila Skupini 53.
Material, ki mu je kiparka najbolj zaupala, je voljna glina. Vse
tja do 1. marca so v Mestni hiši na ogled avtoričine male plastike,
slike in dela na papirju.
Ob dnevu žena bomo v petek, 6. marca, odprli v Prešernovi hiši
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.
Meseca marca bomo odprli tudi dve gostujoči razstavi. Pripravili so
ju v Muzeju mesta Zagreba. Odprtje obeh razstav bo v sredo, 11. marca, ob 18. uri v Mestni hiši. Prepričana sem, da se vsaj starejši med
vami dobro spominjate hrvaškega pevca Iva Robiča. Z razstavo Mister
Morgen so predstavili njegovo življenja in delo. Hrvaškega glasbenika 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. Njegov znani hit je skladba Samo jednom se ljubi. Z razstavo
želimo spomniti predvsem na zanimiv del skupne zgodovine, na zlati
čas popevke oz. zabavne glasbe. Druga gostujoča razstava, ravno tako
plod dela Muzeja mesta Zagreba, bo upodobitev znanih hrvaških
turističnih krajev. Omenjeno razstavo bomo odprli v Avli Mestne
občine Kranj 11. marca ob 19. uri. Jelena Justin, Gorenjski muzej
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Nasvet, na kratko

Pomoč staršem pri vzgoji

Odpovedni rok

V socialno preventivnem programu Škrlovec - dnevni center za mlade
in družine, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj, so na
podlagi potreb in želja ustanovili tudi skupino za starše. Skupina se je
prvič sestala januarja, namen srečanj pa je staršem, svojcem in rejnikom oziroma skrbnikom ponuditi možnost, da se pogovorijo, informirajo in izobražujejo o temah, povezanih z razvojem in vzgojo otrok.
”Za ustanovitev skupine za starše smo se odločili, ker smo že dlje časa
zaznavali potrebe po tem, da bi tudi staršem nudili eno od oblik pomoči,” je pojasnil vodja Škrlovca Vojko Vavpotič. Ta čas je vključenih
šest do sedem staršev, največje število udeležencev pa so omejili na
deset oseb. Skupino za starše vodi psihologinja Maja Turšič ob pomoči strokovnih delavcev Škrlovca. ”Izbor tem za posamezno srečanje
pripravimo na osnovi želja in potreb staršev,” je dejal Vavpotič. Prvo
srečanje je bilo namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju,
februarsko srečanje so posvetili potrebam otrok in staršev po ljubezni,
moči, svobodi, zabavi. Pomoč staršem vključuje kombinacijo predavanj in svetovanj, na podlagi tega pa se potem razvije pogovor, v katerem si tudi starši izmenjujejo izkušnje. Skupina naj bi se srečevala
vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17.30 v prostorih Škrlovca. M.R.

Svet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3, Kranj

Nova pogodba se lahko delavcu ponudi po
dveh postopkih in sicer: po postopku brez odpovedi trenutno veljavne pogodbe oziroma po
postopku z odpovedjo veljavne pogodbe o zaposlitvi. Roka sta različna, tako da se mora delavec
v prvem primeru o podpisu pogodbe odločiti v
treh dneh po prejemu predloga, če mu delodajalec ne določi daljšega roka za podpis, saj je v
Barbara Filipov,
15. členu Zakona o delovnih razmerjih določeuniv. dipl. prav.
no: ”Delodajalec mora delavcu izročiti pisen
predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri
dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob
njeni sklenitvi.” Če pa delodajalec ponudi delavcu novo pogodbo
hkrati z odpovedjo stare, se mora delavec o sprejemu ponudbe
odločiti v petnajstih dneh po prejemu predloga (90. člen Zakona
o delovnih razmerjih).
Predvidevam, da se bo vaš delodajalec odločil za postopek
ponudbe novih pogodb brez, da bi zaposlenim odpovedal do sedaj
veljavne pogodbe, ker lahko iz vašega vprašanja sklepam, da vam
želi spremeniti le odpovedne roke (v tem primeru ne obstaja utemeljen razlog, na podlagi katerega bi delodajalec lahko izvedel postopek odpovedi pogodbe s ponudbo nove). Kolikor je temu res tako,
bi bilo bolj smiselno in tudi enostavno, da bi vam delodajalec
obstoječe pogodbe o zaposlitvi spremenil le z aneksi k pogodbam,
ne pa da vam za tovrstno spremembo ponuja nove pogodbe. Zato,
glede na izkušnje iz vsakdanje prakse domnevam, da ima delodajalec v ozadju spremembo bolj ”kritičnih” določil in vam priporočam, da predlog pogodbe natančno pregledate in ga primerjate
z zdajšnjo pogodbo, da vam delodajalec morebiti ne bi podtaknil
kakšne, za vas neugodne določbe. Če se boste s predlagano vsebino strinjali, delodajalcu v treh dneh vrnite podpisano pogodbo,
ki bo z dnem podpisa obeh strank začela veljati in nadomestila
dosedanjo pogodbo. Če pa se s predlagano vsebino ne boste strinjali,
poskušajte z delodajalcem doseči soglasje glede spornih določb.
Če do konsenza ne bo prišlo, lahko podpis nove pogodbe zavrnete,
saj vam še naprej velja sedaj sklenjena pogodba in zavrnitev podpisa nove za vas nima nobenih pravnih posledic. Dejstvo, da delavec
ne podpiše nove pogodbe ni in ne more biti utemeljen razlog za
odpoved pogodbe, o zaposlitvi, kot si, po naših izkušnjah, predstavlja marsikakšen delodajalec. Zato vam znova svetujem, da novo pogodbo podpišete le, če se z njo vaše pravice in obveznosti ne bodo
bistveno spremenile.

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

V podjetju, kjer sem zaposlen, je delodajalec ugotovil, da so v
vseh novih pogodbah o zaposlitvi, ki smo jih delavci pred kratkim podpisali, odpovedni roki v primeru odpovedi delavca neustrezno določeni (roki so baje prekratki). Zato smo bili obveščeni, da bomo v podpis prejeli nove pogodbe. Sam imam 7.
stopnjo strokovne izobrazbe in dogovorjen enomesečni odpovedni rok. Zanima me, v kolikšnem času moram podpisati novo
pogodbo in kaj se zgodi, če je ne podpišem? Kakšne posledice
me lahko doletijo?

V Škrlovcu imajo dejavnosti za otroke, po novem pa imajo tudi skupino za starše.

Gostili nizozemske dijake
V okviru programa Comenius je Gimnazijo Kranj minuli teden
obiskala skupina nizozemskih dijakov z dvema profesorjema.
Delovno srečanje je bilo namenjeno skupnemu delu pri projektu
Neverjetna Evropa. ”Obiskali smo tudi biotehniško šolo v Strahinju,
saj imajo podoben program kot šola, ki jo obiskujejo nizozemski
dijaki, ter jim razkazali Kranj, Bled, Vogel, Ljubljano, Postojno in
Piran,” je razložila profesorica Mateja Žepič, ki je skupaj s koordinatorico zgoraj omenjenega projekta Zdenko Vrbinc sodelovala
pri obisku dijakov. Dijake je sprejel tudi kranjski župan Damijan
Perne, ki jim je predstavil Kranj, ogledali pa so si tudi predstavitveni film o Kranju. Štirje kranjski gimnazijci z dvema profesorjema bodo obisk vrnili v začetku marca. M. R.

Moda

Že šestič so tradicionalno razstavili slovesne
maturantske in poročne obleke, vrhunec je
predstavljala modna revija, ki vsako leto pod oder
privabi več bodočih ženinov in nevest.
Ljubljanski Grand hotel Union so Missonovci za nekaj časa ‘preoblekli’ v romantično prizorišče slovesnih oblek. Predstavilo se je
okrog sedemdeset razstavljavcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Ponujali so vse, kar na slovesni dan ne sme manjkati, od oblek
do cvetličnih aranžmajev, plesnih tečajev, poročnih prstanov
in tort. Tradicionalne poročne
utrinke, kakor so razstavo poimenovali, vsako leto obišče
več ljudi, vrhunec pa razstava
doseže z gala modnim večerom, ki ga je letos odprla operna pevka Alenka Gotar, kot
manekenke pa so poleg profesionalnih manekenk na modni
brvi blestele pevka Taya, novinarka Manja Plešnar, nekoč
lepa soseda, sedaj voditeljica
Neža Marolt, havajke in misice
Tina Gaber, Aida Muratovič
ter Tanja Trobec. Modno revijo
je povezovala Bernarda Žarn.
A. B., foto: Zaklop

Kljub vsemu
še vedno lepe

MARIJA MALALAN, s.p.

Slovesni poročni utrinki
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UGODNE CENE

POSEBNA PONUDBA 2+1
TUPSJUWJ HSBUJT

ŠTUDENTI IN UPOKOJENCI
20% popust

0HMFKUFTJOBuPQPOVECPOBTQMFUOJTUSBOJwww.kozmetika-malalan.si
JOQPLMJņJUFOBUFM 

MOŠKE, ŽENSKE IN
OTROŠKE PRIČESKE
V FS Beti sledimo modnim trendom,
prisluhnemo strankam, svetujemo,
cenovno pa smo konkurenčni.

Elizabeta Horvat s.p.
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

NAŠA PONUDBA OBSEGA:
■
■
■
■
■

modno striženje barvanje las
volumenska ali vodna trajna kitke
slovesni, poročni ali dnevni make-up
podaljševanje las z naravnimi lasmi
ličenje umetni nohti in poslikava nohtov
■

Neža Marolt

NOVO - MASAŽA CELEGA TELESA 50 MIN - 19 EUR
BODY WRAPPING - hujšanje:
posamezni obisk 50 EUR, v paketu samo 24 EUR

■

■

Aida Muratovič

●

PREJ

●

ODVEČNIH KILOGRAMOV SE BOSTE REŠILI
HITRO IN BREZ NAPORA!!!
s konfekcijske številke 46 na številko
40 samo v 3 tednih
Pomladimo se v Kozmetičnem studiu
Hrast Ksenija s.p., Ul. Rudija Papeža 5, Kranj,
tel.: 04/23 52 570

SUPER UGODNO!! ● BODY WRAPPING 24 EUR ● SOLARIJ do
20 min. 6 EUR ● POMLAJEVALNA NEGA OBRAZA 29,90 EUR
POTEM ● NEGA MLADE KOŽE 19,90 EUR
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Metro trgovska družba d. d., Lava 8, Celje

Moda
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Hujšajte premišljeno, da bodo rezultati trajni!
Pomlad bo vsak čas potrkala na vrata in z njim tudi obdobje, ko si
želimo videti in se počutiti še posebej privlačne in samozavestne.
Hkrati je pomlad že sama po sebi čas prebujenja in prenove, zato
se prav takrat najlažje znebimo kakšnega odvečnega kilograma.
A le premišljena in zmerna izguba odvečne telesne teže lahko
omogoči, da bomo rezultate ohranjali tudi dolgoročno.

Zakaj je bistveno, da hujšamo počasi
in premišljeno?
Manj kot pojemo, več izgubimo, kajne? Ne! Velika izguba teže je
navadno posledica ekstremnih ukrepov, kot sta zelo restriktivna
prehrana in prenaporna telesna aktivnost. Ti ekstremni ukrepi pa nas
lahko izpostavijo velikim fizičnim in psihičnim tveganjem, največkrat
pa vodijo v začaran krog nihanja telesne teže oz. ”jo-jo efekt”. Dobra
novica je, da se z zmernim in preudarnim izgubljanjem odvečne
telesne teže lahko tem pastem enostavno izognemo. Kaj je zmerno?
Raziskave kažejo, da je primerna izguba telesne teže pol do en
kilogram na teden, če želimo doseči dolgotrajne rezultate. Ta dinamika hkrati omogoča vzpostavitev novih miselnih in vedenjskih vzorcev,
ki so potrebni za dolgoročno vzdrževanje primerne telesne teže.

Dajte organizmu čas,
da se prilagodi na novo stanje
Ker odvečne telesne teže nismo pridobili kar čez noč, ne smemo
pričakovati, da jo bomo tako zlahka in hitro izgubili. Zmernost in potrpežljivost, uživanje uravnotežene prehrane in vključevanje zmerne
telesne aktivnosti je najboljši način, da učinkovito in trajno zmanjšamo maščobni delež v telesu. Raziskave so tudi pokazale, da hitreje
kot izgubimo težo, hitreje jo znova pridobimo. Velja pa tudi obratno,
za tiste, ki hujšajo počasi. Raziskave so pokazale, da zaradi kompenzacijskih sprememb med porabo energije, ki nasprotuje vzdrževanju nižje telesne teže, drastične diete in prehitra izguba kilogramov nimajo dolgotrajnih učinkov.

programa v povprečju kar 98,9 odstotka rednih obiskovalk ne samo
doseže, temveč tudi preseže zastavljene cilje.
V središču metode Linea Snella je Thermoslim, izolirana komora, v
kateri poteka ciljna vadba pod vodstvom izkušenih terapevtk. V 25
minutah vadbe v ležečem položaju telo porabi 1.000-1.600 kcal, kar
pomeni 3- do 4-krat več maščobe kot pri običajni vadbi, obseg pa
se, zaradi usmerjenih vaj, zmanjšuje predvsem na tistih mestih, kjer
si to najbolj želimo.
Delovanje Thermoslima odlično dopolnjuje Bodywarm, savna, ki
omogoča, da tkivo ostaja čvrsto, ne glede na veliko število izgubljenih
kilogramov. Metodo dopolnjuje vadba na Thermobiku, ki je odličen
za odpravo trdovratnih maščob na bokih in stegnih. Širok izbor
najsodobnejših komplementarnih terapij, kot so ultrazvok - kavitacijski
sistem, vakuum endermologija, pressoterapija in elektrostimulacija,
omogoča še hitrejše in boljše rezultate. Ker pa k celostnemu
pristopu sodi tudi energijsko in hranilno uravnotežena ter specifičnim
potrebam posameznika prilagojena prehrana, sodi v okvir metode
Linea Snella tudi individualno prehransko svetovanje pod strokovnim
vodstvom dietetičarke.

Celoletno brezplačno svetovanje
Ker se zavedamo, da je za mnoge najtežji del prav dolgoročno
vzdrževanje novo pridobljene primerne telesne teže, po zaključku
rednega programa obiskovalkam nudimo še celoletno brezplačno
svetovanje, na katerem vsakomesečno opravimo pregled trenutne
telesne sestave in svetujemo primerno prehrano ter najučinkovitejšo
vadbo za ohranjanje telesne kondicije in zdravja. S tem poskrbimo,
da se vložena energija, čas in trud obrestujejo tudi dolgoročno!

Brezplačen pregled in pisno jamstvo za uspeh
Če si tudi vi želite odpraviti odvečne kilograme, preoblikovati svojo
postavo in dolgoročno izboljšati svoje počutje, nas pokličite na številko
04/27 919 67 ali obiščite spletno stran http://www.lineasnella.si/
in se naročite na brezplačen pregled v salonu Šenčur. Veselimo se
srečanja z vami!

Akcijski načrt
Najuspešnejši ljudje pri hujšanju ne sledijo slepo raznim dietam,
temveč imajo načrt. Prav akcijski načrt, ki zajema vsa ključna
področja - telesno aktivnost, pravilno prehrano in čustveno ravnovesje, je pot do trajnega in zanesljivega uspeha. Če se na telesni
ravni ne počutimo dobro, to vpliva tudi na druga področja našega
življenja. Ko je notranje ravnovesje porušeno, se zavestno in podzavestno trudimo, da bi ga čim prej znova vzpostavili. Telo, čustva in
um so namreč povezani - če je katerikoli izmed teh delov zunaj
ravnovesja, je neuravnotežena celotna oseba. Na našem telesu
se to pogosto kaže v odvečnih kilogramih, nezadovoljni pa smo tudi
z lastnim videzom.

Linea Snella, Andreja Širca Čampa s. p.
Poslovna cona A/18
4208 Šenčur
Tel.: 04/27 919 67
Fax: 04/27 919 66
E-pošta: sencur@lineasnella.si

Saloni Linea Snella niso samo saloni za hujšanje in oblikovanje
telesa, temveč predvsem centri za uravnoteženo, kakovostno in ”fit”
življenje. Z revolucionarno metodo oblikovanja telesa LINEA SNELLA,
znanjem in dolgoletnimi izkušnjami, pripravimo strategijo in vzpostavimo pogoje, ki vodijo do trajnih rezultatov - vitke linije in dobrega
počutja. Zanesljivo vam pomaga odpraviti odvečne kilograme,
centimetre in celulit, učvrstiti tkivo in izboljšati mišični tonus, s svetovanjem o zdravi prehrani in čustveni dinamiki pa vam celostno
pomagamo h kakovostnejšemu življenju. Vsaki obiskovalki pripravimo
individualen akcijski načrt, ki ji omogoča dosego cilja. Ob zaključku

ANDREJA ŠIRCA ČAMPA s.p., TRATA 1B, RADOMLJE

V salonih LINEA SNELLA oblikujemo telo
in vzpostavljamo celostno ravnovesje

modnikotiček
Styling, ličenje, fotografije: Tania Mendillo

www.glamslam.si

Preobrazba
mlade mamice
V Hiši lepote Samo in Tania
je tokrat potekala preobrazba mlade mamice. Vesna
Sodnik je s težavo našla oblačila, ki bi zadovoljila njen
okus in bi bila hkrati udobna
ter modna. S stilistko Tanio
Mendillo sta se odpravili
po trgovinah in Vesna je
ugotovila, da ni potrebno
nositi nosečniških oblačil,
saj trenutni modni trendi ponujajo veliko izbiro oblačil, ki
se lahko prilagodijo naraščajočemu trebuščku.

Curls rock
Amplifier krema,
ki naredi kodre

Rock Leave in
Moisturizer
negovalni
vlažilni losijon
za kodre
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Jakna, majica in pas ORSAY
Krilo ESPRIT
Škornji BATA
Ogrlica XANAKA

Glamur International d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, Kranj

Curls Rock
Curl booster pena
za kodre

Moda
Vesna
pred
preobrazbo
TIGI
MASTERPIECE
utrjevalec
pričeske

Si želite v modni preobrazbi
sodelovati tudi vi? Prijavite se lahko na

glamslam@siol.net ali 041/912 825

Obleka, torba
in ogrlici XANAKA

Jakna in majica
ORSAY
Kavbojke ESPRIT
Škornji BATA

Hiša
lepote
SAMOin
TANIA

Glamur International d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, Kranj

OBVESTILO

V petek, 13. februarja,
bo od 9. do 14. ure v
Hiši lepote SAMO IN TANIA
potekalo brezplačno
promocijsko
ličenje in svetovanje.

Rezervirajte si termin po tel.:
04/236 44 70

K R A N J Č A N K A - 37

Kranjčanka predstavlja

Stars Lounge Club, (Hotel Creina) Koroška cesta 5, Kranj,
Delovni čas (vikend): od 22.00 do 05.00
Rezervacije VIP separejev, info: 070/277 755
Petek, 13. februarja, ob 23. uri

20. februarja 2009 od 23. ure dalje

SALSA LINE - FIESTA LATINA PARTY

MILE KITIĆ

SKUPINA FITO GRESS
y La DURA de CUBA
(legende kubanskih ritmov)
SALSA MOJSTER JOSE de CUBA,
DJ HANOI, CUBAN GIRLS
Zagotovite si vstopnice v predprodaji:
★ v recepciji Hotela Creina, Koroška 5, v Kranju,
★ na dan koncerta od 21. ure dalje na
blagajni Stars Lounge Cluba
★ na voljo tudi VIP vstopnice

Sobota, 14. februarja, ob 23. uri

VELIKI VALENTINOV KONCERT

CNM LTD., d.o.o., Maistrov trg 6, 4000 Kranj

ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
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Zagotovite si vstopnice v predprodaji:
★ rec. Hotela Creina, BIG BANG,
KOMPAS, PETROL SERVISI
★ na dan koncerta od 21. ure dalje na
blagajni Stars Lounge Cluba
★ na voljo tudi VIP vstopnice

Mladi

Ema ima oči na žogi
V tej sezoni je Ema Vratarič linijska sodnica v Ligi prvakov, ko so tekme v Ljubljani. Navdušena
odbojkarica ima še kup drugih interesov. Igra na bobne pri folklori, igra v impro ligi, študira in je
najboljši model za trenirke.
Kranjčanka Ema Vratarič je odbojkarska
sodnica, ki je kot linijska sodnica v tej sezoni sodila vse tekme v Ligi prvakov, ki so se
odigrale v Ljubljani. Cilj triindvajsetletnice,
ki sodi tudi odbojko na mivki, je naziv mednarodne sodnice. ”Z odbojko živim od svojega desetega leta starosti. Vmes je razpadel
klub, s tem športom sem se spet začela
ukvarjati pri osemnajstih. Igram pri članski
ekipi Ženskega odbojkarskega kluba Triglav
in treniram dečke pri Odbojkarskem klubu
Astec Triglav. Delo z mladimi je super, še
posebej je dober občutek, ko vidiš, da si jih
nekaj naučil. Čeprav sem vmes trenirala še
kar nekaj drugih športov, lahko rečem, da je
odbojka zame še vedno zakon,” je povedala
Ema.
Je študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, vključena je v študijski program hrvaški,
srbski in makedonski jezik ter v program slovaški jezik. Njen sanjski poklic je delo na
ambasadi, bolj realen, kot sama pravi, pa poklic prevajalke.
Dejavna je v folklornih sekcijah pri Kulturnem društvu Brdo in pri Srbsko kulturno
umetniškem društvu Vidovdan Ljubljana.
”Pri folklori igram na bobne, plešem pa ne
...no, ja, nekaj korakov so me pa naučili ...
Obe skupini vodi umetniški vodja Milan Glamočanin. Ja, Milan je pa res car,” je povedala Ema, ki je nekaj let igrala na tolkala pri Pihalnem orkestru Mestne občine Kranj. Končala je nižjo glasbeno šolo za kitaro in tolkala. ”Nekaj časa sem sodelovala v gimnazij-

Ema Vratarič
skem orkestru, igrala sem bas kitaro pri metal skupini Sarcasm, a za to žal nimam več
časa. Sem pa z njimi posnela cd,” je povedala.
Že kar domača je v soju televizijskih kamer,
z ekipo Kulturno umetniškega društva
(KUD) KIKS Kranj je sodelovala v Družinskem dvoboju na TV3; petkrat so zmagali in
gredo v veliki finale. Igra v Impro ligi Vokn-

vofnej, ki deluje pod okriljem KUD KIKS.
Na predavanja na fakulteto hodi v trenirki.
”Samo prvi teden faksa sem bila v hlačah.
Trenirka je bolj udobna, cel kup jih imam v
omari,” je nadaljevala sogovornica, ki rada
menja frizure; enkrat si omisli rdeče drede,
drugič črno irokezo. Prešteli smo tudi uhane:
triintrideset jih ima.
Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Taijiquan in qigong
Taijiquan (taj èi èuan) in qigong (èi gung) sta tradicionalni kitajski umetnosti
negovanja telesa in duha, primerni za vsakogar, ki eli narediti nekaj dobrega zase
in za svoje poèutje. Na Kitajskem ju vsakodnevno izvaja na milijone ljudi, hkrati
pa sta kot del tradicionalne kitajske medicine širno uveljavljeni metodi
prepreèevanja in zdravljenja. Taijiquan je e dolgo poznan tudi na Zahodu, v
njem se prepletajo elementi borilnih vešèin, starodavna daoistièna tehnika
dihanja ter teorija tradicionalne kitajske medicine. Èe je taijiquan plamen svetilke,
potem je qigong olje, ki mu daje ivljenje. Poudarek je na upravljanju in
ohranjanju ivljenjskih energij.
Slovensko zdruenje taijiquan hram CSN pod vodstvom Chen Shi Ning-a,
mojstra taijiquana in qigonga e veè kot desetletje zdruuje njune ljubitelje iz vse
Slovenije. Vadbe redno potekajo e v 13 krajih po vsej Sloveniji.

www.taiji.si 041 446 488

Vpis in vadba: 18.2.09 ob 20:00

OŠ Staneta agarja Kranj
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-kitajski kljuè do trdnega zdravja, dobrega poèutja in umirjenosti

Šport in rekreacija

Nočni JošTek po snegu
JošTek: 100 m dolga proga s 30 m višinske razlike. Kdo bo najhitreje na cilju? Sprint na izpadanje v
izrednih razmerah: v dežju, po snegu, blatu, vodi.
Sv. Jošt nad Kranjem - ”Hec, izziv, za
druženje. Zelo na hitro smo se odločili.
Lokacija je super, konkurenca res dobra.
Izredno mi je všeč,” so bile pred startom
prvega JošTeka, sprint teka na izpadanje, ki
je 20. januarja zvečer potekal v enem izmed
vzponov nekaj pod vrhom Jošta, besede organizatorja prireditve Iztoka Bolteza iz
znanega kranjskega podjetja Boltez. Tek, kot
ga še ni bilo. Poimenovali so ga kar najkrajši
in najbolj moker gorski tek v zgodovini.
Kljub dežju se je prijavilo 44 tekmovalcev.
Konkurenca je bila močna. Prišli so gorski
tekači, gorski kolesarji, turni smučarji,
Marko Polanc je pripeljal tudi mladince kolesarskega kluba Sava. Na razmočenem in
spolzkem terenu, na startu je bil pravi potoček, so bili v prednosti tekmovalci s sprintericami. Obul jih je tudi kolesar Aleš
Udovič s Prebačevega, ki pa se letos bolj
posveča gorskemu teku. ”Težaven teren, a z
dobro obutvijo se da doseči kar lep čas. Taktika je od starta do cilja na polno,” je po zmagi v prvi kvalifikacijski skupini povedal
”Ale”, ki je bil boljši od svojega starejšega
brata Klemena. Žreb je že na začetku določil
bratski obračun, v vlogi napovedovalca pa ga
je napovedal njun oče Janez Udovič. Aleš se
je nato prebil vse do finala, kjer pa so bili od
njega boljši zmagovalec Nejc Kuhar, odličen
turni smučar, atlet Peter Kastelic in še en

Matjaž Mikloša:
”JošTek se mi je
zdel super. Vse je
bilo v redu, škoda le,
ker mi ni uspelo priti v finale. Bo pa
drugič bolje. Kljub
razmočeni progi niti
ni bilo težko teči.
Prišel sem zaradi
druženja, za trening.”
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Ivan Šavs:
”Zelo zanimiv tek.
Škoda le, ker dežuje.
Tek je zelo kratek,
nam, ki smo malce
starejši, se je še težje
ogreti. Dovolj imaš
za opraviti, da sam
sebe ogreješ, kaj
šele, da se ogreješ za
tekmo. Če bo JošTek
še kdaj, bom prišel.”

Sprint na izpadanje. Po štirje v skupini, najhitrejša dva sta se uvrstila v nadaljnji krog tekmovanja.
turni smučar Tomaž Soklič. ”Vsa čast Iztoku, ki je organiziral ta tek. Razmere zame
niso bile nekaj novega, saj sem na treningih
v takšnih včasih že tekel. Najtežji del je
čakanje med nastopi, ker zebe,” je dejal
zmagovalec prvega JošTeka.
Nastopile so tudi tri ženske, ki so tekmovale
skupaj z moškimi, a na za malenkost krajši
progi. Jana Stare iz Čepulj je kot najboljša

Urša Pintar:
”O prvem JošTeku
le vse najlepše,
predvsem z vidika
organizacije, ki je
super. Ponagajalo je
le vreme. Kljub vsemu ni bilo tako težko. Je pa na progi
drselo. To tekmo
sem vzela predvsem
kot dober trening.”

Nejc Bešter:
”Zanimiva prireditev. JošTek mi je
všeč. Proga je kratka, kar mi ustreza.
Najtežjih je zadnjih
dvajset
metrov.
Noge so v redu, le
čevlji ne dajo pravega oprijema. Še bom
prišel.”
M. B., foto: G. K.

končala na 16. mestu. ”Veliko tečem in zato
sem se odločila priti tudi na ta tek. Malo drsi,
blato je, brez palic gre težko. Če bi pričakovala tak teren, bi obula sprinterice, ki pa so
ostale doma,” je pojasnila Staretova. Poleg
nje sta bili na startu še Damjana Blatnik, ki je
prišla iz Ivančne Gorice, in Kranjčanka Urša
Pintar.
Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Prednost so imeli tekmovalci s sprintericami. Imel
jih je tudi Aleš Udovič.

Šport

Prevc skočil na stopničke
Kranj je gostil dve tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.
Peter Prevc prvo ime iz vrst domačega SK Triglav.
Kranj - SK Triglav je 24. in 25. januarja na
skakalnici v Kranju organiziral dve tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih, na katerih je nastopilo 65 skakalcev. Prvi dan je
zmagal Nemec Julian Musiol pred Čehom
Ondrejem Vačulikom in Slovencem Žigo
Mandlom (SSK Šmartno na Pohorju), drugi
dan pa Poljak Rafal Sliz pred Petrom Prevcem (SK Triglav) in Primožem Piklom
(SSK Ljubno BTC).
Prav Prevc je bil tisti, ki je v slovenskem
taboru na domači skakalnici najbolj opozoril nase. 16-letni skakalec iz Dolenje vasi,
član SK Triglav, je z drugim in enajstim mestom dosegel svoji najboljši uvrstitvi na tekmah celinskega pokala. Bil je sploh eden
mlajših na tekmi. S tema rezultatoma si je
zagotovil tudi nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu, ki je bilo minuli konec tedna. Na tekmi posameznikov je na svojem
debiju na svetovnih prvenstvih kot najboljši
Slovenec osvojil izvrstno šesto mesto. Na
celinskem pokalu se je izmed skakalcev
kranjskega kluba na prvi tekmi v deseterico,
na peto mesto, uvrstil tudi Rok Urbanc.
Pred skakalci so skakalni del tekmovanja v
Kranju opravili nordijski kombinatorci. Celinski pokal v nordijski kombinaciji, na katerem je nastopilo 45 tekmovalcev, je potekal v soorganizaciji SK Triglav Kranj in ŠD

Peter Prevc, Rafal Sliz in Primož Pikl so na stopničkah zaključili tekmovanje v celinskem pokalu v Kranju.
ŠRC Preska Medvode. Slednji so zaradi pomanjkanja snega morali tekaški del iz Medvod preseliti v Planico. Oba dneva sta zmagi ostali v Sloveniji. Najboljša sta bila Mitja Oranič (NSK Trifix Tržič) in Marjan
Jelenko (SSK Velenje).
Če so morali tekaški del seliti, pa so v SK
Triglav skakalnico kljub visokim temperatu-

ram dobro pripravili. ”Težav ni bilo, saj smo
imeli dovolj umetnega snega. Tekme celinskega pokala so bile za Kranj velik športni
dogodek, korak naprej tudi z vidika pridobitve organizacije tekme svetovnega pokala,” je
bil zadovoljen Jože Javornik, predsednik SK
Triglav.
Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Mladi hokejisti na prvenstvo v Kanado
Prihodnji teden se v Quebecu v Kanadi začenja tradicionalno prvenstvo hokejistov, starih od 12 do 13 let, udeležili se ga bodo tudi
predstavniki najmlajše slovenske hokejske reprezentance. V njej
bodo tudi mladi kranjski hokejisti, ki so pred odhodom že tradicionalno obiskali kranjskega župana Damijana Perneta. V Kanado
tako potujejo štirje predstavniki hokejskega kluba Triglav, sedem iz
jeseniškega kluba, trije iz Olimpije, štirje iz Maribora in dva iz Celja. Skupaj s predstavniki 110 ekip z vsega sveta se bodo slovenski
tekmovalci pomerili v hokejski dvorani v kanadskem Quebecu.
Kljub temu da bodo otroci v času prvenstva bivali pri kanadskih
družinah, bo potovanje velik finančen zalogaj za starše, ki bodo za
otroka odšteli po 1500 evrov. Na kanadskem turnirju sodeluje okoli
1500 prostovoljcev, ki bodo otroke v Kanado spremljali brezplačno.
Med njimi je tudi Janez Kompare, ki je otroke spremljal tudi lani.
”Kljub temu da bodo stroški ogromni, je to za otroke neponovljiva
izkušnja,” je povedal Kompare. Župan je hokejiste sprejel s simboličnim darilom, namenil jim je tudi mapo s predstavitvijo Kranja,
ki jo bodo podarili kanadskim družinam in jim s tem pokazali, od
kod prihajajo. Mlade hokejiste letos čaka naporno tekmovanje, saj se
bodo na eni izmed prvih tekem pomerili z lanskimi zmagovalci.
Kljub temu da hokejiste v Kanadi čaka trdo delo, se bodo tudi
zabavali, saj se bodo odpravili na številne izlete in oglede.

Reprezentančnega nastopa se bodo tako udeležili tudi mladi kranjski hokejisti Urh Markelj (napadalec), Žan Us (vratar), Urban Ban
(branilec) in Jan Lampič (branilec).
Kristina Dželilović, foto: Tina Dokl

Mladi hokejisti ter vodja selekcije Janez Kompare in tehnični vodja Milan
Markelj pred odhodom v Kanado pri županu Damijanu Pernetu.
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Avto

Z vsemi štirimi gre lažje
Volkswagnov lahki dostavnik Caddy je dobil tudi štirikolesni pogon.
V vrstah lahkih dostavnih vozil ni veliko
proizvajalcev, ki bi ponujali tudi štirikolesni
pogon in oddelek gospodarskih vozil
nemškega Volkswagna je med redkimi, ki
takšne modele imajo. Najnovejša pridobitev
je najmanjši Caddy, ki so ga s pogonom
4Motion premierno predstavili na razstavi
gospodarskih vozil v Hannovru. Za prenos
ima poleg elektronsko uravnavane sklopke še
kardansko gred, izpušni sistem, ki je prilagojen diferencialu zadnje preme in kardanski
gredi, na novo zasnovano posodo za gorivo in
ojačitve zadnjega vzdolžnega karoserijskega
nosilca. Prilagojeni so tudi šeststopenjski
ročni menjalnik, asistenčni sistem za speljevanje in serijski elektronski stabilizacijski
program. Sprednja prema je v celoti prevzeta
iz Caddyja s pogonom na sprednji kolesi, na
togi zadnji premi pa so bile potrebne obsežne
prilagoditve za štirikolesni pogon. Vozilo
poganja 1,9-litrski štirivaljni turbodizelski
motor s 77 kilovati (105 KM), ki je serijsko
opremljen s filtrom za trdne delce in se
uvršča v emisijski razred Euro 4. Caddy
4Motion doseže najvišjo hitrost 164 kilometrov na uro, tovarna pa obljublja

povprečno porabo od 6,6 litra plinskega olja
na 100 kilometrov. Vozilo je na voljo zgolj v
običajni kratki karoserijski izvedbi ter v

tovorni in potniški različici; cena na
slovenskem trgu se začenja pri 19.800 evrih.
Matjaž Gregorič

Iz sveta avtomobilizma
TRANSPORT in MEHANIK&VOZNIK: Vodilni slovenski
reviji s področja transporta in inovativnih tehnologij v avtomobilizmu sta tudi tokrat pripravili izbor Gospodarsko vozilo leta. V
kategoriji lahkih dostavnikov sta naslov za leto 2009 odnesla
francoska dvojčka Citroën Berlingo in Peugeot Partner, za najboljši avtobus je bil razglašen Marbus Viveth, naslov v kategoriji tovornjakov pa je odnesel Mercedes-Benz Actros.
FORD: V Fordovi tovarni v Saarlouisu v Nemčiji se je začela
proizvodnja modela Ford Focus RS z motorjem, ki razvije 224
kilovatov (305 KM). Nemška tovarna že proizvaja vrsto modelov,
med njimi tri- in petvratno ter kombijevsko ter ST različico Focusa, poleg tega pa še C-Max in Kugo. Saarlouis je ena izmed
sedmih sodobnih Fordovih tovarn v Evropi. Od začetka obratovanja leta 1970 je bilo izdelanih več kot enajst milijonov vozil,
vključno z modeli Ecsort, Fiesta in Capri.
VOLKSWAGEN: Volkswagen je obeležil prodajo milijontega
Tourana. Christian Klingler, član uprave, odgovoren za prodajo in
marketing pri znamki Volkswagen, je jubilejno vozilo v petek predal
družini iz mesta Stade pri Hamburgu. ”Ponosni smo na ta prodajni
dosežek. Touran je kot nadvse vsestranski model že od uvedbe
naprej pri naših kupcih zelo priljubljen. Tako ta naš kompaktni enoprostorec pri številu registracij dosega vodilna mesta v Nemčiji in
Evropi,” je pri predaji jubilejnega vozila povedal Klingler.
AVTO AKTIV: Podjetje Avto Aktiv, nekdanji uvoznik in distributer vozil znamke BMW, je ob začetku leta pripravil posebno
akcijo, kjer za ceno enega vozila podarijo še drugega. Ob nakupu
BMW serije 5 iz zaloge kupci dobijo še posebno (vredno) darilo
in sicer motocikel znamke BMW. M. G.
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Avto

Spomladi še Mazda3 MPS
Japonska Mazda bo na avtomobilskem salonu v Ženevi predstavila športno različico nove trojke, Mazdo3 MPS. V avtomobilu, ki ima še bolj mišičasto karoserijo in več športnih dodatkov
kot predhodnica, se bo tudi tokrat vrtel 2,3-litrski bencinski štirivaljnik, ki bo delovala s pomočjo turbinskega polnilnika, vendar
pri Mazdi še niso razkrili, koliko moči bo iztisnil iz sebe in
kakšne bodo vozne lastnosti. Ob športni izvedbi pa bo stala še
Mazda3 z 2,0-litrskim bencinskim motorjem in sistemom samodejnega ugašanja in vnovičnega zagona ob postankih, ki pomaga
varčevati z gorivom in zmanjšuje količino škodljivih izpušnih
emisij. M. G.
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Zanimivosti

Politiki je mesto v parlamentu

CNM LTD., d.o.o., MAISTROV TRG 6, KRANJ

V godalnem kvartetu Quartissimo, ki bo
maja Slovenijo zastopal na Evroviziji v
Moskvi, violino igra tudi 21-letni Kranjčan Matjaž Bogataj:
”Zmaga je bila popolnoma nepričakovana.
Na Emo smo dejansko šli z namenom, da širšemu občinstvu poskusimo približati ‘kvazi’
klasično glasbo. Mislim, da to na moje življenje ne bo preveč vplivalo; vsaj z moje strani
ne. Srečo imam, da sem v Gradcu, kjer študiram, malo izoliran. Ljudje, ki me zares dobro
poznajo, pa vedo, da se zaradi zmage ne bom
prav nič spreminjal. Če bo treba kdaj pa kdaj
podpisati kakšno kartico, pa obljubim, da si
bom vzel par minut in se potrudil.” (smeh)
Z vami bo v Moskvo odpotovala tudi pevka Martina Majerle iz Opatije, kar je glede na razgrete odnose med Slovenijo in
Hrvaško pri nas sprožilo različne odzive...
”Ema je glasbeni festival in ne vem, zakaj
vsi vpletajo zraven politične odnose med Slovenijo in Hrvaško. Zanima me, kakšen bi bil
odziv, če bi bila Martina Nemka ali Britanka
... Kot glasbeniki smo navajeni sodelovati z
ljudmi iz vsega sveta. Cilj Quartissima je bil
dobro izpeljan projekt, h kateremu je Martina
nedvomno pripomogla. Nenazadnje pa je ona
naša spremljevalna pevka tako kot v Helsinkih
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z Alenko Gotar, v prvem planu smo štirje glasbeniki - Slovenci. (smeh) Pustimo politične
probleme v parlamentu, mi pa se bomo še naprej trudili, da bi ravno z našo skladbo ‘Love
Symphony’ naokrog raznesli malo več strpnosti, boljših odnosov in neobremenjenosti.”
Kakšne bodo priprave na Evrovizijo?
”Čakajo nas spremembe koreografije in kostumografije, verjetno bomo še malo spremenili skladbo, sledijo snemanja promocijskega
CD-ja, morda spot. O pričakovanjih na Eurosongu je težko govoriti, nihče od nas se ne bi
pritoževal, če bi nam uvrstitev v finale uspela.
Vsi se bomo maksimalno potrudili in poskusili čimbolje zastopati našo malo Slovenijo. Ne
glede na to, da smo kar precej oddaljeni drug
od drugega, smo pripravljeni žrtvovati nekaj
litrov bencina in ur v avtomobilih, saj bi radi
na odru v Rusiji pokazali nekaj svežega. ”
Kako vidite svojo prihodnost po zaključku študija violine v Gradcu?
”Nedvomno se vidim v ‘klasiki’. Študiram
namreč klasično smer - solist, trenutno sem
pred diplomo. Nato imam namen nadaljevati
vsaj še z magistrskim študijem. Sem v razredu
enkratne profesorice Silvie Marcovici, ki ima
za seboj več kot dobro 40-letno solistično kariero. Vem, da me lahko s svojo ‘kilometrino’

in energijo še naprej usmerja na glasbeni poti.
V začetku drugega študijskega leta bi se spet
rad udeležil kakšnega mednarodnega violinskega tekmovanja, koncertiral doma in v tujini, še naprej sodeloval z enkratnimi glasbeniki ... In užival v glasbi.”A. H., foto: T. D.

Prireditve

KRANJ KOLEDAR PRIREDITEV
FEBRUAR 2009
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:
14. 2. Valentinov semenj
21. 2. Pustni semenj
28. 2. Februarski semenj
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, www.tourism-kranj.si,
Glavni trg 2, tel. 04/238 04 50, 04/238 04 51
Kranjska hiša: razstava del Jožeta Trobca z naslovom
Od Vučka do Krančka, na ogled do konca februarja
10. 2. ob 17.00, predstavitev knjige Tunel, Žiga Valentič
13. 2. ob 17.00, izdelovanje Valentinovih srčkov,
delavnica, obvezna predprijava
21. 2. Pustno rajanje:
ob 9.30 in 10.00, Glavni in Slovenski trg, povorka
24. 2. ob 17.00, Otroško pustovanje na Glavnem trgu
Kranjski rovi: ogledi vsak dan, info na št. 04/2380-450
Ekološka tržnica na Glavnem trgu ob vodnjaku, vsak
četrtek od 17. do 19. ure

LUTKOVNE PREDSTAVE
PREDSTAVE ZA OTROKE
OKC KRICE KRACE, Glavni trg 22, tel. 040/230 567; v
sodelovanju z Zvezo ustvarjalnih društev Kranj
13. 2 ob 17.30, Kaličopkovo gledališče: Čopkometer
20. 2. ob 17.30, Lutkovna skupina dr. Škrat: Oče
Škrat
27. 2. ob 17.30, Lutkovno gledališče Tri: Ojoj, boli!
6. 3. ob 17.30, Lutkovno gledališče FRU FRU: Muca
Copatarica

GLEDALIŠČE
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ,
tel. blagajne: 04/201 02 00 (od 10. do 12. ure ter
uro pred začetkom predstave)
16. 2. ob 19.30, Moje pesmi, moje sanje,
(za abonma četrtek 1, izven in konto)
Sobotne matineje v Prešernovem gledališču:
14. 2. ob 10.00, Letimo
21. 2. ob 11.00, Štirje muzikanti
28. 2. ob 10.00, Hej, pravljice

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. Vodeni ogledi
po predhodnem dogovoru. Retrospektivna razstava
akademske kiparke Alenke Eržen Šuštaršič, na ogled
do 1. marca.
PREŠERNOVA HIŠA, Prešernova 7
odpiralni čas: torek - nedelja od 10. do 18., ponedeljek ZAPRTO
Stalna razstava Dr. France Prešeren - življenje in delo
Razstava Janez Puhar, izumitelj fotografije na steklo;
odprto do konca junija. Razstava Prešernovi nagrajenci 2008, na ogled do 1. marca. 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. Razstava del akademske
kiparke Dragice Čadež. Ogledi so brezplačni.
GOSTILNA STARI MAYR, Glavni trg 16
Stalna razstava Prešernove poezije v sliki
akademskega slikarja Milana Batiste. Vstopnine ni.
KULTURNI CENTER CREINATIVA, Sejmišče 2,
tel. 040/352 384
13. 2. ob 20.00, Petkov r’n’r butik: Elektrika
14. 2. ob 20.00, Gledališka improvizacija: Stand up
komedija
21. 2. ob 20.00, Odmev melodije: Jazoo
28. 2. od 10. do 18. ure, III. Mednarodni sejem gramofonskih plošč
Sobotni bazaart, sobote od 10. do 13. ure

KINO PREDSTAVE
ŠPORT, IZLETI, REKREACIJA
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/
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/

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ, Tomšičeva 4,
tel. 04/236 18 70
12. 2. planinski izlet Tamar pozimi
17. 2. turistični izlet Od Gradeža do Gorice
19. 2. pohodniški izlet Gorjansko, Brestovica, Komen
(Kras)
26. 2. planinski izlet Makovec Kucelj

PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ, Koroška 27,
tel. 04/236 78 50, 041/636 007
IZLETNIŠKI ODSEK PRI PD ISKRA KRANJ,
tel. 04/207 30 94, 041/734 049
21. 2. Turni smuk s koroške lepotice (Peca)

DRUGE PRIREDITVE
OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ
Študijski oddelek, Tavčarjeva ulica 41,
tel. 04/201 35 55
Razstava, posvečena 200-letnici rojstva naravoslovca in raziskovalca Charlesa Darwina
Pionirski oddelek, Slovenski trg 4, tel. 04/201 35 77
Razstava Poezije za otroke in mladino
4., 11., 18., 25. 2. ob 17.30, Pravljična ura z ustvarjalno delavnico
AKD Izbruh, Izbruhov kulturni Bazen
14. 2. punk koncert Golliwog, Paraziti 13, Pigs parlament
20. 2. r’n’r koncert Muškat Hamburg
28. 2. Glam Night
7. 3. metal koncert Bad Blood, Path of Survival, Batina
USTVARJALNI ATELJE, Kurirska pot 27,
tel. 041/286 155, http://www.igrisce.si/maja/
17. 2. ob 18.00, Zimske torbice za na potep
16. - 20. 2., Počitniški teden s čebelico Majo
24. 2. ob 18.00, Kako zbiramo in menjamo znamke
STUDIO TANGO, Gasilski dom v Britofu,
tel. 041 820 485
od 16. do 21. 2. v popoldanskem in večernem času
tečaji za osnovnošolce in srednješolce med zimskimi počitnicami: začetni in nadaljevalni tečaji kitare,
tečaji družabnega plesa, party, disco plesov in show
danca ter delavnice Učenje je lahko prijetnejše s
tehnikami sproščanja

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

Nova zvezda v Kranju
Prvi mesec v novem letu je minil precej po pričakovanjih, saj januarja vlada družabno zatišje. V Kranju
se je rodila sicer nova zvezda - dobili smo nazaj nekdanji Trezor, ki sedaj nosi ime Stars Lounge Club,
bili smo med prvimi na Modrem zobu, sodelovali na Emi in pri snemanju novega dokumentarca o Tošetu.

Nasmejane Timeja, Marti in Branka. Odzvale so se
povabilu odprtja Stars Cluba, navdušili pa so jih
predvsem italijanski plesalci, dobra glasba, tisti
večer pa tudi prihod Lepe Brene.

Predpremiero je dokumentarec o Tošetu doživel v Ljubljani konec januarja. Po končani predpremieri se je
občinstvu predstavila tudi ustvarjalna ekipa filma. Med njimi smo opazili tudi člana kranjskih Majestic 5, ki
je tokrat sodeloval kot direktor fotografije, Bojana Dovrtela (drugi z leve).

Odprtja Stars Lounge Cluba v Kranju se je udeležil
tudi njegov glavni protagonist Leon Ribnikar s soprogo.

Letos bomo v Moskvi na izboru za Evrosong navijali za Quartissimo in njihovo Love Symphony. V
zmagovalnem kvartetu je tudi Kranjčan Matjaž Bogataj (2. violina), sestavljajo pa ga še Žiga Cerar (1.
violina), Luka Dukarić (viola) in Samo Dervišić (čelo). Skladba Love Symphony združuje pop ritme s klasiko
in ženskim glasom, čigar lastnica je Martina Majerle - spremljevalna pevka Alenke Gotar v Helsinkih, Love
Symphony pa je delo Andreja Babića, skladatelja, ki je ustvaril tudi Alenkin Cvet z juga.

Na Emi smo v fotografski objektiv ujeli znani glas
kranjskega Radia Belvi Gregorja Murna, ki je najbolj
znani slovenski glasbeni izbor (predvsem po
pričakovanju škandalov in škandalčkov) spremljal s
svojo Marušo Kobal.
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Na festivalu filmov, posnetih z mobilnimi telefoni, Modri zob 09 je Kranjčan Aljoša Korenčan s svojo črno-belo
zgodbo o vlaku, s filmom Train, osvojil Grand prix.
Alenka Brun, foto: Zaklop, Tina Dokl

Horoskop

Sestavila: Tanja - 040 514 975

OVEN 21. marca – 21. aprila
Kljub manjšim preprekam boste zadovoljni. Obeta se vam nepričakovan denar, ki vam bo prišel
zelo prav in ravno v pravem trenutku. Vzeli si boste malo
predaha in se spraševali, kaj pravzaprav hočete. Konec ni
vedno samo konec, lahko je tudi nov začetek. Želje, ki jih
iščete v prihodnosti, so lahko skrite tudi v preteklosti, in naj
vas to nikar ne ovira.

BIK 22. aprila – 20. maja
Namen boste imeli premagati vse ovire, ki so se
vam pojavile, kar vam bo tudi uspevalo. Na vidiku
je večji denar. V ljubezni boste trmasto vztrajali kar nekaj
časa. Ni vse belo in ni vse črno. Dopustite tudi tisto možnost
in marsikaj vam bo jasno. Ne iščite napak v včerajšnjem dnevu, saj se potem ne morete veseliti današnjega.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija
Poslovno se boste tokrat zanesli le na sebe, saj
vas je pretekla izkušnja izšolala. Uspešni boste
bolj, kot boste sploh pričakovali. Delali boste načrte v dvoje
in boste polni lepih pričakovanj. Prav nobena stvar vas ne bo
pri tem zmotila. Nikar ne zavirajte sebe in svojih čustev, saj
potem ne morete priti do pravih spoznanj.

RAK 22. junija – 22. julija
Vse do sredine meseca ne boste imeli mirne
vesti, saj veste, da imate na delovnem mestu še
marsikaj za narediti. V ljubezni vas čaka cel niz presenečenj.
Kako bo potekalo naprej, bo odvisno samo od vas. Kadar
prehitevate čas, se poskušajte včasih malo ozreti naokrog,
videli boste marsikaj zanimivega.

LEV 23. julija – 23. avgusta
Naložili vam bodo veliko delovnih nalog, le da se
boste tokrat postavili po robu in pokazali, kje
imate prag potrpljenja. Tokrat boste vi tisti, ki se boste bolj
trudili za harmoničen odnos na čustvenem področju. Partner
bo le iz ozadja opazoval in čakal. Vedno ne moremo imeti
vsega, zato naj vas kakšen spodrsljaj ne razočara.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
Združili boste prijetno s koristnim in bili z rezultatom več kot zadovoljni. Veselo boste zapravljali.
Če boste preveč žalovali za izgubljeno ljubeznijo, ne boste
sposobni videti niti občutiti nove, ki prihaja. Bodite pozorni.
Naučite se iskrenosti do sebe, saj boste le tako lahko videli
jasne cilje.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
Marsikdo bo presenečen nad vašo mirnostjo. Še
vi sami se boste spraševali, od kod črpate energijo in dobro voljo. Prevečkrat se ozirate na mnenja drugih in
zato sebe prikrajšate za marsikaj lepega. Oprijeli se boste
prave priložnosti, zato bo nemogoče, da bi bili razočarani ali
prizadeti. Ljubezen je v zraku.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra
Ker ne boste dovolili, da vas malenkosti spravijo
iz tira, se vam bo posel iztekel točno tako, kot ste
si zamislili. Nenapovedano srečanje vam bo dalo veliko misliti. Imeli boste čudovito priložnost za nov začetek. Res veliko
imate obveznosti, a nikar ne imejte tega vedno za izgovor, saj
se s tem niti ne zavedate, kaj zamujate.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Izbirati boste morali med dvema možnostima in
šele v sredini meseca se boste odločili. Naslednjo potezo boste skrbno načrtovali. Ljubezen se vam bo pojavila kot strela iz jasnega. Sicer brez nevihte, a ozračje bo
polno čustev in lepih izgovorjenih besed. Velikokrat vas v
slabo voljo spravijo prijatelji, ki s svojim vedenjem podrejo vaš
mir.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
Zaradi nepričakovanih novic se vam obeta velik
uspeh, zaradi katerega boste cel mesec dobre
volje. Tudi z nakupom boste zelo zadovoljni. Zapletli se boste
v ljubezenski trikotnik, čeprav si tega ne boste želeli. Čustveno boste razpeti in prijateljstvo boste postavili na tehtnico. Prilagajanje je sicer dobra lastnost, a le toliko časa, dokler ni v
lastno škodo.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
Pokazali boste svoje različne sposobnosti, zato
lahko pričakujete pozitivne spremembe. Vztrajajte
pri svojih interesih. Nekdo bo pritegnil vašo pozornost in zna
se zgoditi, da vam mesec marec prinese pravo, usodno
ljubezen. Držite se svojih načel, saj boste le na ta način po
ravni poti dosegli cilje.

RIBI 20. februarja – 20. marca
Kljub običajnim blokadam, ki so nujno zlo v vašem
poslu, boste dobro razpoloženi. Spraševali se boste, kako narediti naslednji korak v ljubezni, da bo ja vse prav.
Nasprotna stran vas bo prehitela in rešila iz zagate. Prva misel, ki vam pride na misel, je podzavest. Naučite se jo poslušati.
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ZLATARSTVO MOHORIČ d.o.o., KOROŠKA CESTA 16, KRANJ

