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Izredni 12 % popust za naročilo pvc

oken in vrat samo do 15 .11. 2008.

www.pvcokna.si

e-mail: info@pvcokna.si

Hitra dobava in vrhunska montaža

vseh vrst pvc oken, vrat in senčil.

- - - velja kot kupon - - -

Poslovna enota Kranj

Telefon: 04-231-59-95

GSM: 040-522-241

Fax: 04-231-59-94



Kranjčanka
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KRANJČANKA (ISSN 1408-7103) je mesečna priloga 
Gorenjskega glasa za Mestno občino Kranj. Prilogo je pripravil
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj: odgovorna urednica Marija Volčjak, 
urednica Suzana P. Kovačič. Komercialist: Janez Čimžar -
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., Kranj;
Tisk: 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 - sprejemamo neprekinjeno 24 ur
dnevno na avtomatskem odzivniku; uradne ure: vsak dan od 8.
do 19. ure. KRANJČANKA je priloga 72. številke Gorenjskega
glasa, 9. septembra 2008, v nakladi 21.400 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v Mestni občini
Kranj brezplačno. Raznos: Pošta Slovenije, PE Kranj. 
Naslednja Kranjčanka izide v torek, 14. oktobra 2008.
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Kranjčanka je redna priloga časopisa 

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

Naslovnica - fotografija TANIA MENDILLO
model Nina GLAMSLAM
pričeska in make up HIŠA LEPOTE SAMO in TANIA

Gledališče 
ni le služba 
Dramaturginja Marinka Poštrak, vodja
umetniškega oddelka v Prešernovem 
gledališču, je pred dnevi predstavila 
repertoar nove gledališke sezone. 
Njen deseti v Kranju in nič manj vznemirljiv
kot predhodnih devet. 

38Stran

Nikoli ni šlo 
nič iz avta
Marjan Mesec, tisti šofer vseh treh kranjskih
županov v samostojni Sloveniji, ki je na
smučeh že pred štiridesetimi leti poletel 158
metrov, danes pa najraje vidi, da namesto
njega za volan sede kar njegova žena. 

16Stran

So ptički, ki odletijo
in se še vrnejo 
nazaj v gnezdo

”Vsak dan z mladostnikom je izpit. Pa ne
popravni, tega bodo oni delali, ko bodo 
starši,” v pogovoru na temo odraščanja 

pravita socialna pedagoginja Ingrid 
Klemenčič in psiholog Peter Janjušević.

Pilota, ki ga nikoli 
ni strah, ne smete 

zaposliti v letalski družbi
O aktualnih temah v letalskem prometu 

smo se pogovarjali s kapitanom inštruktorjem 
Tomažem Prezljem, ki leti za Adrio Airways in je pri

tej družbi odgovoren tudi za področje varnosti. 

24Stran

9Stran





Županova kolumna
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Prav nenavadno je, kako se določenih vred-
not zavemo šele takrat, ko smo pred tem, da
jih izgubimo. Smo pač takšni, da nas mora
takšna ali drugačna ”brca v ta zadnjo” zno-
va postaviti v pravi kolotek.

Takrat človek ponavadi spozna, da se je čez
stvari, ki so pomembne in vredne, nabral ve-
lik kup nepotrebne šare in šele takrat si spet
lahko pravilno postavi lestvico prioritet.

Sam sem, na primer, spet našel Šmarjetno.
Jutranji vzponi na Šmarjetno so bili nekdaj

(zdaj spet) zame ritual. Ne glede na vreme,
sem se še ob mraku odpravil po gozdu proti
vrhu in ob hitri hoji ter blaženi tišini bil s
svojimi mislimi. Krasen filter in energijska
bomba hkrati.

Pa nisem hotel reklamirati hoje v hribe, to
počno drugi, bolj kompetentni. Spomnil sem
se le dogodka, ki mi je po dolgem času zno-
va pognal rdečico sramu v lica.

Ko sem se pred dnevi, še v polmraku, spuš-
čal po gozdu proti domu, sem srečal starejši
par, gospoda in gospo, oba že v osmem deset-
letju. Počasi, spokojno sta prihajala naspro-
ti. Ko sem pritekel mimo, mi je vsemu zadiha-
nemu uspelo izdahniti le kratek pozdrav ”ju-
tro” in ko sem bil že mimo, sem zaslišal go-

spoda: ”O, gospod
župan, dobro jutro!
A imate čas?”

To me je zaustavi-
lo. Vajen, da me
ljudje pocukajo za
rokav in me pogosto
kar na ulici ali v tr-
govini želijo sezna-
niti s kakšno težavo,
sem, morda celo ne-

koliko naveličano, odgovoril: ”Oprostite,
zelo hitim, ob pol osmih moram bit v službi,
tako, da nimam prav veliko časa ... kaj pa bi
potrebovali?”

Gospod me je začudeno pogledal, nato pa
se je nasmehnil: ”Ne, nisva se razumela, nič
ne rabim, le vprašal sem vas, če sploh še naj-
dete čas zase, ko morate ves čas tekati okoli
za opravki ... prav je, da si ga malo vzamete,
če ne boste ob zdravje.” 

Po dolgem času me je bilo zares sram - ”do
obisti”. Ne vem, kakšno opravičilo sem izda-
vil in kako sem izpadel, vem le, da sem o tem
dogodku razmišljal še nekaj časa. 

Kam nas peha ta svet? Tako smo že navaje-
ni, da se vsak sebično bori le za svoje ”pra-

vice” in potrebe, da smo ob tem razvili tudi
cel kup obramb. Ves čas le nekam hitimo,
usmerjeni le v svoje probleme, ob tem pa vse
prepogosto pozabimo na ljudi okoli nas, na
prijatelje (tiste prave in pristne), znance, so-
sede ... Nehote sem se spomnil svojega, žal že
pokojnega deda, ki mi je vedno pomenil vir
modrosti, kolikokrat bi mi zdaj prišli prav
njegovi umirjeni, z izkušnjami oplemeniteni
nasveti. Starejši so od nekdaj in v vseh kultu-
rah veljali za modre svetovalce, v ponoreli
dobi tehnologije pa na to vse prepogosto po-
zabljamo.

Zdaj gospo in gospoda pogosto srečujem,
skoraj vedno na istem kraju. Gospod vstane
že zelo, zelo zgodaj in s kužkom odide na Jo-
šta, ko pa se vrne, gre skupaj z ženo še na
Šmarjetno. Vedra, nasmejana, mi vsako jutro
polepšata prihajajoči dan. Na kratko postoji-
mo, izmenjamo besedo ali dve, nato pa me
prijazno pospremita z besedami: ”Zdaj pa le
pohitite naprej, ko ste na tesnem s časom.”

In odhitim, mirnejši in bogatejši za kako
modro misel - bolj pripravljen na preizkušnje
novega dne.

Župan
Damijan Perne

Jutranji klepet
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Dogodek po izboru župana
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”Naložbe v šolske prostore so stvari, ki jih
je treba postoriti, čeprav jih ponavadi kar
spregledamo,” je ob predstavitvi obnovitve-
nih del na nekaterih kranjskih osnovnih šo-
lah opozoril župan Damijan Perne. Največ-
ji finančni zalogaj je predstavljala obnova
sanitarij na osnovni šoli Staneta Žagarja, ki
je bila vredna kar 130 tisoč evrov. Na ma-
tični šoli Simona Jenka in na osnovni šoli v
Predosljah pa so letos zamenjali streho.

Po dolgem času je tudi v kranjske osnovne
šole vpisanih več prvošolcev kot leto prej.
Prvi razred tako letos obiskuje 527 otrok, kar
je 66 več kot lani. Prvega septembra so neka-
teri pouk začeli v boljših razmerah, saj je ob-
čina za naložbe in vzdrževalna dela nameni-
la več kot petsto tisoč evrov. Dolgo so že ča-

kali na novo streho v Predosljah, kjer so zdaj
zamenjali 1750 kvadratnih metrov azbestne
kritine. Del strehe, je pojasnil ravnatelj Tomo
Balderman, so zamenjali že dve leti nazaj,
letos pa so obnovili še preostali del strehe. V
prihodnje, je še dodal, jih na 35 let starem
objektu čakajo še številne druge naložbe,
med drugim obnova trhlih lesenih delov. Dva
tisoč kvadratnih metrov azbestne kritine so
letos zamenjali tudi na matični šoli Simona
Jenka, kjer so s postopno obnovo strehe po
besedah ravnateljice Nevenke Škrlj sicer za-
čeli že pred desetimi leti, zdaj pa so delo do-
končali. ”Z veseljem pričakujemo tudi telo-
vadnico v Goričah, na Trsteniku pa bi nam
prav prišla še kakšna računalniška učilnica,”
je ob tem še omenila Nevenka Škrlj. 

Obnovo dotrajanih sanitarij so letos doča-
kali v osnovni šoli Staneta Žagarja, za kar so
pri občini odšteli 130 tisoč evrov. V okviru
omenjene naložbe so obnovili garderobe in
stranišča pri telovadnici ter shrambo za čisti-
la in prostor za čistilke, razen tega pa še sa-
nitarije v pritličju ter v prvem in drugem
nadstropju. Asfaltirali so še ploščad pred
šolo, do konca koledarskega leta pa bodo
okrog šole namestili tudi ograjo. V telovad-
nici Matije Čopa so zamenjali tlake in strop
telovadnice, kar je bilo vredno 95 tisoč ev-
rov, obnovili so tudi tlake pred šolo. V
osnovni šoli Jakoba Aljaža pa so se razvese-
lili obnove bazena, kupili pa so tudi novo
opremo za oživljanje.

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Spet več prvošolcev
Kranjska občina je za obnovo devetih osnovnih šol namenila več kot pol milijona evrov.

V Predosljah so zdaj v celoti obnovili streho. Obnova dotrajanih sanitarij v osnovni šoli Staneta Žagarja je bila vredna 
130 tisoč evrov.

Bazen v osnovni šoli Jakoba Aljaža ima nov pod. V telovadnici osnovne šole Matije Čopa so zamenjali tlake in strop.



Šole
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Pogovor, šole

”Čeprav je naloga staršev, da postavljajo
meje, se z mladostnikom ne da več pogo-
varjati le na način ”zato ker sem jaz tako
rekel”,” pravita sogovornika. Ingrid Kle-
menčič je socialna pedagoginja na Osnov-
ni šoli Simona Jenka Kranj in ima veliko
izkušenj z najstniki v procesu šolanja, Pe-
ter Janjušević je psiholog, Kranjčan, ki
dela v Svetovalnem centru za otroke, mla-
dostnike in starše v Ljubljani. 

Kateri so prvi znaki pubertete?
Peter Janjušević: ”Najprej je treba ločiti, kaj

je puberteta in kaj je adolescenca. Adoles-
cenca je širši pojem in označuje časovno
daljše obdobje osamosvajanja in ločevanja
mladostnikov od staršev, vsaj v psihičnem
smislu. Puberteta pa bolj označuje obdobje
intenzivnih telesnih sprememb. 

Glavna značilnost adolescence je gradnja
svoje lastne identitete. Mladostniki se mora-
jo preizkusiti v mnogih vlogah, tudi zaradi
tega pogosto kljubujejo staršem; ampak saj to
je v bistvu njihova naloga v tem obdobju. O
zgodnji adolescenci začnemo govoriti med
enajstim in dvanajstim letom starosti.”

Starši verjetno obdobje adolescence do-
življajo kot precej naporno - za njih.

Ingrid Klemenčič: ”Starši ponavadi vidijo
predvsem to, da mladostnik ne uboga, da se
upira, da hoče delati stvari po svoje, da hoče
imeti svoj prav. Mladostnik pa to doživlja,
kot da starši hočejo, da vedno obvelja njihov
prav ... Lahko se doma pojavi pravo bojno
polje. Podobno je v šoli v odnosu do učite-
ljev; do obdobja adolescence je učitelj tisti, ki
mu učenec vedno pritrjuje, potem pa začne
več razmišljati in se spraševati, ali je vse res
tako, kot pravi učitelj.” 

Peter Janjušević: ”Strinjam se s tem, da je
razvojna naloga adolescenta, da vztrajno po-
skuša širiti postavljene meje. Ampak je tudi
naloga staršev v tem obdobju, da so vražje tr-
masti in da meje čez noč spet postavljajo.
Noben mladostnik v tem obdobju ne bo pri-
znal, da so meje potrebne, ko pa malo odra-
stejo, pa rečejo, da meje vendarle pomenijo,
da nekdo skrbi za njih in se zaradi tega poču-
tijo varne. Bistveno je, da se meje ne začnejo
postavljati pri otrokovem dvanajstem letu sta-

rosti, ampak je to proces, ki traja od rojstva
naprej. Mislim pa, da nobena železna meja
ne zdrži, ampak zdržijo predvsem take, ki so
razumne, ki so v družini dogovorjene in ki so
tudi fleksibilne. Meje morajo biti jasne vna-
prej in otrok mora vedeti, kaj sledi, če jih bo
prekoračil.”

Ingrid Klemenčič: ”Najti kompromis z mla-
dostnikom in uskladiti neko mejo, je največ-
ja umetnost v tem obdobju.”

Katere napake najpogosteje delajo starši?
Peter Janjušević: ”Treba je povedati, da

večina mladostnikov nima posebnih težav.
Občasno eksperimentiranje s stvarmi, ki zna-
jo biti za mladostnika škodljive le na dolgi
rok, je značilno za večino mladostnikov. To
starši sicer vedo, a dobivajo občutek, da iz-
gubljajo nadzor nad situacijo. Njihov sistem
v družini se zamaje in ponavadi reagirajo
tako, da ”mladostnika stisnejo ob zid”. S tem
lahko pride do nasprotnega učinka in mlados-
tnik iz uporništva, ki je značilen za to obdo-

bje, še bolj poglobi škodljivo vedenje, saj se
počuti nerazumljenega. Prva stvar, na katero
se je dobro usmeriti v družini, če pride do
problema, je krepitev odnosa, se pogovoriti
in se osredotočiti na tisto, kar je v družini do-
brega.”

Kaj pa, če starši padejo ”na izpitu”, je to
moč popraviti?

Peter Janjušević: ”Vsak dan z mladostni-
kom je izpit. Pa ne popravni, tega bodo oni
delali, ko bodo starši.”

Ingrid Klemenčič: ”Čeprav je naloga star-
šev, da postavljajo meje, se z mladostnikom
ne da več pogovarjati le na način ”zato ker
sem jaz tako rekel”. Treba je iti v dialog, mu
sporočiti, zakaj menimo, da neka stvar ali ve-
denje zanj ni dobro. Večkrat slišim od mlado-
stnikov, da se doma premalo pogovarjajo. Ali
staršem manjka časa, potrpljenja, ali pa jih je
strah, da bodo izgubili avtoriteto? Mislim, da
si avtoriteto še bolj gradijo, če si vzamejo čas
za pogovor.”

So ptički, ki odletijo
in se še vrnejo nazaj v gnezdo

”Vsak dan z mladostnikom je izpit. Pa ne popravni, tega bodo oni delali, ko bodo starši,” v pogovoru na
temo odraščanja pravita socialna pedagoginja Ingrid Klemenčič in psiholog Peter Janjušević.

Peter Janjušević in Ingrid Klemenčič / Foto: Matic Zorman

DA TUJI JEZIKI NISO VEČ TUJI: že 18 let jezikovna šola TALES www.tales-kranj.si



Pogovor, šole 
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Vpliv sovrstnikov in zaupanje 
v domači hiši

Je pa verjetno vpliv sovrstnikov v teh le-
tih zelo močan.

Peter Janjušević: ”V tem obdobju starši
niso več tisti edini svetilnik, po katerem se
mladostnik ravna, ampak to vlogo prevzame
predvsem vrstniška skupina. Gre za obdobje,
ko je vpliv vrstnikov zelo močan. Že nekje od
sedemnajstega leta naprej pa starši v očeh
mladostnika spet dobivajo realno vlogo. Pro-
ces gradnje identitete ni samo to, da se zoper-
stavi staršem, ampak da poišče svojo enakost
in drugačnost tudi v primerjavi z vrstniki.”

Koliko dejansko zaupati svojemu otroku
v tem občutljivem obdobju?

Peter Janjušević: ”Zaupanje je pogoj, ki pa
se, ravno tako kot postavljanje mej, ne začne
pri otrokovem dvanajstem letu starosti, am-
pak že od malih nog. Zaupanje mora biti
obojestransko, tudi otrok namreč lahko zelo
hitro izgubi zaupanje do staršev, če ti nekaj
govorijo, drugo pa delajo. Starši smo v veri,
da delamo prav, lahko kdaj tudi neuspešni. A
tudi o tem se je treba pogovoriti z otrokom.

Tudi popuščanje v smislu kupovanja social-
nega miru v družini je ”medvedja usluga”.
To so trenutne rešitve. Veliko težje je popol-
dne sedeti skupaj za mizo in z mladostnikom
debatirati. Starši ne bodo izgubili nobene av-
toritete, če bodo otroku kdaj rekli, poglej, ne
vem več, kaj naj naredim.” 

Mladostniki imajo kar naenkrat kup
skrivnosti. Koliko siliti v njih z vprašanji?

Peter Janjušević: ”Sivo območje skrivnosti
se z adolescenco poveča. Mladostnikom se
dogajajo stvari, ki so še njim nejasne. Če smo
v družini odprti, bo mladostnik veliko pove-
dal, nikoli pa ne vsega, in če imamo zaupa-
nje, to ni nič groznega.”

Ingrid Klemenčič: ”Najbrž je ločevanje
mladostnika od staršev, ki ga naznanijo tudi
skrivnosti, za starša lahko boleče.”

Peter Janjušević: ”Ampak treba je vedeti, da
to še ni obdobje zapuščanja gnezda. So ptič-
ki, ki odletijo in se še vrnejo nazaj v gnezdo.”

Kdaj pa moraš postati pozoren na mla-
dostnikovo vedenje?

Peter Janjušević: ”Kadar so spremembe v
vedenju mladostnika nenadne in trajajo dlje
časa, če se popolnoma umakne v svoj svet in
prekine komunikacijo tudi s tistimi družin-
skimi člani, s katerimi je prej zelo veliko go-
voril. Ko kar naenkrat izgublja interes za
stvari, ki so mu prej zelo veliko pomenile, re-
cimo za športno dejavnost. Ali pa da je po-
polnoma zamenjal vse interesne dejavnosti,
vrstniško skupino. Zaskrbljujoč je predvsem
ta izrazit umik. Na to, da mlad človek posku-
si na primer alkohol, moramo sicer biti po-
zorni in reagirati, ni pa to še znak za rdeči

alarm. Šele kot vidimo, da to postaja vzorec,
da to vpliva na njegovo funkcioniranje na
drugih področjih, na primer da se mu poslab-
ša učni uspeh, takrat je pa nujno ukrepati.”

Ingrid Klemenčič: ”Največkrat starši poiš-
čejo pomoč, ko pade učni uspeh, ali pa če
mladostnik ostaja zunaj dlje časa, kot je bilo
dogovorjeno. Redkeje pa poiščejo pomoč, ko
se otrok umika v svoj svet.”

Domača opravila ne ”bolijo”
Koliko zaposliti mladostnika poleg šole?
Peter Janjušević: ”Če bomo mladostnike

prezaposlili z interesnimi dejavnostmi, se
bodo uprli, toliko so že samosvoji. Tukaj se mi
zdi pomembna še druga dimenzija: zaposlitev
doma. Mladostnik zmore veliko in zakaj ne bi
določenih stvari opravil tudi doma? Saj živi-
mo v isti skupnosti in posesati, pomiti posodo
- da o njegovi sobi sploh ne govorim - ni no-
beno prenalaganje obveznosti. Prepogosto pa
pozabljamo na pohvale in dobro vedenje jem-
ljemo kot nekaj samoumevnega.” 

Ingrid Klemenčič: ”Zelo pogosto slišim od
staršev, da otroku ni treba nič delati doma,
ker je v šoli prezaposlen. Pa to ni ravno tako.
Za mladostnika, ki ima zaposlitev doma, ki
naredi kaj dobrega tudi za nekoga drugega in
ne samo zase, je to tudi eden od načinov, da
se počuti del družine.”

Peter Janjušević: ”Mladostnik ni samo šolar
in ne more biti vsa njegova aktivnost reduci-
rana na šolo. Je del družine in eno odgovor-
nost mora že pokazati. Moram reči, da zelo
podpiram odločitev, da starejši mladostniki
delajo med počitnicami in to iz več vidikov:
odnosa do denarja, odnosa do dela, ....” 

Ingrid Klemenčič: ”Pri interesnih dejavno-
stih starši pogosteje spodbujajo individualne

aktivnosti, na primer glasbeno šolo, učenje
jezikov, individualne športe. Premalo pa se
mladostnike vzpodbuja, da se vključijo v
skupinske aktivnosti, pri katerih razvijajo
tudi socialne spretnosti, kot so na primer ta-
borniki, planinci ali skupinski športi. Tovrst-
ne dejavnosti ponujajo mnoge možnosti za
učenje sodelovanja.” 

Peter Janjušević: ”Znanje je kapital, ampak
ne samo šolsko znanje, tudi socialno znanje.”

Mladostnik in šola - partnerstvo
ali križi in težave?

Ne samo da se mu je poslabšal učni us-
peh, tudi disciplina se je poslabšala. Kar
pogosta kritika v šoli, kajne?

Ingrid Klemenčič: ”V obdobju adolescence
je izrazito iskanje pozicije znotraj razreda,
znotraj skupine, saj si želijo doseči nek po-
ložaj in potrditev. Ni pa tako hudo, kot se po-
gosto sliši, če se z otroki dogovarjaš, če z nji-
mi predebatiraš stvari tudi znotraj razreda.
Partnerstvo v šoli (učenec-učitelj-starši) je

edini pravi način in zato sem zelo vesela
možnosti, ki jih ponuja vzgojni načrt v šolah.
Na naši šoli smo uvedli razredno uro enkrat
na teden, ker je to krasna priložnost, da se
razrednik pogovarja z otroki, da skupaj rešu-
jejo konflikte, gradijo razredno klimo in med
seboj sodelujejo, torej, da se slišijo.

Starši pogosto rečejo dvanajstletniku, da je
dovolj velik, da se uči povsem sam. Nekateri
učenci to zmorejo, spet drugi pa še vedno po-
trebujejo aktivno sodelovanje staršev. To ne
pomeni, da se z njim učiš vsak dan, da ga
sprašuješ za vsak predmet, pregleduješ torbo,
ampak da slediš šolskim obveznostim in šol-
skemu napredku, uspehu, ne samo neuspehu.
Učenci pogosto pravijo, da so se učili celo
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Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki
dodiplomske in podiplomske študijske programe

Dodiplomski študij:
vpisujemo v 1. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Management;
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj 
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se
vpišejo v visokošolski strokovni program, ker se
bodo po zaključenem 2. letniku lahko prepisali 
na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in
pošljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študij:
še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski program Management (smeri: 
Splošni management, Management kadrov in
Management informacijskih sistemov), ki je
enakovreden 1. letniku znanstvenega magistrskega
programa; diplomanti specialističnega programa
bodo imeli možnost vpisa v 2. letnik 
znanstvenega magistrskega programa. 
Rok prijave je ponedeljek, 15. september.

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

Pogovor, šole

popoldne, starši pa povedo, saj je bil celo popoldne v sobi. Ne sme-
mo pa pozabiti, da gre mladostniku v tem času milijon misli po gla-
vi, nariše milijon stripov in zato je včasih treba tudi čas učenja kon-
trolirati. In če se mladostnik izogiba pogovorom o drugih stvareh, za-
kaj ne bi bila prav šola tista vstopnica, ko starši in mladostnik skupaj
sodelujejo, načrtujejo aktivnosti in se veselijo uspehov?” 

Kakšna je v šoli vloga staršev, kakšna je vloga učiteljev?
Ingrid Klemenčič: ”To se lahko sliši kot fraza, ampak zagotovo ne gre

brez vzajemnega sodelovanja. Zdi se mi prav, da starši pridejo pravi čas
v šolo in nam povedo tudi za stiske, ki jim jih otrok pove doma. Starši
se v šoli pogosto oglasijo šele takrat, ko je nek problem že hud. Tudi na
učiteljih je, da o nastalem problemu čim prej obvestijo starše. Sama
sem naklonjena temu, da je otrok večinoma prisoten pri razgovorih o
tem, kaj bo naredil, kako bo spremenil vedenje ali izboljšal ocene. S
tem mu damo neko odgovornost in možnost sodelovanja. Mladi dosti-
krat rečejo, ste se nekaj zmenili, pa me ni nihče nič vprašal.”

Peter Janjušević: ”Seveda govorimo o manjšini mladostnikov, pri ka-
terih se pojavijo večje težave. Večina otrok gre skozi osnovno in sred-
njo šolo brez večjih modric in prask, pa starši seveda tudi z njimi.”

Kako je s kaznovanjem?
Ingrid Klemenčič: ”Televizije ne boš gledal, računalnik ti bom vzel

in ven ne boš šel. To so kazni, ki nimajo nobene veze s tistim, kar je
otrok naredil narobe. Mislim, da je bolj učinkovito, da starši poiščejo
kazen ali izgubo bonitete, ki je v povezavi s tistim, za kar kaznujejo.”

Peter Janjušević: ”Mislim, da se moramo vsi zelo zamisliti, kaj otro-
ka učimo, če ga fizično kaznujemo. Učimo ga, da je nasilje način za
dosego nečesa. Učinka ni, gre celo za rušenje odnosa.”

Še kak nasvet, spodbudna misel?
Peter Janjušević: ”Ko imate doma mladostnika, vam zagotovo ni

dolgčas. Starši, poskušajte to obdobje doživeti kot razburljivo, avan-
turistično možnost rasti za celo družino.”

Ingrid Klemenčič: ”Kot šolska delavka in mama lahko rečem, da je
to eno najtežjih, a obenem najlepših obdobij za starša. Toliko izzivov,
možnosti, vedno je nekaj novega...”

Peter Janjušević: ”In nenazadnje, to starše tudi pomladi.”
Suzana P. Kovačič

Otroški Živ žav
na Pungertu

V soboto, 13. septembra, od 10.30 dalje bo na Pungertu v Kran-
ju spet živahno, saj bodo priredili tradicionalni otroški Živ žav.
”Pričakali vas bodo klovni Teatra Cizamo in Godba na pihala MO
Kranj ter vas povedli v deželo ŽIV-ŽAV-a. Na glavnem odru bodo
otroke zabavali klovni Teatra Cizamo, lutke, plesalke KD Quleni-
um, čarovnik Grega in Romana Krajnčan, pod odrom pa bodo po-
leg barvanja obrazkov potekale še športna, taborniška in cirkuška
delavnica ter delavnica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Tudi letos bomo organizirali knjižno menjalnico, kjer
bodo otroci lahko zamenjali že prebrane knjige s takimi, ki jih še
niso prebrali ali pa bi jih radi imeli v svoji knjižni zbirki. Prvič pa
bo potekal ŽIV ŽAV-ov ribolov - otroci bodo namesto rib lovili
darila,” je v imenu organizatorja, Društva Pungert Kranj, povedala
Tanja Krajišnik. V sklopu prireditve bo v petek, 12. septembra,
ob 18. uri odprtje razstave likovnih del učencev OŠ Simona Jen-
ka, Podružnice Primskovo. Da bo dežela ŽIV ŽAV-a ostala vesela
in prijazna skozi vse leto, bodo pred začetkom prireditve odprli
otroško igrišče s čisto novimi igrali. ”ŽIV ŽAV ima tudi izvrstne
kuharje in tako staršem ne bo potrebno skrbeti za sobotno kosilo,”
je še povedala Krajišnikova. S. K. 
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V Glasbeni šoli Kranj je še vedno največ zanimanja za pouk klavirja, poučujejo pa vse in-
štrumente, ki jih predvideva zakon o glasbenih šolah, zlasti sedaj, ko so letos uvedli tudi
pouk viole in kontrabasa. V zadnjih desetih letih so razvili oddelek za harfo, tolkala, or-
gle. V bodoče razmišljajo o uvajanju narodnih inštrumentov, kot so to citre in tamburi-
ca. Učitelji so profesionalni in dosegajo lepe uspehe, kar dokazujejo številne nagrade, ki
jih dosegajo učenci glasbene šole doma in na tujem.

Zanimanje za glasbo je vsako leto večje, saj se vsako
leto v Glasbeno šolo Kranj prijavi več učencev, kot
jih lahko sprejmejo. Letos je novih samo pri indivi-
dualnem pouku 111, tako da ima šola ob začetku
šolskega leta okoli 620 učencev, od tega 522 na in-
dividualnem pouku, ostalo pa pri skupinskih pred-
metih, kot sta Mala glasbena šola in Pripravnica. 

V slovenskem okviru spada Glasbena šola Kranj med
večje glasbene šole, na Gorenjskem je sploh največ-
ja, spada pa tudi med najstarejše. 

Drugo leto bo Glasbena šola Kranj slavila častitljivo
stoletnico svojega obstoja. Visoko starost bo praz-
novala številki primerno celo leto. Ob tej priložnosti
bodo zaprosili za pokroviteljstvo župana in Mestno
občino Kranj, ki naj bi jubilej tudi finančno podprla.
Poleg glasbene akademije, kjer bodo nastopili naj-
boljši učenci in ansambli, razmišljajo o številnih
koncertih sedanjih in bivših učencev, učiteljev in av-
torskih večerih skladateljev. Že v naprej pa vedo, da
se bo pri izpeljavi pojavil že klasičen prostorski pro-
blem, saj Prešernovemu mestu manjka dvorana za
tovrstne kulturne prireditve.

Plesna šola Tinča Kranj deluje kot šola sedem
let, kot plesna skupina pa že od leta 1996. Trenut-
no imajo okoli sto petdeset članov, vendar število
iz leta v leto narašča. Tinčine plesne tečaje lahko
obiskujete na šestih lokacijah: na Ekonomski gim-
naziji Kranj, v dvorani gasilnega doma Primskovo,
na Osnovni šoli Jakoba Aljaža, Franceta Prešerna,
Simona Jenka in podružnici slednje v Goričah. 
Poučujejo show in disco dance, hip hop street
dance, moderne in sodobne plese, letos pa so
že tako pestri ponudbi dodali še orientalske ple-

se, swing, družabne plese, tečaje za mlado-
poročence in tudi aerobiko. Poleg tega so se
odločili, da bi letos privabili k sodelovanju čim več
osnovnih šol iz Kranja in okolice, da bi se v inte-
resnih in izvenšolskih dejavnostih otroci lahko od-
ločili tudi za plesno aktivnost. 
V več kategorijah imajo selekcije pionirjev, mladin-
cev in članov, ki se udeležuje državnih in svetovnih
prvenstev, poleg tega pa poučujejo rekreativne
skupine plesalcev od treh let dalje. Največje
uspehe dosegajo med show in disco plesi, med
najpomembnejše pa štejejo predvsem naslove dr-
žavnih prvakov v disco dance formacijah tako med
mladinci, kot tudi člani. Na državnih prvenstvih pa
so se velikokrat uvrstili na najvišje stopničke. Bili
so tudi finalisti na evropskih prvenstvih, trenutno
pa se pripravljajo na svetovno prvenstvo, ki bo de-
cembra na Slovaškem.
Plesna šola Tinča je prepoznavna po energičnih in
pestrih nastopih, ima kakovosten in pedagoško

usmerjeni trenerski kader, kjer so vsi trenerji bivši
plesalci s številnimi uspehi z domačih in medna-
rodnih plesnih parketov. Pa tudi konstantno se 
izobražujejo - tako doma, kot v tujini. 
Ker pa želijo Plesno šolo Tinča Kranj letos pred-
staviti čim širšemu krogu ljudi, so se odločili, da
bodo organizirali teden odprtih vrat, ki bo pote-
kal med 14. in 19. septembrom na vseh lokaci-
jah. Več informacij lahko dobite na spletni strani
www.tinca.si, elektronski pošti pktinca@siol.net
ali telefonski številki 041/ 650 810.

Tudi swing in orientalski plesi
Letos so v Plesni šoli Tinča plesno ponudbo še dodatno popestrili. Tako se sedaj lahko odločite za učenje orientalskega

plesa, swinga, obiščete tečaj aerobike, mladoporočenci pa plesne tečaje, organizirane posebej zanje.

Sto let kranjske glasbene šole
Kranjska glasbena šola prihodnje leto praznuje častitljivo stoletnico svojega obstoja. 

Še vedno je največ zanimanja za pouk klavirja.

Peter Škerjanc,
ravnatelj Glasbene šole Kranj

Poštna ulica 3
4000 Kranj

www.gskranj.com
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CPP
Zastonj!

Akcija velja
samo v mesecu septembru

za dijake in študente.

Vse, ki boste uspešno 
opravili test CPP -ja,

čaka bogata nagrada! Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 0590 22 916, GSM: 041 716 106

AV
TO

Š
O

LA
 E

XP
E

R
T,

 D
.O

.O
.,

 S
AV

S
K

A 
LO

K
A 

9
, 

K
R

AN
J



14 - K R A N J Č A N K A

Šole

Dobro počutje študentov in kakovostna izobrazba sta najpomembnejša. Poslanstvo šole je
zagotavljanje ekonomsko visoko usposobljenih kadrov za potrebe gospodarstva in javnega sektorja.

”Če ima nekdo željo po nadaljevanju izo-
braževanja, naj si jo izpolni, in to čim prej.
Lažje je prej kot kasneje,” poudarja Ana
Pelko, ki je najprej končala gimnazijo,
nato pa zamenjala dve zaposlitvi, opravila
prekvalifikacijo in dokončala višjo stro-
kovno šolo, zdaj pa že razmišlja o visoko-
šolskem študiju. Njena želja po nabiranju
znanja je tako močna, da je niso ustavili ne
visoki stroški izrednega študija ne trije
otroci. ”Seveda pa pri tem brez pomoči
partnerja in starih staršev ne gre,” je še
dodala.

Ana Pelko bi lahko končala kot gimnazijska
maturantka, ki ji je zavod sofinanciral pre-
kvalifikacijo za komercialista. A je kmalu
spoznala, da si želi več, zato se je nekaj let po
koncu formalnega izobraževanja odločila za
študij na višji strokovni šoli, in sicer za po-
klic komunalnega inženirja. Spoznala je na-

mreč, da je samo s končano gimnazijo težko
zaposljiva, saj je bila brez specifičnega zna-
nja. ”Takoj po športni gimnaziji sem sicer na-
meravala študirati fiziko in matematiko, a
sem zanosila in potem pustila študij.” Po iz-
teku prve porodniške se je zaposlila in kma-
lu rodila še drugega otroka. ”Čeprav sem
imela redno službo, sem se odločila za nada-
ljevanje študija, saj nisem bila zadovoljna z
delovnimi razmerami v podjetju, kjer sem
bila takrat zaposlena.” Sočasno pa je dobila
tudi novo službo. Za celoten študij je odštela
skoraj štiri tisoč evrov, kljub temu pa ji ni žal
ne časa ne denarja, ki ga je namenila za to.
”Dobiš nove izkušnje, spoznaš nove ljudi, s
tem se ti odprejo nove možnosti ...,” pravi
Ana Pelko in dodaja, da vsaka izkušnja nekaj
šteje.

Pred dvema letoma je diplomirala, kar pa jo
je samo spodbudilo, da bi svoje znanje in pri-

Vsaka izkušnja nekaj šteje
Vse več ljudi se vključi v različne oblike izobraževanja tudi po koncu formalnega šolanja.

Ana Pelko
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dobljeno izobrazbo še nadgradila. ”Ker je na področju, ki sem si ga
izbrala, možno nadaljevati le reden študij, kar pa ob službi in zdaj že
treh otrocih ne gre, sem se odločila za visokošolski študij gradbeniš-
tva. Seveda pa bom morala najprej zbrati denar,” je ambiciozna Ana
Pelko. Obenem upa, da se ji bo nekoč v prihodnosti izpolnila še ena
želja. ”Moja želja za prihodnost je delo na področju varstva okolja,
zato se bom nekoč morda odločila celo za magisterij.” 

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

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

AN - NE - IT - FR - ŠP - SL
in drugi jeziki, ki jih potrebujete

Vpis: 8. 9. do 19. 9.
Začetek: 22. 9. 2008 

➣ 60-urni splošni tečaji

NOVO :
➣ ANG - NEM - visok nivo
➣ individualni tečaji
➣ tečaji za podjetja
➣ priprave na izpit za aktivno znanje
➣ priprave na maturo AN - NE

ZAKAJ PRAV Z NAMI?
90 % vpisanih opravi javno veljavni izpit prvič
Ob znanju boste pridobili še:
● večjo kompetentnost in mobilnost
● zadovoljstvo
● nov elan

in še
● popuste in ugodne plačilne pogoje
● ob "celoletni naročnini" prejmete praktično darilo!

"UČIM SE, KER SE CENIM IN KJER SEM CENJEN"
V A B L J E N I

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

vabi k vpisu v izobraževalne programe za
šolsko leto 2008/09

IZREDNI ŠTUDIJ

➣ DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
● V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Ljubljana

Program 3 + 2: Visoka poslova šola - EQUIS - 
evropski standard kvalitete

Smeri:
● management
● mednarodno poslovanje
● turizem
● trženje
● računovodstvo

➣ V sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor
Visok strokovni študij strojništva

Smeri:
● proizvodno strojništvo
● konstrukterstvo in gradnja strojev
● energetika in procesno strojništvo
● vzdrževanje
● orodjarstvo

➣ VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ
Zavod HERA Ljubljana v sodelovanju z LU Kranj 
organizira program:
● RAČUNOVODJA (za najmanj 20 udeležencev)

➣ SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
● Bolničar - negovalec
● Trgovec
● Ekonomski tehnik - PTI

NOVO
➣ NPK

● Socialni oskrbovalec

NALOŽBA V ZNANJE - NALOŽBA ZA PRIHODNOST
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Prvi pohod po mamutovi deželi
Turistično društvo Kokrica vabi na 1. pohod po mamutovi deželi.

Pohod bo v soboto, 13. septembra, s startom med 9. in 10. uro pred
Mercatorjem na Kokrici. Pot vas bo vodila skozi Kokrico ob avto-
cesti skozi Ilovko, kjer bo prva kontrolna točka. Nadaljevali boste
skozi Bobovek mimo Bobovških jezerc, kjer so pri izkopu gline
leta 1953 izkopali okostje mamuta (kontrolna točka), nato mimo
Srakovelj v Tatinec, kjer je na domačiji pr’Andrejcu naslednja kon-
trolna točka. Nadaljevanje poti poteka do Mlake pri Kranju skozi
Grič z vstopom v krajinski park Udin boršt, kjer bo pri mlinčkih
spet kontrolna točka. Po gozdni poti vas bo pot vodila do regional-
ne ceste proti krožišču z mamutom in vse do cilja pred Mercator-
jem na Kokrici. Pripravili so tudi krajši pohod za manj pripravlje-
ne pohodnike, za katere bo start ravno tako pred Mercatorjem in bo
vodila po najkrajši poti do Bobovških jezerc proti Mlaki pri Kra-
nju in nato po isti poti, kot je opisano za daljši pohod. Daljši pohod
je dolg 14 kilometrov, krajši pohod pa 6 kilometrov. Vsak udeleže-
nec prejme dnevnik poti, okrepčilo ob poti in na cilju malico. S. K.
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Upokojenski dodatek pri zadnji pokojni-
ni vam je gotovo kar prav prišel, kajne?

”Zame ga ni bilo. Imam nekaj večjo pokoj-
nino.”

Se mi je kar zdelo. Plača županovega šo-
ferja je očitno kar dobra?

”Kje pa. Pokojnina spet ni tako velika, so pa
v izračun štele tudi plače še iz Tekstilindusa,
kjer sem bil prav tako šofer. Tam osnovna pla-
ča ni bila ravno velika, je bilo pa zato nadur to-
liko več. Vozil sem finančnega direktorja, po
potrebi pa tudi druge vodilne ljudi v tovarni.”

Joj, kje so tisti časi, ko je Tekstilindus
imel pravo ”avto floto”?

”Bili smo trije osebni šoferji. Kako se je po-
tem končalo s firmo, je znano.” 

Odšli ste še pravi čas ...
”Službo sem zamenjal leto pred stečajem.

Konec leta devetdeset. Zamenjal sem doteda-
njega šoferja Rozmana, moj šef pa je bil Karl
Erjavec, ki je takrat na občini vodil tako ime-
novane skupne službe. Sicer sem na začetku
še premišljeval, ali bi šel ali ne, v Tekstilin-
dusu sem namreč delal od 14. leta naprej,
sprva kot delavec, ko sem opravil poklicno
šofersko šolo, pa sem šel vozit. Tovarna mi je
veliko nudila, zato mi je bilo po toliko letih
težko oditi. V letih, ko sem še tekmoval v
smučarskih skokih, sem praktično pol leta bil
na treningih in tekmah, pol leta pa v službi.
Res so mi šli na roko. No, po 18 letih na ob-
čini pa sem se z julijem upokojil.”

Prišli ste vozit župana Vitomirja Grosa ...
”Tako je, eno leto je bil že župan, potem pa

še dva mandata, skupaj devet let.” 
Tehnično vprašanje, v kakšen avto ste se

preselili?
”Kar se tiče avtomobila, sem prišel na slabše.

V Tekstilindusu sem vozil Opla senatorja, na
občini pa sem sedel v Volkswagna passata.”

Kakšen je bil prvi kontakt z Grosom, na-
čelnim in v svojih prepričanjih trdnim žu-
panom? Bi se najraje sam peljal? 

”No, kadar se je Gros peljal sam, se je peljal
sam, ko sem bil za volanom jaz, me ni nikoli
vprašal, ali zamenjava. Njegov naslednik Mo-
hor Bogataj je v nasprotju z njim zelo rad vo-
zil. Sva šla v Stuttgart, pa je na Karavankah
rekel, da bi on malo vozil in je prevzel volan
do cilja. Gros je bržkone že imel kakšne svo-
je posebnosti, kot jih imamo vsi, v mojo vož-
njo pa se ni nikoli vtikal. On se je tudi v avtu
počutil kot v pisarni, podpisoval je ...”

Tudi v avtu?
”Tudi v avtu. Skupaj sva šla v pobratena

mesta v francoski La Ciotat, v Rivoli v Itali-

jo, pa na Madžarsko ... Daljših voženj je bilo
na občini precej manj kot v Tekstilindusu,
kjer smo prekrižarili bivšo Jugoslavijo po
dolgem in počez. Obiskovali smo tekstilne
sejme, v Nemčiji, Švici, v Italiji. Na občini je
bilo več manjših relacij, bi rekel tu naokrog,
saj sem sodeloval tudi pri protokolu, in bil na
voljo tudi za prevažanje teh in onih stvari.” 

V cvetličarno po venec za komemoracijo
v Prešernovem gaju ...

”Tudi. Prevažal sem tudi kakšne goste, de-
legacije iz pobratenih mest, ki so prispele z
letalom.” 

Bogataj je bil povsem drugačen župan
kot Gros, da ne govorim o Pernetu ...

”Drži, da so si med seboj že po značaju zelo
različni, lahko pa rečem, da sem se dobro ra-
zumel z vsemi tremi župani. Z njimi nisem
imel težav in mislim, da tudi oni ne z menoj,
sicer bi zagotovo do mene prišla kakšna
opazka. Z Grosom sva bila celo soseda v ob-
činskih prikolicah na morju v Ankaranu. Od-
lično sva se razumela tudi z Bogatajem, ki
me je želel imeti za šoferja do konca manda-
ta, čeprav sem že izpolnil pogoje za pokoj.
Tudi s Pernetom sva si bila čisto v redu.” 

Vas sedaj, ko ste v pokoju, kaj izdaja
ustaljeni življenjski ritem, še vedno zgodaj
vstajate, čeprav vam ni potrebno ...

”Vstajam skoraj enako kot prej, le da potem
počnem druge stvari. Mislil sem, da bo pre-
hod težji, pa ni. Ko sem pri 27 letih prenehal
skakati s smučmi, sem to storil tako rekoč čez
noč. Enostavno sem odrezal in je šlo. Podo-
bno sem naredil tudi zdaj. V dveh mesecih
sem bil le enkrat na občini, na obisku pri ne-
kdanjem sodelavcu.”

Pravi šoferji politikov in poslovnežev se
držijo načela, da nič ne pride iz avta, niti
najmanjši podatek ...

”Vsekakor. Tudi sam sem se tega držal, si-
cer pa ti to preide v navado. Kar se tvoji na-
drejeni pogovarjajo v avtu, s teboj ali pa dru-
gimi, ostane v avtu oziroma pri tebi.”

Najbrž so vas župani spraševali tudi po
nasvetih ... 

”Niti ne. Spomnim pa se, ko sem Perneta
prvič peljal v Novi Sad in Banja Luko, sem
mu takrat še nevajenemu politike in tovrstne-
ga nastopanja, svetoval pri tem, kako naj de-
luje v takih situacijah. Saj, Perne je bil začu-
den, ker je zmagal, Bogataj pa, ker je izgu-
bil.” 

Se spomnite, kam ste zadnjič peljali Bo-
gataja? 

”Uuuu težka bo. Včeraj sva se srečala, da
mu dam fotografije z moje poslovilne zabave.
Je dejal, da je ravno iz Črne gore. Veliko po-

Nikoli ni šlo nič iz avta
Marjan Mesec, tisti šofer vseh treh kranjskih županov v samostojni Sloveniji, ki je na smučeh 

že pred štiridesetimi leti poletel 158 metrov, danes pa najraje vidi, 
da namesto njega za volan sede kar njegova žena.

Svojo skakalno pot je Marjan Mesec začel na Gorenji Savi, streljaj od rodne Rakovice, kjer živi tudi danes. 
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tuje, kupil si je avtodom in gresta z njegovo
Branko naokrog. V slabih dveh letih je pre-
vozil že več kot 32.000 kilometrov. Zdaj spet
nekam odhaja za pol meseca ...”

Kaj ste si mislili, ko so do vas prihajale
informacije, češ da ima bivši župan psihič-
ne težave in je celo na zdravljenju? 

”Mohorja predobro poznam, da bi verjel ta-
kim govoricam. Ampak saj veste, ljudje smo
ljudje, pa nekateri napletejo tudi take zgodbe.
Saj pravim, včeraj sva se pogovarjala in lah-
ko rečem, da se ima odlično.”

So župani raje imeli hitro ali počasno
vožnjo? So kdaj komentirali vašo vožnjo,
tako kot to možem rade počnejo žene?

”Ne eden ne drugi nikoli. Je pa res, da se je
zmeraj mudilo, vedno smo bili pozni in je
bilo potrebno hiteti. Mohor je bil na primer
vedno točen v garaži. Tudi če drugih še ni
bilo, je dejal, naj kar grem, češ če jaz lahko
točno pridem, bodo pa tudi drugi, ali pa naj
gredo peš. Marsikdaj je bilo treba voziti tudi
nekoliko mimo pravil. Spomnim se, ko smo
hiteli pred novim letom z občinske seje v
Cankarjev dom, pa me je izmeril leteči radar
na avtocesti. Potem smo še bolj zamudili, pa
še kazen je bilo treba plačati.”

Kaj pa družabni dogodki, je bilo župane
pogosto treba priganjati za odhod?

”Ne. Sploh ne. Mohor mi je ponavadi rekel,
Marjan, ko se ti bo zdelo, da je čas za odhod,
pridi do mene in bova v nekaj minutah odšla.
Sicer se zna zavleči.”

Kaj pa, kadar se ga je kakšen od vaših
šefov napil. Saj veste, ljudje smo jako
smešni, kadar se nam malo vrti ... 

”Ne vem, če je bila kdaj taka situacija, da bi
se ga kdo od županov preveč napil. Dobro,
bolj vesele volje so že bili in mogoče rekli
kakšno preveč, to pa je tudi vse. Drug dan
smo prišli v službo in vse je šlo po starem na-
prej. Saj pravim, mojih osemnajst let sem na
občini preživel v dobrih odnosih.”

Spraševal sem vas o hitri vožnji, ste šofer,
ki vozi hitro? 

”Ne vem, kako bi rekel, včasih sem bil hi-
ter, včasih manj ... Je pa res, da sem ponava-

di plačal kazen zaradi prehitre ne zaradi pre-
počasne vožnje.” 

V vaših mladih letih ste bili z NSU prin-
cem prehitri za cesto in ste nekje v Istri
pristali kar v morju ...

”Tega je pa res že dolgo. Pogledat smo šli,
kje naj bi imeli priprave in ko smo se neke
noči vračali domov, sem med Porečem in
Novigradom prehitel avtobus, na tistem des-
nem ovinku pred kamnolomom pa je nekako
zmanjkalo prostora. Na izbiro sem imel utrje-
no bankino ali pa v morje. Izbral sem drugo
možnost. V avtu so bili poleg mene še Janez
Bukovnik, Boris Grabec in Milan Bertoncelj,
v nekaj sekundah pa smo se znašli na morju
kakih 35 metrov od obale. Dobro se spom-
nim, rdeč princ, ki je spredaj zacvetel kot
”gavtroža”.”

No, to pa vendarle ni vaš daljinski re-
kord, v smučarskih skokih ste poleteli kar
158 metrov ... 

”Res je. Na tekmi v Oberstdorfu. Na koncu
sem bil v skupnem seštevku osmi.”

Takrat je bil to tudi državni rekord ...
”Držal sem ga cela štiri leta, dokler ni, se

mi zdi, Joža Dežman letel na 162.” 
Bili ste tudi na dveh olimpijskih igrah, ni

manjkalo tudi novoletnih turnej in novolet-
nih praznikov v Garmisch-Partenkirchnu ...

”Udeležil sem se devetih novoletnih turnej,
bil pa sem tudi na dveh olimpijskih igrah, v
Grenoblu leta 1968 in v Saporu štiri leta kas-
neje. Obakrat sem imel malo smole, ker so
me vedno dali v ekipo za malo skakalnico,
sam pa sem bil prepričan, da bi več lahko po-
kazal na veliki, saj sem rad skakal daleč.” 

Sprva ste medna začeli z alpskim smuča-
njem?

”Drži, potem pa so mi predlagali, naj grem
skakat, da bom v tem športu dosegel več, in
sem začel. Blizu, tako rekoč na dvorišču, sem
imel tudi skakalnico na Gorenji Savi.”

Skakali ste skupaj s Petrom Štefančičem ...
”Z njim, Cigličem, Gorjancem, Javorni-

kom, pa Bogatajem, Dolharjem, obema Pud-
garjema, Zajcem, Giacomellijem, kakih pet
let tudi z Bogdanom Norčičem.”

Kariero ste prekinili precej zgodaj pri 27
letih. Zakaj?

”Skakanje sem pustil leta 1975, ko je bilo
svetovno prvenstvo v Falunu in sem edini
imel izpolnjeno normo, pa me niso uvrstili v
reprezentanco. Malo se mi je vse skupaj za-
merilo, najbrž pa je bil tudi čas, da neham. V
Elanu so me še prepričali, da grem na tekmo
v Planico, kjer sem bil na stari Bloudkovi ve-
likanki na koncu četrti. Tako sem odšel tako
rekoč na vrhu.”

Živeti od športa se takrat ni dalo? 
”Kje pa. Ponavadi smo na tekmovanjih dobi-

li nekaj žepnine za kakšno razglednico, kasne-
je smo imeli nekakšne male štipendije, pa na
kakšni lokalni tekmi v Avstriji so nam plačali,
če smo prišli skakat, to pa je tudi vse.”

Greste danes še na kakšno tekmo?
”Tekme na kranjski skakalnici redno

spremljam, v Planico pa grem ponavadi le en
dan, potem pa raje gledam po televiziji, se
bolje vidi.”

Stvari, ki vas bodo zanimale v pokoju?
”Rad se peljem s kolesom, kupil sem skuter

in se kam peljem. Sicer pa sem in tja poma-
gam pri sinu, ki se ukvarja s tiskarstvom.” 

Kakšen avto vozite?
”Tistega passata iz leta 1990, ki sem ga od-

kupil od občine. Ima 180.000 kilometrov in
ga po moje že 14 dni nisem zapeljal iz gara-
že.”

Ne pogrešate vožnje?
”Kje pa. Že na morje mi je težko peljati.

Najraje imam, če me pelje žena.”
Igor Kavčič
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Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

PRODAJA IN SERVIS
P O P R AV I L A  S TA R I N S K I H U R

Marjan Mesec je veljal je za pravega letalca, štiri leta pa je ”držal” tudi državni rekord 158 metrov.

Prijatelja in tekmeca, Marjan Mesec in Walter Steiner
v Planici
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”Konec lanskega leta smo se iz
Ljubljane z družino preselili v
Stražišče. Res da je soproga
Miša doma iz Stražišča, a da smo
si dom ustvarili v njenem rojst-
nem kraju, je bilo bolj naključje.
Všeč mi je, da živimo v naravi,
da je mir, tudi zrak je bolj svež in
okna v stanovanju so lahko odpr-
ta. Ne slišim hrupa, ni hitenja
ljudi. Blizu so hribi in kar od
doma gremo peš na Jošta ali na
Šmarjetno goro. O sosedih lahko
povem same lepe reči. Tudi od-
daljenost od prestolnice ni taka,
še boljše povezave bodo, ko bo v
celoti dokončana cestna infra-
struktura. Pa tudi letališče je bli-
zu,” opisuje selitev Gregor Šer-
gan, ki ga od leta 2000 na Kranj
sicer veže še ena prijetna obveza;
že osmo leto je član Rotary klu-
ba Kranj. 

V povprečju je tretjino delo-
vnih dni službeno v tujini, ker je
izvršni direktor podjetja Berlitz
International, odgovoren za Slo-
venijo in Italijo. A, kot rad pou-
dari, so mu še najbolj všeč dnevi,
ko lahko dela od doma. V Berlit-
zu je tudi zgradil dosedanjo po-
klicno kariero: ”Podjetje letos
praznuje 130-letnico delovanja.
Berlitz je največja institucija na
svetu, ki se ukvarja z jezikovnim
izobraževanjem v več kot 550 je-
zikovnih centrih v 70 državah.
Sedež imamo v New Yorku. Po-
sebnost je, da jezike učijo iz-
ključno ”native speakerji”, brez
prevajanja, poudarek je na go-
vornem in uporabnem znanju tu-
jega jezika. V Sloveniji je podjet-
je prisotno trinajst let, najprej je
bil jezikovni center samo v Ljub-
ljani, z leti smo se razširili v Ma-
ribor, Celje, letos v Kranj in v
Slovenj Gradec, jeseni bomo od-
prli prostore tudi v Novem me-
stu. V tej službi tako uživam, da
lahko rečem, da je to moja druga
ljubezen, takoj za družino,” pri-
poveduje univerzitetni diplomi-
rani ekonomist in magister ko-
munikologije, smer tržno komu-
niciranje.

Govori angleško, 
nemško, italijansko...

”Že kot študent sem bil aktiven
v mednarodni študentski organi-
zaciji AIESEC, veliko sem po-
toval in imel več delovnih praks
v tujini. Nikoli nisem miroval,
med drugim sem bil tudi asi-
stent na fakulteti. Za honorarni
zaslužek sem v še zelo mladih
letih raznašal časopis, igral sem
na kitaro pri bendu, dvanajst let
sem aktivno igral tudi košarko.
Že v srednji šoli pa sem ugoto-
vil, kako pomembno je znanje
več tujih jezikov. Danes aktivno
govorim in pišem angleško,
nemško in italijansko, v eno-
stavnejših situacijah pa tudi
francosko in špansko.” 

Gregor Šergan se je kar nekaj
let potepal po tujini. ”Videl sem
Aljasko in Novo Zelandijo, pa
tudi veliko držav vmes.” Še naj-
dlje, dve leti, je ostal v nem-
škem mestu Karlsruhe, koder so
ga pripravljali za odgovorno
mesto generalnega direktorja
podjetja Berlitz v Sloveniji. ”Ni-
koli pa nisem razmišljal o tem,
da bi se za stalno preselil v tuji-
no. Imam dovolj primerjav, da
dobro vem, da mi je tu veliko
lepše. Kupna moč v Sloveniji,
bližina morja, gora, ..., ja, res ne
bi zamenjal.”

Novi cilji, nova energija
Pa ga, glede na to, da je že ne-

kaj krepkih mesecev Kranjčan,
kaj zanimajo lokalne teme? ”Že
preko Rotary kluba Kranj sem
seznanjen s kranjskimi aktualni-
mi temami, računam na to, da se
bom sčasoma v lokalno dogaja-
nje vse bolj tudi aktivno vključe-
val,” pravi, a obenem dodaja:
”Upam pa, da se bo kmalu zače-
lo obdobje, ko bom kljub vsem
delovnim obveznostim imel več
časa za družino, za mojega prvo-
šolca Tiborja, in za prijatelje.
Zelo rad imam morje v vseh let-
nih časih, in to brez računalnika

na obali. Zaradi gradnje hiše in
še majhnega sina sem za nekaj
let dal na stran ”staro” ljubezen,
potovanja. Zdaj je čas, da to 
nadoknadim, s soprogo in sinom

imamo v prihodnjem letu v načr-
tu med drugim tudi potovanje na
Irsko,” še pove Gregor Šergan.   

Suzana P. Kovačič

Po novem je Kranjčan
Gregor Šergan je rojen Ljubljančan, a že kar nekaj mesecev z užitkom zajema gorenjski zrak 

v novem domu pod Joštom in Šmarjetno goro. Sodi v krog ljudi, ki so prepričani, da je znanje več 
tujih jezikov ena boljših naložb. 

Gregor Šergan / Foto: Tina Dokl
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Za politiko s posluhom za ljudi. 
Drživa svojo besedo!
Odločni, delavni in predani Kranjčanki. Držita besedo in ne 
menjata svojih načel.

DR. TJAŠA FILIPČIČ 

Zavzela se bom za mmllaaddee, ki v Kra-
nju potrebujejo kakovostno izobra-
ževanje, možnost za zaposlitev in
pestro ponudbo dostopnih stano-
vanj. Zato si bom prizadevala za
ustanovitev ssppeecciiaalliizziirraannee  mmeeddnnaa--
rrooddnnee  uunniivveerrzzee ter razvoj poslovnih
con in inkubatorjev. Podpirala bom
sistemske ukrepe za večjo vključe-
nost žžeennsskk v družbeno življenje. Pri-
zadevala si bom, da bo ššppoorrtt v Kra-
nju še bolj dostopen vsem, najmlaj-
šim, rekreativnim in vrhunskim
športnikom ter invalidnim. 

TADEJ 
VALJAVEC,
vrhunski 
kolesar 

Ukvarjanje s športom je izredno po-
membno za razvoj in zdravje vsake-
ga posameznika. TTjjaaššaa  FFiilliippččiičč se
že celo življenje ukvarja s športom,
ga razume in je trdno odločena, da
ga še izboljša. V šport se trudi vklju-
čiti slehernega posameznika - otro-
ke in mladostnike, ljudi v odrasli
dobi, starostnike in invalide. Pri tem
ne pozablja na vrhunski šport. PPoodd-
pprriittee  jjoo  zzaa  ppoossllaannkkoo..

PPAAVVLLEE
SSRREEČČNNIIKK,,
rraavvnnaatteelljj  
oossnnoovvnnee  ššoollee
SSttrraažžiiššččee

Znanje je najboljša naložba za živl-
jenje. Tega se še kako zaveda Darja
Kovačič, ki ima na tem področju
dolgoletne izkušnje in je cenjena
med svojimi kolegi v šolstvu. Zaradi
njenih osebnih kvalitet, vem, da bo
lahko pripomogla, da bo vseživljenj-
sko učenje tudi v Sloveniji in Kranju
postalo pomembna vrednota vsem
generacijam. Tudi zato ppooddppiirraamm
DDaarrjjoo  KKoovvaaččiičč  zzaa  ppoossllaannkkoo..

Izberi LDS! Obkroži št. 14  

Vabljeni na predavanje ddrr.. LLuuččkkee  KKaajjffeežž  BBooggaattaajj  o ppooddnneebbnniihh  sspprree--
mmeemmbbaahh.. Pridite, če želite izvedeti, kaj lahko naredimo, da se zaščiti-
mo pred besnenjem narave in kako lahko pripomoremo k temu, da se
bomo obnašali bolj naravi prijazno. Predavanje bo v ppeetteekk,,  1122..  sseepp--
tteemmbbrraa,,  oobb  1177..3300  vv  GGaalleerriijjii  DDaallii v Kranju.

V nneeddeelljjoo,,  1144..  sseepptteemmbbrraa,,  oobb  1188..  uurrii  ste vabljeni na bbrreezzppllaaččnnoo gleda-
liško predstavo KKddoo  vvaamm  jjee  ppaa  ttoo  ddeelluu?? avtorja Marka Pokorna. V tej
politični satiri-monokomediji igra BBoorriiss  KKoobbaall.. Predstava bo v
ŠŠmmaarrttiinnsskkeemm  ddoommuu  SSttrraažžiiššččee..

DARJA KOVAČIČ 

Več moramo narediti tudi za ssttaarreejj-
ššee,, da bo poskrbljeno zanje, ko tega
sami ne bodo več zmogli. Pri tem so
dobrodošle tudi nove oblike varstva
in druženja. VVsseežžiivvlljjeennjjsskkoo  uuččeennjjee je
priložnost za celotno družbo, zato
mora postati cenejše in dostopnejše
tako za mesto in podeželje. Po-
membno je, da v Sloveniji postane-
mo odpri za nova ssvveežžaa  rraazzmmiiššlljjaannjjaa,,
nnoovvee  iiddeejjee,, ker to preprosto terja čas,
v katerem živimo. Za vsa področja
družbenega življenja, vključno z eekkoo-
llooggiijjoo.. Kajti prihodnost bo prijaznej-
ša, če bomo tako (mi) naredili.
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Karikatura
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IIrreennaa  AAhhččiinn::  Zavzemala se bom za ustanavljanje

domov za starejše, ki temeljijo na družinskem

principu. Za manjše enote, ki se vključujejo in tes-

no povezujejo s svojim okoljem. Sodelovala bom

pri oblikovanju zakonodaje, ki spodbuja zdrav na-

čin življenja. Vse, kar posameznik stori za lastno

zdravje, naj bo sofinancirano. Prizadevala se bom

za odprtost in vseživljenjsko učenje. V znanju je

moč in samospoštovanje človeka, ki sta temelj ve-

selju do življenja. Zavzemala se bom za širjenje

zavedanja, da zadovoljen delavec pomeni doda-

no vrednost. Za udeležbo na dobičku, prilagojen

delovni čas, spodbujanje pripadnosti podjetju.

Spodbujala bom inovativnost in podjetnost delo-

dajalcev.

VVaalleerriijj  GGrraaššiičč::  Na prigovarjanje mnogih, ki so po-

znali moje dosedanje delo, sem sprejel kandida-

turo za letošnje volitve za poslance. Uspehi, ki jih

je dosegla Nova Slovenija in finančni minister dr.

Andrej Bajuk, so veliki. Kljub velikim nasprotova-

njem opozicije je Novi Sloveniji uspelo upokojen-

cem zagotoviti dve in pol pokojnini na leto več kot

pod prejšnjo vlado, vsem nam zmanjšati davke in

realno povečati plače. Podjetnikom smo ukinili

davek na izplačane plače, mladim zagotovili nove

štipendije ter jih usmerili v poklice, kjer bodo lah-

ko imeli zagotovljene dobre službe. In nenaza-

dnje, povečali smo sredstva za družine, kar se po-

zna na večji rodnosti. Zato pravim: ob polčasu

zmagovalne ekipe ne gre menjati!

VVllaassttaa  SSaaggaaddiinn:: Podpiram razvoj podeželja, ki bo

ohranjalo svojo pestrost in naravne lepote, obe-

nem pa ponujalo delovna mesta čim bliže domu.

Zavzemam se za večji razvoj turizma, ki bo teme-

ljil na izkoriščanju naravne in kulturne dediščine.

Bogastvo je v ljudeh, zato podpiram družine in nji-

hov prispevek k ohranjanju slovenskega podeže-

lja. Prizadevala si bom, da bodo imeli poročeni

pari enake materialne privilegije, kot izvenzakon-

ske skupnosti in da bo vsem prebivalcem zago-

tovljena socialna varnost od rojstva do smrti. Pri-

zadevala si bom za še boljšo Slovenijo.

Miha Palovšnik Mag. Franc Rozman

Kandidaturo sem sprejel z name-

nom, da se bom kot predstavnik

Kranja, srca Gorenjske regije,

zavzemal za gospodarski raz-

cvet, blaginjo in blagostanje Kra-

nja in njegove okolice. Ponosen

sem, da sem del SLS-ovega mo-

zaika - mozaika, ki ga sestavljajo

ljudje s čutom za pravičnost.

Ljudje, ki prisegamo na zavzeto delo in ambiciozne ideje, pri če-

mer v ospredje postavljamo posameznika. S svojim delom in

družbeno odgovornostjo to že izkazujemo v svojih lokalnih oko-

ljih.  Volitve so čas, ko si zastavljamo vprašanja o tem, kdo in

kaj smo ter kaj si želimo. Mi vemo, kdo smo - stranka ljudi, ki

prihajajo iz ljudstva in se k njemu tudi vrača. Zato bo naša zma-

ga zvesta in odgovorna do volivcev. GREMO V AKCIJO!

Spoštovana občanka, 

spoštovani občan!

”Denar je pomemben, človek je

pomembnejši!” je moje osnovno

vodilo, ki se izraža tako v mojem

zasebnem življenju kot v javnem

delovanju. Po 12 letih vodenja

Gimnazije Kranj in po šestih letih   

dela v SLS želim začeti s profesi o nalnim delom v politiki. 

Pri Slovenski ljudski stranki vodim odbor za šolstvo. Prizadeva-

mo si za nadaljnje zmanjševanje stroškov družinskega prora-

čuna zaradi šolanja otrok, kajti otroci bodo poskrbeli za var-

no starost vseh državljanov, ne samo staršev. 

Najuspešnejše občine v Sloveniji vodijo župani SLS, zato sem

prepričan, da bo tudi poslanec iz vrst SLS zadostoval za hitrejši

razvoj MOK. Zaupajte mi svoj glas in - GREMO V AKCIJO! 
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Spoštovane volivke in volivci, sem Aleksander
Ravnikar, vaš kandidat za poslanca v 5. volil-
nem okraju. Kandidiram, ker so spremembe
nujne in je prav zdaj čas zanje. Prijaznejšo ob-
last v Sloveniji zaslužimo prav vsi državljani,
ne glede na politične razlike med nami. 
Sam lahko ponudim kar precej izkušenj in
znanja. Prepričan sem, da me vrednote, ki jih
zastopam, vrednote socialne pravičnosti,
strpnosti, vladavine prava, človekovih pravic
in blaginje za vse, najbolje povezujejo z vami. 

Kot poslanec se bom, če me boste podprli, v državnem zboru lotil
mnogih zadev. Kot gospodarstvenika me zanimajo pogoji delovanja
podjetij ter pravice zaposlenih, tako v delovnem razmerju kot v po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot pravnika me bo zanimal
celoten ustroj pravnega sistema. Kot dolgoletni mestni svetnik, pa se
bom loteval vseh tem pomembnih za razvoj domačega okolja, za po-
ložaj kranjske mestne občine, za Kranj kot regijski center, kot mesto,
ki bo nudilo mladim razvito šolstvo vseh stopenj, vsem prebivalcem
zaposlitev in visok družbeni standard, starejšim varno in mirno živ-
ljenje. Pri vsem delu bo moje vodilo, da mora biti v središču odloča-
nja človek in blaginja vseh. Vabim vas, da pridete na volitve in z gla-
som zame podprete spremembe. Spremembo pa zagotavlja samo le-
vica, samo zmaga socialne demokracije.

Volitve 2008

22 - K R A N J Č A N K A

Sem članica Pahorjevih socialnih demo-
kratov, najbolj verodostojne ekipe, ki se
na letošnjih parlamentarnih volitvah po-
teguje za zmago in priložnost, da prevza-
me odgovornost za spremembe, ki bodo
našim državljankam in državljanom omo-
gočile boljše življenje v prihodnosti in hi-
trejši ter kakovostni razvoj Slovenije v na-
slednjem mandatu.
Sem univerzitetna diplomirana pravnica, v
svojem poklicnem življenju sem doslej de-

lala kot TV novinarka, v diplomaciji in v treh mandatih doslej sem
delovala kot neposredno izvoljena poslanka v nacionalnem parla-
mentu.
Tudi sama kot državljanka podpiram tiste politike, poslanke in po-
slance, za katere so značilni pokončna moralna drža, znanje, iz-
kušnje in posluh za probleme in potrebe sočloveka. Zase menim,
da dosegam ta merila, zato upam, da me boste, spoštovani voliv-
ci in volivke, podprli na teh volitvah v volilnem okraju št. 4 v Kra-
nju, kjer kandidiram. 
Dajte mi priložnost, da sodelujem pri neposredni odgovornosti za
spremembe na bolje in za boljše življenje zlasti tistih državljank in
državljanov, ki jih je dosedanja vlada v svojem lastnem pohlepu
prezrla. 

Aleksander
Ravnikar

Darja Lavtižar
Bebler
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Naj dan v Predosljah 
Zadnjo avgustovsko soboto so imeli v Predosljah krajevni praznik. Zanimivi dogodki so privabili veliko
obiskovalcev. Letos potekajo tudi Zoisovi kulturni dnevi, na praznik so imeli tudi svojo valuto: cojza. 

Imeli so tekmovanje za najmočnejšega fanta Gorenjske, na katerem je zmagal
domačin Andrej Ušlakar (na sliki). Med drugim so morali tekmovalci osemkrat
obrniti petsto kilogramov težko gumo. Foto: Matic Zorman

Štiriletnika Žiga Jenka in Urbana Dolharja (na sliki) je zanimalo, kako je biti
gasilec. Z nasveti so obiskovalcem radi priskočili na pomoč gasilci PGD 
Predoslje in kranjski poklicni gasilci. Foto: S. K.

Organizator dogodka, Krajevna skupnost Predoslje, je prireditveni prostor pred
kulturnim domom popestril s stojnicami, na ”obisk” so povabili tudi kranjsko
lončarko Andrejo Škulj. Foto: S. K. 

Otroci so se z zanimanjem preizkusili na poligonu varne vožnje. ”Gre za to, da
doživijo promet skozi voznikove oči in da se naučijo varnega vedenja v prome-
tu,” je povedal Zmago Berlec iz Jumicara. Foto: S. K. 

Predstavila so se domača društva, med drugim zelo dejavno Društvo upoko-
jencev Predoslje, ki ima več kot petsto članov. Tokrat so bili na ogled ročno
narejeni izdelki. Foto: S. K. 

FS Iskraemeco je predstavila oblačila iz zadnjih let življenja Franceta Prešerna in
obdobja po njegovi smrti od sredine 19. stoletja naprej. V tem času je v Predos-
ljah kot župan deloval Alojz Zois - brdski graščak. Foto: FS Iskraemeco 
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Kje ste včeraj (op.: torek, drugega sep-
tembra) leteli, koliko ur ste bili v zraku?

”Včeraj sem imel z letalom Canadair Regi-
onal Jet tri lete na relacijah Ljubljana-Frank-
furt, Frankfurt-Dunaj in Dunaj-Ljubljana.
Delovni čas pilota sme trajati največ trinajst
ur; delovnik se začne uro pred prvim vzletom
in se konča pol ure za zadnjim pristankom.
Zatem moramo biti prosti toliko časa, kolikor
smo bili v službi oziroma najmanj dvanajst
ur. To pa je včasih zelo malo, kajti če konča-
mo službo ob desetih zvečer, se nov delovni
dan lahko začne že naslednjega dne ob dese-
tih dopoldne. Obremenitve se povečujejo, saj
pilotov v svetovnem merilu grozljivo pri-
manjkuje zaradi intenzivne rasti letalskega
prometa. Trenutna projekcija je, da bo do leta
2012 na svetu primanjkovalo 28 tisoč pilotov,
pri tej oceni je že upoštevana kriza zaradi cen
goriva. Če krize ne bi bilo, bi bila ta številka
bistveno večja.”

A ni to že nevarno, povečevanje obreme-
nitve ob takšni odgovornosti?

”Imamo zelo veliko mehanizmov, s katerimi
poskušamo nadzorovati in preprečevati obre-
menitve. Res pa nas v prihodnosti čaka še ve-
liko dela, da bomo kronično utrujenost posku-
šali zmanjšati na najmanjšo možno raven.
Utrujen pilot ali utrujen človek v kateremkoli
poklicu je seveda nevaren.”

Ste že imeli težave med poletom? 
”Po dvajsetih letih letenja bi bila velika laž,

če bi rekel, da nisem imel še nobenih težav.
Tudi malo strahu mora biti, saj je le-ta regula-
tor, ki ohranja profesionalnost. Pilota, ki ga ni-
koli ni strah, ne smete zaposliti v letalski druž-
bi, ker bo slej ko prej naredil kakšno večjo ne-
umnost. Težko vam bi povedal za dogodek, ki
je pustil največji pečat. Piloti smo šolani za to,
da tudi izredne dogodke pripeljemo do srečne-
ga konca.

Tisto, kar mene danes najbolj skrbi, pa pri
tem najtežje uporabim svoje znanje in izkuš-
nje, so incidenti z nemirnimi potniki. Ker so
incidenti v porastu, smo sprejeli določene
ukrepe, da bi jih spravili na minimum. V no-
vem Kazenskem zakoniku Republike Sloveni-
je je dodatek k 331. členu, tako 331. a člen do-
loča kazen od enega do deset let zapora, če po-
tniki ne spoštujejo navodil kabinskega osebja.
Na prvi pogled je kazen precej visoka, vendar
se moramo zavedati, da tako obnašanje izjem-
no resno ogroža varnost na letalu.”

Je veliko vinjenih potnikov?

”V veliko primerih je vzrok tudi alkohol, še
največkrat gre za kombinacijo različnih vpli-
vov. Nekateri se bojijo zaprtih prostorov, spet
drugi se bojijo tega, da nimajo vpliva na po-
tek dogodkov med letom. Svoj strah poskuša-
jo omiliti že na zemlji s pitjem alkohola, na
letalu pa začnejo delati težave. Takim predla-
gam, naj raje izberejo drug način prevoza ali
pa si poskušajo pomagati na druge načine. V
Adrii Airways imamo tečaje za premagova-
nje strahu pred letenjem.”

Kakšen je bil vaš polet včeraj?
”Do pokojnine podpišem za tako vreme,

kot je bilo včeraj. Nismo imeli nobenih težav,
edino zvečer je bilo nekoliko megleno in smo
pristajali v pogojih zmanjšane vidljivosti.”

Zasilno ste že pristali?
”Na žalost že, sicer ne s potniškim, ampak

z manjšim športnim letalom. Pri potniških le-
talih se preveč posplošeno govori o zasilnem
pristanku. O tem lahko govorimo samo v pri-
merih, ko bi odpovedal eden od vitalnih teh-
ničnih sistemov na letalu, če ne bi uspeli iz-
tegniti vseh koles za pristanek ali če bi prišlo
do požara na letalu in bi pričakovali, da bo po
pristanku potrebna takojšnja evakuacija.”

Ste potnike dolžni obvestiti o težavah na
letalu?

”Nikjer ni zapisano, da sem to dolžan nare-
diti, vendar je politika Adrie Airways in dru-

gih letalskih družb taka, da potnike obvešča-
mo o vsem. Sicer se ne spuščamo v detajle,
ker potniki niso strokovnjaki z našega podro-
čja, ampak jim poskušamo povedati, kaj se
dogaja. Poskušamo jim vliti zaupanje, da pilo-
ta, ki upravljata letalo, dobro vesta, kaj delata,
da bosta uspešno zaključila polet. Če komuni-
cirate s potniki, bodo dobili občutek, da zade-
va vendarle ni tako hudičevo resna. Takšne si-
tuacije vadimo tudi na simulatorjih, simulator
je okolje, ki stoodstotno predstavlja letalo.”

Kako pogosta so usposabljanja na simu-
latorjih, pa zdravniški pregledi?

”Zdravniški pregledi so do pilotovega do-
polnjenega 40. leta starosti enkrat na leto, po
40. letu pa enkrat na pol leta; gre za zelo ob-
sežen pregled, ki traja cel dan. Enkrat na leto
imamo teoretično obnovo znanja. Vsak pilot
mora dvakrat na leto na simulatorju dokaza-
ti, da je sposoben varno upravljati letalo. Let
na simulatorju poteka tako kot realen let, s
tem da se na simulatorju izredni dogodki vr-
stijo eden za drugim. Poleg tega mora enkrat
na leto vsak pilot dokazati svoje znanje tudi
na povsem običajnem linijskem letu. Pilot
lahko leti do 60. leta starosti, dovoljene so
tudi izjeme do 65. leta starosti.” 

Kako pogosti so servisi Adriinih letal?
”Naši tehniki zelo zaupam. Nedavno nazaj

sem bil na sestanku v Kölnu, kjer smo se po-

”Pilota, ki ga nikoli ni strah, 
ne smete zaposliti v letalski družbi”

O aktualnih temah v letalskem prometu smo se pogovarjali s kapitanom inštruktorjem Tomažem 
Prezljem, ki leti za Adrio Airways in je pri tej družbi odgovoren tudi za področje varnosti.
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govarjali o problemih, ki se nanašajo na vzdr-
ževanje letal. Predstavnik Lufthanse mi je de-
jal, da naj nikar ne kritiziram letal Adrie Air-
ways, saj Lufthansa v primerih, ko ne odkrije
vzroka za napako na njihovem letalu, tega po-
šlje na servis v Ljubljano. Naši tehniki delajo
servise za skupino Airbusov in Canadair Regi-
onal Jet za celo Evropo, kar tudi nekaj pove. 

Imamo kar nekaj starejših letal, Airbusi 320
so stari skoraj dvajset let. O starosti letal bi se
lahko pogovarjali, če bi razpravljali o vplivih
na okolje, o emisiji hrupa, dima, ali pa o eko-
nomičnosti oziroma o porabi goriva. Če pa
govorimo o varnosti ali tehnični sposobnosti
letala za letenje, je starost nepomembna. Vsa-
ko letalo gre skozi stalne periodične preglede.
Tehniki pregledajo letalo najmanj enkrat na
dan, to je t. i. dnevni pregled, potem pa gre v
določenih intervalih, po določenem številu
letov ali določenem številu preletenih ur, le-
talo na obsežnejši pregled. Najbolj obsežen
pregled lahko traja tudi mesec dni, ko se le-
talo popolnoma razdre in se zamenjajo vsi
deli, ki jim je pretekla življenjska doba ali pa
so izrabljeni do te mere, da niso več primer-
ni za letenje. Letalo, ki je staro dvajset let, je
po takem servisu po tehnični plati skoraj
novo.

Tudi pri vsaki letalski družbi, ki jo najame-
mo, izvajamo nenehen nadzor in marsikatero
družbo smo že poslali nazaj domov.” 

Gredo višje cene goriva na račun slabše-
ga vzdrževanja letal?

”Težko bi našel neposredno povezavo med
tem. Res je, da visoke cene goriva vplivajo
na ekonomsko uspešnost podjetja in verjetno
se tudi pojavljajo ekonomski pritiski, ki pa
jih jaz kot pilot v tem trenutku še ne čutim. 

Adria Airways je v specifičnem položaju,
kar se goriva tiče. Na domačem letališču
imamo samo enega dobavitelja goriva, to je
Petrol, ki je monopolist in se tako tudi obna-
ša. Cene goriva na ljubljanskem letališču so
skoraj najvišje med letališči, na katere leti
Adria Airways. Kadar je možno in letalo ni
polno potnikov, gorivo v Ljubljano pripelje-
mo iz cenejših letališč.” 

Tragična nesreča se je zgodila na letališ-
ču v Madridu. Pa ni bila edina v zadnjem
času ...

”Mediji o vsaki letalski nesreči poročajo kot
o senzaciji. Delno to razumem, če se vživim
v občutenje ljudi tik pred to nesrečo. Po dru-
gi strani pa je v letalski nesreči v Madridu
umrlo toliko ljudi, kolikor jih je letos do za-
četka septembra umrlo na slovenskih cestah,
pa ni nihče o tem pripravil tematske oddaje. 

Po tragični nesreči letala so ljudje še bolj za-
interesirani za take teme, zato v osrednjih po-
ročilih najdejo mesto tudi izredni dogodki, ki
pa niso nesreče, ampak so incidenti; na primer
izguba pritiska v letalu družbe Ryan Air ni
bila nevarna za varnost poleta.” 

Strmoglavljeno špansko letalo v Madridu
je imelo pred usodnim letom tehnične teža-
ve. Kako to, da so ga pustili v zrak?

”Ta dva dogodka nista povezana med seboj.
V prvem prekinjenem vzletu je šlo za nepo-
membno tehnično napako, ki so jo v nekaj
minutah odpravili. Veliko prezgodaj je govo-
riti o vzrokih, ker se je raziskava nesreče šele
začela. Ta trenutek niti ne vemo, ali je pilot
poskušal letalo obdržati na tleh ali je posku-
šal vzleteti. Preiskava take nesreče običajno
traja eno leto ali več. Za razlog strmoglavlje-
nja se bo zagotovo zvedelo.”

Menda so tudi jate ptic izredno nevarne
za letala.

”S tem imamo na ljubljanskem letališču
zelo veliko težav. Letos smo že imeli nos
enega letala tako močno poškodovan, da po
pristanku ni smelo več vzleteti. Kakšen me-
sec nazaj je eno letalo ostalo na Dunaju, ker
se je ptica med vzletom z ljubljanskega leta-
lišča zaletela v nosno kolo. 

Na ljubljanskem letališču je problem v koš-
nji trave. Travnato zemljišče v območju leta-
lišča kosijo okoliški kmetje dvakrat do trikrat
na leto, kar pomeni, da se dopušča višina tra-
ve do nekaj deset centimetrov. V visoki travi
najdejo zavetišče glodavci, ki so hrana pti-
cam ujedam. Ko kmetje travo pokosijo, glo-
davci ostanejo izpostavljeni in so pojedina za
ptice. Takrat se število trkov na letališču
grozljivo poveča! Od začetka avgusta, ko so
travo pokosili, smo v enem tednu zabeležili
devet trkov s pticami. To je zares izjemno ne-
varno! Z upravo letališča se dogovarjamo,
kako bi to rešili. Ne vidim druge rešitve, kot
spremeniti habitat tem pticam. Trava ne bi
smela zrasti višje kot deset centimetrov, s či-
mer bi odvzeli skrivališča ptičji hrani in s
tem vsaj delno odpravili vzrok za zadrževa-
nje ujed na letališču. Ljubljansko letališče je
edino med letališči, na katera letim, da sem
videl travo visoko pol metra.”

Kako vse večja gostota letalskega prome-
ta vpliva na varnost v zračnem prometu?

”Gostota letalskega prometa se grozljivo
povečuje. Frankfurtsko letališče, ki je eno

najbolj obremenjenih v Evropi, ima zjutraj in
zvečer po 90 operacij na uro, torej ima manj
kot na minuto en vzlet oziroma pristanek. Da
bi to vplivalo na poslabšanje varnosti, trenut-
no težko rečem. Veliko se dela na opremi letal,
Adria Airways ima vsa letala opremljena s t. i.
sistemom TCAS, ki preprečuje trčenja med le-
tali. V pilotski kabini imamo podatke o vseh
letalih v naši bližini in v primeru, da se nam
neko letalo preveč približa, bo ta sistem avto-
matsko začel dajati navodila pilotom, kako se
izogniti trčenju. Če se vsi piloti držijo tega, kar
ta sistem sporoča, potem je možnost trčenja
praktično nična. Problem lahko nastane, če se
kakšna posadka navodil ne drži; tak je bil pri-
mer v nemškem zračnem prostoru pred leti, ko
sta trčila ruski Tupoljev in letalo družbe DHL.
V tem primeru je ruski pilot spoštoval navodi-
la kontrolorja letenja, ne pa navodil TCAS, ki
so v takšnem konfliktu edina natančna.

Gostota zračnega prometa se obvladuje tudi
s t. i. sloti, to je čas vzleta, ki ga računalnik v
Bruslju izračuna za vsak posamezen let glede
na trenutne obremenitve zračnih poti in leta-
lišč. Kontrolor lahko obvladuje približno 15
letal naenkrat in če ne bi izračunali, kdaj bo le-
talo priletelo v njegov zračni prostor, bi imel
namesto 15 naenkrat kar 35 letal. Zato tudi
prihaja do zamud, zaradi katerih se potniki
največkrat jezijo.”

In kako je potem v resnici z zamuja-
njem?

”V več kot 80 odstotkih je za zamude kriva
preobremenjenost zračnega prostora in ne le-
talski prevoznik. Včasih je ura zamude samo
zato, ker v času, ko bi morali pristati, letala ni
možno nikjer parkirati. To se rado zgodi po-
leti na grških otokih. Zelo pavšalna in malce
žaljiva ocena potnika, ki gre iz letala, je, da
Adria vedno zamuja. Po zadnjih podatkih smo
ena najbolj točnih letalskih družb v Evropi.
Zamujamo pa prav vsi.”

Suzana P. Kovačič, 
foto: Tina Dokl



Pametna in morda nekoliko dražja izbira oken je zaradi vse dražjih
energentov pa tudi okoljevarstvenega zavedanja vse bolj smiselna.
Okna, ki ne tesnijo in so (pre)dobro toplotno prevodna, lastniku prak-
tično ”kradejo” denar, saj energija iz njih kar puhti. Kdaj zamenjati
okno, je stvar vsakega lastnika, drži pa, da se bo investicija kaj hitro
povrnila. Nenazadnje tudi iz vidika zaščite pred vlomilci, saj so no-
vejša okna veliko odpornejša. 

Vgradnja energijsko učinkovitih oken terja spremembe v načinu
uporabe bivalnih prostorov, kljub izboljšanemu toplotnemu ugodju.
Pri takšnih oknih je potrebno prostore intenzivnejše prezračevati kot
prej, da kritična relativna vlažnost notranjega zraka ne preseže kritič-
ne meje. Vzrok za intenzivnejše prezračevanje je v tem, ker je pri
takšnih oknih stopnja nekontrolirane izmenjave zraka skozi netesne
pripore in rege mnogo manjša.

Nakup novih oken ali obnova sedanjih ni majhna investicija. Prav je,
da vemo, iz kakšnega materiala bodo nova okna. Izbira med lesenimi
ali PVC okni sploh ni mačji kašelj. Razvoj oken se je v zadnjih letih
osredotočil predvsem v zmanjševanje toplotnih izgub, saj so prav
okna tista, ki zadržujejo največ toplote. Z uredbo vlade je zahtevana
toplotna prehodnost okna (okvir in steklo) v vrednosti 1,6 W/m2K.
Skupna toplotna prehodnost okna je določena glede na povprečje to-
plotnih prehodnosti okvira in zasteklitev glede na deleže obeh povr-
šin ob upoštevanju toplotnih izgub na stikih.

Tehnologija gre iz leta v leto korak naprej. Pri Interalti stavijo na iz-
jemne izolativne lastnosti njihovega okna X-Line. ”Ta okna omogo-
čajo povrnitev vložka v povprečno treh letih,” pojasnjuje Breda Tau-
rer iz Interalte. Toplotna izolativnost U = 1,1W/m2K. Zaradi posebne
X- tehnologije ima okno 30 odstotkov večjo trdnost in s tem odpor-
nost na izjemne obremenitve. Zaradi trenda izbire pasivne tehnologi-
je pri novogradnjah v takšna okna vgrajujejo tudi posebna trojna to-
plotno zaščitna stekla polnjena z žlahtnimi plini (do Ug = 0,5
W/m2K). 

Pred mesecem so tudi v Jelovici predstavili novo, t. i. pasivno okno.
”Tako pasivno okno smo razvili za pasivne hiše in nizkoenergijske
hiše,” je ob predstavitvi povedal Aleš Ekar, predsednik uprave Jelovi-
ce. Notranjost pasivnega okna je iz smrekovega lesa, obdelanega po
barvni karti Jelovice. Na zunanji strani je dodan termodeljiv aluminij,
polnjen z izolacijsko peno. Standardno je vgrajeno steklo Ug 0,6
W/m2K, sestavljeno iz treh specialnih stekel, dveh vmesnih prostorov,
polnjenih s plinom in distančnikom s toplim robom, ki zmanjšuje pre-

Moj dom
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Velika izbira, razlike vse manjše 
Gradnja se v Sloveniji vse bolj približuje pasivni in nizkoenergijski tehnologiji. K zasledovanju 

ciljev veliko prispeva tudi pravilna izbira oken.

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Kako izbrati zaveso šolarju
Najbrž tudi vam ni čisto jasno, kako lahko ti topli poletni mese-

ci tako hitro minejo. Počitnice so za nami, samo študentje bodo
še malo počivali. Kakšen dan dopusta nam je še ostal, pa tudi ko-
nec tedna kaže izkoristiti, če bo le lepo vreme. Ne le za potepa-
nja, tudi kadar nas čaka delo doma, je prijetneje in lažje delati, če
je vreme sončno ali pa vsaj suho. V prvih septembrskih dneh ima
večina ljudi sicer največ opraviti z začetkom šole in pomočjo
otrokom. Tudi otroške sobe, ki so poleti bolj samevale, se spet
polnijo. Če ste šolarju sobo poleti prenovili, prepleskali ali zame-
njali pohištvo, vam morda manjkajo samo še zavese. Otroške
sobe so prav gotovo tiste sobe v stanovanjih, ki se najpogosteje
spreminjajo, saj imajo otroci, ki rastejo, vedno drugačne potrebe,
oziroma se le-te spreminjajo z njihovim odraščanjem.

Ko izbirate senčila ali zavese za otroško sobo, bodite predvsem
pozorni na praktičnost. Večina pisalnih miz je nameščena pod
okna zato, da je delovna ploskev čim bolje osvetljena. Prav tako
pa ima večina šolarjev na svoji mizi tudi računalnike. Pri delu z
računalnikom pa svetloba ni preveč dobrodošla. Že samo ta dej-
stva vas lahko vodijo do pravih rešitev. Zavesa naj bo kratka, še
boljša bo nemara izbira roloja, še posebno, če je to fantovska
soba. Rolo je lahko klasičen, enostaven ali pa guban. Pri guba-
nem roloju imate veliko večjo izbiro materialov, oba pa lahko po
potrebi dvignete, oziroma spustite in s tem zatemnite prostor.
Zelo praktični in lični so tudi pliseji, ki jih namestite direktno na
okenski okvir. Lahko jih zapirate tudi od spodaj navzgor, kar je
posebej dobrodošlo v pritličnih prostorih.

Kadar so v otroški sobi tudi vrata, izberemo rešitev, ki je uskla-
jena tudi z oknom. Če nad vrati ni dovolj prostora za rolo, bo kla-
sična zavesa boljša izbira.

Pri izbiri barv in vzorcev se ravnajte po barvah sobe, pa tudi
otroci bodo radi sodelovali. Svetujem vam, da z vzorci vseeno ne
pretiravate, saj so otroške sobe običajno polne igrač, slik in še
marsičesa, kar ”nujno” potrebujejo, pa čeprav se vi s tem ne stri-
njate. Torej, zavesa v otroški sobi naj bo simpatična in predvsem
praktična!

Ines Martinjak

Obratovalni
čas:  

8. - 18. ure, 
petek 

8. - 12. ure,
sobote 
zaprto

Zavese, plise senčila
Lamelne zavese, karnise, rolo senčila, vodne postelje

Ines Martinjak s.p.,
Kranj, Ručigajeva 19,

tel.: 23-51-341
http://www.marin.si

ogled in  svetovanje v razstavnem salonu
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hod toplote na robovih izolacijskega stekla. V leseni del okna sta
standardno vgrajeni dve tesnili, dve pa sta še na aluminijastem delu. 

Izbira med lesenim ali PVC oknom je torej bolj ali manj na strani
kupca, saj so karakteristike skorajda enake. PVC okvirji so odpornej-
ši na UV sevanje ter tudi dimenzijsko stabilni. Les je naravni materi-
al in ima zato prednost pred PVC. Ta okna so relativno nov izdelek,
zato standardi trajnosti še niso določeni. Če se odločimo za PVC
okna, moramo izbrati kakovostnega proizvajalca. Konstrukcija lese-
nih oken je drugače zasnovana od PVC oken. Ta so narejena iz profi-
lov, ki imajo različno število komor in ojačitve v notranji strukturi,
zato je kakovost zelo različna. Izdelava lesenega okvira je lahko te-
meljita, saj pri izdelavi oken lahko začnemo že pri drevesu oziroma
lesu kot surovini. Izjemno veliko primerjalnih prednosti ali slabosti,
pa vendar tako mala razlika. Naj ob nakupu in vgradnji novih oken ne
pozabimo, da bodo ta veliko bolje tesnila, zato je izrednega pomena
tudi prezračevanje. Naravno prezračevanje naj bo kratkotrajno zrače-
nje s povsem odprtimi okni in ob zaprtih termostatskih ventilih. 

Boštjan Bogataj



Bralka Anja iz Kranja želi v novem sta-
novanju opremiti dnevni prostor s kuhi-
njo. V njem je namreč premalo prostora
za udobno dnevno sobo, jedilnico in kuhi-
njo. Rada bi imela preprosto in minimali-
stično opremljeno sobo, v kateri naj bo ku-
hinjski del z vsemi potrebnimi aparati, je-
dilna miza in velik trosed ter manjša poli-
ca za televizijo.

Novi dnevni prostor bo opremljen zelo mi-
nimalistično in bo v enem prostoru združil
kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Po daljši
stranici sobe bodo postavljeni kuhinjski ele-
menti, štedilnik, hladilnik, pomivalno korito,
pomivalni stroj in omare in police na steni.
Kuhinja bo od ostalega prostora ločena z drs-
nimi vrati, ki kuhinjo popolnoma zakrijejo in
ustvarijo drug prostor. 

V preostalem delu dnevnega prostora bosta
jedilnica in dnevni prostor. V kotu sobe stoji
velika steklena jedilna miza za šest oseb. Ob
drugačni postavitvi ter ob večji družbi se
okoli nje lahko stisne tudi od osem do deset
ljudi. Poleg jedilne mize stoji velik trosed, ki
predstavlja dnevno sobo. Poleg njega je
manjša klubska mizica, nasproti pa mizica s
televizijo v kotu pri oknu. 

Prostor ima samo eno okno, zato je potrebna
še umetna svetloba, podolgovata luč nad se-
dežno garnituro in nad jedilno mizo, luč nad
pomivalnim koritom, ter še dodatna luč nad
štedilnikom, ki pa je že del nape. Večina pohi-
štva je po vaših željah čisto belega, z stekleno
jedilno in klubsko mizo, ter dvema, nasprotni-
ma si rdečima stenama, kot dodatek, da razbi-
je monotonost.         Jernej Červek, u. d. i. a.

Arhitekt

Če iščete rešitev za preureditev vašega
stanovanja in ste v zadregi, nam opiši-
te in skicirajte vaš problem. Ne pozabi-
te na mere in druge pomembne poda-
tke, dopišite tudi vaše želje. V čim več-
ji meri jih bomo skušali upoštevati.
Pisma pričakujemo na naslov: Gorenj-
ski glas, ”za Kranjčanko - ARHI-
TEKT”, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj.

Kuhinja skrita v omari 
V novem stanovanju smo opremili dnevni prostor s kuhinjo.
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omara HANIA,
180 x 230 cm
globina:  62 cm
barva: bela

regal BEN
202 x 200 x 35-51 cm

barva: javor-bela

19990119990

2999029929990
postelja MONTY
barva: bela ali črna

200 x 120 cm

KRANJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Staneta Žagarja 67
Delovni čas: pon.- pet. 900 - 2000, sobota 900 - 1800

v vrednosti nad 1.000 EUR. Bonus zvestobe je vnovčljiv pri naslednjih nakupih pohištva do konca decembra 2008.

*Ob naročilu izdelkov:

*

11990111990

Le
sn

in
a 

tr
go

vi
na

 d
.o

.o
., 

K
ra

nj
, M

ir
ka

 V
ad

no
va

 9
, K

ra
nj



Petek, 12. septembra, ob 17. uri

Varno na šolski poti / otroška delavnica
Pogledaš levo, desno in še enkrat levo in nato previdno prečkaš
cesto na prehodu za pešce. Obnovili boste zlata pravila varne hoje
v cestnem prometu. Izdelali tudi veliko maketo našega mesta, vanj
vrisali ceste, pločnike, prometne znake in se skupaj napotili na varno
pot v šolo.

Sobota, 13. septembra, ob 10. uri

Poletna fešta / zabavna prireditev
Vse obiskovalce vabijo na Poletno fešto, kjer vam bodo ponudili
sveže pečena svinjska rebrca s krompirjevo solato, zabaval vas
bo glasbeni trio, medtem pa bodo otroci ustvarjali v kreativni
delavnici.

Petek, 19. septembra, ob 17. uri

Šolski urnik / otroška delavnica
Že na začetku šolskega leta se vam je zgodilo, da ste pozabili na do-
mačo nalogo! To se ne bo več ponovilo. Zato si boste lahko izdelali
pravi šolski urnik.

Sobota, 20. septembra, ob 10. uri

Pozdrav poletju / zabavna prireditev
Vse obiskovalce ob koncu poletja vabijo na zabavo Pozdrav poletju,
kjer boste prisluhnili zvokom zabavne glasbe, se preizkusili v nagrad-
nih vprašanjih ter poskusili dobrote z žara in odlično rižoto. Otroci pa
ste vabljeni na kreativni otroški delavnici, kjer se boste učili, barvali in
se sladkali s kokicami.

Petek, 26. septembra, ob 17. uri

Magično pisalo / otroška delavnica
Je že res, da magično pisalo samo ne piše domačih nalog; je pa tudi
res, da vam je lahko v veliko pomoč pri njihovem pisanju. In še: nihče
v razredu ne bo premogel tako izvirnega pisala, kot bo omenjeno.

Sobota, 27. septembra, ob 10. uri

A, B, C, 1, 2, 3... / otroška prireditev
Konec je čudovitih, brezskrbnih počitnic. Oddahnili ste si in nabrali
svežih moči za nove šolske napore. Pa vseeno niste pozabili, kaj vas
čaka v šoli. Matematika, slovenščina, risanje, telovadba. Vse skupaj
boste ponovili na zabavi. Pridružite se in pripeljite tudi sošolce.

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU 2008
ZA MC KRANJ SAVSKI OTOK 

Kranjčanka predstavlja
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Akcija Gremo v šolo, namenjena nakupu
šolskega programa v Mercatorjevih nakupo-
valnih centrih, se je tudi v Supernovi prete-
kli teden zaključila. Še vedno pa se najdejo
zamudniki, ki po pisalo, zvezek ali likovni
set pridejo naknadno. Na Mercatorjevih po-
licah, namenjenih šolskim programom, naj-
dete praktično vse. Pred kratkim je na njiho-
ve police prispela tudi kolekcija z motivi po-
pularne španske skupine Rebelde. Kolekcijo

sestavljajo dve vrsti nahrbtnikov, puščice,
kovček in ena vrsta zvezka. Za najmlajše šo-
larke je bil letos še vedno med popularnejši-
mi motiv Barbike, strašno povpraševanje pa
je bilo po motivih najnovejše risanke Winx,
kar je povzročilo, da dobavitelj ni mogel
sproti dostaviti izdelkov omenjenega motiva
v dovolj velikih količinah. 

Lumpi pa je Mercatorjeva domača blago-
vna znamka srednje kakovostnega razreda,
ki se številnim zelo hitro priljubi. Še mene
je pritegnil. Tako z embalažo kot pestrostjo
izbire med Lumpijevimi šolskimi potrebšči-
nami. 

Še vedno imajo na zalogi dovolj zvezkov,
pisala so tudi v redni ponudbi, pa med na-
hrbtniki bi se tudi kaj našlo. Presenetljivo
veliko so letos prodali šolskih torb, ovitkov
za zvezke in predvsem zvezke formata A4.
Nekaj je šlo tudi setov za likovni pouk, lepil,
torbic za predšolske otroke. 

Ogledovala sem si zanimive in simpatične
zvezke, ki so bili vezani v spiralami, pa so
mi razložili, da so sicer boljše kvalitete -
tako po papirju kot ovitku, jih pa starši nera-
di kupujejo, ker spirala v torbi poškoduje

druge zvezke. Zato se jih manj proda. Meni
je bil manjši format spiralnega zvezka vse-
eno ljubši, pa tudi motiv se mi je zdel prijet-
nejši od motivov razvpite pevske skupine
Rebelde, ki je obnorela najstniški svet in
povzročila v šolah celo večje zanimanje za
učenje španščine.

Rebeldemanija na pohodu
Začela se je šola, kolekcija šolskih potrebščin z motivi skupine Rebelde pa je prišla na police trgovin ta

mesec. Popularni so tudi motivi iz najnovejše risanke Winx, medtem ko so bili motivi Barbike na šolskih
potrebščinah lani popularnejši. Lumpi pa ostaja Lumpi.
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Njegov vrt je bogato obrodil
Ko smo obiskali Miloša Milutinovića v

Struževem, se nismo mogli načuditi, kako
bogato je letos obrodil njegov vrt. ”Paradiž-

niki, ki so sorte volovsko srce, so letos prvič
tako veliki. Sadike sem dobil na Lužah, zem-
ljo pa sem pognojil z ovčjim gnojem,” je po-

vedal Miloš Milutinović. Ko smo stehtali en
paradižnik, je ta imel kar 1300 gramov, pa so
bili v gredi še večji in težji. ”Nekaj paradiž-
nika pojemo sproti, kar ga ostane, pa običaj-
no naredimo mezgo,” je povedal Milutinović.
Na vrtu ima tudi paprike, kot bi jih ”narisal”,
pa kumare, pekoče feferone, celo lubenice in
limonovec. Očitno je sadju in zelenjavi vrtič-
karju Milošu Milutinoviću vreme v letoš-
njem poletju res prizaneslo. S. K. 

Pisan jesenski šopek
Poletje se počasi poslavlja in z njim razkošje cvetov, barv, vonjev

in toplote. Ko bi le lahko ustavili čas in zadržali trenutek lepote po-
letnega cvetja, trav in plodov. ”Barve cvetov se iz živahnih, igrivih
spreminjajo v krhko lepoto pastelov, naša domišljija pa jih lahko
oblikuje v čudovite kreacije, ki nas razveseljujejo v prihajajočih si-
vih jesenskih dneh in v nas budijo nostalgične spomine na poletje.
Tako lahko septembra z malo domišljije naredimo šopek s plodovi,
ki smo jih nabrali v naravi, na primer šipek, robidnice, makove 
glavice, vejo s plodovi divjega kostanja ali trte, bršljan, trave, jih
postavimo v vazo in pisan šopek je narejen,” svetuje Milan Grašič
iz Cvetličarne Bambus na Primskovem pri Kranju. S. K.

Milan Grašič v objemu cvetlic / Foto: Tina Dokl

Miloš Milutinović ima pravo roko za vrt, na sliki v družbi limonovca. Paradižniki tehtajo 1300 gramov in več.
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Direndaj napolnil otroško igrišče
Zadnjo soboto v avgustu je KS Bitnje v sodelovanju s tamkajšnjimi društvi in organizacijami 

že peto leto zapored pripravila otroško veselico Direndaj. Na otroško igrišče so privabili več kot štiristo
otrok in njihovih staršev.

Največ pozornosti so bile na Direndaju zagotovo deležne živali, ki sta jih za
delavnico Kmetija se predstavi posodila Franci Vilfan in Ivan Majc. Otroci so
kozo, telička in dve ovci lahko tudi pobožali.

Za sladkosnedne so poskrbeli v društvu upokojencev iz Žabnice, saj so članice
pripravile okusne domače dobrote. Vsak pa se je lahko preskusil tudi pri
pripravi čokoladnih kroglic po njihovem receptu.

Ekološko vrečo za družinsko srečo je bilo geslo delavnice, v okviru katere so
otroci lahko poslikali vsak svojo nakupovalno vrečo. So lepe in uporabne, razen
tega pa prispevajo k ohranjanju okolja.

Za pravo lončarsko delavnico z lončarskim vretenom je poskrbela lončarka 
Jana Proj iz Bitenj. Otroci so lahko z njeno pomočjo izdelali vsak svojo glineno
posodico.

Osrednji dogodek na Direndaju je bil nastop čarovnika Braneta, ki je pri otrocih
požel veliko navdušenja, ko jim je pričaral zajčke in golobčke, ki jih je bila kmalu
polna kletka. 

V gasilskem društvu Bitnje pa so pripravili prikaz mokrih vaj in gasilske igre za
otroke, ki so navdušeno ”špricali”. Mladi gasilci so se ob tej priložnosti lahko
tudi včlanili v njihovo društvo / Mateja Rant
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Mladi se vračajo kot prostovoljci
V programe dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec se vsako leto vključi okrog 150 otrok 

in mladih.
”Najlepše je, ko se tisti, ki so minula leta

prihajali k nam v dnevni center, zdaj vra-
čajo kot prostovoljci,” z zadovoljstvom
ugotavlja vodja dnevnega centra za mlade
in družine Škrlovec Vojko Vavpotič. V
Škrlovcu, ki deluje v okviru kranjskega
centra za socialno delo, že osmo leto nudi-
jo psihosocialno pomoč otrokom, mlados-
tnikom in staršem, ki se v življenju sreču-
jejo z različnimi težavami. Njihov pro-
gram je namenjen predvsem otrokom in
mladostnikom od 10. do 20. leta, ki se pri
odraščanju soočajo z različnimi stiskami
oziroma so prikrajšani za normalno dru-
žinsko življenje. 

Pred tremi leti so pridobili nove prostore, v
katere so preselili vse dejavnosti, ki so jih
prej opravljali po šolah ali celo na domovih.
”Pri nas tako nekateri preživijo vse popoldne.
Najprej se pridejo sem učit, nato pa se pridru-
žijo še prostočasnim dejavnostim,” je pojas-
nil Vojko Vavpotič. Za učno pomoč imajo za-
poslenega nekoga preko javnih del, sicer pa
je poleg Vojka Vavpotiča v Škrlovcu zaposle-
na še ena strokovna delavka. ”Obenem nam
na leto pomaga tudi od 20 do 25 prostovolj-
cev, ki nudijo individualno pomoč pri učenju
ali zgolj spremljanje in druženje, pomagajo
pa tudi pri izvajanju prostočasnih dejavno-
sti.” Med šolskim letom, pravi Vojko Vavpo-
tič, se jim na dan pridruži od 20 do 25 mla-
dih, med počitnicami pa tudi do 30 na dan
oziroma 70 različnih skozi ves teden. 

”Ponavadi mladi k nam pridejo zaradi učne
pomoči, potem pa ugotovijo, da bi se tu našlo
še kaj zanimivega zanje,” je razložil Vavpotič.
Program oblikujejo tudi preko pogovorov z
mladimi, tako da jim predstavijo teme, ki jih

zanimajo. ”Skozi pogovore smo recimo od-
krili, da so mladi zelo slabo seznanjeni z
zdravo spolnostjo, zato smo povabili nekoga z
Rdečega križa na to temo.” Na temo nasilja so
gostili strokovno delavko iz varne hiše, med-
se so že povabili tudi Nino Osenar, ki je vodi-
la delavnico o samopodobi. Stalnica v njiho-
vem programu so tudi počitniške dejavnosti.
”Mladim želimo pokazati možnost drugačne-
ga preživljanja prostega časa; ni treba, da je to
zgolj pred računalnikom ali pred blokom.”
Vavpotič ob tem ugotavlja, da je vse več raz-
vajene mladine. ”Pričakujejo, da bodo dobili
nagrado, čeprav je vložek z njihove strani mi-

nimalen.” Vedno bolj postajamo tudi indivi-
dualisti, ugotavlja Vavpotič, zato jih spodbu-
jajo k povezovanju in solidarnosti. 

Prihodnje leto nameravajo ustanoviti tudi
skupino za starše. ”Pri vzgoji se srečujejo s
takšnimi ali drugačnimi zadregami. Eden
drugemu so ob naši strokovni pomoči lahko
v veliko oporo,” je prepričan Vavpotič. Od
25. oktobra do 1. novembra pa bodo v Kranju
gostili mednarodni seminar za usposabljanje
mladinskih delavcev v okviru projekta Kul-
turna mavrica. Pričakujejo udeležence iz
enajstih evropskih držav. 

Mateja Rant / Foto: Gorazd Kavčič

Migimal na suhem in v vodi
Poleti je pod okriljem Migimal - akademije za gibanje potekal pro-

jekt ”Aktivne počitnice” na stadionu v Kranju. ”Na dnevnih taborih
smo imeli različne športne aktivnosti, šolo plavanja, šolo trampoli-
na, različne igre, pa tudi ustvarjalne delavnice v obliki tematskih
tednov. Tako so se zvrstili teden indijancev, gusarski teden in teden
vitezov in princesk. Ob zaključku Aktivnih počitnic nas je obiskala
naša maskota Migimiška. Otroci so ji pokazali, kaj vse so se naučili
in kaj so počeli, ona pa jim je prinesla nagrade in priznanja,” je
povedala glavna organizatorka Urša Mihalič, ki se že pripravlja na
jesen. ”Oktobra začnemo še z ostalimi športnimi programi, kot so
otroška telovadba, plavanje dojenčkov in malčkov ter z novostjo,
plavalno šolo za otroke do osmega leta starosti,” je povedala Miha-
ličeva. Plavanje dojenčkov in malčkov bo potekalo na OŠ Jakoba
Aljaža v Kranju in ga Migimal izvaja v sodelovanju s Plavalno zve-
zo Slovenije; uvodno brezplačno predavanje bo prvega oktobra ob
17. uri na OŠ Jakoba Aljaža. S. K.

V Škrlovcu želijo mladim pokazati možnosti drugačnega preživljanja prostega časa.

Ob zaključku Aktivnih počitnic jih je obiskala Migimiška. / Foto: Matic Zorman
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Po skoraj desetih letih, odkar
ste prišli v Prešernovo gledališ-
če in ga v tem času z novo vod-
stveno ekipo uspeli postavili ob
bok večjim in bogatejšim slo-
venskim gledališčem, ste te dni
predstavili repertoar za novo
sezono. Nič manj kompetenten
kot v prejšnjih letih. Vaša kre-
ativnost pri snovanju progra-
ma tudi po toliko letih še vedno
ne pojenja ...

”Lahko rečem, da nikakor ni-
mam občutka, da je za mano že
toliko gledaliških sezon. Če sem
v celjskem gledališču imela ob-
čutek, da je minilo dolgih sedem
let, se mi zdi, da je tukaj v Kra-
nju minilo en dva tri deset krat-
kih ustvarjalnih let in da so se v
tem času zgodile predstave, na
katere smo v gledališču lahko
zelo ponosni in ob katerih smo
umetniško zoreli in dozoreli v
pomembno in prepoznavno gle-
dališče. Prepričana sem, da je
gledališče tako kot življenje živ
in dinamičen organizem in če
znamo biti čuječi ter se odzivati
na to, kar se dogaja okrog nas,
vsaka sezona porodi tudi nove
zgodbe in refleksije. In tako, kot
mi tudi v življenju nikoli ni dolg-
čas, saj me zmeraj znova prese-
neti z novimi zgodbami, željami
in izzivi, tako se mi tudi v gleda-
lišču ne more zgoditi, da bi se iz-
črpal arzenal zgodb in želja. Da
ne govorim o izzivih, ki jih je v
gledališču zmeraj več kot do-
volj.” 

Mislite pri tem na okviren iz-
bor besedil za gledališke upri-
zoritve ...

”Seveda tudi na to. Mislim pa
tudi na režiserje. Če hočemo pri-
vabiti naše najboljše in najbolj
iskane režiserje, to se mi namreč
zdi bistvenega pomena za gleda-
lišče, jih je potrebno ”rezervirati”
dve, tri leta prej. Tako se trenutno
ukvarjam s sezono 2010/11, ne
glede na to, ali bom takrat v
kranjskem gledališču še prisotna
ali ne. Vsaka sezona je tako zame
vstop v neznano in izziv, pri tem
pa je zame zelo pomembno in kar

mi daje vsako leto nov zagon, da
v gledališču ne delujem le kot
dramaturginja ampak predvsem
kot vodja umetniškega oddelka
ter na ta način lahko ustvarjam
zgodbo in podobo Prešernovega
gledališča. Izbrati repertoar za
novo sezono se mi kot dramatur-
ginji v mojem kreativnem okviru
zdi največ, kar lahko naredim za
gledališče, in v tem se trenutno
lahko najbolj kreativno realizi-
ram. To se mi vedno znova zdi iz-
ziv in neke vrste iskanje.” 

Kaj je pri tem najprej, bese-
dilo ali režiser, jajce ali kokoš?

”Kakor kdaj. Enkrat je kura,
drugič jajce. Včasih imam najprej
v mislih določenega režiserja,
spet drugič besedilo, ki mi je zelo
blizu in sem mnenja, da bi ga bilo
nujno potrebno uprizoriti. Seveda
se lahko zgodi, da besedilo ne
sovpade v nekem trenutku z reži-
serjem ali z gledališkim ansam-
blom in takrat se pač s tem spri-
jaznim in dam projekt na ”čaka-
nje”. Seveda je lažje in mnogo
bolj pragmatično izbrati temo,
pripraviti repertoar in ga ne glede
na vse tudi izvesti. Vendar pa sem
sama bolj pristašinja mehkejše
oz. subtilnejše variante. Z dogo-
varjanjem, nič na silo, kajti ni
vsak režiser primeren za vsako
besedilo, kot tudi vsak igralec ni
primeren za vsako vlogo. Zgodi
se, da besedilo, ki ga imam v gla-
vi že tri, štiri leta, predlagam reži-
serju, pa ga on v tistem trenutku
ne ”zagrabi”. Takrat raje skupaj
iščeva naprej, pa naj traja tudi po
več mesecev, preden najdeva
novo besedilo. Iz lastnih izkušenj
vem, da se to obrestuje. Sicer ne
verjamem povsem v naključja, pa
vendarle, vedno pride enkrat (če
smo seveda vztrajni) pravi čas in
prava konstelacija za posamezna
besedila ali teme. Vredno je po-
čakati. Seveda pa je taka pot dosti
težja kot običajna. Sicer pa gleda-
lišča ne jemljem zgolj kot službo,
ampak kot nekaj kreativnega, ne-
kaj, kar delam tudi s srcem.” 

To se bržkone vsako leto
odraža tudi pri repertoarju ...

”Čeprav ga delam za dve leti
vnaprej, si vselej dopustim, da je
ta hkrati tudi odraz mojega tre-
nutnega pogleda na svet. Na neki
način je repertoar hkrati tudi
moja osebna izpoved.”

Na realizacijo oziroma nere-
alizacijo posameznih projektov
vpliva kup dejavnikov, ki so v
lokalnem gledališču najbrž še
bolj izraziti, od majhnega an-
sambla in pomanjkanja denar-
ja do specifične strukture ob-
činstva. Tudi z direktorjem Bo-
rutom Veselkom nimata vedno
enakih pogledov. Če on govori
o všečnem programu, vi pa
provokativnem ...?

”Tu nekje se ponavadi program
tudi giblje, med všečnostjo in pro-

vokativnostjo. Bržkone so vsi ti
elementi, ki ste jih našteli, že
vključeni v moj način razmišlja-
nja, in jih že od vsega začetka
upoštevam, hkrati pa jih včasih
tudi odmislim in si dovolim sanja-
ti. Borut v naši hiši skrbi za finan-
ce in pri tem mu popolnoma za-
upam ter sprejemam, kadar me s
tega zornega kota tudi omeji. Kar
se tiče igralskega ansambla, me ta
vedno znova navdihuje. Z mislijo
na njih se včasih porajajo tudi
ideje, razvoj posameznega igralca
me kaj lahko navdihne za kakšno
besedilo. V končni fazi se vse te
komponente sestavijo in program
je tu. Vendar pa, kot pravim, če bi
začela sprejemati in se že vnaprej
ozirati na vsako omejitev, potem

Gledališče ni le služba 
Dramaturginja Marinka Poštrak, vodja umetniškega oddelka v Prešernovem gledališču, 
je pred dnevi predstavila repertoar nove gledališke sezone. Njen deseti v Kranju in nič 

manj vznemirljiv kot predhodnih devet. 

Marinka Poštrak
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bi mi to vzelo ves polet. Tega si
ne dovolim vzeti, ne glede na to,
kaj in kje delam. Vedno v danih
okoliščinah poskušam narediti
največ in najbolje. Vedno se lah-
ko, ne da bi mi bilo nerodno, pod-
pišem pod to, kar delam.

Vedno znova pa ugotavljam, da
je občinstvo zelo širok pojem.
Mnogo je okusov, mnogo različ-
nih pogledov o tem, kaj je dobro
gledališče in kaj je dobra pred-
stava. Poskušam ravnati tako, da
sem vselej čimbolj zvesta sama
sebi, kar se mi zdi, da je prepo-
znalo tudi občinstvo. Tudi pri
predstavah, za katere se je sprva
mogoče komu zdelo, da niso rav-
no najbolj primerne za kranjsko
gledališče, se je na drugem nivo-
ju pokazalo, da gre za odlične
predstave, saj smo z njimi preje-
mali nagrade na različnih festi-
valih. Nagrade so koristne tudi,
ko gre za financiranje gledališča,
hkrati pa igralci tako pridobivajo
na samozavesti. 

Z Borutom se nekako dopol-
njujeva, on s svojim pogledom na
stvari in jaz s svojim, čeprav mi
je včasih težko pristati na to, da
moramo zaslužit denar s kakšno
komercialno komedijo. Toda vse
bolj se kaže, živimo v za umet-
nost neizprosnem in krutem sve-
tu, ki nas v to na perfiden in pre-
frigan način sili na vseh nivojih
in področjih.” 

Tudi letošnji repertoar je
dvopolen. So predstave tako za
širši okus kot tiste za zahtev-
nejše gledalce ...

”Muzikal Moje pesmi moje sa-
nje, ki smo ga premierno že vi-
deli junija, je odlično uspel.
Mislim, da je aktualen, vesela
pa sem tudi, da ga je režiral
Matjaž Pograjc. Predstavo je
moč gledati na dveh nivojih, za-
nimiva je tako za široke množi-
ce kot za stroko, ki je bila prese-
nečena, kako se je režiser lotil
tega muzikala. Druga predstava
iz te sezone, ki bo premierno
uprizorjena 27. septembra, bo
Ibsenova drama Hedda Gabler.
Vedno si želim uprizarjanja kla-
sike na neklasičen način, z ne-
kim novim pogledom. Mislim,
da je minil čas uprizarjanja kla-
sičnih besedil z naftalinsko este-
tiko. Klasika mora zmeraj znova
zadihati s časom, v katerem jo
uprizarjamo in je živa, če nas
tudi v današnjem času nagovori
s tako intenzivnostjo in provo-

kativnostjo, kot je nagovorila
občinstvo in strokovno javnost v
času svojega nastanka. Obenem
popolnoma zaupam režiserju
Eduardu Milerju in njegovi vizi-
ji predstave. V tej sezoni bo pri
nas režirala tudi obetavna reži-
serka mlajše generacije Andreja
Kovač, ki me je navdušila s
predstavo Polom, s katero se je
Gledališče Toneta Čufarja z Je-
senic pred tremi leti uvrstilo na
Teden slovenske drame. Navdu-
šena sem bila, kaj je zmogla na-
rediti iz jeseniškega ansambla in
kako je v ambientu opuščene to-
varniške hale zafunkcionirala
vehementno zrežirana predsta-
va. Pri nas bo režirala predstavo
Avtocestni nadvoz ali Zgodba o
zlati ribici estonskega avtorja
Jaana Tätteja. Besedilo je pravo
odkritje, pri nas doslej še ne-
znan avtor pa je že prisoten na
angleških odrih. Tu je še družin-
ska komedija Blazno resno o
seksu, ki je že tretja iz serije
Blazno resno o .... Desa Muck
in režiserka Katja Pegan sta
ustvarjalni dvojec, na katerega
se lahko z gotovostjo zanesem.”

Kaj bi še želeli uvrstiti na re-
pertoar, če tako rekoč ne bi
imeli nobenih omejitev ...?

”Želim si predvsem, da bi ime-
li več časa in seveda tudi denarja
za študij posameznim predstav.
Potrebnih je vsaj dva meseca vaj,
kar pa si v današnjih okoliščinah
komaj še lahko privoščimo. Ob
malih proračunih, s katerimi mo-
ramo delati predstave, me najbolj
moti prav to, da hitimo iz ene
predstave v drugo in se zmeraj
bolj zapletamo v časovne zanke,
v katerih se izčrpavajo igralci in
tudi drugi ustvarjalci predstav.
Moja skromna želja je torej, da bi
imeli več denarja in časa, da bi
lahko delali še bolj kreativno.”

Želeno besedilo, avtor?
”Trenutno je na ”čakanju” velik

in uprizoritveno izjemno zahte-
ven projekt, ki naj bi ga uprizorili
v prihodnji sezoni. Gre za drama-
tizacijo razvpitega romana Sneg,
knjižno uspešnico turškega avtor-
ja in Nobelovega nagrajenca Or-
hana Pamuka. Z znanim romskim
režiserjem Rahimom Burhanom
se že pogovarjamo, da bi predsta-
vo režiral. Seveda pa je ena izmed
mojih želja povezana tudi s Čeho-
vim in njegovo dramo Tri sestre.”

Igor Kavčič, 
foto: Mare Mutić

Uspeh folkoristov Save
Folklorna skupina Sava Kranj je na 45. mednarodnem srečanju

folklornih skupin na Poljskem, na katerem je nastopilo 18 folklor-
nih skupin, dobila nagrado za izvirnost. To je največji uspeh skupi-
ne v zadnjih letih. ”V tednu dni smo imeli pet daljših nastopov, 
enega za ocenjevanje in enega za zaključek festivala. Poleg tega so
godci izvedli še dva samostojna nastopa. Za ocenjevanje smo 
predstavili 38 minut dolg program, sestavljen iz belokranjskih, 
prekmurskih, štajerskih in gorenjskih plesov. Plesni program smo
obogatili s prikazi običajev: prihod zelenega Jurja, fantovski ples
Tkalečka, pustno štajersko lažno ohcet z maškarami in fantovski
krst na Gorenjskem. To je velik dosežek, da nam je uspelo v tako
kratkem času predstaviti velik del Slovenije,” je povedal Zvonko
Gantar, vodja FS Sava. M. B., foto: arhiv FS Sava

FS Sava je na Poljskem štela 34 članov, vključno s tamburaši Bisernice iz
Reteč, ki so že vrsto let stalni godci skupine.
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Utrne se ideja in ... 
V Mestni hiši je še na ogled razstava del akademskega kiparja in restavratorja, 

dolgoletnega sodelavca Gorenjskega muzeja Borisa Sajovica.

Tokrat se predstavljate s kar osemdeseti-
mi umetninami, malimi plastikami in mo-
notipijami. Kako ste izbrali dela za vašo,
lahko bi rekli pregledno razstavo?

”V Gorenjskem muzeju so me povabili, naj
pripravim dela za pregledno razstavo. Na
ogled sem tako postavil male plastike in mo-
notipije, ki sem jih spontano ustvaril v različ-
nih obdobjih svojega umetniškega delovanja.
Tako predstavljam dela od študija naprej pa do
mojih zadnjih kipov. Sreča je bila, da sem vsa
pomembnejša dela ohranil doma, med njimi
sem izbral tudi za tokratno razstavo.” 

Po študiju kiparstva ste na ljubljanski
akademiji nadaljevali še na tako imenova-
ni specialki, smer restavratorstvo. Kot na-
lašč so v tistih letih v Gorenjskem muzeju
potrebovali restavratorja ... 

”Sprejel sem ponudbo iz muzeja in se odlo-
čil za stalno zaposlitev ter se vrnil v Kranj.
Veliko sem delal na terenu, z ekipo študentov
sem v več kot tridesetih letih odkril okrog
500 kvadratnih metrov fresk, restavriral sem
umetnine po sakralnih in posvetnih objektih,
delali smo sonde ter ugotavljali, kje so bile
srednjeveške cerkve, ki so bile kasneje tudi
večkrat prezidane ...”

Pa vendar, je bil tisti čas manj ugoden za
”umetnika na svobodi”? 

”Po diplomi imaš kot umetnik več možnosti
za to, kaj boš počel. Lahko si svobodni umet-

nik, lahko greš v pedagoški poklic, mene pa
je takrat zamikalo restavratorstvo, dejavnost,
ki se je začela nezadržno uveljavljati. Bili
smo med prvimi študenti, poleg mene tudi
kolega slikar Miha Pirnat, pa Vladimir Ma-
kuc ...” 

V Gorenjskem muzeju pa ste hkrati skr-
beli tudi za umetniški fond, ki je kar obse-
žen in tudi po vaši zaslugi danes odlično
ohranjen.

”Umetniških del je bilo v teh letih res veli-
ko. V glavnem so bila v zelo slabem stanju,
tako da sem imel res veliko dela, na primer s
slikami, kot so Layerjeve in njegovih učencev
... Ob tem sem delal tudi odlitke za potrebe
arheologije.” 

Eden vaših stanovskih kolegov mi je ne-
koč dejal, da ni lepšega občutka, kot pri
snemanju ometa odkrivanje novih in novih
poslikav. Kaj vas je najbolj potegnilo pri
restavratorskem delu?

”To še kako drži. V tej misli je veliko res-
nice, saj je res velik izziv, kadar odkrivaš ne-
kaj, kar je bilo očem stoletja skrito. Seveda 
to delaš s pravilnim odnosom do materije,
paziš, da česa ne izgubiš, in je, potem ko jo
restavriraš, čimbolj podobna prvotni podobi.” 

Vseskozi pa ste uspeli tudi znotraj doma-
čega ateljeja ustvarjati v svojem lastnem
umetniškem izrazu. Izdelali ste številne
male plastike ... 

”Če ima človek željo, da kaj ustvari ali na-
redi, si že najde čas za to, čez vikend, ob pro-
stih dnevih ... pa naj bo na voljo le kakšna ura
ali dve.”

Na razstavi je veliko aktov, ta žanr vas 
je očitno v umetniškem smislu zelo nav-
dihnil?

”Že na akademiji smo veliko oblikovali akt,
tako ženski kot moški, modelirali smo tudi v
naravni velikosti. To se me je očitno prijelo in
sem v tem slogu nadaljeval tudi v domačem
ateljeju.”

Kako ste izbirali med materiali, največ
ste ustvarjali v glini?

”Glina je osnovni, lahko bi rekli, pramateri-
al in je zelo primeren za obdelavo. Lahko jo
je oblikovati, glina je mehka, lahko jo pripra-
viš za odlitek ali pa jo na koncu žgeš. Bron je
razmeroma drag, potrebno je odlivanje ..., les
je kot material simpatičen, a ga je potrebno
dlje časa obdelovati, nekaj sem ustvarjal tudi
v kamnu, ki je kot material še vedno najbolj
trajen.” 

Trenutno ste sredi dela, na stojalu imate
portret otroka?

”Delam portret mojega vnuka, na svoj por-
tret čaka še en vnuk, zanimajo se tudi pri so-
sedih ... Hkrati pa neobremenjeno ustvarjam
male plastike, kadar se mi utrne kakšna ide-
ja. Umetniških izzivov nikoli ne zmanjka.”

Igor Kavčič, foto: Igor Kavčič

Pri akademskem kiparju Borisu Sajovicu je trenutno ”v delu” portret vnuka Domna. 
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Obnovljeno znamenje na Meji 
Kranj - Ob robu posestva družine Bohinc iz Mavčič, tik ob stari ce-

sti Kranj-Ljubljana že več kot 150 let stoji znamenje z motivom brez-
janske Marije pomagaj. Na pobudo Majde Ankele Samaluk so ga v
avgustu temeljito obnovili in ga blagoslovili v obnovljeni podobi.
”Večkrat se peljem mimo in srce me je bolelo, ko sem videla, da zna-
menje propada, zato sem dala pobudo za njegovo obnovo,” je pove-
dala pobudnica Ankele Samalukova. K sodelovanju je povabila pri-
znanega restavratorja Tiborja Partelija in slikarja Braneta Škofica, ki
je sliko v ateljeju znova naslikal na betonsko ploščo, ki so jo kasneje
privili na znamenje. Obnovitvena dela so potekala v avgustu, poleg
motiva Marije z Jezusom pa so obnovili tudi omet, prebarvali zaščit-
no ograjo in uredili okolico. Znamenje je blagoslovil duhovnik iz
Horjula Vitko Podržaj, na krajši maši pa se je zbralo okrog dvajset
ljudi, ki so tako ali drugače sodelovali pri obnovi, oziroma so lastni-
ki posestev v okolici. Okolico sta s cvetjem okrasili Pavla Drešar in
njena hči Jana. Majda Ankele Samaluk je prepričana, da bo tokratna
obnova času kljubovala dlje kot tista izpred enajstih let. Ob rob lahko
zapišemo, da je tako ohranjeno še eno znamenje, ki predstavlja po-
memben del slovenske kulturne krajine. I. K.

D O B R O D O Š L I !

Hiša ustvarjalnih dejavnosti 
Tel.: 031/671 690
E-naslov: info@puhart.com
http: www.puhart.si 

INFORMATIVNI DNEVI

Prvi teden septembra 2008: 
● od ponedeljka do sobote od

10. do 12. in 17. do 19. ure
● v ateljejih na Dražgoški 8

(stavba pošte, vhod nasproti
zavarovalnice Triglav)

● in na Tavčarjevi 10 v starem
Kranju 

LIKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
PUHART
● likovni tečaji za otroke 
● študijsko risanje 
● tečaji grafike
● likovna šola za odrasle

Začetek tečajev v sezoni
2008/09 v 2. tednu septembra.

Naročniki 
Gorenjskega glasa 
in njihovi najožji sorodniki 
imajo
za vse tečaje Puhart

10 % popusta.
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Naj živi Tavčarjeva 3
V umetniškem okolju hiše ustvarjalnih

dejavnosti Puhart v petek, 12. septembra,
od 19. do 22. ure pripravljajo že tretjo
prireditev Naj živi Tavčarjeva! Tavčarjevo
ulico bodo poživljali ustvarjalci z različnih
umetniških področij. Ob 19. uri bo najprej
na sporedu lutkovna predstava Janko, Met-
ka in Pavliha, Pavlihovega gledališča
Globus, ki ga vodita Tomaž in Simona
Pinter, 40 minut zatem bo sledil duet s ki-
taro (Zoran Kaličanin) in violino (Tomaž
Pinter), petnajst čez osmo bo pesmi reciti-
ral Andrej Rozman Roza, ob 21. uri na
sceno prihaja skupina Jazz Station, ob
glasbi katere bodo zaplesali plesalci
swinga, večer pa bosta v improvizacijskem
slogu v duetu zaključila Petra in Nejč. I. K.

Andrejini ”Zaljubljeni pogledi” 
Konec avgusta je bilo v Galeriji Kranjske hiše na Glavnem trgu

2 v Kranju odprtje razstave fotografij Cerkniškega jezera avto-
rice Andreje Peklaj. Fotografinja, ki je za svoja dela prejela 
že več kot 90 priznanj in nagrad, fotografije je objavila v šte-
vilnih domačih in tujih revijah, ter sodelovala na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah, nas na tokratni razstavi

očara s fotografijami Cerkniškega jezera. ”Lepota njene fotogra-
fije je prizemljena in povezana z naravo in pokrajino. Nič iz-
umetničenega ni v njenih fotografijah, nobene želje po ugajanju,
senzacionalnosti ali po zavajanju gledalca z učinki, ki jih omo-
goča digitalna tehnika,” je k razstavi zapisala dr. Bojana Boh, pa
vendar so njeni motivi Cerkniškega jezera neizmerno čudoviti in
skrivnostno čarobni, kakršno jezero samo pač je. ”Andreja Pe-
klaj odlično pozna naravo, jo ve gledati, se ji prikloniti in jo pov-
zeti,” razmišlja Boris Gaberščik in dodaja, da smo v fotografijah,
nabranih v dolgih letih obiskovanja Cerkniškega jezera, priče re-
nesančnemu žarenju jezerske krajine vse do svetlobno monoto-
nih in tudi monokromnih detajlov na primer ponorov. Razstava
bo odprta še do 19. septembra. I. K., foto: Matic Zorman

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Moda

PREJ

POTEM

SUPER UGODNO!! ● BODY WRAPPING 19,99 EUR ●  SOLARIJ do
20 min. 5 EUR ●  POMLAJEVALNA NEGA OBRAZA 25 EUR
●  NEGA MLADE KOŽE 17 EUR

Hrast Ksenija s.p., Ul. Rudija Papeža 5, Kranj, 
tel.: 04/23 52 570

Pomladimo se v Kozmetičnem studiu

NOVO - MASAŽA CELEGA TELESA 50 MIN 29 EUR 19 EUR
● ODVEČNIH KILOGRAMOV SE BOSTE

REŠILI HITRO IN BREZ NAPORA!!!
● s konfekcijske številke 46 

na številko 40 samo v 3 tednih

S svojim klasičnim, vendar izrazito žen-
stvenim videzom so bile dive petdesetih in
njihov način oblačenja pravi navdih za novo
amisu jesensko kampanjo, ki spominja na
dolce vita, kapri glamur in jet-set življenjski
stil minulih dni. 

Kot dodatek oprijetim ravnim krilom se v
jet-set potovalnem kovčku vsake gospodične

najdejo tudi hlače z visokim pasom, elegant-
ne jopice, ozke obleke in prefinjene bluze.
Cvetlični potiski in pepita vzorci se predstav-
ljajo v razburljivi kombinaciji igrivosti in kla-
sične strogosti. Med materiali prevladujejo
bombažne mešanice, skupaj z lahkim jersey-
jem in finimi pleteninami, ki grejejo tudi v
hladnejših dneh, medtem ko po drugi strani
spretno poudarjajo žensko silhueto. 

V barvni paleti jesenske amisu kolekcije
prevladujeta črna in bela, dopolnjeni z moč-
no in živo rdečo z odtenki roza in rumene.
Seveda pri videzu filmske dive ne smemo po-
zabiti tudi na izrazite modne dodatke. Velika
okrogla sončna očala, široki in ozki pasovi,
peep-toe čevlji in naglavni šali, skrbno oviti
okoli šik pričeske, ki spominja na tiste čase.
Pisane rute in dolge ogrlice, večkrat ovite
okoli vratu, dopolnijo celoten videz tovrstne
ženskosti in vzbudijo željo po izletu v odpr-
tem kabrioletu po ravninah nežne notranjosti
Italije in zapeljive Toskane. Alenka Brun,

foto: arhiv Amisu (NewYorker)

Vračajo se leta slavne Merlinke
Letošnji jeseni bodo vladale modne boginje petdesetih let, 

med katerimi je zagotovo še najbolj živ vedno spomin na Marilyn
Monroe, spominjamo pa se tudi mladih Audrey Hepburn in 

Sophie Loren. Vrača se kapri eleganca.

Ob 10. obletnici obstoja 
trgovine se vsem zvestim 
strankam zahvaljujemo 
za zaupanje, bodoče pa 
vabimo, da nas obiščejo.
Z veseljem vam bomo 
pomagali pri izbiri 
opreme za vašega otroka.

DELOVNI ČAS
ponedeljek - petek

9.00 - 12.30 in
15.30 - 18.30

sobota
9.00 - 12.00

Tel.: 01 36 16 126

trgovina z rabljeno
otroško opremo
Donova c. 2, 1215 Medvode
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Kozmetika
Poskrbimo za zdravje in mladostni videz naše kože z modernimi

dermokozmetičnimi aparati za ohranjanje mladosti.

Ko se konča poletje in sončni žarki
niso več tako močni, je pravi čas za

DERMOABRAZIJO.
Brezskrbno poležavanje na morju ali v na-

ravi je več ali manj za nami, napolnili smo
baterije, poskrbeli za svojo telo in dušo. Za-
dovoljni se vračamo v vsakdanje življenje,
začenja se šola, vsakodnevne obveznosti,
večno hitenje in večno hrepenenje po pro-
stem času.

Koža na obrazu pogosto izraža naše notra-
nje počutje, po počitnicah naj bi bila lepa, si-
joča in napeta. Če ste dosledno upoštevali na-
vodila glede temeljite zaščite pred škodljivimi
vplivi sonca, potem je res tako. Mnogi pa teh
opozoril ne vzamejo preveč resno, pretiravajo
s sončenjem, športom, pretiravajo s hrano in
zanemarjajo vsakodnevno negovalno rutino,
na koži se tako hitro pojavijo težave. 

Suha koža hitro postane dehidrirana, mastne
postanejo še bolj mastne, vnetja se stopnjuje-
jo, občutljivosti se povečajo, zrela koža je bolj
ohlapna, gube bolj izrazite, mat, pojavijo se
pigmentni madeži ... Pretirana rjava barva ne
deluje sveže, prav nasprotno obraz postara.

Rešitev za taka stanja je postopek mikro
dermoabrazije, ki ga v lepotnem centru
SPA NATURA Kranj izvajamo z najsodob-
nejšim aparatom LIGHT.ULTRAPEEL, ki
zagotavlja varnost in učinkovitost postopka. 

Mikroabrazija predstavlja enostavno in hi-
tro pot do bolj zdrave in mlajše kože. S fini-
mi kristali in specifično oblikovanimi držali
natančno in kontrolirano odstranjujemo zgor-
nje plasti kože, kjer se nahajajo odmrle celi-
ce. Poseg sproži stimulacijo kolagenskih vla-
ken in pospeši rast novih celic v globlji der-
malni plasti kože. Govorimo o učinkovitem
”anti-age” tretmanu, saj je to dermokozme-

tični postopek, ki izboljšuje stanje kolagena
in elastina in s tem preprečuje prezgodnje
staranje kože. 

Na površini je koža bolj svetla, enakomerna,
gladka, pore so prečiščene, pigmentni madeži
se zmanjšajo, gubice so manj izrazite. Po kon-
čanem postopku je koža rahlo nadražena, rde-
ča, alergijskih reakcij ni. Kožo lahko pomiri-
mo z masko ali ustrezno lepotno nego. Več
dni po posegu se ne izpostavljajmo soncu. 

Kadar so problemi zelo izraziti: pigmentaci-
je, ohlapna, mat koža, priporočamo 6 tretmajev
vsakih 7-10 dni. Za osvežitev obraza (boljši 
sijaj, bolj gladko in enotno polt) pa 2-3 posege.

V posebno ugodni jesenski 

PROMOCIJSKI ponudbi 
vam naš kozmetični center 

SPA NATURA, KRANJ
(04/287 22 33)

po dermoabraziji nudi brezplačno 
vitaminsko lepotno nego MATIS, 

s katero bomo napolnili 
energetske rezerve in zagotovili 
zdravje in mladostni videz vaše 

kože na obrazu.
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Cena tečaja: 50 EUR, 
informacije in prijave po telefonu:

041/912 825 
ali na glamslam@siol.net

Na delavnici ličenja vas 
bo vizažistka Tania Mendillo
naučila tehnike ličenja, 
s katerimi boste videti lepe, 
urejene in naravne. Na delavnici
je veliko praktičnega dela, na 
osnovi katerega pridobite znanje
za dnevni ali večerni make up.

DELAVNICA LIČENJA
V HIŠI LEPOTE SAMO IN TANIA, Mladinska ul. 2, Kranj, tel.: 04/236 44 70 
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Sobota, 13. septembra, 
in sobota, 20. septembra, 

od 14.00 do 18.00 ure
Delavnica bo obsegala:
● kako izbrati pravilno podlago 
● kako nanašati tekoči, suhi puder in korektor 
● pripomočki za ličenje 
● različni načini senčenja oči
● različne barvne kombinacije
● različni načini ličenja ustnic
● kako narediti obstojen make up in še več ...

Lepota
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Izbor oblačil, priprava, fotografije: Tania Mendillo www.glamslam.si

modni KOTIČEK

Majica, 
hlače, pas 
TALLY WEIJL

Majica, 
krilo, 
pas
TALLY WEIJL
nogavice
FABIANI

Neja pred preobrazbo

Frizerka Nataša med delom
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Pričeske Nataša
FRIZERAJ KUNSTYLE

frizurce, manikira, make up
Jenkova 4, KranjNazaj

v šolo
Nejo, 18-letno dijakinjo Biotehniškega centra
Naklo, smo preobrazili in pripravili za vrnitev v
šolo, stilistka Tania Mendillo je Neji izbrala
oblačila in jo naličila, pričeske pa je tokrat
naredila frizerka Nataša iz frizerstva Kunstelj na
Jenkovi ul. 4 v Kranju.



Moda
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Obleka, 
bluza, 
pas, 
torbica, 
zapestnice 
ORSAY
Nogavice 
FABIANI
Čevlji last 
stilistke
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TIGI
kremno 
senčilo

TIGI
tuš 
za veke

TIGI puder 
v prahu 2 v 1

TIGI 
rdečilo 
za 
usta

TIGI 
serum za
glajenje las

TIGI 
razpršilo 

za lesk 



V vrtcu
”A grem dons u vrtec?” me vsako jutro skoraj takoj, ko se 

zbudi, vpraša moj dvoletnik, pa če je to nedelja, počitnice ali 
delovni dan. ”A bi šel rad?” ga tudi jaz vsako jutro, potem ko mu
odgovorim na njegovo večno vprašanje, vprašam nazaj.

Nekateri otroci se vrtca veselijo, drugim predstavlja najhujšo nočno
moro in seveda vse sivine vmes. Nekateri otroci gredo v vrtec v že
tako zgodnjih letih, da niti ne utegnejo protestirati in ga sprejmejo kot

dejstvo. Drugi glasno protestirajo in nam staršem
trgajo srce. Včasih se komu od nas zbudi tudi kakš-
na jeza: ”Samo izsiljuje!”

Seveda bi veliko otrok raje ostalo doma z mami-
co ali očkom, ali pa vsaj z babico, dedkom. Tam je
otrok ”šef”: ritem je prilagojen njemu, ima svoj
prostor, igrače, babico ”na pocuk” ... skratka, to je
njegov varni svet. Čeprav okolje ni preveč primer-
no (npr. preutrujena babica, neprimerna vzgoja z
risankami, kaznimi, pritiski itd.), je to okolje, ki je
otroku domače, znano in zato varno. 

Ko otrok vstopi v vrtec, tam znova potrebuje
prostor in odnos. Prostor za otroka pomeni fizični in čustveni ter so-
cialni prostor. Ko otrok prvič stopi v igralnico, ga lahko pritegnejo
različne stvari: nekateri najprej preverijo, kdo je v tem prostoru (dru-
gi otroci, kdo od odraslih), drugi se zakadijo k igračam, se podajo v
skupino otrok, čakajo navodila, kam se lahko usedejo, katere igrače
so dovoljene itd., nekateri pa enostavno ”zmrznejo”. V prostoru in
odnosu do njega, do ljudi in stvari otrok išče odnos: ali mu pripada
prostor, igrače, vzgojiteljičina skrb, njen odziv? Kjer otrok ne najde
svojega prostora in odnosa, tam se naseli strah. Ta strah izgine, ko se
otrok ”udomači”: ko je v vrtcu dovolj časa, da mu stvari in ljudje po-
stanejo domači. Nekateri otroci pri tem potrebujejo pomoč. 

”Ne bi šel!” mi odgovori. ”Kaj pa te skrbi?” ga vprašam, pa še
ne zmore povedati. ”A ti kdo preveč nagaja?” vprašam zaskrblje-
na mama. ”Ne ... Sej če mi kdo hoče igračo vzet ... A so to tut
moje igrače?” ”Ja, tudi tvoje! A pol te to ne skrbi?! Česa pa te je
strah?” ”Ne vem!” skomigne z rameni. ”Včeraj je vzgojiteljica
rekla, da si večkrat vprašal, kje je oči. A ti očija pogrešaš?” ”Ja,
pa Ano, pa tebe, pa ...” 

Otrok z odporom do vrtca navadno izraža skrb ali strah, pa če je
tako majhen. Včasih mu uspe povedati, včasih mu to moramo poma-
gati povedati starši s tem, da ga vzamemo resno in da vzamemo res-
no tudi svoje občutke. Tudi mene, mamo, je strah, ali bo moj otrok v
vrtcu srečen, ali bo domov prišel z ugrizom, ali bo imel dovolj pozor-
nosti, tolažbe, če jo bo potreboval ... 

Otroka pred neprijetnimi občutji ne moremo obvarovati, lahko pa
ga ”opremimo”, da bo s svojimi skrbmi zmogel živeti: se z njim do-
govorimo, da skupaj vzgojiteljici poveva, kaj ga skrbi, da bo bolj po-
zorna. Otrok naj ve, na koga se lahko obrne, ko je v stiski, ko se mu
zgodi krivica, ko se mu zbudi pogrešanje. Skupaj narediva načrt, kaj
lahko naredi sam. Hkrati pa mu zagotovimo stik z nami v času, ko
nismo fizično prisotni. ”Tudi jaz te pogrešam! Pa bova popoldan
vse nadoknadila! Mi boš vse povedal! Kaj bova delala?” Naj ve,
da ga bomo doma poslušali tudi mi, ker nam ni vseeno in ker so 
njegove skrbi ravno zato, ker so otroške, resnične in resne. ”No
prou!” vzklikne moj dvoletnik in me veselo objame. Za
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Janja Frelih 
Gorjanc, 
univ. dipl. psih.

Nasveti
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Na poti s službenim avtom
Delo opravljam na takem delovnem mestu, da me delodajalec

pogosto pošlje na službeno pot. Pri tem mi izstavi potni nalog.
Občasno me pooblasti, da s službenim avtom peljem tudi sode-
lavce. Zanima me, kdo odgovarja za škodo, ki nastane v prime-
ru nesreče na službeni poti s službenim avtomobilom?

Veljavna zakonodaja vsem lastnikom avtomo-
bilov (tudi gospodarskim družbam) nalaga ob-
vezno avtomobilsko zavarovanje. Obvezno avto-
mobilsko zavarovanje obsega zavarovanje odgo-
vornosti za škodo, ki se jo z uporabo vozila pov-
zroči tretjim osebam in sicer zaradi smrti, telesne
poškodbe, prizadetega zdravja ter uničenja in po-
škodovanja stvari. Zavarovana je tudi odgovor-
nost za škodo, ki jo povzročijo tretje osebe, ki po

volji lastnika sodelujejo pri uporabi vozila. Tako velja tudi v vašem
primeru. V primeru, da do škodnega dogodka, to je nesreče pride,
morebitno škodo krije zavarovalnica.

Voznik službenega avtomobila je, tako kot vsi vozniki, dolžan
spoštovati cestno prometne predpise. Zakon o obveznih zavarova-
njih v prometu omogoča zavarovalnicam, da v določenih primerih,
ko je voznik kršil cestnoprometne predpise, prizadeti osebi izplača-
no odškodnino z regresnim zahtevkom zahteva od povzročitelja ne-
sreče. Taki primeri so predvsem neveljavnost vozniškega dovoljenja
voznika, naklepen pobeg s kraja nesreče, vožnja pod vplivom 
alkohola ali mamil, namenoma povzročena škoda, vožnja z vozi-
lom, ki ni tehnično brezhibno, če je voznik zapustil kraj nesreče, ne
da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju itd.
Praksa zavarovalnic je različna. Nekatere zahtevajo povrnitev izpla-
čane odškodnine od povzročitelja nesreče le v primeru vožnje pod
vplivom alkohola ali mamil, nekatere tudi v drugih primerih. Naj
opozorimo, da Zakon določa, da ima zavarovalnica pravico uvelja-
viti povračilo največ v znesku 12.000 evrov iz naslova vseh odškod-
nin iz ene prometne nesreče, razen v primeru namenoma povzroče-
ne škode, kjer zavarovalnica uveljavlja povračilo v celoti. 

Glede na to, da je službeni avtomobil v lasti delodajalca, je za 
redno vzdrževanje in servis odgovoren delodajalec, razen če je 
drugače dogovorjeno oziroma se dokaže, da je konkretno napako
dolžan odpraviti voznik na mestu samem (npr. zamenjava počene
gume, zamenjava žarometov,...). Če se torej izkaže, da je nesrečo
povzročila napaka na avtomobilu, morebitno odškodnino iz take ne-
sreče sicer pokrije zavarovalnica, zanjo pa je zagotovo odgovoren
delodajalec. 

Voznik pa je dolžan preveriti tehnično brezhibnost vozila vsako-
krat, preden se s službenim avtomobilom odpelje, v nasprotnem 
primeru se voznika kaznuje za morebiten prekršek zaradi vožnje s
tehnično oporečnim avtomobilom.

Škoda, ki bi jo v primeru povzročene prometne nesreče utrpeli 
sopotniki, se torej pokrije iz zavarovalne police avtomobila. Za 
spoštovanje cestno prometnih predpisov pa je odgovoren voznik.
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Nežka Bozovičar

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

V kinu Sora v Škofji Loki bosta septembra in oktobra dve brez-
plačni predstavi dokumentarnega filma Fenomen Bruno Groening.
Bruno Groening (1906 - 1959) je v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja zbudil pozornost v svetovni javnosti z izcelitvami in pustil
znanje o sprejemanju duhovne moči (Heilstrom - življenjska energi-
ja). Množica zdravniško dokumentiranih poročil o uspehu govori 
o aktualnem delovanju njegovega učenja, sporoča Sonja Košenina
iz Društva za duhovno pomoč prijateljev Bruna Groeninga. Učenje
Bruna Groeninga izhaja iz obstoja neke vrste višje moči, o kateri 
se je že tisočletja govorilo v starih kulturah. Kako se lahko ljudje
polnijo z novo življenjsko energijo? Predpogoj je vera v dobro ter
volja za zdravjem in samo dobrim. Temu nauku sedaj sledi Krog pri-
jateljev Bruna Groeninga, eno največjih združenj za izcelitve
(izcelitev, scelitev pomeni spraviti nekaj nazaj v celoto) po duhovni
poti. Tu se pogosto zgodijo presenetljive izcelitve celo dolgoletnih
organskih obolenj. Obstaja veliko število poročil o uspehu, ki
dokazujejo, da je izcelitev po duhovni poti uspešna tako pri organ-
skih obolenjih, pa tudi pri različnih odvisnostih, pri alkoholu, odvis-
nosti od drog, strahov, depresij itd. Obstaja tudi Medicinsko
znanstvena strokovna skupina (MWF), mednarodni forum z nekaj 
tisoč zdravniki in drugimi strokovnjaki iz več kot 50 držav, ki od leta
1992 raziskujejo pomoči in izcelitve po duhovni poti in jih potrjuje-
jo in dokumentirajo. Tisti, ki jih zanima vse o zapisanem, si bodo
lahko brezplačno ogledali dokumentarni film v kinu Sora. Predstavi
bosta še dve, in sicer 28. septembra in 19. decembra ob 10. uri.

Danica Zavrl Žlebir

Znani Kranjčani o branju knjig
Filip Kocijančič, voditelj: ”Nazadnje sem
prebral knjigo z naslovom Mr. Playboy:
Hugh Hefner And The American Dream 
avtorja Steva Wattsa. Gre za biografijo o
Hefnerju, očetu Playboya. Bolj ali manj 
posegam po biografskih publikacijah, v 
zadnjem času sem bral tudi o Bonu Woxu,
Hillary Clinton ...” Foto: Bor Dobrin

Sanja Grohar, voditeljica in pevka: ”Zelo
rada berem, če le najdem čas za to. Nazadnje
sem prebrala knjigo Skrivnost, ki je sicer
meni najljubša, pred tem pa Potovanje duš in
Usodo duš. Všeč so mi duhovne knjige, pa
tudi kakšni romani.”

Alex Štokelj, modni fotograf: ”Moja zadnja
prebrana knjiga je Modra katedrala. Gre za
zgodovinski roman španskega pisatelja, 
trenutno se ne spomnim njegovega imena.
Sicer pa najraje v roke vzamem berljive 
romane, denimo dela Stephena Kinga.”

Vladimir Kerkez, kolesar: ”Zaradi pomanj-
kanja časa sem v zadnjem času posegal 
predvsem po študijski literaturi in literaturi,
povezani s športom. Tako kot večina kole-
sarjev imam tudi sam knjigo Lancea Arm-
stronga, pa je nazadnje nisem prebral, ker 
so mi kolegi že vse povedali.” 

A. H., foto: G. K., T. D.
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Ljudje in dogodki
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Inštitut Krog Terapevtski cen-
ter v Kranju vodi psihologinja
Janja Frelih Gorjanc. ”Ob od-
prtju inštituta v Kranju pred ne-
kaj leti smo se ukvarjali samo s
programi za preprečevanje nasi-
lja, ki smo jih izvajali za območ-
je cele Gorenjske. Program je
podprlo ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve in ga iz-
vajamo še danes, prostore pa
nam daje v brezplačen najem
MO Kranj. Kmalu smo svojo de-
javnost razširili, saj smo ugoto-
vili, da imajo ljudje še veliko
drugih stisk, od konfliktov v za-
konu, depresij do motenj hranje-
nja,” je povedala Gorjančeva.
”Srečanja potekajo v manjših
skupinah, v katerih je od pet do
deset udeležencev. Ne poudarja-
mo tega, kaj vse ni prav in kako
je vse narobe, ampak gre za igro
vlog, za pozitivno motivacijo.
Udeleženci povedo o sebi samo

toliko, kot želijo,” je poudarila
Gorjančeva, ki jo je pred leti
navdušila izrazita usmerjenost k
odnosom v tem terapevtskem
programu in za kar se je v Ljub-
ljani na teološki fakulteti v okvi-
ru specialističnega in doktorske-
ga študija tudi dodatno izobraže-
vala. Tak način dela, imenovan
sistemsko relacijska terapija, je
razvil in v Slovenijo (iz Ameri-
ke) prinesel frančiškan dr. Chri-
stian Gostečnik.

Oktobra bodo začeli s srečeva-
njem novih skupin v njihovih
prostorih v starem delu Kranja.
”Ena skupina bo odprtega tipa,
namenjena posameznikom, ki
želijo izboljšati svojo samopodo-
bo, dobili bodo tudi ogledalo,
kako jih doživljajo ljudje okrog
njih. Skupino bo vodil družinski
in zakonski terapevt Izidor Ga-
šperlin. Druga skupina bo skupi-
na za osebno rast in razvoj, v ka-

teri bomo telesno inteligenco
uporabili kot zemljevid do naših
čustev in se naučili, kako se so-
očiti s stresom. Skupina se bo
srečevala pod mojim vodstvom.
Načrtujemo tudi skupino za mo-
ške, naslovili smo jo kar Za žen-
ske prepovedano. Gre preprosto
za to, da se danes moški v čus-
tvenem svetu težje znajdejo in da
se zahteva od njih, da morajo
stvari povedati po žensko. Sku-
pino bo vodil družinski in za-
konski terapevt Ivan Platiša.
Imeli bomo še skupino za žrtve
zlorab, ki pa bo zaprta skupina,
saj udeleženci potrebujejo veliko
varnosti. Vse skupine se bodo

praviloma srečevale dvakrat na
mesec skozi celo šolsko leto,” je
povedala Gorjančeva. Skupine
so namenjene odraslim udele-
žencem, saj imajo za otroke po-
sebne programe po šolah. 

Nekateri še vedno raje poiščejo
individualno pomoč, čeprav se,
kot je povedala Gorjančeva, ta-
buji vse bolj rušijo: ”Meni je naj-
bolj pomembno in me kot tera-
pevtko najbolj izpolni, ko vidim,
da sem lahko sodelovala pri tem,
da je človek malce bolj srečen in
predvsem, da so srečni tudi nje-
govi otroci.”

Suzana P. Kovačič, 
foto: Tina Dokl

”Za ženske prepovedano”
To je naziv ene od jesenskih skupin oziroma delavnic, ki bodo potekale v kranjskem terapevtskem centru Krog.

Janja Frelih Gorjanc 
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Na kakšen način zdravimo 
bolezen, ki je še ni (I) 

”Zdravljenje bolezni, ki je še ni” je omenjeno že
v najstarejšem ohranjenem klasičnem delu o medi-
cini, namreč v Interni medicini Rumenega cesarja.
V poglavju imenovanem Dialogi, v delu Teorija o
usklajevanju štirih energij piše: ”Modrec ne zdravi
bolezni, temveč zdravi bolezen, ki je še ni. Ne ure-
ja kaosa, ureja ga, preden ta nastane.” V istem po-
glavju najdemo napotek, da bolezen zdravimo z
zdravili šele, ko opazimo prve bolezenske znake,
kakor tudi urejamo kaos, kadar opazimo prve zna-

ke zmede, vendar ne moremo kopati vodnjaka šele, ko smo žejni ali
kovati meča šele, ko smo soočeni z bojem. Razprava o pravočasnem
zdravljenju je ena temeljnih izhodišč tradicionalne kitajske medicine
(TKM), ki se je razvilo v samosvoj in kompleksen sistem zdravljenja.
Ideja o preventivnem zdravljenju, kakor to imenujemo danes, se je
skozi zgodovino postopoma dopolnjevala in izboljševala. Najdemo jo
domala v vseh klasičnih medicinskih razpravah.

Zdravljenje bolezni, ki je še ni, vključuje različne vidike prepreče-
vanja bolezni in postopnega zdravljenja bolezni. Z izrazom ”bolezen,
ki je še ni”, ne opredeljuje zgolj tistega stanja oziroma obdobja, ko se
bolezen še ni razvila, temveč s tem opisujemo tudi bolezen, ki je še v
napredovanju. V bolezni v napredovanju moramo po določenem si-
stemu prepoznavati potencialen razvoj bolezni ter predvideti simpto-
me, ki še niso opazni. Govorimo o različnih fazah razvoja bolezni: o
skritih simptomih, o simptomih, ki se kažejo zelo malo, o očitnih
simptomih, o tipičnih simptomih, o simptomih, ki puščajo trajne po-
sledice ter o skrajnih simptomih, ki ogrožajo življenje in so neozdrav-
ljivi. Celotni proces prepoznavanja nivoja razvoja določene bolezni je
vpet v zelo kompleksen sistem preprečevanja bolezni in zdravljenja v
različnih fazah razvoja bolezni.

Vredno je omeniti, da se ta ideja TKM v modernem času imenuje
tudi sekundarno ali preventivno zdravljenje. Pri preventivnem zdrav-
ljenju, sicer gre predvsem za zdravljenje prvih dveh faz napredovanja
bolezni, torej kadar govorimo o skritih simptomih ali simptomih, ki
se kažejo zelo malo, vendar ne moremo reči, da sodobno preventiv-
no zdravljenje vključuje vse vidike preventivnih principov zdravljenja
TKM. TKM lahko od drugih metod ločimo predvsem zaradi kom-
pleksnega sistema. V dveh naslednjih številkah Kranjčanke bomo po-
skušali opisati štiri temeljne principe tega sistema. 

1. Temeljni kamen trdnega zdravja je negovanje duha
Prvi kriterij, s katerim lahko določamo zdravstveno stanje določene

osebe, je njeno mentalno stanje. V klasičnih tekstih zasledimo izrek,
ki pravi, da ljudje, ki niso obremenjeni s slavo in dobičkom, ohranja-
jo pravilno energijo, zato jim njihova duhovna moč pomaga tudi pri
hitrejšem okrevanju in preprečevanju nastopa bolezni. Medtem pa
pretirana čustvena stanja, kot so veselje, jeza, skrb, premišljevanje,
žalost in strah stimulirajo stotero bolezni. Zato je temeljna metoda
preprečevanja bolezni pri TKM ravno posebna pozornost do mental-
nega zdravja. TKM pri pacientu nikoli ne zdravi zgolj telesa, tudi ka-
dar gre za popolnoma fizično obolenje, saj je psihološko stanje neloč-
ljivo od telesa, pravzaprav lahko rečemo, da je psiha temelj telesnega
stanja, zato je v mnogih ozirih še mnogo bolj pomembno od telesne-
ga zdravja, zato so nasveti, spodbujanje, tolažba in preusmerjanje po-
zornosti pri pacientu enakovredni drugim metodam zdravljenja.

Li Furu, doktor 
kitajske medicine

Dr. Li Furu - kitajska masaža, akupunktura, kiropraktika. 
Ljubljana, Preglov trg 15, torek in četrtek od 10.00 - 18.00. 

Kranj, Cesta 1. maja 51, ponedeljek, sreda, petek od 10.00 - 18.00. 
Telefon: 031/851-001, 04/233 18 81
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”V današnjem času otroci veliko časa preži-
vijo ob računalniku in televiziji, ki siromaši-
ta njihov domišljijski svet. Zmaji, vile in
škrati zanje živijo le v tujih filmih in v preve-
denih zgodbah, ne poznajo pa bogatega pri-
povednega izročila iz domačega okolja. V
gorenjskih splošnih knjižnicah smo se zato
odločili, da bomo letos naše mlade obisko-
valce opozorili na pravljice in pripovedke, ki
so nastale v naši bližnji okolici, v njih pa po-
gosto nastopajo domača pravljična bitja, kot
so sojenice, divji možje, samorog, dobre vile.
Na urah pravljic in na ustvarjalnih delavnicah
smo jih predstavljali otrokom ter jih spodbu-
jali, da so se vživeli v pravljične junake. Te
so potem narisali ali pa so pripovedko dopol-
nili in popravili po svoje. K sodelovanju smo
povabili tudi osnovne šole,” je povedala
Jana Zeni Bešter iz Osrednje knjižnice
Kranj. 

Septembra bodo te izdelke razstavili v
knjižnicah in podružnicah, obenem bodo pri-
pravili še nekaj prireditev. Tako bo od 15. do
30. septembra v preddverju Študijskega od-
delka Osrednje knjižnice Kranj razstava izdel-
kov otrok iz kranjskih in okoliških osnovnih
šol na podlagi izbranih pripovedk iz domače-
ga okolja. V sredo, 17. septembra, ob 19.30 bo

v Splošnem oddelku kranjske knjižnice prav-
ljičarka Anja Štefan pripovedovala gorenjske
ljudske pripovedke za odrasle. V sredo, 24.
septembra, ob 17. uri pa bo v Pionirskem od-
delku nastopilo Lutkovno gledališče Nebo s
predstavo za otroke Take ljudske.

”S predstavitvijo gorenjskih pravljic in pri-
povedk smo v gorenjskih splošnih knjižnicah
tudi želeli opozoriti na naše bogate zbirke
gradiva, ki se vsebinsko nanašajo na domače
okolje. To so domoznanske zbirke gradiva.
Knjige, časopisi, revije, plakati, razglednice,
zvočni in drugi zapisi, ki nastajajo na nekem
lokalnem območju ali se vsebinsko nanašajo
nanj, veliko prispevajo k prepoznavnosti tega
okolja in imajo dragoceno vlogo na področju
lokalne kulturne dediščine. V knjižnicah se
zavedamo, da nam v teh zbirkah marsikaj
manjka, zato prosimo vse avtorje in zbiralce,
da nam posredujete gradivo, ki je tematsko
vezano na Gorenjsko ali je avtor domačin.
Poskrbeli bomo, da bo to gradivo strokovno
obdelano in uvrščeno v domoznansko zbirko
ter tako dostopno najširši javnosti,” je še po-
vedala Beštrova. Lahko jih pokličete na tele-
fonsko številko 201 35 71 ali jim pišete na 
e-naslov: okk@kr.sik.si. 

Suzana P. Kovačič 

Pravljične poti na Gorenjskem
Tudi v Osrednji knjižnici Kranj mladim predstavljajo pravljice in

pripovedke iz domačega okolja. Domoznansko zbirko knjižničnega
gradiva pa želijo še obogatiti. 

Matic Katrašnik, 3.
razred: ”Težko sem že
čakal začetek pouka, da
bom videl stare prijate-
lje in spoznal nove. V
naši šoli mi je zelo
všeč, saj so učiteljice
zelo pridne in se veliko
naučimo.”

Žan Pogačnik, 1.
razred: ”Šola je v
redu. Igrali smo se in
dobili lizike. Bile so
zelo dobre. Upam, da
se bomo tudi v šoli še
vedno veliko igrali in se
tudi kaj naučili. Malo
že znam brati.”

Ines Lotrič, 1. raz-
red: ”Danes smo se
malo igrali s kockami,
kasneje pa se bomo
učili tudi brati in pisati.
Dobili smo pecivo in
korenček. Z mano v
šoli je tudi najboljša
prijateljica Jerca.”

Metka Herman, uči-
teljica 1. razreda:
”Lani sem prvič učila
na podružnični šoli in
to je nekaj najlepšega,
kar se mi je zgodilo.
Prej sem imela skoraj
trideset učencev v raz-
redu, zdaj pa le se-
dem.”

Veronika Potočnik,
mama dvojčic prvo-
šolk: ”Odštevali smo,
kolikokrat je še treba
spat, da gremo v šolo.
V šolo hodi tudi njuna
starejša sestrica, zato je
veselje, da sta postali
šolarki, še toliko več-
je.”

Mateja Rant, 
foto: Gorazd Kavčič

Matic Katrašnik

Žan Pogačnik

Metka Herman

Ines Lotrič

Veronika Potočnik 

Spet v šolskih
klopeh

Ob začetku šolskega leta smo obiskali
podružnično šolo v Podblici, ki jo letos
obiskuje 16 otrok. Prvi šolski dan je bil na-
menjen spoznavanju, otroci pa so se tudi
posladkali z lizikami.
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Novo šolsko leto se je že začelo in tudi le-
tos smo v Gorenjskem muzeju pripravili pe-
dagoški program za šolsko leto 2008/2009.
Najštevilnejši obiskovalci naših razstav so še
vedno učenci in dijaki, torej šolske skupine,
zato veliko pozornost in pestrost programa
pripravljamo prav za njih. Ob tej priložnosti
je naša muzejska pedagoginja Magda Zore še
bolj dodelala pedagoški program in za letoš-
njo šolsko mladino pripravila niz zanimivih
in privlačnih tem, o katerih se učenci lahko
poučijo na naših delavnicah.

Celodnevni kulturni dan v Kranju imeno-
van Prešernov kulturni dan, traja najmanj šti-
ri ure. Otroke (maksimalno število 120) se
razdeli v tri skupine; prva skupina ima voden
ogled Prešernovega spominskega muzeja,
druga skupina se odpravi v Prešernov gaj,
kjer je pokopan največji slovenski pesnik,
tretja skupina pa ima delavnico, kjer po vzo-
ru pesnikovega pisma staršem s peresom na-
pišete kratko pismo. 

Prešernov kulturni dan je izvedljiv tudi v
Vrbi in Doslovčah. Prva skupina obišče pes-
nikovo rojstno hišo, kjer je še posebej zani-
miva pesnikova zibelka, druga skupina pa
ima voden ogled Finžgarjeve rojstne hiše v
Doslovčah. 

Naravoslovno-tehniški dan v Kranju učence
popelje v čas najstarejše preteklosti in v čas
19. stoletja, ko se je v Kranju rodil Janez Pu-
har, izumitelj fotografije na steklo. Prva sku-
pina si bo v kleti Prešernove hiše ogledala
razstavo o življenju in delu Janeza Puharja,
prvega slovenskega fotografa in izumitelja
fotografije na steklo. Opisan in z ilustracija-
mi je prikazan Puharjev fotografski postopek,
ki do danes ni bil ponovljen in zato ostaja
rahlo skrivnosten. Kratko in jedrnato so
predstavljeni tudi začetki fotografije v toku

zgodovine, kar je danes, ko imamo skoraj vsi
digitalne fotoaparate in je fotografiranje pre-
cej olajšano in poenostavljeno, zelo zanimiv
prikaz za mladino. V okviru ogleda razstave
pa sledi delavnica Razvijanja črno-bele foto-
grafije. Učenci se bodo seznanili z osvetlje-
vanjem in razvijanjem ČG fotografij v foto-
grafskem laboratoriju, imenovanem temnica.
Vsak učenec si bo tudi izdelal svojo fotogra-
fijo, ki mu bo ostala za spomin na obisk mu-
zeja. 

Druga skupina si ogleda arheološko razsta-
vo Železna nit, kjer rešujejo delovne liste.
Drugi del ogleda arheološke razstave pa je
prirejen vašim željam: na izbiro sta delavnici
Tkanje ali Povratek v kameno dobo, lahko pa
se tudi odločite za vodstvo po starem mest-
nem jedru. 

Glede na to, da je Gorenjski muzej pokra-
jinski muzej, imamo dislocirane enote tudi v
Bohinju; Muzej Tomaža Godca v Bohinjski
Bistrici, Oplenova hiša pod Studorom in
Planšarski muzej v Stari Fužini. Kulturni in
naravoslovni dan lahko preživite tudi tu.
Maksimalno število učencev je 90, ki jih raz-
delimo v tri skupine; prva skupina gre na
ogled Oplenove hiše, ki je primer bivanjske
kulture Bohinjcev z začetka 20. stoletja, kjer,
po dogovoru, oskrbnik Gregor tudi zakuri na

ognjišču črne kuhinje; druga skupina si ogle-
da Muzej Tomaža Godca. Ime nosi po nekda-
njem lastniku, enem izmed organizatorjev t.
i. bohinjske vstaje leta 1941, ki je bil kot talec
ustreljen v Mauthausnu.

V muzeju si lahko ogledate dve stalni raz-
stavi: Usnjarski muzej je rekonstrukcija us-
njarske obrtne delavnice, ki je bila v hiši do
druge svetovne vojne in katere lastnik je bil
Tomaž Godec, ter Mali vojni muzej, ki prika-
zuje čas prve svetovne vojne. S številnimi
eksponati in dokumenti je na pretresljiv na-
čin prikazano tako življenje na sami fronti
kot v frontnem zaledju na območju Bohinja.
Tretja skupina si ogleda Planšarski muzej, ki
se nahaja v opuščeni vaški sirarni. V muzeju
je ohranjena prvotna sirarska delavnica z ori-
ginalnim sirarskim orodjem, kotli in pribo-
rom ter predmeti, ki so jih uporabljali plan-
šarji pri svojem delu v planini. Na ogled je
tudi lesen planšarski stan z notranjo opremo
s planine Zajamniki iz leta 1849.

V vsakem primeru se za vsako šolsko sku-
pino in za vsako stopnjo najde primeren pro-
gram, sicer ga pa lahko tudi prilagodimo. To-
rej, z veseljem vas pričakujemo in pohitite s
prijavami, saj Magdin telefon neprestano
zvoni. 

Jelena Justin, foto: J. Justin

Pedagoške aktivnosti
za novo šolsko leto

Najštevilnejši obiskovalci naših razstav so še vedno učenci in dijaki, zato v Gorenjskem muzeju veliko
pozornost in pestrost programa pripravljamo prav za njih.

Zibka pesnika dr. Franceta Prešerna 

Ambient dela postavitve stalne arheološke razstave Železna nit
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Judo je eden izmed najmodernejših siste-
mov napada in obrambe brez orožja. Razvil
se je sicer na Japonskem, korenine juda pa iz-
virajo iz borilne veščine, imenovane juijitsu,
za njegov nastanek pa je zaslužen dr. Jigoro
Kano, ki je proučeval starodavne borilne veš-
čine in povzel najboljše iz njih ter tako ustva-
ril novo borilno veščino, imenovano Kodo-
kan Judo. 

”Judo je, glede na število ljudi, ki se z njim
ukvarjajo, tretji šport na svetu, saj je prime-
ren za vse starosti, tako za ženske kot moške.
Smisel in namen juda je, da pridobimo na
miru, samozavesti, razsodnosti, zanesljivosti,
usposabljanju duha in telesa,” pravi Mateja
Šimenc, podpredsednica Judo kluba Triglav
Kranj, in pojasnjuje, da začetki juda v Kranju
sega v leto 1956, ko je bil ustanovljen Judo
klub Triglav Kranj. ”Od septembra 2007 klub
deluje na novi lokaciji Pokritega olimpijske-
ga bazena v Kranju, prej pa so treningi pote-
kali na PU Kranj, kjer so nam po 12 letih
medsebojnega sodelovanja enostransko odre-
kli gostoljubje. V ureditev novih prostorov
smo vložili veliko finančnih sredstev in pros-
tovoljnega dela, da je sploh možna vadba. Po-
goji niso idealni, čakamo na obljubo ministra
za obrambo, da bo v vojašnici Kranj nastal
center borilnih veščin,” dodaja Mateja.

Člani judo kluba Triglav Kranj nastopajo
na domačih in mednarodnih tekmovanjih.
Trenutno klub nastopa v drugi državni judo
ligi (ekipno tekmovanje), kjer so v minuli
tekmovalni sezoni osvojili peto mesto, letos
pa je njihov cilj uvrstitev v play off, med prve
štiri. 

”V klubu imamo okoli sto judoistov, večina
je mladih. Naš namen je namreč pritegniti
čim več otrok in jih naučiti zdravega načina
življenja in ukvarjanja s športom. Mladi ju-
doisti se učijo, kako se pravilno pade, vrže in
napade nasprotnika ter kako se brani. V sklo-
pu treninga se organizirajo tudi borbe, ker
tako vadijo za prave tekme. Tekem se udele-
žujejo že otroci stari, 7 let. Otroci se na tre-
ningu skozi igro učijo nove gibe. Med vadbo
razvijajo motorične sposobnosti, krepijo de-
lovne navade in pridobivajo občutek za pri-
padnost skupini,” pojasnjuje Mateja in doda-
ja, da je imel trener Brane Vuzem tudi kar
deset tekmovalcev in tekmovalk, ki dosegajo
najvišja mesta na državnih prvenstvih in
mednarodnih tekmah tako v svojih starostnih
kategorijah, kot tudi pri starejših.

Tako je Anka Pogačnik lani nastopila na
Evropskem kadetskem prvenstvu na Malti in
osvojila peto mesto ter s tem pridobila status
športnice perspektivnega razreda po kriterijih

Olimpijskega komiteja Slovenije ter tudi šti-
pendijo OKS. Prav tako je lani nastopila na
Evropskem festivalu mladih v Beogradu
(EYOF), že te dni pa jo čaka nastop na Mla-
dinskem evropskem prvenstvu na Poljskem.
Neja Šimenc je nastopila na Evropskem ka-
detskem prvenstvu v Sarajevu in ima status
športnice mladinskega razreda. Status športni-
ka mladinskega razreda imata še Miha Perha-
vec in Maja Povšnar, Maja pa je tudi kandi-
datka za nastop na kadetskem evropskem pr-
venstvu, ki bo prihodnje leto v Sloveniji. 

”Tudi nekateri mlajši tekmovalci v klubu
so med najboljšimi v Sloveniji, v klub pa
prav te dni vabimo nove mlade navdušence
za ta šport, ki bodo lahko obiskovali tečaje
borilnih veščin dvakrat na teden po eno uro.
Treningi bodo potekali na Pokritem olim-
pijskem bazenu v Kranju pod vodstvom
strokovno usposobljene trenerske ekipe, ki
jo vodijo priznani trenerji. Za vadbo juda
ne potrebujete predznanja, znanje, pridob-
ljeno s prakso v športnem boju z drugimi
tekmeci, pa je za vsakega zagotovo drago-
cena izkušnja,” še pravi Mateja Šimenc in
dodaja, da lahko več informacij o njihovem
delu in vpisu v tečaje najdete na spletni
strani: http://www.judotriglav.com/.

Vilma Stanovnik

Judo popularen tudi v Kranju
Kranjski judo klub je star že več kot pol stoletja, trenutno pa je za ta borilni šport, kjer naši tekmovalci

posegajo po vedno boljših uvrstitvah, vse več zanimanja tudi med mladimi.

Judoisti so oblečeni v judogi (kimono in hlače), ki je lahko samo bele barve. Obvezen del opreme je tudi pas. Barva pasu pomeni v judu stopnjo znanja in uspehov,
temnejša je barva pasu, višja je stopnja. Od leve: Branko Vuzem, Andraž Šparovec, Maja Povšnar, Neja Šimenc, Anka Pogačnik in Miha Perhavec.
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Letošnje leto bo zagotovo zapisano kot
eden mejnikov kranjskega nogometa. Komaj
16-letni Uroš Palibrk je namreč prestopil v
AC Milan ter postal član kadetske ekipe sve-
tovnih klubskih prvakov. Za klub, ki sodi
med pet največjih na svetu, se je odločil, po-
tem ko so ga opazili in v svoje vrste vabili
tudi Bolton, Chelsea, Lecce in drugi. S pred-
lani najboljšim strelcem 1. slovenske lige za
dečke in lani najboljšim strelcem lige za ka-
dete smo se pogovarjali pred odhodom v Mi-
lano.

V Kranju je ponudba športov za mlade
res velika. Zakaj si izbral nogomet?

”Že ko sem bil majhen, star komaj pet let,
sem hodil na kranjski nogometni štadion gle-
dat bratranca Nikolo, ki je treniral in nato ig-
ral za Triglav. Bil sem navdušen in to sem
počel lahko ure in ure. Imel pa sem tudi ne-
kaj prijateljev, ki so trenirali karate. Tudi jaz
sem hodil z njimi na treninge, vendar nikoli
nisem šel brez nogometne žoge. Dokler ni-
sem pustil karateja in začel hoditi zgolj k no-
gometu.”

Z leti si postal znan po svojih natančnih
udarcih z levico. Kako se je začelo?

”Začelo se je pravzaprav doma, ko sem že
zelo majhen zbijal lestence z levico.”

Torej straši niso nasprotovali, ko si se od-
ločil, da boš gole raje dajal pri nogometu?

”Nasprotovali res niso, celo spodbujali so
me. Tako me je oče Milko spremljal na tre-

ningih, tudi mami Milena mi je ves čas stala
ob strani. Celo starejša brata Miljan in David,
ki nista nikoli igrala nogometa, sta ponosna
na moje rezultate.”

Kaj ti bo ob odhodu iz tvojega prvega in
doslej edinega kluba najbolj ostalo v spo-
minu?

”Kljub temu da je Triglav majhen klub, ima
vse urejeno, kot je treba. Všeč mi je vzdušje,
predvsem pa mislim, da ima eno najboljših
nogometnih šol pri nas. Čeprav mnogi v Kra-
nju govorijo čez Triglav, pa je bilo za nas
mlade vedno zelo dobro poskrbljeno, vedno
sem imel dobre trenerje.”

Se še spomniš prvega trenerja?
”Seveda, vseh se dobro spomnim. Začel

sem pri Darku Grubaču na Osnovni šoli Ja-
koba Aljaža, ko sem prišel k Triglavu, je bil
moj prvi trener Aleš Kenda, za njim Gorazd
Kužnik, nato Erik Sedej, Jure Poljak in nazad-
nje Siniša Brkič.”

Si dijak kranjske ekonomske šole. Kako
bo s šolo, ko boš večino časa v Milanu?

”V Kranj bom hodil na izpite, delal bom
prek interneta in upam, da mi bo uspelo do-
končati tudi šolo.”

Že poznaš urnik v Milanu?
”Najprej me čakajo priprave z ekipo, nato

pa sredi septembra prve tekme.”
Vabili so te tudi iz nekaterih drugih tujih

in domačih klubov. Zakaj si se odločil prav
za Milan?

”Od Milana sem dobil najbolj konkretno
ponudbo, mislim, da so pokazali največ zani-
manja zame. Tudi jaz sem bil nad Milanom
navdušen, všeč pa mi je tudi, ker ni tako zelo
daleč od doma, vsega pet ur vožnje.”

Boš v Milanu sam?
”Prvo leto bo z menoj mami, nato pa se bo

ona vrnila in bom naslednji dve leti ostal
sam. Pogodbo imam za tri leta, ko se mi bo
iztekla, pa se bom odločal, kako naprej. Moja
želja je, da ostanem v Milanu in tam igram
tudi za člansko moštvo.”

Si tudi član mlade slovenske reprezen-
tance. Kaj ti to pomeni?

”Vedno, če so me poklicali, sem rad igral.
Tudi odslej bo tako, če me bodo le poklicali,
se bom odzval vabilu.”

Precej slavnih nogometašev je nizke ra-
sti. Ti najbrž še rasteš?

”Trenutno imam 175 centimetrov, kar je za
nogometaša res dovolj, vendar pa še rastem
in morda bom zrasel še kakšen centimeter.”

Kaj te sprosti pred treningi in tekmami?
”Rad imam glasbo vseh vrst, poleg tega rad

pogledam kakšen film, pa tudi za računalni-
kom preživim kakšno uro na dan.”

Kaj pa dekleta?
”Punce še nimam. Mislim, da bo za to še

dovolj časa.” 
Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Nekdaj lestenci, zdaj mreže
Uroš Palibrk je kot otrok s stropov rad klestil lestence, bil nato najboljši strelec mladih selekcij 
kranjskega Triglava, njegova natančna levica pa bo odslej tresla nogometne mreže nasprotnikov 

slovitega Milana.

Uroš Palibrk je pri komaj 16 letih odšel k slovitemu
Milanu.

Urošu sta srečno pot in uspešno nadaljevanje kariere zaželela tudi kranjski podžupan Igor Velov in 
predsednik kranjskega Triglava Brane Švegelj.
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Košarkarski klub Sava je v Stražišču or-
ganiziral zabavno-športno prireditev 24
ur košarke. Sodelovalo je osem ekip.

”Prireditev ima že več kot 30-letno tradi-
cijo. Dvanajsto leto zapored poteka v orga-
nizaciji Košarkarskega kluba Sava. Gre za
športno in družabno srečanje košarkarjev
različnih generacij.  Namen je druženje in
igranje košarke,” je povedal Matej Koz-
jek, glavni organizator prireditve, sicer

trener v KK Stražišče in vodja šole košar-
ke. 

Na 24 ur košarke je sodelovalo osem ekip,
od tega šest iz Gorenjske rekreativne košarkar-
ske lige in dve ženski ekipi, skupaj torej več
kot sto igralcev. ”Sistem igranja je tak, da eno
uro igraš in tri ure počivaš. V 24 urah je vsaka
ekipa prišla na vrsto šestkrat,” je pojasnil Koz-
jek. Zmagovalna ekipa je v tem času zbrala
več kot 1700 točk. Košarkarski maraton je bil

zanimiv tudi za gledalce. Kot pravi Kozjek, si
jih je prireditev skozi ves dan prišlo ogledat
okrog tisoč, ob polnoči, ko je potekalo tekmo-
vanje v metanju trojk, so jih našteli okrog 400
do 500. Trojke je po sistemu izpadanja metalo
32 posameznikov. Zmagal je domačin Jaka
Hladnik, član Parkljev, ki igrajo v 1.B sloven-
ski košarkarski ligi. V finalu je bil boljši od
Uroša Benedika iz KK Stražišče.

Maja Bertoncelj

Košarkarski maraton v Stražišču

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Jelena Justin

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Na prireditvi 24 ur košarke v Stražišču je nastopilo osem ekip. Srečali so se
košarkarji različnih generacij. / Foto: Matic Zorman

Najboljši v metanju trojk so bili (z leve): zmagovalec Jaka Hladnik, tretjeuvrščena
Jurij Stavrov in Nejc Čibej ter drugi Uroš Benedik. / Foto: Rok Klemenčič



K R A N J Č A N K A - 57

Rekreacija

Na letošnjem Rekreaturu, ekipnem kole-
sarjenju po Sloveniji, je sodelovalo 24 ekip.
Od 21. do 24. avgusta je potekal na trasi
Črnomelj-Podčetrtek-Žalec-Kranj.  

”Rekreatur 2008 je uspel. Bil pa je naj-
težji doslej, saj so kolesarji v štirih dneh
morali prevoziti 374 kilometrov dolgo tra-
so (Črnomelj-Podčetrtek-Žalec-Kranj) s
kar 4265 metrov višinske razlike. Svoje je
dodalo še vreme. V 2. etapi nas je ujelo ne-
urje in zato smo jo morali predčasno preki-
niti,” je povedal Andrej Zalokar, vodja
Rekreatura, ki poteka v organizaciji Studia
Oreh.

Zmagovalce Rekreatura, ekipo, ki se je naj-
bolj približala povprečnemu času, so tudi le-
tos razglasili na cilju na Glavnem trgu v Kra-
nju. V zmagovalne oranžne majice so oblekli
kolesarje ekipe Karantanija - Elisa, večinoma
sestavljene iz kolesarjev z Drulovke v posta-
vi Matjaž Jagodic, Ivo Udir, Miha Hvasti,
Miro Porenta in Matjaž Tavčar. Na Rekreatu-
ru so bili drugič, traso pa prevozili v času 21
ur, 13 minut in 49 sekund. 

Tretji Rekreatur je tako končan. ”Prvi je bil
večinoma speljan po Prekmurju, lanski po
Primorskem, letošnji po Beli krajini. Prihod-

nje leto se selimo na zahod Slovenije, trasa
pa je še skrivnost. Zaradi velikega zanimanja,
vseh prijavljenih ekip že letos nismo mogli

sprejeti, bomo spremenili tudi način prijave
ekip,” je napovedal Zalokar. 

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Najtežji Rekreatur doslej

PROŠPORT center, Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, 4000 Kranj | 04/231 02 40 | www.prosport.si

PROŠPORT center 
k e r  ž i v i m o  z d r a v o  . . .

Oranžne majice za ekipo Karantanija - Elisa, zmagovalce Rekreatura 2008

in nato vsak dan ob 18.30 in 19.30 med tednom, ter ob nede-
ljah ob 19. uri. JJooggaa je v centru novost, zato jo boste ves okto-
ber lahko vsako nedeljo ob 21. uri obiskovali brezplačno. 

ZA NAJMLAJŠE
◆ Cici plesne urice vsak torek in četrtek ob 15.30 - za otroke

vključno do petega leta starosti.
◆ telovadba za otroke vsak ponedeljek in sredo ob 15.30.
◆ otroške rojstnodnevne zabave - tri čudovite ure v telovad-

nici centra pod vodstvom animatorja (vključeni pizza in pijača).

TEDEN ODPRTIH VRAT

V času od 22. do 26. septembra 2008 pa bodo
vrata Prošporta široko odprta za vse 

obiskovalce. Vsak prvi obisk bo brezplačen, 
ob nakupu vstopnice pa vas čaka praktično darilo.

Prošport, ker živimo zdravo
V Prošport Centru v Stražišču pri Kranju se trudijo, da bi ljudem po-

kazali, kako naj s telesno vadbo, pozitivnim mišljenjem in ustrezno
prehrano zmanjšujejo stres ter tako uživajo polno in uspešno življenje. 

Center so v celoti prenovili in preuredili, na sezono pa so se dobro
pripravili. Za vaš uspeh je potrebna samo še volja in pot do Stražišča
na Jernejevo 12.

Pričakujejo vas wellness center s savnami (finska, aroma ter infra),
jacuzzijem, masažami (od klasične do športnih, antistresnih masaž,
anticelulitni tretmaji), solarijem in depilacijo, športna dvorana, ki je
primerna za različne športe (na voljo še nekaj prostih terminov v do-
poldanskem času) in športni bar z letnim vrtom in otroškimi igrali. V
njihovem fitnes studiu najdemo povsem nove trenažerje znamke Tech-
nogym. V treh po sklopih ločenih prostorih so izotonične naprave za
krepitev mišic, kardio naprave, s katerimi krepimo srčno žilni sistem in
izboljšujemo zmogljivost naših pljuč, ter proste uteži. S skupinskimi
vadbami (aerobika) v telovadnici Prošporta začnejo 22. septembra
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Pri Fordu so zaradi pozitivnega odziva na
konceptni avtomobil Iosis X, ki so ga pred
dvema letoma prikazali na avtomobilskem
salonu v Parizu, sprejeli odločitev za vstop v
razred športnih terencev s serijskim mode-
lom. Ta nosi za slovenski jezik zanimivo ime
Kuga, avtomobil pa je že dodobra ”okužil”
kupce v nekaterih evropskih državah. Kugina
zunanjost izraža Fordovo privrženost kinetič-
nemu oblikovanju, sicer pa gre za postaven
manjši športni terenec, ki bo posegel med že
kar številne tekmece, ki prihajajo tako z ev-
ropskega kakor tudi z azijskega dela planeta.
Kuga se ob dolžini 4,44 metra ponaša s pros-
torno notranjostjo in povprečno velikim prt-
ljažnikom, ki ga zapirajo deljena vrata, tako
da je mogoče ločeno odpreti samo zgornji
del ali celotna. V notranjosti je že znano no-
tranje okolje s preglednimi merilniki in logič-
no razporejenimi stikali, za nameček pa je pri
oblazinjenju sedežev in notranjih oblogah ne-
kaj športnih poudarkov.

Pogonski stroj je trenutno samo 2,0-litrski
turbodizelski štirivaljnik s 100 kilovati (136
KM), ki Kugo v 10,5 sekunde požene do hi-

trosti 100 kilometrov na uro, pri najvišji hi-
trosti pa se kazalec ustavi na številki 180. Po
tovarniških obljubah je povprečna poraba 6,5
litra plinskega olja na 100 kilometrov. Neko-
liko kasneje bo Kuga imela še 2,5-litrski tur-
bobencinski petvaljnik. Pogon je lahko spe-

ljan le k sprednjim kolesom, na voljo pa je
tudi različica s štirikolesnim pogonom, pri
kateri za porazdelitev navora na kolesa skrbi
Haldex sklopka. Osnovna različica je pri nas
naprodaj za 25.500 evrov. 

Matjaž Gregorič

Pozor, prihaja prijetna bolezen
Ford prihaja na slovenske ceste z novim športnim terencem Kugo.
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Japonska Toyota bo pod reflektorje oktobr-
skega pariškega avtomobilskega salona pri-
peljala kar tri sveže modele. Na evropske ce-
ste bo zapeljala tretja generacija modela
Avensis, ki bo izžarevala atletski in uglajen
videz. Novo podobo bodo zabelili močnejši
in okolju bolj prijazni motorji in izboljšana
kakovost ter popolnejši nivoji opreme, ki naj
bi Avensisa ponesli proti razrednemu vrhu

Poleg tega bo na evropskih tleh prvič pred-
stavljena težko pričakovana serijska izvedba
modela novega najmanjšega Toyotinega mo-
dela IQ, ki je bil v oblikovni fazi pred tem
prikazan na spomladanskem ženevskem av-
tomobilskem salonu. Z dolžino treh metrov,
IQ ni le eden najmanjših štirisedežnikov,
temveč tudi resen vozni stroj, ki ga odlikuje-

jo nizki nivoji emisij CO2, ki se začnejo že
pri 99 gramov na kilometer. Potniki bodo za-
ščiteni s številnimi elementi aktivne in pa-
sivne varnostne opreme, vključno s svetovno
novostjo, zračnimi zavesami, ki so namešče-
ne za zadnjimi sedeži. 

Tretji vrhunec Toyotine jeseni bo predstav-
ljal model Urban Cruiser z 1,4-litrskim dizel-
skim motorjem D-4D in pogonom na vsa šti-
ri kolesa (AWD), ki je pravzaprav nekakšen
mestni terenec. S svojim robustnim zunanjim
videzom, izpopolnjeno varnostno opremo in
okoljsko naravnanim motorjem bo Urban
Cruiser resen tekmec v svojem razredu. 

Te tri svetovne premiere sicer označujejo le
prihod številnih novih modelov in inovativ-
nih tehnologij na obzorju, napovedujejo pri
Toyoti. 

Matjaž Gregorič

Jesen prinaša številne sadove
Na letošnjem pariškem avtomobilskem salonu bodo premierno predstavljene tri Toyotine novosti.

Toyota Avensis

Toyota Urban Cruiser Toyota IQ

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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KRANJ - 
KOLEDAR PRIREDITEV 
SEPTEMBER 2008
TIC Kranj, Koroška cesta 29, Kranj
tel: 236 30 30, fax: 236 30 31, e-pošta: td.kranj@siol.net
ODPRTO VSAK DAN OD 8.00 DO 19.00
SOBOTE, NEDELJE ZAPRTO

TURISTIČNO DRUŠTVO KRANJ
Glavni trg pri vodnjaku
Vsako soboto od 8. do 13. ure:
13. 9. Dan gobjih jedi
20. 9. Etnološki dan
27. 9. Dan kmetov in izdelkov s kmetij
Vstopnine ni.

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, www.tourism-kranj.si, 
Glavni trg 2, tel. 04/238 04 50, 04/238 04 51
Kranjska hiša:
1. - 29. 9. vsak ponedeljek od 18. do 20. ure učne ure 
meditacije (organizira Budistični center Maitreja)
26. 9. ob 17. uri Svetovni dan jezikov
27. 9. ob 10. uri Svetovni dan jezikov

Glavni trg pri vodnjaku:
Vsak četrtek od 17. do 19. ure: ekološka tržnica 
Vstopnine ni.

OKC KRICE KRACE, Glavni trg 22, tel. 040/230 567; 
v sodelovanju z Zvezo ustvarjalnih društev Kranj

GRAD KHISLSTEIN, tel./fax 0597/400 37, 040/756 758
e-pošra: lg-kranj@volja.net
http://www.lgkranj.com

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, tel. blagajne: 04/201 02 00
(od 10. do 12. ure ter uro pred začetkom predstave)
26. 9. ob 19.30: Henrik Ibsen, Hedda Gabler
(abonma petek 1, izven in konto)
27. 9. ob 19.30: Henrik Ibsen, Hedda Gabler
(premiera)

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
Muzejska vitrina Kuj železo, dokler je vroče (do konca sep-
tembra)
Avantgardna razstava Kvadrat elipse (do konca septembra)
19. 9. ob 19. uri odprtje likovne razstave Janeza Lenassija
Vstopnina: 2,3 evra. Vodeni ogledi po predhodnem dogovoru.

PREŠERNOVA HIŠA, Prešernova 7
odpiralni čas: torek - nedelja od 10. do 18., ponedeljek ZAPRTO

Stalna razstava Dr. France Prešeren - življenje in delo
Razstava del Janeza Puharja, izumitelja fotografije na steklo;
odprto do nadaljnjega
Vstopnina: 2,3 evra. Vodeni ogledi po predhodnem dogovoru.

Galerija Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernove-
ga 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 Prešer-
novega sklada
Vodenih ogledov ni. Ogledi so brezplačni.

GOSTILNA STARI MAYR, Glavni trg 16
Stalna razstava Prešernove poezije v sliki akademskega 
slikarja Milana Batiste
Vstopnine ni. Ogled je mogoč od 8. do 22. ure.

ATELJE PUHART, Tavčarjeva 10, www.puhart.si
odprto ob sredah, petkih in sobotah
20. 9. ob 10. uri likovna delavnica Ob vodnjaku s Trubarjem
(lokacija Glavni trg, v primeru dežja Kranjska hiša)

GALERIJA KRANJSKE HIŠE
24. 9. ob 17. uri razstava fotografij Draga Baca za knjigo
Kranj, iz Zbirke kulturnih in naravnih spomenikov Slovenije
(izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
Več informacij na www.puhart.si, www.tourism-kranj.si

CAFE GALERIJA PUNGERT
www.drustvo-pungert-kranj.si

IZLETNIŠKI ODSEK PRI PD ISKRA KRANJ, tel. 04/207 30 94,
041/734 049 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ, tel. 04/236 18 70
11. 9. planinski izlet Prtovč-Ratitovec-Pečana-Prtovč
16. 9. kolesarski izlet Kranj-Smlednik-Šmarna gora-Šmartno-

Kranj
18. 9. pohodniški izlet Stara Pokljuka-Pokljuška soteska
25. 9. planinski izlet Izvir Hublja-Sinji vrh
30. 9. kolesarski izlet Kranj-Šk.Loka-Puštal-Sv. Andrej-Šk.

Loka-Kranj

PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ, Koroška 27, tel. 04/236 78
50, 041/636 007
14. 9. Zaključek poletne sezone na Ledinah
20. 9. Konj čez varvanje
27. 9. Žiri-Vrsnik-Ledine-Breznica-Žiri

JAMARSKO DRUŠTVO CARNIUM, Skokova 6, tel. 237 35 20
19. 9. ob 18. uri ogled kranjskih rovov
20. in 27. 9. ob 10. uri ogled kranjskih rovov (zbor pred
Kranjsko hišo, Glavni trg 2)
Informacije tudi pri Zavodu za turizem Kranj. 

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU, Maistrov trg 11,
tel. 041/891 832
15. - 18. 9. Teden odprtih vrat (brezplačna vadba joge)

OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ
Študijski oddelek
V avli Študijskega oddelka je na ogled razstava o ustvarja-
nju Franca Pibernika ob njegovem 80. rojstnem dnevu, v
mali vitrini pa razstava v spomin kranjskemu pesniku Marija-
nu Štancarju Monosu

Pionirski oddelek
Razstava v spomin Branetu Demšarju in Leopoldu Suhodolča-
nu, ki bi v avgustu dopolnila 80 let, in razstava knjig z ilustra-
cijami Marije Vogelnik

KULTURNI DOM PREDOSLJE
www.kud-predoslje.si
14. 9. ob 19.30 zaključek Zoisovih kulturnih dni in zaključna
predstava Lumpacivagabund

TURISTIČNO DRUŠTVO KOKRICA
www.turisticnodrustvo-kokrica.si
13. 9. pohod po mamutovi deželi (med 9. in 10. uro pred 
Mercatorjem na Kokrici) 
V septembru ličkanje koruze - prikaz starih ljudskih običajev
ob pospravljanju in ličkanju koruze

KLUB ŠTUDENTOV KRANJ, Glavni trg 20, tel. 23 60 630
13. 9. ob 21.00 Večeri z okusom pod marelo - Adi Smolar
(Klubar)

AKD IZBRUH, Sorška 7
20. 9. Stand up kommedy, DJ Mexx, Aneurla, Ryden
26. 9. Edo Maajka (BiH)
27. 9. Gatuzo, The real things

GALERIJA DALI, Stritarjeva 5
www.galerijadali.si
Vsako nedeljo od 20. naprej družabni plesi.
Vsako soboto od 10. do 12. ure: otroške delavnice.

PLESNA ŠOLA URŠKA, Slovenski trg 7
Vsako soboto ob 21. uri: Urškini plesni večeri

RAZSTAVE

ŠPORT, IZLETI, REKREACIJA

DRUGE PRIREDITVE

INFORMACIJE O KRANJU DOBITE
TUDI NA PORTALU

www.turisticnodrustvo-kranj.si/prireditve
in www.slovenia-tourism.si

V NAŠEM INFO SREDIŠČU IMAJO OBISKOVALCI MOŽ-
NOST UPORABE INTERNETA IN ELEKTRONSKE POŠTE

LUTKOVNE PREDSTAVE
PREDSTAVE ZA OTROKE 

PRIREDITVE, SEJMI

GLEDALIŠČE
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Stonoge brez meja in druge 
Kranjski golfisti žal niso obdržali pokala doma, Stonoge so pristale ne drugem mestu, Helena Blagne

Zaman se je vrnila iz turneje po Avstraliji, barka Meja je spet vozila soustvarjalce akcije Naj kopališče,
Balkanika Core gostila tuje in domače bende, Joške v’n so vse večkrat zvezde večera, Bohinjska kresna

noč pa je privabila številne Kranjčane, ki so pred kratkim dobili tudi nov frizerski salon s teraso.

Ob desetletnici kluba Golf&Country Kranj so na 
Kraljevem igrišču Bled pripravili že drugo odprto 
prvenstvo Kranja v golfu. Prehodni pokal je šel na
Štajersko. Družina Žepič (Alenka, Teodor in otroka
Matic in Žiga) se je odlično zabavala, sploh pa sta
otroka navdušena golfista.

Desetletnice G&C kluba Kranj so se udeležili tudi
Zaplotnikovi. Luka smo za las zgrešili, na fotografiji
pa sta Mojca in najstarejši sin Nejc. 

Kranjska skupina Joške v’n (Džoko, Aljaž, Teran in
Tomc) je bila ustanovljena leta 2003. Fantje igrajo
kvalitetno slovensko glasbo 80/90-ih let.

Brane in Bernarda Lotrič (Avtošola B&B) sta se
takole zavrtela na Bohinjski kresni noči. 

Na barki Meja smo tokrat srečali tudi odgovorno
urednico Radia Kranj - tokrat v mlajši družbi, Sonjo
Zaplotnik. 

Alenka Brun, foto: Gorazd Kavčič, 
Tina Dokl, Kaja Pogačar

Na že desetih Igrah smeha in veselja na tržiškem
bazenu so Kranjčani (ekipa Stonog) med šestimi
gorenjskimi ekipami osvojili drugo mesto.

Gornjesavska cesta v Kranju je dobila nov frizerski
salon, čigar ime zveni zelo ‘freš’, šefica Špela Frelih
Cvijič pa rada hudomušno pove, da ima njihov salon
kar teraso.

Pevka kranjske punk’n’roll skupine Drek v Pest 
Katja. Nastopili so na četrtkovem večeru festivala
Balkanika Core v Izbruhovem bazenu, naslednje dni
pa se je festival selil na Metelkovo. 

Helena Blagne Zaman se vsako leto odpravi na
turnejo v Avstralijo. Letos je ostala tam mesec in
pol, na brniškem letališču pa smo jo še polno vtisov
srečali pred dobrimi štirinajstimi dnevi. 



V domu in tudi v službi boste imeli zelo mirno si-
tuacijo, zato se boste lahko v večji meri, kar je

bilo v zadnjem času nemogoče, posvetili samo
sebi, svojim interesom in notranjemu duhu, ki je ravno tako
pomemben kot človek sam. Občutek miru vam bo dobro
del. 

RIBI 20. februarja – 20. marca

Še bolj bi lahko poslovno uspeli, če bi resnično
spremenili svoj osebni način življenja. Prednost

velikokrat dajete nepomembnim stvarem, za pomembne pa
vam zmanjka časa, oziroma jih spregledate. Neka situacija
vam bo dala veliko misliti in sprememba je tu, prej, kot si mis-
lite.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

V tem mesecu se vam bo marsikaj spremenilo na
boljše. Poslovno boste kar se da uspešni, saj ste
si nabrali novih moči. Spoznali boste kar nekaj no-

vih prijateljev in imeli boste tudi čudovito možnost, da se za-
ljubite, kar je vsekakor dobrodošlo. Malce vas bo zmotil ob-
čutek, da vam zavidajo.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Če boste hoteli poslovno uspeti, je nujno potre-
ben nov zagon in velika moč. Le če se boste po-

trudili, se vam bo maksimalno obrestovalo. Na čus-
tvenem področju boste srčno osebo malce razočarali, saj bo
v danem trenutku pričakovala več, kot boste nudili. Vsaka
stvar ima svoj razlog.

LEV 23. julija – 23. avgusta

V tem mesecu še posebej bodite pazljivi, da vas
ne bo zaneslo pri obljubah, ki jih, kljub tem da bi

še bolj radi, ne boste mogli uresničiti. Če se boste
preveč igrali s čustvi drugih ljudi, se lahko sami tako zaplete-
te, da dolgo ne boste videli izhoda. Pričakujte finančne spre-
membe, ki vas spravijo v zelo dobro voljo.

RAK 22. junija – 22. julija

Izkoristili boste še zadnje dneve dopusta in se na
celi črti predali zabavam in uživali do vseh mej.

Ker pa ste po naravi zelo radi na trdnih tleh, si bo-
ste naredili tudi temeljit načrt za prihodnost, brez katerega ne
morete imeti trdne sedanjosti. Prejeli boste novice, ki jih že
dolgo čakate.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Dovolj vam bo, da se smilite sami sebi in iščete
okoli samo take, ki jim je boljše kot vam. Zavihali

boste rokave, se podali iz ozadja in naredili čisto
vse, da se boste rokovali s srečo in jo za nekaj časa tudi ob-
držali. Na ljubezenskem področju boste večkrat v tem mese-
cu presenečeni. 

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Čustveno boste postajali malce negotovi, in strah
vas bo, da ste se prehitro in napačno odločili. Vse

boste dobro rešili, le glejte, da ne boste trošili
energije tam, kjer to sploh ni potrebno. Sami sebi boste za-
čeli posvečati več pozornosti in ne bo vam žal. Imejte sami
sebe najbolj radi in ne boste se več počutili tako osamljeno.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Zaslužka boste zelo veseli in s tem boste dobili
tudi zagon za nove ambicije. Zna pa se zgoditi, da

vam čisto vsi ne bodo privoščili vašega veselja in
dobre volje, zato bodite pripravljeni na obrambo, saj znate biti
z jezikom zelo ostri. Prevečkrat pozabite na športno aktiv-
nost, ki bi vam zelo koristila. Na splošno se vam obeta veliko
sprememb.

BIK 22. aprila – 20. maja

Izkoristili boste čisto vse ugodnosti, ki se vam
bodo ponujale v tem mesecu. Ker ste navajeni,

da v takem primeru dajete prednost drugim, se zna
zgoditi, da se boste komu zamerili. Zaradi tega se ne boste
kaj preveč obremenjevali, saj je sedaj končno prišel vaš tre-
nutek. V sredini meseca bodite previdni pri financah.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Veliko se boste posvečali svojim hobijem in ujeli
še zadnje trenutke zasluženega dopusta. Izkori-

stili boste tudi ugoden vpliv planetov, za kar vam v
nobenem primeru ne bo žal. Čeprav se vam bo poslovno vse
zdelo v redu, bodite vseeno previdni, saj se nikoli ne ve vse-
ga. V ljubezni se vam obeta presenečenje.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Vedno bolj hrepenite po ljubezni, toda vse prema-
lo naredite, da bi bili srečni. Vse kar je bilo slabe-

ga, je v glavnem že za vami, zato se nehajte ukvar-
jati s preteklostjo, saj s tem zapirate vrata prihodnosti, ki ko-
maj čaka na vas. Včeraj je že preteklost, jutri je prihodnost.
Pozitivno vas bodo presenečali tisti, od katerih to najmanj pri-
čakujete.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Sestavila: Tanja - 040 514 975Horoskop
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