
December 2022
ŠTEVILKA 12

V Kranju dobro
v srcu mislimo
STRAN 10

Nagradi za življenjsko
delo
STRAN 15

Triglavani so prvakom
pokazali zobe
STRAN 28

Na Kokrici je bilo spet
kot nekoč
STRAN 44

Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

Pregled in očala  
kot na napotnico

do

ceneje
101 €



2 Oglasi  

Art optika Kranj vas vabi na ogled  
nove kolekcije očal in pregled vida.

Obenem vsem obstoječim  
in novim strankam voščimo srečno, 
razigrano in zdravo novo leto 2023!

Se vidimo!

ART OPTIKA D.O.O., GORIŠKA CESTA 78, AJDOVŠČINA

Čokolada je prijetna razvada ob vseh 
priložnostih – z okusom, ki nas objame 

in poboža. Tista hrana za dušo,  
ki nas vedno razume in potolaži. 

Košček za potešitev lakote,  
še en košček za energijo in eden  

za nasmeh … Zate in zame. Vsak dan.

Čokolada Mame Paule je zagotovo lepo in izvirno osebno ali poslovno 
praznično darilo, ki s svojo osebno noto navdušuje in razveseljuje prav 
vse ljubitelje te nežno sladke pozornosti. Prav tako kot mi sta nad temi 
sladkimi dobrotami navdušena tudi Božiček in dedek Mraz.

Na www.mamapaula.si naročite:
·  čokoladne tablice brez ali s posipom,
·  Choco ami,
·  Paulice,
·  suhe fige s čokolado,
·  čokolade z ročno napisanim posvetilom,
·   personalizirane čokolade z vašim  

logom in embalažo.

Šengar, d. o. o.
Čokoladnica Mama Paula, Britof 27

031 565 223
www.mamapaula.si

hana.kotar@mamapaula.si
BF in IG: mamapaulacreations

V drugi polovici decembra nas najdete tudi v centru Kranja na 
prazničnem sejmu in v Qlandii Supernovi Kranj, kjer se boste lahko 
posladkali ali pa našli najslajša praznična darila za vaše najdražje.
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Andreja Košir / Foto: Tina Dokl

Bolezen me ne omejuje
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Andreja Košir s Podreče, že od malega velika športna navdušenka, se je kljub 
multipli sklerozi odpravila v televizijsko športno preizkušnjo Exatlon in 
dokazala, da zanjo ni ovir.

Andreja Košir je 41-letna ma-
mica dveh otrok, po pokli-
cu pa frizerka, ki si življenja 

ne predstavlja brez vsakodnevnega 
gibanja in športa: borilnih veščin, 
plezanja, joge, plesa ob drogu, hoje 
v hribe  ... Čeprav so ji pred štirimi 
leti odkrili multiplo sklerozo, ostaja 
nadvse optimistična in ne želi, da 
bi jo avtoimunska bolezen, ki priza-
dene osrednje živčevje, za karkoli 
prikrajšala. Tako se je odpravila tudi 
v Exatlon, kjer se je na zahtevnih po-
ligonih borila devet tednov, in vsem 
dokazala, da zmore ...

ͰͰ Konec novembra smo dobili nova 
zmagovalca Exatlona, vi pa ste bili 
po mnenju mnogih moralna zmago-
valka. Kako to, da ste kljub bolezni 
šli v šov?

Že lani, ko smo z družino gledali 
prvo sezono, sem razmišljala, kako bi 
jaz »letela« čez poligone. Prijavil me je 
partner Sandi, a mi tega ni povedal, 
tako da me je klic ustvarjalcev šova 
presenetil. In sem si rekla, zakaj pa 
ne. Zakaj točno, niti ne vem, morda 
je bilo v ozadju dejstvo, da mojo dru-
žino, sploh mamo in očeta, nenehno 
skrbi zame, odkar so mi odkrili mul-
tiplo sklerozo. Skrbi jih, ker hodim v 
hribe, prosijo me, naj bom pazljiva … 
Prepričevati jih moram, da se dobro 
počutim, da zmorem, in mislim, da 
sem jim še z Exatlonom na neki na-
čin želela dokazati, da zame ni ovir. 
Preizkušnja je bila težka, a sem se ve-
liko naučila o sebi. Zelo sem ponosna, 
da sem šla tudi skozi notranje borbe 
sama in iz šova prišla še močnejša. 
Še dodatno sem potrdila, da res lahko 
dosežem vse. Volja je tista, ki šteje.

ͰͰ Tekmovali ste v težkih razme-
rah; v Dominikanski republiki je 
bilo vroče, snemanja so bila dol-
ga, na poligonih stresno. Kako ste 
zmogli vse to?

Bilo je kar nekaj dejavnikov, ki 
bi lahko sprožili zagon bolezni; naj-
hujša sta bila naval adrenalina pred 
vsako tekmo in visoka temperatura 
ozračja. Najpomembnejše je bilo, da 
se mi je uspelo kontrolirati, da sem 
se umirila in spremenila način diha-
nja, drugače bi bolezen prevladala. 
Bil je velik izziv, ki se ga takrat niti 
nisem dobro zavedala. Zdaj, ko sem 
doma, se še sama čudim, kako mi je 
to sploh uspelo.

ͰͰ Kljub tveganim situacijam ste se 
vseeno odločili za odhod v šov?

Ne razmišljam kaj dosti o priho-
dnosti. Vedno si rečem, da bom po-
skusila, sicer pa sem najraje v sedan-
josti, v danem trenutku in izhajam iz 
njega. Sem tudi inštruktorica preži-
vetja v naravi, tam sem se naučila, 
da znam živeti malo drugače.

Sem pa že v prvi oddaji na poli-
gonu Apokalipsa, kjer sem dvakrat 
zmagala, dobila potrditev, da sem 
točno tam, kjer moram biti. Prej sem 
malo dvomila o tem, ne nazadnje so 
bili drugi tekmovalci precej mlajši. 
Prvi poligon se mi je najbolj usedel 
v srce, čeprav se je prav tam zgodilo 
največ poškodb.

ͰͰ Vi ste jo k sreči odnesli brez več-
jih poškodb …

Teh sem se najbolj bala in sem 
bila na vsakem poligonu ena naj-
bolj previdnih. Bala sem se, da bi mi 
spodrsnilo, da bi se udarila ali si kaj 
zlomila. Ob odhodu mi je Sandi rekel 
samo, naj pridem cela nazaj. (smeh) 
Sem pa enkrat trčila s tekmovalko iz 
nasprotne ekipe in me je odbilo dva 
metra globoko, nakar zaradi šoka 

in adrenalina nisem več čutila nog. 
Takrat mi je bilo najtežje, ko nisem 
vedela, ali se mi bo ta občutek povr-
nil ali ne.

ͰͰ Z ekipo ste precej časa preživeli v 
skromni baraki. Kako je bilo bivati v 
njej?

Kot inštruktorica preživetja v na-
ravi, kjer se moraš znajti brez vsega, 
se mi je baraka zdela prav luksuzna. 
Meni ni bilo nič hudega, v naravi mi 
je bilo lepše, več svobode je bilo kot 
v vili. Tam je bilo udobje za telo, v 
baraki pa za glavo – in lahko mar-
sikaj razčistiš. Baraka je bila tudi 
večja preizkušnja, prepoznaš svojo 
vzdržljivost, je pa seveda odvisno, 
kaj posameznik išče. Jaz sem našla 
veliko.

ͰͰ Kako težko je bilo dobra dva me-
seca zdržati brez družine?

To je bilo najtežje. Sploh ne vem, 
kako sem zdržala. Včasih sem se 
tudi umaknila na samo in potočila 
nekaj solz, da mi je bilo lažje. Sicer 
pa si niti nisem smela preveč dovo-
liti razmišljati o tem, ker bi me čisto 
sesulo.

Ana Šubic

Ne dovolim, da me to 
definira v življenju, da me 
bolezen omejuje, čeprav ne 
morem reči, da ne pomislim, 
da me nekje v ozadju še 
vseeno spremlja multipla 
skleroza in da se lahko kaj 
zgodi. Odločila sem se, da 
ne bom v vlogi žrtve, in se 
naučila, kako se v kritičnem 
trenutku umiriti, zadihati in 
premagati strah.

Bolezen me ne omejuje
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ͰͰ Dobivate veliko odzivov?
Ogromno. Mnogi, tudi oboleli 

za multiplo sklerozo, mi pišejo in 
čestitajo za pogum, da sem jim v 
navdih, čeprav se sama tega niti 
ne zavedam. Ustavijo me tudi mi-
moidoči, ogromno je podpore ot-
rok, ki se želijo slikati z mano in 
me prosijo za avtogram. Mi pa zelo 
veliko pomeni tudi, da pristopijo 
mamice mojih let in mi čestita-
jo, da sem nas dobro zastopala, in 
prav tako starejši, ki so mladi po 
srcu in mi z nasmehom sežejo v 
roko in čestitajo.

ͰͰ Zasledila sem, da vas kamere v 
Exatlonu niso kaj dosti motile, saj ste 
jih vajeni še iz časov, ko ste se pre-
izkusili kot televizijska voditeljica in 
fotomodel.

Res je. Če si tak, kot si tudi sicer 
in ničesar ne skrivaš, te kamere ne 
motijo.

ͰͰ Menda ste v mlajših letih osvojili 
precej lepotnih naslovov …

Drži, ponosna sem tudi na to ob-
dobje. Je bilo pa včasih drugače in 
si se moral najprej dokazovati na le-
potnih tekmovanjih, da si lahko šel 
na kakšno modno revijo. V te vode 
me je zaneslo tudi dejstvo, da sem 
bila zelo vpeta v borilne veščine in 
sem, ko sem imela 15 in več let, ne-
kako hotela poudariti ženstvenost 
v sebi, ker sem vedela, da jo imam. 
Koliko lepotnih naslovov imam, ne 
vem točno; mami pravi, da jih imam 
trinajst – in bo verjetno držalo. Bila 
sem mis Ljubljane, mis športa, mis 
Casino International … Z nastopi na 
lepotnih tekmovanjih sem postopo-
ma dobila priložnosti tudi kot foto-
model, prišla sem tudi do naslovnic 
in snemanja reklam.

ͰͰ Šport vas spremlja že od malega, 
kajne?

Že v vrtcu sem začela trenira-
ti gimnastiko, a me ni najbolj pri-
tegnila. V kasnejših letih sem se 
začela navduševati nad borilnimi 
veščinami; oče in starejši brat, ki 
je že treniral judo, sta si namreč v 
videoteki izposojala filme z Bru-
ceom Leejem in Jeanom-Claudom 
Van Dammom. Pri desetih letih 
me je tako povsem prevzel karate. 
Mami ni bila navdušena, bolj me je 
videla v plesu, tako da me je na prvi 
trening peljal oče. Kasneje sem v 
karateju dosegla tudi svoj največji 
športni dosežek: naslov državne 
prvakinje v borbah, bila sem tudi 
državna reprezentantka. Ljubezen 
do borilnih veščin traja še danes, 
še vedno treniram karate, kickboks, 
taekwondo, zaradi družine sicer ne 
več tako aktivno kot včasih. Tre-
nirati sem začela še plezanje, ples 
ob drogu, jogo, zelo rada plešem in 
grem v hribe. Vsaj enkrat tedensko 
sem na dvatisočaku. Vsak dan na-
redim nekaj zase, če drugega ne, 
grem vsaj v telovadnico v kleti ali 
pa na sprehod v gozd. Brez gibanja 
bi mi nekaj manjkalo.

Andreja Košir: »Razmišljam tudi o svoji knjigi 
in počasi že sestavljam in zapisujem misli v 
beležko.« / Foto: Tina Dokl

Zjutraj sem se zbudila in 
nisem več videla na levo 
oko. Sprva sem krivila 
utrujenost, a ni minilo, zato 
sem poklicala zdravnico. 
Najprej sem pomislila, da 
imam v glavi tumor ali da 
je kaj narobe z očesom, 
a očesni kirurg ni odkril 
ničesar. S kasnejšimi 
pregledi so mi postavili 
diagnozo multipla skleroza.



Pogovor 7 

ͰͰ Kdaj ste začutili, da z vašim 
zdravjem ni vse v redu?

Pred dobrimi štirimi leti. Zjutraj 
sem se zbudila in nisem več videla 
na levo oko. Sprva sem krivila utru-
jenost, a ni minilo, zato sem poklica-
la zdravnico. Najprej sem pomislila, 
da imam v glavi tumor ali da je kaj 
narobe z očesom, a očesni kirurg ni 
odkril ničesar. S kasnejšimi pregle-
di so mi postavili diagnozo multipla 
skleroza; nanjo niti slučajno nisem 
pomislila.

ͰͰ Hud udarec, kajne?
Seveda, a ne dovolim, da me to 

definira v življenju, da me bolezen 
omejuje, čeprav ne morem reči, da 
ne pomislim, da me nekje v ozadju 
še vseeno spremlja multipla sklero-
za in da se lahko kaj zgodi. Odločila 
sem se, da ne bom v vlogi žrtve, in 
se naučila, kako se v kritičnem tre-
nutku umiriti, zadihati in premaga-
ti strah. Deloma tudi zaradi bolezni 
sem začela trenirati plezanje, čeprav 
se bojim višine. Veliko mi pomeni, 
da se v trenutku, ko sredi plezalne 
stene začutim strah, lahko umirim 
in ga s pravilnim dihanjem prema-
gam in obdržim nadzor. Enako je v 
hribih; vem, da imam težave z rav-
notežjem in da me lahko zanaša, a 
je pomembno, da znam v tistem tre-
nutku to preprečiti. Za zdaj to deluje. 
Z majhnimi vsakdanjimi dosežki 
postajam čedalje močnejša, vse bolj 
verjamem vase.

ͰͰ Kakšne težave sicer občutite?
Prve pol leta sploh nisem videla 

na levo oko; vid se mi je potem ma-
lenkostno povrnil, a oko ni več tako 
funkcionalno. Občasno imam tudi 
težave z ravnotežjem in spominom. 
Ob kakšnem hitrem gibu po vratu za-
čutim elektriko, ob večjih psihičnih 
ali fizičnih naporih pa se dogaja, da 
ne čutim rok ali nog. Takrat vem, da 
se moram v prvi vrsti umiriti, da bo 
telo delovalo bolje. Za zdaj sem se še 
po vsakem zagonu vrnila v prvotno 
stanje. Zdravila žal ni, se pa bolezen 
da zavirati. Jemljem biološke tablete.

ͰͰ Po rodu ste Ljubljančanka, pred 
petimi leti pa ste se z družino prese-
lili na Podrečo …

Res je. Živimo v hiši ob robu goz-
da, spodaj teče Sava. Tu imam vse, 
kar potrebujem, in si ne predsta-
vljam, da bi živela v kakšnem dru-
gem okolju. Smo pa že prej, sploh v 
decembru, radi prihajali v Kranj na 
ogled prazničnih lučk. Manjše mesto 
je bolj intimno, všeč so mi praznične 
stojnice, večkrat tudi drsamo.

ͰͰ Načrti za naprej?
Včasih sem precej potovala, ko 

sem postala mamica, pa sem to za 
nekaj let opustila, saj od potovanj z 
majhnimi otroki nimaš veliko. Sedaj 
sta sinova stara šest in devet let in se 
že veselim skupnih potovanj. Raz-
mišljam tudi o svoji knjigi in počasi 
že sestavljam in zapisujem misli v 
beležko.

ͰͰ Sta šla sinova po vaših stopinjah 
in trenirata karate?

Trenirata ga ne, ker jima ne vsi-
ljujem svojih navad, učim ju samoob-
rambo in o pomenu zdravega gibanja. 
Partner je ljubitelj spustov z gorskim 
kolesom in tudi sinova vozita z njim, 
a se vseeno raje podita za nogometno 
žogo, skačeta s skirojem, hodita pa 
tudi na akrobatiko. Važno mi je le, da 
sta del športa, tako ekipnega kot indi-
vidualnega, s tem pa ob svojem času 
pridejo disciplina, vztrajnost, spošto-
vanje, samozavest in kasneje je to 
psihologija, iz katere izhajamo.

V Exatlonu je preživela devet tednov. / Foto: arhiv Planet Tv

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89
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Po sledeh tišine in izgubljenega časa

Tako so naslovili letošnji koledar Gimnazije Kranj, za katerega so lansko leto 
slike ustvarili zdaj dijaki drugega letnika.

Letošnji koledar Gimnazije Kranj so ustvarili lanski 
dijaki prvega letnika pri likovnem snovanju, in si-
cer so tokrat ustvarjali v tehniki kolaža, ki jim je 

omogočila večplastno izražanje in ustvarjalen odziv na 
minule dogodke, je pojasnila njihova mentorica Anita 
Omejec. Obravnavali so namreč temi, ki sta jih v času ko-
ronskega zaprtja šol najbolj vznemirjali: tišina in iskanje 
izgubljenega časa. Nastalo je 240 del, izmed katerih so za 
koledar in razstavo izbrali dela, ki so bila likovno najpre-
pričljivejša ter obenem vsebinsko zanimiva in povedna, 
je dejala Anita Omejec.

»Čeprav se danes tegobe epidemične dobe zdijo izpete, 
je prav, da opozorimo na sledi, ki jih je pustila v življenjih 
mladih,« je poudarila Anita Omejec in dodala, da so nas-
tali kolaži resnično odsev časa, ki ga živimo oziroma smo 
ga živeli, in mladih, ki so se znašli v neki neznani situa-
ciji – šolali so se od doma, niso se smeli družiti s prijate-
lji ... Melita Brvar, ena od ustvarjalk tokratnega koledarja, 
je ob tem poudarila, da obdobje izoliranosti od drugih ni 
bilo nujno slabo, saj so tako imeli čas za razmislek o sebi, 
življenju in o tem, kaj jih navdihuje. »Vse to smo lahko pre-
nesli na papir in ti izdelki bodo ostali kot spomin na to, kaj 
smo prestali in kaj smo se iz tega naučili.« Anita Omejec 
pa je ob tem še dodala: »V želji, da se tiho minevanja časa, 
ki se je zdel izgubljen, nikoli več ne bi ponovilo, bomo z 
vsakim obrnjenim listom barvitega koledarja 2023 korak 
bliže svetlejši in bolj rožnati prihodnosti.«

Mateja Rant

Del ustvarjalcev koledarja z mentorico Anito Omejec (prva z leve) 
pred razstavo v šolski knjižnici / Foto: arhiv Gimnazije kranj

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
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Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
EVENTIM prodajna mesta
TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj 
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%

FURAJ
SUPR

LIFE PO SVOJE

100 GB

16€
/MESEC

+ VSAK MESEC

ŠE 1 GB

∙ Menjava LCD zaslonov
∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE

∙ Menjava polnilnih konektorjev
∙ Ostale servisne storitve 
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V Kranju dobro v srcu mislimo

V Kranju že četrto leto zapored poteka decembrska dobrodelna akcija za pomoč 
družinam in posameznikom v stiski.

Pobudnik dobrodelne akcije V 
Kranju dobro v srcu mislimo je 
župan Matjaž Rakovec, vodi pa 

jo Zavod za turizem in kulturo Kranj 
skupaj z Društvom prijateljev mladi-
ne Kranj in Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije (ZPMS). K dobrodelnosti po-
zivajo vse, ki lahko pomagajo.

Z akcijo bodo spet pomagali 
družinam in posameznikom v sti-
ski. »Deklica obiskuje drugi razred 
in je nameščena v stanovanjsko 
skupnost, saj starša nista sposobna 
skrbeti zanjo. Deklica je ostala sama 

Ana Šubic

Organizatorji vabijo k doniranju prostovoljnih prispevkov za občane v stiski. / Foto: tina Dokl

GOBELINOV, PUZZEL, ČIPK, OGLEDAL...
CC consulting center, d.o.o., Šuceva 25, 4000 Kranj - (POSLOVNA HIŠA RONA - PRIMSKOVO)

tel: 04 28 13 217, www.tiskarna-cc.si
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in nima nikogar od staršev, ki bi ji stal ob strani, jo pogrel 
z objemom in toplim poljubom ter priskrbel oblačila, 
obutev ali igrače,« je le ena od srceparajočih zgodb.

Župan Rakovec poudarja, da si vsak otrok zasluži to-
pel dom in brezskrbno otroštvo. »Ko slišim tako boleče 
zgodbe, ne morem mimo tega. Vesel bom, če stopimo 
skupaj in si pomagamo. Naj bo to naše letošnje praznič-
no darilo. Darilo in pomoč soobčanom, ki preživljajo tež-
ko obdobje. Vsak po svojih zmožnostih. Naj vedo, da v 
stiski niso sami.«

Družine in posameznike, med katere bodo razdelili 
zbrane prostovoljne prispevke, so izbrali po predlogih 
osnovnih šol Matije Čopa, Helene Puhar, Predoslje, Ore-
hek, Stražišče in Franceta Prešerna Kranj ter Centra za 
socialno delo Gorenjska, enota Kranj, medtem ko je izbra-
ne starostnike predlagalo Društvo upokojencev Kranj.

Humanitarni projekt poteka do 31. decembra do pol-
noči. Posameznik lahko daruje tako, da na številko 1919 
pošlje sporočilo KRANJ5, s čimer prispeva pet evrov. Dru-
ga možnost je nakazilo na transakcijski račun Društva 
prijateljev mladine Kranj, odprt pri Delavski hranilnici, 
št. SI56 6100 0000 5487 540 s sklicem 500-21112022, ali 
na transakcijski račun ZPMS, odprt pri SKB banki, št. SI 
56 0310 6100 1018 757 s sklicem SI00 07-245017.

Lani so v dobrodelni akciji skupaj s podjetji in posa-
mezniki zbrali več kot 25 tisoč evrov in s tem vsaj za kra-
tek čas olajšali življenje štirinajstim izbranim družinam 
in posameznikom v stiski.

Deklica obiskuje drugi razred in je 
nameščena v stanovanjsko skupnost, saj 
starša nista sposobna skrbeti zanjo. Deklica 
je ostala sama in nima nikogar od staršev, ki 
bi ji stal ob strani, jo pogrel z objemom ...
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Naše želje so naša usoda.
Želimo si nekaj, kar je vredno naših sanj, časa in obstoja.

Želimo si nekaj, na kar bomo ponosni, kar bo vredno spomina.
Želimo si ljubezni in spoštovanja do sebe in drugih.

Želimo si biti zdravi, veseli in zadovoljni!

Želimo Vam, da bi Vas v letu 2023
gnale takšne in podobne želje!

Srečno  

2023!
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V predprazničnem času smo že tradicionalno obiskali sta-
rostnike v domu za ostarele v Preddvoru, za katere smo 
pripravili darila in razvedrilni program. Denar smo prispe-
vali vsi dijaki in zaposleni ter 180 starostnikov razveselili 
z ličnimi darili. Prisrčno druženje so z zanimivim progra-
mom pod mentorstvom prof. Nives Križnar popestrile 
Zoja, Zala, Ana, Ula, Lana, Nadja in Manca. Zvoki harmo-
nike, ki jih je pričarala Zoja Bobnar, so starostnike ponesli 
tudi v mladostna leta in skupaj smo prav prisrčno zapeli. 
Sledili so trenutki druženja in topli stiski rok, ko smo drug 
drugemu povedali kaj lepega in spodbudnega, kar je bilo 
še posebej neprecenljivo.

Nismo pozabili niti na mlajše, ki so v socialni stiski. Posta-
li smo Božički za en dan. Vsak razred je pripravil darilno 

škatlo za velik nasmeh. Darila smo dostavili v Božičkovo 
tovarno in prepričani smo, da bomo marsikateremu otro-
ku in starostniku, ki so tudi vključeni v projekt, polepšali 
praznične dni. Ponosni smo, da smo naredili nekaj dobre-
ga in priklicali nasmeh na lica ne samo mladim ampak tudi 
starejšim ter na ta način doprinesli k boljšemu medgene-
racijskemu sožitju. S takšnimi dogodki mladi ponovno 
obudimo naše pozitivne vrednote, predvsem človečnost, 
srčnost in dobroto.

Adventni dogodki so popestrili tudi naše šolsko življenje. 
Obiskal nas je Miklavž, pekli smo piškote, pisali voščilnice, 
pisma, praznično okrasili šolo … Še fizika je v decembru 
adventno obarvana. Na hodniku naše gimnazije smo za-
čeli s fizikalnimi poskusi. Projekt smo poimenovali Fizika v 
adventu. Dijaki poleg poskusov, ki jih pripravljajo dijaki 3. 
letnikov, tudi vsak dan odgovarjamo na zastavljene ugan-
ke na mednarodnem tekmovanju in se s svojim znanjem 
borimo za praktične nagrade ter za svoje ime na Pitagorovi 
čaši. Razred, ki bo najbolje odgovarjal na uganke, bo za 
eno leto postal ponosni lastnik GFP pokala. 

GFP-jevci skupaj v decembrskem času ustvarjamo praznič-
no, zabavno in poučno ozračje. 

Življenje je mozaik, 
ki podarja izkušnje in spomine,

a vedno odpira poti za nove izzive,
želje in znanje.

Vedoželjno, zdravo in prešerno
leto 2023 vam želimo 

dijaki in zaposleni na GFP.

DOBRODELNOST V ADVENTNEM ČASU NA  
GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
Dobrodelnost na Gimnaziji Franceta Prešerna negujemo že vrsto let. Z dražbami športnih 
rekvizitov pomagamo sošolcem v socialni stiski, zbiramo star papir, oblačila,  
šolske potrebščine, obiskujemo starostnike v domu za ostarele, obdarujemo mladostnike … 
Pri humanitarni dejavnosti je aktivna tudi dijaška skupnost.

Fo
to

: a
rh

iv
 G

FP
 (w

w
w

.g
fp

. s
i)



 13 

Knjige za vse kranjske prvošolce

Prvošolci OŠ Stražišče s knjigami Neže Maurer Ti si moje srce

BODOČE INŽENIRKE IN INŽENIRJI NA STROKOVNI TEHNIŠKI GIMNAZIJI
Strokovna tehniška gimnazija 
Šolskega centra Kranj svojim 
dijakom vedno ponuja nekaj 
več. Ena izmed posebnih nalog, 
ki so si jo zadali, je prepoznava-
nje in vzgajanje mladih talen-
tov. Tako je mladim ponujenih 
veliko priložnosti, da se izkaže-
jo, razvijajo, pokažejo javnosti 
in napredujejo. Da bi te cilje kar 
najbolj uresničevali, so že nekaj 
časa vključeni v skupnost Inže-
nirke in inženirji bomo!, znotraj 

šole pa deluje tudi skupina ino-
vativnih dijakov Glave skupaj.
Nedavno je na Strokovni tehni-
ški gimnaziji ŠC Kranj tako pote-
kal že četrti dogodek Inženirke 
in inženirji bomo!, kjer so dijaki 
v Bitki talentov pokazali svoje 
inovacije, na okrogli mizi pa so z 
eminentnimi gosti spregovorili 
o tem, kako izbrati karierno pot 
in biti pri tem uspešen. 
Dogodek so v celoti pripravili 
dijaki sami v okviru skupine 

Glave skupaj, ki združuje 25 
zagnanih, ustvarjalnih, inova-
tivnih dijakov od prvega do 
tretjega letnika. Dijaki, ki so 
se predstavili s svojimi inova-
cijami, so bili David Carrota 
s svojim mešalnikom, Lana 
in Tara Radočaj Novosel kot 
državni prvakinji v robotiki, 
Miha in Luka Šlibar z radarsko 
pištolo, Urh Šarlija s projektom 
Race na soncu in Samo Fras s 
svojimi izdelki, natisnjenimi 

s 3D-tiskalnikom. Na okrogli 
mizi pa so svoje karierne poti 
in osebne izkušnje dijakom 
predstavili: direktorica službe 
Podporni informacijski sistemi 
na Zavarovalnici Triglav Polo-
na Kus, letalska mehaničarka v 
podjetju Adria Tehnika Rosana 
Kolar, direktor tovarne v podje-
tju Knauf Insulation Blaž Radej, 
vodja inovacij v Iskratelu Gre-
gor Smolej in direktor podjetja 
Genis Janko Štefančič.

Mentorstvo pri izdelavi  
seminarskih in diplomskih nalog
Inštrukcije MA, FI, KE

REVIUM, DAMJANA ŽUN, S. P. 

Revizijske in ostale poslovne storitve, Spodnje Duplje 1e, 
4203 Duplje, T: 04 257 11 71, E: damjana.zun@gmail.com

051 606 228

Ob svetovnem dnevu otrokovih pravic (20. november) je 
nevladna organizacija Jasa s knjigo obdarovala vseh 607 
prvošolcev v kranjski občini. Otroci so se razveselili slika-
nice pisateljice Neže Maurer in slikarke Maje Šubic Ti si 
moje srce. Ob izročitvi knjige so jim povedali, da se vsi na-
rodi sveta strinjajo, da je treba otrokom zagotoviti pogoje 
za zdravo odraščanje ter celovit telesni in duhovni razvoj, 
so sporočili iz organizacije Jasa, kjer poudarjajo, da je 
najučinkovitejše orodje za spoznavanje in izpopolnjevanje 
sebe dobra knjiga. »Sporočilo avtorja, ki doživlja vse odten-
ke življenja in obvlada besednjak otroka – med redkimi je 
tudi Neža Maurer – pomaga že triletnemu otroku, da pra-
vilno stopa v 'širni svet'. Hkrati pa ta sporočila vsebujejo 
globino, ki zdrami odrasle,« je poudarila predsednica Jase 
Mateja Jamnik. Dodala je, da se osredotočajo na priprav-
ljanje posebno koristnih knjig in izvajanje različnih izobra-
ževalno-ustvarjalnih aktivnosti, s katerimi mladim bralcem 
zagotavljajo brezplačne knjige in krepijo branost. »V času 
vseobsegajoče komercializacije življenja je čedalje več 
knjig vprašljive kakovosti. Zato moramo biti pri obdarova-
nju otrok s knjigami previdni,« je opozoril ravnatelj Osnovne 
šole (OŠ) Stražišče in vodja kolegija kranjskih ravnateljev 
Pavel Srečnik in poudaril, da so veseli podarjenih knjig.  
A. Š.
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Z Maistrom v finale
Z zmago na regijskem predizboru si je APZ France Prešeren prislužil nastop na 
finalnem koncertu Sozvočenja v Slovenski filharmoniji.

Zadnjo novembrsko nedeljo je 
v Sokolskem domu v Škofji 
Loki v organizaciji škofjeloške 

izpostave JSKD potekalo gorenjsko 
regijsko zborovsko srečanje Soz-
vočenja. Letošnjega tematskega zbo-
rovskega tekmovanja so se udeležili 
trije zbori, poleg APZ France Preše-
ren še KPZ Mysterium in KmoPZ Da-
vorina Jenka Cerklje.

Rdeča nit nastopa APZ France 
Prešeren z naslovom Niti življenja v 
pesmih Rudolfa Maistra so bile pe-
smi Rudolfa Maistra, ki jih je uglasbil 
slovenski skladatelj Aldo Kumar. V 
zboru so tematiko nastopa predsta-
vili z besedami: »Ljudje smo duhovna 
bitja, bitja čustev. Ta nas motivirajo, 
dramijo, spodbujajo, napolnjujejo, 
prevzemajo, včasih tudi onemogo-
čajo. Tri pesmi Rudolfa Maistra, po-
membnega slovenskega pesnika, 
generala, domoljuba in borca za se-
verno mejo, ki jih je skladatelj Aldo 

Kumar izbral za uglasbitev, izpostav-
ljajo motive hrepenenja, slovesa in 
človekove minljivosti, razočaranja in 
ljubezni. Ljubezen, o kateri poje lirski 
subjekt, prežema krhkost človekove-
ga obstoja ter zavedanje minljivosti.«

V prvem delu Kumarjevega 
triptiha (Kazaška) pesnik v dvogo-
voru med zaljubljencema poudarja 
slutnjo smrti, v drugem (Polnoč) ta 
motiv konkretizira, v zadnjem (Še 
zadnji zvon) pa smrt in bridki konec 
predstavi kot neizogibno sleherniko-
vo usodo. Skladatelj Aldo Kumar je s 
svojim značilnim glasbenim jezikom 
podčrtal ekspresivnost Maistrovih 
besed, ki so neprizanesljive in razmi-
šljajo o temi minljivosti in smrti.

Žirant Sebastjan Vrhovnik je ob 
napovedi zmagovalnega programa 
njihov nastop ocenil z besedami: »Pri 
končni odločitvi sem upošteval tako 
sestavo zanimivega programa kot 
tudi zadostitvi parametra kvalitetne 
izvedbe. Najuspešnejša zasedba, ki 
je najbolje povezala kriterije in nam 
predstavila tematsko zaokrožen pro-

gram z najboljšo odrsko prezenco s 
prepletom glasbe, odrskega giba in 
govorjene besede, je APZ France Pre-
šeren Kranj z dirigentom Erikom Šmi-
dom.«

KPZ Mysterium z dirigentom Lo-
vrom Frelihom je prejel nagrado za 
enodnevne intenzivne vaje v letu 
2023 za perspektivno zasedbo z enim 
od slovenskih (ali tujih) zborovodij ali 
mentorjem za vokalno tehniko po iz-
boru zbora. KMoPZ Davorina Jenka 
Cerklje z zborovodkinjo Nežo Križnar 
Ristič pa je prejel nagrado za nakup 
notne literature, strokovne literature 
ali zborovskih zgoščenk v letu 2023.

Finalni nastop je potekal to sobo-
to, 10. decembra, v dvorani Slovenske 
filharmonije, kjer se je Prešernov 
zbor predstavil skupaj z zmagovalci 
drugih regij, ki so: Mešani pevski zbor 
Obala Koper (Andrej Makor), Študent-
ski pevski zbor sv. Stanislava (Meta 
Praček Prašnikar), Vokalna skupina 
Evridike (Romana Rek) in Mešani 
pevski zbor Leo Fortis Trebnje (Fer-
nando Mejí as).

Igor Kavčič

APZ France Prešeren se je uvrstil na republiška Sozvočenja. / Foto: arhiv aPZ France Prešeren



AktuAlno 15 

Nagradi za življenjsko delo

Andreja Peklaj in Jurij Kurillo sta prejela priznanji Fotografske zveze Slovenije.

Dolgoletna člana FD Janez Pu-
har Andreja Peklaj in Jurij 
Kurillo sta prejela najvišji pri-

znanji Fotografske zveze Slovenije – 
nagradi Janez Puhar za življenjsko 
delo.

Andreja Peklaj, ki fotografira in 
razstavlja še skoraj pet desetletij, 
je ustvarila bogat opus fotografij, 

pripravila je okrog sto samostojnih 
razstav, sodelovala je na veliko sku-
pinskih razstavah in fotografskih 
natečajih ter prejela mnogo priznanj 
in nagrad.

Jurij Kurillo, zdravnik, naravo-
slovec in prevajalec fotografija že od 
začetka šestdesetih let. Je nosilec 
visokih nazivov Mednarodne zve-

ze za fotografsko umetnost, njegovi 
posnetki so bili sprejeti na mnogih 
razstavah v tujini. Je dobitnik na-
grad in priznanj z različnih področij 
in je tudi več knjig s teoretičnimi in 
praktičnimi napotki za fotografe, 
kakršnih do tedaj v slovenskem pro-
storu še ni bilo in so še vedno aktu-
alni.

Igor Kavčič

Podelitev nagrade Juriju Kurillu / Foto: Tine Založnik

Andreja Peklaj / Foto: Milan Malovrh

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Ni boljšega kot pridobiti novo MEGA 
znanje. Zato izkoristite še zadnjo priložnost, 
da se prijavite na brezplačno MEGA 
delavnico, na kateri bomo spoznali več o 
pomenu in prednostih medgeneracijskega 
sodelovanja. Za prvi korak se prijavite 
na delavnice@sodelovalnica.si. 
Več o programu pa si oglejte na 
www.sodelovalnica.si/delavnice.  
Se vidimo.

 POHITITE, DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

MDDSZ_Oglas_176x79_Delavnice-do 31-12-2022.indd  09/11/2022  15:28 Page 1
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Pibernikov portret in njegova delovna miza

V Mestni knjižnici Kranj so spomin na lani preminulega pesnika, pisatelja, 
esejista, literarnega kritika in zgodovinarja, častnega meščana Kranja profesorja 
Franceta Pibernika (1928–2021) počastili z odkritjem njegovega portreta in 
umestitvijo njegove delovne mize v prostor.

Ob obletnici Prešernovega 
rojstva, 3. decembra, je sobot-
ni dopoldan v Mestni knjižni-

ci Kranj minil v znamenju poezije, 
saj so najprej pripravili dogodek Po-
ezija je sol sveta s slovensko-kitaj-
skim pesniškim branjem, ki je preko 
avdio-video konference hkrati po-
tekalo v dvorani Mestne knjižnice 
Kranj in iz slovenskega veleposla-
ništva v Pekingu. Svoje pesmi so 
predstavili štirje slovenski in štirje 
kitajski pesniki srednje in mlajše ge-
neracije – na slovenski strani Esad 
Babačić, Anja Zag Golob, Karlo Hme-
ljak in Gregor Podlogar, na kitajski pa 
Dai Weina, Er Mao, Lan Lan in Zhao 
Ye. Pesniško branje so v knjižnici 
organizirali v sodelovanju z Velepo-

slaništvom RS v Pekingu in Centrom 
za slovenščino kot drugi in tuji jezik 
Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani. V dogodku je sodelovala tudi 
Kranjčanka, slovenistka Metka Lo-
kar, ki Kitajce uči slovenskega jezika.

Opoldan pa je v drugem nad-
stropju knjižnice sledila slovesnost 
ob odkritju portreta Franceta Piber-
nika in umestitvi njegove delovne 
mize, ki sta jo njegovi hčeri Barba-
ra in Marija namenili uporabnikom 
knjižnice. Na poti do študijskih sob 
v knjižnici so Pibernikove pesmi 
ob povezovalcu prireditve Ajdinu 
Huzejroviću brali Neža Verdonik, 
Luka Markus Štajer in Metka Lokar. 
V knjižnici so pripravili tudi dve vi-
trini, v katerih je predstavljen bogat 
knjižni opus Franceta Pibernika.

»Delovna miza je tisti osebni 
predmet, ki res pooseblja mojega 
očeta, ki je svoje življenje dejansko 

pustil za to mizo, naj bo kot ustvar-
jalec ali profesor. Ko danes ponovno 
vidim to mizo, ki je nekaj časa sa-
mevala v praznem stanovanju, in jo 
predajam v uporabo, v njeno novo 
poslanstvo, doživljam prav posebne 
trenutke. Oče je nešteto ur preživel za 
to mizo, včasih tudi po 16 ur na dan. 
Za njo je ustvaril večino svojega dela, 
od pesmi do monografij in drugih 
knjižnih izdaj. Imel je navado, da je 
tudi bral za mizo, in ne na kavču ali 
postelji. Kot gimnazijski profesor je 
za to mizo popravljal številne šolske 
naloge, zagotovo tudi kakšen gimna-
zijski esej,« je v nagovoru ob predaji 
očetove mize knjižnici med drugim 
povedala profesorjeva hči Barbara 
Theissen Pibernik in dodala, da je ta 
miza na neki način tudi poosebljanje 
pridnega dela in izobraženosti, zato 
ne dvomi, da se bo dotaknila tudi no-
vih generacij. Mizo so obnovili v Fun-
daciji Vincenca Drakslerja.

V Mestni knjižnici Kranj pa so 
razpisali Literarni natečaj France-
ta Pibernika za najboljši esej, ki je 
namenjen dijakinjam in dijakom 
gorenjskih srednjih šol. Mlade so 
povabili, da navdih za svoja razmi-
šljanja najdejo v vrsticah Piberniko-
ve pesmi v prozi iz zbirke Odzvok, 
kjer je avtor zapisal tudi besede iz 
naslova eseja: Samo odločiti se mo-
raš. Razpis so objavili 2. septembra, 
na rojstni dan Franceta Pibernika, 
zaključili so ga 3. decembra na roj-
stni dan Franceta Prešerna, nagrade 
za najboljše eseje pa bodo v Mestni 
knjižnici Kranj podelili na kulturni 
praznik, 8. februarja 2023.

Igor Kavčič

V Mestni knjižnici Kranj so obudili spomin na Franceta Pibernika. / Foto: tina Dokl
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Z glasbo v svet risank

Pihalni orkester Mestne občine Kranj v nedeljo vabi v Čarobni svet Walta 
Disneyja. Na sporedu glasba iz najbolj znanih risank.

V nedeljo, 18. decembra, ob 19. uri bodo v dvora-
ni Kongresnega centra Brdo ponovno zazveneli 
zvoki Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj. 

Tokratni predpraznični božično-novoletni koncert nosi 
naslov Čarobni svet Walta Disneya.

Na notnih stojalih orkestra, ki se ponaša z dolgo tra-
dicijo godbeništva v Kranju in vse leto organizira in se 
udeležuje krajših in daljših nastopov ter koncertov v Me-
stni občini Kranj in njeni širši okolici, bodo tokrat parti-
ture z znanimi melodijami iz Disneyjevih risanih filmov. 
V nostalgijo otroštva nas bo orkester pod vodstvom diri-
genta Tomaža Kukoviča popeljal z najlepšimi melodija-
mi Male morske deklice, Trnjulčice, Ledenega kraljestva, 
Levjega kralja, Aladina in še mnogih drugih.

V zadnjih nekaj letih je orkester na novoletnih kon-
certih in tudi na koncertih poleti na ploščadi pred Pre-
šernovim gledališčem – enkrat z rokovsko glasbo, dru-
gič z latino ritmi – dokazal, da je v odlični formi. Koncert 
bo povezoval Jure Sešek, vstopnice pa so že naprodaj v 
trgovini Krajček in pri članih orkestra.

Igor Kavčič

www.mkk.si

Malo rap, folk in etno, predvsem pa fletno, letošnjo 
decembrsko Čarobno Kavko napovedujeta Manca in 
Aljoša. V ponedeljek, 19. decembra, bo nastopila za-
sedba Básen z Nejo Meglič Tomazin (vokal, kitara) in 
Amadejem Šaršanskim (e-bass), v četrtek, 22. decem-
bra, sledi Smaal Tokk, v ponedeljek, 26. decembra Tina 
Nunar. Koncerti se bodo začeli ob 18.45. I. K.

Čarobna Kavka vabi
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AGlasujem za igralca/igralko:

Maruša Krese Da me je strah?

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj.

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta in poštna št.:

��������
������
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Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v sezoni 2022/2023 in nam s svojimi 
glasovi pomagate pri izboru izjemne stvaritve igralke ali igralca Prešernovega 
gledališča Kranj. Veljale bodo le glasovnice, ki bodo v Kranjčanki objavljene ob 
vsaki premieri od oktobra 2022 do junija 2023. Dobitnico oziroma dobitnika 
julije pa bomo razglasili na slovesnosti ob začetku sezone 2023/2024.

Med prispelimi glasovnicami bomo izžrebali gledalca/gledalko, ki bo prejel/prejela nagrado. 

nagrada za izjemno igralsko stvaritev
v sezoni 2022/2023 
v Prešernovem gledališču Kranj
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Miha Rodman Vesna Jevnikar Borut Veselko
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Po gozd o sanje

Peti letošnji Odprti atelje sta v Mali galeriji Likovnega društva Kranj zasnovala 
magistrica slikarstva Irena Gayatri Horvat in glasbenik Simon Skalar s 
projektom Po gozd o sanje.

V Likovnem društvu Kranj so 
letos uvedli zanimivo predstavlja-
nje članov društva, na katerem se ti 
v društveni galeriji predstavljajo v 
Odprtih ateljejih in na ta način v sre-
dišče svojega ustvarjanja povabijo 
širše občinstvo. Med 29. novembrom 
in 3. decembrom sta s projektom Po 
gozd o sanje v svoj ustvarjalni milje 
vabila magistrica slikarstva Irena 
Gayatri Horvat in glasbenik Simon 
Skalar.

Gozdovi ustvarjajo korenine, ki 
držijo hribe in gore pokonci. Kot zapi-
še slikarka, te korenine, ki so na neki 
način tudi naše, vedno bolj zanemar-
jamo s tem, da pozabljamo običaje in 
ljudske navade letnih časov. »Izruvali 
smo korenine preteklosti slovanske-
ga ljudstva in se prepustili komerci-
alno-trgovskim potrebam vseh gene-
racij družbe. Ali se bodo naši otroci 
spominjali korenin, ki so zaobjemale 
Alpe? Plazovi podirajo pred seboj vse, 
tudi spomine na pradedke in praba-

bice. Kmalu bodo gozdovi živeli samo 
še v naših sanjah.«

Slikarka Irena Gayatri Horvat in 
glasbenik Simon Skalar v svojem 
umetniškem sodelovanju ustvarja-
ta multimedijski konglomerat po-
dob, zvokov in čutov, ki jih gledalec 
doživlja ob sprehodu skozi gozd. S 
prostorsko postavitvijo povezujeta 
naravni cikel in njegovo postopno 
uničevanje, ponujata pa tudi alter-

native – priložnost, da se spomnimo 
korenin naših dreves.

Kot simbolični praoče in prama-
ti ljudstva drevesa nosijo sporočilo 
iz zgodovine za prihodnost. Njuna 
izbrazdana telesa skozi veke opa-
zujejo napredovanje in propadanje 
civilizacij. Nosijo odgovore za priho-
dnost v upanju resničnega spošto-
vanja človeka in njegovih dejanj v 
človečnosti.

Igor Kavčič

Irena Gayatri Horvat in Simon Skalar v Odprtem ateljeju / Foto: lojze Kalinšek

V najtežjih trenutkih 
z vami že 30 let.

d.o.o.

Visoko pri Kranju 140, 4212 Visoko
www.navcek.si
navcek1@siol.net

Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu
24 urna telefonska številka 041 628 940
Celovita organizacija pogrebnih storitev na celotnem območju Mestne občine Kranj.
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Tudi brez vojn gre

Tretja predstava Prešernovega gledališča v aktualni sezoni je krstna uprizoritev 
družinske drame Maruše Krese Da me je strah? v režiji Anđelke Nikolić.

Izjemna sezona v Prešernovem 
gledališču se nadaljuje z novo 
predstavo z naslovom Da me je 

strah?, katere besedilo temelji na 
istoimenskem romanu pesnice, pi-
sateljice, novinarke, humanitarke 
in feministke Maruše Krese (1947–
2013), ki je izšel v letu pred avtoričino 
smrtjo in je prejel nagrado kritiško 
sito za najboljšo knjigo leta 2012 po 
mnenju Društva slovenskih literar-
nih kritikov. Roman je pravzaprav 
družinska saga, literarizirana zgod-
ba staršev partizanov, prvoborcev – 
njega in nje – ki o svojem doživljanju 
vojnega časa in tudi nove oblasti po 
njej pripovedujeta hčeri Maruši, ki se 
kot otrok kasneje pojavi v vlogi tret-
jega pripovedovalca. Zgodba se zač-
ne leta 1941 in se zaključi leta 2012.

Zahtevno delo dramatizacije 
romana je v sodelovanju z režiser-

ko Anđelko Nikolić pripravila dra-
matičarka Simona Hamer. Preplet 
mnogih zgodb in občutkov ob po-
sameznih dogodkih v vojni in raz-
mišljanju o njih s povojne razdalje 
sta na zanimiv način umestili v 
približno uro in pol dolgo predstavo. 
Vlogo Maruše kot otroka sta name-
nili občinstvu. Tako štirje igralci, ki 
igrajo dva lika v različnih življenj-
skih obdobjih, Miha Rodman in Tina 
Resman v mladih partizanskih letih 
ter Borut Veselko in Vesna Jevnikar 
v odrasli dobi, na neki način vsesko-
zi ne nagovarjajo le Maruše, ampak 
tudi občinstvo.

Predstava ne govori o naših in 
vaših, ampak pripoveduje o vsakok-
ratni vojni in njenih posledicah. Če 
se v prvem obdobju ta odvija skozi 
puškine cevi, se kasneje – na pri-
mer v času informbiroja – ta doga-
ja na ravni pravilnih ali napačnih 

političnih usmeritev. Zdi se, da rež-
iserka kljub začrtani zgodbi, ki vse-
kakor ni črno-bela, vseskozi poziva 
k miru in s tem na neki način sledi 
tudi humanizmu avtorice romana 
Maruše Krese.

Igralska zasedba je odlična – to 
je z dolgim aplavzom ob odrskem 
poklonu poudarilo tudi premierno 
občinstvo – Borutu Veselku so oči-
tno na kožo pisane vloge očetov, 
prav tako je Vesna Jevnikar v spo-
minih na lastno preteklost jasna, 
hkrati pa popustljiva v vlogi matere, 
medtem ko je oba mlada partizana, 
bojevita in samozavestna, a hkrati 
tudi obupana in v strahu, upodobil 
ubrani igralski dvojec Miha Rod-
man in Tina Resman. V sicer kla-
sični odrski postavitvi občudujemo 
natančnost v izmenjavanju dialo-
gov in vlog na ravneh on in ona prej 
z on in ona pozneje.

Igor Kavčič

Predstavo odlikuje uglašen igralski kvartet: Vesna Jevnikar in Borut Veselko ter Miha Rodman 
in gostujoča igralka Tina Resman. / Foto: Nada Žgank

Da me je strah? v 
Prešernovem gledališču 
nam ponuja priložnost, 
da prisluhnemo osebnim, 
intimnim pogledom na vojno 
in nas hkrati spodbuja k 
razmišljanju o lepšem jutri. 
V tem smislu je Marušina 
zgodba ob novi vojni na 
evropskih tleh še kako 
aktualna in je poziv vsem 
nam: da, tudi brez vojn gre.
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Razstava ob dvajsetletnici ustvarjanja 
Janeza Štrosa

Človek redko sreča tako pozitivno naravnanega človeka, kot je Janez Štros. 
Niti megla med sprehodom okrog Bohinjskega jezera ga ni spravila v slabo voljo. 
»Saj zdaj grem pa na Pokljuko, tam bo zagotovo sonce,« 
mi je nasmejano naznanil.

Od konca novembra do 16. 
decembra je v galeriji Ste-
klarstva Jugovic v Spodnjih 

Bitnjah na ogled razstava 25 abstrak-
tnih umetnin, ki jih Kranjčan Janez 
Štros ustvarja že 20 let. »Večje nagra-
de, kot je ta, da je bila galerija pri Ju-
govicu polna ljudi, si ob 20-letnici li-
kovnega udejstvovanja nisem mogel 
zaslužiti. Več kot 150 jih je prišlo in 
to je bil fantastičen občutek. Prišli so 
moji prijatelji, veliko ljudi sem srečal 
prvič, ampak to niti ne igra velike 
vloge, kdo in iz katerega razloga pri-
de – prijatelj ali nekdo, ki me ne poz-
na, pa ga moje ustvarjanje zanima. 

Zagotovo pa je to potrditev, da delam 
v pravi smeri,« je povedal Štros.

Natanko se spominja, kdaj je za-
čel slikati, ob tem pa ves čas pou-
darja, da ni umetnik, ampak samo 
človek. Mineva dvajset let, odkar mu 
je zaradi bolezni umrla žena, in os-
tal je sam z otrokoma. »Ko se ti zgo-
di nekaj takega, da izgubiš najvišji 
smisel in radost v življenju, potem 
se nekaj v tebi spremeni.« Tako se 
je nekaj mesecev po smrti ljubljene 
žene sprehajal po Kranju. »Še zdaj 
se spomnim dne, ko sem kupil prvo 
platno, kot bi bilo včeraj, prvo sliko 
sem slikal v jedilnici na jedilni mizi, 
v dvajsetih letih pa jih je nastalo že 
več kot 1300.« Pa so naprodaj? Od-

ločno zatrdi: »Ne. Niso. Do moje slike 
bo prišel le tisti človek, ki je dober, 
podarim jo nekomu, za katerega mi 
občutek pravi, da si jo je zaslužil.«

V galeriji Steklarstva Jugovic je 
na ogled 25 njegovih platen. »Gre za 
abstraktne slike, ampak preprosto so 
zgodba srca. Jaz nimam pojma o sli-
karstvu, ampak kar delam, delam s 
srcem, je pa res, da še nikdar nisem 
dveh barv zmešal na paleti …« pove 
Štros. Piko na i sta odprtju razstave 
dodali dve dami: Anamarija Stibilj 
Šajn, likovna kritičarka in umetnos-
tna zgodovinarka, ki je predstavila 
Štrosovo ustvarjanje, in pevka Ana 
Soklič, ki je s svojim čarobnim gla-
som napolnila srca vseh prisotnih.

Klara Mrak

Na odprtju razstave Štrosovih platen je zapela Ana Soklič. / Foto: tina Dokl

Avtor slik in človek z velikim srcem – Janez 
Štros / Foto: tina Dokl



22 Kultura  

Pevski zbor Svoboda Stražišče deluje 
že sedemdeset let

Koncert, ki so ga prejšnjo sredo pripravili v okviru 33. Stražiškega kulturnega 
tedna, je dvorano Šmartinskega doma napolnil do zadnjega kotička.

Začetek delovanja zbora, ki je letos ob sedemdese-
tletnici delovanja prejel tudi veliko plaketo Mestne 
občine Kranj, sega v leto 1952, ko je bil ustanovljen 

moški pevski zbor. V letu 1983 pa so se povabilu odzvale 
še pevke in tako vse do danes prepevajo kot Mešani pev-
ski zbor DPD Svoboda Stražišče.

Letos torej beležijo že sedemdeset let delovanja, kar 
je dokaz pokončnosti, pripadnosti in seveda vztrajnosti. 
Nikakor ne gre spregledati velikega, letos že petdesetle-
tnega sodelovanja med štirimi slovenskimi zbori. Kot je 
povedala ena izmed pevk Zlata Kodrič, so štiriperesna 
deteljica. Prvi listek so oni, drugi trije pa mešani zbor 

KUD Brežice, moški zbor Prosek - Kontovel iz Kontovela 
pri Trstu in mešani pevski zbor iz Železne Kaple.

V vseh letih delovanja je imel zbor iz Stražišča veliko 
uspešnih nastopov doma in v tujini ter dobil veliko na-
grad in priznanj.

V veliko čast jim je, da so bili izbrani na veliki kul-
turni festival Slovenija na Ohridu 2019 in s tem ponesli 
slovensko pesem tudi v Severno Makedonijo. Na štiri-
dnevni turneji so bili poleg uspešnih nastopov deležni 
bučnih aplavzov in pohval. Prejeli so priznanje, ki so ga 

Klara Mrak

Razstava Društva likovnih pedagogov Gorenjske v preddverju 
Šmartinskega doma / Foto: tina Dokl

Koncert MePZ Svoboda je navdušil 
občinstvo, in kot so se strinjali pevke in 
pevci, je to velik navdih in motivacija tudi 
za njihovo nadaljnje delovanje. Eden od 
posebno ganljivih trenutkov večera je bil, 
ko so ob klavirski spremljavi zborovodje 
Andreja Zupana zapeli Slakovega Čebelarja.

ŠPORTNA DVORANA TRATA, 
SOBOTA, 28. JANUAR 2023 OB 20H 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: MOJEKARTE.SI IN PETROL

KLAPA CAMBI
KLAPA KAMPANEL

KLAPA MALI GRAD

KONCERT 
DALMATINSKIH PESMI
Klapski večer v  Škofji Loki 
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ponosno prinesli v domovino. Zbor 
pod vodstvom dirigenta Andre-
ja Zupana deluje uspešno in je kos 
vsem izzivom.

Eden od izzivov je bil prav gotovo 
tudi koncert, ki so ga prejšnjo sredo 
pripravili v Šmartinskem domu v 
Stražišču. Dvorana je bila napolnje-
na do zadnjega kotička, in kot so se 
strinjali pevke in pevci, je to velik 
navdih in motivacija tudi za njihovo 
nadaljnje delovanje. Eden od poseb-

no ganljivih trenutkov večera je bil, 
ko so pevke in pevci ob spremljavi 
zborovodje Andreja Zupana na kla-
virju zapeli Slakovega Čebelarja. V 
občinstvu so bili tudi trije člani zbora 
iz Železne Kaple, kar je stražiške pev-
ke in pevce še posebno razveselilo. 
Sicer je bil program letošnjega 
Stražiškega kulturnega tedna zelo 
pester. Minuli torek so ga s kultur-
nim programom odprli učenke in 
učenci Osnovne šole Stražišče, v 

sredo je sledil omenjeni koncert 
zbora Svoboda, v četrtek so gostili 
Glasbeno šolo Kranj, v petek je prišla 
igralska zasedba iz Poljanske doline 
s predstavo Medrug Polanci, v so-
boto pa se je predstavila Folklorna 
skupina Sava, ki jo že dolga leta vodi 
Tomaž Gantar. Ob tem je bila ves 
čas Stražiškega kulturnega tedna v 
preddverju Šmartinskega doma na 
ogled razstava Društva likovnih pe-
dagogov Gorenjske.

 POHITITE, DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Ni boljšega kot pridobiti novo MEGA 
znanje. Zato izkoristite še zadnjo priložnost, 
da se prijavite na brezplačno MEGA 
delavnico, na kateri bomo spoznali več o 
pomenu in prednostih medgeneracijskega 
sodelovanja. Za prvi korak se prijavite 
na delavnice@sodelovalnica.si. 
Več o programu pa si oglejte na 
www.sodelovalnica.si/delavnice.  
Se vidimo.

MDDSZ_Oglas_176x79_Delavnice-do 31-12-2022.indd  09/11/2022  15:28 Page 3

Koncert Mešanega pevskega zbora Svoboda v Šmartinskem domu v Stražišču / Foto: tina Dokl
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Film o športih na prostem navdušil občinstvo

Konec novembra se je zaključil slovenski del turneje evropskega filma o športih 
na prostem, kranjska projekcija je bila razprodana.

Da so v Kranju z okolico športi na prostem še kako 
doma in priljubljeni, je pokazal tudi obisk ena-
indvajsete izvedbe turneje EOFT (European Out-

door film tour), ki se je znova ustavila v gorenjski prestol-
nici. Za filmsko predstavo v kranjskem Cineplexxu – na 
sporedu je bila na zadnji novembrski četrtek – so bile 
namreč vstopnice razprodane že nekaj dni prej. Zgodbe 
izjemnih posameznikov in posameznic iz sveta padal-
stva, plezanja, kajakaštva, gorskega kolesarjenja, proste-
ga smučanja in ultra teka so po odzivu sodeč navdušile 
zbrano občinstvo. »Uvod s padalcem Carlom Weisethom 
je bil res adrenalinski, posnetki z drona, ki mu je sledil, 
izjemni. Jadralni padalci nemalokrat pristajajo v nepo-
sredni bližini moje hiše, pogosto opazujem njihove lete 
in pristanke, pa me je morda tudi zato ta začetek filma še 
posebej navdušil,« nam je povedal Jure Zaplotnik z Gol-
nika, ki si je vstopnico za ogled filma prislužil v nagradni 
igri Gorenjskega glasa. »Poudaril bi še zgodbo britanskih 
plezalcev, ki sta se v času zaprtja zaradi koronavirusa na 
zanimiv način lotila kar avtocestnega mostu. Neverjet-
no!« je bil zadovoljen Jure, ki si je film ogledal v družbi 
partnerice Barbare, s katero si sicer najraje ogledata ko-
medije in pa filme domače produkcije.

Med obiskovalci je bilo tudi nekaj prepoznavnih obra-
zov gorenjske »outdoor scene«, med drugimi smo srečali 
kranjskega državnega reprezentanta v smučanju proste-
ga sloga Jošta Klančarja pa deskarsko reprezentantko 
Urško Pribošič iz Radovljice ter kamniškega alpinista 
Žiga Oražma. Slednji EOFT, če le utegne, obišče vsako 

leto. Podobno velja tudi za prvo slovensko olimpijko v de-
skanju na snegu, Polono Zupan. Naklanka, ki je Slovenijo 
zastopala na igrah v Naganu leta 1998, si je film ogledala 
v družbi mame Vide in sestre Katje, organizatorji pa so 
jo na oder povabili med odmorom in ji namenili prijetno 
nalogo podeljevalke praktičnih nagrad, ki so jih izžrebali 
med obiskovalci predstave.

Damijan Rifl

Polona (levo) in Vida (desno) Zupan v družbi gostiteljice Patricije iz 
ekipe EOFT, ki je imela v »nagradnem skladu« za žreb tudi dve knjigi 
Zagret za tek kranjskega avtorja Marka Robleka

Jure Zaplotnik, izžrebanec v nagradni igri Gorenjskega glasa, si je 
film ogledal v družbi partnerice Barbare.

V LETU 2023 VAM ŽELIMO  
OBILO ZDRAVJA IN OSEBNE SREČE!

Vaš Gorenjski glas
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Poraz za konec 
jesenskega dela

Nogometaši kranjskega Triglava 
bodo prezimili na trinajstem mestu 
drugoligaške lestvice.

Nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so 
odšli na zimski premor. Med tistimi, ki po je-
senskem delu ne morejo biti zadovoljni, so tudi v 

vrstah kranjskega Triglava.
Na 18 tekmah so se zmage veselili le petkrat. Zabele-

žili so še tri neodločene izide, desetkrat pa so nasprotni-
kom morali priznati poraz. Dali so 18 zadetkov, dobili so 
jih 33. Na lestvici so z 18 točkami na 13. mestu. Poraženi 
so bili tudi na zadnji tekmi jesenskega dela. Pred njo so 

se razšli s trenerjem Safetom Hadžićem, nato pa doma 
izgubili s Krko z 0 : 4.

Nogometaši Rogaške so tisti, ki bodo pomlad v drugi 
slovenski nogometni ligi pričakali na vrhu lestvice. Spo-
mladanski del se bo začel v začetku marca, ko bodo na 
vrsti tekme 19. kroga.

Maja Bertoncelj

Nogometaši Triglava so v jesenskem delu v drugi ligi zmagali le 
petkrat. / Foto: Gorazd Kavčič

V novembrski številki Kranjčanke je bilo na strani 37 objavljeno oglasno sporoči-
lo o Atletskem klubu Triglav Kranj. V naslovu je bilo objavljeno napačno ime klu-
ba. Pravilno je Atletski klub Triglav Kranj in ne Atletski klub Kranj. Za nenamerno 
napako se opravičujemo.

V boju za 
napredovanje

Odbojkarice prve ekipe ŽOK 
Triglav Kranj igrajo v 2. DOL 
za ženske – zahod. Borijo se 

za vstop v 1. B-ligo. Prvih sedem te-
kem so zmagale, v osmem krogu pa 
prvič morale priznati poraz, in sicer 
proti sosedam iz Škofje Loke. Kljub 
temu so na lestvici ostale v vodstvu 
z enakim številom točk, kot jih ima 
drugouvrščeni ŽOK Šentvid. Pretek-
li konec tedna sta se ekipi pomerili 
med seboj, rezultat do zaključka re-
dakcije ni bil znan. Prav tako v drugi 
ligi zahod igra tudi ekipa Triglava 
Kranj, ki je v sredini lestvice. Po os-
mih krogih so imele štiri zmage in 
štiri poraze.

Maja Bertoncelj
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Odbojkarice ŽOK Triglav Kranj igrajo v drugi ligi zahod. / Foto: Gorazd Kavčič
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Že na uvodu do rezultata kariere
Polona Klemenčič in Alex Cisar sta že na prvi postaji nove sezone svetovnega 
pokala izboljšala svoji najboljši uvrstitvi.

Konec novembra se je zače-
la nova sezona svetovnega 
pokala v biatlonu. Na prvi 

postaji v Kontiolahtiju na Finskem 
so nastopili tudi sestrični Polona in 
Živa Klemenčič iz Nemilj in Alex Ci-
sar iz Britofa, vsi člani TSK Triglav 
Kranj.

Polona Klemenčič je že na prvi 
tekmi posegla najvišje v karieri. Na 
individualni preizkušnji na 15 kilo-
metrov je osvojila 19. mesto in s tem 
izpolnila enega izmed ciljev sezone. 
Doslej najboljšo uvrstitev je izbolj-
šala za eno mesto. »Zelo sem vese-
la, ker sem videla, da sem na progi 
lahko skupaj z ostalimi. Na strelišču 

sem ostajala zbrana. Prva dva po-
stanka vsakič po en zgrešen strel, a 
sem vedela, da še ni nič izgubljeno. 
Borila sem se do konca in sem zelo 
zadovoljna,« je povedala po tekmi. 
Pred sezono je na vprašanje o ciljih 
odgovorila, da si želi čim večkrat 
osvojiti točke svetovnega pokala in 
popraviti najboljši dosežek iz prete-
klih let. Slednjega je najboljša slo-
venska tekmovalka tudi v zadnji se-
zoni že obkljukala.

Dobre volje je iz Skandinavije od-
šel tudi Alex Cisar. Spomladi se je 
spogledoval celo že s koncem karie-
re. »Spomladi sem dva meseca delal 
v Švici kot fizioterapevt. To sem po-
treboval, ker sem imel biatlona dovolj 
in sem se želel umakniti iz domače-
ga okolja. Veliko sem se naučil, pred-

vsem z življenjskega vidika. Mental-
no sem se spočil in sem lahko nato 
znova motivirano treniral. Zdi se mi, 
da sem sledil 'klasični' slovenski poti 
uspešnega mladinca, ki se ne znaj-
de v članski konkurenci. Ne želim 
si postavljati visokih ciljev, ker vem, 
da sem to delal v preteklosti in sem 
bil potem še bolj razočaran. Za letos 
si najbolj želim, da bi tisto, kar kažem 
na treningih, prenesel na tekmo, da bi 
startal sproščeno in da bi znova uži-
val,« so bile njegove besede nekaj dni 
pred začetkom sezone. V Kontiolahti-
ju je bil najvišje v zasledovanju na 25. 
mestu, kar je na tekmah svetovnega 
pokala njegova najboljša uvrstitev v 
karieri. »Z veseljem pričakujem nas-
lednje tekme in upam, da bomo vsi še 
izboljšali rezultate,« je dejal.

Nekaj težav pred sezono pa je 
imela Živa Klemenčič. »Do začetka 
jeseni je vse potekalo zelo gladko in 
sem bila zelo sproščena. Nato sem 
zbolela in nisem mogla opraviti vse-
ga načrtovanega. V novi sezoni si 
želim doseči prve točke v svetovnem 
pokalu, ker pa sem tudi še juniorka, 
si želim tudi več nastopov še v svoji 
kategoriji, kjer lahko merim višje,« je 
povedala pred začetkom sezone.

V slovenski biatlonski reprezen-
tanci je bilo po lanski sezoni kar ne-
kaj sprememb. Nov je glavni trener 
Ricco Gross, v reprezentanci A pa je 
poleg sestričen Klemenčič kot prid-
ružena članica še Anamarija Lam-
pič, ki je prestopila iz teka na smučeh 
in se pretekli konec tedna v Hoch-
filznu v Avstriji že na prvi tekmi med 
elito zavihtela na izjemno peto mes-
to. Januarja bomo za biatlonce lahko 
navijali tudi v Sloveniji. Pokljuka bo 
prizorišče svetovnega pokala med 4. 
in 8. januarjem.

Maja Bertoncelj

Živa Klemenčič, Alex Cisar in Polona Klemenčič, Kranjčani v slovenski biatlonski 
reprezentanci / Foto: tina Dokl
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V Fitpro klubu, kjer izvajajmo najrazličnejše skupinske vadbe, organiziramo 
različne delavnice, predavanja, smo po 2 letih le spletnih vadb z velikim vese-
ljem v septembru ponovno začeli z vadbami, treningi v živo v dvoranah. 
Vadimo na Primskovem v dvorani Bušček centra v IBI centru ter v dvorani 
PGD Primskovo (v gasilskem domu). Ravno tako pa večino vadb istočasno 
prenašamo tudi preko spleta, za vse, ki želijo vaditi od doma. 
Fitpro klub vodi Katja Zupan, prof. športne vzgoje, zdravstveni tehnik in 
mednarodna predavateljica in avtorica številnih usposabljan za inštruktorje, 
trenerje, terapevte, ki je z vodenjem začela že davnega leta 1990 na Brdu pri 
Kranju in v Komendi. Tako skrbi za fizično in mentalno zdravje številnih naših 
krajanov že kar 32 let. 
Ob ponedeljkih in sredah ob 9. uri (PGD Primskovo) se dobivajo starejši od-
rasli (ženske in moški) na vadbi FIT SENIOR 60-80+, kjer se posvečajo pred-
vsem ohranjanju gibljivosti, moči, ravnotežja, funkcionalnosti in vitalnosti 
hrbtenice. Za ZDRAVO HRBTENICO, PRAVILNO TELESNO DRŽO TER NAČIN 
GIBANJA skrbimo ob ponedeljkih ob 18.30 ter ob sredah ob 18. uri (obo-
je v PGD Primskovo). Vsi, ki čutite, da bi morali izboljšati gibljivost in se nau-
čiti sproščati, umiriti, pravilno dihati ste vabljeni na enkratno vadbo RAZTE-
ZANJE IN SPROŠČANJE, ki poteka ob četrtkih ob 18. uri (PGD Primskovo), 
kjer se učimo različnih tehnik, načinov raztezanje in sproščanja. Ena od najbolj  
celostnih oblik vadbe za telo, um in našo dušo je prav gotovo NIRVANA meto-

da ali NIRVANA JOGA, ki je edinstven sistem, ki pove-
zuje pozitivno, relaksacijsko in zdravilno glasbo, ritem, 
zvok, s kombinacijo Pilates, Jogijskih in funkcionalnih 
vaj za izboljšanje gibljivosti, moči in oblike telesa ter 
posebno tehniko in ritmom dihanja. V Nirvano se 
poglobimo vsak torek ob 20. uri (PGD Primskovo). 

Za vse, ki pa želite vaditi, trenirati bolj aktivno, se v 
Fitpro klubu najde kar nekaj program in sicer: 
WTS® - WEIGHT TRAINING SYSTEM, ki je najučin-
kovitejši in najvarnejši sistem vadb s prostimi utežmi 
in lastno težo za oblikovanje telesa in hujšanje. 
Sestavljajo ga: LIFT 1, 2, POWER CROSS, CARDIO 
CROSS. WTS poteka ob ponedeljkih ob 19.30 in 
sredah ob 19. uri (PGD Primskovo).  
Ter METABOLIČNO-FUNKCIONALNI TRENING (MFT) 
v kombinaciji z VISOKO INTENZIVNIM INTERVAL-
NIM TRENINGOM (HIIT ali VIIT), ki poteka ob torkih 
ob 18. uri in četrtkih ob 19.30 (oba v IBI centru, dvo-
rana Bušček). Sam način treninga tako povzroči veliko 
večjo porabo energije (kalorij) že med vadbo, po vadbi 
in tekom dneva ter med spanjem za regeneracijo. 

V januarju želimo odpreti tudi  novo vadbeno kom-
binacijo, kjer se bomo učili, izvajali različne ZDRA-
VILNE, ENERGIJSKE IN DIHALNE TEHNIKE, PLES 
& JOGALATES & MEDITACIJA. Predviden termin 
je ponedeljek ob 19.30. Vsi zainteresirani  se javite 
na klub@fitpro.si, saj bomo v januarju organizirali 
predstavitev. 

Urnik in opise vadb, cenik ter ostale informacije si 
lahko ogledate na www. fitpro.si 
Vabljeni tudi v našo SPLETNO TRGOVINO športno, 
terapevtskih pripomočkov.

Želimo vam radosten, a hkrati miren zadnji mesec v 
letu ter zdravo, ustvarjalno, notranje izpolnjeno novo 
leto 2023.   

Fitpro ekipa

Pridružite se nam in skupaj poskrbimo  
za zdravo telo, um in duha v Fitpro Klubu 
pod vodstvom Katje Zupan 

KUPON ZA 1 TEDEN BREZPLAČNE VADBE & BREZPLAČNO SVETOVANJE 
& 10% POPUST PRI NAKUPU KARTE*

Ime in priimek: ..................................................................................................................     Tel.....................................
E-pošta: .....................................................    Vadbe bi obiskoval-a od ........................ do ....................... (vpiši datume)  

in sicer bi se rad-a udeležil-a naslednjih vadb (npr. torek 18.00 MFT-HIIT, …): ..............................................................
........................................................................................................................................................................................

Izpolnite in prinesite na prvo vadbo! Če bi kupon koristilo več oseb iz enega gospodinjstva, lahko kupon kopirate!
S podpisom potrjujem točnost mojih kontaktnih podatkov ter, da se bom vadb udeležil-a na lastno odgovornost. 
*popust se upošteva za nove člane, pri nakupu karte do 31. 1. 2023 
Vaš prihod nam javite na klub@fitpro.si, v primeru dodatnih vprašanj in svetovanja pri izbiri vadb pokličite na  041 790 248.

Kraj in datum:  .....................................................                                                   Podpis:  .....................................................

                

VELJAVNOST DO 31. JANUARJA 2023!

 

www.fitpro.si  

KLUB       www.fitpro.si  
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Triglavani so prvakom pokazali zobe

Hokejisti kranjskega Triglava so se v polfinalu državnega prvenstva merili s SŽ 
Olimpijo in kljub porazoma prikazali dve odlični predstavi. Odlično igrajo tudi 
kranjske hokejistke, ki so izdale nov koledar.

Prejšnji teden sta bili na sporedu drugi polfinalni 
tekmi državnega prvenstva v hokeju, zlasti zani-
mivo pa je bilo v Kranju, kjer je Triglav gostil SŽ 

Olimpijo. Po nizkem porazu v Tivoliju so se Kranjčani 
želeli izkazati tudi pred domačimi navijači, na koncu pa 
je tudi v drugo z 1 : 3 slavila SŽ Olimpija. Finale bo med 
ekipama Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpijo.

»Že z uvrstitvijo v polfinale smo dosegli želeni cilj, v 
polfinalu pa nam je nasproti stala favorizirana ekipa SŽ 
Olimpije, ki igra v ligi ICE. Zavedali smo se, da je nasprot-
nik močan, za nas pa je bila to lepa izkušnja, da vidimo, 
kaj zmoremo in koliko mladim še manjka do profesiona-

lizma. Dobro smo se upirali v Ljubljani, tudi na domačem 
igrišču pa smo bili zelo samozavestni. Žal so bili štirje 
igralci bolni ali poškodovani, kljub temu pa so mladi zai-
grali res dobro, tako da je bila tekma napeta prav do kon-
ca in je odlična popotnica za nadaljevanje sezone,« je po 
odločilni tekmi v Kranju povedal glavni trener Triglava 
Gorazd Drinovec, ki ga zdaj z ekipo čaka nastopanje v 
Mednarodni hokejski ligi.

Atraktiven koledar hokejistk
Dobro letos igrajo tudi kranjske hokejistke. Do sedaj so 

bile zelo uspešne, saj so izgubile samo eno točko. Kot pra-
vijo, si želijo naslov državnih prvakinj. Da bodo lažje pok-
rivale stroške, so se odločile, da v decembru izdajo svoj 
koledar. »Že ko smo koledar izdale pred leti in je bilo zanj 
precej zanimanja, smo si želele, da ga znova pripravimo. 
Da so slike lepe in da je koledar dobro videti, je poskrbel 
Črt Slavec, ki je tudi sam igral hokej. Koledar je malce bolj 
drzen. Prodaja se bo začela ta teden. Vse o koledarju, ki 
stane 12 evrov, je moč izvedeti na naši Facebook strani, 
na Instagramu in pri vseh nas, igralkah, prodajale pa ga 
bomo tudi na tekmah,« je povedala Tamara Svetina.

Vilma Stanovnik

V dvorani Zlato polje je bila odločilna tekma polfinala državnega 
prvenstva zanimiva in skoraj do konca izenačena. / Foto: Gorazd 
Kavčič

Želimo vam leto polno zabave, 
druženja in uspešnih vzponov!

Srečno 2023!
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Želi si odmeven rezultat

Kolesar Jaka Primožič iz Bitenj bo tudi v novi sezoni vozil za ekipo Hrinkow iz 
Zgornje Avstrije.

Pred lansko sezono je Jaka 
Primožič prestopil v UCI kon-
tinentalno ekipo Hrinkow 

Advarics Cycleang, tudi letos pa bo 
ostal član tega avstrijskega moštva.

»Navdušen sem nad ekipo, saj ni-
sem bil vajen takšnega načina dela. 
Vse poteka, kot smo se dogovorili, 
všeč pa mi je, da je vzdušje v moštvu 
zelo sproščeno. Klub je bolj družinski, 
saj ga je za očetom prevzel sin in zelo 
se trudijo za nas. Ekipa je večinoma 
avstrijska, dva kolesarja sta iz Nem-
čije, eden iz Italije, dva pa sva Sloven-
ca. Poleg mene je to še Žiga Horvat. V 
ekipi je športni direktor Matej Muger-
li, poleg tega sta Slovenca tudi maser 
in mehanik,« pravi Jaka Primožič.

»O minuli sezoni lahko rečem, 
da sem si jo najbolj zapomnil po 
nastopu na svetovnem prvenstvu v 
Avstraliji, kjer sem dolgih 244 kilo-
metrov vozil na čelu dirke, v ubežni 
skupini. Na koncu sem sicer osvojil 
68. mesto, vendar je bilo res nekaj 
posebnega voziti v konkurenci z 
vsemi svetovnimi zvezdniki. Bilo je 
veliko navijačev in moje prvo član-
sko svetovno prvenstvo mi bo za 
vedno ostalo v spominu,« je povedal 
Jaka Primožič, ki je bil zadovoljen 
tudi z nekaj dirkami za avstrijski po-
kal, prav tako je osvojil deveti mes-
ti na dirki Giro della Friuli Venezia 
Giulia in Istrski pomladi.

»V novi sezoni si želim odmev-
nejšega rezultata na pomembnejši 
dirki, saj sem prepričan, da sem tega 
sposoben. Potrebujem le še malo 
sreče,« je povedal Jaka Primožič, ki 

je minuli teden dopolnil 24 let, že 
kmalu po lanski sezoni pa je začel 
priprave na novo. »Imel sem dober 
teden dopusta, sedaj že treniram. 

Trenutno odhajam v Umag, januarja 
nameravam na Gran Canario, nato 
pa se bodo začele skupne priprave,« 
je še povedal Jaka Primožič.

Vilma Stanovnik

Jaka Primožič (v ekipi prvi z leve) je bil v moštvu Hrinkowa tudi na dirki po Zgornji Avstriji. 

PIČMAN, d.o.o., Britof 39, Kranj
www.picman.si

  
  

   
  

  
  



30 Predstavljamo  

Takšno radost, kakor v davnih dneh, 
pričaramo tudi danes

Turistično društvo Kokrica letos praznuje petdesetletnico. Že peti mandat 
ga vodi Mimi Rozman, doma iz Srakovelj. Srčna gospa, kot so jo ob prejemu 
častnega priznanja ob zlatem jubileju društva opisali na odru krajevnega 
doma na Kokrici. Priložnost, da pobliže spoznamo delo članov društva in 
njihove predsednice.

ͰͰ Pred nedavnim je Turistično dru-
štvo Kokrica povabilo na tradicio-
nalni Večer ob krušni peči, več kot 
dvajset ste jih že organizirali do zdaj. 
So se ti večeri ob krušni peči, ki so 
čudovita prispodoba doma, družine, 
ohranjanja običajev, začeli na vašo 
pobudo?

Spontano smo jih začeli prireja-
ti pri mojih sosedih Oreharjevih v 

Srakovljah za krušno pečjo v njihovi 
hiši. Trli smo orehe, obudili še kak 
drug star običaj, se veliko pogovar-
jali, veselili in peli. V nekaj letih se 
je na Večerih za krušno pečjo, ki so 
vedno bili v poznem jesenskem času, 
začelo zbirati že toliko ljudi, da smo 
dogodek morali preseliti v dvorano 
Doma krajanov na Kokrico, kamor 
postavimo provizorično krušno peč. 
Še vedno za pečjo prikažemo stare 
običaje, kot so pletenje nogavic, izde-
lava metel, ličkanje koruze  ..., pode-

limo priznanja za lepo urejene hiše 
in vrtove v naši krajevni skupnosti, 
s skeči poskrbimo za smeh in po-
vabimo različne glasbene izvajalce. 
Zadiši po sveže ocvrtih flancatih, ki 
jih za obiskovalce pripravijo članice 
Turističnega društva Kokrica. Tisto 
radost, kakor v davnih dneh, priča-
ramo tudi v današnjih. Spomnim se, 
kako smo pred leti tudi v Tatincu na 
tamkajšnji kmetiji ohranjali običaj 
luščenja koruze, ki pa se zaradi sila-
že opušča.

ͰͰ Vas krušna peč spominja tudi na 
vaše otroštvo?

Odraščala sem na Pangršici, de-
kliško sem se pisala Dolenc, krušna 
peč še vedno stoji v stari hiši. Otroci 
smo ležali za pečjo, mama je v njej 
vedno kaj pekla. Naučila me je spe-
či kruh, zamesila je testo v mentrgi. 
Spomnim se, da sem moko 'čutila' 
prav do kosti, da tega najprej sploh 
nisem hotela delati. Ko je mama zbo-
lela, sem sama prvikrat spekla kruh. 
Bil je okusen, spečen pa bolj v obliki 
solze, ker sem ga preveč potegnila z 
loparjem. Kruh še vedno pečem.

ͰͰ Turistično društvo Kokrica, ki le-
tos praznuje petdesetletnico, so s po-
sebnim namenom ustanovili zane-
senjaki, ki so želeli zaščititi naravno 
območje Bobovških jezerc. Kdaj ste 
se jim pridružili?

Na območju Čukove jame so ko-
pali glino, in ko so to dejavnost opus-
tili, naj bi komunalno podjetje jame 
začelo zasipati s smetmi. Ljudje so 

Suzana P. Kovačič

Mimi Rozman s hišno ljubljenko Lajko / Foto: tina dokl
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Turistična zveza Slovenije (TZS) je TD Kokrica podelila priznanje z zlatim znakom. Na sliki 
Lucija Kavčič v imenu TZS in Mimi Rozman. / Foto: Matjaž Hudobivnik

se temu uprli, se zbrali v odbor in us-
tanovili Turistično društvo Kokrica. 
Izkopne jame je zalila talnica in zdaj 
imamo jezerca. Območje nekdanjih 
glinokopov je bilo vrnjeno naravi.

Ne spomnim se točno, kdaj sem 
se pridružila društvu. Zagotovo pa 
sem že bila njihova članica, ko smo 
sokrajanoma zlatoporočencema Br
a dač pripravili kmečko ohcet. Tak-
rat sem tudi prvič oblekla narodno 
nošo, ki mi jo je posodila prijateljica.

ͰͰ Je pridna kot čebela, na vsaki 
akciji dela. Takole so vas opisali ob 
neki priložnosti. Vse, kar počnete, in 
prav tako tudi ostali člani društva, je 
prostovoljno delo, z željo po sodelo-
vanju, povezovanju, druženju. Z željo 
narediti za kraj nekaj dobrega.

V društvu imamo čez tristo čla-
nov skupaj s podporniki, od tega 
nas 26 deluje v upravnem odboru 
društva. Članstvo je v zadnjih le-
tih nekoliko upadlo, v svoji sredini 
si želimo tudi mlajših. Peti mandat 
sem predsednica društva in lahko 
povem, da imam zares dobro ekipo, 
saj drugače ne bi šlo. Trudimo se za 
prireditve in dogodke, sodelujemo v 
dobrodelnih projektih, čez leto orga-
niziramo različna predavanja  ... in 
vabimo krajane k sodelovanju. Med 
večjimi prireditvami so Dih pomla-
di, Sekanje pirhov, Pohod po ma-
mutovi deželi, Večer ob krušni peči, 
Miklavževanje za predšolske otroke, 
božičnonovoletni koncert, Domo-
vinski pohod po ulicah Kokrice   ... 
Sodelujemo z lokalnimi društvi in 
širše, KS Kokrica, MO Kranj in Zavo-
dom za turizem in kulturo Kranj.

Člani Turističnega društva Ko
krica smo si močno prizadevali, da 
so kip mamuta, ki spominja na najd-
bo okostja mamutove samice, ki so 
ga našli ob kopanju gline v Čukovi 
jami in ga hrani Narodni muzej v 
Ljubljani, postavili v krožišče na 
Kokrici. Kip je izdelal žal že pokoj-
ni domači umetnik Jože Volarič. Za 
ocvetličenje krožišča smo skrbeli 
člani turističnega društva, pred dve-

ma letoma pa je vzdrževanje prev-
zela občina. Žal je bil kip mamuta že 
večkrat tarča vandalizma, zdaj mu je 
nekdo snel okle. Upamo, da v kroži-
šče postavijo varnostne kamere. Še 
vedno pa člani društva vzdržujemo 
in skrbimo za Park miru in prijatelj-
stva na Kokrici in se udeležujemo 
čistilnih akcij ...

Imamo tudi Pohod po mamutovi 
deželi na predlog našega člana Mar-
jana Čadeža, mamuta imamo v logo-
tipu društva, zvarimo celo mamutov 
napitek ...

ͰͰ Kako pa je s tem? Pridna kot čebe-
la je svoj pomol imela ...

Pomol v Čukovi jami še vedno 
stoji, je pa danes žal razmajan. Po-
vezan je s preteklim delovanjem 
društva. Ljudje so že včasih radi 
prihajali sem na sprehode, kopanje, 
zato smo člani društva postavili tudi 
majhno brunarico. Prirejali smo šte-
vilne dogodke, med krajani je bila 
najbolj priljubljena prireditev Večer 
ob bajerju s spuščanjem lučk v jajč-
nih lupinah po jezeru na pobudo žal 
že pokojne Olge Lombar. Po sprejemu 

Trli smo orehe, obudili še kak drug star običaj, se veliko 
pogovarjali, veselili in peli. V nekaj letih se je na Večerih 
za krušno pečjo, ki so vedno bili v poznem jesenskem času, 
začelo zbirati že toliko ljudi, da smo dogodek morali preseliti 
v dvorano Doma krajanov na Kokrico, kamor postavimo 
provizorično krušno peč. Še vedno za pečjo prikažemo stare 
običaje, kot so pletenje nogavic, izdelava metel, ličkanje 
koruze ..., podelimo priznanja za lepo urejene hiše in vrtove 
v naši krajevni skupnosti, s skeči poskrbimo za smeh in 
povabimo različne glasbene izvajalce.
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odloka o varovanju jezerc leta 1981 je 
postalo delo društva močno omeje-
no, saj smo morali opustiti številne 
tradicionalne prireditve, žal smo 
morali prenehati delovati tudi v bru-
narici. A se nismo vdali, delali smo 
naprej na drugih lokacijah in še ved-
no bogatimo življenje v kraju.

Pogrešam pa športni park, ki 
ga Kokrica nima. Je le nogometno 

igrišče, tudi otroških igral je pre-
malo.

ͰͰ Ko ste ravno omenili nogometno 
igrišče, sem nekje prebrala, da se 
»spoznate« tudi na nogomet ...

Enkrat smo se v nogometu po-
merili ekipi žensk. A sem si zlomi-
la nogo. Zraven so še dodali: »Konec 
kariere, ampak padla za zmago tu-
rističnega društva. Za nagrado pa 
mavec.«

ͰͰ Zlati jubilej Turističnega društva 
Kokrica ste že praznovali, Turistič-
na zveza Slovenije vam je ob tej 
priložnosti podelila priznanje z zla-
tim znakom. Priznanje vam je že na 
avgustovskem srečanju Gorenjskih 
turističnih društev podelila tudi Go-
renjska turistična zveza. Kakšni so 
načrti?

Načrtov imamo v Turističnem 
društvu Kokrica še veliko, a ne gre 
vse hkrati. Pobuda je za ureditev ka-
njona Rupovšice, kar bi bila velika 
pridobitev tudi za obiskovalce.

ͰͰ Smo v najbolj prazničnem mesecu 
leta. Kako se spominjate praznikov, 
obdarovanj iz svojih otroških let?

Miklavževanje smo vedno ime-
li, dobri mož mi je običajno prinesel 
malo suhega sadja, kdaj tudi pletene 
nogavice. Zelo sem se bala parkelj-
nov, spominjam se, kako smo otroci 
hiteli moliti. Drevesce in jaslice smo 
postavili na sveti večer, nič prej, in 
šli k polnočnici v cerkev na Trstenik. 
Družina je bila zbrana, vedno je bila 
na mizi orehova potica, a ne tako 
debelo namazana z nadevom, kot je 
danes. Spominjam se predpasnika, 
ki mi ga je sešila mama. Petja v cer-
kvenem pevskem zboru na Trsteni-
ku. Ni bilo izobilja, a zase ne morem 
reči, da mi je kaj manjkalo.

Da bi imeli na mizi adventni ven-
ček, se ne spomnim. Drevešček pa 
je bil okrašen z bomboni, zavitimi v 
svetleč papir, in najboljše je bilo, ko 
sva jih z bratom naskrivaj jemala dol 
in jih jedla.

Na območju Čukove jame 
so kopali glino, in ko so to 
dejavnost opustili, naj bi 
komunalno podjetje jame 
začelo zasipati s smetmi. 
Ljudje so se temu uprli, se 
zbrali v odbor in ustanovili 
Turistično društvo Kokrica. 
Izkopne jame je zalila talnica 
in zdaj imamo jezerca.
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Zima res je prima klima …

Tako se začne prva kitica pesmi Cik cak, ki je čez noč postala hit, zdaj pa pot 
uspešno nadaljuje tudi zunaj naših meja. Pod glasbo se podpisuje Jasmin 
Stavros, pod besedilo in aranžma pa Kranjčan Sandi Murovec - Muri.

Sicer učitelj smučanja in de-
monstrator, utemeljitelj siste-
ma učenja smučanja UPS ter 

avtor knjig Na kanto in Biti mojstrski 
Sandi Murovec - Muri se že kar nekaj 
let podpisuje tudi pod oblikovanje 
oblačil za naše olimpijce. Morda je 
manj znano, da je diplomirani arhi-
tekt, večina pa ve, da je posnel nekaj 
pesmi z Jasminom Stavrosom. V 
zelo bližnji preteklosti je tako nasta-
la tudi pesem Cik cak. Muri pravi, da 
je bila spesnjena iz čiste zabave. Pos-

tala je pravi hit – in to čez noč. Pos-
večena je smučarskim legendam. 
»Pravzaprav je pesem kombinacija 
posrečenih naključij. V prvi vrsti gre 
za moje prijateljstvo z Jasminom, ki 
je avtor glasbe. Med nekim pogovo-
rom mi je dejal, da mi odstopi kate-
rokoli melodijo, če bi me zanimala, 
in ravno takrat je pripravljal svojo 
novo pesem. Ne vem, zakaj, ampak 
glasbeni refren te me je v trenutku 
spomnil na vijuganje v stilu cik – 
cak, cik – cak … Tako rekoč 'štrlelo' je 
iz refrena. Potem sem kmalu napisal 
tekst, kar je še ena posebna prigoda 
… Ostalo je zgodovina.«

Danes je pesem prerasla začrta-
ne okvire. Z Retro bandom, ki ga v 
večini sestavljajo Kranjčani, so po-
sneli videospot, sledila je nemška 
različica, po novem pesem lahko 
slišite in vidite na Eurosportu, v na-
povednikih za svetovni pokal v alp-
skem smučanju – ampak v nemški 
različici. V živo pa boste Kranjčani 
lahko fante in Murija na odru vide-
li in slišali že 27. decembra v sklopu 
Prešernega decembra, ko bodo go-
stje skupine California.
ͰͰ Kdaj ste pravzaprav odkrili, da 

vam je glasba blizu oziroma svoj pe
vski talent?

Alenka Brun
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Da se razumemo, jaz nisem pe-
vec. Rad pojem in sem žurerske na-
rave, torej tipična ulična kombina-
cija. To me spremlja že od otroštva. 
Nekaj takega mi je bilo najbrž po-
loženo v zibelko. Oče je bil namreč 
odličen harmonikar in mojster za-
bav. Da kri ni voda, očitno drži.

ͰͰ Pod pesem Cik cak je podpisan 
Jasmin Stavros, vendar se slovenski 
videospot razlikuje od tistega za tu-
jino oziroma nemško govoreči trg. V 
njem namreč vidimo še člana Vese-
lih Begunjčanov.

Ker je slovenska različica pesmi 
postala hit zabav, smo se odločili, da 
naredimo še nemško. Prava »apre-
-ski« pesem pač mora biti narejena v 
nemščini – o tem ni nobenega dvo-
ma! In smo se lotili dela. Da bi bila 
zgodba še bolj avtentična, smo k so-
delovanju povabili Vesele Begunjča-
ne. Ampak kar je najpomembnejše: k 
zadevi smo pristopili iz čiste zabave 
z iskreno željo, da bi se zabavali še 
drugi. Ker je tematika smučarska, 
nam to ni bilo tuje.

ͰͰ Pesem je bila izjemno dobro spre-
jeta. Slovenska različica ima že več 
kot 3,7 milijona ogledov.

Res je, pesem gre zelo hitro v uho 
in je neverjetno »nalezljiva«. Tudi 
nas je vse skupaj presenetilo. Danes 
jo pojejo in poznajo vsi – od otrok do 
najstarejših. Včasih ne vem, kdo je 
bolj nor – mi kot akterji ali ljudje kot 
naši posnemovalci. Res super, tak 
je bil namen. Vesel sem, da se ljudje 

znajo »odklopiti«, in če pri tem poma-
ga Cik cak, zakaj pa ne?!

ͰͰ In če je pesem Cik cak oziroma v 
nemščini Zick Zack posvečena smu-
čarskim legendam, kaj pravijo te?

Hirscher je navdušen, Stenmark 
tudi ni imel nič proti, za druge pa niti 
ne vem. Upam, da se zabavajo. Ozad-
je te zgodbe je sicer povezano z Retro 
festom, kjer smo deset let nastopali 
v vlogah legend svetovnega pokala. 
Padla je ideja, da vse skupaj povežemo 
v tej pesmi in nadgradimo z videom. 
Nismo imeli ne budžeta ne scenarija 
in ne prave snemalne ekipe. Bil je le 
pravi trenutek – eden tistih, ko smo 
bili spet v svojem »elementu«. Glave 
smo metali gor – dol, levo – desno in 
vsakič je bilo bolj smešno. Kot lutke v 
Muppet showu! In je očitno vžgalo …

ͰͰ Video Zick Zack se je komaj poja-
vil na YouTubu, pa je imel hitro nekaj 
tisoč ogledov. Očitno je, da bo dobro 
sprejet. Zaradi rahlega balkanskega 
melosa ali zanimive tematike?

Mislim, da vsega po malo. Čuti 
se, da uživamo in da se pred kamero 
res zabavamo. Prav gotovo fascini-
rajo nekatere neverjetne podobnosti 
z legendami in dejstvo, da česa take-
ga ni naredil še nihče na svetu. Po-
sebno atrakcijo vsekakor predstavlja 
Hirscher, saj so mnogi enostavno 
šokirani, ko ga vidijo. Podpisali smo 
pogodbo z Universal Music Group, ki 
od sedaj naprej skrbi za nas, Warner 
Bros pa nas želi imeti kot nekakšne 
ambasadorje Eurosporta. Pesem že 
postaja nekakšen avizo svetovnega 
pokala. Res noro!

Nemška različica pesmi Cik cak hitro pridobiva občinstvo. / Foto: osebni arhiv
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V mestu spet pravo decembrsko vzdušje

V praznično okrašenem starem mestnem jedru Kranja se že vrstijo različni 
dogodki, ki jih bo 31. decembra sklenilo silvestrovanje na prostem.

S prižigom prazničnih luči se je 
v Kranju 3. decembra, na dan 
občinskega praznika, začel Pre-

šerni december, ki ga prireja Zavod za 
turizem in kulturo Kranj. Po dveh le-
tih, zaznamovanih s covidom, je tako 
v starem mestnem jedru znova pravo 
decembrsko praznično vzdušje. Vre-
me ob prižigu luči žal ni bilo ravno 
naklonjeno, prav tako tudi ne dva 
dneva kasneje ob prihodu prvega od 
dobrih mož – Miklavža, a to obisko-
valcev ni odvrnilo od obiska, zato je 
bilo na obeh dogodkih veselo.

Pestro koncertno dogajanje
December se bo sicer prav kmalu 

prevesil v drugo polovico, ki prinaša 
še pestrejši program kot v minulih 
dneh. Na Glavnem trgu se je že za-
čelo tudi koncertno dogajanje, ki 
ga bosta v petek, 16. decembra, ob 
19. uri nadaljevali kranjski zasedbi: 
Smetnaki in Le Serpentine, dan kas-
neje ob isti uri Moon Time Quartet, 
pred tem pa bo sobotno dopoldne ob 
11. uri popestril koncert Tuba božičk-
ov. V petek, 23. decembra, bo možno 
prisluhniti Tilnu Lotriču, še posebno 
pestro koncertno dogajanje pa se 
obeta v zadnjem tednu tega leta: od 
27. do 31. decembra, ko se bodo na 
odru zvrstili California, ki je Kranj 
napolnila že poleti, Jan Plestenjak, 
Miran Rudan inDesign, ABBA Tri-
bute Band ter na silvestrovo še Mar-
ko Vozelj in Mojstri. Vsi koncerti 
bodo ob 19. uri, razen na silvestrovo, 
ko se bo začel ob 22. uri. Omeniti 
velja še obisk dedka Mraza, ki bo ot-

roke na Glavnem trgu razveselil 30. 
decembra ob 18. uri.

Vabi tudi praznični sejem
»Vabimo tudi na praznični sejem, 

ki poteka na Poštni ulici vse dni od 
torka do sobote,« je povabila Petra Ži-
bert z Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj. V ponudbi so različne dobro-

te in darila lokalnih umetnikov in 
obrtnikov, pogreti pa se je možno s 
kuhanim vinom ali čajem.

»Vabimo tudi v pravljični gozdi-
ček na Glavnem trgu in lepo okraše-

ni vrt na gradu Khislstein,« je dodala 
Žibertova. V pravljičnem gozdičku 
lahko otroci poleg lesenih skulptur 
gozdnih živali najdejo tudi Božičk-
ovo hišico, zanimive kotičke za foto-
grafiranje pa s svojo pravljično preob-
leko ponuja tudi vrt gradu Khislstein. 
Podobo praznično okrašenega mesta 
bogatijo tudi lesene skulpture Matja-

ža Beguša, v kanjonu Kokre pa stojijo 
še njegove lesene jaslice.

Več informacij o programu je na 
voljo na spletni strani www.visit-
kranj.si.

Ana Šubic

Prvi od dobrih mož, Miklavž, je že obiskal otroke, 30. decembra ob 18. uri pa se bodo na 
Glavnem trgu razveselili še dedka Mraza. / Foto: Primož Pičulin

Med sprehodom po praznično okrašenem mestu se bodo 
najmlajši še posebno razveselili pravljičnega gozdička z 
lesenimi skulpturami gozdnih živali in Božičkovo hišico 
na Glavnem trgu, sprehoditi pa se velja tudi do vrta gradu 
Khislstein, ki je prav tako odet v pravljično preobleko.
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Jošt po francosko ali vrh okusov

Ko v Domu na Joštu gostuje kuharski mojster Igor Jagodic iz Restavracije 
Strelec na Ljubljanskem gradu, se govori slovensko in okuša francosko.

Tistega novembrskega četrt-
ka in enako dan kasneje so 
v Domu na Joštu siceršnjo 

kuhinjo zaprli nekoliko prej kor na-
vadno, saj je obakrat sledil franco-
ski kulinarični večer. Preroditelja te 
med Kranjčani izjemno priljubljene 
rekreativne točke Matjaž in Tina Se-
dej sta namreč z ekipo sodelavcev v 
goste povabila kuharskega mojstra 
Igorja Jagodica iz ljubljanske Resta-
vracije Strelec, letos tudi dobitnika 
prestižne Michelinove zvezdice. Po-
dobno kot pred tremi leti se je tudi 
tokrat govorilo slovensko, okušalo 
pa francosko Ali drugače povedano: 
Igor Jagodic je na večerni meni, ki 
sta ga predhodno skrbno pripravila z 
Matjažem, uvrstil francosko kuhinjo, 
sestavljeno iz lokalnih, gorenjskih 
sestavin.

Podpisani – sicer vajen rekrea-
tivnih peš obiskov Sv. Jošta s tradi-
cionalnim pivom in presto ter zna-

njem francoščine zgolj do vprašanja 
Ce que vous proposez de manger? 
(Kaj nudite za pod zob?) – sem tokrat 
imel srečo ujeti prosto mesto v dobri 
družbi. Tovrstni kulinarični večeri 
so se pred tremi leti že dobro prijeli, 
po dveh letih vsem znanih razlogov 
za premor pa se v tem letu na veselje 
mnogih spet vračajo.

Že topel sprejem ekipe Doma na 
Joštu je iz dnevnega pričakovanja 
večera prinesel prve takte dobre 
volje. Nastop obeh kuharskih moj-
strov, domačega Matjaža Sedeja 
in gostujočega Igorja Jagodica, in 
predstavitev menija sta k dobremu 
vzdušju le še dodala. »To je moj pri-
jatelj Igor, odličen kuhar. Kaj vam je 
pripravil, pa bo povedal sam.« Moj-
ster je opisal, s čim vse nam bodo 
tokrat postregli, izrazil upanje, da 
bomo v hrani uživali, in pozval, da 
ga z morebitnimi vprašanji seve-

Igor Kavčič

Gorenjska kuharska mojstra Igor Jagodic iz Restavracije Strelec in Matjaž Sedej iz Doma na 
Joštu / Foto: Rožle Pajntar

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 / Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 / Škofja Loka, SPAR partner 
Čadež v Nami / Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36.  Mesnine Čadež so naprodaj 
tudi v trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.                                            www.mesarstvo-cadez.si                        
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da lahko pocukamo za rokav. Poleg 
mojstrov Igorja in Matjaža ter širše 
ekipe Doma na Joštu je bil v kuhinji 
pri pripravi vrhunskih jedi angaži-
ran tudi mladi obetavni kuhar Lan 
Drinovec iz Kranja.

Štiri vrhunske hode je odprla hla-
dna predjed s srno, pospremljeno z 
redukcijo rdečega vina, okus pa smo 
razširili še s tartufi, topinamburjem 
in lešniki. Prehod v toplo predjed je, 
lahko bi rekli, zaznamovala čebula 
v različnih »izvedbah«. Na krožniku 
so nas pozdravili pečena šalotka na 
maslu, vložena čebulica v pivu, sku-
tni cmoki, prekriti z želejem čebulne 
juhe, ta priljubljeni del zelenjave je 
pomagal tudi okusu omake, za do-
datek pa je poskrbel še staran sira 

jamar z malo posušenega kvasa na 
vrhu.

Ob užitkih za brbončice sta z 
glasbo vzdušje krepila Josip in Dra-
žen z violino in kitaro, kot kandi-
dat Jože pa je v volilnem obdobju s 
humornimi vložki zbrane zabaval 
edinstveni Dolenjec Franci Kek.

Glavno jed sta oplemenitila tele-
tina in korenček. Počasi kuhana te-
lečja lička z omako iz gosjih jeter ter 
seveda korenčkom v različnih obli-
kah – pečenim, vloženim ter v pi-
reju, no pa še kakšen korenčkov list 

za dodatek. Trajnostna naravnanost 
tudi od kuharjev zahteva čim popol-
nejšo uporabo posameznih sestavin.

Večer smo obogatili še s sladico, 
katere vodilna sestavina pa je bila 
buča. Okus nam bolj znane mandari-
ne je tokrat nadomestil citrus yuzu. 
Bučni kruh, popečen na maslu, buč-
ni sorbet z že omenjenim citrusom, 
bučna pena in še baklava iz bučnih 
semen … K večeru bi lahko dodali le 
še bučen aplavz in vprašanje, kdaj 
bomo lahko naslednjič ugotavljali, 
kako se Jošt reče po francosko.

Dragi prijatelji Sv. Jošta!
Hvala za obisk in številne zgodbe, s katerimi  
nas povezuje naša priljubljena točka.
Veliko zdravja, zadovoljstva in športno- 
rekreativnih užitkov v novem letu vam želi 
osebje Doma na Joštu.

DAJ-GT D.O.O., ZG. DUPLJE 82, DUPLJE

Pri pripravi vrhunskih jedi je pomagal tudi mladi obetavni kuhar Lan Drinovec iz Kranja.  
/ Foto: Rožle Pajntar

Glavna jed s počasi kuhanimi telečjimi lički in 
korenjem v več oblikah / Foto: Rožle Pajntar
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Vabimo vas, da najlepši čas v letu 
preživite z nami, rezervirajte mizo za 

prednovoletno srečanje že sedaj.

Za praznični december smo vam poleg 
redne ponudbe odličnih kosil in malic 
pripravili izvrstne decembrske menije. 

Na voljo bodo tudi pečenice, krvavice, 
svinjske in telečje krače. 

Vedno in ob vsaki priložnosti  
pa pri nas lahko dobite zašpiljeno  

dobro kranjsko klobaso.

Gostilna Arvaj
pri mostu nad kanjonom Kokre  

Kajuhova 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 28 00 100K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!
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Zadnja novembrska nedelja je postregla z lepim vre-
menom, kar je na Gorenjski adventni sejem, ki ga 
je gostil Park Brdo, pritegnilo veliko obiskovalcev. 

Predstavili so se ponudniki domače hrane in rokodelci 
iz celotne Gorenjske, pisano ponudbo na stojnicah pa je 
popestril tudi spremljevalni program. Adventni venček 
so lahko obiskovalci izdelali sami, pa vseeno s pomočjo 
Petra Ribiča, in sicer na posebni delavnici. Zabavni del 
so zaupali Romani Krajnčan, nastopila je Folklorna sku-
pina Iskraemeco, pripravili so tudi pohod z baklami po 
Parku Brdo. Ob svetlobni simfoniji oziroma živopisanem 
laserskem šovu pa so uživali prav vsi, od najmlajših do 
najstarejših. 

Sejem bil je živ

Alenka Brun, foto: Tina Dokl

Adventni sejem na Brdu je bil izjemno 
dobro obiskan.
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

PENINA J. ORMOŽ 
6-pack 0,2 l 
14,99 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ 0,75 l 

5,20 EUR

PENINA BRUT 
J. ORMOŽ 0,75 l 

5,11 EUR

BUT.  
KRASNO BELO 

BRDA 0,75 l 
6,33 EUR 

BUT.  
KRASNO  

RDEČE BRDA 
0,75 l 

6,33 EUR

MUŠKATNA  
J. ORMOŽ 0,75 l 

7,14 EUR

PRŠUT  
REZINE,  

500 g 
7,94 EUR

MED  
CVETLIČNI 

TOČENI 900 g 
PISLAK 

9,19 EUR

BUT. PENEČI 
MUŠKAT  

SELECTION 
BRDA 0,75 l 

5,72 EUR

PRŠUT S KOSTJO  
(12 mes.)  

BROZINA 1 kg 
6,84 EUR

Kranj je letos ponovno gostil Vinsko pot v Rovih pod 
starim Kranjem, ki je že od prve izvedbe vedno dobro 
obiskana. Sicer je tudi v njeno vsakoletno prisotnost 
zarezala epidemija, tako da ni čudno, da je obiskovalce 
že prvi petek prvega konca tedna poti na prevzemni 
točki pri vhodu v rove pozdravil velik napis Razpro-
dano. Rovi so vinsko pot namreč gostili dva petka in 
soboti v novembru. In kot kaže, se je obiskovalci z leti 
enostavno ne nasitijo. Morda je sedaj več mlajših obi-
skovalcev, pa tudi takšnih, ki pridejo z namenom, da 
spoznajo vinarje in njihove izdelke, tudi kaj kupijo. Vin-
ska kultura je na splošno v porastu. A. B.

Vinska pot v rovih ponovno dobro obiskana

V sklopu 26. Martinovanja na Pungertu je Cafe galerija Pun-
gert tretjo soboto v novembru priredila tradicionalno tekmo-
vanje v kuhanju golaža. Pomerile so se tri dvočlanske ekipe, 
ki so iz enakih sestavin skušale v kotličkih skuhati čim boljši 
golaž. Strokovno komisijo sta najbolj prepričala Marjan Er-
hatič in Miloš Likar, ostali dve ekipi pa so sestavljali Petra 
Mohorčič in Ana Juhant ter Tone Skok in Urban Lebar. Po 
ocenjevanju so organizatorji golaž skupaj s slastno polento 
razdelili med obiskovalce. A. Š.

Na Pungertu dišalo po golažu

V kuhanju golaža so se pomerile tri dvočlanske ekipe, ki so jih 
sestavljali Petra Mohorčič in Ana Juhant, Tone Skok in Urban Lebar 
ter zmagovalca Marjan Erhatič in Miloš Likar.



Na pogovornem večeru na preddvorskem gradu Dvor se je že čutilo 
adventno in božično vzdušje. V goste so tokrat povabili pisateljico 
in pedagoginjo Berto Golob iz Struževega. Njena prva zaposlitev po 
študiju slavistike v Ljubljani je bila namreč na preddvorski osnovni 
šoli. Večer je povezovala Ivka Sodnik, prisotne je pozdravila tudi 
gospa Božiček, sicer »grofica« Tanja Šubelj. A. B. / Foto: Alenka Brun

Blaž Jenkole v družbi Franca Pestotnika - Podokničarja v zakulisju 
velikega koncerta, ki ga je ob 60-letnici delovanja organiziral Radio 
Gorenc. Podokničarja lahko slišimo na radiu, Jenkole, sicer iz Mavčič, 
pa je član priljubljene glasbene zasedbe Fehtarji, ki je na koncertu 
tudi nastopila. A. B. / Foto: Alenka Brun

Elegans hotel na Brdu je, tik preden se je slovenska kuharska 
reprezentanca odpravila na pomembno kuharsko tekmovanje v 
Luksemburg, povabil v goste na okušanje jedi iz tekmovalnega 
menija. Med gosti sta bila tudi Blaž Šenk iz okolice Kranja, 
harmonikar in vodja ansambla Veseli Svatje, ter pevec Dejan Dogaja. 
A. B. / Foto: Alenka Brun

Nasmejano Anito Jekovec smo srečali v kranjski Mestni hiši, kjer 
je tisto soboto dopoldne potrpežljivo čakala, da postreže prisotne, 
ki so prisostvovali ponovni zaobljubi na diamantni poroki. Drugače 
pa redno lahko nanjo naletite ob obisku gostilne Stari Mayr, ki je 
nasproti Mestne hiše. A. B / Foto: Alenka Brun

Lojze Kalinšek in Miha Perčič sta dva izmed najbolj dejavnih članov 
Likovnega društva Kranj. Ko je treba pripravljati razstave, sta vedno 
zraven. Prvi je odličen slikar, ki mu je blizu motivika iz grške antike, 
drugi je mojster grafike, ki se je letos ob okroglem življenjskem 
jubileju izkazal s pregledno razstavo v Galeriji Mestne hiše.  
I. K. / Foto: Tina Dokl

Čivkarije.
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Do zdaj se je v Rovih pod 
starim Kranjem na Vinski poti 
predstavilo že več kot 180 
vinarjev. Dogodek vsako leto 
obišče ogromno ljubiteljev 
žlahtne kapljice, popestri ga 
tudi okusna ponudba stojnic. Na 
fotografiji zadovoljna skupinica 
razstavljavcev in obiskovalk: 
Franc Rajgelj, Domen Šilar, Jaka 
Hudobivnik, Irena Svetina in 
Jelka Štular.  
A. B. / Foto: alenka Brun

»Dva koncerta, dve polni dvorani, 
predvsem pa navdušeni obiskovalci 
ste nam nedvomno potrdili, da le 
nismo ves ta čas streljali v meglo,« 
je po koncertih na Trsteniku in v 
Preddvoru, s katerima so praznovali 
desetletnico delovanja, na 
družbenem omrežju zapisal Andrej 
Perčič, eden od Kostanarjev. Pevce 
smo v objektiv ujeli na Kokrici, kjer 
so popestrili Večer ob krušni peči.  
A. J. D. / Foto: Tina Dokl

Ana Soklič ter Tanja in Majda Jugovic so več kot odlična družba.  
V galeriji družinskega podjetja Steklarstvo Jugovic v Spodnjih Bitnjah 
občasno gostijo likovne razstave. Tokrat je bila to jubilejna razstava 
Janeza Štrosa Tudi ti si angel, na kateri je zapela odlična vokalistka, 
lanskoletna udeleženka evrovizijske popevke Ana Soklič.  
I. K. / Foto: Tina Dokl

V Kranju smo 3. decembra, na dan rojstva velikega pesnika Franceta 
Prešerna, praznovali občinski praznik. Na njegov predvečer so se 
na slavnostni akademiji tradicionalno poklonili delu in liku letošnjih 
občinskih nagrajencev. Prijetno prireditev v Prešernovem gledališču 
sta v sproščenem vzdušju povezovala znana obraza s televizijskih 
ekranov, Kranjčana Katja Tratnik in Toni Cahunek.  
S. Š. / Foto: Tina Dokl
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Na Kokrici je bilo spet kot nekoč
Potem ko je epidemija prekinila tradicijo, so člani Turističnega društva Kokrica 
ponovno zakurili v krušni peči ter poskrbeli za prikaz starih običajev. Na oder so 
stopili tudi člani nekdanje Folklorne skupine Lipa.

Z Večerom ob krušni peči želijo 
na Kokrici ohranjati našo de-
diščino – predstavljajo navade 

in običaje prednikov, spretnosti, ki 
so mlajšim rodovom večinoma tuje, 
način življenja v času, ko ni bilo tele-
vizije, telefonov … V dvorani kultur-
nega doma so tako zadnji petek v no-
vembru trli orehe, luščili fižol in lupili 
kuhan kostanj, pletli copatke – »štri-
kanje« je bilo v rokah članic skupine 
Glasove Muce Copatarice, ki skrbi za 
tople nogice novorojenčkov. In med-
tem ko so se tudi drugih opravil loti-
le ženske, je Franc Vene prikazal in 
opisal izdelavo metel: »Najprej nabe-
rem lesko, ki je za 'štil', potem je pa 
na vrsti breza.« Iz tega lesa so metle 
še posebno vzdržljive, nastanejo pa 
tako, da iz vej naredi pet snopičev, ki 
jih je treba dobro povezati in pritrditi 

ob držalo, tako da je eden na sredini, 
štirje pa okrog, je pojasnil.

Delo je nekdaj spremljalo petje 
in na prireditvi ni bilo nič drugače. 

V goste je izpod Storžiča prišel seks-
tet Kostanarji z naborom narodnih 
in narodno-zabavnih pesmi, zapeli 
pa sta tudi Francka Rozman in Ani-
ca Rehberger, ki s svojimi nastopi 
skrbita, da se med obiskovalce nase-
li smeh. Tokrat sta kot zakonski par 
spomnili, kako je bilo, ko so bile za 
mizo velike družine.

Po večletnem premoru so na 
oder stopili člani nekdanje Folklor-
ne skupine Lipa, ustanovljene pod 
okriljem Turističnega društva Kok-
rica pred slabimi štiridesetimi leti, 
jeseni 1983. Pobudnik je bil Ivo Pivk, 
ki je priskrbel tudi narodne noše, or-
ganiziral vaje, nastope, prevoze … V 
plesnih korakih so se mladi fantje 
in dekleta začeli uriti pod vodstvom 
Rada in Tomike Jelovčan, ki sta pred 
ponovnim nastopom poskrbela tudi 
za osvežitev znanja; zasluge, da so 
se plesalke in plesalci sploh zbrali na 

Ana Jagodic Dolžan

Prejemniki priznanj za najlepše urejene domove s predsednico Turističnega društva Mimi 
Rozman in članom ocenjevalne komisije Danilom Flisom / Foto: tina dokl

Osem parov je poskrbelo za dobro razpoloženje z venčkom gorenjskih plesov. / Foto: tina dokl
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vajah, pa ima Tatjana Živič. Marko Finžgar, voditelj prire-
ditve, je tem pojasnilom dodal: »Nikar jim ne zamerite, če 
bodo naredili kakšno napako.« Obiskovalci so z aplavzom 
pozdravili že prihod folklornikov, po venčku gorenjskih 
plesov pa je bilo navdušenje še glasnejše. Dobro razpolo-
ženje so dopolnili sveži krofi, ki so jih v preddverju dvora-
ne cvrle Mira Grošelj, Joži Studen in Meri Finžgar.

Turistično društvo Kokrica je na prireditvi podelilo 
tudi priznanja za najlepše urejene domove. Kot je pojas-
nil član ocenjevalne komisije Danilo Flis, so bili na ure-
jenost hiš in njihove okolice pozorni vse leto. Opravili 
so več ogledov, nato pa v ožji izbor na območju Krajevne 
skupnosti Kokrica, v kateri so poleg Kokrice še naselja 
Mlaka, Ilovka, Bobovek, Srakovlje in Tatinec, uvrstili 24 
domov. Med prejemnike priznanj so jih, v skladu s pra-
vilnikom o ocenjevanju, vpisali sedem. Za skrb, ki jo na-
menjajo urejeni podobi, so bili nagrajeni Janez in Ljubica 
Čimžar, Tatjana in Lojze Germovnik, Olga in Tone Jerič, 
Jelka Nunar, Betka in Florjan Trelc, Francka in Francelj 
Vene ter Andreja Zupanc. Omenjeni pravilnik med dru-
gim tudi določa, da posamezna hiša oziroma lastnik pri-
znanje lahko ponovno prejme po preteku petih let, je še 
povedal Flis, predsednica Turističnega društva Kokrica 
Mimi Rozman pa je podelitev priznanj sklenila z mne-
njem, »če je kraj lepo urejen, je za oči spočit'«.

Komisija, ki ocenjuje urejenost hiš in njihove 
okolice v Krajevni skupnosti Kokrica, 
je oglede izvajala vse leto in v ožji izbor 
uvrstila 24 domov. Najlepših sedem med 
lepimi je prejelo priznanja.

Anica in Francka sta že »domači« na kokriškem odru. / Foto: tina dokl

  1 

PRAZNIKI SO NAJLEPŠI DOMA
Pred nami je čas v letu, ki je 
za mnoge najlepši. Čaroben 
bi mu lahko rekli. Vse tja do 
konca leta to obdobje zazna-
mujejo praznične dekoracije, 
vonj po cimetu ter lučke. V 
preteklem tednu se je začel 
advent, še malo in božič bo 
tukaj. Gre za obdobje, ko se 
staro leto poslavlja in priha-
ja novo. Dnevi se še vedno 
krajšajo in noč postaja vse 
daljša. Ob koncu decembra 
doseže višek in že stara ljudstva so verjela, da v tem času 
narava umira. Simbolno v tem času za okrasitev domov upo-
rabljamo zelenje iglavcev ter zimzelenih rastlin kot simbol 
večnega življenja. 
Okraševanje smrečic prihaja iz germanskega sveta, pri nas 
se je uveljavilo po drugi svetovni vojni. Pred tem so v naših 
krajih postavljali zgolj jaslice, ki so naznanjale novo življenje 
in s tem novo upanje. 
Navada krašenja dreves sega že v obdobje poganskih 
ljudstev. Germani in Kelti so častili gozdna božanstva in ver-
jeli v svetost dreves. V obredih so jih tudi krasili in se tako 
na primer zahvalili za dobro letino. Ni natanko znano, kdo je 
bil prvi, ki je okrasil božično jelko, kakršno poznamo danes. 
Teorija pravi, da je bil to v 15. stoletju živeči nemški teolog in 
začetnik reformacije Martin Luther. 
Zelenje, kot glavni gradnik dekoracij, predstavlja večnost.  
Že sama zelena barva nas v teh turobnih mesecih spominja 
na nekaj svežega, nekaj, kar raste in predstavlja življenje. 
Tudi v adventnem času, ko so v ospredju adventni venčki in 
druge dekoracije, ima zelenje glavno besedo. Danes, ko na 
trgu najdemo marsikaj, lahko v cvetličarnah in vrtnih centrih 
opazimo uporabo številnih drugih okrasnih materialov, tra-
dicionalno vijolično barvo pa vse bolj nadomeščajo rdeča, 
bela, zlata in srebrna. 
Pustimo ustvarjalnosti prosto pot in si praznično vzdušje 
doma pričarajmo v svojem slogu. Zakaj pa ne? Naj bo okras-
je v vašem domu unikatno in naj vam pri tem pomagajo ot-
roci. Naj se zbere družina in tako tvorno prispeva k praznič-
nemu vzdušju. Tako bo dosežen glavni namen prazničnega 
obdobja, to je druženje. Lepe praznike vam želim!

Avtor nasveta: Peter Ribič, spec. Biotehniški center Naklo

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

K sodelovanju vabimo nove predavatelje  
v višješolskih strokovnih programih. 

Več informacij dobite na spletni strani Višje strokovne šole BC Naklo 
www.bc-naklo.si/visja-sola/ ali na referat.visja@bc-naklo.si



46 Na kratko  

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu –  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@gglas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si

V kranjskem medgeneracijskem cen-
tru je pestro tudi decembra. Danes, v 
torek, 13. decembra, bo tam dišalo, saj 
se ob 10.30 obeta kulinarična delavni-
ca, kjer bodo udeleženci spoznali pro-
jekt Domača hrana in skuhali »filane« 
paprike, teden kasneje, 20. decembra, 
ob isti uri pa nekaj na žlico. Vsak če-
trtek ob 16.30 se je možno pridružiti 
ustvarjanju terapevtskih odej za ose-
be z demenco, pri čemer udeleženci 
dobijo tudi marsikatero idejo, kako z 
različnimi dodatki obnoviti tudi svoja 
oblačila. Iz pestrega decembrskega 
programa omenimo še potopisno pre-
davanje o Nepalu, ki bo v ponedeljek, 
19. decembra, ob 18. uri. Udeležencem 
bodo približali deželo visokih gora Hi-
malaje in srčnih ljudi. Celoten program 
medgeneracijskega centra je dostopen 
na spletni strani Ljudske univerze Kranj 
www.luniverza.si. A. Š.

Od kuhanja do šivanja odej

Miklavževanje na Primskovem
Miklavževanje ima na Primskovem dolgoletno tradicijo. Prirejajo ga pro-
stovoljci Župnije Primskovo, letos pa je dogodek povezal še gasilce PGD 
Primskovo, ki so posodili dvorano, kranjske skavte, ki so uprizorili dramsko 
igro za otroke, in nekatere krajane, ki so pomagali pri kreiranju kostumov. 
Dogodek je finančno podprla tudi Krajevna skupnost Primskovo. »Prvo so-
boto v decembru so tako otroci in starši lahko prisostvovali programu in 
prihodu sv. Miklavža. Veseli smo, da je Miklavževanje dogodek, ki povezuje, 
prinaša mladim prostovoljcem priložnost družbene aktivnosti, otrokom pa 
nariše velike nasmehe ob pogledu na svetega moža in odpiranju daril. Naj 
vsem udeleženim še dolgo odmeva spodbuda, da bi po zgledu svetega 
moža tudi mi radi delali dobro in pomagali še posebej tistim, ki imajo manj 
kot mi,« je poudarila predstavnica organizacijske ekipe Kristina Tičar. A. Š.

Nastopil je tudi otroški pevski zbor.
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LL VIVA KRANJ
Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04 201 48 50
E: llviva.kranj@llgrosist.si
Od pon. do pet.: 8.00–17.00

Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki  
v Kranju na Zlatem polju je svoja vrata prvič odprla leta 
2002, s 1. oktobrom letos pa se je kot peta pridružila verigi 
specializiranih prodajaln LL Viva.
LL Viva je sodobna specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki, 
zdravili brez recepta, pripomočki za pomoč starejšim pri vsakdanjih 
opravilih, ortopedsko obutvijo, opornicami ter drugimi izdelki za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam.

V specializiranih prodajalnah 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. 

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

www.zzzs.si

LL VIVA
S P E C I A L I Z I R A N A  P R O D A J A L N A
Z  M E D I C I N S K I M I  P R I P O M O Č K I 

BLAZINA ZA 
SEDENJE FELLHOF
Iz jagnječje kože, polnjena  
s spominsko peno.
Velikost 40x40x5 cm,  
na voljo več barv.

USNJENE 
PODLOŽENE 
ROKAVICE 
FELLHOF
Usnjene in modne  
rokavice  iz ovčje kože.
Na voljo v različnih barvah.
Na voljo velikosti od 7 do 9,5.

COPATI IZ 
FILCA HERGOS 
IN SABATINI
Anatomski copati z 
nedrsečim podplatom  
in zamenljivimi vložki. 
Ženski model, različni motivi,  
na voljo številke od 36 do 42.
Cena s popustom: od 25,98 €

GRELNI PAS 
BERNINA
Iz angora volne,  
udoben, raztegljiv.
Na voljo v dveh višinah,  
različne velikosti.

USNJENE OTROŠKE 
ROKAVICE FELLHOF
Tople in mehke 
usnjene otroške 
rokavice brez prstov  
iz ovčje kože. 
V bež, modri, rjavi, konjak 
in roza barvi. Univerzalna 
velikost.

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
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20%  
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ugodnost za imetnike Karti
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13,99€ 30%

redna cena: 19,99 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe20,93€ 30%

redna cena: 29,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

11,83€ 30%

redna cena: 16,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN www.llviva.si ALI NAS POKLIČITE  
NA BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 

*Cene s popustom iz ZDRAVO – kataloga ugodnosti veljajo v specializiranih prodajalnah LL Viva 
izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana (prejmete jo v LL Vivi Kranj), sicer veljajo 
redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja do 16. 1. 2023 oz. do 
prodaje zalog. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana.

080 71 17

Posebna  
praznična ponudba  
do 16. 1. 2023*

NOVO V 
KRANJU

2022 12 LL viva - Oglas Kranjčanka 176 x 244 mm.indd   1 08/12/2022   16:35
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Že en klic lahko spremeni življenje na bolje

Med 25. novembrom in 10. decembrom so potekali mednarodni dnevi boja proti 
nasilju nad ženskami.

Ob tej priložnosti sta Center za 
socialno delo (CSD) Gorenj-
ska ter Društvo za pomoč 

ženskam in otrokom žrtvam nasilja 
Varna hiša Gorenjske v Kranju prip-
ravila regijski posvet Nasilje v dru-
žini in odvisnost od odnosov – iz-
zivi za strokovno delo. Špela Zgonc, 
vodja v programih društva, je poja-
snila, da so se odločili za geslo Imaš 
izbiro – le en klic lahko spremeni 
življenje na boljše.

Razlogi, zakaj ženske ne zmore-
jo oditi iz nasilnega odnosa, so po 
njenih besedah različni. Nekatere 
vztrajajo zaradi otrok, druge zaradi 
strahu in groženj storilca, tretje ne 
zmorejo pustiti vsega in začeti pov-
sem znova, včasih tudi upajo, da se 
bo nasilnež spremenil ...

V društvu Varna hiša Gorenjske, 
ki letos beleži 20-letnico delovanja, 
po besedah predsednice Staše Si-
tar ugotavljajo, da je nasilje še kako 
prisotno. Doslej so na poti v novo, 
lepše življenje pomagali mnogim 
ženskam, ki so zbrale moč in pogum 
za odhod iz nasilnega okolja. V var-

ni hiši, ki so jo vzpostavili leta 2003, 
so doslej nudili zatočišče že 528 
ženskam in 530 otrokom, v materin-
skem domu, ki so ga odprli leta 2010, 
pa sto ženskam in 134 otrokom. Pod 
okriljem društva od leta 2015 v Kra-
nju deluje še Center za informiranje 
in svetovanje za žrtve nasilja na Go-
renjskem, kjer se je doslej v program 
vključilo več kot petsto uporabnikov, 
letno pa jih imajo dobrih petdeset, 
pretežno žensk. Sitarjeva ocenjuje, 
da z omenjenimi programi ta čas 
zmorejo zadostiti potrebam.

Slovenska zakonodaja je na po-
dročju nasilja v družini zelo napre-

Ana Šubic

 

              

DIGITALNA 3D PROTETIKA (CAD/CAM)
Popolna protetična oskrba zob v času enega obiska…
Cerec je računalniški sistem (CAD/CAM tehnologija), ki z uporabo 
visoko kvalitetnih keramičnih materialov, omogoča izdelavo 
estetskih polno porcelanskih protetičnih nadomestkov (inlay, onlay, 
prevleke, zobne krone, luske) v ordinaciji.     

              

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

1.  Nadomestitev posameznega zoba,
2.  Zapolnitev vrzeli ali skrajšane zobne vrste,
3.  Brezzoba čeljust (fiksna ali snemna rešitev).

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI

 

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2023!
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dna in lahko zelo pomaga žrtvam 
nasilja, če le sprejmejo pomoč, je 
dejala Martina Cuznar s CSD Gorenj-
ska. Opozorila je, da se srečujejo tudi 

s primeri nasilja odraslih otrok do 
staršev in da so povzročitelji nasilja 
tudi mladoletne osebe oz. otroci nad 
svojimi starši.

V društvu Varna hiša Gorenjske 
poudarjajo, da smo vsi dolžni imeti 
ničelno toleranco do nasilja, zato bo-
dimo pozorni na ljudi okrog sebe in 
pomagajmo žrtvam. »Pokličimo po-
licijo, obvestimo center za socialno 
delo, pomagajmo žrtvam z informa-
cijami, kje lahko poiščejo pomoč.«

Špela Zgonc, vodja v programih društva Varna hiša Gorenjske, njegova predsednica Staša 
Sitar in Martina Cuznar s CSD Gorenjska / Foto: Tina dokl

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

od leta 1989

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
 preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago za vezenje
	šiviljska popravila
		Velika izbira profesionalnih zadrg iz umetnega materiala 

za navtiko, cerade, transportne torbe,  
tende, predprostore, šotore …

 

 
veldrona@siol.net 
http://veldrona.si           

 

Računovodski servis 
(za d.o.o., s.p., društva,…) 

Kontakt: 041 863 440 
 

Trgovina Matjaž 
Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31 

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica  
SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME 

 
Odprto 8.00-12.00 in 14.30 – 18.30 

Sobota 8.00 – 12.00 
 

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik 
 

 

veldrona@siol.net, http://veldrona.si          

Računovodski servis
(za d.o.o., s.p., društva …)

T: 041 863 440

Servis računalnikov 
T: 031 412 069

Trgovina Matjaž
T: 031 412 069

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in  
oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica.

Odprto: 9.00–12.00 in 15.00–17.00
Sobota: 9.00–12.00

 
Srečno novo leto 2023!

veldrona@siol.net, http://veldrona.si          

Računovodski servis
(za d.o.o., s.p., društva …)

T: 041 863 440

Servis računalnikov 
T: 031 412 069

Trgovina Matjaž
T: 031 412 069

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in  
oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica.

Odprto 9.00–12.00 in 15.00–17.00
Sobota 9.00–12.00

 
Srečno novo leto 2023!

V torek, 13. decembra, ob 18. 
uri bo v dvorani Mestne knjiži-
ce Kranj predavanje Na zdravje: 
Odgovorna izbira, ki ga prireja 
Center za krepitev zdravja Kranj. 
Mag. Erika Povšnar bo preda-
vala na temo čezmernega pitja 
alkohola, kako se izogniti s tem 
povezanim težavam in kakšna je 
modra, odgovorna izbira – tudi 
med prihajajočimi prazniki. A. Š.

Na zdravje: Odgovorna 
izbira
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Cerkveni zvonik krasijo adventni venčki
Dijaki Biotehniškega centra (BC) Naklo so v zvoniku cerkve sv. Kancijana 
v Kranju na ogled postavili adventne venčke.

Prva adventna nedelja naznanja začetek praznične-
ga obdobja. Adventni čas traja štiri tedne, in če vas 
v teh decembrskih dneh zanese v stari del Kranja, 

si lahko ogledate zanimivo razstavo v notranjosti zvo-
nika kranjske župnijske cerkve. Razstavljenih je trinajst 
adventnih venčkov, razporejeni pa so vse do vrha zvoni-
ka. Da cerkev kot taka kar kliče po takšni, lahko rečemo, 
minimalistični razstavi, kjer venčki, ki so jih izdelali dija-
ki hortikulturnih programov, zažarijo, izvemo v krajšem 
videu na strani Petra Ribiča na Facebooku.

Unikatnost in klasični materiali
Zgodba pa se je začela tako, da je Zavod za turizem 

in kulturo Kranj Petra Ribiča povabil k sodelovanju, saj 
že nekaj let sodeluje pri božični in velikonočni krasitvi 

bazilike sv. Petra v Vatikanu. Z veseljem se je odzval in 
tako so pod njegovim ter mentorskim vodstvom profeso-
rice Sonje Jerič Štefe nastali pisani in raznoliki adven-
tni venčki, ki so jih, kot smo že omenili, izdelali dijaki 
programov cvetličar in hortikulturni tehnik v BC Naklo. 
Razstava bo trajala do konca meseca, ogledate si jo lahko 
vsak dan, vstopnico zanjo pa kupite v Kranjski hiši. Vabi 
pa tudi razgled z zvonika, saj je v času prazničnih luči ta 
še veličastnejši.

»Gre za unikatne venčke, za katere so uporabili kla-
sične materiale (kavkaška jelka, mah, volna, srobot …) in 
sveče različnih barv. Tradicionalno je adventna barva 
vijolična (barva veselja), se pa v zadnjih letih pojavlja-
jo vse vrste barv – od bele, rdeče, zelene so modre in 
črne. Tudi glede na okus in ambient, kamor postavimo 

Alenka Brun, foto: Primož Pičulin

NOVO - salon keramike 

+386 41 866 690

keramika@vitaproduct.si

NA ZALOGI
več kot 10.000 m2 ploπËic
italjanskih proizvajalcev 

PE: KERAMIKA KRANJ,
Koroška cesta 22, SI 4000 Kranj

VITAPRODUCT TRGOVINA d.o.o., 

DECEMBER -25% 
na vso keramiko iz zaloge

BREZPLA»NA DOSTAVA
 

PO NARO»ILU
kratki dobavni roki 

-25% 



Zanimivosti 51 

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

adventni venček,« razloži Ribič in 
nadaljuje, da je na razstavi prika-
zanih trinajst adventnih dekoracij 
oziroma dvanajst venčkov in ena 
namizna dekoracija. »Razlikujejo se 
namreč v številu sveč. Prava adven-
tna dekoracija mora imeti štiri, saj 

predstavljajo štiri tedne do božiča 
oziroma štiri obdobja pred rojstvom 
Kristusa,« pojasni.

Modnih zapovedi ni
Mimogrede smo Ribiča povpra-

šali še, kako je z letošnjimi mo-

dnimi zapovedmi, kar se tiče 
adventnih dekoracij. Pove: »Nekih 
modnih zapovedi ni, danes je ome-
jitev le nebo, kar daje cvetličarjem 
prosto pot pri oblikovanju dekora-
cij. Sam sem za svoj dom na primer 
letos naredil prav poseben venček, 
oblečen v usnje. Zelo lepo je uspel in 
tukaj je še en dokaz, da se cvetličar-
ji – tudi če pogledamo na tuje – na 
eni strani držijo ustaljenih, tradi-
cionalnih smernic, na drugi pa so 
lahko izjemno kreativni. Vse je od-
visno od tega, kje in komu prodajajo 
svoje izdelke.«
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TRADICIJA IN IZKUŠNJE.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

Naj bo v novem letu
vsak dan – dan za nov plan.
Želimo vam, da se vaši načrti
v letu 2023 uresničijo! 

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
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Specialisti za prezračevanje

-50%

30 % popust Lunos 
+ 20 % subvencija Eko sklad

VARČEVANJE 
Z ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Izkoristite popust na stare cene in nakup na obroke

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

PODARJAMO SVEŽINO
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Slovenski avto leta 2023
Glasovanje javnosti je zaključeno. Bralci, gledalci in poslušalci osmih 
najpomembnejših avtomobilskih medijev v Sloveniji so izbrali pet finalistov, 
ti so: Alfa Romeo Tonale, Peugeot 308, Opel Astra, Citroën C5X in Toyota 
Corolla Cross.

Izbor za slovenski avto leta 2023 je v zaključni fazi. 
Tekmovanje je že 31. po vrsti, kar pomeni, da je zako-
rakalo že v četrto desetletje. Vsa avtomobilska javnost 

z zanimanjem čaka zmagovalca za leto 2023, ki bo znan 
sredi januarja prihodnje leto. Ta bo nasledil letošnjega 
zmagovalca, avtomobil Toyota Yaris Cross, ki je precej 
suvereno osvojil naslov avtomobila leta 2022.

Poglavitni kriteriji pri izboru so: oblika avtomobila, 
vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospo-
darnost, varnost, cenovna umestitev in primernost za 
slovenski avtomobilski trg. Torej ne gre za izbor presti-

žnega avtomobila, pač pa za avto, ki je prišel na naš trg 
letos in ustreza slovenskemu voznemu parku.

Največ glasov so letos dobili avtomobili: Alfa Romeo 
Tonale, Peugeot 308, Opel Astra, Citroën C5 X in Toyota 
Corolla Cross. Visoko so se po izboru bralcev uvrstili še 
modeli: Mazda CX-60, Hyundai Ioniq 5, Škoda Fabia, Re-
nault Megane E-tech in Volkswagen ID.5. V finalu tako 
letos ne bo povsem električnega avtomobila, kot sta bila 
lani Volkswagen ID.4 in Škoda Enyaq, imata pa tako Peu-
geot 308 kot Opel Astra tudi svoji električni različici. Kar 
se oblike tiče, pa so trije športni terenci in dve kombili-
muzini.

Alfa Romeo Tonale
Tonale predstavlja edinstvenost italijanskega di-

zajna in izviren, sodoben slog, značilen za Alfa Romeo. 
Predstavlja preobrazbo znamke in v sebi združuje 112 let 
zgodovine nepozabnih modelov, ki so osvojili srca mno-
žice ljubiteljev te znamke.

Peugeot 308
Uvrstitev avtomobila Peugeot 308 v finale potrjuje 

njegovo priljubljenost, ki se kaže tudi v tem, da je ta mo-
del postal svetovni ženski avto leta 2022. Prav tako je bil 
letos tudi finalist izbora za evropski avto leta, pred krat-
kim pa se je uvrstil še v finale za nagrado autobest.

Alfa Romeo Tonale je do zdaj pri glasovanju prejel največ točk.

Uvrstitev novega peugeota 308 v finale kaže, da je segment C, poleg 
križancev, še vedno zanimiv.

Toyota Corolla Cross – ji bo uspelo ponoviti uspeh manjšega yarisa 
crossa?
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ČLANSTVO JE LAHKO LEPO DARILO  
OB RAZLIČNIH PRILOŽNOSTIH

ZAKAJ (P)OSTATI ČLAN?
Brezskrbna mobilnost - Naša skrb je, da vam zagotavljamo varno mobilnost in poti brez 
skrbi.
Pomoč na cesti - Pokličite takoj, ko se okvara zgodi. Mehanika počakajte  
ob prevoznem sredstvu. 
Popravilo na mestu okvare - Ob okvari vozila ali kolesa se potrudimo,  
da ga popravimo na mestu okvare.
Odpeljemo na želeni naslov - Če prevoznega sredstva ne uspemo popraviti na mestu 
okvare, ga odpeljemo na želeni naslov, ne le do najbližjega servisa.
Eno članstvo za vso družino - Članstvo ni prenosljivo. Če sklenete družinsko 
članstvo, lahko prednosti in ugodnosti koristite vsi družinski člani, četudi ne potujete skupaj. 
Popusti in ugodnosti - S prihranki, ki vam jih zagotavlja AMZS članstvo,  
si več kot povrnete vrednost članarine.

NOVIM ČLANOM AMD KRANJ DO KONCA JANUJARJA 2023 
PODARJA 5 EUR POPUSTA (ne velja za članstvo po meri, start in invalide)

OBIŠČITE NAS NA Koroški cesti 53d v Kranju vsak ponedeljek ali sredo med 8:00 in 14:30 uro 
oziroma  pošljite mail na amd.kranj@siol.net in članstvo bomo uredili kar preko elektronske pošte. 
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na številki 04 2380 240.

SREČNO, ZDRAVO  
IN PA PREDVSEM VARNO 

VOŽNJO V LETU 2023 VAM 
ŽELI AMD KRANJ
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Opel Astra
Novi model Opel Astra se redno uvršča med 

dobitnike nagrad, zdaj pa je ponovno dokazal, da 
se v svojem kompaktnem razredu odlikuje kot 
vsestranski avtomobil. V ponudbi so bencinski, 
dizelski in hibridni motorji. Različica s priključ-
nim hibridom ponuja največ in bo verjetno pri 
marsikom prva izbira.

Citroën C5X
Gre za mešanico elegance limuzine, dinamič-

nosti karavana in športno terenskega vozila, zato 
so oznaki dodali črko X. Uvrstitev v finale dokazuje, 
da je javnost prepoznavala dovršenost in eleganco 
avtomobila Citroëna C5 X ter vrsto inovacij, ki omo-
gočajo mirno, brezskrbno in sproščeno vožnjo.

Toyota Corolla Cross
Po uspehu modela Toyota Yaris Cross, ki je 

postal slovenski avto leta 2022, je uvrstitev mode-
la Toyota Corolla Cross v finale izbora za leto 2023 
dokaz, da je Toyota na pravi poti. Pri Toyoti vedno 
stavijo na preverjen hibridni pogonski sklop, upo-
rabnost, udobnost in na najnaprednejše varnostne 
sisteme. Opel Astra se ponovno vrača med pomembne kandidate za nagrade.

Citroën C5X kot elegantna cestna križarka
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Novi ID.3 
je pripravljen 
za start

Volkswagen je upošteval 
številne pripombe 
uporabnikov. ID.3 
je postal bolj zrel, 
uporabljeni materiali pa 
bolj kakovostni.

Novi ID 3. bo na trg prišel 
prihodnje leto spomladi z 
najnovejšo generacijo pro-

gramske opreme, boljšimi sistem-
skimi zmogljivostmi in z možnostjo 
brezžičnega prejemanja posodobi-
tev. Volkswagen pričakuje, da bodo 
zaradi velikega obsega naročil zdaj 
naročene ID.3 začeli dobavljati v 
zadnjem četrtletju leta 2023, hkra-
ti pa že opozarjajo, da bo v vmes-
nem obdobju predvidoma že prišlo 
do določenih prilagoditev opreme. 
Serijska oprema modela naj bi pos-

tala bogatejša, med serijsko opremo 
naj bi vključili zaslon z 12-palčno di-
agonalo, variabilno prtljažno dno in 

sredinsko konzolo z dvema držalo-
ma za pijačo.

Za še enostavnejše in udobnej-
še polnjenje novega ID.3 naj bi med 
drugim poskrbela Plug & Charge in 
inteligentni e-načrtovalnik poti, no-
vinec pa naj bi bil opremljen tudi s 
povezanimi asistenčnimi sistemi 
zadnje generacije, kakršna sta Tra-
vel Assist z množicami podatkov 
in Park Assist Plus s pomnilniško 
funkcijo.

Do danes je bilo po vsem svetu 
dobavljenih že več kot pol milijona 
modelov ID., ki jih izdelujejo na osno-
vi modularne platforme za električ-
na vozila (MEB). ID.3 trenutno proi-
zvajajo v nemških mestih Zwickau 
in Dresden. Da bi zadovoljili veliko 
povpraševanje kupcev, bodo prihod-
nje leto začeli popolnoma električni 
kompaktni model izdelovati tudi v 
matični tovarni v Wolfsburgu.

Novi ID.3 prihaja prihodnje leto spomladi. / Foto: volkswagen

Notranjost bo opremljena z visokokakovostnimi materiali. / Foto: volkswagen

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem  
se iz srca zahvaljujemo za izkazano zaupanje in vsem  

želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2023.

T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE
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Uresničujemo vizije. Konceptno vozilo Audi grandsphere*  

in povsem električni Audi RS e-tron GT**.

Električni.  
Poleg ostalih čudovitih lastnosti.

* Prikazano je konceptno vozilo in ni dostopno kot serijski model.

** Podatki o porabi in emisijah za Audi RS e-tron GT:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 21,0 (WLTP). Emisije CO₂: 0 g/km. Emisijska stopnja: AX. Emisije CO₂ so odvisne od 

vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike.Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni 

plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 

zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂̦₅ ter dušikovih oksidov. 

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač 

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj, 

tel: 04 27 00 270, www.avtohisavrtac.si Prihodnost je način razmišljanja.
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Se spomnite moskviča

Marsikdo ne, saj so ga prenehali delati leta 2001. Te dni se vrača v novi podobi, 
ki je plod rusko-kitajske naveze.

Moskviča so začeli izdelovati po drugi svetovni 
vojni. Bil je prvi ljudski popularni avtomobil, in 
čeprav ni bil najsodobnejši, si ga je želel mar-

sikateri voznik. Moskviča je bilo tudi na jugoslovanskih 
tleh pogosto srečati.

Novi moskvič, imenovan preprosto moskvič 3, nastaja 
zaradi krize in sankcij zahoda proti Rusiji v nekdanji to-
varni v Moskvi, iz katere se je letos zaradi ukrajinske vojne 
umaknil Renault. Gre pravzaprav za kopijo kitajskega JAC 
S4, urbanega terenca z bencinskim motorjem ter ročnim 
ali avtomatskim menjalnikom. Na voljo bo tudi električna 
izvedenka. Za zdaj bodo odvisni od kitajskega partnerja, 
šele leta 2024 naj bi zagnali lokalno proizvodnjo nekaterih 
komponent. Uradno prodajo začenjajo že ta mesec in raču-
najo, da bodo do konca leta prodali že šeststo vozil.

Še en dokaz, da bodo iz vojne na evropskih tleh naj-
več potegnili prav Kitajci?

Novi moskvič, kopija kitajskega mestnega terenca JAC S4, kot 
odziv Rusije na sankcije, ki so jih doletele. Po odhodu zahodnih 
proizvajalcev je prodaja novih avtomobilov v Rusiji padla za 
šestdeset odstotkov.



Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 
0,0494 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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OVEN 
21. marec–21. april

Element: ogenj 
Vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce 
Barva: rdeča 
Značilna lastnost: pogum

Ovni boste v prihajajočem letu imeli veliko uspeha, predvsem v drugi polovici 
leta vam bodo energije in planeti zelo naklonjeni. Samski boste spomladi imeli 
možnost spoznati boljšo polovico, ki bo hodila z vami skozi življenje, vezani 
pa boste poglobili svoj odnos. Seveda ne bo vse z rožicami postlano, toda 
temelji bodo ostali trdni. Malce slabše bo v prihodnjem letu z vašim zdravjem, 
saj ne bo čisto tako, kot bi si želeli, še posebno če spadate med starejše. Toda 
do konca leta se bo vse uredilo, zlasti če boste poskrbeli za dnevni oddih v 
obliki sprehoda in redno vadbo, ki vam bo ogromno pomagala. Previdni bodite 
tudi pri financah, saj se vam bodo stroški nepričakovano povečali. S pravilnim 
ravnanjem bo vse v redu. Srečen dan: sobota, najugodnejši mesec: september.

LEV 
23. julij–23. avgust

Element: ogenj 
Vodilna planeta: Sonce, Pluton 
Barva: vse sončne barve 
Značilna lastnost: obilnost

Levi imejte v letu 2023 v mislih, da preteklosti ni dobro obujati. Iz preteklosti 
je treba pobrati lepe spomine in izkušnje, vse drugo pa pustiti za seboj. Pre-
teklost, ki jo boste želeli obujati v prihodnjem letu, vam bo zagodla na zaseb-
nem področju, saj boste razpihali žerjavico tam, kjer za to ni potrebe. Če se 
boste znali zadržati v sedanjost, pa boste imeli v ljubezni prekrasno leto, ki 
vam bo prineslo veliko lepih trenutkov z najdražjimi. Samski se tudi potrudite 
za novo zvezo, saj veste, da se brez muje še čevelj ne obuje. Zadeve se lotite 
počasi in premišljeno, pri tem upoštevajte tako svoje občutke kot občutke 
osebe, ki jo želite osvojiti. Srečen dan: sobota, najugodnejši mesec: julij.

STRELEC 
23. november–21. december

Element: ogenj 
Vodilni planet: Jupiter 
Barva: vijolična, modra 
Značilna lastnost: optimizem

Strelci boste imeli veliko željo po osebnem partnerstvu. Ta bo tako velika, da 
bo malce tudi zameglila vašo presojo. Imejte to v mislih, ko boste srečali ne-
koga, za katerega boste mislili, da je sorodna duša. Da ne boste s preveliko že-
ljo prehitro pogasili plamenčka. Vezani boste v drugi polovici leta imeli težave 
predvsem zaradi svojega prepričanja, da ste pametnejši v partnerski dvojici. 
Popustite in prevetrite svoja prepričanja, drugače boste imeli dokaj neprijetno 
drugo polovico leta. Vse leto pa pazite na hrano in na to, kaj zaužijete. Mogoče 
bi bilo leto 2023 primerno za spremembo jedilnika. Dolgoročno se vam bo to 
zelo obrestovalo. Srečen dan: petek, najugodnejši mesec: avgust.

BIK 
22. april–20. maj

Element: zemlja 
Vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera 
Barva: rožnata, zelena 
Značilna lastnost: odvisnost

Sveže poročeni oziroma vezani bikci boste v začetku 2023 uživali v zvezi. 
Posvetili se boste boljši polovici in plavali v oblakih. Tisti, ki ste v zvezah že 
nekaj časa, boste uživali v skrbi boljše polovice za vašo dobrobit. Nekdo bo v 
svoje roke vzel stvari tudi za vas in imeli boste priložnost občutiti, kako je, ko 
te ima nekdo tako rad, da zate naredi marsikaj, predvsem pa tisto, kar je tebi 
odveč. Samski biki, treba bo opustiti nekatere navade, predvsem trmogla-
vost se v zvezah ne obnese preveč. Zveza je stvar prilagajanja in hoje dveh 
vštric. Če boste preveč vlekli voz na svojo stran in po svoje prehitevali, boste 
še dolgo čakali in se spraševali, zakaj neki ne najdete sorodne duše. Srečen 
dan: četrtek, najugodnejši mesec: februar.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Element: zemlja 
Vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter 
Barva: zelena, temno rjava 
Značilna lastnost: natančnost

Nekontrolirana jeza bo leta 2023 vaš največji nasprotnik. Če se ne boste 
obvladovali in se ji boste prepustili, vam bo naredila več škode, kot si lahko 
predstavljate. Seveda ste jeza vi sami, zato boste škodili sami sebi. Ozave-
stite jo in prerastite te občutke. Tudi v osebnih odnosih vam ne bo naredila 
nič dobrega. Vse tiste device, ki na skrivaj počnete nekaj, kar lahko ško-
duje drugim, boste v prihodnjem letu najverjetneje razkrite. Vaša skrivnost 
ne bo več samo vaša in plačali boste zelo visoko ceno. Saj veste, ne stori 
drugemu tega, za kar ne želiš, da doleti tebe. Tistim, ki ste odkriti, se obeta 
prekrasno leto na področju osebnih odnosov. Uživajte. Srečen dan: nedelja, 
najugodnejši mesec: marec.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Element: zemlja 
Vodilni planet: Saturn 
Barva: črna in bela 
Značilna lastnost: neomajnost

Samskim kozorogom bo leto naklonjeno pri spoznavanju novih partnerjev, veza-
ni pa boste imeli v prvi polovici leta velike težave, če do sedaj svojih partnerjev in 
njihovih potreb še ne poznate dovolj. Možne so tudi ločitve in boleči razhodi. Tis-
ti, ki boste prvo polovico leta uspešno prebrodili, pa še niste uradno vezani, boste 
v drugi polovici leta imeli dobre možnosti za poroko. Kozorogi morate prihodnje 
leto strogo paziti na svoje zdravje in čim več sami narediti zanj. Sprehodi, me-
ditacija in vadba naj bodo na dnevnem redu, saj vam drugače leto na področju 
zdravja ne bo naklonjeno, še posebno konec prihodnjega leta bo lahko neprije-
ten, če ne boste pazili nase. Srečen dan: sreda, najugodnejši mesec: november.
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RIBI 
20. februar–20. marec

Element: voda 
Vodilni planet: Neptun, Jupiter 
Barva: morsko zelena 
Značilna lastnost: sočutje

Samske ribice boste sredi leta imele veliko možnosti za pridobivanje novega 
partnerja, vendar obstaja v tem tudi zanka. To pomeni, da boste srečevali 
in srečali nekoga, ki vam bo ogrel srce, toda stvari se lahko obrnejo tudi 
drugače, če ne boste previdni. Izogibajte se besedam in dejanjem, ki bi lahko 
obremenila nasprotno stran. Na svoji strani boste imeli tudi pomoč prija-
teljev, zato vse ne bo tako težko, kot je mogoče videti. Vezani boste imeli 
lepo leto, ki ga izkoristite za potovanja. Preverite svoje finančno stanje in 
temu primerno izberite dogodivščine. Ni treba potovati daleč, da bi se imeli 
odlično v dobri družbi. Srečen dan: petek, najugodnejši mesec: december.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Element: zrak 
Vodilni planet: Merkur 
Barva: rumena 
Značilna lastnost: odzivnost

Dvojčki, ki si v prihodnjem letu želite novega življenjskega partnerja, boste 
morali biti še posebno v drugi polovici leta zelo previdni z besedami. Če naj-
dete osebo, ki vam bo pri srcu, le pazljivo pri izrekanju stališč in mnenj, kajti 
obstaja velika možnost, da boste napačno razumljeni. Prav tako se bo dvojč-
kom v letu 2023 poskušala približati oseba iz preteklosti, verjetno nekdanji 
partner. Preden dovolite, da stopi v vaš osebni prostor in v vaše življenje, 
dobro premislite, kako in kaj. Če še vedno obstajajo razlogi, zaradi kateri 
ste se s to osebo razšli, si nikar ne zatiskajte oči pred njimi. Ti razlogi so 
verjetno še vedno tako trdni, kot so bili prvič. Srečen dan: torek, najugodnejši 
mesec: junij.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Element: zrak 
Vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran 
Barva: različni odtenki modre 
Značilna lastnost: očarljivost

Pozitivno in srečno – to sta značilnosti leta 2023 za tehtnice. Samske tehtni-
ce bodo v začetku druge polovice leta najverjetneje srečale nekoga, ki bi lah-
ko v njihovem življenju odigral pomembno vlogo. Vi samo ostanite pozitivni 
in optimistični in ne dovolite svojim demonom in dvomom, da bi načeli vašo 
notranjost. Vezani boste morali vklopiti vse svoje komunikacijske veščine, 
da boste krmarili med čermi. To ne pomeni, da vam ne bo lepo, toda brez 
truda se ne zgodi čisto nič, zato bo treba napeti vse sile, da boste obdržali 
lep odnos. Ampak saj veste, da z lahkoto pridobljena nagrada ni nikoli tako 
sladka, kot je tista, ki jo pridobite s trudom in naporom. Srečen dan: torek, 
najugodnejši mesec: april.

VODNAR 
21. januar–19. februar

Vodilni planet: Uran, Saturn, Venera 
Barva: turkizna 
Značilna lastnost: prijateljstvo

Začetek leta bo za vezane vodnarje dokaj zahteven, zato pa bo druga po-
lovica leta toliko lepša. V začetku leta boste naleteli na oviro, ki bo od vaju 
zahtevala veliko pogovorov in posledično precej prilagajanja. Toda vse to je 
del zveze in je treba vzeti v zakup. Zato pa bo proti koncu leta toliko lepše, 
nekateri najbolj ubrani boste stopili tudi v zakonski stan. Previdno pri vseh 
aktivnostih – na cesti ali pri športu, saj se lahko poškodujete. Poškodba bo 
verjetno vplivala tudi na vaše finančno stanje, saj boste morali za popolno 
okrevanje seči v žep. Vendar brez skrbi, vse se bo poravnalo. Srečen dan: 
sreda, najugodnejši mesec: julij.

RAK 
22. junij–22. julij

Element: voda 
Vodilni planet: Luna, Mesec, Venera 
Barva: siva, srebrno modra 
Značilna lastnost: zvestoba

Ljudje, rojeni v raku, se morajo zavedati tega, da so podvrženi nihanju raz-
položenja. Njihova nihanja, ki jih lahko potegnejo v samotnost in včasih tudi 
nepotrebno depresivnost, najbolj škodijo njim samim, zato se raki ne smete 
odtujevati od svojih najdražjih in najbližjih. Predvsem imejte to svojo nepo-
trebno lastnost v mislih v prvi polovici leta 2023, ko boste izrazito podvrženi 
tem energijam, ki vas bodo vlekle s svojimi lovkami. Ostanite pozitivni, dru-
žite se z ljudmi, ki so pozitivni, in skrbite za svoje najdražje, pa se bo to tudi 
vam obrestovalo. Konec leta bo za vas odličen na področju ljubezni in od-
nosov, zato nikar ne obupujte. Srečen dan: sreda, najugodnejši mesec: maj.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Element: voda 
Vodilni planeti: Pluton, Mars 
Barva: temno rdeča 
Značilna lastnost: idealizem

Samskim škorpijonom se bo zdelo, da nikamor ne pridete. Nikjer ne vidite 
nobene sorodne duše in nihče vas ne mara. Pa kaj še. Ostanite optimistični 
in pozitivni, saj so to le prehodni časi. Konec prihodnjega leta se bodo zja-
snila tudi vaša vremena in tudi vam bo posijalo sonce. Vezani škorpijoni pa 
imate pred seboj lepo leto. Vaša zveza bo napredovala, bodisi se boste še 
dodatno zbližali bodisi boste z neomajno pomočjo partnerja napredovali na 
poslovnem področju. Kakorkoli že, leto 2023 vam bo še nekaj časa ostalo 
v zelo lepem spominu, tako na področju zdravja kot na področju ljubezni 
in poslovnih uspehov. Več si že skoraj ne morete želeti. Srečen dan: petek, 
najugodnejši mesec: februar.



Želimo vam  
lep in miren Božič  
ter srečno novo leto. Britof odprto : 9–12 h in 14–18 h, sob. 8–12 h

Spletna prodaja: 
WWW.JAKOPINA.EU/SI/SHOP
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Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                         www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 30. 12. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

 

HRAST EVOKE KNOT 5574RI
1383x193x8 mm, R32

Redna cena: 22,18 €/m2
Akcijska cena: 13,90 €/m2

- 37,33%

Na izbrane LAMINATE KAINDL iz ZALOGE
vam priznamo popust

Izdelamo in montiramo NOTRANJA VRATA
furnirana, barvana ali cpl.

Lahko jih uskladite 
z opremo ali s talnimi oblogami.

Vsem strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje v letu 2022.
Vse dobro in uspešno v letu 2023 vam želi ekipa Les 3 plus.
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Št. art.: 1376060 Št. art.: 1376078 Št. art.: 1376086

175–200 cm

24,))
150–175 cm

19,))   
100–150 cm

14,)) koskos kos

REZANA KAVKAŠKA JELKA
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi,
dolgimi iglicami vse do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z 
ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne pika, je dolgo  
obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski  
(brez dekoracije). 

22,)) 39,))
kos

kos

Ponudba velja do 24. 12. 2022 oz. do razprodaje zalog. Izdelki se prodajajo brez dekoracije. Slike so simbolične. Cene so v EUR z vštetim DDV. Več informacij na obi.si. *Pri nakupu rezanega božičnega drevesa v naših trgovskih centrih prejmete kupon za 10-odstotni popust na nakup v vrednosti nad 30 € v 
času od 03.01.2023 do 31.01.2023. Unovčite ga lahko le enkrat in ne naknadno. Izvzete so varščine, kavcije, plinske jeklenke, najem strojev, storitve, darilne kartice. Prav tako kupona ni možno vnovčiti na že znižano blago. Popusta ni mogoče uveljaviti pri nakupu na naši spletni trgovini. 

Ob nakupu rezanega 
božičnega drevesa  
prejmete kupon za

ki ga lahko vnovčite za 
nakup nad 30€,  
od 03.01.2023* 

POPUST,
10%

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si

STOJALO ZA JELKO NIKO "KLICK FIX" 
Z rezervoarjem za vodo, s preprostim vrtljivim mehanizmom, ki ga enostavno 
upravljate z nogo. Za drevesa do višine 200 cm z največjim premerom debla 8 cm. 
Št. art.: 2496529

STOJALO ZA BOŽIČNO DREVESCE "BASIC" 
Enovrvna tehnika z nožno stopalko in varovalom. Široki varnostni kremplji. S posodo 
za vodo in indikatorjem nivoja vode. Na voljo v različnih velikostih, od višine 220 cm, 
⌀ debla do 11 cm. Ne vsebuje škodljivih snovi. Z GS-certifikatom (TÜV Rheinland). 
Izdelano v Nemčiji. Št. art.: 4532800




