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SPECIALIZIRANA PRODAJALNA

POPUSTI IN PESTRA PONUDBA IZDELKOV ZA
ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE VSAK DAN!
PONEDELJEK: Mladi starši
Izbrani program in ugodnosti za mlade starše*

TOREK: Zdrav duh v zdravem telesu
Izbrani izdelki iz programa Zdrav duh v zdravem telesu*

SREDA: Diabetiki
Izbrani program in ugodnosti za diabetike*

ČETRTEK: Upokojenci
Popust na celotno ponudbo v prodajalni za upokojence*

PETEK: Šport
Izbrani program in ugodnosti za športnike*

SOBOTA: Dom

MIN INTERNACIONALE D.O.O., PLANINA 3, KRANJ

Izbrani program in ugodnosti za dom in bivanje*

PE KRANJ, PLANINA 3

PE JESENICE, FUŽINSKA C. 8

V POSLOVNI STAVBI ZA STOLPNICAMI
NA OBMOČJU PLANINE ENA

V SPAR CENTRU

PON - PET: 08.00 - 19.00
SOB:
08.00 - 12.00

PON - PET: 08.30 - 20.00
SOB:
08.30 - 17.00

Telefon: 059 01 85 58

Telefon: 04 / 584 41 12

pe.kranj@trgovina-greengo.si

pe.jesenice@trgovina-greengo.si

*Popusti in ugodnosti veljajo pri izbranih izdelkih iz ponudbe določenih
blagovnih znamk ob plačilu z gotovino. Popusti se ne seštevajo.
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počastili tudi z novimi
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Na predvečer letošnjega občinskega praznika je
na slavnostni akademiji Mestne občine Kranj župan
Mohor Bogataj segel v roke dvanajstim nagrajencem,
na praznično soboto pa je v mestu najprej zažarela
praznična razsvetljava, nato pa so številni obiskovalci
odšli na Lunin vrt, kjer je bilo slavnostno odprtje
prenovljenega gradu Kieselstein.
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Stran

Vzljubila sem
vašo deželo

Na naslovnici: Jasna Vreš
Foto: Matic Zorman

Kranj je ob odprtju razstave eksponatov, ki
pripovedujejo o stari hebrejski pisavi, ter ob
predstavitvi ilustracij izraelskih ilustratorjev
obiskala Sima Meirom, soproga izraelskega
veleposlanika. Vzela si je čas tudi za klepet
o povsem vsakdanjih stvareh ...

Kranjčanka je redna priloga časopisa

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

NAROČAM

Stran

Svet je drugačen
s klobukom na glavi
Kavbojski škornji, pas, kavbojski klobuk
in rutka okrog vratu. Ko Sheina, Meg,
Jeane, Diane, Maryen, Christy, Shina, Suzy
in druge zaplešejo, bo še vas prijelo,
da bi se jim pridružili.

Stran

38

Ime in priimek:

Sezono zaključili
s plezalnimi dnevi

Naslov:

KRANJČANKA (ISSN 1408-7103) je mesečna priloga
Gorenjskega glasa za Mestno občino Kranj. Prilogo je pripravil
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj: odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednica Suzana P. Kovačič. Komercialist: Janez Čimžar 041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., Kranj; Tisk:
Delo, d. d., Tiskarsko središče. Uredništvo, naročnine, oglasno
trženje: Bleiweisova cesta 4, Kranj, telefon: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi: telefon
04/201-42-47; delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.; KRANJČANKA je priloga 99. številke Gorenjskega
glasa, 13. decembra 2011, v nakladi 21.400 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v Mestni občini
Kranj brezplačno. Raznos: Pošta Slovenije, PE Kranj.
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V športni dvorani Zlato polje se je prvi
vikend v decembru končala letošnja
sezona v športnem plezanju, jutri pa
dobrodelno prireditev ob slovesu
od tekmovalne kariere napoveduje članica
AO Kranj Natalija Gros.

Stran
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Ljudje in dogodki

Stavbeniku Slavcu v spomin
S postavitvijo doprsnega kipa na Stari pošti, predstavitvijo znanstvene in slikovne monografije
in dokumentarno razstavo v Kranjski hiši so počastili spomin na znanega Kranjčana,
podjetnika in stavbenika Josipa Slavca (1901-1978).
V kriznih časih, ko je še eno slovensko
gradbeno podjetje izgubilo tla pod nogami,
prav te dni se je namreč za gradbeno podjetje Gradis tudi uradno začel stečajni postopek,
nam nekako ne gre iz misli, da bi bilo zagotovo drugače, če bi po drugi svetovni vojni,
leta 1945, gradbeno podjetje Josipa Slavca
ostalo v njegovi lasti in ne bi bilo nacionalizirano v državno podjetje Gradbena direkcija
Slovenije - torej Gradis. Ampak v družini
Slavec dobro vedo, da se na ”če-je” ne gre
zanašati, zato so raje stavili predvsem na lastne sile. Podjetniški duh je po očetu Josipu
prevzel tudi sin Saša Slavec, ki je ustanovil
podjetje za proizvodnjo lepil za talne obloge,
katerega tradicijo v podjetju Unihem nadaljuje njegov sin Aleš Slavec.
Kako ponosni so Slavčevi na svojo zgodovino, še posebno na svojega očeta, deda in
pradeda, podjetnika in stavbenika Josipa
Slavca, pa so na najlepši način pokazali pred
dnevi, ko so ob letošnji 110. obletnici njegovega rojstva odkrili njegov doprsni kip, isti
dan so v Kranjski hiši odprli dokumentarno
razstavo o njem, predstavili pa so tudi znanstveno in slikovno monografijo z naslovom
Dosežki slovenskega gradbeništva (19181941) in stavbenik Josip Slavec, ki jo je uredila Zvonka Zupanič Slavec.

Med prvimi si je monografijo z zadovoljstvom
ogledal Saša Slavec, sin Josipa Slavca.
/ Foto: Valentina Počkaj

Na odkritju doprsnega kipa Josipa Slavca so se ob članih družine Slavec zbrali številni Kranjčani. Nekateri
izmed njih so stavbenika tudi osebno poznali. / Foto: Igor Kavčič
Ponosni na svojega someščana pa so bili
tudi številni Kranjčani, ki so zadnji dan novembra pospremili vse tri dogodke. Doprsni
kip Josipa Slavca odslej plemeniti pročelje
nekdanjega hotela Stara pošta, ene izmed
najbolj znanih kranjskih stavb, ki jo je v letih
1929/30 zgradilo prav Slavčevo podjetje.
”Josip Slavec in moj oče sta bila dobra prijatelja in prav on je s svojim gradbenim podjetjem za mojega očeta zgradil hotel Stara pošta, v tistem času enega najsodobnejših pri
nas,” je povedal Lojze Gorjanc, ki je bil takoj za, da se kip postavi prav na njihovem
pročelju. Portret je izdelala akademska slikarka in kiparka Irena Brunec Tebi. ”Gre za
realistično podobo Josipa Slavca v njegovih
poznih srednjih letih, ko je bil najbolj ustvarjalen,” je povedala avtorica in dodala, da je
imela na voljo številne Slavčeve fotografije,
preden je šel kip v odlitje v bron, pa so pravo
podobo potrdili tudi člani družine.
Ob razstavi gradbenih dosežkov v Galeriji
Zavoda za turizem Kranj so predstavili tudi
knjigo Dosežki slovenskega gradbeništva
(1918-1941) in stavbenik Josip Slavec. O
knjigi so spregovorili tudi nekateri avtorji
besedil v knjigi, ki jo je sicer predstavila njena avtorica in urednica Zvonka Zupanič
Slavec: ”Naš projekt je v celoti uspel, tako
monografija kot razstava in seveda čudovit
portret Josipa Slavca. Spoštovanje stavbeniku, ki je zgradil tudi številne danes izstopa-

joče stavbe v mestu, so izkazali številni
Kranjčani, kar nam je v naši družini še posebej v veselje. Mislim, da se je Josip Slavec
na ta način za vse večne čase učvrstil v slovenskem, predvsem pa v kranjskem prostoru
in času. Spomenik ga bo ohranil na veke,
knjiga bo njegove gradbene mojstrovine
ohranila žive, pri tem mislim tudi na tiste, ki
jih ni več, kot sta na primer hotela Jelen v
Kranju in Park na Bledu,” je povedala neutrudna avtorica projekta.
”S knjigo želimo prikazati celoten opus objektov od mostov, cest do hotelov in vil, ki jih
je večinoma med obema vojnama zgradilo
dedovo podjetje. Pri tem smo uporabili tudi
bogat slikovni arhiv, ki ga poseduje naša družina. Mislim, da knjiga na najlepši način potrjuje, kako pomembno je bilo njegovo delo, s
katerim je zaznamoval tako podobo Kranja
kot širšega slovenskega prostora. Knjiga, razstava in doprsni kip so bili dve leti velik družinski projekt, v katerem smo sodelovali vsi,
na prvem mestu pa seveda žena Zvonka, brez
katere vsega tega, čemur smo priča danes, ne
bi bilo,” je povedal Josipov vnuk Aleš Slavec.
Naj dodamo, da je tudi objekt, ki ga v zadnjih letih v kranjskem turizmu najbolj zavzeto tržijo, zgradil Josip Slavec. Mislim namreč
na rove pod mestom Kranjem, ki so vsekakor
postali ena od največjih kranjskih turističnih
zanimivosti.
Igor Kavčič
KRANJČANKA - 5

Občinski praznik

Občinski praznik počastili tudi
z novimi pridobitvami
Na predvečer letošnjega občinskega praznika je na slavnostni akademiji Mestne občine Kranj
župan Mohor Bogataj segel v roke dvanajstim nagrajencem, na praznično soboto pa je v mestu
najprej zažarela praznična razsvetljava, nato pa so številni obiskovalci odšli na Lunin vrt,
kjer je bilo slavnostno odprtje prenovljenega gradu Kieselstein.

Kranjsko občino ob prazniku obiščejo tudi predstavniki prijateljskih občin, letos pa sta listino o sodelovanju
podpisala kranjski župan Mohor Bogataj in župan Doberdoba Paolo Vizintin.

V Galeriji Mestne občine Kranj so ob prazniku odprli razstavo akademskega
slikarja in nagrajenca Prešernovega sklada Vinka Tuška, ki bo na ogled še do
16. februarja 2012.

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku je letos potekala v Kongresnem
centru na Brdu pri Kranju, župan in nagrajenci pa so se na prireditev pripeljali
v kočijah.

Ob praznovanju 15-letnice našega dela se vsem svojim
zavarovancem zahvaljujemo za zaupanje!

❆

15 LET

moja agencija
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Želimo Vam srečno novo leto,
prav tako tudi bralcem Kranjčanke!

❆

❆

Kolektiv agencije v Kranju in Škofji Loki - Urban, Milena, Špela, Tanja, Irma, Eva in Brane

AGENCIJA ČELIK d.o.o., VIRMAŠE 118, ŠKOFJA LOKA

Prireditve ob letošnjem občinskem prazniku Mestne občine Kranj so se začele z odprtjem razstave Lile Prap v Galeriji Prešernovih
nagrajencev in se v prostorih kranjske občine
nadaljevale z odprtjem razstave akademskega
slikarja Vinka Tuška. Župan Mohor Bogataj
je ob prazniku pozdravil tudi goste iz pobratenih občin in mest, z županom zamejske občine Doberdob Paolom Vizintinom pa sta
slovesno podpisala listino o sodelovanju.
Prvi vrhunec praznovanja je bil na predvečer praznika v Kongresnem centru na Brdu,
ko je na slavnostni akademiji župan Mohor
Bogataj podelil občinske nagrade. Naziv
častnega občana za leto 2011 je dobil prof. dr.
Vladimir Ravnik za njegov neprecenljiv prispevek na področju botanike. Nagrado Mestne občine Kranj si je za zelo uspešno več kot
50-letno delovanje zaslužilo Turistično društvo Besnica. Listine o priznanju Mestne občine Kranj so dobili štirje nagrajenci. Za več
kot 30-letno delo v krajevni skupnosti Center

Občinski praznik
jo je prejel Franc Benedik, za uspešno delovanje na kulturnem področju v Stražišču Janko
Bajt, za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite
in reševanja v MOK Tomaž Vilfan, za uspešno 90-letno delovanje pa člani Prostovoljnega
gasilskega društva Kokrica. Za letošnje leto je
župan Bogataj podelil tudi tri velike plakete
Mestne občine Kranj. Za uspešno delo pri
razvoju Kranja jo je prejel mag. Štefan Kadoič, za velik prispevek na področju zgodovine
slovenske medicine dr. Zvonka Zupanič Slavec, za vsestransko uspešno delo, še posebej
na področju prostovoljstva pa Janez Jereb. Za
življenjsko delo je veliko Prešernovo plaketo
Mestne občine Kranj dobil Pavle Rakovec Rači. Za neutrudno delo z otroki s posebnimi
potrebami je plaketo Mestne občine Kranj dobila Dora Goličič, za dolgoletno humanitarno
in strokovno delovanje pa Koronarno društvo
Gorenjske.
Na praznični dan, 3. december, ko Kranj
praznuje v spomin na rojstvo pesnika Franceta Prešerna, je na Glavnem trgu kranjski dekan, prelat Stanislav Zidar najprej blagoslovil božično novoletno drevo, župan Mohor
Bogataj pa je prižgal novoletno razsvetljavo v
starem Kranju. Številni obiskovalci so se nato

Župan Mohor Bogataj je letos občinske nagrade podelil dvanajstim dobitnikom, ki so se ob koncu prireditve
za skupno fotografiranje postavili na oder dvorane Grandis.
preselili na Lunin vrt, kjer je potekala slovesnost ob končanju gradbenih del v kompleksu
gradu Kieselstein, ki mu bo v naslednjih mesecih sledila selitev upravnih prostorov Gorenjskega muzeja in nova stalna postavitev,
imenovana Prelepa Gorenjska. Seveda bodo

tako v prostorih gradu kot na Luninem vrtu
že v naslednjem letu potekale zanimive prireditve.
Prireditev pa je bilo in bo decembra v mestu in po vsej občini še obilo. Tako je prejšnji
ponedeljek otroke v mestu že razveselil Miklavž, minuli četrtek pa so v Podblici odprli
prenovljeno podružnično šolo. Veselo bo zagotovo ta četrtek, 15. decembra, ob 18. uri v
Besnici, ko bo slovesno odprtje nove telovadnice in obnovljene podružnične šole. Decembrske slovesnosti ob občinskem prazniku se
bodo nadaljevale v četrtek, 22. decembra, ko
bo ob 17. uri slovesnost na Trsteniku, kjer so
obnovili podružnično šolo.
Vilma Stanovnik,
foto: Gorazd Kavčič, Matic Zorman
in Matej Slabe

PRODAJA IN SERVIS
Na Glavnem trgu od 3. decembra stoji 14 metrov visoko božično novoletno drevo, ki ga je darovala Majda
Vidic iz KS Planina, prav tako pa mesto krasi praznična razsvetljava.

P O P R A V I L A S TA R I N S K I H U R

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

NAJ BO VA[A BO@I^NA
FOTOGRAFIJA LETOS
A3, V BARVAH.

www.brother.si/141
Ob občinskem prazniku je bila na Luninem vrtu prenovljenega kompleksa gradu Kieselstein že prva prireditev,
v prvih mesecih novega leta pa se bo začela selitev uprave Gorenjskega muzeja in stalne zbirke.
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Ljudje in dogodki

Vzljubila sem vašo deželo
Kranj je ob odprtju razstave eksponatov, ki pripovedujejo o stari hebrejski pisavi ter ob predstavitvi
ilustracij izraelskih ilustratorjev, obiskala Sima Meirom, soproga izraelskega veleposlanika.
Vzela si je čas tudi za klepet o povsem vsakdanjih stvareh ...
Sima Meirom, soproga izraelskega veleposlanika, je obiskala Kranj ob nedavnem
odprtju razstave eksponatov v Mestni
knjižnici, na katerih hebrejske črke in zapisi
pripovedujejo o 3500 let stari zgodovini te
pisave. Poleg teh so v knjižnici predstavili
tudi ilustracije vodilnih izraelskih ilustratorjev otroških knjig. Z veleposlanikom sta zelo
uživala na odprtju razstave, ki jo je popestril
glasbeni nastop Keel Klezmer Banda, na
pogostitvi pa sta imela priložnost poklepetati
z obiskovalci, ki jih je bilo več, kot sta
pričakovala. Navdušena sta bila tudi nad
novo kranjsko knjižnico, ki sta si jo ogledala
pred odprtjem razstave. Glede na čudovite
vtise, ki sta jih zbrala med ogledom starega
mesta in na odprtju razstav, se bosta z veseljem še vrnila v Kranj.
Sima Meirom je v tem času obiskala
Slovenijo še iz enega razloga, kot je
povedala: ”Zelo rada se udeležim tradicionalnega dobrodelnega bazarja, ki ga organizira Slovensko mednarodno združenje
žensk Sila na ljubljanskem Gospodarskem
razstavišču. Tudi sama se zelo zavzemam za
to, da pomagam človeku v stisku oziroma da
sodelujem pri kakšnem dobrodelnem projektu. Za letošnji bazar sem iz Izraela prinesla
kozmetične izdelke, ki vsebujejo veliko sestavin iz Mrtvega morja. V Mrtvem morju
zaradi slanosti ne živi noben večji organizem, je pa bogato z minerali. Ta kozmetika
je naravna, kakovostna in jo tudi sama
uporabljam. Prinesla sem tudi nakit izraelskih dizajnerjev, pa čokolado, s katero sicer
ne moremo tekmovati (smeh), je pa dobra,
ter čaj in zelo okusno slaščico halvo. Ves
izkupiček gre v dobrodelni namen,” je
povedala Sima Meirom. Naj dodamo, da je
prvi bazar društvo Sila, ki večinoma združuje
žene tujih poslovnežev in diplomatov, ki živijo in delujejo v Sloveniji, organiziralo že leta
1993. Do danes je društvo z bazarji in drugimi dejavnostmi zbralo okoli milijon evrov,
pomagali pa so več kot dvestotim organizacijam in posameznikom v Sloveniji.

Ženske smo ”močne”
Shmuel Meirom je približno leto dni veleposlanik v Sloveniji, pred tem je bil veleposlanik v Venezueli, Gvatemali, Paragvaju,
Romuniji in na Hrvaškem. ”Zelo je vzljubil
vašo deželo in tudi mene navdušil zanjo. Sem
na tekočem tudi z aktualnim dogajanjem, kot
so predčasne volitve. Vem tudi, da imata
8 - KRANJČANKA

Sima Meirom med pogovorom na Mestni občini Kranj / Foto: Tina Dokl
državi dobre diplomatske odnose, da sodelujeta na področju gospodarstva. Seveda pa je
vloga ambasadorjeve soproge drugačna.
Posvečam se neformalnim zadevam, sklepam
prijateljstva, gostim prijatelje v hiši ... Na ta
način se oba ”dotakneva” dežele, ki ji mož
služi. V vseh deželah, v katerih sva bila, imava veliko prijateljev iz lokalnega okolja,” je
povedala sogovornica.
Kaj pa je v Sloveniji najprej opazila, jo
vprašam. ”Imate zelo veliko lepih deklet
(smeh),” je povedala. In kakšen je vsakdan v
Jeruzalemu, jo še povprašam. ”Ne vem, kako
naj vas presenetim, ampak je tako vsakdanje
kot kjerkoli drugje. Lahko pa povem, da
imamo zelo močan lobi žensk, ki se zavzemajo za enakopravnost in pravice žensk v
družbi. Imamo enega najnaprednejših zakonov na tem področju celo v svetovnem
merilu, le realnost še povsem ne sledi temu.
Vsaka ženska pri nas služi vojaški rok;
nastopi ga z osemnajstim letom starosti za
obdobje dveh let (moški služijo tri leta, op.).
To je bilo bistveno, da smo ženske postale
enakopravne v družbi. Ne pravim pa, da smo
že čisto zadovoljne - še se moramo ženske
boriti. In se (smeh).”

V Sloveniji si vzame čas
za nakupovanje
Shmuel in Sima Meirom z družino živita v
vasici blizu Jeruzalema. Imata tri otroke.
Hčerka je sociologinja, ima družino in
pričakuje dvojčka. Starejši sin je arhitekt,
mlajši služi vojaški rok. Gospa Sima ima
svoje podjetje, v katerem se ukvarjajo s svetovanjem poslovnežem pri sklepanju večjih
poslov. ”Kot vidite, sem polno zaposlena,
zato je obisk Slovenije prava sprostitev zame.
Mož ima veliko formalnih obveznosti - kot
veste, izraelske ambasade nimamo v Ljubljani, vse posle pa opravljamo, kot bi jo imeli,
zato je mož ob obisku Slovenije še toliko bolj
zaseden - jaz pa si vzamem čas tudi za ogled
kakšnega muzeja, morda baletne predstave,
za nakupovanje, tokrat tudi za izlet do gradu
Otočec. Ker sem prvič v Kranju, si bom
ogledala staro mesto.”
Sima Meirom je še povedala, da je njihova
hiša v Jeruzalemu multikulturna: ”Že izraelska družba je zelo raznolika in težko boste
našli samo ”en karakter” ljudi. Vsaka judovska skupnost, ki se naseli sem od drugod, na
primer Rusije, Maroka, Irana, prinese svoje

Ljudje in dogodki
navade. Tudi v naši domači hiši imamo ”več
kuhinj”. Moja mama je bila rojena v Izraelu,
očetove korenine so iz Iraka. Oče mojega soproga prihaja iz Ukrajine, njegova mama z
Dunaja.”

So samo prijazni in neprijazni ljudje
”Izraelci smo dobri turisti in kot vem, moji
rojaki prihajajo v Slovenijo na zimski turizem, tudi na ogled Postojnske jame in
drugih znamenitosti. Na snegu sicer ne
smučam, ampak na pesku. Je prijetno, ampak precej drugače kot na snegu. Vsak dan
plavam kilometer in pol v bazenu v Jeruzalemu in to je tudi edini čas, ko o ničemer ne
premišljujem, ko dam vse probleme na
stran. Zelo rada igram bridž in rada berem.
Smo država, ki na leto izda največ naslovov
knjig. Ravnokar berem knjigo Sam v
Berlinu avtorja Hansa Fallade,” je dejala
Sima Meirom in še poudarila: ”Umetnost v
Izraelu je zelo raznovrstna. Judovska glasba
je nežna, občutljiva, je glasba, ki seže do
srca. Izraelska glasba na splošno je vse, kar
se posluša (od reaggeja dalje), kot nekakšen
”open air”. Za Tel Aviv pa vam lahko
povem, da v štiriindvajsetih urah ponuja veliko več kot New York. So pa stereotipi povsod po svetu ... Zame obstajajo samo prijazni in neprijazni ljudje.”
Suzana P. Kovačič

Sima in Shmuel Meirom na razstavi v Mestni knjižnici Kranj / Foto: Matic Zorman

Ljudska univerza Kranj
 280 48 00
www.luniverza.si

JEZIKOVNA ŠOLA
vabi k vpisu v TEČAJE TUJIH JEZIKOV
Začetek: februar 2012
Z darilnimi boni LUK presenetite
svoje najbližje - podarite ZNANJE
Pokličite nas - mi vam pripravimo še
lično darilo za pod jelko!

Podarite darilo, ki bo spregovorilo.

KRANJČANKA - 9

Karikatura

10 - K R A N J Č A N K A

Vprašajte župana
Po obnovi pošte na Planini je bil na novo določen tudi nov parkirni prostor za invalide. Že
od prej so bila prav pred to pošto že štiri parkirna mesta, tako da je tam sedaj pet parkirnih
mest. Zanima me, če so vsa parkirna mesta
aktivna, ker prejšnja niso znova začrtana.
Prav tako me zanima določitev dveh parkirnih mest za invalide pred poslovnim centrom
Planina 3 (pred trgovino Greengo). Na tem
koncu Planine je sicer že tako velik problem
parkirnih mest, in ker je po sicer nepotrjenih
informacijah bilo odobreno le eno parkirno
mesto za invalide, bi rad ustrezen odgovor,
tudi zato, ker je nasproti poslovnega centra še
eno parkirno mesto za invalide, ki pa prav
tako ni obnovljeno in so skupaj tri. Mislim,
da take potrebe ni in da gre predvsem za
prost dostop do trgovine. E. T.
Župan odgovarja: Vsa parkirna mesta za
invalide na Planini pri pošti so aktivna in so
javna. Obnoviti bi bilo treba le talne označbe.
Novo parkirno mesto je naredila pošta, vsa
parkirna mesta za invalide so namenjena za
potrebe pošte. Parkirnih mest za invalide pred
trgovino Greengo pred PC Planina 3 ni zarisala občina. Zemljišče ni v občinski lasti, ampak pripada poslovnemu centru.

Postavili zapornico, kje naj
parkiramo
Trgovina Spar Slovenije je pred dobrim mesecem dni postavila na parkirišče pred trgovino rampe in onemogočila parkiranje na njihovem parkirišču stanovalcem iz obeh naselij in
sicer Planina I in II. Ker je parkirna garaža C
namenjena parkiranju stanovalcev iz ulic Jaka
Platiša, Rudija Papeža in delno Tuga Vidmar-

ja, je za tako gostoto sedaj premalo parkirišč
in se zgodi, da že sredi popoldneva nimaš
kam parkirati avtomobila. Zaradi zapore parkirišča pred trgovino sedaj ljudje spet parkirajo na prepovedanih mestih (zebre, zelenice
itd.). Zanima me, ali je župan seznanjen s stanjem in kaj ima namen storiti, da se rešimo
sedanjih težav. Predlagam, da ukinejo vrtičke
proti krožišču za Tuš in občina uredi dodatna
parkirna mesta za stanovalce. J. N.
Župan odgovarja: Parkirišče pri trgovini
Spar ob Cesti Rudija Šeliga je na zasebnem
zemljišču. Lastnik zemljišča sam zavaruje
parkirišča, v tem primeru s postavitvijo zapornic. V upravi Mestne občine Kranj smo
seznanjeni s pomanjkanjem parkirnih mest
na območju z večstanovanjskimi zgradbami
na Planini I in II. V zahtevnih ekonomskih
razmerah, v katerih živimo, imajo prednost
že začete investicije in investicije, za katere
pričakujemo nepovratna sredstva iz Evropske
unije. Tako za leto 2012 ne načrtujemo gradnje večjega parkirišča na tem območju.

Bančne storitve na obrobju mesta
Na razdalji nekaj sto metrov od Zavarovalnice Triglav do centra mesta je vsaj deset
bank in dve pošti. Zanima me, kdaj in če
sploh bomo tudi krajani Kokrice, Mlake,
Brda, Predoselj itd. lahko opravljali vsaj
osnovne bančne storitve bliže domu, da se
nam ne bo treba za vsako finančno storitev
voziti v Kranj. M. F.
Župan odgovarja: Banke, ki delujejo na
območju Mestne občine Kranj, smo vprašali,
ali v prihodnje načrtujejo širitev mreže bančnih poslovalnic. Tiste, ki so odgovorile, med
njimi tudi največja slovenska banka na Go-

Splača se biti
naročnik
Gorenjskega glasa

renjskem, so sporočile, da mreže poslovalnic
za zdaj ne nameravajo širiti. Enotno je tudi
mnenje, da to ne more bistveno vplivati na
dostopnost bančnih storitev, saj vse banke
omogočajo opravljanje storitev prek spleta
24 ur dnevno od doma, za dovolj razvejano
ocenjujejo tudi mrežo bankomatov. Vlogo
bančnih poslovalnic vidijo predvsem za zapletene bančne posle, kar pa po njihovih ocenah stranke potrebujejo v povprečju enkrat
letno ali celo v daljšem obdobju.

Ureditev bivše ekonomske šole
Kdaj se bo začela urejati bivša ekonomska
šola ali pa se vsaj tako zaščitila, da ne bo propadala - sedaj celo že kradejo kovinske dele s
strehe!!! Skozi odprta in razbita okna pa ob
vsakem deževju zamaka?
Zakaj se parkirišča na Partizanski cesti,
Gregorčičevi in Komenskega ulici ne zaračunavajo tako kot drugod v centru, saj tudi ta
del sodi v center? S. K.
Župan odgovarja: Prenova stavbe nekdanje ekonomske šole, ki bo imela novo vsebino, ni predvidena v proračunu MOK za leto
2012. Stavbo nekdanje ekonomske šole na
Komenskega ulici bomo pred nepooblaščenimi vstopi zaščitili s kovinskimi rešetkami. Na
strehi stavbe pa se nad telovadnico že izvajajo nujna sanacijska dela.

-Trgovina
NOVO Ewww.bucan.si

www.gorenjskiglas.si

Parkirna mesta za invalide

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj bomo potovali, tekli,
kolesarili, se udeleževali zanimivih predavanj, kupovali cenejše knjige ...
Veseli vas bomo!
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Kupon za

-10%

popust

+ NOGAVICE GRATIS

Kupon velja v 11. in 12. mesecu, ob nakupu nad
10€ v industrijski prodajalni Bučan (Britof 240) ali
v e-trgovini. Promocijska koda: UDOBENNAKUP
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BUČAN VILJEM ml. s.p., Britof 240 a, Kranj

Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 odstotkov!
Čaka vas tudi darilo in kup drugih ugodnosti.

Fotoreportaža

Dobrodelni bazar letos z urami
Zavod Korak iz Kranja, ki se po novem imenuje Center za rehabilitacijo ljudi s pridobljeno možgansko
poškodbo, je spet priredil dobrodelni bazar, letos se je imenoval brezčasni, v prodajo pa so kot glavni
izdelek ponudili ure.

Obiskovalci so na Brdu prisluhnili glasbenima gostoma Jadranki Juras in
Aleksandru Mežku.

Burnega aplavza je bil deležen tudi pevski zbor Korak. Besedilo za Korakovo
himno je napisal njihov uporabnik Rok Kacin.

Na modni reviji so ure prikazali tudi znani manekeni: voditelj Lado Bizovičar,
direktor gradbenega podjetja Branko Žiberna, Franc Čebulj, župan iz Cerkelj,
James Hampson, direktor British Councila (na sliki), predsednik računskega
sodišča Igor Šoltes, direktor psihiatrične bolnišnice Damijan Perne in evropski
poslanec Jelko Kacin.

Obiskovalce Brezčasnega bazarja so pritegnili mnogi lepi izdelki, ki nastajajo
v Korakovih delavnicah, od domiselno oblikovanih božično-novoletnih voščilnic,
drobnega nakita, posod in vaz do ur, ki so bile letošnja rdeča nit dobrodelnega
bazarja. Te so na delavnicah izdelale članice kluba En korak več in študentje
Visoke šole za dizajn.

Prireditev, ki jo pripravljajo že četrto leto, so vešče povezovale članice kluba
En korak več.

Maneken na modni reviji z urami je bil tudi Jure Gašpar, sedaj sodelavec
centra Korak. / Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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Ljudje in dogodki

Učenje za življenje
Tridnevni obisk štirih dijakinj in dveh dijakov iz Srednje šole Svetozar Miletić iz Novega Sada v spremstvu namestnikov direktorja
šole Pantelije Kecmana in Stanoja Pešića
je bil odlično izpeljan znotraj mednarodnega
projekta Učenje za življenje. Ciljev projekta
je več: najti nove možnosti, kako se lahko dijaški dom vključuje v projekte ne samo kot
nastanitveni obrat, ampak tudi kot posrednik
širših vzgojno-izobraževalnih vsebin, ki jih
lahko štejemo kot dragocen prispevek k razširjanju obzorij posameznika. Poleg tega srbskim dijakom - turističnim tehnikom ponujajo možnost opravljanja prakse ali kakšnih
drugih projektov pri nas. Slovenijo so jim želeli prikazati skozi kulinariko, jih navdušili
nad gorništvom in jim poleg ogleda urbanih
in naravnih znamenitosti predstavili tudi folklorno izročilo. Namen je bil prav tako skozi
neformalno druženje mladih in odkrivanje
njihovih skupnih interesov utrditi načela
medkulturne vzgoje, obenem pa raziskati podobnosti in razlike med dijaškimi domovi pri
nas in v Srbiji.

Za tekoč potek bogatega programa so poskrbeli ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Kranj Judita Nahtigal s pomočjo
vzgojiteljev Tadeje Zagoršek, Aleša Žlebnika, Rada Kravanje in Francija Kržana.
Goste iz Srbije so popeljali na izlet na Jošta
nad Kranjem, si ogledali mestni jedri Kranja
in Ljubljane, uživali so ob Blejskem jezeru, v
Gostilni Ančka so lahko poskusili slovenske
narodne jedi, obiskali pa so tudi Srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici, kjer so
jih tamkajšnji dijaki popeljali tudi po mestu
in jim predstavili Lectarsko delavnico. V
druženju s slovenskimi vrstniki so gostje uživali tudi v vodenem ogledu kranjskih podzemnih rovov, skupnih sprehodih po mestu
ter še posebej ob sproščenem igranju bowlinga. Zadnji večer so preživeli skupaj ob kulturnem programu, na katerem sta navdušili
folklorni skupini AFS Ozara in SKPD Sveti
Sava iz Kranja, glasbeno pa so se predstavili
tudi zelo nadarjeni domači dijaki in dijakinje.
V vseh teh dneh so gostujoči dijaki doživeli veliko lepega, si nabrali mnogih izkušenj,

Maeve, d. o. o.,
Slovenski trg 3, 4000 Kranj,
059 230 180,
info@maeve.si,
www.maeve.si

Foto: Aleš Žlebnik

V okviru mednarodnega projekta Učenje za življenje je od 22. do 25. novembra kranjski Dijaški in
študentski dom gostil šest dijakov iz Novega Sada, ki so bili nad sprejemom v Sloveniji navdušeni.

Na Joštu so se gostje naužili sončnih žarkov.
ki jim bodo koristile v prihodnosti, predvsem
pa so sklenili številna prijateljstva. Vse to
kaže na uspešno izvedbo projekta, ki pa se
nadaljuje - štirje naši dijaki se bodo v spremstvu Aleša Žlebnika odpravili v Novi Sad. Po
vrnitvi nameravajo oblikovati fotoknjigo in
druge publikacije o projektu, s katerimi želijo motivirati vse dijake in strokovne delavce
k nadaljnjemu sodelovanju. Samo Lesjak

Vprašanja iz področja financ lahko pošljete
na e-naslov: info@maeve.si.
Po en odgovor bomo objavili v vsaki številki Kranjčanke,
na vašo željo bomo pri brezplačni objavi napisali
samo inicialko imena in priimka.

Prava odločitev

Predstavitev
Podjetje MAEVE, d. o. o., je družba za finančno svetovanje, ki je
specializirana za področje osebnih financ. Temeljne dejavnosti
podjetja so svetovanje, zastopanje in urejanje osebnega premoženja,
priprava finančnih analiz, prenosi in urejanje dokumentacije na
področju bančništva, vrednostnih papirjev, plemenitih kovin,
investicijskega zavarovanja ter pravnega svetovanja.
Glavno gonilo podjetja so naši strokovnjaki, ki so svoje izkušnje
pridobivali v različnih finančnih inštitucijah, svoje znanje pa redno
dopolnjujejo z izobraževanji in s spremljanjem novosti na trgu
finančnih storitev.

Aktualno:
●
●
●
●
●
●
●

brezplačna analiza kreditne sposobnosti,
urejanje hitrih kratkoročnih kreditov,
hipotekarni krediti z najbolj ugodno obrestno mero v Sloveniji,
ugodno in donosno varčevanje že s 30 evri na mesec,
varna otroška varčevanja,
urejanje obstoječih zavarovanj,
nakup investicijskega zlata po ugodnih cenah.

Pokličite nas in se dogovorite za osebno srečanje.
Z veseljem vas pričakujemo!

✂

Iztok Rekelj,
direktor

Podjetje Maeve, d. o. o., v sodelovanju z Gorenjskim glasom podarja vsem bralcem v mesecu
decembru bon v vrednosti 20 evrov, katerega lahko
izkoristite za finančni nasvet ali kot naložbo.

PODARIMO VAM BON V VREDNOSTI

20,00 EUR
UREDITE SI SVOJE FINANCE BREZPLAČNO!

✂

IZKORISTITE BREZPLAČEN
FINANČNI NASVET

Bon služi za pregled in urejanje vašega portfelja in velja do 31. december 2011!
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Nariši
nov dan
Program Ne-odvisen.si, ki tako
mladino kot starejšo
populacijo ozavešča o nevarnih
pasteh zasvojenosti, je tokrat
gostoval v Kranju.

Mladim so prikazali nevarnosti zasvojenosti s praktičnimi primeri.
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Obdobje odraščanja je gotovo pomembno,
saj vpliva na vse kasnejše življenje. Otroci in
mladostniki pa so že zelo zgodaj izpostavljeni različnim družbenim nevarnostim, ki jih
lahko peljejo v zasvojenost. Preventivna dejavnost zato ni odveč, pri čemer je pogovor z
otroki ena od osnov za to, da bodo čim bolj
seznanjeni s tem, kaj vse jih v življenju lahko
doleti, pa tudi s tem, na kakšen način so lahko ustvarjalni ter kako pomembna sta izobraževanje in koristno preživljanje prostega časa.
Seveda pa brez usklajenega delovanja
otrok, staršev, učiteljev ter širše družbene
skupnosti, ki mora ustvarjati osnovne možnosti, ne gre. Mestna Občina Kranj je zato
organizirala dvodnevno družabno prireditev
Ne-odvisen.si, ki je potekala 30. novembra in
1. decembra v Športni dvorani na Planini.
Program Ne-odvisen.si deluje že od leta
2007 in je do sedaj gostoval že po mnogih
krajih po vsej Sloveniji. Njegov cilj je soočiti mladostnike ter odrasle s pastmi različnih
vrst zasvojenosti, ki prežijo na sodobnega posameznika. Program spodbuja k sprejemanju
zdravih odzivov na zaplete odraščanja ter k
oblikovanju mladostnikov v ustvarjalne osebnosti, obenem pa odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o odgovornem ter
usklajenem starševstvu.
Tudi tokrat je program potekal prilagojeno
starostnim skupinam osnovnošolcev. Vodja
kampanje Ne-odvisen.si Bojan Kodelja ter
vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi
Gorici Miha Kramli sta udeležencem osmih
OŠ iz Kranja in okolice razložila osnovne principe zasvojenosti. Teh je veliko vrst, od zasvojenosti z drogami, alkoholom in nikotinom pa
do prekomerne uporabe računalnika ali televizije. Prek video zaslona so mlade nagovorili
tudi znani ljudje slovenske pop-kulture, kot so
pevec Vlado Kreslin, pevec skupine Siddharta Tomi Meglič ter igralec Jurij Zrnec.
Program se je zaključil z večerno diskusijo,
poimenovano Nariši nov dan, na kateri so sodelovali različni gostje, npr. predsednica društva Beli obroč Vlasta Nussdorfer ter predstavniki kriminalistov, ki so vsem udeležencem skušali svetovati, kako živeti kakovostno
- brez kakršnekoli zasvojenosti.
Samo Lesjak, foto: Matic Zorman
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Veliki slovenski slikarji in Prešeren
V Galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava z naslovom Prešeren v slikarskih očeh. Gre za dela
različnih znanih slovenskih in tujih avtorjev iz prve polovice prejšnjega stoletja, ki jih v svoji zbirki
hrani Galerija Mihe Maleša iz Kamnika.
V galerijskem prostoru Prešernove hiše že
dolga leta v začetku decembra ob obletnici
pesnikovega rojstva pripravijo razstavo, povezano z našim velikim poetom. Muzealka
Beba Jenčič je tokrat v goste povabila kolege
iz Galerije Mihe Maleša, ki deluje v okviru
Medobčinskega muzeja Kamnik. V bogati
zapuščini del Mihe Maleša je namreč tudi izjemna zbirka likovnih del drugih slikarjev,
Maleševih sodobnikov. Tako tudi tokratna
razstava z naslovom Prešeren v slikarskih
očeh ne predstavlja likovnega ustvarjanja
Miha Maleša, marveč njegovo zbirateljstvo
in druženje z likovnimi umetniki. ”Za predstavitev v Kranju smo tokrat izbrali najobsežnejšo ikonografsko temo v Maleševi zbirki:
upodobitve Franceta Prešerna in njegovih
del. Tako so na razstavi v izboru predstavljena dela štiridesetih domačih in nekaterih tujih umetnikov od 19. do sredine 20. stoletja,”
je povedala Beba Jenčič in dodala, da gre na
eni strani za upodobitve pesnika dr. Franceta
Prešerna, na drugi pa za ilustracije k nekaterim njegovim pesmim ter odlomke iz pesnikovega življenja.
V slikarskih tehnikah prevladujejo različne
grafične tehnike in risbe, Jenčičeva pa kot zanimivost dodaja, da je večino avtorjev, ki jih
tudi sicer štejemo med naše najpomembnejše
likovne umetnike, k ilustriranju in upodobitvam Prešerna povabil kar Miha Maleš sam,
ko se je z njimi družil ob različnih priložnostih. Na ogled je okrog šestdeset del slikarjev
in kiparjev, kot so: Božidar Jakac, Zoran Mušič, France Mihelič, Elko Justin, Lojze Dolinar, Riko Debenjak, Gabrijel Stupica, Nikolaj Pirnat, France Pavlovec, Maksim Gaspari,
Maksim Sedej, Ivan Kos, Ivan Čargo ...
”Miha Maleš je bil tudi sam velik zbiratelj
likovnih del. Prešeren mu je bil še poseben
izziv, saj ga je podobno kot Jakac, ki je v tej
zbirki dobro zastopan, raziskoval ne le v pesniškem, ampak predvsem v likovnem smislu,” je povedal Marko Lesar, kustos Galerije Miha Maleš, in dodal, da so sredica raz-

Marko Lesar, kustos Galerije Mihe Maleša iz Kamnika, in Beba Jenčič, njegova kolegica iz Gorenjskega muzeja,
sta v galeriji Prešernove hiše pripravila izvrstno razstavo Prešernovih portretov in ilustracij njegovih pesmi.
stavljenih del poleg portretov tudi ilustracije,
ki so jih umetniki risali za različne izdaje
Prešernovih pesmi. Na ogled so tako resnične kot namišljene pesnikove podobe, ki so jih
avtorji ustvarili predvsem v tridesetih, štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja.
V Prešernovi hiši je vsekakor na ogled izjemno zanimiva razstava, lahko bi rekla edinstvena na to temo, saj nimamo pogosto priložnosti na enem mestu videti toliko različnih
interpretacij Prešerna, bodisi portreta bodisi
njegovih pesmi, ki so jih ustvarila sama veli-

ka imena slovenske likovne umetnosti. Lahko
bi se zahvalili Mihi Malešu za njegovo zbirateljsko dejavnost, zagotovo pa tudi sodelovanju Gorenjskega muzeja z Galerijo Mihe Maleša v Kamniku. In kot je z Maleševimi besedami na odprtju razstave zaključila Jenčičeva: ”Vsaka umetnost ima več obrazov in vsaka vidi drug obraz. Čim izrazitejše je umetnikovo notranje bogastvo, tem širši je njegov
svet ustvarjanja. Čim glasnejša je pesem, tem
jasnejši je njen odmev.” Ogled razstave zelo
priporočam. Igor Kavčič

Novoletni koncerti glasbene šole

Novoletni koncert Pihalnega orkestra Kranj

Po odličnem nastopu Simfoničnega orkestra in pevskega zbora
Glasbene šole Kranj pretekli petek na Božičnem koncertu na Brdu
se bodo mladi glasbeniki ta teden predstavili še dvakrat. V Avli MO
Kranj bosta namreč sledila še koncert manjših orkestrov jutri, v sredo, 14. decembra, ob 19. uri, naslednji dan, v četrtek, 15. decembra,
prav tako ob 19. uri pa se bodo predstavili še solisti in komorne
skupine. I. K.

V nedeljo, 18. decembra, ob 19. uri bo v Prešernovem gledališču
Novoletni koncert Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj. Tudi
tokrat so pripravili raznolik program, saj bomo slišali tako glasbo iz
filmov kot priredbe popularnih melodij do čudovitih melodij
slovenske zabavne glasbe. Vstopnice so v predprodaji naprodaj v
trafiki Breza (nasproti glavne stavbe Gorenjske banke), na blagajni
Prešernovega gledališča in pri članih orkestra. I. K.
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Božična zvezda za prazničen dom
V teh dneh so cvetličarne polne te nenavadne lončnice, ki ji v tem času po cvetenju ni para. Vrtnarji so vzgojili številne nove
sorte za bolj zahtevne kupce. Po praznikih, ko
božična zvezda obledi, poganjke skrajšamo
vsaj za tretjino. Dobro jo je presaditi v večji
lonček in jo takoj postavimo nazaj na svetlo in
sončno mesto. Ponoči naj bo vsaj 10, podnevi
pa 15 stopinj Celzija. Božična zvezda je lepotica kratkega dne. Raste, ko je dan daljši od

noči, cveti pa, ko je krajši. Sam nastavek za
cvet pa je odvisen od toplote. Če imate v hiši
svetel prostor, na primer nizko mizico ali del
omare, kamor lahko postavite večjo okrasno
posodo, vanjo lahko daste tri božične zvezde
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enake barve, zraven pa kakšno zimzeleno
necvetočo posodovko in učinek cvetja bo
enkratno popestril prostor. Taka cvetlična
dekoracija vam bo lepo krasila dom do prvih
pomladnih trobentic. Igor Pavlič

Moj dom

Cvetoče umetnine
Pred prihajajočimi prazniki je navada, da svoja domovanja posebno
skrbno uredimo. Nekateri začnejo z adventnim venčkom, ob božičnih
dneh pa dom krasijo tudi jaslice in novoletna smrekica. In vse polno
svetlečih se okraskov in bleščečih lučk. Za praznike mora biti tudi
miza bolj praznično okrašena.
Ljubitelji rož pa prisegajo na cvetje. Cvetličarne so praznično okrašene z rožami, vejami, prazničnim zelenjem in ostalimi dekoracijami:
pisanimi trakovi, mašnami, svečami, ki morajo biti barvno usklajene.
Umetnine spretnih cvetličarjev privabijo občudovanja večine kupcev,
saj imajo le ti poseben dar, da sestavijo skladne cvetlične aranžmaje.
Nekateri si praznično mizo okrasijo sami, sploh tisti, ki imajo svoje
vrtove. Na vrtu se vedno najde kaj za v vazo. Če ste poleti skrbno shranjevali posušene cvetove, si iz njih lahko sestavite prazničen šopek, ki
bo spomin na poletje, ga popestrite s svečami in pisanimi trakovi.
Ker so decembrski dnevi še sončni, tudi kak sprehod v naravo naredite z namenom, da tam naberete kakšne vejice ali storže in morda
sami oblikujete praznično dekoracijo. Vsak cvet in vsaka sprememba
v vašem domovanju pričara bolj praznično razpoloženje. Potrudite se
in tudi to naj bo del prazničnih dni.
Pri dekoriranju so vsako leto nove smernice, če ne v obliki pa v
barvah. Letos poznavalci predpisujejo pravljične oblike. Vse več je
vzorcev, s katerimi dekoriramo prostore. Na smrečicah se pojavljajo
živali, predmeti iz narave, gobe, mušnice, rože, storži, ki so okrašeni
s svetlečo se patino in bleščicami. Še vedno je moderna bela, predvsem v obliki snežink, s snežnimi kepami in kristalčki, ledenimi svečami. Živo rdečo barvo kombiniramo z vejami iz narave, pentljami,
piškoti ali s preprostimi storži. Kdor želi imeti unikatno dekoracijo, jo
bo izdelal sam in s tem tudi izrazil svoj okus in stil. Igor Pavlič
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Zbiranje kosovnih odpadkov
v letu 2012
Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev boste tudi v letu 2012
lahko naročili z dopisnicami. Vsako gospodinjstvo bo konec leta
prejelo dve dopisnici, vsako za brezplačen odvoz kosovnih
odpadkov do količine enega kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico in jo vrnite po pošti
oziroma prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku
treh tednov. Skupaj z vami se bomo dogovorili za dan odvoza. Odpadke
boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno odjemno mesto poleg
mesta, kamor na dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke.
Konec leta bodite posebej pozorni na našo pošto, poleg dopisnic vam
bomo poslali tudi urnik odvoza odpadkov za obdobje januar-april 2012.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojniki za biološke
odpadke. Stroški odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v
zimskem času razpolovili.
Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem
obdobju ne zmanjšajo, imate možnost začasnega najema
dodatnega ali večjega zabojnika za biološke odpadke.
Izbirate lahko med 80, 120 in 240-litrskimi zabojniki. Za naročilo
nam pišite na info@komunala-kranj.si ali nas pokličite na številko
28 11 305.

Prijavite se na brezplačno
obveščanje
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je preskrba s pitno vodo motena. Zato vas vabimo, da se
prijavite na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih.

V zimskem času spremenjen urnik
odvoza bioloških odpadkov
V zimskem času se pri večini gospodinjstev količine bioloških odpadkov
zmanjšajo, zato od 1. decembra 2011 do 30. aprila 2012 odvoz
bioloških odpadkov poteka na 14 dni.

Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec Prijava na obvestila. Prijavo nam lahko pošljete tudi
po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov
Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Moj dom

VSE ZA ČISTOČO NA ENEM MESTU

Vesele

Srečno

novo leto
2012

božične
praznike

www.prosencom.com

Zahvaljujemo se
stalnim strankam
za obisk in
v našo trgovino
vabimo nove

Specializirana trgovina čistil in opreme za
domačo in profesionalno uporabo

Poslovna cona A 47 Šenčur
tel.: 04 257 73 33
info@prosencom.com

- Ekološka čistila
- Čistila za marmorje
in granite
- Čistilni pripomočki
- Suhi in mokri sesalci

KUPON
✂

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO

✂

10% popusta
do 31. januarja 2012

WC splakovalnik
Viega Visign 2
prejel
Certifikat za energetsko
varčnost najvišjega
razreda A******

Podometni splakovalnik nemškega proizvajalca Viega Visign 2
zagotavlja dvakratno zaupanje: za steno z najnovejšo tehnologijo
in pred steno z inovativno obliko. Predizdelana vodna napeljava
in priključek za vodo omogočata lahko vgradnjo, ki se lahko
izvede na različne načine. Brezhibne izpuste v notranjosti
zagotavljata integrirani kanal za polnjenje in mehanska
tehnologija. Zaradi poenostavljene tehnike vgradnje se
aktivirna tipka Visign prilega bolje kot kdaj prej. Nežen pritisk na

aktivirno tipko sproži splakovanje: manjšo količino vode za
splakovanje 3 do 4 litre ali celotno količino vode za splakovanje
od 6 do 9 litrov.
Vse to je pripomoglo k temu, da je podometni WC splakovalnik
Viega Visign 2 prejel certifikat energetske varčnosti najvišjega
možnega razreda A******, kar ga uvršča v sam svetovni vrh.
www.visign.si
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Akcija traja do 31.12.2011, podrobnosti o akcijski vzmetnici na prodajnih mestih
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Zanimivosti

Na Primskovem odprli Domačo vas
V novem nakupovalnem središču ponujajo slovenske izdelke in pridelke. Domača vas se razprostira na
pokritih šesto kvadratnih metrih, namesto stojnic pa imajo lične lesene hiške s ”hišnimi” številkami.

Odprtje Domače vasi na Ulici Mirka Vadnova (za Baby centrom). Slavnostni trak
sta prerezala kranjski župan Mohor Bogataj in Alenka Klemenčič iz družinskega
podjetja Bioclean, v katerem so razvili ta projekt. / Foto: Matic Zorman

Že prvi dan je Domača vas pritegnila mnogo ljudi. ”Krasno je, bom še prišla,” je
dejala Ivanka Kuralt iz Kranja. Domača vas je odprta od ponedeljka do petka od
9. do 19. ure, ob sobotah pa od 8. do 15. ure. / Foto: Matic Zorman

Domačo vas je blagoslovil kranjski dekan, prelat Stanislav Zidar. Obisk je lahko tudi
doživetje; od 16. decembra do 6. januarja bo razstava jaslic. / Foto: Matic Zorman

Ponudba je raznovrstna: od nakita, voščilnic, pletenin, lesenih izdelkov domače
obrti do mesnin, sirov, slaščic, sadja in zelenjave, izdelkov iz medu ... / Foto: S. K.

Super ideja za darilo!

www.gorenjskiglas.si

Naročnino lahko podarite v vrednosti,
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti.
Za več informacij nas, prosimo,
pokličite, nam pišite ali se pri nas
oglasite osebno!
Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas,
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Zbirajo hrano za socialno
ogrožene družine

KŠK zbira igrače in šolske
potrebščine

”Mesec december je običajno zaznamovan kot mesec veselja,
radosti in iskrenih želja. Žal pa je vse več tudi ljudi, ki december
doživljajo drugače, saj prihajajo iz socialno ogroženih družin. Iz
tega razloga smo se na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v
Mariboru odločili, da bomo namesto igrač za otroke dobrodelno
zbirali pakirano oziroma konzervirano hrano (moka, sladkor, olje,
sol, testenine, mleko ...), ki se bo v sodelovanju s partnerji razdelila
družinam v veliki socialni stiski,” je sporočil Peter Volf s Fakultete
za organizacijske vede v Kranju. Pakirano oziroma konzervirano
hrano zbirajo v avli Fakultete za organizacijske vede na Zlatem polju
od 5. do 23. decembra. Hrano lahko v istem obdobju oddate tudi v
Kranjski hiši. Dobrodelna akcija poteka v sodelovanju z Zavodom za
turizem Kranj, Rdečim križem Slovenije in Karitas. S. K.

Na Info točki Kluba študentov Kranj (KŠK) do konca decembra
zbirajo igrače in šolske potrebščine. ”Šolske potrebščine, ki jih
bomo zbrali, bomo v sodelovanju s Centrom za socialno delo
Kranj podarili otrokom in mladostnikom iz Kranja in okolice, ki
ne živijo doma ali za katere starši iz kakršnih koli razlogov ne
morejo skrbeti. Ti otroci in mladostniki so nameščeni v stanovanjske
skupine, zavode za usposabljanje in rehabilitacijo oziroma živijo
pri skrbnikih ali rejniških družinah. Njihova starost se giblje od
enega leta do osemnajst let, večina pa je mladostnikov, starih med
dvanajst in sedemnajst let,” je sporočila Mojca Jagodic iz Kluba
študentov Kranj in dodala: ”Nove in stare igrače bomo na Info
točki v Kranju do konca decembra zbirali tudi za ljubljansko
Pediatrično kliniko. Radi bi le opozorili, da igrače ne smejo biti
plišaste zaradi dezinfeciranja. Igrače za Pediatrično kliniko bomo
zbirali tudi na študentski zabavi Četrtkanju: Študent podari mi, ki
bo 22. decembra v KluBaru.” S. K.

Razstava jaslic v Mavčičah
Marija Bizjak iz Čirč bo imela v dvorani gasilskega doma v
Mavčičah razstavo glinenih izdelkov. ”Na ogled bo vse, kar delam.
Največ bo jaslic, pa tudi križev pot, Jezus v vinski trti, glinene narodne noše ...,” je povedala Bizjakova. Nekateri njeni glineni izdelki so
kombinirani z lesom. Odprtje razstave bo 16. decembra ob 19. uri v
dvorani gasilskega doma v Mavčičah. Nastopili bodo Kranjski furmani. Vabljeni ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko bo razstava na
ogled cel dan, med tednom pa po predhodnem dogovoru z gospodom
Stanetom na številki 041 65 15 15. Zaključek bo 8. januarja ob 16. uri
z nastopom Mešanega okteta Lipa iz Sore pri Medvodah. S. K.

j

www.gorenjskiglas.si
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Lepe želje, vpete v adventne venčke
V Osnovni šoli Orehek so povezali ustvarjalnost, božični duh in naklonjenost do starejših krajanov.
”Na Osnovni šoli Orehek Kranj
se vedno dogaja kaj zanimivega.
Tokrat smo povezali ustvarjalnost, božični duh in naklonjenost

do starejših krajanov iz našega
okoliša. Skupaj s predstavniki
lokalne organizacije Karitas Orehek-Drulovka, profesorico Sonjo

Učenci prostovoljci so v ustvarjalnih uricah izdelali adventne venčke, s katerimi so
razveselili starejše krajane.

Jerič iz Biotehničnega Centra
Naklo in z nekaj učitelji naše
šole so učenci prostovoljci v
ustvarjalnih uricah izdelali adventne venčke,” je povedala vodja delavnice Monika Kos.
”Vesela sem, da smo prav v evropskem letu prostovoljstva prostovoljske aktivnosti v šoli razširili
s sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Medgeneracijska delavnica je bila potrditev, da se mlajše in
starejše generacije lahko odlično
dopolnjujejo. Med njimi se prepletajo izkušnje, krepijo vrednote,
kot so spoštovanje, strpnost, solidarnost. Graditev medčloveških
odnosov na ta način izboljšuje
kvaliteto življenja. Upamo, da
bomo še večkrat prišli v skupino
prostovoljstva,” je dejala mentorica prostovoljnega dela na šoli
Marjeta Vene.

Tudi učenki Ines Vrhovnik in
Kaja Tavčar sta bili nad delavnico navdušeni, povedali sta:
”Izdelovati venčke iz naravnih
materialov, kot so seno, slama,
bršljan, želodi, kostanj, žir, smrekove vejice, mah in suho sadje, je
bilo naporno, vendar zelo zabavno, saj nas je bilo na delavnici
veliko in smo lahko drug drugemu pomagali.” Učenka Vesna
Balanč pa je dodala: ”Res smo
se veliko naučili in upam, da
bom lahko podoben venček naredila tudi doma.”
Nekaj starejših krajanov so
učenci in delavci šole razveselili
na domu, ko so jim z lepimi željami prinesli tudi adventne venčke.
”Bilo je preprosto prijetno, praznično razpoloženje,” je celotno
dogajanje povzela Monika Kos.
S. K., / Foto: arhiv OŠ Orehek

Program:
● Fifi in cvetličniki ● plesno glasbena zabava z Alenko
Kolman ● mlade pevke Glasbene šole Osminka na čelu
s Floro Emo Lotrič (top finalistko šova Misija Evrovizija)
● dedek Mraz ● zajček Sporty ● medved Čalapinko
● pujsek Papi ● Pika Nogavička ● pismonoša Aljoša
● Blejski grof ● animatorka Alja Kump - brezplačna
poslikava obraza. ● Program bo vodila Aida Kralj,
voditeljica otroških oddaj na TV PINK.SI.
Drugo:
● razdelili bomo tristo originalnih blejskih kremnih rezin,
● baloni za vse otroke
● simbolično odštevanje zadnjih sekund starega leta
s podžupanom Tonijem Mežanom in županom
Janezom Fajfarjem
● otroški šampanjec za vse obiskovalce silvestrovanja.

Lokacija: TPC - Trgovski center Bled, spodnja ploščad
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Več na
www.silvestrovanje-bled.si
ali na 041/710 970
Organizator: Občina Bled;
soorganizator: Športna agencija
Sporty

ANTON MEŽAN s.p., Grajska cesta 12, Bled

6. SILVESTROVANJE ZA OTROKE NA BLEDU,
31. decembra 2011 ob 15. uri

Prazniki

Zbrali za štiri polne vozičke sladkarij
Pred Miklavžem so v Leo klubu Brdo zbirali sladkarije za socialno ogrožene otroke iz vse Gorenjske.
bomo dodali še nekaj igrač, iger
in šolskih pripomočkov. Nekateri obiskovalci so podarili tudi
hrano, ki smo jo namenili Centru
za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo v Kranju.”
December je v dobordelnem
Leo klubu Brdo zagotovo eden
najbolj ‘delavnih’ mesecev. 12.
decembra so člani kluba v kranjskem Klubaru organizirali dobrodelni žur Veseli december za
vse in zbirali sredstva za nakup
prenosnega računalnik za slepega študenta iz Kranja, 20. decembra pa bodo v sodelovanju s
KUD Predoslje organiziral predstavo za varovance društva Sonček Zgornje Gorenjske.
Po novem letu bo klub začel
zbirati sredstva za zimske počitnice socialno ogroženih otrok, v
spomladanskem času jih čaka

organizacija dobrodelne zabave
v Ljubljani, pomagajo pa tudi pri
natečaju za dijake, prek katerega
mladi spoznavajo dobrodelnost.
Med akcijami, ki jih načrtujejo

za prihodnje leto, pa so izpostavili še pomoč materam v varnih
hišah na Gorenjskem, ko bodo
zbirali higienske pripomočke.
Alenka Brun, foto: arhiv kluba

AMC STUDIO D.O.O., DUNAJSKA CESTA 158, LJUBLJANA

Skupaj z obiskovalci Mercatorjevega Hipermarketa na Primskovem so jih zbrali za štiri polne nakupovalne vozičke in s tem
omogočili številnim otrokom
slajši december. Zbrali so dovolj
sladkarij za obdarovanje več kot
sto socialno ogroženih otrok od
Kranja do Jesenic, večina obdarovanj pa bo potekala/poteka v
okviru lokalnih Centrov za socialno delo ter preko šol in društev
za otroke s posebnimi potrebami. Ob njihovem zbiranju sladkarij so jih obiskali tudi kranjski
lionisti.
Predsednica Leo kluba Brdo
Ana Čemažar je bila dobrega
odziva prebivalstva v akciji zbiranja sladkarij vesela: ”Obiskovalci
so dokazali, da razumejo potrebe
socialno ogroženih, ki jih je v
tem času vedno več. Sladkarijam
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AMC Studio d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana

Primož Čebašek s.p., Primat, Hrastje 178, Kranj

Veseli december
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Pizzerija Mlin Mexico
Prebačevo 12, 4000 Kranj
Telefon: 04/233 10 39
Odprto vsak dan od 12. do 23. ure

Vsem našim strankam želimo vesele
božične praznike in srečno novo leto!

Veseli december

Mona Lisa ima 20let

Davor, Sanja in Milomir so del sedemčlanske ekipe Mona Lise.

Sredozemska hrana je njihova prepoznavna jed.

Govorimo o kranjski Mona Lisi, ki
je že vrsto let v lasti znanega gostinca Milomira Mikića, ne o tisti
Da Vincijevi. Čeprav se gostje te
priljubljene restavracije radi pošalijo, da Kranjčani bolje poznajo
Mona Liso - restavracijo kot pa
tisto pravo, ki krasi steno v francoskem Louvru.
To prijetno restavracijo je pred
dobrimi dvajsetimi leti odprl
znan kranjski gostinec Andrej
Pogačar. Mona Lisa je zaslovela
po pristni italijanski hrani, zara-

re teme ponudb, ki so vedno
zelo priljubljene med gosti.
Milomir Mikić pravi, da ima izvrstne sodelavce, ki dajejo pečat njihovi restavraciji, zato obljublja vsem svojim gostom, da
se bo Mona Lisa še naprej trudila biti ena najprijetnejših restavracij z najokusnejšo hrano v
Kranju.
Milomir je še posebej ponosen
na zaščiteno blagovno znamko
Das is Valter. Pod tem zanimivim imenom ima čevabdžinico

v centru Kranja ter letos odprti v
Ljubljani. Vse znamenite bosanske jedi, ki jih lahko uživate v
Valterju, vam postrežejo tudi v
Mona Lisi.
Na vprašanje, kaj je najboljšega
v Mona Lisi in Valterju, pa Milomir Mikić odgovarja: Mona Lisa
ima vsak dan sveže malice in
kosila z razkošnim solatnim bifejem, Valter pa - jasno: najboljše čevapčiče v mestu.
Prepričajte se tudi sami, nikakor
vam ne bo žal.

Restavracija Mona Lisa, Milomir Miklić s.p., Cesta jaka Platiše 17, Kranj

di katere je hitro postala zelo
obiskana in priljubljena med
vsemi ljubitelji lahke in okusne
hrane. Po nekaj letih uspešnega
vodenja je Mona Liso prevzel
Milomir Mikić, ki je skupaj z izvrstnim kuharjem Davorjem
Klepom italijansko kuhinjo dodatno popestrili. Mona Lisa je
postala znana po tematskih
mesecih, v katerih redno ponujajo posebej izbrano hrano. Sicilijanska kuhinja, dnevi lignjev,
turški, azijski dnevi so le nekate-
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Taksi se splača poklicati
S prednovoletne zabave se domov raje odpeljite s taksijem. Če že drugega ne,
se vam to tudi finančno najbolj splača.

TAXI PERO - KRANJ
Tekoči kilometer 0,63 €

041 619 299

PETAR BJELIĆ S.P., KOROŠKA C. 51, KRANJ

V prazničnih decembrskih dneh so prišle
na vrsto prednovoletne zabave, pa tudi sicer
proti koncu leta pogosteje nazdravljamo kot
v ostalem delu leta. Ker se ob takih priložnostih kaj hitro zgodi, da preveč pogledamo
v kozarec, je dobro spomniti, da je v Sloveniji dovoljeno voziti motorna vozila le, če
imamo v krvi manj kot 0,50 promila alkohola oziroma manj kot 0,24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Čeprav so od julija kazni za
vinjene voznike še občutno ostrejše, je vendarle treba poudariti, da vinjenim voznikom
ne odsvetujemo vožnje le zato, ker bi jih to
močno udarilo po žepu in jim ob prekomerni vinjenosti grozi tudi odvzem vozniškega
dovoljenja, temveč zlasti zato, ker bi s tem v
prvi vrsti ogrožali svojo varnost in tudi varnost drugih voznikov, kolesarjev, pešcev ...

Vožnja s taksijem od Kranja do Golnika vas bo v povprečju stala manj kot deset evrov, če pa bi vas za
volanom vinjenega zasačili policisti, bi vas to udarilo po žepu s tristo do 1200 evri.

DRUŽINSKA KOSILA 22 € za 4 osebe

DNEVI MEHIŠKE KUHINJE!

DOSTAVA PIZZ
IN OSTALE HRANE po 15 uri

tel: 051 221 200

MALICE PON.- PET. OD 2,99 €

CHIMICHANGAS
(polnjena tortilja s pišèancem,
zelenjavo,gratiniran sir)

MGP, d.o.o., Gorenjska cesta 13, Medvode

PIZZE
TRIJE SRÈKI
pelati, mozzarella, rukola, brie, svež
kozji sir, kraška panceta, èešnjevci
ARTIÈOKA
pelati, mozzarella, artièoke, gorgonzola,
panceta, brie
TRIS
pelati, mozzarella, pršut, kraška salama,
pikantna salama
KRAŠKA
pelati, mozzarella, pršut, slanina, olive
MARGERITA
pelati, mozzarella, origano
DUNAJSKA
pelati, mozzarella, hrenovka
JESENSKA
pelati, mozzarella, jurèki, olive, dimljen
sir, popražena èebula, kraška panceta
ZELENJAVNA
pelati, mozzarella, razna zelenjava
POD ŠMARJETNO
pelati, šunka, mozzarella, gobe, smetana
TUNA
pelati mozzarella, tuna, èebula

5,99

-

5,99

-

5,99

-

5,99

-

5,90
5,99

-

5,99

-

5,99

-

5,99

-

5,99

-

LOSOS
pelati, mozzarella, losos, gamberi, artièoke,
kisla smetana
VRAŽJA
pelati, mozzarella, paprika, pekoèi feferoni,
pikanta salama
MORSKA
pelati, mozzarella, gamberi, dagnje,lignji,
slane sardele
4 SIRI
pelati, mozzarella, gorgonzola, edamec,
parmezan, olive, origano
SICILJANSKA
pelati, mozzarella,kozji sir,
mariniran suhi paradižnik
POMIDORÈEK
sveži paradižnik, mozzarella, panceta,
olive, èesen, peteršilj
BUÈKA
pelati, mozzarella, buèke, jajèevci
CARBONARA
pelati, mozzarella, jajce, smetana,
parmezan, pršut
,
RUKOLA
pelati, mozzarella, rukola, parmezan

-

-

-

-

-

-

-

-

5,99

5,99

5,99

5,99

5,99

5,99

CHILI CON CARNE
(gosta juha z mesom in zelenjavo)

5,99
5,99

v

v

blizu Gorenjske banke, za rezervacijo poklicite na tel: 04 23 17 200

DOSTAVA PIZZ po 15 uri, tel: 051 221 200
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CON POLLO (solata s pišèancem)

NEVERJETNO!

5,99

Pod Šmarjetno gostilna in pizzerija,Delavska cesta 37, Kranj-Strazišce,
v

FAHITAS
(sestavljena jed za dve osebi)

KUPIŠ ENO, DOBIŠ DVE PIZZI,
VSAK DAN, PO 15 URI,
V GOSTILNI POD ŠMARJETNO
DO 31.1.2012

Pavla Grčar

0 51 / 3 2 0 - 5 0 5
V zimskem obdobju je previdnost za volanom zaradi precej bolj zahtevnih voznih razmer še toliko bolj pomembna.
V današnjem času vse bolj preračunavamo, kaj se nam finančno splača. Če torej
razmišljamo v tej smeri, lahko mirne vesti
zapišemo, da se alkohol v povezavi z volanom nikakor ne splača. Pa odmislimo, kakšne nepopravljive posledice, ki se jih v denarju verjetno sploh ne da ovrednotiti, lahko
zahteva prometna nesreča (npr. trajna invalidnost, smrt), ki jo povzroči vinjen voznik.
Poglejmo samo, kakšno kazen bi si prislužili, če bi vas policisti zalotili vinjene za volanom. Kot prvo, kaznovani ste lahko tudi, če
imate v organizmu manj kot 0,5 promila alkohola oziroma 0,24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Če namreč že ob tej količini popitega alkohola kažete znake vinjenosti, vas
bo policist kaznoval s tristo evri in štirimi
kazenskimi točkami. Tisti, ki imajo v organizmu več kot 0,5 do vključno 0,8 promila
alkohola (0,24 do 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku), morajo plačali šeststo evrov,
prejeli pa bodo tudi osem kazenskih točk. Z

TAXI - UGODNO
041 518 219

DRAGAN KRANJ

RESTAVRACIJA IN PICERIJA

LOGAR
NOVO V KRANJU
STRITARJEVA ULICA 5, 4000 KRANJ
POLEG KINA CENTER
gost.logar@gmail.com
Ponujamo malice, kosila, leskovački žar ...
Sprejemamo skupine do sto oseb

Logar Igor s.p., Hotemaže 3a, Preddvor

Hrano pripeljemo tudi na dom. Delovni čas
razvoza hrane: od 10. do 23. ure

0590 333 88

lite med seboj in boste plačali manj kot dva
evra in pol. Odločitev je vaša: raje plačate
dva evra in pol za udoben prevoz s taksijem
ob katerikoli uri ali pa tvegate, da vas policist kaznuje z od 300 do 1200 evri, morebitnim odvzemom vozniškega dovoljenja in
pridržanjem do streznitve? Ne pozabimo pa
tudi na povečano tveganje, da kot vinjen
voznik povzročite prometno nesrečo. Če so
njene posledice tragične, se boste morali na
sodišču zagovarjati tudi zaradi povzročitve
smrti iz malomarnosti, za kar je zagroženo
od šest mesecev do pet leta zapora. Izberite
raje taksi!
Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Dragan Vukobrat s.p., Zlato polje 2a, Kranj

TAXI MONET

devetsto evri in 16 kazenskimi točkami so
kaznovani vozniki, ki imajo v krvi več kot
0,80 do vključno 1,10 promilov alkohola
(0,38 do vključno 0,52 mg alkohola v litru
izdihanega zraka), za nameček pa ga policisti pridržijo do streznitve. Najmanj 1200 evrov in odvzem vozniškega dovoljenja pa doleti voznika, ki ima več kot 1,10 promila alkohola v krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Enako strogo kaznujejo tudi voznike, ki odklonijo preizkus alkoholiziranosti ali vozijo pod vplivom mamil.
Kaj pa, če se od odhodu s prednovoletne
zakonodaje raje odločite, da se ne usedete
za volan, ampak pokličete taksi? Ob nizki
startnini, ki ne dosega niti enega evra, vam
bo taksist zaračunal okoli 0,70 evra na prepeljan kilometer (cene se med taksisti sicer
malenkostno razlikujejo). Od Kranja do recimo Golnika je približno 12 kilometrov, za
kar boste s startnino vred plačali manj kot
deset evrov. Če se npr. s taksijem peljete
štirje, si lahko znesek še enakopravno razde-

GSM

CENOVNO UGODEN 0,70 € / km

Pavla Grčar s.p., Savska Loka 20, Kranj

Veseli december

VESELI DECEMBER V
RESTAVRACIJI IN PICERIJI
LOGAR KRANJ
15. decembra od 19. ure dalje
Plesni večer z DUOM SRČEV AS
17. decembra od 20. ure dalje
Večer z VILIJEM RESNIKOM
28., 29. in 30. decembra
od 19. ure dalje
Ples z ansamblom
VESELI GORENJCI
in akcija
PIC po
polovični
ceni
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Večer ob krušni peči
V Kulturnem domu na Kokrici pri Kranju je pred nedavnim potekala tradicionalna,
že dvanajsta prireditev Večer ob krušni peči.
V goste je prišlo Društvo za ohranjanje
kulturne dediščine iz Gradeža pri Turjaku,
nastopila pa sta tudi ansambel Odmev ter
vokalno inštrumentalna skupina Suhe češplje. Polna dvorana Kulturnega doma je bila
navdušena nad nastopi obeh glasbenih
skupin ter obujanjem starih ljudskih običajev. Med drugim so predstavili izdelovanje
rož iz papirja, zobotrebcev ter izdelke, narejene iz koruznih listov, obiskvoalci pa so
lahko videli tudi, kako so včasih predli s
kolovratom. Občinstvo je bilo deležno kulinaričnih dobrot, vse od pečenic in zelja do
svežih flancatov in vina. Glavna organizatorka Mimi Rozman je bila s potekom
prireditve zelo zadovoljna, saj so skupaj z
gosti iz Gradeža pripravili prav lep večer za
vse zbrane. Prireditev je organiziralo Turistično društvo Kokrica, ki v bližnji prihodnosti vabi tudi na koncert pihalne godbe 17.
decembra, medtem ko se 26. decembra obeta zanimiv pohod z baklami.
Samo Lesjak

V prijetnem druženju ob krušni peči so predstavili tudi predenje na kolovratu. / Foto: Marjan Čadež

Tatarski biftek, domače pečenice, odojek,
mrežna pečenka, mesne rolade, polnjeni
piščanec brez kosti, jezerska šunka,
domači pršut, francoska solata, sarme
in še mnogo drugih prazničnih jedi
pripravljenih po domačih tradicionalnih
receptih po ugodnih akcijskih cenah.

Leto, ki pride, ko zdajšnje odide,
naj vam pred vrata pripelje darila bogata:
ljubezen in zdravje, uspehe in sanje
pa še vrečo nabasano s srečo.
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Deset novih jedi v Zlati ribici

Zlata ribica želi vsem občanom in bralcem Kranjčanke
lepe praznike ter zdravo in uspešno novo leto!

naročiti pa jo je treba vsaj en dan prej), okusne kitajske juhe,
kjer sladkost in kislost očarata vaše brbončice, zanimive predjedi, jedi iz vseh vrst mesa, ribje jedi s škarpeno, kalamari,
osliči, škampi, imajo veliko izbiro vegetarijanskih jedi, mandlje
z medom ali pečen sladoled, pečene banane, kokos in še kaj z
menija kitajskih sladic. Zanimive okuse imajo tudi kitajski aperitivi in kitajsko pivo. Letos pa Zlata ribica ponuja kar deset
novih jedi, ki vas bodo zagotovo navdušile. Torej imate zdaj vsaj
deset novih razlogov, da obiščete Zlato ribico v Britofu ali v
Gorenji vasi-Retečah pri Škofji Loki.

Ugodnosti našega diskonta

▲

SREBRNA
PENINA PS 0,75 l
RADGONSKE
GORICE
5,99 EUR

▲

KIS VINSKI,
1 L, PET
KMETIJA
SIMONIČ
0,56 EUR

▲

MLEKO POMURSKO 3,5%,
1 L, BP
0,72 EUR

▲

SIR JOŠT
45%, 3 KG
CENA ZA KG
4,40 EUR

Vse cene so z DDV-jem.

▲

PRŠUT BREZ KOSTI VP 1/4
BROZINA
CENA ZA KG 9,50 EUR
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ZHANG D.O.O., RETEČE 12, ŠKOFJA LOKA

Kitajska restavracija Zlata ribica je postala priljubljena že v Gorenji
vasi-Retečah pri Škofji Loki. Pred kratkim pa je vrata odprla še v
Britofu.
Kitajska kuhinja je že zdavnaj našla mesto pri vseh ljubiteljih
neevropske hrane. Zlata ribica se še vedno trudi biti kar se da dobra
predstavnica te raznolike in zanimive azijske kuhinje. Poleg standardnih kitajskih specialitet, kot so mongolsko meso, raca na način
osmih zakladov, slavna pekinška raca (za najmanj štiri osebe,

Veseli december

Izziv za praznike?
Jaz in moj želodec sodelujeva!

Izdelke za dobro počutje in zdravje poiščite
v specializiranih prodajalnah
PE Kranj, Planina 3
(poslovna stavba za stolpnicami
na območju Planine ena)
PE Jesenice,
Fužinska c. 8 (Center Spar)

Pomagajo pri
tegobah in
preobremenjenosti
želodca

V kombinaciji s primernim prehranskim dopolnilom za uravnavanje
prebave boste lahko zmanjšali neprijetne posledice, ki prepogosto
rade spremljajo praznike in praznične večerje.
Če si lahko pomagamo z zelišči, ki jih najdemo v prehranskemu dodatku, zakaj pa ne? Zdravilne rastline so že od nekdaj uporabljane
za lajšanje določenih tegob. Tudi za optimalno delovanje prebavnega trakta so zelo dobro znane že stoletja. Pomagajo lahko pri tegobah in preobremenjenosti želodca, pri njegovem motenem delovanju, slabi prebavi, lenem črevesju ali napihnjenosti. Hkrati izbrane
zeli podpirajo delovanje črevesne mikroflore in blagodejno vplivajo
tudi v primeru trebušnih krčev.
Naj bodo praznične večerje še naprej simbol radosti, veselja, okusne hrane in dobrega počutja - tudi po praznikih!

31,50
22,50
34,50
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Min Internationale d.o.o., Planina 3, Kranj

Saj veste, kako to gre. Običajno se doma srečamo s sorodniki in prijatelji, to pa ponavadi pomeni obloženo mizo z vsemi možnimi dobrotami in sladicami. Poskušamo se držati nazaj, a vseeno je pretežko.
Okrog nas se širijo značilne omamne dišave, veselimo se z družino
in to praznično razpoloženje nas premami ... Večina se preda skušnjavi z mislijo: ”Ah, saj so prazniki, bom pazila prihodnji teden ...” Žal
pa se prav v tem času praznikov radi prepustimo uživanju večjih
obrokov hrane, ki pa običajno s seboj prinesejo neželene posledice. Marsikdo se v tem času zaradi zaužitih večjih količin težke hrane
srečuje z oteženo prebavo, vetrovi, napetostjo v želodcu, težka hrana pa nemalokrat ponagaja tudi pri normalnem odvajanju.
Sposobnost našega organizma in pravilnega prebavljanja praviloma
začne upadati z vnašanjem prevelikih količin hrane.

Lepota

Sodobna poslovna ženska
Znani modni oblikovalki Simona Lampe in Maja Ferme sta pred kratkim predstavili
vsaka svoj pogled na poslovno žensko.
Simona Lampe je v opuščenem proizvodnem obratu nekdanje Kolinske, kjer se je
nekoč proizvajala majoneza, izpeljala modno
revijo v duhu poslovne trajnostne mode.
Predstavila je zimsko in poletno kolekcijo
oblačil z eko pečatom recikliranega in
večkratne uporabe. Pri zimski kolekciji je
poudarek na igranju s suknjiči in srajčnih
oblekicah s pečatom kašmirskih plaščev.
Barve so tipično poslovne, črna in siva, ki jih
nadgrajujeta predvsem rdeča in peščeno
kožna. Pri poletni kolekciji pa se je Simona
poigrala z multifunkcionalnostjo, kjer lahko
racionaliziraš potrošnjo, ko na primer dolga
večerna obleka z uporabo zadrg lahko
postane coctail oblekica. Projekt je poleg
modne revije obsegal tudi fotografsko razstavo Reciklirane II Radovljičana Klemena
Razingerja, kjer je v svojih ‘staro novih’ recikliranih oblačilih razstavil sedemnajst
poslovnih žensk, večino iz Združenja Manager in FAM - društva poslovnih žensk. Obe

Maja Ferme pa je svojo modno revijo predstavila ravno na dan boja proti aidsu, 1. decembra.
društvi sta namreč navdušeno podprli projekt
s sodelovanjem pri donaciji starih oblačil.
Maja Ferme pa je svojo modno revijo
predstavila v ljubljanski Galeriji Emporium
ravno na dan boja proti aidsu, 1. decembra.
Spet smo se srečali z damami društva
poslovnih žensk Slovenije FAM ter pisateljico Azro Širovnik. Gospe so tokrat nastopile v
vlogi manekenk. Svojo kolekcijo je obliko-

valka pospremila s stavkom: za pogumne in
močne ženske, z rdečo pentljo na prsih.
Oblačila so bila izdelana posebej za modele,
glede na njihove želje in življenjski stil.
Ogledali pa smo si še kolekcijo oblačil iz
Majinega dosedanjega ustvarjanja, prav tako
namenjeno poslovni ženski za različne priložnosti.
Alenka Brun, foto: Zaklop

Lokus d.o.o., Bleiweisova cesta 16, Kranj

Nus Nus frizerstvo, Bleiweisova 16, Kranj
t: 04/23 16 818

Vsem našim strankam
želimo vesel božič in srečno novo leto
Kreacija Simona Lampe
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Kranjčanka predstavlja

Picerija Viva zadovolji vse okuse
do lahko našel udoben prostor zase. Postrežba je
taka, kot se za dobro gostilno spodobi, to pa je hiter
odziv vseh natakaric in natakarjev in hitro delo kuhinje. Pogrinjki so čisti, mize urejene, in kar je v današnjih časih še skoraj najpomembneje: cene za vso hrano in pijačo so zelo ugodne.
Picerija Viva ima lasten in velik parkirni prostor, tako
da se z lahkoto pripeljete v neposredno bližino. V zimskem času vas Viva vabi prav vsak dan. Obiščite jih in
prijetno boste presenečeni!

Picerija Viva
Pokopališka ulica 17
Tel.: 04/204 5070
E-naslov:
info@pizzeria-viva.com

DOSTAVA HRANE
ponedeljek-petek:
9. -22. ure
sobota: 9. -23. ure
nedelja, prazniki:
11.-22. ure
GSM dostava:

040/774 677

PICERIJA VIVA ŽELI VSEM OBČANOM TER BRALCEM
GORENJSKEGA GLASA PRIJETNE PRAZNIKE TER
ZDRAVO IN USPEŠNO LETO 2012!
Picerija Viva je v kratkem času postala ena od najbolj
priljubljenih v kranjski občini, zato so se še posebej
dobro pripravili na zimsko sezono. Viva zadovolji vse
okuse, saj se lahko pohvali s sedemindvajsetimi različnimi picami. Odzivi strank z lepimi pohvalami so
za picerijo največja nagrada. Viva pa ni samo klasična picerija, temveč boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji morske hrane, zelenjavnih plošč, solat, jedi z
žara, najrazličnejših zrezkov, raznih sladic.
Notranjost picerije je lepo urejena, prostori so prijetni in prostorni. Imajo tudi večji prostor za zaključene
družbe, prostor za plesišče ter tudi manjši prostor za
največ petnajst oseb, tako da bo v piceriji Viva vsak-

Klemen Polak s.p., Pokopališka ulica 17, 4000 Kranj

ODPIRALNI ČAS
torek, sreda, četrtek:
10. -23. ure
petek, sobota:
10. -24. ure
nedelja:
10. -23. ure
ponedeljek, prazniki:
zaprto

Darila za nove naročnike
ali

ali darilni bon
za refleksno
masažo stopal

knjiga
Pozdravljene
gore II

vzglavnik Dremavček

ali palični
mešalnik
BOSCH

Jelena Justin

Pozdravljene, gore II

ali

❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR).
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.
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www.gorenjskiglas.si

NAROČILNICA

darilni bon
za trgovine TUŠ
v vrednosti 20 EUR

Stranke pričakujejo
kreativno storitev
V cvetličarni ASTREA v trgovskem centru Viktorija na Laborah so prepričani,
da je vse manj strank, ki bi vstopile v njihovo cvetličarno z željo po vrtnici, temveč z željo,
da jim iz te vrtnice naredijo nekaj več.
Odprto od ponedeljka do petka od 7.30 do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure. Tel.: 04 23 64 001

V

Kolektiv cvetličarne ASTREA
se vam zahvaljuje, da mu
zaupate in se radi vračate,
saj je to dokaz, da dela dobro.
V prihodnje se bodo zaposleni
zato še bolj trudili.
Prihodnje leto pripravljajo še
večjo izbiro, z vami bodo tako
v veselih kot žalostnih
trenutkih, želijo vam čim več
pogumnih in pravih odločitev.
Ekipa cvetličarne vam v
prihajajočem letu želi vse
najlepše in najboljše.

Astera d.o.o., Smledniška cesta 16, Kranj

cvetličarni ASTREA so veseli, da lahko svojim strankam pri izbiri pomagajo in
svetujejo, saj so tu zanje in zaradi njih. Radi vidijo, da se v cvetličarni stranka počuti kot doma. Med vsemi božičnimi zvezdami, ki v tem času polnijo čarobnost
praznično obarvane ASTREE, ne moremo mimo prijaznega osebja, ki ga poleg strokovnosti odlikuje predvsem kreativnost.
Pri svojem delu upoštevajo želje svojih strank, čeprav vodja cvetličarne Aleš Forjanič
opaža, da se želje ljudi od njegovih začetkov do danes niso veliko spremenile. Precej je
odvisno od inovativnosti cvetličarja. Res pa je, da danes ljudje ne kupujejo več le cvetlic,
temveč je vse več takih, ki kupujejo predvsem storitev. ”Všeč so jim ideje. In če stranka ne
ve, kaj bi kupila, je brez idej, ji z veseljem svetujem - z njenim privoljenjem, seveda. Poprosim jo za nekaj osnovnih smernic - gre za obletnico, rojstni dan ali kaj podobnega,
kakšen je okvirni proračun za nakup, potem pa se prepustim lastnemu ustvarjanju. Veliko je namreč takih, ki stopijo v ASTREO, pa ne vedo, kaj bi radi, imajo pa radi lepe stvari.
Sploh pa živimo v časih, ko imajo ljudje radi lep izdelek za ugodno ceno.”
Aleš ugotavlja tudi, da vse bolj prihaja do izraza njihova storitev, čeprav se še vedno
najdejo ljudje, ki v cvetličarno vstopijo morda le enkrat na leto ali pa še to ne, pa tudi
takšni, ki jim je lažje kupiti komplicirano tehnološko napravo kot pa cvet. Če ste poleg
tega še omejeni s časom, vam svetuje, da preprosto pokličete v ASTREO, naročite šopek, ki vam ga v Kranju tudi osebno dostavijo. Lahko jih pokličete na telefonsko številko 04/23 64 001 ali 040/977 844, odprto pa imajo že od pol osme zjutraj.

Zanimivosti

Jelenmiškino prvo snemanje
Kranjčanka Mirna Broder je glavna igralka v Mobitelovi praznični reklami. ”V šoli so me največ
spraševali, kako je bilo, koliko časa smo snemali, če je bil sneg pravi,” je povedala.
Reklamo ste po televiziji verjetno že videli.
Takole je opiše glavna igralka Mirna Broder,
ki bo prihodnji teden na rojstnodnevni tortici
upihnila osem svečk: ”Najprej gremo z otroki
v živalski vrt, učiteljica pokaže slona, jaz pa
grem do jelenčkov in jih božam. Naslednji
dan spet pridem k jelenčkom in jih hranim.
Spet pridem pozimi, pa v živalskem vrtu jelenčkov ni več. Zaradi tega sem zelo žalostna.
V svoji sobi gledam fotografije jelenčkov, ki
sem jih posnela na mobitel, potem zaspim.
Prebudijo me zvončki in na ulico grem gledat,
kje so jelenčki ... Miški, ki je v reklami zraven mene v postelji, je ime Jelenmiš. Potem
so še mene na koncu snemanja klicali Jelenmiš in še mami nekaj časa doma.” Takšna je
torej televizijska reklama, simpatična Mirna
pa se v plaščku in jelenčkovih copatkih pojavlja tudi na jumbo plakatih.
”Snemali smo cela dva dneva do pozne
noči. En dan me je spremljala mamica, en
dan pa oči. Najprej smo snemali v Kranjski
Gori, kjer imajo severne jelene, potem v
Ljubljani v živalskem vrtu, nazadnje pa v starem delu Ljubljane. Režiser Sašo (Podgor-
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Jelenčkove copatke in plašček je Mirna dobila kot
spomin na snemanje. Tudi Božičku je že pisala za
igračo, kosmatega modrega Cufka, ki se zelo rad
smeji. Foto: Živa Broder

šek, op.) mi je povedal, kaj moram narediti,
in ponavljali smo toliko časa, dokler ni rekel,
da je v redu. Vsi v ekipi so bili zelo prijazni
z mano, najprej sem se malo bala jelenčka,
da me ne bi ugriznil, potem pa je šlo. Snemanje je bilo zanimivo, malo tudi naporno, a ne
preveč. V šoli so me največ spraševali, kako
je bilo, koliko časa smo snemali, če je bil
sneg pravi. Pa ni bil, sneg so umetno naredili,” je opisala Mirna.
Mirno je mamica Živa pred kratkim prijavila na agencijo avdicija.com. ”Na podlagi fotografij, ki so jih že imeli na agenciji, so v izbor za Mobitelovo reklamo izbrali pet deklic.
V ožjem izboru sta ostali še dve deklici, Mirna in še ena iz Stražišča, in na podlagi materiala, posnetega na kamero v produkcijski hiši,
so se odločili za Mirno,” je povedala Živa
Broder in dodala: ”Mirna zelo rada nastopa
in se je veselila snemanja. Smo kar ponosni,
veliko je pozitivnih odzivov, tudi reklama je
prav prijetna. Doma mora biti pa še vedno red,
ne glede na to novo zvezdništvo. Tudi Mirnina
sestrica, petletna Zarja je rekla, da bo prav
tako posnela reklamo, samo poleti (smeh).”

Zanimivosti

Dobrodošli v Gostišču Dežman na Kokrici

NOVA PONUDBA:
menijev po ugodni ceni,
sobotni plesni večeri tudi po novem letu,
posebna XXL kulinarična ponudba,
četrtkovi večeri za upokojence z živo glasbo in
ugodno ceno menija po novem letu;
akcija: 50-odstotno znižanje cen umetniških del
slikarja Lojzeta Dežmana,
5 vrst malic med 9.30 in 13. uro od ponedeljka do petka.
●

●

●

●

Takole je bilo na snemanju ... Foto: Živa Broder

●

Glasbo, ki jo predvajajo v reklami (Sejem želja) je Mirna zaigrala
na klavir na novoletnem bazarju v Osnovni šoli Franceta Prešerna v
Kranju. Kakšno naključje, saj se je pesmice naučila v glasbeni šoli tik
pred tem, ko je izvedela, da je izbrana za snemanje reklame. Tretješolka se namreč dve leti uči klavir, njena hobija sta tudi plavanje in
košarka. Pa bi še nastopala? ”Bi še, tudi treme nisem imela,” je dejala Mirna, na vprašanje, kako je gledati samo sebe po televiziji, pa
kratko odgovori: ”Fino.” Suzana P. Kovačič

●

Rezervacije sprejemamo vsak dan od 9.30 do 22. ure
na tel.: 04/204 90 70
Golniška 1A, 4000 Kranj, www.gostisce-dezman.si

Poslovna cona A18,
4208 Šenčur
Tel.: 04/235 60 70,
faks: 04/235 60 72
e-naslov: info@probit-kr.si
web: www.probit-kr.si

IZVAJAMO:
celostne računovodske storitve
za s. p. in d. o. o.,
priprava pobotov, opominov, izvršb,
pomoč pri ustanovitvi, preoblikovanju
podjetja ...
Sedanjim in bodočim poslovnim partnerjem želimo vesele
praznične dni ter v zdravju in sreči dosežene nove poslovne
in osebne uspehe. SREČNO 2012!
vaš PRO - BIT

!!! A K T U A L N O !!!
ZA NOVE STRANKE PRVI MESEC
VODENJE POSLOVNIH KNJIG
BREZPLAČNO
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Svet je drugačen s klobukom na glavi
Kavbojski škornji, pas, kavbojski klobuk in rutka okrog vratu. Ko Sheina, Meg, Jeane, Diane, Maryen,
Christy, Shina, Suzy in druge zaplešejo, bo še vas prijelo, da bi se jim pridružili.
Good time je naslov skladbe, ki jo je napisal in posnel ameriški country pevec Alan
Jackson. V svetu countryja se na to skladbo
največ pleše, o tem vas bodo prepričali tudi v
kranjski skupini Country Line Dance Colorado. Vsako sredo med 19. in 20. uro se iz
Doma krajanov na Kokrici razlega country,
začelo pa se je nekje pred štirimi leti. ”Prvič
sem nekaj tako čarobnega videla na country
festivalu v Nemčiji, na katerem so kar cele
družine preživljale prosti čas, in idejo ”uvozila” v Slovenijo. Začele smo ljubiteljsko.
Najprej nas je bilo pet deklet, naš prvi ples je
bil na znano country pesem Cotton-Eyed Joe.
Zdaj ko smo že osvojile ta oder, želimo za
country ples navdušiti še druge, ga narediti
tudi v Sloveniji bolj popularnega in množičnega. Pridružilo se nam je že nekaj novih deklet in tudi dva fanta; eden je malo starejši,
eden malo mlajši in generacijsko segamo
zelo široko (smeh). Sicer so pa fantje naši
”feni”, imamo skupne prireditve, izlete, želimo organizirati country večer ...,” je povedala Majda Starovašnik, ustanoviteljica in
idejna vodja skupine Country Line Dance
Colorado.
Osnovne korake plesa v vrsti (line dance)
lahko kaj hitro osvojijo že začetniki, le nekaj
posluha in ritma je že prav, da imajo. ”Line
dance je ponavljajoče se zaporedje korakov,
vsi posamezniki so obrnjeni v eno smer in istočasno izvajajo gibe ob country glasbi, ple-

še se v liniji, v eni vrsti ali več na vse štiri
strani neba. Vabljiva je množica, več ko je
plesalcev, večja energija se ustvarja v skupini. Plešemo z nasmehom, cilj je uživati, se
sproščati na country glasbo. Letos smo plesu
v vrsti prvič dodali ples v krogu, čeprav gre
tudi pri tej koreografiji za formacijo črte,” je
razložila Majda Starovašnik in dodala, da so
koreografije znane, izobraževale pa so se v
Nemčiji, kjer imajo zelo velike mednarodne
plesne delavnice: ”V Sloveniji smo začeli
plesati country, ki ga imajo številne evropske
države že močno razvitega, poleg Nemčije
tudi v Italiji, Avstriji, Franciji ... Trenirata nas
izkušeni trenerki Dijana Korošec in Marjana
Petauer.”
V soboto je nekaj kavbojk iz skupine Country Line Dance Colorado in njihovih občudovalcev šlo pogledat v Italijo, kakšno je tekmovanje. ”Iz rekreativk, ki bi se seveda za to
odločile, bi rade naredile tekmovalsko skupino, torej nekaj več,” je pojasnila sogovornica,
o nastopih pa povedala: ”Zaplešemo na društvenih občnih zborih, prireditvah, šovih, pa
tudi v naravi na konjeniških prireditvah. Na
konjeniških prireditvah je že tako, da so večinoma fantje, me večinoma dekleta, pa je
tudi dobra družba (smeh).”
Sheina, Meg, Jeane, Diane, Maryen, Christy, Shina, Suzy ... Slovenska dekleta s kavbojskimi imeni, ker živijo kavbojsko pravljico. ”Ko damo klobuk na glavo, je svet druga-

Vabljiva je množica, več kot je plesalcev, večja
energija se ustvarja v skupini.
čen. Pozabimo na stres in se vživimo v to
brezčasnost. V ime skupine smo dale Colorado po istoimenski reki, ki nas je prevzela s
svojo močjo, svobodo in ustvarjalnostjo,” je
še dejala Majda Starovašnik.
Suzana P. Kovačič, foto: Gorazd Kavčič

Že izkušenim country plesalkam so se pridružile tudi začetnice. Majda Starovašnik, ustanoviteljica skupine Country Line Dance Colorado, je spredaj, druga iz leve.
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Šport, Kranjčanka predstavlja

Prezimili bodo na
zadnjem mestu
Nogometaši Triglava po jesenskem delu prvenstva
za predzadnjo Nafto zaostajajo za osem točk.
”To je ulovljiva razlika. Ne gre nas še odpisati,”
pravi trener Siniša Brkič.
Prvi konec tedna v decembru se je končal jesenski del slovenskega
nogometnega prvenstva v Prvi ligi. Nogometaši Triglava so doma gostili gorenjskega tekmeca iz Domžal in remizirali z 1 : 1. To je bila
pravzaprav zgodovinska točka, saj so bili v vseh obračunih po vrnitvi
Kranjčanov med elitno druščino boljši Domžalčani. Za Triglav je
mrežo zatresel Anže Jelar, ki je v jesenskem delu s tremi zadetki tudi
najboljši strelec ekipe. ”Za konec jesenskega dela nismo zmagali, smo
pa zasluženo osvojili točko, ki je sladka,” je po tekmi povedal trener
Triglava Siniša Brkič.
Če se malce ustavimo pri statistiki, pri Triglavu najbolj bode v oči
število danih zadetkov. Na 21 tekmah so jih dali vsega osem, prejeli so jih 36, največ med vsemi ekipami. Posledica je jasna: zadnje,
deseto mesto na lestvici. Zbrali so 13 točk (3 zmage, 4 neodločeni
izidi, 14 porazov). Za predzadnjo Nafto zaostajajo za osem točk.
Brkič pravi, da ni še nič izgubljenega in da se tudi v nogometu stvari lahko hitro obrnejo: ”V celoti z jesenskim delom nikakor nisem
zadovoljen. Pričakovali smo šest točk več. Ne gre iskati izgovorov,
a imeli smo veliko smole. Znano je, kaj se je dogajalo pred sezono,
da so nas v zadnjem trenutku sprejeli nazaj v prvo ligo. Potem pa
še številne poškodbe igralcev. Ni bilo prave igre in v oči bode neučinkovitost. Res je že smešno, kako ne izkoriščamo danih priložnosti za zadetek. Sedaj se moramo spočiti, narediti analize in pogledati naprej. Za Nafto zaostajamo za osem točk, kar je ulovljiva
razlika. Zmagaš dve, tri tekme zapored in si znova v igri,” je pojasnil Brkič in dejal, da še ni znano, s kakšno zasedbo bodo šli v pomlad.
Pred nogometaši so sedaj trije meseci tekmovalnega premora. Prvenstvo se bo s tekmami 22. kroga nadaljevalo 3. marca, ko bo v Kranj
prišel Maribor, vodilni na lestvici s kar petnajstimi točkami prednosti
pred prvimi zasledovalci.
Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

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

T: 05 99 400 66
M: 051 66 33 32

Za lepo telo, polno energije!
Predstavljamo vam vrhunski aparat
OR LIGHT YPERION za trajno odstranjevanje dlak in
pomlajevanje s tehnologijo SPL (Square Pulsed Light).
Aparat OR-LIGHT:
Primeren je za vse, ki imajo
nizek prag bolečine in si
želijo trajno odstraniti do
90 odstotkov dlak.
Učinkovit tudi pri svetlejših, rdečih dlakah, v katerih je manj melanina.
Tehnologija SPL (pravokotna pulzna svetloba) je
trikrat hitrejša od tehnologije IPL, rezultat je viden
že po prvi obravnavi. Xenonova svetloba ne prekorači
30 0C, pulzna svetloba je v razponu 600-1000 nm, zato ni
možnosti opeklin.
Tretmaji si sledijo od 4 do 6 tednov, število obravnav je
odvisno od gostote poraščenosti, debeline dlak in barve.

Preizkusite NOVO,
učnikovitejšo tehnologijo SPL

Nogometaši Triglava so v jesenskem delu prvenstva dali le osem golov, od tega
tri Anže Jelar (na sliki z dvignjeno roko po zadetku na zadnji tekmi jesenskega
dela proti Domžalam).

Stelinea
Studio telesne estetike,
Bleiweisova c. 30,
T: 05 99 400 66
M: 051 66 33 32

www.stelinea.si
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PR KONCEPT d.o.o., BREG OB SAVI 26, MAVČIČE

Kranj:

Šport

Sezono zaključili s plezalnimi dnevi
V dvorani Zlato polje se je prvi vikend v decembru končala letošnja sezona v športnem plezanju, jutri pa
dobrodelno prireditev ob slovesu od tekmovalne kariere napoveduje članica AO Kranj Natalija Gros.
Kranj je bil v zadnjem mesecu prizorišče
kar dveh velikih prireditev v športnem plezanju. Tako so se že v mesecu novembru na
tekmi svetovnega pokala pomerili najboljši
plezalci in plezalke sveta, na plezalni steni
dvorane Zlato polje je lep uspeh dosegla tudi
naša reprezentanca, izkazala pa se je zlasti
Mina Markovič, ki je z drugim mestom že
pred zadnjo tekmo v Španiji osvojila skupno
zmago v ženski konkurenci svetovnega pokala tako v težavnosti kot v kombinaciji.
Med moškim in ženskim finalom se je s
tekmovanj poslovila ena naših najuspešnejših
športnih plezalk zadnjih let Natalija Gros,
sicer članica AO Kranj. Plezalnim prijateljem
bo Natalija simbolično pomahala še jutri, v
sredo, 14. decembra, ko v kavarni ljubljanskega Nebotičnika zvečer pripravlja zabavo
in dobrodelno dražbo fotografij naših in tujih
fotografov. Celoten izkupiček od prodaje slik
bo namreč namenila fundaciji Wings For
Life in Zvezi prijateljev mladine, s katero bo
organizirala tudi plezalski tabor za otroke, ki
si podobnega sami ne bi mogli privoščiti. Da
bo na prireditvi res zabavno, bo poskrbel tudi
mojster mikrofona in vedno oborožen s humorjem Klemen Bučan, ki bo program povezoval. Za glasbeno podlago in rdečo nit bo
skrbel DJ, vsi obiskovalci pa bodo sodelovali
tudi v nagradnem žrebanju.
Kljub Natalijinemu slovesu pa tekmovalcev
in tekmovalk v športnem plezanju pri nas ne
manjka, dokaz za to pa so bili tudi letošnji
plezalni dnevi Kranja, ki so v dvorani Zlato
polje potekali prvi konec tedna v decembru.
Na njih so se tako v balvanih kot težavnosti
pomerili plezalci vseh starosti, vrhunec prireditve pa sta pomenila sobotni finale državnega prvenstva v težavnosti in nedeljsko v balvanih.

40 - K R A N J Č A N K A

S plezalnimi dnevi Kranja (na sliki članica AO Kranj Katarina Fon) se je prejšnji konec tedna zaključila
letošnja sezona v športnem plezanju, ki je bila za naše plezalce še kako uspešna.
V ženskem finalu je bila najboljša Mina
Markovič, Ptujčanka pa je postala tudi zmagovalka v skupni uvrstitvi tekem državnega
prvenstva. Tako v Kranju kot v skupni razvrstitvi je drugo mesto osvojila Škofjeločanka
Maja Vidmar. Na tretjem mestu je bila na finalni tekmi domača plezalka AO Kranj Jera
Lenardič, četrta pa je bila Tina Šušteršič.
Tina je v skupnem seštevku državnega prvenstva v težavnosti osvojila tretje mesto.
V moški konkurenci je v težavnosti na finalni tekmi zmagal Domen Škofic pred Ser-

gejem Epihom in Jernejem Kruderjem.
Sergej je postal tudi skupni zmagovalec državnega prvenstva. Za njim se je na drugo
mesto uvrstil Urban Primožič, na tretje pa Izidor Zupan.
Podoben razplet je bil tudi v balvanih.
Zmagala je Mina Markovič pred Majo Vidmar in Katjo Vidmar. V moški konkurenci
je bil najboljši Jernej Kruder, ki je slavil pred
Urbanom Primožičem in Sergejem Epihom.
Vilma Stanovnik,
foto: Gorazd Kavčič

Avto

AVTO MOČNIK, d.o.o.,
Britof 162, 4000 Kranj
tel.: 04/281 77 00, fax: 04/281 77 10

Nova vozila NISSAN,

MAZDA, FIAT
■

Nissan Koncesionar

ZMAGOVALEC ŽE OD PRVEGA DNE

AVTO MOČNIK, d.o.o.
Britof 162, 4000 Kranj
Tel.: 04 281 77 11

Izjemne zmogljivosti, neverjetne moËi in vrhunske kakovosti enostavno ni mogËe premagati.
Prepustite se nepremagljivemu vozilu Nissan Qashqai in okusite nepozaben obËutek
zmagoslavja, ko bosta skupaj odpeljala zmagovalno vožnjo po privlaËnih mestnih ulicah.

Kombinirana poraba goriva: 5,2—8,2 l/100 km. Emisije C02: 137—194 g/km.
Oglaševana cena velja za Qashqai 1,6 16v Visia, cena po ceniku 17.990 EUR, z upoštevanim popustom 2.000 EUR. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o, Dunajska 22, 1001 Ljubljana.
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■

nakup brez pologa,
kredit do 8 let
leasing do 7 let

Rabljena vozila z
garancijo do 24 mesecev
■

■

nakup brez pologa,
kredit do 8 let
leasing

Storitve za vaš avto:
■

P^]G^

Prihranek do

NISSAN, MAZDA, FIAT
2.950 EUR

■
■
■
■

ZZZ$97202&1,.VL

Avto MoËnik, d.o.o., Kranj, tel: 04 281 7717
SpeciﬁËna poraba goriva za vozila iz ponudbe: od 4,4 do 8,0 l/100 km
SpeciﬁËna emisija CO2 za vozila iz ponudbe: od 117 do 186 g/km
Vse nadaljnje informacije o speciﬁËni porabi goriva in speciﬁËnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih najdete v
priroËniku o varËni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplaËno pridobite na prodajnem mestu in na spletni
strani dobavitelja.

rezervni deli za vozila

*Obseg rednega servisa skladno
z navodili proizvajalca dobite na
prodajno servisnih mestih.
V ponudbo niso vkljuËeni modeli
Mazda3 Mirai. Ponudba velja do
razprodaje zalog.

avtomehanična dela
avtokleparska dela
avtoličarska dela
pnevmatike za vse vrste
vozil

Program prtljažnikov
in strešnih kovčkov THULE.

BOŽIČNA PONUDBA

AVTO MOČNIK, d.o.o., Britof 162, 4000 Kranj, tel.: 04 281 77 11
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Čivkarije

Veseli in dobrodelni december
Decembrsko razpoloženje se je tudi v Kranju začelo v znamenju praznovanj in dobrodelnosti.
In če vsemu temu dodamo še predvideno poroko, potem se je letošnji december res začel veselo.

Skarabej Bend je tokrat kar dobro dvignil na noge prisotne v kranjskem Palustris Baru. Ves petkov večer so preigravali jugorock, kar je dvignilo razpoloženje in je
vidno tudi s skupinske fotografije. Prijetnemu večeru pa je nazdravil tudi bobnar Skarabejev Igor Pirnat.

Ljubezen na seniku je bila naklonjena Korošcu in Gorenjki. Damijan Smolak (na
fotografiji v družbi izbranke Erike in voditeljice šova Saške Lendero) je edini, ki
je našel resnično ljubezen. Tako se Kranjčanka Erika Mubi po novem letu seli na
Koroško, parček je srečno zaljubljen, o datumu poroke pa se še dogovarjata.

Bar Stara pošta je spet gostil tradicionalno zabavo Od šestih do šestih. Lokal je
bil nabito poln, ekipa priučenih natakarjev razpoložena in delavna, izkupiček
ekipe in večera - zbrali so okoli 1500 evrov, pa bo šel v dobrodelne namene, za
mladega fanta, ki mu je nedavna nesreča zmečkala roko.

Kranjčanka Petra Puhar Kejžar se je srečala z Abrahamom. V Layerjevi hiši v
Kranju je gostila prijatelje (na sliki s Petro Polak) in sorodnike. Ob jubileju je
pokazala sveže stiskane pole njene knjige pesmi V vseh barvah, nadgrajene s
čudovitimi slikami njenega brata, akademskega slikarja Zmaga Puharja.

Radio Gorenc jih ima 49. Rojstni dan so praznovali s celodnevno zabavo v
tržiškem studiu in v Mercatorjevem centru na Primskovem v Kranju. Dobro voljo
in sproščenost so radijci prenesli tudi na obiskovalce.
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A.B., S. K., foto: Matic Zorman, Gorazd Kavčič, TV3, AB
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Zanimivosti

Svečana listina PZS
Emilu Herlecu
Med prejemniki letošnjih priznanj in spominskih plaket Planinske zveze Slovenije je tudi
član Planinskega društva Kranj
Emil Herlec, ki je za svoj pomemben prispevek v planinstvu
prejel najvišje priznanje PZS
svečano listino. Kot so predlagatelji med drugim zapisali v
obrazložitvi, je bil Herlec, ki je
letos dopolnil osemdeset let,
desetletja planinec, alpinist,
gorski reševalec in prizadeven
delavec v PD Kranj. Bil je med
ustanovitelji AO in GRS Kranj,
sodeloval je pri gradnji Kranjske koče na Ledinah in zavetišča GRS na Krvavcu, vrsto let pa
je vodil tudi številne planinske
izlete. PZS mu priznava pomembno vlogo pri ustanavljanju in organiziranju helikopterskega reševanja v slovenskih
gorah, za gorska planinska reševanja pa so ga doslej nagradile tudi civilna zaščita in druge Emil Herlec ob prejemu svečane
organizacije. J. P.
listine / Foto: Zdenka Mihelič (PZS)

masaže | kopeli | zeliščna in finska savna

DO KONCA JANUARJA

5-30%

VAM NUDIMO

5-30

%

POPUST NA VSE
MASAŽE IN DARILNE BONE.

Izkoristite priložnost in
svojim najbližjim
podarite DARILNI BON.

Za naše redne stranke:
Ob petkratnem obisku Belega lotosa,
ena masaža gratis.

Delovni čas: Odprti smo od ponedeljka do
sobote od 10. do 22. ure.
Poslovna cona A18 | 4208 Šenčur | T: 059 041 790 |
G: 040 234 436 | E: info@beli-lotos.si | W: www.beli-lotos.si
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Horoskop za leto 2012
OVEN 21. marca – 21. aprila
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: zmaj
Element: ogenj Vodilni planet: Mars
Kamen: ametist Kovina: jeklo, železo
Barva: rdeča
Drevo: bor
Prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost
Slabosti: trma, nepremišljenost
Značilna lastnost: pogum
Prihajate v obdobje, ko se vam bodo začeli kopičiti uspehi tako na ljubezenskem
kot na poslovnem področju. Obetata se vam finančni vzpon in napredek v delovnem okolju. V mesecu aprilu, maju in juniju bodite še posebno pozorni pri čustvih,
na dogajanja okoli sebe, da česa ne zamudite, kar bi bilo za vas pomembno. Več
pozornosti boste začeli namenjati svojim srčnim zadevam, saj bo spoznanje, da
je to izvor vseh vaših težav na čustvenem področju, zelo realno. Ker s samozavestjo nimate težav, boste vse ovire znali preskočiti. Čez celo leto bo pri raznih
odločitvah sreča na vaši strani in v vsakem primeru se za vas izide po najboljših
možnostih. Pri prijateljih boste končno ločili zrnje od plev, saj imate dovolj tistih
ljudi, ki vam črpajo energijo. Vse zdravstvene težave bodo postale preteklost. Dober dan vam bo torek, srečne številke so 2, 5, 7, 8, 9, 22, 29.

BIK 22. aprila – 20. maja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača
Element: zemlja Vodilni planet: Jupiter
Kamen: zeleni smaragd Kovina: baker
Barva: rožnata, zelena
Drevo: jabolko, cipresa
Prednosti: samostojnost, impulzivnost
Slabosti: vihravost, nepopustljivost
Značilna lastnost: odvisnost
Malo preveč se boste igrali s čustvi in se tako zapletli, da kar nekaj časa ne boste našli izhoda. S tem ko boste občutili posledice svojih dejanj, pridete do življenjskih spoznanj. Počutili se boste prazni in iskali boste tista zadovoljstva, ki vas
lahko notranje zapolnijo in sprožijo občutek miru, varnosti. Kadar stojimo na pragu pomembnih življenjskih odločitev, smo vedno sami, ne glede na to, koliko prijateljev imamo in kdo vse nas ima rad. Rezultat tega bo sreča v ljubezni. Čez celo
leto boste zelo pridni, kar se bo seveda poznalo tudi pri denarju. Finančno se boste zato počutili brezskrbno in se odločali za razne večje nakupe. Ker si znate postaviti meje, se vam v vsakem primeru obeta zadovoljstvo. Končno se boste naučili, da energije ne tratite tam, kjer ni treba. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne
številke so 17, 18, 20, 26, 29, 30, 37.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj
Element: zrak Vodilni planet: Merkur
Kamen: ahat Kovina: živo srebro
Barva: rumena Drevo: kostanj, oreh, leska
Prednosti: človekoljubje, ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost
Značilna lastnost: odzivnost
Pred vami je niz dobrih presenečenj in še bolj se bo potrdilo dejstvo, da je vsaka
stvar ob svojem času. S tem ko boste dobili oporo od prijatelja in tudi od drugih
v domačem okolju, se vam bo odprlo novo obzorje. Kaj je moč uma in podzavesti, pa dobro veste. Nekdo, ki vam veliko pomeni in vas je v preteklosti razočaral,
vas bo že v prvih mesecih leta prijetno presenetil. Na samem začetku vas bodo
begali pretekli dogodki in vplivi, a kaj kmalu boste s tem razčistili. Napake imamo
vsi, kot eni tako drugi. Odpuščanje pa je itak vaša vrlina. Pretirano delo še najbolj
v mesecu marcu in oktobru, in to, da hočete vedno vsem ustreči, vam bo sprožilo upad energije, zato boste morali vsaj takrat storiti nekaj za sebe in kmalu se
boste počutili bolje. Tako kot vedno bo tudi tokrat poletje vaše, izkoristite ga! Najboljši dan bo sreda, srečne številke so 1, 4, 6, 10, 11, 15, 19.
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Sestavila: Tanja - 040 514 975

RAK 22. junija – 22. julija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza
Element: voda Vodilni planet: Luna
Kamen: biser Kovina: srebro
Barva: dimnato siva, srebrno modra
Drevo: kavčuk, vsa tista drevesa, ki so bogata s sokom
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost, strahopetnost, nepremišljenost
Značilna lastnost: zvestoba
Ne marate pretiranih skrivnosti, še manj pa da se z vami kdo igra. Pa čeprav gre
le za občutek, ne za dejstvo. Radi imate nadzor nad dogajanjem, pa ne samo, kadar se gre za vas, ampak tudi za okolico. Tokrat boste malo razočarani. In kot vedno bo slabo za nekaj dobro. Življenje si boste organizirali po svojem planu in ne
po meri drugih, kot ste navajeni. Za samo pomilovanje ne boste imeli časa niti si
tega ne boste dovolili. Sam začetek bo težak, a za svoj cilj boste pripravljeni storiti vse. Poletje vam prinaša veliko dobre, pozitivne družbe in zna se zgoditi, da se
zaljubite. Zaradi preobremenjenosti tako poslovno kot privatno boste ogroženi, da
se vam podre imunski sistem. Bolje je zdraviti predčasno kot prepozno. Prisiljeni
boste, da se umirite in več časa posvetite sebi. Vaš najboljši dan bo ponedeljek,
srečne številke so 1, 2, 3, 12, 16, 23, 27.

LEV 23. julija – 23. avgusta
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica
Element: ogenj Vodilni planet: Sonce
Kamen: rdeči rubin Kovina: zlato
Barva: vse sončne barve
Drevo: palma, limona, lovor, pomaranča
Prednosti: radodarnost, prisrčnost
Slabosti: domišljavost, gospodovalnost
Značilna lastnost: obilnost
Svoje skrite želje si boste začeli sami uresničevati in ne boste več čakali na druge, ki vas vedno znova razočarajo. Pred vami bo jasna pot in vso svojo energijo
boste usmerili za izpolnitev vaših ciljev. Vse to vam sploh ne bo težko, saj vas bo
vlekla naprej neustavljiva želja po korenitih spremembah. Ljubezen vam prinese
notranji mir, ki ste ga tako pogrešali. Krivica, ki se vam bo zgodila v sredini leta,
vas bo tako razjezila, da dolgo ne boste prišli k sebi. Posledice vaše jeze bodo čutili tudi tisti, ki v zadevi sploh ne bodo prisotni. Na marsikaterem področju bi imeli veliko več uspeha, če ne bi bili tako resni. Nasmeh dela čudeže. Na delovnem
področju boste v tem letu zelo aktivni in bili ponosni na sadove svojega dela. Pohvaljeni boste tudi od drugih. Vaš najboljši dan bo četrtek, srečne številke so 1,
6, 7, 8, 11, 13, 16.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin
Element: zemlja Vodilni planet: Merkur
Kamen: rdeče rjavi sardoniks Kovina: nikelj
Barva: zelena, temno rjava Drevo: leska, breskev
Prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost
Slabosti: suhoparnost, kritičnost
Značilna lastnost: natančnost
Na vsak način se boste hoteli umakniti v samoto, vendar vam bo to le težko uspelo. V lastnem domu se boste počutili ujeti kot ptica v zlati kletki. Prišel bo čas,
ko se boste morali resno vprašati, kako naprej. Kaj vas dopolnjuje. Zavest, da poti
nazaj več ni, vam bo pomagala narediti korak naprej, vse do cilja. Ljudje iz bližnje
in daljne okolice bodo iskali vašo podporo. Vsem se ne boste mogli izogniti. Če
se vam bodo že kmalu v začetku leta pri financah pokazale težave, nikar ne delajte panike, saj se vse pozitivno reši, preden bi sploh lahko prišlo do težav. Največje spremembe lahko pričakujete na področju dela, kot na primer nova služba,
povsem drugo delovno mesto ali pa se boste celo odločili za samostojno delo. V
vsakem primeru bo za vas več kot dobro. Vaš najboljši dan bo petek, srečne
številke so 8, 9, 10, 12, 16, 17, 26.

Sestavila: Tanja - 040 514 975

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes
Element: zrak Vodilni planet: Venera
Kamen: safir Kovina: baker
Barva: različni odtenki modre
Drevo: jesen, topol, jabolka
Prednosti: predanost, simpatičnost
Slabosti: nezvestoba, netočnost
Značilna lastnost: očarljivost
Hrepeneli boste po ljubezni in zopet sem in tja naredili kakšno napako, ki pa se ji
ne boste mogli izogniti, pa če bi še tako radi. Zaradi svoje odkritosti ste res da velikokrat v prednosti, a ravno zaradi tega tudi razočarani. Učimo se sproti, če pa se
tudi naučimo, je odvisno od marsičesa. Težko je v osnovi spremeniti karakter.
Obremenjevali se boste z denarnimi zadevami, na koncu pa spoznali, da vaše finančno stanje niti ni tako slabo. Na splošno si boste želeli več svobode pri odločitvah, saj vas bodo občutki utesnjenosti preveč zablokirali. Pri pomembni odločitvi vam bo pomagal pogovor z nekom, ki le od daleč spremlja tok dogajanja,
zato ima tudi drugačen pogled. Zadeva, v katero ste v preteklosti vložili veliko truda, se bo obrnila na bolje, tako da končno zapiha nov veter. Vaš najboljši dan bo
sobota, srečne številke so 3, 4, 7, 11, 15, 23, 38.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: prašič
Element: voda Vodilni planet: Pluton
Kamen: mavrični opal Kovina: železo
Barva: temno rdeča
Drevo: glog, trave
Prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost, maščevalnost
Značilna lastnost: idealizem
Največ sprememb pričakujte v drugi polovici leta. Na osebnem oziroma čustvenem področju se bo razčiščevalo. Velikokrat dvomite o drugih, niste pa navajeni,
da nekdo dvomi o vas. Tokrat se bodo vloge zamenjale in spoznali boste občutek
nezaupanja, ki lahko samo ruši, gradi pa bolj malo ali nič. Odločili se boste za lažjo od obeh poti, ki pa ni nujno, da je tudi boljša. No ja, tudi po klancih se pride do
cilja. In kadar si želite nekaj dobro opraviti, vas nobena še tako velika ovira ne
ustavi. Na jesen se vse skupaj malo umiri. Nasprotno pa se boste v poslovnem
svetu dobro zavedali, da z oklevanjem ne boste rešili nič. Že v mesecu februarju
bo čas za akcijo in za naložbe, katere ste že večkrat preložili. Upoštevali boste
tudi dobronamerne nasvete, ki se že kmalu izkažejo za koristne. Najboljši dan bo
sreda, srečne številke so 2, 6, 9, 27, 30, 32, 36.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana
Element: ogenj Vodilni planet: Jupiter
Kamen: topaz Kovina: aluminij
Barva: vijolična, modra Drevo: hrast, lipa
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost, nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem
Reševale se vam bodo težave, ki vas že kar nekaj časa mučijo. Takrat, ko boste
to najmanj pričakovali, se vam rešujejo same od sebe. Spoznanje, da se na druge
ozirate bolj kot na sebe, bo odrešilno za marsikaj. Na osebnem področju se boste
otresli starih navad, ki so vam bile v zadnjem času v breme. Počutili se boste veliko bolj umirjeno. Tudi na samo ljubezen začnete gledati drugače. Ljubezen ni
samo imeti rad, je zaupanje, spoštovanje, dajanje in sprejemanje. Obeta se vam
kar precej poti v tujino, in znali boste združiti prijetno s koristnim. Poletje vam prinaša svežino povsod. Na poslovnem področju se boste zelo trudili in presenečali
vse okoli sebe. Še najbolj v mesecu aprilu boste zato v delovnem okolju občutili
zavist s strani sodelavcev, a to vas ne bo ustavilo in boste še naprej uspešni. Najboljši dan bo petek, srečne številke so 2, 3, 12, 22, 28, 31, 33.

Horoskop za leto 2012
KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, bik, devica
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol
Element: zemlja Vodilni planet: Saturn
Kamen: ametist Kovina: svinec
Barva: črna in bela
Drevo: bor, breza
Prednosti: prizadevnost, vestnost
Slabosti: ljubosumnost, hladnost
Značilna lastnost: neomajnost
Bližnji so zato, da vam v težkih trenutkih stojijo ob strani. Ker ste sami zelo močen steber opore se zato ne zavedate, da se tudi vi lahko zaupate, saj ne znate in
nočete sprejeti pomoči. Sledi vam razočaranje in presenečenje. Razočaranje zato,
ker se zaveste, da sami ne zmorete, in presenečenje zato, ker boste ugotovili, da
vas to sploh ne moti. Poletje vam prinese veliko sonca na vseh področjih in malo
se vas bo začelo lotevati malodušje, saj boste hrepeneli po dobrih starih časih. Le
kaj bi vas zadrževalo, da se ne bi sprehodili malo po preteklosti, saj bi s tem dali
na plan stare želje in jih tudi končno začeli uresničevati in si delati prihodnost. Sreča čaka na vas, sprejmite jo. Poslovno boste uspeli v stvareh, ki so vam do sedaj
delale same preglavice. Rezultat bodo dobre finance. Vaš najboljši dan bo torek,
srečne številke so 4, 6, 8, 10, 13, 17, 21.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger
Element: zrak Vodilni planet: Uran
Kamen: akvamarin Kovina: aluminij
Barva: turkizna
Drevo: češnja in vsa ostala sadna drevesa
Prednosti: prizadevnost, neodvisnost
Slabosti: površnost, nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo
Ker ste v prejšnjem letu kar precej počivali in ste taka in drugačna opravila prelagali, je čisto razumljivo, da boste morali pošteno zavihati rokave, če boste hoteli
ujeti vse zamujeno. Ker ste včasih še preveč redoljubni, vam to ne bo naredilo
večjih težav. Na pomlad se boste razveselili nepričakovanega denarja in naredili
dober načrt, kako dobro razpolagati z njim in ga še povečati. Na delovnem področju vam bodo končno prišle prav vaše dolgoletne izkušnje. Kljub skromnosti boste ponosni na sebe. Opravki, ki jih boste imeli v jesenskem času z uradno osebo, vas bodo najprej spravili v slabo voljo. Pogovor pa vam bo odprl oči in dobili
boste popolnoma nov pogled na situacijo. Vse je rešljivo, le malo bo treba počakati. V ljubezni vas čaka kar nekaj lepih trenutkov, v katerih boste znali uživati.
Najboljši dan vam bo sobota, srečne številke so 1, 2, 4, 12, 13, 14, 19.

RIBI 20. februarja – 20. marca
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak
Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka
Element: voda Vodilni planet: Neptun
Kamen: brezbarvni mesečev kamen Kovina: platina
Barva: morsko zelena Drevo: vrba, breza
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, popustljivost
Značilna lastnost: sočutje
Težavice, ki vas čakajo čez leto, boste skušali odpraviti z nasmeškom in veliko
mero dobre volje. S takimi in podobnimi izzivi se boste spoprijemali brez omahovanja, kajti pred vami bodo trdni cilji, ki vam jih tudi uspe izpeljati. Uživali boste z
zavestjo, da je življenje prekratko, da bi se obremenjevali z nepomembnimi zadevami. V celem letu boste skušali čim več storiti za sebe, tako na duhovni ravni kot
tudi drugače. Zdravje vam ne bo delalo težav, za kar boste tudi sami poskrbeli.
Poletje vam prinaša več počitka in splošnega lagodja, kot ste vajeni, tako da se
boste resnično odpočili. In napolnili baterije za jesen, ko vas čaka kar nekaj novih
projektov. Zaradi denarja ne bodite v skrbeh, vedno ga bo toliko, kolikor ga boste
potrebovali. V ljubezni ne bo občutka osamljenosti. Najboljši dan vam bo četrtek,
srečne številke so 4, 5, 8, 15, 19, 20, 37.
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Kranjčanka predstavlja
Na vrhu Triglava, julij 2011

Z roko v roki
Srednja šola Biotehniškega centra Naklo ter
Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija
za Slovence v Celovcu

Obisk v Strahinju, november 2011

V sredo, 30. novembra 2011, smo na Srednji šoli Biotehniškega
centra Naklo gostili dijake iz Zvezne gimnazije in zvezne realne
gimnazije za Slovence v Celovcu.
Skupaj z dijaki in učiteljico slovenščine se je obiska udeležil tudi
ravnatelj dr. Michael Vrbinc.
Obisk smo izvedli v okviru projekta, ki ga sofinancira Zavod Republike Slovenije za šolstvo z naslovom Z roko v roki. V okviru projekta smo že izvedli skupen vzpon na najvišji vrh Slovenije, na
Triglav. Dijaki in učitelji na obeh straneh so se v spremstvu vodnikov
Planinskega društva Škofja Loka na Triglav povzpeli v juliju 2011.
Vzpon so udeleženci pohoda zabeležili na videoposnetku, nastal je
film o skupnem podvigu. Ob srečanju 30. novembra smo najprej
skupaj obiskali dve lokalni kulturno zgodovinski znamenitosti: Dupljansko graščino in Vogvarjevo hišo in si ogledali film o vzponu na
Triglav.
V projektu Z roko v roki smo poleg dveh enodnevnih izmenjav
načrtovali tudi dve enotedenski izmenjavi petih dijakov. Tako je najprej pet dijakinj Srednje šole Biotehniškega centra Naklo obiskalo
vrstnice, ki bodo v prihodnjih tednih obisk vrnile. Dijaki tako spletajo nove vrstniške vezi, spoznavajo različne načine poučevanja, življenja in dela v šoli. Poleg tega pa utrjujejo znanje jezika, spoznavajo kulturo in običaje na obeh straneh meje, krepi se pomen
slovenstva.
Projekt bomo zaključili z obiskom dijakov in učiteljev Srednje šole
Biotehniškega centra Naklo v Celovcu v zadnjem tednu pred
božično novoletnimi prazniki. Obiskali bomo šolo in Mohorjevo
družbo v Celovcu.
Naša srečanja in izmenjave se niso pričele niti se ne bodo končale
s projektom. Sodelovanje sega že v leto 2008. Tako pletemo trajne
vezi, ki nas bodo povezovale še v nadaljnjih generacijah, da bo
slovenska beseda ostala živa.
Monika Rant, pomočnica ravnateljice in koordinatorica projekta,
Biotehniški center Naklo - Srednja šola

Pred Vogvarjevo hišo, november 2011
www.bc-naklo.si

Skupna delavnica o mediaciji,
Celovec, december 2010
SREDNJA ŠOLA
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Darilni boni

kot praznično darilo

naročnik: Tag trade, d.o.o., oblika: iLab d.o.o.

Kranjčanka predstavlja

Razveselite svoje bližnje z razvajanjem obraza in telesa.
Podarite darilo, kakršnega si želi vsaka ženska in marsikateri
moški. Lično izdelani darilni boni za vse storitve Studia Sonce.

Ponudba salona:
Nega obraza | Pedikura | Tajske masaže | Manikira | Nega telesa | Solarij | Depilacija |
Shujševalne in anticelulitne terapije | Ličenje | Prodaja preparatov | Darilni boni

www.studiosonce.com
Likozarjeva 28, 4000 Kranj | T: 04 23 54 400 | G: 040 233 335

NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

20 let

ODPRTO 7. - 19.
SOBOTA 9. - 13.

www.venera-shop.si
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28

ODPRTO VSAK DELAVNIK MED 7. IN 19.URO
SOBOTA MED 9. IN 13. URO
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VENERA SHOP, ZG. JEZERSKO, d.o.o., ZG. JEZERSKO 82, ZGORNJE JEZERSKO

OBIŠČITE NAS NA ŠUCEVI 25 V KRANJU
(POSLOVNA HIŠA RONA)

poišščite vaš

3D svet v
Sony
y Centru

Videokamera Full HD s
trdim diskom

Uživajte v internetnem
razvedrilu in 3D-slikah

Še več zabave in
tehnologije v enem

Ne zamudite nobenega
trenutka

Uživajte 67 ur v polni visoki
ločljivosti s 160 GB trdim diskom,
širokokotnim objektivom, 30kratnim optičnim zoomom, fotograﬁjami s 3,3 MP. 7,5 cm/3”
LCD, iAUTO.

102 cm/40-palčni 3D-televizor
Full HD s tehnologijo Dynamic Edge LED, Motionﬂow XR
400, storitvijo Internet Video in
Skype™.

Nova serija prenosnika Sony
VAIO EA vam nudi več zabave
in tehnologije. Poleg hitrih komponent in nove graﬁke, ima
ta model tudi HDMI priključek,
zaslon s tehnologijo LED ter izjemen design.

CMOS-senzor Exmor™ APS HD
s 24,3 milijona slikovnih pik, Full
HD AVCHD, 25/50p, 10 sličic na
sekundo, 7,5 cm LCD-zaslon. Z
18–55 mm objektivom.

Obiščite nas v Cityparku v Ljubljani ali na naši novi spletni strani!
Ob nakupu zgornjih modelov se za možnosti brezplačne podaljšane garancije pozanimajte pri prodajalcu. Vse cene so v € in že vsebujejo DDV.
Slike so lahko simbolične. Za kakršnekoli tiskarske napake ne odgovarjamo. “Youtube, Skype in ostale registrirane blagovne znamke so priznane blagovne znamke
pripadajočih lastnikov”. Akcija velja do razprodaje zalog.

059-209-409

info@sonycenter.si

www.sonycenter.si

