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Drobtinica za šolska
kosila
S prodajo peciva, donacijami
in prostovoljnimi prispevki
je Rdeči križ Kranj zbral sko-
raj tri tisoč evrov, ki ga bo
namenil za šolska kosila
sedmim otrokom.

Triglav tik pod vrhom
Nogometaši Triglava Go-
renjske so neporaženi že
dvanajst tekem zapored, to
pa pomeni tudi, da so med
osmimi najboljšimi ekipami
v slovenskem pokalnem tek-
movanju in tik pod vrhom na
drugoligaški lestvici.

Študentski dober tek 
s telefonom
Papirnati študentski boni se
bodo predvidoma prihodnje
leto dokončno poslovili. Z
njimi pa tudi vrste pred pro-
dajalnami bonov in pred-
hodno načrtovanje, katere
restavracije bi obiskali.
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Priprave na večjezični
spektakel
V sklopu projekta Comenius
je devet dijakinj gimnazije
ESIC Kranj skupaj s koordi-
natorico projekta Marijo Vre-
ček Sajovic obiskalo partner-
sko šolo v Franciji.

Napoleonova 
vojska v Kranju

Ob 200-letnici ustanovitve Ilirskih
provinc smo del zgodovine
podoživeli tudi v Kranju.
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Stolpe bodo 
obnovili

Nekdanji trije kranjski obrambni stolpi
so še vedno vsaj delno ohranjeni, zato
načrtujejo obnovo in nato v njih tudi 
različne zanimive dejavnosti, ki bodo
privabljale domačine in obiskovalce.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Pred kratkim so od-
govorni z Mestne občine
Kranj in predstavniki pod-
jetja Kranjska parkirišča
podpisali pogodbo o preno-
su stavbne pravice za izgrad-
njo dveh podzemnih parkir-
nih hiš, stavbna pravica pa
je bila ustanovljena za obdo-
bje 35 let. 
Podjetje Kranjska parkiriš-
ča, d. o. o., naj bi najprej, do
pomladi leta 2011, zgradilo
parkirno hišo Huje ob Liko-
zarjevi ulici s štiristo parkir-
nimi mesti, od tega jih bo 32
za invalide. Pred glavnim
vhodom v parkirno hišo je
predviden tudi prostor za
kolesa in motorje. V parkir-
ni hiši pod Slovenskim tr-

gom bo v treh kletnih etažah
okoli tristo parkirnih mest,
ta parkirna hiša pa naj bi
bila zgrajena nekaj mesecev
kasneje, poleti 2011. Grad-
nja parkirne hiše Huje naj
bi stala okoli 5,6 milijona ev-
rov, parkirne hiše pod Slo-
venskim trgom pa 4,9 mili-
jona evrov. 
"Ob podpisu pogodbe smo
se zavezali, da urna postavka
za parkiranje ne bo presegla
enega evra, da dnevno parki-
ranje ne bo dražje od 10 ev-
rov in mesečno ne od 85 ev-
rov," je v imenu podjetja
Kranjska parkirišča povedal
direktor Urban Lebar in do-
dal, da so izdelavo projektne
dokumentacije, ki je potreb-
na za pridobitev gradbenega
dovoljenja, so že naročili.

Kar sedemsto novih
parkirnih mest
V dveh letih naj bi na Hujah in pod Slovenskim
trgom zgradili dve novi podzemni parkirni hiši s
sedemsto parkirnimi mesti.

V parkirni hiši Huje bo najmanj štiristo parkirnih mest,
pred glavnim vhodom pa je predviden tudi prostor za 
kolesa in motorje.

Pripravili so počitniške dejavnosti

V socialno preventivnem programu Škrlovec - dnevni center
za mlade, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj, so
med jesenskimi počitnicami pripravili pester program počit-
niških dejavnosti. Za otroke in mladostnike so pripravili ob-
isk zavetišča za male živali na Blejski Dobravi, igre brez
meja v telovadnici, kopanje na kranjskem zimskem bazenu,
kostanjev piknik na Joštu (na katerega so povabili tudi mla-
dostnike iz Dnevnega centra za otroke CSD Škofja Loka in
Mladinski center Tržič) za zaključek pa bo danes (zbor ob
10. uri) v Škrlovcu potekala še kreativno-umetniško delavni-
ca na temo "noč čarovnic". V. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Sredi tega meseca so
s priložnostno slovesnostjo
med župniščem in Prešer-
novim spomenikom v sre-
dišču Kranja odprli prenov-
ljeno Tavčarjevo ulico. Ob-
nova 406-metrskega odseka
od Poštne do Cankarjeve
ulice je trajala leto dni,
končna vrednost je 780 tisoč
evrov, kar 90 tisoč evrov od
tega zneska pa je bilo name-
njenih tudi za arheološka iz-
kopavanja. Največja poseb-
nost obnovljene ulice so iz
porfido kamenja nakazani
tlorisi treh hiš iz časa prese-
ljevanja ljudstev, ravno iz ti-
stega časa pa sedaj razisku-
jejo grobišče na Savski cesti
in sejmišču. Hiše so imele
izredno dobro ohranjene
posamezne arhitekturne
elemente in bogato drobno
naselbinsko gradivo. Poleg
tega so arheologi med izved-
bo zaščitnih izkopavanj raz-
iskali manjša dela grobišča
pri župnijski cerkvi sv. Kan-
cijana, odkrili pa so tudi šte-
vilne naselbinske sledove iz
prazgodovine, zgodne in po-
zne antike in mlajših zgodo-
vinskih obdobij.
Projekt je v vrednosti okoli
470 tisoč evrov sofinanciran
iz denarja evropskih skladov.
Za gradbena dela so poskrbe-
li pri Gradbincu gip, projek-
tanti so bili pri Ronixu Naklo,
za nadzor pa je skrbel Dom-

plan. Izvajalec arheoloških
raziskav je bila skupina Ma-
gelan z arheologom Dra-
škom Josipovičem.
"Kranjčani se že nekaj časa
sprehajamo po gradbiščih in
to je dober znak, da se bo ka-
kovost življenja izboljševala
in da bo Kranja s svojo po-
nudbo zanimiv ne le za nas
domačine, ki upam, da bomo

še več hodili v mestno središ-
če, pač pa tudi obiskovalce,"
je ob priložnostni slovesnosti
poudaril kranjski župan Da-
mijan Perne in dodal, da je
še bolj od tega, da je Tavčar-
jeva ulica sedaj lepa na po-
gled, pomembno, da so se
med obnovo zamenjali vsi
komunalni vodi od meteorne
in fekalne kanalizacije, do vo-

dovoda, prav tako pa je nova
javna razsvetljava. "Pred pre-
novo je bila ta ulica zelo ne-
varna, saj je kar nekaj ljudi
padlo in se ranilo. Sedaj
upam, da ne bo več tako," je
ob priložnostni slovesnosti
poudaril prelat Stanislav Zi-
dar in blagoslovil obnovljeno
ulico ter vse, ki bomo hodili
ali se vozili po njej.

Obnovljena Tavčarjeva ulica je korak naprej pri obnovi starega mestnega jedra, zato je bilo
njeno uradno odprtje še bolj slovesno. / Foto: Gorazd Kavčič

Tavčarjeva v novi podobi
Tavčarjeva ulica v središču mestnega jedra Kranja je po obnovi varna in lepa, obnovili pa so tudi 
komunalne vode.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Pri Mestni občini
Kranj so v začetku tega mese-
ca oddali vlogo za sofinanci-
ranje investicijskega projekta
v okviru drugega javnega raz-
pisa za sofinanciranje opera-
cij javne kulturne infrastruk-
ture v okviru Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Projekt so poimenovali Trije
stolpi, vrednost je skoraj dva
milijona evrov, vključuje pa
obnovo in opremljanje treh
stolpov v srednjeveškem
mestnem obzidju Kranja.
"Pri pripravi projekta Trije
stolpi nas je vodila želja po
obnovi obrambne linije Kra-
nja. Že sedaj obnavljamo in
dograjujemo obzidje, njegov
sestavni del pa so tudi stolpi.
Ne bomo jih obnovili le zara-
di lepšega videza, ampak jim
bomo dali tudi novo vsebino,
s katero verjamemo, da
bomo popestrili dogajanja v
mestnem jedru," je ob pred-
stavitvi zanimivega projekta
poudaril kranjski podžupan
Igor Velov.
Po načrtih naj bi projekt
treh stolpov zaključili do

konca novembra leta 2010,
kot je povedal vodja oddel-
ka za družbene zadeve
Uroš Korenčan, naj bi bil
prenovljen stolp na Pun-
gertu namenjen predvsem
kulturni vzgoji otrok in
mladine, stolp na Škrlovcu
naj bi bil namenjen inter-
medijski umetnosti, stolp
na nekdanjem Volkovem
vrtu, ki je sedaj občinski, pa
bo razgledni prizoriščni
stolp z manjšim odrom.
Skupaj naj bi z obnovo stol-
pov pridobili 414 kvadrat-
nih metrov do sedaj neizko-
riščenih površin.
"Po obnovi Layerjeve hiše
in obnovi gradu Kieselstein,
ki trenutno poteka, naj bi s
projektom Trije stolpi za-
ključili sklop del projekta
kulturno prireditvene četr-
ti," pravi kranjski župan Da-
mijan Perne, ki je prepri-
čan, da je projekt obnove
stolpov dober in da imajo
veliko možnosti, da jim bo
na razpisu z njim uspelo.
Če jim ne bo, se bo obnova
vseeno začela, vendar bo
brez evropskega denarja po-
časnejša.

Stolpe bodo obnovili
Nekdanji trije kranjski obrambni stolpi so še vedno vsaj delno ohranjeni, zato načrtujejo obnovo in
nato v njih tudi različne zanimive dejavnosti, ki bodo privabljale domačine in obiskovalce.

Vodja oddelka za družbene zadeve Uroš Korenčan je 
prepričan, da bi prenovljeni stolpi, tudi na nekdanjem 
Volkovem vrtu (na sliki) smiselno zaključili kulturno 
prireditveno četrt in otroško četrt na Pungertu.

Vilma Stanovnik

Kranj - Tako kot v večini do-
sedanjih razprav tudi na za-
dnji seji kranjskega občin-
skega sveta večina svetnikov
ni podprla želje prebivalcev
Mlake, da dobijo svojo kra-
jevno skupnost, saj je le en
svetnik glasoval za, osem-
najst proti, drugi pa so se
vzdržali. Čeprav so nekateri
svetniki predlagali, da bi
bilo najprej smiselno razre-
šiti pravne dileme, kdo
sploh lahko ustanovi krajev-
no skupnost oziroma jo uki-
ne, na kar so opozorili tako
statutarno pravna komisija
kot predlagatelji, pa je po
razpravi prevladalo mnenje,
da je v občini Kranj že sedaj
preveč krajevnih skupnosti
in da bi nove povzročale
zgolj dodaten strošek. 
Svetniki so že na drugi za-
poredni seji zavrnili sklep o
izbiri zasebnega partnerstva
in sklenitvi koncesijskega
javno - zasebnega partner-
stva za izgradnjo telovadni-
ce pri prenovljeni osnovni
šoli v Žabnici. Občina naj bi
namreč sodelovala s Sploš-
nim gradbenim podjetjem
Tehnik, ki je bil edini kandi-
dat za izvedbo projekta.

Svetniki so odgovornim oči-
tali, da gradivo ni ustrezno
pripravljeno in da iz njega
ni moč ugotoviti niti tega, za
kakšne dimenzije telovadni-
ce gre, niti cene. Opozarjali
so, da se pri projektu ne že-
lijo prenagliti in da želijo
prej natančno vedeti, kaj ob-
čina kupuje.
Tako kot na septembrski se
je tudi na oktobrski seji za-
pletlo pri odločanju glede
podelitve letošnje Velike
Prešernove plakete, ki naj bi
jo na predlog komisije za na-
grade in priznanja letos pre-
jel kranjski lajnar Rastislav
Rastko Tepina, a so svetniki
glasovali proti. Komisija ni
želela predlagati novega na-
grajenca za to nagrado, ve-
činsko pa so jih podprli tudi
svetniki, saj so menili, da če
je ne zasluži predlagani od
sedmih kandidatov, naj letos
ostane nepodeljena.
Potrdili pa so mandata novi-
ma svetnikoma. Namesto
Vita Roželja je svetnica po-
stala Suzana Rekelj (Zares),
namesto Aleksandra Ravni-
karja pa Andrej Urbanc
(SD). 
Naslednja seja Mestnega
sveta Kranj bo v sredo, 18.
novembra.

Vilma Stanovnik 

(Iz gradiva za oktobrsko
sejo občinskega sveta)

Pobuda svetnika Matevža
Kleča: Na obvoznici, kjer se
desno zavija proti Besnici, je
trikotnik postavljen tako, da
vozniki tam dostikrat ustav-
ljajo, čeprav imajo prednost.
Prav tako je zmeda pri tistih,
ki zavijajo levo proti Besnici.
Na to je pred časom že opozo-
ril svetnik Stane Boštjančič.
Prosi, naj se nekaj ukrene.

Odgovor: "Projekt prenove
tega križišča in ceste je naro-
čila in financirala Direkcija
RS za ceste skladno s projek-
tom. Zaenkrat do nas zaradi
postavljenega prometnega
znaka "križišče s prednostno
cesto" ni prišla informacija,
da bi prihajalo do nevarnih
situacij, oziroma do dvomov
prednosti v križišču. Ta pro-
metni znak je bil postavljen
naknadno, ker v zimskem
času talna označba ni vidna.
Po našem mnenju bi moral
upravljavec iz smeri obvozni-
ce proti železniški postaji
pred križiščem dodatno po-
staviti še prometni znak
"prednostna cesta" z dopol-
nilno tablo poteka prednost-
ne ceste in stransko, ki pelje
prosti Besnici ali prometno
signalizacijo postaviti tako,
kot je bila pred obnovo kri-
žišča. Z omenjeno problema-
tiko bomo seznanili za to pri-
stojno državno službo.

Vprašanje svetnika Staneta
Boštjančiča:
Kakšen je razlog, da naj bi
se na Gregorčičevi ulici po-
lagale kocke in zakaj je po-
trebna prenova Stritarjeve
ulice?

Odgovor: "Obe cesti se bo-
sta prenovili v sklopu pro-
metne ureditve Slovenske-
ga trga, kar je bilo s strani
mestnega sveta sprejeto pri
sprejemu proračuna. V pri-
meru omenjenih cest se
prenavljajo komunalne in-
štalacije, vozišče Stritarjeve
se bo nekoliko razširilo, tla-
kovanje pa se bo izvajalo na
odseku okoli Globusa. Gre-
gorčičeva ulica se bo preu-
redila na odseku od Globu-
sa do Koroške ceste, to je na
tistem delu, ki še ni bil pre-
novljen."

Pobuda svetnice Nataše Ro-
bežnik: Predlagala je, da se
na cesti mimo Qlandije in
Tuša postavi začasen nad-
hod za pešce, saj je tam veli-
ko prometa.

Odgovor: "Lastnik te ceste je
država, oziroma v njenem
imenu Direkcija RS za ce-
ste. Po naših informacijah
se zaradi gostote prometa
načrtuje štiripasovnica. Iz-
gradnja nadhoda predstavlja
zahteven projekt, ki je pove-
zan s finančnimi sredstvi in
tudi odkupi dodatnih zem-
ljišč. Je pa MO Kranj, sklad-
no s sprejetim proračunom,

že naročila idejne študije
tudi za razširitev omenjene
ceste."

Vprašanje svetnice Petre
Mohorčič: V gostinskih lo-
kalih je opazila, da ne loču-
jejo odpadkov, zlasti ne ste-
kla, ki ga je zelo veliko. Za-
nimalo jo je, ali občina s
kakšnim ukrepom lahko po-
speši ločevanje?
Odgovor: "Gostinski lokali
lahko ločevanje stekla uredi-
jo tako, da se dogovorijo za
odvoz direktno z družbo za
predelavo (npr. Surovina) ali
pa postavijo kontejner za
steklo, ki ga nato prazni Ko-
munala Kranj. Nekateri lo-
kali imajo to urejeno, veliko-
krat pa stvari, predvsem za-
radi prostorskih omejitev,
niso urejene. Predvidevajo,
da bi občina, v sodelovanju s
Komunalo Kranj, lahko po-
spešila ločeno zbiranje ste-
kla v gostinskih lokalih s pri-
mernim propagandnim ma-
terialom in sofinanciranjem
kontejnerjev za steklo."

Pobuda svetnice Nade Mi-
hajlovič: Povedala je, da po-
noči k ekološkim otokom, ki
so blizu stanovanjskih ob-
jektov, prihajajo različni
ljudje in mečejo steklenice v
zabojnike, s čimer zbudijo
vso okolico. Predlagala je, da
bi zabojnike odmaknili od
stanovanjskih objektov.

Odgovor: "Pri postavitvi
ekoloških otokov je več ome-

jitvenih dejavnikov, med
drugim lastnina zemljišča
in dostopnost zaradi praz-
njenja zabojnikov. Zabojni-
ke skušajo postaviti na loka-
cijo, ki bi bila čim manj mo-
teča za okoliške prebivalce
in ne bi zmanjševala kako-
vosti bivanja, hkrati pa bi
bila čim bolj pri roki, da bi
ljudi spodbujala k ločene-
mu zbiranju odpadkov. Če
okoliški prebivalci predlaga-
jo primernejšo lokacijo, se
to tudi upošteva. Za javni
red in mir so pristojne
ustrezne službe, z umika-
njem ekoloških otokov od
ljudi pa bi povzročili kon-
flikt interesov."

Pobuda svetnika Jureta Kri-
stana: Menil je, da je ekolo-
ških otokov še vedno prema-
lo. Če bi imeli karto občin-
skih zemljišč, bi se morda
našlo kakšne primerne
prostore. Tako je problem v
Stražišču pri Prošportu, kjer
je gostinec dosegel odstrani-
tev eko otoka, ker pa je loka-
cija ugodna, si ostali sedaj
prizadevajo, da bi ga posta-
vili nazaj.
Odgovor: "Vsako pobudo za
nov ekološki otok, ki je na-
slovljena na MO Kranj ali
Komunalo Kranj, se v okvi-
ru finančnih možnosti in
primernosti lokacije skuša
realizirati. Trenutno je v pri-
pravi pogodba med MO
Kranj in Komunalo za po-
stavitev desetih ekoloških
otokov."

Odgovori na vprašanja in pobude

Svetniki proti novi 
KS Mlaka
Na oktobrski seji kranjski svetniki niso podprli
pobude krajanov Mlake za ustanovitev samostojne
KS Mlaka, prav tako pa niso sprejeli sklepa o 
izbiri partnerja za izgradnjo telovadnice v Žabnici.

Spomin na žrtve prometnih nesreč

Tudi v Kranju se bomo tretje leto zapored pridružili obeležit-
vi svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč.
14. novembra 2009 bomo ob 18. uri na Slovenskem trgu v
spomin na žrtve v prometu prižgali sveče. S tovrstno vsebi-
no želimo prispevati svoj delež k višji občutljivosti in odno-
su do prometne varnosti, sporočajo iz Zavoda Varna pot, ki
je v Sloveniji pobudnik spominskega dne in se ob tej prilož-
nosti v Kranju povezuje s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Vabljeni k sodelovanju, več o navedenem
dnevu pa bo objavljeno na http://www.varna-pot.si/. 
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Kranj se usmerja v turizem
in kultura naj bi pri tem
imela veliko vlogo. V kolikš-
ni meri je pri tem udeležena
obnova objektov kulturne
dediščine?
"Za obnovo Layerjeve hiše -
gradbena dela so stala skoraj
800 tisoč evrov - smo prido-
bili blizu 80 odstotkov ne-
povratnih sredstev in pro-
jekt po skoraj petnajstih le-
tih spravili v življenje. Tudi
za opremo in zagonska
sredstva za programe, ki
bodo v tej hiši umetnikov
potekali, računamo, da
bomo uspešni na razpisu v
okviru čezmejnega sodelo-
vanja Slovenija-Italija. Vese-
li smo bili tudi pohvale mi-
nistrice za kulturo Majde
Širca, da je Kranj lahko za
vzor, kako je možno tudi v
lokalni skupnosti skrbeti za
stavbno dediščino, ki prine-
se med drugim promocijske
učinke, saj bo hiša namenje-
na srečanjem in delu tako
domačih kot tujih likovnih
ustvarjalcev."

V občini se v zadnjem času
prenavlja veliko cest, Tavčar-
jeva, Savska ...
"Tavčarjevo ulico smo pred
kratkim predali namenu.
Obnovili smo nekaj več kot
400 m dolg odsek, celotna
vrednost obnove je bila 780
tisoč evrov, od tega smo 90
tisoč evrov namenili za arhe-
ološka raziskovanja. Zadovo-
ljen sem, da smo za projekt
pridobili tudi evropska sred-
stva, in sicer 60 odstotkov
celotne investicije. Dela še
potekajo na odseku Savske
ceste, ki bo z grobim asfal-
tom prevlečen v zadnjih

dneh decembra; takrat bo ce-
sta tudi odprta za promet.
Dela trajajo nekoliko dalj,
kot je bilo sprva predvideno,
predvsem zato, ker so na tra-
si potekala tudi arheološka
izkopavanja, ki so razkrila
pravo bogastvo arheoloških
najdb. Moramo se zavedati,
da tudi takšne pomembne
najdbe utrjujejo ime Kranja
na zemljevidu kulturno ar-
heološke dediščine in pri-
vabljajo nove obiskovalce v
Kranj. Je pa Kranj pravo bo-
gastvo najdb, zato zaradi
tega marsikatera investicija
oz. obnova traja dlje."

Začela se je obnova Stritar-
jeve in Gregorčičeve ulice?
Kako napredujejo dela?
"Obe ulici sta del evropske-
ga projekta Obnova ulic
okrog Slovenskega trga, ka-
mor bo sodila še obnova Je-
lenovega klanca vse tja do
avtobusne postaje. Z zaklju-
čenim projektom se bo spre-

menila tudi ureditev območ-
ja za pešce, saj se bo le-to
pomaknilo vse do občinske
stavbe, zato bo del Gregorči-
čeve ulice tlakovan z granit-
nimi kockami."

Obnovo Gradu Khislstein
ste delovno poimenovali
"Kranjske Križanke". Ste za-
dovoljni z napredovanjem
projekta?
"Brez zadržkov lahko rečem,
da sem zelo zadovoljen. Če bi
se sedajle sprehodili po Tom-
šičevi ulici proti gradu Khisl-
stein, bi že lahko videli prire-
ditveni prostor, ki kaže podo-
bo odra ter tribun. Na gradu
poteka vgradnja in montaža
oken, elektro in strojno inšta-
lacijska dela se zaključujejo,
izvajajo se krovsko-kleparska
dela ... V avditoriju, kot sem
že omenil, je že v izdelavi je-
klena konstrukcija za streho
avditorija, potekajo pa še za-
dnji dogovori o podrobnostih
izvedbe platnene strehe, ki

bo pokrivala prizorišče. Če
bodo dela tekla po načrtih, si
bomo maja prihodnje leto že
lahko ogledali prve priredit-
ve. Potekajo tudi pogovori o
upravljavcih prostora in o
programu za prihodnje leto."

Parkiranje in parkirišča so v
Kranju že nekaj časa problem
in mnogi so se pred kratkim
razveselili podatka, da bo
podjetje Kranjska parkirišča v
slabih dveh letih zgradilo kar
dve parkirni hiši s sedemsto
pakirnimi mesti. Ali mislite,
da Kranj res potrebuje toliko
novih parkirišč?
"Gradnjo parkirnih hiš ob
vstopih v Staro mestno jedro
je kranjska občina zapisala v
sprejeto Strategijo trajnost-
nega razvoja Kranja 2009-
2023, tako da je podpis po-
godbe začetek uresničevanje
strategije na področju grad-
nje parkirnih hiš ter oživlja-
nja starega mestnega jedra.
Zadovoljen sem, da se je
podjetje Kranjska parkirišča
odločilo za gradnjo in da
bomo najkasneje do 2011
pridobili toliko novih parki-
rišč. S tem bo dostop olajšan
tako obiskovalcem kot tudi
vsem, ki v mestu delujejo."

Cena odlaganja odpadkov se
je za Kranjčane precej po-
dražila, zato ste se odločili,
da občina vsaj do novega
leta subvencionira polovico
tega dodatnega stroška. Kaj
bo potem, so že nakazane
kakšne rešitve?
"Mestna občina Kranj v tem
trenutku pripravlja nadgrad-
njo projekta ločenega zbira-
nja odpadkov. V praksi to po-
meni, da bodo v začetku pri-
hodnjega leta kranjska go-
spodinjstva dobila dodatno
posodo za biološke odpadke
in posodo za embalažo. Ob-
čani bodo o tem ustrezno in-
formirani vnaprej. Prav tako
intenzivno delamo na pro-
jektu sortirnice odpadkov,
kar prav tako želimo izvesti v
naslednjem letu. Leto 2010
tako prinaša veliko pomemb-
nih sprememb na področju
ravnanja z odpadki. Razlog
za podražitev je predvsem za-
hteva po obvezni predelavi
odpadkov pred odlaganjem,
pa tudi zahteva države po fi-
nančnih jamstvih za deponi-
je. To so zahteve, ki izhajajo
iz evropske zakonodaje in ki
že ali pa še bodo vplivale na
ceno ravnanja z odpadki in
bodo uvedene po vsej Slove-
niji. Cena ravnanja z odpadki
v Kranju bo primerljiva s ce-
nami v drugih občinah."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Za večino gradenj pridobili
tudi evropski denar
V Kranju je trenutno odprtih več gradbišč, kar se še posebej pozna pred vstopom v center starega
mestnega jedra, ko sta dve ulici zaprti za promet. V starem mestnem jedru sta obnovi dveh ulic 
končani, v delu je kompleks gradu Khislstein, zaključena so gradbena dela na Layerjevi hiši. Toliko
vlaganj v cestno in komunalno infrastrukturo ter ohranjanje stavbne dediščine hkrati občina zagotovo
ne bi zmogla, če ne bi bila uspešna s prijavo projektov na razpisih za evropska sredstva.

Kranjski župan Damijan Perne I Foto: Tina Dokl

Kranjski župan Damijan Perne je gostom, med njimi tudi ministrici Majdi Širca, predstavil
prenovljeno Layerjevo hišo. I Foto: Gorazd KavčičM
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Rekreativne ure drsanja v ledni dvorani
Z jesenskimi počitnicami se je v ledni dvorani na Zlatem
polju začela sezona rekreativnega drsanja. Brezplačne rekre-
ativne ure drsanja bodo do pomladi ob sobotah popoldne
od 15.30 do 17. uro in ob nedeljah dopoldne med 10. in
11.30. Prav tako bodo brezplačne ure drsanja v času novolet-
nih in zimskih počitnic. V času šolskih počitnic bo možno
med tednom drsati med 10. in 11.30. Sobotni popoldanski in
nedeljski dopoldanski termin sta ves čas drsalne sezone
ista. Možna bo izposoja drsalk, drsanje pa je sicer na lastno
odgovornost, tako da je primerno, če mlajše otroke sprem-
ljajo odrasli. Brezplačno drsanje svojim občanom omogoča
Mestna občina Kranj v okviru letne kvote zakupljenih ur v
ledni dvorani, vrednost rekreativnih ur drsanja pa bo prese-
gla 20 tisoč evrov.

Mestna občina Kranj bo do
konca leta 2009 spremenila
režim parkiranja na parkiri-
ščih ob Likozarjevi cesti na
Hujah, pri "Čebelici" pred
vstopom v staro mestno je-
dro pri mostu čez Kokro, na-
sproti Zdravstvenega doma
Kranj, pri Zlati ribi (na Sej-
mišču pod Mohorjevim
klancem) in na ploščadi med
občinsko zgradbo in restav-
racijo Brioni. S tem želijo za-
gotoviti več parkirnih mest
za obiskovalce centra Kranja
in še posebej starega mest-
nega jedra, pa tudi olajšati
težave s parkiranjem stano-
valcem starega Kranja.
Doslej je bilo na navedenih
parkiriščih parkiranje brez-
plačno, po novem pa jih
bodo opremili s sistemom
zapornic in avtomatskimi
blagajnami. Parkirnino bo
potrebno plačevati ob delav-
nikih, od ponedeljka do pet-
ka med 6. in 20. uro. Med

20. in 6. uro naslednjega
dne bo parkiranje še vedno
brezplačno, prav tako ob so-
botah, nedeljah in praznikih. 
Parkiranje na navedenih par-
kiriščih časovno ne bo ome-
jeno, za razliko od modre
cone, kjer lahko traja največ
120 minut in je prva ura
brezplačna samo, če plačate
s parkirno kartico Mestne
občine Kranj. Posebnost je
parkirišče pri "Čebelici", ki
bo v času med 17. in 8. uro
naslednjega dne rezervirano
za imetnike dovolilnic, ki
imajo v starem mestnem je-
dru (območju za pešce) stal-
no ali začasno prebivališče,
ostali čas dneva pa bo to par-
kirišče namenjeno vsem ob-
iskovalcem centra Kranja.
Posebnost pri plačilu parkir-
nine na navedenih parkiri-
ščih bo, da bo prva ura par-

kiranja brezplačna ne glede
na način plačila, za vsako
nadaljnjo začeto uro parki-
ranja pa bo potrebno odšteti
1 evro. Parkirnino bo možno
plačati s parkirno kartico
Mestne občine Kranj (na-
prodaj je v sprejemni pisar-
ni v občinski zgradbi), prav
tako pa bodo plačila lahko
potekala preko mobilnega
telefona, z gotovino ali pla-
čilnimi oziroma kreditnimi
karticami, ki bodo označene
na avtomatskih blagajnah.
Imetniki dovolilnic za vstop
v staro mestno jedro bodo
na parkiriščih pri "Čebelici",
na Hujah ob Likozarjevi ce-
sti, pri Zlati ribi in restavra-
ciji Brioni lahko parkirali
brezplačno.
Spremembe bodo izvedene
v dveh delih. Na parkiriščih
ob Likozarjevi cesti na Hu-
jah, pri "Čebelici" in naspro-
ti Zdravstvenega doma
Kranj bo nov sistem parkira-

nja začel delovati predvido-
ma s 1. novembrom 2009,
na parkiriščih pri Zlati ribi
in na ploščadi med stavbo
MOK in restavracijo Brioni
pa z januarjem 2010. 
Poleg sprememb na že ob-
stoječih parkiriščih si kranj-
ska občina prizadeva olajšati
parkiranje za obiskovalce
gorenjske prestolnice tudi z
gradnjo novih parkirnih hiš,
kot je tudi zapisala v razvoj-
ni strategiji do leta 2023.
Tako je bila nedavno pode-
ljena stavbna pravica podjet-
ju Kranjska parkirišča, ki bo
zgradilo parkirni hiši ob Li-
kozarjevi cesti na Hujah in
pod Slovenskim trgom,
Kranj pa bo pridobil okoli
sedemsto novih parkirnih
mest. Računamo, da bi bile
parkirne hiše lahko dokon-
čane v letu 2011. 

Manj težav pri 
parkiranju v Kranju

Tudi na parkirišču nasproti Zdravstvenega doma bodo po
novem zapornice. I Foto: Tina Dokl 
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Mnenja občinskih svetnikov

Ali je Mestna 
občina Kranj
samo mesto
Kranj?

Moj prijatelj Janez Kuralt iz
Britofa pride večkrat k meni
in me ves nakurjen vpraša,
kaj delam kot svetnik? Ni-
sem ga nikoli vprašal, ali me
je volil, pa to nima zveze z
njegovimi večkrat upraviče-
nimi vprašanji. Ko sem mu
pojasnil, da je moj glas eden
izmed 33, je upam razumel,

kako se gremo v Svetu
MOK. Ko so podaniki Zora-
na Jankoviča (bivši direktor
Mercatorja) preko, takrat
tudi, svetnika Remica - di-
rektorja Živil, izglasovali, da
se Savski otok pozida, in po-
dre še zelo dobra sejemska
dvorana, v kateri je bilo po-
zimi drsališče, sem bil tudi
proti. S pozidavo Savskega
otoka je Kranj izgubil status
sejemskega mesta s 500-let-
no tradicijo. Pa kaj, če sem
bil proti. Ali je zaradi tega
koga bolela glava, ko smo
pozidali eno izmed najlep-
ših lokacij v Kranju s kom-
pleksom trgovin?
Ko se ukvarjamo s stagnira-
njem mestnega jedra, ki ga
zapuščajo trgovci, me tudi
nihče ni poslušal, ko sem
modroval, da bi morali na
obrobju mesta zgraditi štiri
velika parkirišča in dovoliti
krožni brezplačni avtobusni
promet skozi mestno jedro.
Prepričan sem, da bi veliko
ljudi parkiralo avtomobile
zunaj mesta in se peljalo v
mesto z brezplačnim avto-
busom in v mestu tudi kupo-
vali. Problem kupcev je v
tem, da ne morejo kupljene-
ga nositi do avtomobilov.
Najlažje je zapreti mestno je-
dro in postaviti parkomate in
računati parkirnino. Morda
bi bilo potrebno trgovcem in
obrtnikom v mestnem jedru
pomagati tudi s kakšnimi fi-
nančnimi podporami, da bi
lahko preživeli.
Večkrat se sprašujem, zakaj
se ukvarjamo že vrsto let z
rešitvami mestnega jedra,
ker je del mestne občine
tudi podeželje. Povejte mi
prosim, koliko meščanov v
mestu Kranj, zanima, kako
pridem jaz v soboto in nede-
ljo iz Besnice do zdravnika,
trgovine ..., če imam avto v
okvari? Ta dva dneva ne pe-
lje noben avtobus iz Kranja

in nazaj. Ekonomika? Seve-
da. Ali koga zanima, ali
imam jaz urejeno javno par-
kirišče, da bi parkiral svoje-
ga "konjička"? Ni govora.
Naredi si sam, ker ti občina
ne bo pomagala. Ker imam
nepremičnino, mi jo bodo
vrli pahorjevci še dodatno
obdavčili. Ker imam hišo,
moram plačati več omrežni-
ne za vodo, moram plačati
praznjenje greznice, ker še
nismo priključeni na javno
kanalizacijo - tudi priključek
bom moral plačati in ... Do-
bili bomo pa vrnjenih nekaj
evrov za vlaganje v javno te-
lefonijo.
Zunaj je lep sončen dan. Pa
ne samo v Besnici. Tudi
meščani lahko uživajo v le-
potah jesenskih barv. Tukaj
pa smo izenačeni. Pa lepo
pozdravljeni.

Matevž Kleč
Svetnik N.Si

Vlada(e) proti
Gorenjski, 
Gorenjci med
sabo
V Sloveniji očitno vlada neko
splošno in na dejstvih vedno
bolj neutemeljeno prepriča-
nje, da je Gorenjska bogata.
Zaradi tega vse vlade od osa-
mosvojitve dalje pavšalno,
neargumentirano, neupravi-
čeno in z levo roko Gorenjski
odrekajo denarna sredstva in
institucionalno podporo, ki
jo sicer namenja drugim re-
gijam. Zaradi česar Gorenj-
ska vedno bolj nazaduje. Za-
dnjih nekaj let so do tega
spoznanja prišli že praktično
vsi regijski deli političnih
strank, občine in župani. A
očitno še vedno manjka za-
vest, da se to stanje lahko
spremeni le, če bomo na Go-
renjskem enotni in se bomo
medsebojno podpirali ne gle-
de na politično ali geografsko
pripadnost.
Najbolj zgovoren in aktua-
len dokaz za moje trditve pa
je prav komunalno področje.
Vlada z osnutkom proraču-
na Gorenjski odreka sred-
stva za izvedbo projekta Gor-
ki (izgradnja kanalizacije in
čistilne naprave), ob tem pa
bogatejši Ljubljani za ta isti
namen namenja skoraj de-
setkrat več sredstev, ki jih
Gorenjski odreka. Sedanji
minister Erjavec Kranju na-
gaja pri postavitvi centra za
ravnanje z odpadki, saj ima
svoje osebne račune in inte-
rese v Naklem. Pri tem mu
podporo daje največja vlad-
na stranka, ki ima svoje last-
ne račune in interese na Je-
senicah. A demografsko,
geografsko in ekonomsko
nobena izmed obeh omenje-
nih občin ne more "konkuri-
rati" Kranju oz. le-tega "pre-
magati". Gre za preprosto
dejstvo, da je Kranj prevelik,
da bi ga ostala Gorenjska

lahko prezrla in stvari izpe-
ljala mimo njega.
Po drugi strani pa se v Kra-
nju vse prevečkrat premalo
sodeluje in obvešča vse pri-
zadete akterje (od političnih
strank in občin do širše jav-
nosti). Ti so zaradi tega do
takšnih projektov nezauplji-
vi in si prizadevajo za lastne
rešitve, saj se zanesejo zgolj
nase. Kranju ne gre na roko
niti dejstvo, da je svojo vizi-
jo na tem področju izobliko-
val in jo aktivno začel ures-
ničevati šele v zadnjih dveh
oz. treh letih. A poleg vizije
je pomembno tudi to, kdo to
vizijo predstavlja in zagovar-
ja ter si prizadeva za njeno
udejanjanje. In na ravni
Mestne občine Kranj je ta
oseba lahko le župan in ne
njegovi pooblaščenci, pa če-
prav se slednji na posamez-
no temo morda bolje spo-
znajo. Ti so lahko zgolj in
samo podpora, ne pa tudi
dejanski določevalci. 
A ne glede na vse, največjo
škodo komunalnemu po-
dročju dela ministrstvo za
okolje in prostor, ki po eni
strani ne zaupa občinam, po
drugi strani pa nima idej in
rešitev ter urejanje prepušča
vsaki posamezni občini. Ob-
časno daje zmedena, a ob-
vezna navodila, ki so medse-
bojno nasprotujoča in pov-
zročajo samo še večjo zme-
do. Sam sem bil prisoten na
nekem srečanju, ko je pred-
stavnica ministrstva kraja-
nom dajala navodila, kaj
morajo narediti, če hočejo
preprečiti izgradnjo regij-
skega središča za ravnanje z
odpadki in je govorila neka-
tere stvari, ki jih je čez nekaj
mesecev nato spremenila za
180 stopinj. Zato vem, da
takšen odnos in način dela
ne more prinesti rezultatov.
Posledica vseh teh kolobo-
cij, zapletov in prepirov pa je
neurejeno stanje in visoki
stroški za državo, občine in
prebivalce. Slednji bomo te
podražitve občutili ravno v
tem in prihodnjem mesecu.
Na drugih področjih pa se to
občuti v obliki manjšega šte-
vila delovnih mest, nižjih
plačah, slabših cestah, manj
poslovnih priložnostih itd.
Zaradi tega sam podpiram
vse projekte, ki so dobri za
našo regijo, ne glede na to,
kdo jih predlaga. Naj prepri-
ča vsebina in argumenti in
ne ozki interesi. 

Andrej Dolenc, 
svetnik LDS

Kranj ima novo
mestno svetnico
Moje ime je Suzana Rekelj.
Rodila sem se leta 1981 v
Ljubljani, od leta 1995 pa ži-
vim v Kranju. Diplomirala
sem na Pravni fakulteti v
Ljubljani, podiplomski štu-
dij zaključujem na Pravni
fakulteti v Mariboru. 
Na 30. seji Sveta Mestne ob-
čine Kranj, ki je bila 7. okto-
bra 2009, mi je pripadla
čast zavzeti mesto mestne
svetnice po odstopu doteda-
njega mestnega svetnika
Vita Rožeja. 

Ne bi se spuščala v specifiko
posameznih področij, ki jih
je potrebno oziroma pripo-
ročljivo urediti. Veliko je že
bilo storjenega, veliko dela
pa bo še potrebnega, saj oži-
vitev in prepoznavnost naše-
ga mesta, njegove bogate
kulturne in zgodovinske de-
diščine, nasploh samo pri-
bliževanje idealom, ki bi jih
želeli, da jih naše mesto iz-
polnjuje, in je prijazno tako
za občane kot obiskovalce,
ni enodnevna naloga. Vsi
vemo, da Rim ni bil zgrajen
v enem dnevu. Vendar je bil
zgrajen. In k temu moramo
stremeti. Optimistični, da
bomo s časoma dosegli vse
zastavljene cilje in se loteva-
li zmeraj novih in novih, ki
jih bo prinašal čas napredka
in razvoja.
Ne smemo pozabiti, da ste
pri tem ključnega pomena
vi. Vi ste tisti, ki sporočate,
kaj vam predstavlja vaše me-
sto, kako ga želite izboljšati
in kako mesto lahko poskrbi
za vas. Zato se v največji
meri zavzemam za vas. Za-
nimajo me vaši aktualni
problemi, predlogi in stali-
šča, ki mi jih lahko posredu-
jete na kranj@zares.si. Kot
mestna svetnica vam lahko
omogočim, da se v mestu,
kjer je glas posameznika ši-
bak, vaš glas sliši. Nenaza-
dnje ste me zato izbrali za
svojo predstavnico.
Lahko se vam samo še en-
krat zahvalim za izkazano
zaupanje, trudila se bom, da
ga upravičim. Naj bo moj
glas glas večine, glas ljud-
stva. Ker ste vi tako odločili.

Suzana Rekelj, 
članica svetniške skupine

ZARES - nova politika

S priznanjem Naj Izložba 2009 so nagradili atelje Zelolepo,
na sliki dobitnica priznanja Edita Nardin in predsednik 
Turističnega društva Kranj Andrej Tavčar.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Da bi tudi izložbe in
pročelja čim bolj prispevala
k prepoznavnosti starega
mestnega jedra Kranja in
popestrila vsakdan prebival-
cem in obiskovalcem, so na
Turističnem društvu Kranj v
sodelovanju z Mestno obči-
no Kranj tudi letos organizi-
rali projekta Naj izložba in
Naj pročelje 2009. Podelitev
priznanj in pohval je bila
sredi oktobra v dvorani
Mestne hiše v Kranju. "Na-
gradili smo izložbe in proče-
lja, ki so bodisi zaživela v
preteklem letu, ali vsa tista,
ki odsevajo pridih urbano-
sti, izvirnosti ali igrivosti.
Med izložbami je priznanje
za prvo mesto osvojila izlož-
ba ateljeja Zelolepo, prizna-
nje za drugo mesto trgovina
s čaji Jasmin, za tretje mesto

pa otroška trgovina Lucca.
Pohvali sta prejeli trgovina z
naravno kozmetiko Organi-
que in trgovina Pika na i.
Med pročelji si je priznanje
za prvo mesto prislužilo
pročelje hiše Cvetličarne
Art, drugo mesto pročelje
hiše Zdenke Šink, tretje me-
sto pročelje hiše Kavke kava
bara, pohvali pa sta prejeli
tudi Galerija Dali ter kavar-
na in slaščičarna Carniola,"
je povedal Andrej Tavčar,
predsednik Turističnega
društva Kranj. Glavna zna-
čilnost vseh petih končnih
finalistov za Naj izložbo in
Naj pročelje je po mnenju
organizatorjev v tem, da iz-
stopajo iz sivega povprečja
in da s svojo vizualno podo-
bo vplivajo na dobro počutje
ljudi, obenem delajo mesto
okolje bolj prijazno ter s tem
prijetno domače. 

Izložbe in pročelja, ki
izstopajo iz povprečja

V navodilih 

za pripravo jedi 

avtorica želi 

podati osnovno

znanje o 

pravilnem 

ravnanju z živili,

da ne bodo 

samo "nasitna", 

ampak tudi 

zdrava.

Redna cena knjige: 26 EUR, 

cena za naročnike: 22 EUR + poštnina

Spiralna vezava, 255 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, 

torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, 

v petek od 8. do 14. ure, ali jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.
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MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

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

Kranj - Sredi oktobra se je na-
mreč s ponazoritvijo Jurčiče-
ve povesti Spomini starega
Slovenca predstavila Napole-
onova vojska. Prireditev se je
začela pred Kranjsko hišo in
nadaljevala v rovih, kjer je
Napoleonova vojska naletela
na prve upornike, rokovnja-
če. Zbrani obiskovalci so lah-
ko občudovali tudi Napole-
ona in uživali v predstavi, ki
so jo sicer uprizorili v okviru
prireditve Bitka pri Razdrtem
v priredbi Marjana Bevka in
Matjaža Berčona. 
V starih rovih pod Kranjem
pa se bo marsikaj zanimive-
ga dogajalo tudi v naslednjih
dveh mesecih, saj se živahna
prireditev obeta ob martino-
vanju, konec novembra bo
razstava adventnih venčkov,
zadnje decembrski dni pa
bodo na ogled žive jaslice.
"Lani smo pri Zavodu za tu-
rizem Kranj v rovih prvič
organizirali Vinsko pot,
predstavilo pa se je trinajst
vinarjev iz vseh vinorodnih
območij Slovenije. Prireditev

je spremljala tudi pestra kuli-
narična ponudba in sprem-
ljevalni program, dogodek
pa se je izkazal za zelo uspeš-
nega, saj ga je obiskalo okoli
tisoč ljudi. Tako smo se odlo-
čili, da postne tradicionalen
ter združuje ponudbo v me-
stu, z njim pa se bomo pred-
stavili tudi na ljubljanskem
vinskem sejmu," pravi Sreč-
ko Štagar, vodja prireditev
pri Zavodu za turizem Kranj

in vabi, da se jim na Vinski
poti pridružite 14. in 15. no-
vembra med 13. in 19. uro,
ko bosta tudi v starem delu
Kranja posebna Martinova
ponudba in žegenj vina. 
Prav tako pri Zavodu za turi-
zem Kranj že najavljajo tudi
razstavo adventnih venčkov,
ki bo potekala 21. in 22. no-
vembra med 9. in 18. uro,
nato pa še v dneh med 23. in
27. novembrom ob 17. uri z

vodenim ogledom. Tudi v
starem delu Kranja bodo v
tem času številne ustvarjal-
ne delavnice, v gostinskih
lokalih pa bo posebna praz-
nična ponudba. Praznično
pa bo seveda ob prednovo-
letnih dneh. V soboto, 26.,
in nedeljo, 27. decembra, si
bo moč v božičnem vzdušju
v rovih ogledati žive jasli, ki
jih bodo uprizorili člani
KUD Predoslje.

Napoleonova vojska v Kranju
Ob 200-letnici ustanovitve Ilirskih provinc smo del zgodovine podoživeli tudi v Kranju.

Napoleonova vojska se je z rokovnjači srečala tudi v kranjskih rovih. I Foto: Gorazd Kavčič

MOK, soustanoviteljica fundacije
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PEŠCI, v mraku in temi
lahko z odsevniki in svetlimi
oblačili poskrbimo, da nas bodo 
vozniki na cesti lažje opazili.

VOZNIKI, 
bodite pozorni, 
da boste dovolj
zgodaj opazili 
pešce na cesti, 
še posebej starejše 
in otroke.

Začetek počitnic s Subart festivalom
Minuli konec tedna so člani Kulturno-umetniškega društva
Subart na Slovenskem trgu pripravili brezplačno prireditev z
druženjem ob kreativnih delavnicah in glasbi. Poimenovali so
jo Subart festival, namenjena pa je bila tako zabavnemu za-
četku jesenskih krompirjevih počitnic kot zabavi za vse tiste,
ki v centru mesta pogrešajo še več zanimivih dogodkov. Tako
so se mladi in tudi starejši lahko preizkusili v žonglerski de-
lavnici, pred vse bolj popularno nočjo so izrezovali buče in iz-
delovali sveče, pripravili pa so tudi delavnico, s katero so sku-
šali ozaveščati o škodljivosti plastičnih embalaž za okolje in
recikliranju teh izdelkov na koristen in zabaven način. Iz teh
izdelkov so pripravili tudi tržnico. Prav tako so predstavili
spletno stran "Vzemi me s sabo" za bolj ekološka, varčnejša
in bolj družabna potovanja. Zanimiva je bila tudi predstavitev
menstruacije od tega, kaj to je, kako jo uporabljajo v reklam-
ni industriji, do tega koliko vložkov in tamponov porabi vsaka
ženska. Zato so predstavili tudi posebne lunine skodelice, ki
prihranijo skrb za zaloge vložkov in tamponov. Popoldanske-
mu dogajanju so tako v petek kot v soboto sledili koncerti raz-
ličnih glasbenih zvrsti s predstavitvijo domačih metal, rock,
reggae in drugih glasbenih skupin (na sliki). V. S.
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Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, v času
uradnih ur.
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Evakuirali šolo na Trsteniku
Na podružnični šoli Trstenik so ob mesecu požarne varno-
sti skupaj s člani domačega prostovoljnega gasilskega dru-
štva izpeljali evakuacijsko vajo v primeru požara. "Učenci so
po navodilih gasilcev brez panike zapustili objekt, s tem pa
smo jih želeli spomniti, kako se pravilno reagira ob požaru
in drugih naravnih nesrečah. Vajo smo letos pripravili dru-
gič, odslej pa bodo potekale vsako leto," je povedala vodja
šole Alenka Šturm. Po evakuacijski vaji se je dogajanje pre-
selilo na šolsko igrišče, kjer so gasilci predstavili svoje delo,
gasilska vozila in opremo, učenci so se lahko tudi sami pre-
izkusili v gašenju požara z vodo in prahom, zbijanju tarče z
vodnim curkom ... "Vaja in spremljevalne dejavnosti so v ce-
loti uspele, kar je bilo moč razbrati tudi iz veselih in na tre-
nutke presenečenih obrazov šolarjev," je zadovoljno ugotav-
ljal predsednik PGD Trstenik Boštjan Perčič. Na koncu so si
vsi otroci prislužili priznanja PGD Trstenik za uspešno
opravljen gasilski tečaj. A. H.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Ob svetovnem dnevu
hrane je v središču Kranja
potekala tradicionalna hu-
manitarna akcija Drobtini-
ca. Na stojnicah je osem
prostovoljcev Rdečega križa
Kranj in prostovoljka Kluba
študentov Kranj prodajalo
pecivo, ki so ga podarile pe-
karne. Skupaj so, še z dona-
cijami podjetij in prostovolj-
nimi prispevki posamezni-
kov, zbrali 2.820 evrov. "De-
nar bomo nakazali za šolska
kosila za osem mesecev sed-
mim otrokom iz socialno
ogroženih družin po izboru
šolskih svetovalk na Osnov-
nih šolah Jakoba Aljaža
Kranj, Matije Čopa Kranj in
Staneta Žagarja Kranj," je
povedala Milka Miklavčič,
sekretarka Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Kranj.
Pecivo so prispevale pekar-
ne Arvaj, Zevnik, Ogrex,
Maček in Umnik, Kranjski
kolaček, BGP Kranj, Don -
don, Reina, Slaščičarstvo
Sladke sanje in Srednja bio-
tehniška šola Kranj. Dona-
torji so bili Komunala Kranj,
Klub študentov Kranj, Go-
stinstvo Drago Leskovšek,
Klub ljubiteljev motorjev
Freising, Rodl &Partner in
SKB banka. 

Letos so v humanitarni akci-
ji Drobtinica sodelovali tudi
učenci Osnovne šole Davori-
na Jenka Cerklje. Pripravili so
suha zelišča, suho sadje, mar-
melado in piškote, ki so jih na
stojnici menjali za prostovolj-

ne prispevke. S prodajo so za
dobrodelni namen zbrali sto
evrov. Poleg tega so spekli pe-
civo za brezdomce in social-
no ogrožene, ki se hranijo v
kranjski razdelilnici hrane.
"Ob svetovnem dnevu hrane

so učenci te šole zbirali tudi
originalno zapakirano hrano,
ki so jo dostavili v skladišče
Rdečega križa Kranj in jo
bomo razdelili prejemnikom
pomoči," je povedala Miklav-
čičeva. 

Prostovoljci Rdečega križa in učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje z mentoricama I Foto: Tina Dokl

Drobtinica za šolska kosila
S prodajo peciva, donacijami in prostovoljnimi prispevki je Rdeči križ Kranj zbral skoraj tri tisoč evrov,
ki jih bo namenil za šolska kosila sedmim otrokom.

www.gorenjskiglas.si
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CIVILNA INICIATIVA OGREVANJE PLANINA

Da,
Strinjamo se, da na mestu kotlovnice Planina postavimo dva 
plinska motorja, ki bosta proizvajala tako električno kot toplotno 
energijo.

10 mesecev 
Naslednjih 10 let, od leta 2010 do 2019, boste imeli v mesecu 
decembru zastonj obrok električne energije v vrednosti vaše 
povprečne mesečne porabe.

1 mesec
S podpisom pogodbe do 30. 11.  2009 imate lahko zastonj obrok 
električne energije že decembra letos.

Soproizvodnja toplote in elektrike civilna iniciativa 
“Ogrevanje Planina”

Energija, prijazna do okolja
zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov

Nižji stroški za električno energijo
11 mesecev elektrike zastonj

Zakaj?
privarčujmo preko 3 mio EUR

toplarna planina

Pogoj za izvedbo
soglasje stanovalcev soseske Planina Kranj

080 22 04Informacije o tehničnih vprašanjih glede izpolnjevanja pogodbe -- vse informacije na enem mestu

PONUDBA VELJA DO 30. 11. 2009

ODPRTI TELEFON
031 208 752
Dodatne informacije in vsebinska razlaga ponudbe in svetovanje. 

080 22 04
Informacije o tehničnih vprašanjih glede izpolnjevanja pogodbe 
za lastnike stanovanj.

VEČ INFORMACIJ IN VPRAŠANJA
info@ogrevanjeplanina.si www.ogrevanjeplanina.si

www.ogrevanjeplanina.si

Na Planini jug veliko novih stanovanj

V začetku meseca je Lokainvest pripravil dan odprtih vrat v
njihovi novogradnji 112 stanovanj Planina jug. "Zanimanje
za nakup stanovanj med potencialnimi kupci raste skupaj z
objektom, z našim vabilom v objekt pa kažemo tudi realnost
bivanja v novogradnji," je takrat povedal direktor Aleksander
Schara. K ogledu novih stanovanj so uspeli privabiti veliko
radovednežev, morda tudi zaradi ponujenih popustov pri
nakupu stanovanja in opremljevalcev stanovanj. Eno od
manjših stanovanj so v sodelovanju z Merkurjem in Lesni-
no opremili in ponudili kupcem ter radovednežem na ogled.
Večja stanovanja v dveh nadstropjih bo Lokainvest še nekaj
dni ponujala s sedemodstotnim popustom, Merkur gospo-
dinjske aparate, jedilni pribor, slike, klime in podobno kup-
cem stanovanj ponuja desetodstotni popust, Lesnina pa 12-
odstotni popust na pohištvo. Kupcem, pred kratkim je bilo
na voljo še 45 stanovanj, pri nakupu z ugodnimi posojilnimi
pogoji pomaga tudi Gorenjska banka. Vselitev v objekt naj
bi se že začela. Pred mesecem je v neposredni soseščini
tudi Gradbinec začel s prodajo in na internetni strani obja-
vil cene stanovanj na Planini jug. B. B.

Eno od stanovanj sta Merkur in Lesnina opremila in gre
takšno tudi v prodajo.

Mateja Rant

"Nad šolsko uro smo bili vsi
navdušeni, kar smo tako obis-
kovalci kot dijaki na koncu iz-
razili s spontanim aplavzom.
Ura je bila res dovršeno pri-
pravljena in v vsakem pogle-
du zanimiva. Vredna je bila
toliko kot kakšen kakovosten
klasičen koncert," je bila nad
uro medpredmetnega pove-
zovanja navdušena predstoj-
nica kranjske enote zavoda za
šolstvo Mojca Škrinjar. Uro
sta pripravili profesorici slo-
venskega in angleškega jezi-
ka Nives Križnar in Marjeta
Papler.
"Bili smo zelo sproščeni, če-
prav so bili pri pouku priso-
tni tudi zunanji obiskovalci.
Profesorici sta pripravili zelo
dobro razlago in k sodelova-
nju pritegnili tudi dijake," je
po koncu ure razložila dijaki-
nja drugega letnika Marta
Hudelja. Tudi Tanji Krajnik

se je zdela ura zelo zanimiva,
obenem pa poučna. "Več si
zapomniš, ker veliko sodelu-
ješ. Zato bi si želeli, da bi
nam snov večkrat posredova-
li na ta način." Po mnenju
Mojce Škrinjar je bila ura vr-
hunsko pripravljena in bi
bila lahko vzor tudi drugim.
"Profesorici sta uro pripravili
dinamično, pokazali sta vse

vidike možnega poučevanja."
Poudarila je še, da gre pri
medpredmetnem povezova-
nju za celosten princip po-
učevanja in učinkovitejši na-
čin učenja. "To je nekaj, kar
bi moralo postati stalnica
povsod. Obenem želim, da bi
ministrstvo za šolstvo zmo-
glo toliko razuma, da bi to
delo tudi ustrezno nagradilo.

Če hočemo kakovost, je treba
tudi plačati, in v času krize je
vlaganje v znanje najboljša
naložba," je ob tem še raz-
mišljala Mojca Škrinjar. 
Po besedah ravnatelja gim-
nazije Jureta Šinka tovrstne
ure medpredmetnega pove-
zovanja pripravijo nekajkrat
na leto, predvsem pri druž-
boslovnih predmetih. Pouk
je tako po njegovem bolj za-
nimiv, dijaki pa od ure odne-
sejo več kot pri običajnih
urah. "A če bi vsaka ura tako
tekla, bi potrebovali veliko
več energije in manjšo teden-
sko obremenitev učiteljev.
Rezultat pa bi bil na dolgi rok
verjetno bistveno boljši in di-
jaki bi bolj uživali pri po-
uku." Nives Križnar je pri-
znala, da te ure od učiteljev
na vsak način zahtevajo mno-
go več časa in priprav, ampak
je tudi zadovoljstvo toliko več-
je, ko vidiš navdušene pogle-
de dijakov. 

Domiselna in dinamična
šolska ura
Na Gimnaziji ESIC Kranj so v začetku oktobra pripravili šolsko uro medpredmetnega povezovanja, 
ki je bila odprta za javnost.

Šolska ura medpredmetnega povezovanja je navdušila.
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Zanimivosti, oglas

Nove postavke na
računih za vodo
Pri obračunu storitev oskrbe s pitno vodo, odva-
janja in čiščenja smo uvedli nove postavke, tako
imenovane omrežnine (omrežnina voda, omrež-
nina odvajanja in omrežnina čiščenje). Obraču-
navajo se glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih z močjo vodomera, tako
kot se obračuna na primer števnina. 
V primeru, da vodo odvajate v greznico,
so na računih za oskrbo s pitno vodo navede-
ne postavke: vodarina (obračune se glede na
porabljeno količino vode), omrežnina voda
(obračune se glede na zmogljivost priključkov,
določenih z močjo vodomera), okoljska daja-
tev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (obračune se glede na porab-
ljeno količino vode) in števnina (obračune se
glede na dimenzijo vodomera). V primeru, da
ste priključeni na javno kanalizacijsko
omrežje, se mesečno obračuna vodarina
(glede na porabljeno količino vode), omrežni-
na voda (glede na zmogljivost priključkov, do-
ločenih z močjo vodomera), odvajanje (glede
na porabljeno količino vode), omrežnina odva-
janje (glede na zmogljivost priključkov, določe-
nih z močjo vodomera), čiščenje (glede na po-
rabljeno količino vode), omrežnina čiščenje
(glede na zmogljivost priključkov, določenih z
močjo vodomera) in števnina (glede na dimen-
zijo vodomera).
Zbrana sredstva vodarine bodo namenjena po-
krivanju stroškov izvajanja dejavnosti oskrbe s
pitno vodo, medtem ko so sredstva omrež-
nine namenska, z njimi se bo gradilo
javni vodovodni sistem in širilo javno
kanalizacijsko omrežje. 
Na območju Mestne občine Kranj je še skoraj 80
kilometrov vodovodov zgrajenih z azbestno-ce-
mentnimi cevmi, več kot 17 kilometrov cevi je sta-
rih več kot 90 let, več kot 30 kilometrov vodovo-
dov je iz nezanesljivih PVC in PE-HD cevi. Vse iz-
razitejša je potreba po dodatnih količinah vode.
Zato je naš cilj temeljito urediti oskrbo s
pitno vodo, saj bo drugače prihajalo do
vse pogostejših okvar in motenj pri
oskrbi. Ureditev oskrbe s pitno vodo je nepo-
sredno odvisna od gradnje kanalizacije, saj pote-
ka vzporedno. Javno vodovodno omrežje mora-
mo dograjevati sočasno z dograjevanjem kanali-
zacijskega omrežja. Glede na to, da mora biti do
leta 2012 na kanalizacijsko omrežje priključenih
95 odstotkov uporabnikov, bomo morali vodo-
vodno omrežje urejati tudi na ostalih območjih.
Poleg tega je potrebno obnoviti obstoje-
če kanalizacijsko omrežje ter Centralno
čistilno napravo Kranj.

Za to so potrebna visoka finančna sredstva.
Eden izmed pomembnejših virov bodo tudi
zbrana sredstva omrežnin.
Višina omrežnine glede na dimenzijo vodome-
ra je bila oblikovana skladno s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obvez-
nih občinskih gospodarskih javnih služb varstva

okolja in sprejeta s strani Sveta Mestne občine
Kranj.

Spremenile so se cene
odlaganja odpadkov
Zaradi zaprtja odlagališča odpadkov Tenetiše
so se stroški odlaganja, vključno s prevozom,
zelo povečali. Cene odlaganja na odlagališčih
Mala Mežakla in Logatec so bistveno višje od
cene odlaganja v Tenetišah.
Zato je povišanje cene odlaganja odpadkov
nujno potrebno. Posledično so Svet Mestne
občine Kranj in Občinski sveti občin Cerklje,
Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko sprejeli
sklep, da se cene povišajo. 
Sedaj gospodinjstva plačujete zbiranje in od-
voz odpadkov, deponiranje ter okoljsko daja-
tev za onesnaževanje okolja zaradi odlaga-
nja odpadkov. 
Na novembrski položnici bodo postavke na
položnici nekoliko drugačne, in sicer bo loče-
no prikazano:
●  zbiranje in odvoz odpadkov (osnova za 

obračun je število oseb v gospodinjstvu), 
●  odlaganje odpadkov (osnova je velikost 

zabojnika), 
●  prevoz na odlagališče (osnova je velikost

zabojnika), 
●  finančno jamstvo (osnova je velikost 

zabojnika) ter
●  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja

zaradi odlaganja odpadkov (osnova je 
velikost zabojnika).

Finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in iz-
vajanje ukrepov po zaprtju odlagališča je
nova postavka, ki jo uvajamo skladno z Ured-
bo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni
list RS, št. 53/2009). Višino finančnega jam-
stva določi Agencija RS za okolje in je odvis-
na od dolžine obdobja, v katerem bo odlaga-
lišče obratovalo. Z zbranimi sredstvi bodo kriti
stroški zapiranja odlagališča in stroški za iz-
vedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za
obdobje najmanj 30 let.
Finančno jamstvo nam zaračuna upravljavec
odlagališča, kamor odlagamo odpadke.
Cena zbiranja in odvoza odpadkov se
ne bo spremenila.
Sočasno s povišanjem cen odlaganja sta Svet
Mestne občine Kranj in Občinski svet občine
Šenčur sprejela tudi sklep o subvencionira-
nju cen. Mestna občina Kranj bo subvencio-
nirala cene za gospodinjstva in poslovno de-
javnost, ki se nanašajo na odlaganje odpad-
kov v višini petdesetih odstotkov za obdobje
treh mesecev (oktober, november, december).
Občina Šenčur pa cene za gospodinjstva, ki
se nanašajo na odlaganje odpadkov v višini
petdesetih odstotkov za obdobje dveh mese-
cev (oktober, november).
Končni izračun mesečnega izdatka za ravna-
nje z odpadki si lahko izračunate tudi sami, 

in sicer preko aplikacije na spletni strani
www.komunala-kranj.si. Spremembe bodo na
novembrski položnici.

V KS Struževo 
bomo poskusno zbirali
biološke odpadke
Biološki odpadki predstavljajo več kot 30-
odstotni delež med nastalimi odpadki. Če bio-
loške odpadke odložimo ločeno od drugih od-
padkov, omogočimo, da se v nadaljevanju ti
odpadki predelajo. Ločeno zbrane odpadke
odpeljemo predelovalcem in jih ne odložimo
na odlagališča, tako kot mešane komunalne
odpadke. 
Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov:
●  zmanjšamo skupne količine odloženih 

odpadkov na odlagališčih, 
●  zmanjšamo količine biorazgradljivih 

odpadkov na odlagališčih in s tem 
nastajanje toplogrednih plinov,

●  omogočimo predelavo bioloških odpadkov.
Obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov
želimo nadgraditi z ločenim zbiranjem biolo-
ških odpadkov. Na odlagališča odpadkov je
prepovedano odlagati biološko razgradljive
odpadke, zato moramo preprečiti mešanje teh

odpadkov z drugimi nekoristnimi odpadki, ki
se odlagajo.
Poskusno bomo to storili na območju krajevne
skupnosti Struževo. Gre za manjšo zaokrože-
no krajevno skupnost, ki je sestavljena iz nase-
lja individualnih hiš in večstanovanjskih objek-
tov.
Gospodinjstvom bomo razdelili rjave zabojni-
ke za zbiranje bioloških odpadkov, dodatno
pa tudi manjše posode za zbiranje bioloških
odpadkov v gospodinjstvu. Distribucija zaboj-
nikov bo potekala 12. in 13. novembra 2009.
Zabojnike bomo postavili tudi pred večstano-
vanjske objekte. Podrobneje bomo novosti
predstavili tudi v posebnem gradivu, ki ga
bodo prejeli na dom prejeli krajani Struževa. 
Cilj je, da ločeno zbiranje bioloških odpadkov
vzpostavimo na celotnem območju Mestne ob-
čine Kranj do konca leta 2010.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ Čisto je lepo.

Priznanja prizadevnim krajanom

Ob prazniku Krajevne skupnosti (KS) Primskovo so na nedav-
ni slovesnosti v prenovljenem Domu krajanov na Primsko-
vem podelili priznanja. Prejeli so jih prvi predsednik KS Prim-
skovo in dolgoletni predsednik komisije za urejenost kraja
Andrej Babič, botra številnih projektov - domačina Ivica in An-
ton Arvaj, učiteljica in nekdanja predsednica kulturne komisi-
je v KS Maja Ciglič, upokojena učiteljica in pobudnica neneh-
ne skrbi za spominska obeležja v KS Štefka Kovač, podpred-
sednik KS Stane Udir, ki je bil tudi pooblaščen za usklajeno
organizacijo gradnje prizidka k Domu krajanov na Primsko-
vem, in družba Mercator. Posebno priznanje je prejel Mešani
pevski zbor Musica Viva za uspeh na letošnjem tekmovanju v
Bratislavi (za srebrno in zlato odličje za ljudsko in sakralno
petje). Dogodek je bil še toliko bolj slovesen, saj so uradno
odprli prizidek k Domu krajanov in prenovljeno veliko dvora-
no v domu, za kar so si prizadevali dolga leta, sedanjemu vod-
stvu KS Primskovo s predsednikom Dragom Štefetom pa je
projekt uspelo realizirati. S. K. Dobitniki priznanj v družbi predsednika Draga Štefeta (levo) in še nekaterih članov KS Primskovo 
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Igor Kavčič

Večer, ko se je igralo na kon-
certnem odru in so igrala
srca. Tako učiteljem kot
učencem kranjske glasbene
šole, predvsem pa občin-
stvu, slavnostnim gostom,
najbolj pa staršem in vsem
ljubiteljem glasbe, ki so
imeli srečo prisostvovati v
polni veliki dvorani Kon-

gresnega centra na Brdu.
"Nocoj se želimo zahvaliti
vsem, ki so v sto letih ustvar-
jali v naši glasbeni šoli," je
napovedal v. d. ravnatelja
Tomaž Kukovič: "Predstavi-
ti vam želimo delo vseh na-
ših oddelkov in vseh gene-
racij učencev. Prav za to pri-
ložnost smo na šoli ustano-
vili simfonični orkester in
pevski zbor, ki jima boste
lahko prisluhnili v drugem
delu večera, in za oba upa-
mo, da bo nocojšnja prire-
ditev uspešen začetek nju-
nega delovanja, ki se bo na-
daljevalo v prihodnjih le-
tih."
Solistične in nastope ko-
mornih skupin v prvem
delu, od simpatičnih učen-

cev 2. razreda nauka o glas-
bi s pesmijo Naših sto let, ki
jo je posebej za jubilej napi-
sal prof. France Pibernik,
preko vokalne skupine Car-
nium in Liparjeve Pikapolo-
nice, do navdušujočega mu-
ziciranja posameznih učen-
cev na kitaro, kljunasto flav-
to, klavir, čelo, tube ..., sta v
drugem delu nasledila šol-
ski pevski zbor in simfonič-
ni orkester, sestavljena iz
več kot 120 učencev oziro-
ma učiteljev. S tem je bilo
največje darilo slavljenki,
kranjski glasbeni šoli, odvi-
to in upajmo, da ne postav-
ljeno zgolj na polico in v
"lovljenje prahu". Po kon-
certu ga ni bilo, ki bi si upal
oporekati zahtevi, da mora-

ta tako zbor kot orkester po-
stati stalnici glasbene šole,
v ponos njej in mestu Kra-
nju. Kdo bo vsako leto po-
krovitelj velikega koncerta
obeh sestavov, se bodo že
dogovorila velika kranjska
podjetja med seboj. In tudi
občinska oblast nima več
kaj cincati pri odgovoru na
vprašanje, ki ji ga že dolgo
zastavljajo iz šole: "Ali si za-
služimo novo šolo?" V šoli
so že dolgo prepričani, da si
jo ne samo pošteno zasluži-
jo, ampak tudi zelo potre-
bujejo. Tega so vredni pred-
vsem naši otroci in vse pri-
hodnje generacije otrok, ki
tako vztrajno vsako leto
znova trkajo na vrata glas-
bene šole. Še na mnoga leta.

Vsi za novih sto let
Odlični učitelji, prizadevni učenci in navdušeno občinstvo na slavnostni akademiji ob 100-letnici
Glasbene šole Kranj v začetku oktobra na Brdu, vsi želijo in verjamejo v lepo prihodnost ene največjih
glasbenih šol v Sloveniji.

Igor Kavčič 

Tokrat si bomo naslov razlo-
žili kar dobesedno in ne 
v prispodobi. Kranjskih 
otrok, ki obiskujejo glasbe-
no šole, seveda nihče ne
meče na cesto, še vedno se
muziciranja učijo na treh
lokacijah v mestu, so pa na
enega od oktobrskih pone-
deljkov morali sredi učnih
ur pohiteti na ulico. Poob-
laščeno podjetje za varstvo
pred požari Lipovec k. d. iz
Ljubljane, ki je v glasbeni
šoli zadolženo za požarno
varnost, je namreč pripravi-
lo vajo evakuacije v primeru
požara. Ob peti uri popol-
dne, ko je v prostorih šole
najbolj živahno, so iz stavbe
na Poštni ulici (nekdanji
hotel Evropa) locirali požar
v pritličnih prostorih. Po pi-

sku sirene so učitelji in
otroci pohiteli na plan. In-
štrumente, čevlje in obleke
so večinoma pustili v učilni-
cah in se spustili v drnec po
strmih stopnicah na Tavčar-
jevo ulico. Tisti iz najvišjih
nadstropij, četrtega in pet-
ega, so v "begu pred poža-
rom" potrebovali tudi več
kot pet minut, kar je po
mnenju izvajalcev akcije od-
ločno preveč. Zagotovo bi v
primeru, da bi šlo za resnič-
ni požar, vse skupaj poteka-
lo hitreje, nikakor pa se ne
moremo izogniti dejstvu, da
je stavba z ozkimi in strmi-
mi hodniki povsem nepri-
merna za dejavnost, ki v
njej poteka. Požar bi se na-
mreč kaj hitro širil navzgor,
je bilo slišati na ulici, kjer je
na zaključek akcije počakalo
skoraj sto otrok in učiteljev.

Učenci glasbene
šole na cesti 

Branka Marčan,
učiteljica violine 

Kako je v simfoničnem orke-
stru igrati poleg svojih
učencev?
"To je nekaj najlepšega.
Tako kot bi imel eno zelo ve-
liko družino, v kateri je vse v
najlepšem redu. Vse "šti-
ma". Zelo lep je občutek, ko
ob tebi igrajo najmlajši, ki
jih sedaj učim, pa starejši, ki
so v srednji šoli, na akade-
miji ali v inozemstvu. Ni je
lepše službe kot učiti v glas-
beni šoli."

Gašper Jereb, 
skladatelj 

Kako je pisati priredbe za
Simfonični orkester in zbor
Glasbene šole Kranj?
"Na ravnateljevo pobudo
sva na mizo dala predloge
skladb, ki bi jih lahko prire-
dil. Glede na to, da sta tako
orkester kot zbor bila se-
stavljena posebej za to pri-
ložnost, res nisem vedel, kaj
lahko pričakujem. Zdaj po
koncertu lahko rečem, da
sem več kot zadovoljen.
Presenečen sem." 

Nika Vremšak,
učenka violončela 

Je težko nastopati kot hči
skladatelja in učiteljice kla-
virja?
"Po eni strani je to kar za-
htevno, saj vsi od tebe pri-
čakujejo, da boš zmogel in
znal več. Pred nastopom
tako lahko hitro zgubiš ne-
kaj potrebne samozavesti.
Mislim pa, da je danes kar
dobro šlo. Tudi v orkestru
smo glede na to, da smo
imeli tako malo časa za
vaje, danes vsi zmagovalci."

Alojz Ajdič, ravnatelj 
in nekdanji ravnatelj 

Ste zadovoljni s tem, v kar
se je razvila glasbena šola? 
"Na vsak način. Zelo sem za-
dovoljen, ob danes slišanem
in videnem pa še posebej.
Veseli me, da je bila na slav-
nostni akademiji kot osred-
njem dogodku ob praznova-
nju 100-letnice šola zastopa-
na v tako velikem številu, saj
so se v koncertnem progra-
mu predstavili tako z učenci
kot profesorji. Glasbena šola
Kranj ima pred seboj zagoto-
vo še veliko prihodnost, sa-
mo poglejte, vsi so tukaj od
najmlajših otrok, do učencev
višjih razredov, pevk v zboru,
solistov ... Marsikatera šola v
Sloveniji nima tako dobrega
zaledja in lahko smo ponos-
ni, da se v naši šoli že celo
leto dogajajo odlični koncert-
ni nastopi." I.K., foto: G.K.

Nika Krmelj,  učenka so-
pranske kljunaste flavte 

Kako gresta skupaj Metalli-
ca in flavta?
"Ko sem bila majhna, sem
rekla, da bom igrala violi-
no, ker sem jo videla v sim-
foničnem orkestru, ki je 
igral s skupino Siddharta.
Kasneje sem kasneje vide-
la, da violina ni zame, sem
se začela učiti flavto in 
opazila, da med njo in glas-
bo, ki jo rada poslušam,
sploh ni tako velike razlike.
Glasba je, ki me navdušuje,
pa naj bo to klasika ali pa
metal."

Marija Peternel, ravnateljica
Glasbene šole Radovljica 

Vaša šole je pred leti praz-
novala 50 let, kranjska jih
ima 100. Kaj vam pomenijo
obletnice?
"Starejše šole so nam orale
ledino in nam utrle pot. Ne-
koč je bilo glasbeno šolstvo
mnogo slabše urejeno, ko
smo mi začenjali, pa je dr-
žava sistemsko začela ureja-
ti glasbeno šolstvo. V go-
renjskih glasbenih šolah de-
lamo odlično in se lahko po-
hvalimo z našimi uspehi.
Včasih je boljši eden, drugič
drugi." 

Francka Šenk, 
učiteljica petja in vodja zbora 

Kakšna je bila "štimunga" 
v za to priložnost ustanovl-
jenem šolskem pevskem
zboru?
"V zboru je bilo okrog šest-
deset pevk in dva pevca.
Otroci so z veseljem prepe-
vali, radi so hodili na vaje in
ni jim bilo odveč na vaje 
priti tudi v soboto. Poslušali
so, sodelovali, nobenih pro-
blemov ni bilo z disciplino.
Ko je ravnatelj na zadnji vaji
vprašal, ali bi tudi v prihod-
nje peli v zboru, je bilo sliša-
ti samo jaaaaaaaa ..." 

Ozka Tavčarjeva ulica je za pet minut bila komaj prevozna. 

V jubilejnem letu se bo-
sta zvrstila še dva kon-
certna večera. Že 25. no-
vembra, ob 19.30 bo v
dvorani Kongresnega
centra na Brdu Avtorski
večer skladatelja Alojza
Ajdiča, slavnostni za-
ključek praznovanj ob
100-letnici Glasbene šo-
le pa bo v znamenju
prednovoletnega vesele-
ga vzdušja na sporedu
sredi decembra.
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Karin Grein
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V šoli so že dolgo 
prepričani, da si jo 
ne samo pošteno 
zaslužijo, ampak tudi
zelo potrebujejo. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Slovenija, z občino
Bled kot uradnim gostite-
ljem ter občinami Kranjska
Gora, Jesenice, Radovljica,
Kranj, Šenčur, Cerklje, Bo-
hinj in Tržič bo konec janu-
arja gostila tako imenovane
svetovne zimske masters
igre. Tekmovanja bodo pote-
kala v šestih športnih pano-
gah in sicer v alpskem smu-
čanju, biatlonu, hokeju na
ledu, smučarskih skokih,
teku na smučeh in kot pred-
stavitvenem športu tudi v
dvoranskem nogometu. 
Na igrah lahko nastopi vsak,
ki je starejši od 25 let, oziro-
ma v nekaterih športih sta-
rejši od 30 let. To je lahko
nekdanji olimpijskih zma-
govalec ali svetovni prvak,
športnik na državni ali lokal-
ni ravni, lahko pa tudi kdo,
ki ga bodo prav svetovne
zimske igre na domačih tleh

navdušile k udeležbi. Na ig-
rah namreč športniki nasto-
pajo brez kvalifikacijskih
kriterijev, upoštevajo se le
starostne kategorije medna-
rodnih športnih zvez. Šport-
niki nastopajo brez nacio-
nalnih reprezentanc in dr-
žavnih predstavnikov, dovo-
ljene so celo večnacionalne
ekipe, saj vsak na njih pred-
stavlja zgolj samega sebe. 
Svetovne zimske masters
igre potekajo pod okriljem

Mednarodne organizacije za
masters igre, ki deluje pod
pokroviteljstvom Mednarod-
nega olimpijskega komiteja.
Leta 1995 so jo ustanovile
mednarodne športne zveze
z namenom krovnega med-
narodnega zastopanja špor-
ta veteranov in promocije
športa za vsa življenjska ob-
dobja, prijateljstva in razu-
mevanja med športno aktiv-
nimi ljudmi, ne glede na
njihovo starost, spol, raso,

vero in ne glede na športni
status.
"Zanimanje za igre pri nas
je veliko, saj smo dobili že
okoli 450 prijav alpskih
smučarjev in smučark, okoli
150 prijav smučarjev skakal-
cev, 400 tekmovalcev in
tekmovalk je prijavljenih za
nastope v smučarskih tekih,
več kot 100 za biatlon, okoli
trideset hokejskih ekip in
številne ekipe v dvoran-
skem nogometu. Malce več
smo pričakovali prijav slo-
venskih športnikov, saj jih
je trenutno prijavljenih le
okoli 250. Kljub temu da se
je uradni razpis že iztekel
smo ga še podaljšali in 
upamo, da se bo prijavilo 
še več domačih športnih
navdušencev," pravijo v SI
SPORT-u, kjer so prevzeli
organizacijo tega največjega
zimskega športnega dogod-
ka po številu udeležencev v
Sloveniji.

Kranjske hokejistke spet zmagujejo
Nova hokejska sezona v avstrijski ligi DEBL se za lanske
prvakinje, hokejistke kranjskega Triglava, ni začela preveč
obetavno. Na prvi tekmi v gosteh so jih v Kitzbühlu s kar 6:1
premagale s kanadskimi igralkami okrepljene hokejistke
ekipe Young Birds, ista ekipa pa jih je nato po streljanju
kazenskih strelov premagala tudi na domačem ledu v Kran-
ju. Ta dva poraza in nato še poraz proti ekipi Celja pa so
Triglavanke tako razjezili, da so najprej zmagale na Dunaju,
kjer so s 3:4 ugnale ekipo Vienna Flayers, na domačem ledu
pa so najprej s kar 7:0 porazile gostje iz ekipe Devils iz
Gradca, odrezale pa so se tudi na zadnji, sobotni tekmi pro-
ti ekipi Red Angels iz Innsbrucka, ki so jo doma ugnale s kar
10:1. Četrta zaporedna zmaga, predvsem pa rezultat in
odlična strelska forma obetata, da so kranjske hokejistke
spet v lanskem zmagovalnem ritmu. V. S.

Vaterpolisti Kranja 75 najboljši
Vaterpolisti Kranja 75 so prejšnji teden udeležili zanimivega
mednarodnega veteranskega turnirja, ki ga je v
varaždinskem bazenu organizirala zagrebška Stara Sava. V
konkurenci osmih ekip iz štirih držav so Kranjčani prema-
gali vse svoje nasprotnike in osvojili prvo mesto. V predtek-
movanju so Kranjčani po vrsti ugnali Zadar z 9:6, Delfin iz
Rovinja z 8:4 in drugo moštvo Stare Save z 11:5 ter osvojili
prvo mesto v svoji skupini. Nato so v finalnem obračunu z
9:6 ugnali organizatorja turnirja, Staro Savo. Kranj 75 je na
turnirju nastopil v postavi Roman Naglič, Boris Sever, Darko
Zupanič, Marjan Pičulin, Elvir Bečič, Blaž Rebolj, Sandi
Mikoletič, Damjan Podjed, Iztok Marn, Sašo Resnik, Aleš
Pančur in Gregor Košir. V. S.

Hokejistke Triglava se po začetnih porazih spet vračajo 
v zmagovalno formo. I Foto: Tina Dokl

Izziv se nikoli ne konča
Takšno je geslo svetovnih zimskih veteranskih iger, ki jih bosta to zimo med 25. in 30. januarjem 
gostili Slovenija oziroma Gorenjska.

Hokejski obračuni bodo potekali na Bledu, 
Jesenicah in v Kranju, tekme v slalomu, 
veleslalomu in superveleslalomu v Kranjski
Gori, biatlonski in tekaški obračuni na Pokljuki,
tekme v smučarskih skokih v Tržiču in Kranju,
dvoranski nogometni turnirji pa v Kranju,
Radovljici, Kranjski Gori, Šenčurju, Cerkljah,
Naklem in Bohinju.

Vilma Stanovnik

Kranj - Rezultati nogometa-
šev Triglava Gorenjske so
zagotovo eno najlepših
kranjskih športnih presene-
čenj v zadnjem času. Čeprav
kranjski drugoligaši nove
sezone niso začeli po načr-
tih in jim pred začetkom
tekmovanja skoraj nihče ni
pripisoval možnosti, da se v
družbi Primorja in Mure bo-
rijo za vrh lestvice, pa v za-
dnjih tednih zmage nizajo
drugo za drugo. Tako so
prejšnji teden v slovenskem
pokalnem tekmovanju do-
ma na kolena najprej spravi-
li favorizirano ekipo Primor-
ja in ga premagali s kar 4:0,
minulo nedeljo pa so v der-
biju druge lige Muro 05 pre-
magali z 2:1. 
Tako so se kot edini drugoli-
gaš uvrstili v četrtfinale po-
kala Hervis, s 23 točkami pa
so se utrdili na drugem me-
stu v 2. slovenski nogometni
ligi, kjer za vodilnim Pri-
morjem zaostajajo za tri toč-
ke.
Za uspehe in dobro vzdušje
sta v veliki meri zaslužna
športni direktor Robert Mis-
ja, pa tudi trener Stane Bevc,
ki jima je uspelo sestaviti
pravo ekipo in jo motivirati
z zmagovalno miselnostjo,
zagotovo pa je odločilno, da
so v klubu varčno načrtovali
lansko in letošnjo sezono.
"Zaradi večnih zagat s pod-

poro okolja smo toliko bolj
previdni. Vse svoje obvezno-
sti poravnavamo sproti, fan-
te smo skušali nagraditi po
naših močeh za uspehe.
Skušamo povečati tudi klub-
ski proračun, a nikdar na
škodo dela z mladimi, kjer
se tuji klubi stalno zanimajo
za naše igralce. Želimo si,
da bi v našem okolju imeli

ustrezno podporo sponzor-
jev, medijev in navijačev,"
poudarja direktor kluba Mi-
ran Šubic.
Zadovoljen je tudi predsed-
nik kluba Igor Velov. "Jasno
je, da nogomet mora na viš-
jo raven, a tega se ne loteva-
mo na silo. Ponosni smo, 
da je dobro delo vidno na
igrišču, uspešne pa so tudi

mlajše selekcije," pravi Ve-
lov in dodaja, da je vrh dru-
ge še vedno cilj kranjskih or-
lov, ki jih do konca jesenske-
ga ligaškega tekmovanja ča-
kajo še tri tekme. Prava to
soboto v Krškem, naslednja
7. novembra pri Dravinji
Kostroj in zadnja jesenska
15. novembra na domači ze-
lenici v Kranju.

Triglav tik pod vrhom
Nogometaši Triglava Gorenjske so neporaženi že dvanajst tekem zapored, to pa tudi pomeni, 
da so med osmimi najboljšimi ekipami v slovenskem pokalnem tekmovanju in tik pod vrhom na 
drugoligaški lestvici.

Nogometaši Triglava Gorenjske svoje navijače razveseljujejo z zmagam, boljši pa so bili
tudi na zadnji nedeljski tekmi, ko so v derbiju premagali ekipo Mure 05. I Foto: Gorazd Kavčič
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KRANJ IZ PTIÈJE PERSPEKTIVE
fotografska razstava Primoža Hienga

ob rednih vodenih ogledih

www.tourism-kranj.si

Vinska pot

od 13. do 18. ure
14. in 15. nov.

od 9. do 18 .ure

Razstava
adventnih venèkov

21. in 22. nov.

23. do 27. nov.  ob 17.uri

Obišèite gostinske lokale v starem Kranju, ki bodo imeli v èasu prireditev posebno ponudbo.

Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši in prodajnih mestih Eventim.

Ob nakupu vstopnice za Vinsko pot obiskovalci prejmejo tudi degustacijski kozarec.

 

Info: Kranjska hiša, Glavni trg 2, tel: 04-2380-450, e:  tic@tourism-kranj.si

Z vstopnico za obisk prireditev ali ogleda v rovih pod starim Kranjem ste upravièeni 
do popustov v starem Kranju.

Priprave na večjezični spektakel
V sklopu projekta Comenius je devet dijakinj gimnazije ESIC
Kranj skupaj s koordinatorico projekta Marijo Vreček Sajovic
obiskalo partnersko šolo v Franciji. Skupaj z gostitelji, dija-
ki gimnazije Lumiere iz La Ciotata ter dijaki iz partnerskih
gimnazij iz mesta Szentes na Madžarskem in Valencie v Špa-
niji so se ves teden pripravljale na večjezični spektakel Mar-
seille skozi zgodovino. Mesto Marseille bo namreč leta 2013
postala evropska kulturna prestolnica. "Z režiserjem večje-
zičnega spektakla smo pripravljali skupinske prizore v različ-
nih jezikih ter se urili v izgovorjavi in koreografiji. Odmori pa
so minili ob sproščenem klepetu z vrstniki v različnih jezikih
na šolskem dvorišču," je pojasnila Marija Vreček Sajovic.
Francoski dijaki jim bodo skupaj z vrstniki iz Španije in Mad-
žarske obisk vrnili marca prihodnje leto, nato pa bo sledil ob-
isk pri Madžarih. Oktobra ali novembra prihodnje leto se
bodo srečali še v Španiji, zaključek projekta in končni spekta-
kel pa bo spet v Franciji, in sicer maja 2011. M. R.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Za Darka Džurića
naslovna trditev velja še bolj.
Fant, ki je jeseni postal štu-
dent fakultete za šport, je bil
rojen brez nog in ene roke.
Zelo majhnega so ga vzeli v
rejo Debeljakovi iz Podbrez-
ij, ki imajo otroke njegovih
let, nato se je šolal najprej v
Podbrezjah in Naklem, nato
pa v ekonomski gimnaziji v
Radovljici. To si je izbral,
ker je imela najmanj arhitek-
tonskih ovir. Zaradi študija v
Ljubljani ne bi rad zapustil
doma, kjer se dobro počuti,
poleg tega želi ostati povezan
z Radovljico, kjer trenira v
tamkajšnjem plavalnem klu-
bu Žito Gorenjka, njegov
najbližji športni cilj pa so pa-
raolimpijske igre v Londonu
2012.
Zaradi vseh teh okoliščin si
je želel osebni avto, da bi bil
pri svojih opravkih samosto-
jen. V začetku leta so se v
družini Debeljak odločili, da

se s pomočjo donatorjev loti-
jo dobrodelne akcije, saj so
morali za Darkov avto zbrati
kar 60 tisoč evrov. Tretjino
cene je predstavljala vrednost
avtomobila, dve tretjini pa
predelava, ki so jo opravili v
Nemčiji in omogoča, da Dar-
ko lahko avto upravlja le z
majhno ročico. Gorenjski
glas je bil prvi, ki je objavil
Darkovo zgodbo in februarja
letos so prvi darovalci začeli
prispevati na račun, ki so ga

Debeljakovi odprli pri Slo-
venski karitas. Lepo število
jih je darovalo, zvrstilo se je
tudi veliko dobrodelnih pri-
reditev, prva je bila ob mate-
rinskem dnevu v Kranju, kjer
je denar za Darkov avto zbi-
ralo društvo Kranjčani mate-
ram. Na Bledu so mu name-
nili izkupiček koncerta Tere-
ze Kesovije. V Kranju je bila
tekma Zlate selekcije, ki jo je
organiziral Tone Fornezzi
Tof. Pomagali so blejski Li-

onsi, občine Bled, Radovljica
in Naklo, pri Porscheju Slo-
venija pa so sklenili podariti
tretjino avtomobila. In še več
je bilo ljudi in organizacij,
vključenih v prizadevanje za
Darkovo vozilo. Vse so Debe-
ljakovi v začetku oktobra po-
vabili na prisrčno prireditev,
ki jo je vodil sovaščan Stane
Mihelič, Darkov krušni oče
Milan Debeljak je dodal svoje
verze, vsak od sodelujočih pa
je Darku zaželel srečno vož-
njo. Šoferskega izpita še
nima, zato mu je eden od so-
delavcev akcije, nekdanji tek-
movalec v motociklizmu
Leon Pintar, zagotovil, da ga
je pripravljen vsak dan voziti
v Ljubljano, dokler se ne na-
uči voziti. Tega naj bi ga do-
bro naučili v eni od avtošol,
kar mu je zagotovil njen last-
nik in kranjski podžupan
Igor Velov. Darkov avto so
tudi blagoslovili, fant pa se je
vsem zahvalil in obljubil, da
se bo v življenju trudil doseči
kar največ.

Voziti avto je biti svoboden
To misel smo v začetku oktobra slišali v Podbrezjah, ko so na domačiji Debeljak priredili pravcato
proslavo, ko je njihov rejenec Darko dobil prilagojen osebni avto.
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PROŠPORT center, Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, 4000 Kranj
tel.: 04/ 231 02 40, www.prosport.si

Cenik: 1 ura 5,00 EUR
2 uri 9,00 EUR
3 ure 12,00 EUR
VIP zakup 100,00 EUR (3 ure, do 6 oseb)

Delovni čas: 

med delavniki od 6.30 do 23. ure

vikendi in prazniki od 9. do 23. ure. 

Za obisk savne priporočamo predhodno 

rezervacijo po telefonu 031/362-629 

oz. e-pošti: info@prosport.si. Dobrodošli!

● fitnes

● skupinske vadbe
● rekreacija za otroke od 2 let dalje
● otroške rojstnodnevne zabave
● savne
● masaža
● pedikura, manikura
● solarij

Zakaj bi Vas zeblo? Ogrejte se v naših savnah!!
V sprostitvenem delu Prošport centra
vam nudimo večjo finsko savno, ogreto
na 70 stopinj, manjšo aroma savno,
ogreto na 85 stopinj, ter infra savno,
masažni bazen s toplo vodo in prijetno
počivališče. 

Za zagotavljanje izdatnejšega potenja,
peči polivamo z vodo, ki ji dodamo 
eterično olje. Na voljo vam je tudi piling
iz piranske soli in olivnega olja.

Vzemite si čas za sprostitev ... Toplota je
ključni element dobrega počutja.
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Študentska

AEROBIKA, BADMINTON, 
BAZEN, BOWLING, FITNES, KINO, 
FLY BOX, FOTOKOPIRANJE,GLEDALIŠCE, 
KICKBOKS, KI AIKIDO, KNJIŽNICA, MASAŽA, SAVNA,
ODBOJKA, SMUCANJE, SOLARIJ, SQUASH, 
TECAJI JEZIKOV, TENIS ...

Literarni natečaj KŠK za najboljšo kratko 
prozo - glavna nagrada 400 EUR
Kulturni resor prvič v zgodovini Kluba študentov Kranj orga-
nizira Literarni natečaj za kratko prozo. Vse, ki imate nekaj
pisateljske žilice, ki imate morda že kaj napisanega v preda-
lu ali pa vas bomo k pisanju spodbudili prav mi, vabimo, da
nam pošljete svoje prispevke do 31. januarja 2010. Spreje-
mamo še neobljavljeno kratko prozo, katere avtorji so stari
najmanj 15 in največ 26 let oz. imajo status dijaka ali študen-
ta. Pošljite natisnjene in s psevdonimom podpisane prispev-
ke na naslov Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000
Kranj, s pripisom "Za natečaj"; v posebni kuverti pa na isti
naslov pošljite še svoje podatke (ime, priimek in psevdo-
nim, pod katerim ste napisali prispevek, naslov, tel. številko,
el. pošto, podatke o šolanju/izobrazbi ter datum rojstva), ki
bodo do določitve zmagovalca s strani strokovne žirije osta-
li tajnost. Več informacij (oblikovno-tehnične zahteve, potek
natečaja, razglasitev) najdete na spletni strani www.ksk.si
ali na KŠK-jevem forumu, lahko pa nam tudi pišete na 
natecaj@ksk.si (vendar prispevkov ne pošiljajte po elek-
tronski pošti!).

Pravna svetovalnica KŠK
"Vam sosed obira jabolka z vaše jablane? Se ne strinjate z
denarno globo za napačno prečkanje ceste? Vam prodajalec
noče vrniti denarja za pokvarjen radio? Potrebujete pomoč
pri sestavljanju ali izpolnjevanju uradne vloge? Vas zanima
kaj o pravu in pravnikih?" se sprašujejo v resorju za socialo
in zdravstvo Kluba študentov Kranj. Prav zato, ker imate
morda pravni problem, pa ne veste, na koga se obrniti za
nasvet, vas vabijo ob torkih med 18. in 20. uro v prostore
Kluba študentov Kranj na Glavnem trgu 20. KŠK namreč
organizira brezplačno pravno svetovalnico za študente, kjer
bodo bodoči pravniki skušali po najboljših močeh svetovati
in pomagati najti odgovore na vaša vprašanja.

Vsak mesec: v Vogu!

Prvi KŠK-jev badminton turnir sezone je potekal prejšnjo so-
boto, že 7. novembra pa prihaja drugi. V sezoni 2009/10
bodo tako ob sobotah, enkrat na mesec, potekali v rekreacij-
skem centru Vogu v Spodnji Besnici. Prijavnina za člane
KŠK znaša 4 evre, vseh turnirjev v sezoni bo osem, vse osta-
le informacije pa so na voljo na www.ksk.si pod zavihkom
šport. "Ne pozabite, da se nam lahko člani KŠK brezplačno
pridružite na badminton rekreaciji vsako sredo od 17.30 do
19. ure v telovadnici nove Ekonomske gimnazije na Zlatem
polju," sporočajo s športnega resorja KŠK in upajo, da se
bodo najbolj drzni ob sobotah pomerili tudi v Besnici. M. K.

Maja Kalan

Star sistem bonov bo na-
mreč nadomestil nov, ki bo
temeljil na mobilni tehnolo-
giji, in ga bodo prvi preizku-
sili študenti Univerze na
Primorskem. 
S 1. decembrom se bo testno
obdobje mobilne tehnologi-
je začelo na območju Uni-
verze na Primorskem, po
petih mesecih pa se ji bosta
pridružili še ljubljansko in
mariborsko območje. S po-
močjo mobilne tehnologije
bo študent v prihodnje vse
bone imel "naložene" na
svojem uporabniškem raču-
nu, ki ga bo aktiviral ob za-
četku študijskega leta, če bo
do teh seveda upravičen.
Status študenta bo moral
dokazati na info točki štu-
dentski organizacije univer-
ze, na kateri študira (v Kra-
nju na primer bo to ŠOUM),
so pojasnili v Študentski
organizaciji Slovenije (ŠOS).
S telefonom bo nato odšel v
izbrano restavracijo, ob na-
ročilu obroka v svoj telefon
vtipkal štirimestno številko,
ga prislonil ob poseben ter-
minal, pri tem pa bo sub-
vencija prenesena gostincu.

Svoj prispevek (ceno štu-
dentskega bona) bo študent
poravnal v restavraciji z go-
tovino ali kartico, tako kot
vsi ostali gostje. 
"Čakalnih vrst ne bo več, od-
padejo stroški najema pros-
torov za prodajo bonov, štu-
dentom pa denarja ne bo
treba zalagati vnaprej," so
prednosti našteli v ŠOS. Ko-
liko natančno bo sistem stal,
niso znali povedati, ocenju-
jejo pa, da okoli 350 tisoč ev-
rov na leto, saj je v pogodbi
cena opredeljena s posa-
mezno transakcij (7 centov).
Pri tem so se že pojavili očit-
ki o možnostih zlorabe. Jer-
nej Vrtovec, predsednik pod-
mladka N.Si, Mlade Sloveni-
je (MSi), meni, da je sistem
drag, nepraktičen in odprt za
zlorabe. "Kaj pa, če v gostilni
ne bo signala, ali pa bo štu-
dentu zmanjkalo baterije?"
opozarja Vrtovec. Po njegovo
je bil ponudnik sistema Mar-
gento izbran le zato, ker je
šlo za hčerinsko podjetje Ul-
tre, znane po solastništvu
ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Gre-
gorja Golobiča. Na ŠOS-u
očitke zanikajo in pravijo, da
je edino Margento ponujal

rešitev, ki je bila po meri
ŠOS-a in študentov. V po-
godbo z Margentom so sicer
vnesli tudi protikorupcijsko
klavzulo, kot so poudarili, pa
lahko po 15-mesečnem test-
nem obdobju od pogodbe
brez posledic tudi odstopijo.
Golobič obtožbe, da je bil
razpis pisan na kožo Ultrine-
mu hčerinskemu podjetju,
zanika in poudarja, da sam
nikoli od posla ni imel nič. Iz

Ultre pa so še isti dan, ko je
bila pogodba med ŠOS in
Margentom podpisana, jav-
nosti sporočili, da podjetje ni
več v njihovi lasti. Kot razlog
za to odločitev so navedli
"medijsko in politično go-
njo" zoper družbe iz skupine
Ultra, ki "v praksi dejansko
pomeni omejevanje in one-
mogočanje z ustavo zajamče-
ne svobode gospodarske po-
bude".

Študentski dober 
tek s telefonom
Papirnati študentski boni se bodo predvidoma prihodnje leto dokončno poslovili. Z njimi pa tudi 
vrste pred prodajalnami bonov, predhodno načrtovanje, katere restavracije bi obiskali, pa tudi 
vnaprejšnje plačevanje. 

Nace Fock

Ob sobotah privrejo na dan
brezplačniki. Sicer križanke
v njih med tednom pridno
rešuje že večina potnikov
Slovenskih železnic, a svoj
slavospev časopisje doživlja
prav ob sobotah. Tedaj se
mesto, še posebej pa gostin-
ski obrati, napolnijo z ljud-
mi vseh velikosti, starosti,
barv, oblik itd. Niti najmanj
ne gre pričakovati, da bo
kvaliteta "sobotopisja" s ka-
terega koli aspekta (če sploh
s katerega) dosegala "delo-
vnotedensko pisanje", pa ne
da bi slednje bilo kaj preveč
odlično. Ciljati na velike so-
botne množice s prispevki,
ki zahtevajo od bralca mo-
ralni čut, razgledanost in,
bog obvaruj, pismenost, bi
bilo naravnost perverzno,
kaj šele uporabljati latinske
izreke. Bistroumni bralci,
the happy few, naj mi opro-
stijo vsebino pričujoče ko-
lumne, vsi ostali, ergo, veli-
ka večina, pa le naslov, ki ga
ne razumejo.
Dobršen del bralstva ljud-
skih časnikov, lokalnih tro-
bil in glasil je nagnjen h kva-

zimoraliziranju, pravim "kva-
zi", saj obletnica prostovolj-
nega gasilskega društva pač
ne zahteva moralne sodbe
(le piknik, ki ji sledi, more-
biti), zimzelene občinske
floskule pa si je niti ne za-
služijo. Pravim "kvazi", ker
"leta sedeminšestdeset sem
z lastnimi rokami nosil
opeko za pet kovačev na
uro" in "če bi bili tile štu-
denti v JNA, bi vedeli" nista
moralni sodbi. Nadalje je
kupec zelenjave in mesa za
juho, ki je pravkar pokonzu-
miral "takratkega" v enem
izmed biserov kranjskega
gostinstva, v svojem bistvu
utilitarist. Ne v filozofskem
smislu (ne filozofskega ne
smisla mali svet ne zahte-
va), marveč v mejah ome-
njenega malega sveta. Pros-
tovoljstvo je namreč korist-
no (je brezplačno za delo-
dajalca), župan je tudi kori-
sten (sem ter tja skuha go-
laž, če ne on, pa njegov pro-
tikandidat, in da je proti-
kandidat, mora biti tudi
kandidat, torej je koristen),
časopis je tudi koristen (do-
ber časnik dobro gori). Štu-
dentje s tega vidika nismo

koristni. Predvsem veliko
pojemo (eventuelno lahko
obveljata obe enakopisnici),
popijemo, veliko spimo, ti-
čimo med knjigami in se
pritožujemo (ker nismo do-
živeli niti leta sedeminšest-
deset niti JNA, kakopak!).
In nenazadnje, dobršen del
obravnavanega bralstva je
imun na tisto, kar je za ne-
katere izmed nas dar in pre-
kletstvo. Pouprečna (ne)pis-
menost slounične napake
postaulanje vejc in slog so-
botnih brezplačnikou, kate-
re z užitkam tudi sam preči-
tam na stranišču. Ampak,
bodimo ljudski, vsi pač ne
morejo imeti doktorata zna-
nosti ali pa obvladati velike
začetnice.
Postavlja se torej vprašanje:
čemu si tolikanj dajemo
opravka s "študentsko pro-
blematiko", ki je ali pred-
met zgražanja ljudi, ki so
nazadnje držali v rokah
knjigo leta šestinpetdeset
(France Bevk: Pestrna), ali
sočutnega dociranja onih,
ki so že vse doživeli, videli,
slišali, utrpeli, naredili, iz-
gubili, zgradili, porušili,
napisali, prebrali? Zakaj

mešamo štrene z oglasi za
literarne natečaje, vožnje z
balonom, odbojko na miv-
ki, zbiranje starega papirja,
namesto da bi prijeli za
kramp in lopato (ter srp in
kladivo)? In kaj nam poma-
ga iti se vedno lačne hrane
(študentski boni) ter denar-
ja (študentsko delo) in udo-
bnega življenja (status štu-
denta do onemoglosti), pi-
sune in boheme ("h" se ne
izgovarja ...) (literarni nate-
čaj tule zraven), popotnike
ter avanturiste (Erasmus),
študentske funkcionarje?
Zaradi odličnih honorarjev
verjetno ne. Zaradi medij-
ske slave še manj. Zaradi
množic študentov, ki berejo
"sobotnike" - ne upam si tr-
diti. Zaradi tistih nekaj bral-
cev, ki izrazijo strinjanje,
majčkeno nostalgije, ki iz-
pustijo osebne izkušnje iz-
pred petdesetih let, kadar
govorijo o dandanašnjem
študiju - precej verjetneje.
Sploh pa zaradi čedne meri-
ce cinizma, ki se vedno pri-
leže - avtorju in zgoraj ter
pravkar omenjenim. Ki so
med drugim tudi razumeli
naslov.

Metakolumna
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Nagradna križanka
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Veste, zakaj je 31. oktober izbran za svetovni dan
varčevanja? Mogoče vam odgovor kdaj koristi pri
vašem konjičku. Torej. Leta 1924 se je 31. oktobra
v Milanu zbralo 350 predstavnikov več kot 700
hranilnic iz 27 držav. Na tem zboru so ustanovili
Mednarodni inštitut za varčevanje in takrat je bila

sprejeta odločitev, da se 31. oktober praznuje kot
svetovni dan varčevanja. Na srečanju je bila za-
pisana misel: "Delo in varčevanje sta najmočnejša
dejavnika na poti k blaginji napredka in dostojanstva
vsakega posameznika in družbe kot celote." 
Pomenljivo tudi za današnji čas.

V Gorenjski banki bomo trem izžrebanim
reševalcem gesla križanke poklonili
denarne nagrade:
1. nagrada: 100,00 EUR
2. nagrada: 75,00 EUR
3. nagrada: 50,00 EUR 

In trem praktične nagrade.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavlje-
no iz črk iz oštevilčenih polj in vpisano 
v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah
do srede, 11. novembra 2009, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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Zanimivosti 
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Župnija Kranj je ne-
dolgo nazaj gostila škofa
msgr. Benjamina Marca z
Madagaskarja iz škofije Fa-
rafangana. "Naša škofija
leži na jugovzhodu in zaje-
ma dve najrevnejši regiji na
otoku. Zaradi tega me pre-
cej boli srce. Ko sem bil leta
2006 posvečen v škofa, je
ta župnija praznovala pet-
desetletnico. Tedaj smo se
odločili, da bomo poskušali
prebivalcem čim bolj poma-
gati s poglabljanjem vere,
izobraževanjem in tudi ma-
terialnimi dobrinami," je
povedal msgr. Benjamin
Marc, ki je bil že večkrat v
Sloveniji, Kranj pa je obis-
kal prvič. Na Madagaskarju
delujejo slovenski misijo-
narji, med njimi je tudi Ja-
nez Krmelj, ki je obiskal
Kranj skupaj s škofom. "V
Kranju sem bil kaplan tri
leta. Leta 1988 sem odšel v
misijon na Madagaskar.
Naša evangelizacija sloni
na praksi, pomagamo lju-
dem v slabih socialnih raz-
merah. Najbolj si prizade-

vamo za razvoj zdravstva,
šolstva, za vsesplošen raz-
voj podeželja in za boljšo
cestno infrastrukturo. Ne bi
pa ničesar dosegli, če ne bi
imeli pomoči iz Slovenije;
neposredno nam pomaga
katoliška cerkev in številni

posamezniki s prostovoljni-
mi prispevki, za kar se jim
ob tej priložnosti iskreno
zahvaljujem," je povedal Ja-
nez Krmelj.
Škof je imel pred misijon-
sko nedeljo v cerkvi sv.
Kancijana tudi mašo. "S

tem čutimo neko poveza-
nost z našim nekdanjim ka-
planom Janezom, ki deluje
v njegovi škofiji, pa tudi z
misijonsko dejavnostjo in
slovenskimi misijoni," je
dejal kranjski dekan in pre-
lat Stanislav Zidar.

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU NOVEMBRU 
ZA MERCATOR CENTER KRANJ PRIMSKOVO
6., 13., 20., 27. novembra ob 17. uri: 
OTROŠKE DELAVNICE
Različne ideje bodo sprožale otroško kreativnost.

7., 14., 21., 28. novembra ob 9. uri: 
EKOLOŠKA TRŽNICA

3. in 17. novembra ob 10 uri: 
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
Kmetje bodo razstavljali in prodajali 
kulinarične dobrote slovenskih kmetij

7. november ob 17. uri: 
ZAKLJUČNO ŽREBANJE HELLMANS
Zaključno žrebanje s kulturnim programom

8. november ob 10. uri: 
MERCATORJEV HARMONIKAR 2009
Tekmovanje harmonikarjev za naziv 
Mercatorjev harmonikar, 
najboljši trije pa se potem uvrstijo v finale.

14. novembra med 10. in 13. uro 
in med 14. in 18. uro: 
UMKOVANJE

Lahko boste prisluhnili tudi Damjani
Golavšek.

21. novembra ob 10. uri: 
DOMAČA ZABAVA V MERCATORJU

Ponudili vam bodo pečenice s kislim zeljem,
zabaval vas bo glasbeni trio, medtem 
ko bodo otroci ustvarjali v kreativni delavnici.

27. in 28. novembra od 10. ure dalje: 
PRAZNIK KRUHA

Na stojnicah bo razstava kruha s pečatom,
kupci bodo lahko kupovali izdelke 
grosupeljske pekarne z desetodstotnim 
popustom, otroci pa bodo ustvarjali v otroški
delavnici.

Vsako soboto od 9. do 14. ure:

EKOLOŠKA TRŽNICA

Od avgusta do novembra bo v Kranjskem glasu,
Kranjčanki, Jeseniških in Deželnih novicah na
vsakem celostranskem Mercatorjevem oglasu
objavljen kuponček s številko. To številko
izrežite in jo prilepite na kartonček, ki ga boste
našli v Mercatorjevih prodajnih centrih Savski
otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Zbrati
morate številke od 1 do 4. Ko boste novembra
prilepili še zadnjo številko, kartonček oddajte 
v nabiralnike v omenjenih Mercator centrih. 
Decembra bomo izžrebali 48 srečnežev, ki bodo
januarja 2010 z nami odšli na enodnevni izlet. V
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Potok Belca je tudi nevaren
Bralca Gorenjskega glasa, krajana Predoselj zanima, kdaj
bodo odgovorni izpolnili obljubo in rešili problem presihajo-
čega potoka Belca, ki teče skozi vas. "To, da potok presiha v
svojem spodnjem delu (od vasi Suha proti vasi Predoslje), je
po mnenju stroke naravni pojav. Potok ponikne zaradi struk-
ture tal in v ta naravni pojav ni dopustno posegati zgolj zara-
di prepričanja ljudi, da potok mora teči skozi vas. Pojavil pa
se je resen varnostni problem. Nekateri požiralniki oziroma
mesta, kjer potok ponikne, so tako veliki, da lahko vanje pade
otrok, celo odrasel človek; v zvezi s tem pa smo se v KS Pre-
doslje in pristojni v kranjski občini že lotili načrta sanacije in
upam, da ga bomo lahko izpeljali že v začetku prihodnjega
meseca. Realizacija je odvisna od vodostaja potoka in more-
bitnih zadržkov inšpekcijskih služb. Ponore bomo poskušali
zamašiti z naravnimi materiali," je razložil Danilo Šenk, pred-
sednik Krajevne skupnosti Predoslje. S. K. 

Msgr. Benjamin Marc, Stanislav Zidar in Janez Krmelj I Foto: Tina Dokl

Hvaležni za pomoč 
iz Slovenije
Kranjsko župnijo sta obiskala škof msgr. Benjamin Marc z Madagaskarja in misijonar Janez Krmelj. 

Ne zamudite celodnevnega novembrskega MARTINOVANJA (od 5. do 15. novembra) 
in tradicionalnega kranjskega Zimskošportnega sejma (od 19. do 22. novembra) 
v garažnih prostorih Mercatorja.
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Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 20.00 ure, nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure 

V Bibi že prevladujejo modni jesenski trendi
V Mercatorju na Primskovem je tudi trgovina Biba. Istoimensko podjetje se ukvarja z maloprodajo oblačil v
svojih trgovinah in veleprodajo nekaterih blagovnih znamk. Specializirani so predvsem za otroška oblačila.
Znotraj Bibe je tudi s.Oliver. Biba je kot blagovna znamka navzoča na kranjskem trgu že več kot dvajset let. 
V njihovi ponudbi izstopajo predvsem otroške in najstniške kakovostne blagovne znamke oblačil Bali,
Esprit, ženske pa pri njih lahko izbirajo med bogato ponudbo blagovne znamke Keny'S. Omenjena linija je
namenjena ženskam po tridesetem letu, opažajo pa, da se stranke zadovoljne vračajo.
Bali je namenjen najstnikom in otrokom do 16 let. Ta trenutek imajo na izbiro pestro izbiro trenirk in pižam,
kar je lahko primerno decembrsko darilo. Kakovost in cena pa sta pri blagovni znamki Esprit v zelo dobrem
sorazmerju. Znamka je namenjena otrokom in najstnikom med osmim in šestnajstim letom, gre pa za otroško
blagovno znamko, ki jo najdete samo pri njih. Odkar so otroško ponudbo s.Oliver oblačil obogatili (so tudi
edini blagovni zastopnik omenjene blagovne znamke na Gorenjskem), je obisk trgovine še toliko zanimivejši.
Na njihovih prodajnih policah že najdete trendovske artikle modnih barv jesensko-zimske kolekcije s.Oliver,
ki je namenjena mladim od nič do 16 let. Izbirate lahko med aktualnimi artikli za to obdobje.
Zveste kupce v Bibi nagradijo s stimulativno kartico. Zbirate žige in ste ob nadaljnjih nakupih deležni popustov.
Nudijo tudi možnost nakupa na več obrokov s plačilnimi karticami. 

MERCATOR CENTER PRIMSKOVO: TEL. 04/23 42 000

Ženske številke do 46

Nogavice za mrzle večere
in mlade nadobudneže
Tople jesenske barve so preplavile tudi letošnjo novo
kolekcijo nogavic. Zato si popestrite vaš stil z zanimivi-
mi in pestrimi vzorci, ki jih lahko izbirate v naši trgovini.
Pri nas že lahko dobite tople nogavice za mrzle večere
- tako za odrasle kot tudi male nadobudneže v prelepih
barvnih kombinacijah. 
Hkrati poteka v naši trgovini akcija različnih desorti-
ranih nogavic po enotni ceni 1,99 evra.
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Da v nesreči ne bi ostali sami
Občina Kranj je bila gostiteljica letošnjega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje je še kako 
pomembno, saj izjemna pokrajinska raznolikost Slovenije povečuje možnost naravnih in drugih nesreč, ki imajo za posledico veliko materialno škodo,
ogrožajo pa tudi naša življenja. I Besedilo: Vilma Stanovnik

Na tekmovanju v Kranju se je pomerilo trinajst najboljših ekip z regijskih tekmovanj, 
ekipe pa so predstavile tudi možnost zagotavljanja prve pomoči ob različnih množičnih
prireditvah. I Foto: Gorazd Kavčič

Obiskovalci prireditve so pri delu poleg ekip Civilne zaščite in Rdečega križa lahko 
opazovali tudi jamarje in gasilce, poleg svojega dela pa so jim prikazali tudi zanimivo
opremo. I Foto: Gorazd Kavčič

Preverjanje znanja in usposobljenosti je potekalo na štirinajstih lokacijah v Kranju, 
med drugim tudi v nakupovalnem centru Qlandija, kjer si je prireditev ogledalo veliko
obiskovalcev. I Foto: Vilma Stanovnik

V trgovskim centru so člani OZRK Kranj pripravili delavnico za obiskovalce 
iz temeljnih postopkov oživljanja, prav tako pa so poskrbeli za meritve tlaka in sladkorja. 
I Foto: Vilma Stanovnik

Ob tekmovanju so organizatorji želeli delo Civilne zaščite in Rdečega križa
približati domačinom, zato so pri RK pripravili tudi lično stojnico z informativnim 
gradivom. I Foto: Gorazd Kavčič

Do nesreče lahko pride tudi pri adrenalinskih športih in celo na otroškem igrišču. 
Mladi so se na Pungertu preizkusili v znanju različnih veščin in tudi hoja po vrvi je bila
ena od njih. I Foto: Gorazd Kavčič




