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Dediščina Kranja 
za veliko znanja
Pred kratkim sta Mestna
občina Kranj in Zavod za tu-
rizem Kranj izdali brošuro
Dediščina Kranja za veliko
znanja.

Živali veliko, 
domov premalo
Nesterilizirana mačka ima v
enem letu tudi tri legla, v po-
sameznem leglu je lahko
celo devet mladičev. Društvo
za zaščito živali Kranj poziva
ljudi s sloganom Steriliziraj,
kastriraj, posvajaj.

Na festivalu 
praženega krompirja
Tudi ekipa Mestne občine
Kranj se je udeležila svetov-
nega festivala praženega
krompirja v Ljubljani.
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Nastopilo več kot 
štiristo karateistov
Karate klub Kranj je minulo
soboto v Športni dvorani na
Planini pripravil 10. medna-
rodno odprto prvenstvo Slo-
venije.

Končno drsajo
doma

Med tistimi, ki so najtežje čakali
led na kranjskem drsališču, so
mladi člani Drsalnega kluba Kranj,
med katerimi je že kar nekaj
uspešnih umetnostnih drsalcev.
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Vse pomembne 
obljube so 
izpolnjene

Po slabih štirih letih, odkar je prvi mož
kranjske občine, je župan Damijan Perne
prepričan, da je večino obljub izpolnil.
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Vilma Stanovnik

Kranj - S simboličnim od-
kritjem table sta župan
Mestne občine Kranj Dami-
jan Perne in Stane Remic iz
Cestnega podjetja Kranj
prejšnji teden naznanila za-
četek del pri projektu, ki so
ga poimenovali 3 stolpi. 
Gre namreč za obnovo in
opremljanje treh stolpov v
srednjeveškem mestnem
obzidju Kranja, ki jim bodo
skušali čim prej vdahniti
življenje, saj bo stolp Škrlo-
vec namenjen predvsem in-
termedijski umetnosti (In-
termedijski center Penta-
gon), Stolp na Pungertu
(Kehica) bo namenjen kul-
turni vzgoji otrok in mladi-
ne, poleg njega pa bo bodo
simbolno uredili ploščad z

nekdanjim obrambnim stol-
pom. Še en stolp bodo obno-
vili v podaljšku gradu Khisl-
stein (Turnc), stolp valjaste
konstrukcije pa bo name-
njen projekcijam, koncer-
tom in ostalim kulturno
umetniškim dogodkom.
Vrednost projekta je blizu
dva milijona evrov, večino
denarja pa je namenskih
sredstev EU za kohezijsko
politiko, ki so bila odobrena
že v začetku letošnjega leta. 
"Gradnja treh stolpov naj bi
se sicer že začela, vendar pa
so se pojavile težave zaradi
sestave tal, ki je precej raz-
nolika. Zaradi geoloških
raziskav je prišlo do za-
ostanka, sedaj pa so prva
dela stekla," je ob začetku
prenove povedal kranjski
župan Damijan Perne.

Trije stolpi 
dočakali obnovo
Prejšnji teden se je vendarle začela obnova treh
še vedno ohranjenih stolpov v kranjskem 
srednjeveškem obzidju.Mateja Rant

Razstava, ki jo je pripravila
Marjana Žibert iz Gorenj-
skega muzeja v sodelovanju
z upokojeno profesorico
Ljubo Brajnik, prikazuje do-
godke in ljudi, ki so zazna-
movali kranjsko gimnazijo
od njene ustanovitve v letu
1810 pa do danes. V dvesto
letih, so spomnili ob odprtju
razstave, so na kranjski gim-
naziji skupaj našteli skoraj
11 tisoč maturantov.
"Leto 1810 je bilo izjemno
leto za Kranj. Z ustanovitvi-
jo gimnazije je v nekaj me-
secih postal iz malo večje
vasi pravo mesto. Obenem
pa je bil to praznik za vso
Gorenjsko," je poudaril rav-
natelj kranjske gimnazije
Franci Rozman. Tudi zato
so praznovanju dvestoletni-
ce namenili kar celo leto, in
sicer se je začelo že z veli-
kim božičnim koncertom v
Cankarjevem domu decem-
bra lani. Minuli teden je iz-
šla obsežna monografija
Gimnazija Kranj 1810-2010
avtorja Valentina Pivka,
praznovanje pa nadaljujejo s
četrtkovimi pogovori, v okvi-
ru katerih gostijo znane
gimnazijce. Vrhunec bo
predstavljala slovesna aka-
demija, ki jo bodo 15. okto-
bra pripravili na Brdu. 
V sklop dogodkov ob praz-
novanju sodi tudi zgoraj
omenjena razstava, ki so jo

odprli minulo sredo, ogle-
dati pa si jo bo mogoče do
14. oktobra. Po besedah av-
torice Marjane Žibert iz Go-
renjskega muzeja sta jo
skupaj s profesorico Ljubo
Brajnik zasnovali kronolo-
ško, tako da sta prikazali
razvoj gimnazije od ustano-
vitve do danes. V vitrinah
sta posebej predstavili tudi
originalne dokumente iz
posameznih obdobij, kot so
fotografije in šolske kroni-
ke. "Skozi razstavo lahko

med drugim spremljamo
pomen kranjske gimnazije
v vsakokratni državi, obe-
nem pa sva zbrali utrinke iz
vsakdanjega dogajanja na
gimnaziji ter maturantske
šege in navade," je razložila
Marjana Žibert in dodala,
da je bila gimnazija vsesko-
zi ponos občine, zato so za-
njo namenjali tudi precej
sredstev. Tudi kranjski žu-
pan Damijan Perne se je
strinjal, da je Gimnazija
Kranj ena od mestotvornih

ustanov, na katero smo lah-
ko še danes najbolj ponos-
ni. "O tem ne pričajo le zgo-
dovinska dejstva, pač pa
tudi številne generacije in-
telektualcev, umetnikov in
znanstvenikov, ki so delček
Kranja ponesli po vsem sve-
tu," je poudaril župan in do-
dal, da verjame, da se bo ta
trend nadaljeval. Zagotovilo
vidi tudi v tem, da je kranj-
ska gimnazija od lani ena
od treh gimnazij v Sloveniji
z mednarodno maturo.

V okviru prireditev, s katerimi bodo zaznamovali dvestoletnico gimnazijskega šolstva v
Kraju, so odprli tudi razstavo o zgodovini gimnazije. I Foto: Tina Dokl

Gimnazija skozi dve stoletji
Ob dvestoletnici gimnazijskega izobraževanja na Gorenjskem so v avli občine odprli razstavo 
o zgodovini kranjske gimnazije.

Stane Remic iz Cestnega podjetja Kranj in župan Damijan
Perne sta z odkritjem table simbolično naznanila začetek del.

Kranj

Javna razgrnitev OPN
V prostorih Mestne občine Kranj od 6. septembra naprej po-
teka javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta
(OPN). Ogledati si jo je moč ob ponedeljkih, torkih in četr-
tkih med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro ter ob pet-
ih med 8. in 13. uro. Razgrnitev se bo končala 6. oktobra. "Te
dni so bile organizirane javne obravnave, pripravili pa smo
tudi zloženko," je povedal župan Damijan Perne. Pripombe
na razgrnjena gradiva je moč dati pisno v času in na mestu
javne razgrnitve ali poslati na naslov Mestne občine Kranj s
pripisom "Pripombe na javno razgrnitev OPN MOK." V. S.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Kranj je mesto, ki
ima bogato kulturno in zgo-
dovinsko ponudbo, izdelani
pa so tudi programi, ki zares
kvalitetno zaposlijo učence
preko celega dneva. Zato je
zloženka namenjena pred-
vsem šolam, saj želimo
Kranj ponuditi za organiza-
cijo kulturnih, naravoslov-
nih in tehniških dni. Poslali
jo bomo na vse šole, kajti
mislim, da so tudi mladi po-
membni obiskovalci oziro-
ma turisti, ki si jih v naši ob-
čini želimo prav tako kot vse
ostale," je ob predstavitvi
brošure povedal kranjski žu-
pan Damijan Perne.
Brošura je namreč nastala s
sodelovanjem skupine pred-
stavnikov društev, kulturni-
kov in šolnikov, ki so pripra-

vili različne programe, pri-
merne za šolske skupine.
"Na Zavodu za turizem smo
ob pomoči Magde Zore z
Gorenjskega muzeja in Pe-
tre Kejžar Puhar oblikovali
tematsko opredeljene pro-
grame, ki jih je možno obo-

gatiti z animacijo. Sestavljeni
so tako, da ustrezajo časov-
nim zahtevam šol, med se-
boj pa jih je moč tudi kom-
binirati," pravi direktorica
Zavoda za turizem Kranj
Natalija Polenec in pojas-
njuje, da pri projektu poleg

Gorenjskega muzeja in Pe-
tre Kejžar Puhar sodelujejo
še KUD Predoslje, DKV Va-
gant, KC Krice Krace in
Plesna šola Qulenium, ak-
tivno pa so pri pripravi po-
magali tudi pri kranjskem
Zavodu za šolstvo.
Tako je nastalo šest progra-
mov: Kulturni dan s Prešer-
nom, Etno je fletno, Danes
sem slikar, Tudi življenje je
gledališče, Izumi iz prete-
klosti za prihodnost in Spo-
znajmo naravo, živimo zdra-
vo. Brošuro so že predstavili
na regijskem srečanju rav-
nateljev osnovnih šol, šol s
prilagojenim programom,
Zavodov, Glasbenih šol in
Ljudskih univerz, Zavod za
turizem Kranj pa jih bo te
dni razposlal še po vseh vrt-
cih ter osnovnih in srednjih
šolah po Sloveniji.

Vabi jih dediščina Kranja 
Pred kratkim sta Mestna občina Kranj in Zavod za turizem Kranj izdala brošuro Dediščina Kranja za
veliko znanja, v njej pa predstavljajo bogat program za organizacijo kulturnih, naravoslovnih in 
tehniških dni za vrtce in šole.

Vilma Stanovnik

Kranj - Namen knjižice z na-
slovom Prostočasne dejav-
nosti je mladim in njihovim
staršem na enem mestu po-
nuditi kar največ informacij
za kakovostno preživljanje
prostega časa. 
Naj gre za šport, kulturo ali
različne delavnice, večina
informacij je zbranih na kar
97 straneh ponudbe različ-
nih društev, klubov, šol, 
izobraževalnih centrov in
vseh ostalih, ki se trudijo, da
bi mladi našli primerne ak-

tivnosti v prostih popoldne-
vih in vikendih. 
"V zloženki, ki je zanimiva
tako oblikovno kot vsebin-
sko, je zbranih vrsto dejav-
nosti, saj si želimo naši mla-
dini omogočiti kvalitetno
preživljanje prostega časa.

Koristna je tako za otroke
kot nas starše," je ob izidu
letošnje knjižice povedal
kranjski župan Damijan
Perne in dodal, da je ukvar-
janje s prostočasnimi aktiv-
nostmi dobra naložba v naše
zdravje, um in še kaj.

"Kljub temu da smo pripra-
vili obsežno knjižico, v kate-
ri je zbrana večina pros-
točasne ponudbe v naši ob-
čini, si pri pripravi nove bro-
šure želimo, da programe
približamo po še dostopnej-
ših cenah, saj želimo, da si
jih otroci izberejo po svojih
željah. Res, da je v osnovno-
šolskih programih zajeto
marsikaj, vendar pa se šol-
ski programi žal izvajajo v
precejšnji časovni stiski,
zato mnogokrat ni prostora
za dejavnosti, ki jih pred-
stavlja naša knjižica," pravi
vodja oddelka za družbene
zadeve pri MO Kranj Uroš
Korenčan in dodaja, da tudi
med šolskim letom pričaku-
jejo nove zanimive ponudbe
s strani izvajalcev. Te bodo
nato sproti uvrščali na splet-
ne strani občine. 

Knjižica za prosti čas
Pri Mestni obči Kranj so letos že drugo leto pripravili zanimivo knjižico, 
v kateri je zbranih večino prostočasnih dejavnosti za otroke in mladino.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Osmega septembra
je bila zadnja redna seja Sve-
ta Mestne občine (MO)
Kranj pred lokalnimi volit-
vami. Svetniki so potrdili
starega - novega direktorja
Osrednje knjižnice Kranj
Viljema Lebana, za vršilko
dolžnosti direktorice Go-
renjskega muzeja so imeno-
vali Marijo Ogrin. Sprejeli
so Odlok o koncesiji za ob-
stoječo dvosedežnico
Bauhenk-Gorenja Sava,
umaknili pa so Odlok o
spremembah in dopolnitvah

Odloka o ureditvi in varnosti
cestnega prometa v Mestni
občini Kranj, ki naj bi ga
sprejeli po hitrem postopku.
Spremembe v odloku se na-
našajo na širitev peš cone iz
Maistrovega trga na križišče
Gregorčičeve ulice in ceste
Slovenski trg - mimo Globu-
sa ter na Vodopivčevo ulico,
a ker so po mnenju večine
svetnikov še premalo dore-
čene, so točko naknadno
umaknili. 
V prvi obravnavi je bil spre-
jet Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazi-
dalnem načrtu območja Šol-
ski center Zlato polje. Doku-
mentacija za javno obravna-
vo tega prostorskega doku-
menta je v pripravi, razgrni-
tev bo predvidoma oktobra.

Svetniki so v drugi obravna-
vi sprejeli Odlok o občin-
skem lokacijskem načrtu
območja Britof jug, prostor-
ska rešitev pa v večji meri
predvideva individualne sta-
novanjske stavbe in stavbe v
nizu. 
V MO Kranj bo začel delova-
ti Svet za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin, ki bo na-
menjen varstvu pravic upo-
rabnikov javnih dobrin v
razmerju do izvajalcev de-
javnosti gospodarskih jav-
nih služb. V Svetu bo sedem
članov, ki jih bo imenoval
Svet MO Kranj. 

Svetniki so sprejeli Sklep o
delni povrnitvi stroškov vo-
lilne kampanje za lokalne
volitve 2010 v MO Kranj.
Seznanili so se tudi z Nad-
zornim poročilom o pravil-
nosti in smotrnosti porabe
finančnih sredstev javnega
naročila rekonstrukcije pod-
ružnične šole v Žabnici ter
gradnje prizidka (telovadni-
ce v prvi fazi). "Predmet po-
godbe se je spreminjal. Če
je šla prvotna pogodba na
mestni svet, bi morale tudi
vse spremembe in dopolnit-
ve na mestni svet," je pove-
dal član Nadzornega odbora
Marjan Gantar in opozoril,
da bi bila gradnja lahko bolj
racionalna. Poročilo Nad-
zornega odbora bodo poslali
na ministrstvo za finance. 

Sestali so se zadnjič 
v tem mandatu
V tem mandatu je bilo 39 rednih in štiri izredne
seje mestnega sveta ter 905 vprašanj in pobud
svetnikov. 

V letošnjem maju je Mestna
občina Kranj odprla Medi-
acijsko središče Kranj, kjer
lahko njeni občani, pa tudi
drugi, rešujejo medsebojne
konflikte in spore. Za Mest-
no občino Kranj izvaja pro-
grame s področja mediacije
Inštitut za mediacijo Con-
cordia, in sicer na vseh po-
dročjih, kjer lahko pride do
spornih razmerij.
Kdo se lahko udeleži medi-
acije? Tako občani Mestne
občine Kranj kot drugi pre-
bivalci Slovenije ali tujci.
Namenjena je fizičnim in
pravnim osebam zasebnega
in javnega prava.
V katerih zadevah je medi-
acija primerna? V vseh za-
devah, kjer prihaja do spo-
rov: gospodarski spori, civil-
ni spori, sporna razmerja ob

razvezi zakonske zveze ali
razpadu zunajzakonske
skupnosti (varstvo in vzgoja
otrok, stiki, preživnina, deli-
tev premoženja), sosedski
spori, dedni spori, spori iz
delovnega razmerja, pa tudi
konflikti v športnem druš-
tvu, med stanovalci v bloku
ali na primer v šoli.
Kako mediacija poteka? Me-
diacijo vodi eden ali dva me-
ditorja, ki sta usposobljeni
osebi za vodenje mediacij-
skega procesa. Mediatorjeva
vloga je nepristranska, ne
postavlja se na nikogaršnjo
stran, ne predlaga ali vsilju-
je svojega videnja ali rešitev.
Zagotavlja varen prostor,
kjer lahko udeleženci povejo
svoje mnenje, izrazijo potre-
be in želje, ter jih usmerja
proti rešitvi, ki bo zadovolji-

la vse vpletene. Mediacija je
popolnoma zaupna, kar po-
meni, da vse ostane med
njenimi udeleženci. 
Kaj je namen mediacije? Re-
šiti aktualen problem oziro-
ma spor in tudi vsa morebit-
na druga odprta sporna
vprašanja, pri tem pa ohra-
njati dober odnos med ude-
leženci. Mediator ob za-
ključku napiše sporazum, ki
ga udeleženci podpišejo.
Koliko časa traja mediacija,
kdaj je spor rešen? Mediaci-
ja lahko traja tudi samo eno
srečanje, navadno pa je po-
trebnih več srečanj v traja-
nju približno ene ure in pol.
Srečanja si sledijo razmero-
ma hitro, tedensko ali na
štirinajst dni. Mediacija se
zaključi s podpisom spora-
zuma.

Kaj, če se spor ne reši? Gle-
de mediacijskega postopka
zaupnost ostaja, spor pa se
lahko rešuje po drugih po-
teh.
Koliko stane? Mestna obči-
na Kranj se je odločila, da bo
do 31. decembra 2010 medi-
acijo ponujala popolnoma
brezplačno, ne glede na šte-
vilo in trajanje srečanj.
Kako se prijavim? Preko tele-
fona (Inštitut za mediacijo
Concordia - 01/530-98-91,
Mestna občina Kranj 04/237-
31-21), po elektronski pošti
(info@mediacija.net, medi-
acija.kranj@concordia.si,
mediacija@kranj.si) ali oseb-
no v prostorih Inštituta za
mediacijo Concordia na Du-
najski 421 v Ljubljani oziro-
ma v prostorih Mestne obči-
ne Kranj.

Mediacijsko središče Kranj - brezplačna
pomoč pri reševanju sporov

Lastnik kina Storžič, Art center Kranj, mora 
v občinski proračun vrniti 70 tisoč evrov, ki so
bili porabljeni protipogodbeno za obnovo 
dvorane v Storžiču. Svetniki so sklep sprejeli 
z 18 glasovi za, 2 proti in 7 vzdržanimi. 

"Ne pozabite tudi na aktivnosti, ki jih v knjižici
ni: vzpon na katerega od bližnjih hribov, tek ali
sprehod po Udin Borštu ali pa ogled katere 
od gledaliških predstav," svetuje župan Damijan
Perne.
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Vilma Stanovnik

V štirih letih županovanja
ste v Kranju uspeli uresniči-
ti kar nekaj stvari, ki ste si
jih zastavili. Na katere do-
sežke ste najbolj ponosni?
"Morda ni najbolj vidno,
vendar je zame zelo po-
membno dejstvo, da se je v
Kranju spremenil odnos do
tega, kaj je resnično nujno
potrebno narediti za življe-
nje v občini. Zagotovo sem
ponosen na to, da smo obr-
nili filozofijo črpanja evrop-
skih sredstev. Do mojega
prihoda Kranj ni dobil niti
evra evropskih sredstev, mi
pa smo pripravili številne
projekte in med njimi s kar
nekaj pomembnimi tudi
uspeli. Pomembno se mi
zdi tudi, da smo začeli pov-
sem drugače gledati na ko-
munalno infrastrukturo, ve-
liko je bilo narejenega, da se
ta v Kranju izboljša. Mislim,
da bo moj naslednik dobil
veliko boljše temelje za delo,
kot sem jih dobil sam. Prav
tako smo se veliko posvečali
sociali, saj smo poskrbeli za
brezdomce, ki imajo svoje
zatočišče, velik poudarek pa
smo dali tudi reintegraciji
odvisnikov v svoje okolje.
Tudi če vprašate ravnatelje,
bodo zagotovo povedali, da
je bilo investicij v šole veliko
več kot v prejšnjih letih.
Mnoge šole so bile obnovlje-
ne, saj je naš moto, da vsem
otrokom v občini omogoči-
mo vsaj približno enake raz-
mere. Podobno je z vrtci, saj
smo poskrbeli, da so vsi
kranjski otroci dobili prostor
v vrtcu, če so starši to želeli."

Ob težavah v gospodarstvu se
je občina skušala usmerjati v
turizem. Kaj ste naredili?
"Področje turizma je zame
zelo pomembno in kranjski
rovi so zagotovo zgodba o
uspehu. Ogromno je bilo vlo-
ženo v obnovo in polepšanje
mestnega jedra in verjamem,
da se bodo rezultati pokazali
v prihodnjih letih. Občasno
smo res naleteli na negodo-
vanje ljudi, ki živijo v mestu,
vendar so na dolgi rok to za-
gotovo zelo pomembne pri-
dobitve. Tudi kulturni pro-
jekti, kot so obnova Khislstei-
na, 3 stolpi, Layerjeva hiša, ki
bo zaživela v tem mesecu,
knjižnica, kjer dela gredo h
koncu ... so zelo pomembni
projekti, na katere bomo vsi
ponosni."

Sprejeta je bila tudi razvoj-
na strategija občine, ki se že
uresničuje.
"Tako okoljski dokumenti
kot razvojna strategija so

zelo pomembni dokumenti.
Razvojna strategija je doku-
ment, ki ga zmore le nekaj
občin v Sloveniji, in zagoto-
vo imamo mi dobro, kako-
vostno strategijo razvoja, ki
nas bo, če se je bomo držali,
pripeljala do takšnega ugle-
da, kot si ga vsi želimo."

Nekaj je bilo tudi obljub, ki
jih niste uresničili. Zakaj?
"Mislim, da le malo tistega,
kar se nam je zdelo zares po-
membnega, ni bilo izvede-
nega. Vzroki so različni. Pri
selitvi moje pisarne v mest-
no jedro lahko rečem, da
smo se temu projektu odpo-
vedali na račun drugih po-
membnejših projektov, saj
so se nam zdele določene in-
vesticije v komunalno infra-
strukturo, v šole ... bolj po-
membne kot selitev kabineta
župana v mestno jedro. So
pa projekti pripravljeni in če
se bo moj naslednik ali na-
slednica odločil to narediti,
zagotovo ne bo začel iz nič."

V tem času vam ni uspelo
zgraditi združene avtobusne
in železniške postaje?
"Res je to projekt, ki pa ni
bil izvedljiv. Avtobusno po-
stajo bi sicer lahko obnovili
na lokaciji, kjer trenutno je,
vendar to ne bi bila prava re-
šitev. Moderni urbanistični
trendi težijo k povezovanju
vseh prometnih sredstev,
tudi povezovanju železni-
škega in avtobusnega pro-
meta. Ker pa smo z železni-
škim prometom vezani
predvsem na državo, ki
mora sprejeti odločitev, kje
bo potekal novi hitri tir na
območju Kranja in ali bo

tam železniška postaja ali bo
ostala, kjer je zdaj, avtobus-
ne postaje nismo selili. Se-
daj je država dala prednost
modernizaciji železniškega
prometa, zato verjamem, da
bo rešitev kmalu znana."

Kaj je z mostom za pešce
med Skalico in Pungertom?
"Tu so bili načrti izdelani,
imeli smo celo financerja
projekta, vendar na žalost ni
bili izvedljiv, saj nismo pri-
tegnili vseh lastnikov parcel.
Projekt čaka na pogoje za iz-
vedbo."

Kljub temu da je nekaj za
občino urejenih zadev, kot
je obnova hotela Jelen, stare
mlekarne ... pa še nič ne
kaže na začetek gradnje.
Kakšne so vaše zadnje infor-
macije?
"Omenjena projekta sta za
občino urejena, imata inve-
stitorja. Za prenovo hotela Je-
len je zagotovo izdano tudi
gradbeno dovoljenje. Kakšna
bo dinamika gradnje, pa tež-
ko rečem, ker je to stvar inve-
stitorja. Podobno je na Plani-
ni, kjer pa je gradbeno dovo-
ljenje v fazi priprave. Lahko
rečem, da z naše strani ni
bilo zastojev, dobro smo so-
delovali in tudi mi smo zain-
teresirani, da se dela začnejo,
ker takrat občina pridobi do-
ločena sredstva od komunal-
ne ureditve."

Kako je s projektom stare
tribune in atletske dvorane v
športnem parku?
"Z novo tribuno Hribček
smo večji del težav športni-
kov rešili. Ko bo čas in de-
nar, bo seveda na vrsti tudi

stara tribuna, saj so projekti
pripravljeni, v izdelavi je po-
trebna dokumentacija.
Vemo, da državnih sredstev
na razpisu nismo prejeli, na
vsak način pa projekt ostaja,
nihče ga ni vrgel v koš, in
verjamem, da se bodo dela
kmalu začela."

Je dokončanje telovadnice v
Žabnici in gradnja drugih
dveh v Besnici in Goričah
blizu?
"Dela v Žabnici so se zaradi
objektivnih razlogov malce
zavlekla, vendar naj bi se
končala v kratkem in oktobra
naj bi telovadnico že začeli
uporabljati. Glede obeh osta-
lih telovadnic pa naj povem,
da je dokumentacija v pripra-
vi, zgrajeni pa naj bi bili do
naslednjega šolskega leta."

Kljub pritožbam sosedov in
zahtevi po določitvi funkcio-
nalnega zemljišča ob bloku
se je pred kratkim znova za-
čela gradnja na Mrakovi. Kaj
lahko storite na občini, da se
primeri takšne gradnje ne bi
več dogajali oziroma da bi
bili občani zaščiteni pred
razvrednotenjem bivalnega
okolja? 
"Na občini smo naredili vse,
kar smo lahko, saj smo v
okoljskih dokumentih sledi-
li smernicam modernega
urbanizma. Trenutno so ob-
činski prostorski načrti tudi
v javni razgrnitvi. Glede gra-
denj, ki se že dogajajo, pa
moram povedati, da gre za
gradnje, ki so imele doku-
mentacijo že izdano. Če nis-
mo investitor, je težko kaj
storiti za nazaj. Za naprej pa
prostorske rešitve sledijo ci-
lju, da ohranjamo čim več
zelenih površin."

Kakšno delo najprej čaka
novega županu ali županjo,
saj ste že pred časom pove-
dali, da ne boste več kandi-
dirali?
"Mislim, da bo imel moj na-
slednik oziroma naslednica
zagotovo pripravljenih veli-
ko projektov, ki se nekateri
tudi že izvajajo in celo za-
ključujejo. Tako bo lahko
prerezal številne trakove, od
knjižnice, Khislsteina, nekaj
obnovljenih cest ... To je za-
gotovo dobra popotnica. Ti-
sto, kar bom povedal nove-
mu županu ali županji, pa
bo zagotovo, da je treba dati
prednost tistim projektom,
ki so za življenje občanov
nujno potrebni in izboljšu-
jejo kakovost življenja, manj
pa gledati na všečnost. Pri
tem pa bo seveda pomemb-
no, da se sledi razvojni stra-
tegiji kranjske občine."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Vse pomembne obljube 
so izpolnjene
Po slabih štirih letih, odkar je prvi mož kranjske občine, je župan Damijan Perne prepričan, da je 
večino obljub izpolnil, saj je mnogo projektov zaključenih ali se bodo zaključili v naslednjih mesecih.

Damijan Perne, župan Mestne občine Kranj I Foto: Tina Dokl
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MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za družbene zadeve

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/237 31 61, fax. 04/237 31 67

OBJAVLJA
NASLEDNJE JAVNE RAZPISE 

NA PODROČJU DRUŽBENIH ZADEV
V MESTNI OBČINI KRANJ

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske de-
javnosti v Mestni občini Kranj v letu 2011, Javni razpis za sofinan-
ciranje programov s področja mladinske dejavnosti v Mestni obči-
ni Kranj, ki jih bo v letih 2011-2013 sofinancirala Mestna občina
Kranj, Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organi-
zacij v Mestni občini Kranj v letu 2011, Javni razpis za sofinancira-
nje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu
2011, Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev s
področja ljubiteljske kulture v letu 2011, Javni razpis za izbor kul-
turnih projektov v letu 2011, Javni razpis za izbor kulturnih progra-
mov, ki jih bo v letih 2011-2013 sofinancirala Mestna občina Kranj,
Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na
področju socialnega varstva v letu 2011, Javni razpis za sofinanci-
ranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v
letu 2011.
Rok za oddajo vlog je petek, 29. oktobra 2010.

Razpisno dokumentacijo
za vse javne razpise dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni Mest-
ne občine Kranj vsak delavnik med 9. in 12. uro osebno ali na
spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (pod rubriko za
občane, Javna naročila, razpisi in ostale objave v letu 2010).
Priporočamo, da se predlagatelji z vprašanji o razpisu obrnejo na
pristojne uslužbence v času od 24. septembra do 22. oktobra
2010 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo za vsa podro-
čja 6. oktobra 2010 v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, v sejni sobi 16, od 15. do 17. ure.

Župani obiskali Kranj

Župan Damijan Perne je prejšnji teden v Kranj na neuradni
in prijateljski obisk povabil župane mestnih občin. Odzvali
so se Zoran Jankovič (Ljubljana), Bojan Šrot (Celje) in Sreč-
ko Meh (Velenje). Gostje so se z gostiteljem sprehodili od
občinske stavbe v stari Kranj in si spotoma ogledali preno-
vo nekdanje blagovnice Globus, kjer bo sodobne prostore
dobila Osrednja knjižnica Kranj, ter nastajanje območja za
pešce na delu Gregorčičeve za to stavbo. Sledilo je še pova-
bilo v kranjske rove in neformalno druženje v pogovoru o
novostih v občini in možnem nadaljnjem razvoju. 

Nadaljevanje obnove ulic v starem Kranju

Predvidoma oktobra letos se bo nadaljevala obnova ulic sta-
rega mestnega jedra Kranja. Tako imenovana 2. faza vklju-
čuje ureditev Pungerta, Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice,
Glavnega trga, Poštne ulice, mostu čez Kokro, Vodopivčeve
ulice in vrta gradu Khislstein. V okviru projekta bodo izvede-
na zaščitna arheološka raziskovanja Glavnega trga, obnova
vozišč in javne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja pada-
vinske vode s tlakovanih površin (meteorna kanalizacija),
obnova vodovoda in fekalne kanalizacije. Obnovljene bodo
tudi inštalacije drugih lastnikov (telefon, elektrika ...) V skla-
du z natečajno rešitvijo bodo cestne in tržne površine tlako-
vane s kamnom, le ureditev Vodopivčeve ulice ostane ista.
Vrednost projekta z gradbenimi deli, stroški načrtov in nad-
zora je okoli 5 milijonov evrov. Poleg tega je predvideno, da
bo potrebno za arheološke raziskave nameniti še 1,2 milijo-
na evrov. Obnovo sofinancira Evropska unija iz sklada za re-
gionalni razvoj, in sicer v višini 4,8 evra. Rok za dokončanje
del je predviden konec julija 2012.
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Stražišče, 
pozabljena 
krajevna skupnost
v občini Kranj
Ob prebiranju raznih pred-
volilnih in v mnogih strate-
ških načrtih zapisanih ob-
ljub se, kot dolgoletni član
sveta mestne občine Kranj
(MOK) in kot prebivalec
Stražišča, sprašujem, kakš-
na naj bo krajevna skup-
nost, v kateri je lepo živeti.
Ob tem pa ugotavljam, da je
Stražišče, eno od najstarej-
ših primestnih naselij v Kra-
nju, od vsakokratne aktual-
ne občinske oblasti že več
let pozabljeno.

Če bi torej povprašali kraja-
ne Stražišča, kakšen naj bo
njihov kraj, bi verjetno bili
odgovori naslednji. Da si
prebivalci želijo živeti v ure-
jenem, prijaznem bivalnem
okolju, s primerno ponudbo
življenjskih potrebščin, var-
stva in izobraževanja otrok,
športa, kulture in skrbi za
najstarejše. Vsekakor so že-
lje tudi nizki stroški bivanja,
dobra komunalna opremlje-
nost in primerne različne
prometne povezave. Vse to
velja za mesto Kranj in v so-
dobnem času tudi za večja
urbanizirana območja, kar
Stražišče vsekakor je, saj je
verjetno večje kot marsikate-
ra politično pogojena novo-
nastala občina v Sloveniji.
Nekaj od tega v Kranju ima-
mo in s tem tudi v Stražišču,
veliko pa nam še manjka.
Na vprašanje, čemu dati
prednost, najbolje znajo od-
govoriti mladi, široko raz-
gledani izobraženi ljudje, ki
uresničujejo svoje ideje in
pobude tam, kjer jim nudijo
najboljše možnosti. Torej
zakaj jim ne bi odgovorni v
občini tega omogočili kar v
kraju, v katerem živijo. 
Vsekakor je za uresničitev
teh idej in predlogov najprej
potrebno zagotoviti prostor-
ske možnosti. Organizirajo
se lahko na več načinov in
sicer kot t. i. inkubatorji, kot
različne pobude kapitala ali
pa kot tehnološki parki. Za
te projekte se lahko vsaj del-
no pridobijo različna nepov-
ratna sredstva. Občinska ob-
last je dolžna le voditi take
projekte in s tem omogočiti
pogoje za njihov zagon.
Takih projektov celotna ob-
čina Kranj, kaj šele KS Stra-
žišče za mlade izobražene
ljudi nima. Ker vloga krajev-
nih skupnosti v dolgoroč-
nem razvoju občine ni jas-
na, krajevne skupnosti ni-
majo opredeljenega jasnega

razvojnega cilja. Mogoče je
temu krivo pomanjkanje
idej ali pa nezainteresira-
nost odgovornih, kako do-
bre ideje prestreči in jih
družbeno koristno opleme-
nititi. 
KS Stražišče z odhodom izo-
braženstva v druga okolja
družbeno stagnira in prebi-
valstvo se stara. Glede na ve-
liko število starejšega prebi-
valstva ne razpolaga niti s
sedežem službe za pomoč
starejših občanov na domu,
niti prostora za srečevanje
upokojencev.
Vendar možnosti za uresni-
čitev razvojno raziskovalne
dejavnosti kot za rešitve
problemov starejših so. Za-
kaj ne na območju zane-
marjenega, nekdanjega
samskega doma in v novi
športni dvorani v OŠ Stra-
žišče, ki že vse predolgo za-
muja. Z rekonstrukcijo in
obnovo prvega in hitro iz-
gradnjo drugega se lahko
ustvarijo prostorski pogoji
za razvojno raziskovalne de-
javnosti, razvoj športa, do
nivoja, ki je nekoč v Stražiš-
ču že bil, ter pridobijo pros-
tori za službo, namenjeno
oskrbi najstarejših na
domu. Ob tem pa se bodo
ustvarili tudi pogoji za zapo-
slitev visoko izobraženega
kadra in demografsko osve-
žitev v sami KS Stražišče. 
Tudi prometno je iz Stražiš-
ča težko priti do centra me-
sta, da urejenosti peš in ko-
lesarskih poti do središča
niti ne omenjamo. Nujno je
potrebno poskrbeti za teme-
ljito obnovo stopnišča, ki
pešcem iz Stražišča omogo-
ča dostop do centra mesta in
železniške postaje. Obnoviti
pa tudi nekoč že urejene tal-
ne oznake za kolesarje, npr.
na Delavski cesti, in preučiti
možnosti izgradnje manjka-
jočih kolesarskih stez, ki
bodo omogočile varen do-
stop do mesta. Preobreme-
njeno semaforizirano križiš-
če na Laborah pa preurediti
v sodobno krožišče. 

Evstahij Drmota, 
dipl. ekon.,

svetnik SD v MO Kranj

Srečno, Kranj
Izteka se štiriletni mandat,
mojega delovanja v sedanji
sestavi Sveta Mestne občine
Kranj. S tem pa ne mislim,
da bom prenehal misliti na
Kranj kot mesto mojih sanj.
Sedaj grem v županski boj
za Kranj, da mu vrnem ne-
kdanjo veljavo. Moje glavno
delo bo na področju gospo-
darstva, kjer se bom zavze-
mal za razvoj malega gospo-
darstva na opuščenih zem-
ljiščih, na katerih je že pote-
kala gospodarska dejavnost
in na ta način bi zagotovil
delo mladim in brezposel-
nim. Vsem podjetjem, ki pa
(še) nudijo delo in zaslužek,
pa bom nudil vso politično
podporo. Vedno sem imel in
imam posluh za humanitar-
ne organizacije, ki nudijo
pomoč socialno šibkim. Kot
predsednik Sveta Doma

upokojencev Kranj bom
podpiral širitev ponudbe pri
oskrbi za starejše občane.
Podpiral pa bom tudi vse
ideje in spodbude za večge-
neracijske družine. Kot
Kranjčan sem izredno pono-
sen na uspehe Glasbene
šole. Zaradi tega bom navi-
jal, da dobi Glasbena šola
nove prostore. Kot nekdanji
atlet pa bom predlagal, da se
v Kranju začne pripravljati
vse za izgradnjo večnamen-
ske pokrite dvorane z 200-
metrsko atletsko stezo.
Žalostno je, da Kranj in vsa
Gorenjska ne premore de-
žurnega zobozdravnika v
dela prostih dneh. Z drugi-
mi gorenjskimi župani
bom dosegel soglasje, da
Gorenjska dobi dežurnega
zobozdravnika v dela pro-
stih dneh. Tudi v Zdrav-
stveni dom je potrebno pri-
peljati več specialističnih
ambulant, da ne bomo mo-
rali hoditi na preglede na
Jesenice ali v Ljubljano.
Kranj se že nekaj časa duši v
prometu. Zaradi tega nujno
potrebuje severno in južno
obvoznico. V sklopu teh na-
črtovanj pa tudi novo želez-
niško postajo in avtobusno
postajo. Vedno več je na ce-
stah kolesarjev, za katere
bom predlagal, da se v pros-
torske plane vnesejo nove
kolesarske poti.
Stari del Kranja, z izredno
zgodovinsko preteklostjo,
ima celo vrsto problemov.
Za rešitev teh problemov
bom predlagal, da se ustano-
vi Javni sklad STARI
KRANJ. Za vse pevce, folklo-
riste in ostale kulturnike je
potrebno v Kranju zgraditi
koncertno dvorano. Moj
predlog je, da bi jo zgradili
na Savskem otoku. Zave-
dam se, da je zemljišče v za-
sebni lastnini. Prepričan pa
sem, da bi lastnik prisluhnil
ideji in bi skupaj rešili ta
problem. Kranj, kot eno naj-
lepših mest na svetu, bi lah-
ko več iztržil od turizma.
Zaradi tega bom vedno pod-
piral izgradnjo večjega hote-
la in razvoj turizma na pode-
želju v obliki kmetij odprtih
vrat, kmečkega turizma in
turističnih sob.
Nikoli več se ne sme zgodi-
ti, da bomo v Kranju še
kakšno dejavnost z lahkoto
odpisali. Žalostno je, da
smo izgubili 500-letno tra-
dicijo sejemske dejavnosti,
da smo izgubili Mednarod-
ni filmski festival "Šport in
turizem", sejem civilne za-
ščite ... in da izgubljamo
moč regijskega središča.

Matevž Kleč
Svetnik Nove Slovenije 

Mandata je konec
Ob iztekajočem se mandatu
v Svetu mestne občine Kranj
se zahvaljujem vsem prijate-
ljem, znancem, polznancem
in neznancem, ki ste se v
preteklih štirih letih obrnili
name zaradi kakršnega koli
vprašanja ali problema, po-
vezanega s kranjsko občino.
Priznati moram, da sem z
veseljem iskal odgovore oz.
reševal vaše težave. Salonit-
ne plošče, neprofitna stano-
vanja, ločevanje odpadkov,
javna razsvetljava, cena vode
in odvoza smeti, otroška
igrišča, mirujoči promet, ce-
ste, urbana oprema, kolesar-
ske steze je le nekaj zadnjih
tematik, s katerimi sem se
ukvarjal. 

V preteklih štirih letih je
bilo veliko narejenega. Veli-
ko projektov pa je še v teku.
Zasluga za to gre županu in
celotni njegovi ekipi. Kdor
tega ne opazi, pač hodi po
Kranju z zaprtimi očmi. 
Na koncu želim še poudari-
ti, da moje delovanje v ob-
činskem Svetu nikoli ni bilo
napadalno, zajedljivo ali ne-
strpno, kar so odlike nekate-
rih starejših kolegov, ampak
je bilo umirjeno in usmerje-
no k napredku, doseganju
zastavljenih ciljev ter izbolj-
ševanju pogojev v naši obči-
ni. In tudi v prihodnje bo
tako. ZARES!

Jakob Klofutar, 
svetniška skupina ZARES -

nova politika

P. S.: Moj prispevek sem z
elektronsko pošto poslal
urednici Kranjskega glasa
preko brezžičnega internet-
nega omrežja freeKranj, ki
je dosegljiv v centru Kranja
in ima brezplačen dostop.

Ločevanje 
odpadkov je naš
osebni prispevek
za čistejše okolje
Projekt ločenega zbiranja
odpadkov skupaj izvaja
Mestna občina Kranj, Ko-
munala Kranj in vseh 54 ti-
soč občanov občine Kranj. Z
ločenim zbiranjem odpad-
kov na izvoru postajamo
bolj evropski, bolj civilizira-
ni in bolj prijazni do okolja
ter nas samih.
Le tisti odpadki, ki so pravil-
no in temeljito ločeni na iz-
voru, torej pri gospodinj-
stvih, se lahko ustrezno reci- M
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Odgovor na 
prispevek Kje se 
v Stražišču skriva
"Partizan" 
Kranjski glas, 27. avgusta

Spoštovani gospod Janez Je-
reb, glede na to, da ste bili med
drugim tudi predsednik Kra-
jevne skupnosti Stražišče in
leta 2002 naš slavnostni govor-
nik na proslavi ob 80-letnici
organiziranega športa v Stra-
žišču, kjer je bil predstavljen
tudi zbornik o stražiškem
športu, v katerem je pregledno
predstavljena zgodovina in
načrti za prihodnost, si lahko
razlagamo vaše pisanje v av-
gustovskem Kranjskem glasu
zgolj namerno zavajanje jav-
nosti. Kot član mestnega sveta
Mestne občine Kranj ste tudi
na svetniško vprašanje glede
omenjenega športnega objekta
dobili s strani občinske uprave
podrobno obrazložitev. Kot
nekdanji predsednik Krajevne
skupnosti Stražišče se res niste
veliko menili za šport v našem
kraju, tako da nas vaše raz-
mišljanje ne preseneča. V od-
govor vam in obrazložitev šir-
ši zainteresirani javnosti pa
navajamo nekaj dejstev.
Leta 1923 se je v Stražišču
zgradil "Sokolski dom Stražiš-
če", ki je bil sicer med vojno
požgan in po vojni zopet ob-
novljen. Leta 1953 se je v okvi-
ru Partizana Slovenije - Zve-
za za telesno vzgojo - Ljublja-
na zgradil "Fizkulturni dom
Partizan Stražišče" in sicer v
obsegu, kot stoji še danes. Leta
1999 se je Zveza športnih dru-
štev Sava Kranj, prej Športno
društvo Sava Kranj, v skladu
z Zakonom o športu in pozi-
vom Mestne občine Kranj od-
ločilo, da se objekt obdrži v
svoji, društveni lasti. Dejstvo
je, da je bil "Dom Partizan"
vedno v zasebni, društveni la-
sti in ne v družbeni lasti, kot
takrat nekateri drugi objekti
in površine. Ker je "Športne-
mu domu Stražišče" grozilo,
da se zaradi slabega stanja,
predvsem slabih higienskih in
varnostnih razmer zapre, saj
je bil zadnjih dvajset let zara-
di pomanjkanja finančnih
sredstev neprimerno vzdrže-
van, smo se odločili, da se z
zainteresiranim poslovnim
partnerjem ustanovi skupen
zavod Prošport, razvoj in pro-
mocija športa in prostega
časa, v sklopu katerega se je
objekt obnovil in ponudil kra-
janom nove športne programe
in druge vsebine, ki so primer-
ne sedanjemu prostoru in
času. Kot vidite, se skozi čas
vseskozi spreminjajo imena in
lastništvo, kar med drugim
lahko pomeni tudi prilagaja-
nje prostoru in času. Vsekakor
je bila vedno prisotna želja, da
se gre v korak s časom in ne
ostane ujetnik v nekem svojem
času. Predvsem je nam po-
membno, da se krajanom po-
nudi, kar potrebujejo in kar si
želijo. Spoštujemo delo naših
predhodnikov in ne dovolimo,
da se jih pozabi, zato še danes
pred objektom, ki ima sicer

tržno ime Prošport center, sto-
ji spomenik padlim v NOB in
za mnoge krajane, ki se zdaj
znova vračajo k nam, bo ved-
no ostal "Partizan".

Zveza športnih društev
Sava Kranj 

in zavod Prošport

Odziv društva Zdravo 
mesto na navedbe svetnika
Mestne občine Kranj 
Matevža Kleča v Kranjskem
glasu, dne 27. avgusta 2010

Negativna 
predvolilna 
kampanja v Kranju
se je očitno 
že začela
V rubriki Kranjskega glasa
Mnenja občinskih svetnikov se
je svetniku Mestne občine
Kranj Matevžu Kleču med
drugim zapisalo: "Gledam
plakate po kranjskih ulicah, s
katerih se smehlja kandidatka
za županjo ... In vse je legal-
no. Zakon tega ne prepovedu-
je in ne sankcionira, čeprav
zakon o volitvah govori v dru-
gem členu, da se volilna kam-
panja lahko začne mesec dni
pred volitvami, in da jo lahko
izvajajo tisti, ki so vložili kan-
didaturo." 
Gospod Kleč je del drugega čle-
na Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji (ZVRK)
povzel korektno. Seveda pa je
težava v tem, da je povzel
samo tisti del omenjenega čle-
na, ki je ustrezal njegovemu
izhodišču za slabšalen komen-
tar. Seveda pa je gospod svet-
nik "pozabil" na tista določila
drugega člena Zakona o volil-
ni in referendumski kampa-
nji, ki kandidatom, ki kandi-
dirajo s podpisi podpore volivk
in volivcev, omogoča obvešča-
nje javnosti o poteku zbiranja
podpisov. Naj javnost in svet-
nika spomnimo, da je Hermi-
na Krt neodvisna kandidatka
za županjo Mestne občine
Kranj, ki kandidira s podpisi
podpore volivk in volivcev in to
je dejstvo, ki ga pač ni mogoče
spregledati. 
Da se je kandidatka Hermina
Krt odločila prav, kaže tudi
podpora občank in občanov
Kranja, ki so do konca prete-
klega tedna na Upravni enoti
Kranj oddali že 581 podpisov
podpore. V društvu Zdravo
mesto, ki je organizator pred-
volilne kampanje neodvisne
kandidatke za županjo Kra-
nja Hermine Krt, smo s pod-
poro občank in občanov izjem-
no zadovoljni, saj kaže na dej-
stvo, da številni, podobno kot
člani društva, želijo predvsem
umno gospodarjenje z javnim
dobrim v Mestni občini Kranj.
To pa je ena bistvenih značil-
nosti neodvisne kandidatke
Hermine Krt, ki jo vidimo vsi
njeni podporniki.

Društvo Zdravo mesto
Janez Žezlina, 

predsednik

Prejeli smo
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klirajo oz. predelajo. Vse
ostalo je kasneje zelo težko
ločiti in učinkovito izkoristi-
ti. Zato so vsa gospodinjstva
letos dobila možnost na-
jema zabojnikov za biološke
odpadke in za ločeno zbrano
embalažo. S tem so dobila
tudi možnost storiti nekaj
za okolje, pa tudi obveznost
ločevanja odpadkov. Novi
zabojniki skupaj z ekološki-
mi otoki in zbirnima centro-
ma Tenetiše in Zarica pred-
stavljajo sodoben sistem
ravnanja z odpadki, ki je pri-
merljiv z razvitimi državami
zahodne Evrope.

Rezultati ločenega zbiranja
odpadkov so nekaj mesecev
po začetku ločevanja izjem-
no dobri. Mesečna količina
mešanih komunalnih od-
padkov, ki končajo na odla-
gališču, se je zmanjšala na
polovico, z dobrih tisoč na
dobrih 500 ton. Za ta obseg
zmanjšanja mešanih odpad-
kov se je izjemno povečala
količina zbranih bioloških
odpadkov in embalaže. To je
naš skupni dosežek po ne-
kaj mesecih. 
Še en pomemben prispevek
je ta projekt prinesel nam
vsem. Prispevek je v tem, da
se najprej kot posamezniki,
nato pa kot skupnost zave-
damo svojega odnosa do
okolja. Podeljena nam je
moč in odgovornost, da ne-
kaj storimo za širše družbe-
no in naravno okolje. Pred-
stavniki Mestne občine
Kranj smo po krajevnih
skupnostih predstavljali lo-
čevanje odpadkov; iz odzi-
vov je bilo očitno, da je ta
projekt tudi sredstvo, ki
združuje posameznike v
skupnost. Širi krog zaupa-
nja in nas dela močnejše, ne
samo na področju ravnanja
z odpadki, pač pa nas vseh
področjih, kjer se zahteva in
se bo zahtevalo širše družbe-
no soglasje. Še nekaj velikih
projektov čaka to občino v
prihodnjih letih.

Stane Štraus

Predvolilni ples
(v ritmu 
kranjske polke)
Desetega septembra se je za-
čelo. V predvolilnem plesu se
pleše vse hitreje in močneje.
Vse do takšnega ali drugač-
nega konca. Svetniške liste
so bolj ali manj znane, žu-
panski kandidati tudi.
Vsega skupaj je toliko, da
volivcem ne bo dolgčas. Kot

se spodobi, je tudi v Kranju
politični prostor nekako raz-
deljen na tri opcije: levo, sre-
dinsko in desno. Če odmis-
limo liste, levico tvorijo SD,
LDS in del Zaresa, sredino
domnevno neodvisna kandi-
datka Hermina Krt s podpo-
ro DeSUS-a, desnico pa
SDS z Brankom Grimsom
na čelu in NSi ter SLS z žu-
panskim kandidatom Kle-
čem. V dosedanjem mest-
nem svetu so bile te delitve
zabrisane, saj se je očitno
domnevna levica povezala z
desno stranjo političnega
pola pod taktirko Branka
Grimsa. Temu primerni so
bili tudi rezultati delovanja
dosedanje občinske oblasti.
Neizpolnjevanje volilnih ob-
ljub, milijoni evrov neučin-
kovito zapravljenega denar-
ja, povečanje življenjskih
stroškov občanov zlasti na
področju komunale, evi-
dentno kršenje poslovnika o
delu Mestnega sveta in iz-
redno slabo vodenje občin-
ske uprave pod taktirko Sla-
dojevića. K temu je pripo-
moglo tudi nategovanje vo-
livcev glede na volilne rezul-
tate, saj je lista Mladi za
Kranj, razen enega, izdala
volivce s tem, da so prestopi-
li v stranko Zares. S tem so
se odločili za cilje te stranke
in tako opustili programske
cilje, ki so jih razglašali v
predvolilni kampanji. Zato
vse do danes ni bil aktiviran
Mladinski svet kot ena iz-
med glavnih obljub Mladih
za Kranj. Če se bo lista zno-
va pojavila na politični sce-
ni, naj volivci ne pozabijo,
da ta lista očitno služi zgolj
za utrjevanje moči tiste
stranke, ki jo financira v
predvolilni kampanji. Gre
torej za blefiranje in ne za
resno politično delovanje?
Ko se bodo volivci 10. okto-
bra odločali, kateri politični
opciji bodo dali prednost, je
po mojem mnenju dobro
vedeti tudi tole.
Če začnem najprej z neod-
visno listo županske kandi-
datke Hermine Krt, pade v
oči marsikaj. Jedro liste se-
stavljajo ljudje, ki predstav-
ljajo kapital, torej ljudje, ki
jim največja vrednota pome-
nijo dobički, denar in lastni-
njenje na račun lastnih pod-
jetij. To so merfinovci, ki so
spravili na kant nekdaj
uspešnega Merkurja in po-
gnali na cesto 1800 zaposle-
nih. Na listi so ljudje, ki so
takšno lastninjenje podpirali
in dopuščali, pa čeprav so s
tem potegnili v izgubo svoje
lastne podjetje. Na listi so
ljudje, ki si lastninijo počasi
in potiho še naprej, čeprav se
že ve, da brez izčrpavanja
lastne firme tega ne bodo
mogli izpeljati. To so ljudje,
ki imajo letne dohodke po
nekaj 100.000 evrov in je
popolnoma jasno, da njihova
politika, v kolikor se bodo vo-
livci odločili za to politično
opcijo, ne bo ravnala v smeri
socialne varnosti in solidar-
nosti ter zagotavljanja znos-
nega življenja občanov Kra-
nja. Njihov cilj je, ne glede
na vse, kovanje dobičkov, saj
se vse drugo ne izplača. Da
se razumemo, nisem proti
dobičku, sem pa za to, da je

dobiček v funkciji zadovolje-
vanja potreb zaposlenih in
družbene skupnosti. Pri
tem le-ti pozabljajo, da
Kranj ni podjetje, pač pa živi
organizem, v katerem bi
ljudje radi živeli brez vsako-
dnevnih dobičkarskih priti-
skov. Če se bodo Kranjčani
odločili za takšne kapitali-
stične manire prejšnjega
stoletja, potem imajo pri
roki "neodvisno" Hermino
Krt, bankirko, skupaj z nje-
no listo, na kateri so poleg
navedenih tudi taki, ki so v
štirih letih že trikrat menjali
stranko, kar sami pri sebi
gotovo štejejo za načelnost.
Ne vem, če takšen županski
kandidat skupaj z listo zago-
tavlja "zdrav Kranj". Prej
obratno. Zdi se mi, da če bi
v Kranju živeli Šrot, Bavčar
in Kordež, bi tudi oni na
njeni listi poskrbeli za
"zdrav Kranj", tako kot so za
svoja podjetja in lastno rit.
Mohor Bogataj je seveda po-
sebna zgodba. Bivši župan,
obremenjen z več aferami,
kandidira očitno zato, da bi
nekje dobil službo. Saj je bil
sedaj štiri leta brezposeln, po
lastni volji, in mu je gotovo
že zmanjkalo denarja, ki ga
je prihranil iz prejšnjih
mandatov. Da kandidira kot
kandidat Stranke za razvoj
KS, ni naključje, saj sta s
predsednikom te stranke v
času njegovega županovanja
na vso moč poslovno sodelo-
vala. Roka roko pač umije.
Volivce bi spomnil tudi na
to, da je kot kandidat levice
na zadnjih volitvah le-te iz-
dal s tem, da se je spečal z
Brankom Grimsom, kar ga
je stalo zanesljive zmage.
Zato se tudi letos ne bi čudil,
če bi se scenarij ponovil, sicer
težko, izključujem pa ga ne.
Desnica (SDS, NSi, SLS)
pod vodstvom Branka Grim-
sa je bila praktično vsa štiri
leta v koaliciji. Torej je bila
sestavni del občinske oblasti
in soodgovorna za vse, kar
se je v Kranju zgodilo, zlasti
pa še za tisto, kar se ni zgo-
dilo, kamor spada tudi na-
predek Kranja. Skupaj z
drugim polom koalicije
(Mladi za Kranj, kasneje po
prestopu pa z Zaresom) so
jih vezali poslovni interesi
in ne projekti, kar se vidi iz
tega, da v Kranju dokonča-
nih projektov ni. Šlo jim je
za to, kdo bi skozi raznoraz-
na naročila iztržil več, kdo
bo v občinski upravi in v jav-
nih zavodih zaposlil čim več
svojih, skratka, šlo je za de-
nar in klientelizem. To je
bila tista vez, ki je to koalici-
jo štiri leta držala skupaj na
oblasti. Da SD kot najmoč-
nejša svetniška skupina v

Mestnem svetu ni bila 
povabljena v koalicijo, je ra-
zumljivo, saj sta župan
Damjan Perne in njegov
idejni vodja Aleš Sladojević
dobro vedela, da se potem
zgoraj vpisani računi ne bi
izšli. Ker volk dlako menja,
nravi pa ne, od kandidatov
desnice ni moč pričakovati,
da bodo svoja gledanja na
Kranj in proračunska sred-
stva spremenili samo zato,
ker so sedaj nove volitve. Če
se torej volivci strinjate z do-
sedanjo občinsko politiko,
potem boste pač volili to
opcijo.
V teh štirih letih je bila SD v
konstruktivni opoziciji. Pod-
prli smo koalicijo povsod
tam, kjer je delovala v korist
Kranja in njegovih prebival-
cev. Takih primerov sicer ni
bilo veliko, bili pa so. Naše
stališče, da je treba smetišče
v Tenetišah reševati drugače,
je bilo zavrnjeno. Rezultat je
znan. Smetišča ni več, obča-
ni pa plačujemo dražji od-
voz, milijoni evrov pa so za-
mrznjeni na bivših parcelah
Exoterma. Terjali smo dolo-
čitev prioritet v zvezi z raz-
vojnim planom do leta 2023,
ker smo videli, da denarja za
vse ne bo. Zopet zavrnjeni.
Tako je postal razvojni načrt
papir, ki se lepo bere, v res-
nici pa je neučinkovit. Bili
smo proti, da se po prostor-
skem načrtu več hektarjev
najboljše kmečke zemlje
spremeni v trgovine. Zopet
zavrnjeni, itd. Da ne našte-
vam več, saj tisti, ki je vsaj
približno spremljal seje sve-
ta, ve, kakšna so bila in so še
naša stališča. Res pa je, da
smo na seji sveta večkrat
uporabljali iste besede, zlasti
ko je šlo za socialne progra-
me. Vendar smo pod isto be-
sedo mi razumeli izgraditev
in vzdrževanje socialnega si-
stema, SDS, NSi in SLS pa
so potem razumeli Karitas.
Zaradi vsega navedenega
menim, da Kranj v resnici
zasluži boljše, kar se mora
poznati že v tem mandatu.

Stane Boštjančič

P. S.: Glede na to, da SDS
prodaja svojega kandidata v
angleščini, upam, da na se-
jah mestnega sveta anglešči-
na ne bo postala uradni jezik.

Spet ni bilo nič
narejenega
Kranj ima pa res smolo. Ni-
kamor se ne premakne. To
so stavki, ki jih slišimo zad-
nje čase, ko ljudje ocenjuje-
jo, kaj se je naredilo za časa
župana Damijana Perneta.
To še dodatno podpihujejo
kandidati za župane, ki
bodo s svojimi obljubami
popeljali Kranj v blaginjo.
Koliko in kaj bo narejenega
v naslednjem mandatu,
bomo ocenjevali čez štiri
leta, sedaj pa jim pustimo
upanje in zagon, da bodo
Kranj popeljali na boljše, kot
je sedaj.
V tem mandatu je bilo veliko
narejenega. Seveda bi se ved-
no dalo narediti še več in še

bolje, pa vendar. Verjetno je
eden največjih projektov, v
katerega smo vključeni prav
vsi, ločeno zbiranje odpad-
kov. Rezultati so po nekaj
mesecih izjemno dobri, saj
se je količina odpadkov, ki
jih sedaj vozijo na odlagališ-
če, zmanjšala za polovico. To
je naš skupni dosežek po ne-
kaj mesecih. Druga po-
membna stvar, predvsem za
mlade starše je, da so bili vsi
otroci sprejeti v vrtec, kljub
temu da se je število otrok
močno povečalo. S tem so
staršem prihranjene marsi-
katere težave. Sprejeta je bila
Strategija razvoja Kranja
2008-2023, ki je po besedah
mnogih le skupek lepih be-
sed. Gre za krovni doku-
ment in osnovo za nadaljnji
razvoj kranjske občine. Le s
takim dokumentom lahko
občina načrtuje svoj razvoj
dolgoročno in celovito. Stra-
tegija daje osnovo za uvelja-
vitev Kranja na Gorenjskem
in v Sloveniji. Če pogledamo
še naprej. Mnogi objekti v
starem mestnem jedru so se
obnovili - Grad Khislstein,
Layerjeva hiša in trije
obrambni stolpi. Vsi ome-
njeni projekti so delno finan-
cirani iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, kar ni
zanemarljivo, saj je kranjska
občina prav v tem mandatu
črpala toliko nepovratnih
sredstev kot nikoli prej. V
mestu so obnovljene ulice,
poleg tega pa so bile obnov-
ljene mnoge druge. Gospos-
vetska ulica mimo zdravstve-
nega doma, Stritarjeva ulica
za občinsko stavbo, končuje
se obnova Gregorčičeve in
Koroške ceste okoli Globusa.
Poleg tega pa so bile obnov-
ljene številne ceste po krajev-
nih skupnostih in s tem ob-
novljena tudi infrastruktura.
Ko že omenjam Globus, ko-
nec leta bo v njem dobila
prostor Mestna knjižnica
Kranj, ki je na to čakala zad-
njih trideset let. Kranjčani pa
bomo s tem dobili sodobno
in moderno opremljeno
knjižnico. Ogromno se je v
tem mandatu govorilo o par-
kiriščih v okolici mestnega
jedra in zaprtju mesta za
promet. Na parkiriščih pri
Čebelici, na Likozarjevi cesti
in pri občinski stavbi so bili
nameščene zapornice z na-
menom, da bo večji pretok
prometa in da bo vsak dobil
parkirno mesto. Še vedno pa
lahko na vseh parkiriščih
brezplačno parkirate, le da je
ta rok sedaj časovno omejen.
Zapornica je postavljena
tudi na parkirišču pri zdrav-
stvenem domu, ki je bilo
prej zasedeno z avtomobili
zaposlenih. Sedaj lahko vsak
obiskovalec parkira svoje vo-

zilo, saj je dovolj prostora.
Ena od prednosti za občane,
ki je bila uvedena letos, je ce-
nejši mestni promet, saj se
sedaj z eno karto, za katero
odštejete 1 evro, lahko vozite
neomejeno ves dan na raz-
ličnih progah. Seveda nismo
pozabili tudi na socialno šib-
kejše. Leta 2008 je bil v Stru-
ževem zgrajen blok z 21 ne-
profitnimi stanovanji, letos
pa smo sprejeli predlog sta-
novanjskega sklada o razpo-
lagalni pravici za 61 stano-
vanj, izvzetih iz prodaje. Leta
2008 je bil na Sejmišču 4
urejen dom za brezdomce,
prvi na Gorenjskem. V sklo-
pu doma je tudi ljudska ku-
hinja in center za odvisnike.
Ena največjih pomanjkljivo-
sti današnjega Kranja je po-
manjkanje zemljišč kot tudi
poslovnih površin za podjet-
nike in tehnološke centre.
Občina je prav zato gospo-
darstvu pomagala s hitrim
sprejemanjem prostorskih
aktov in komunalnim oprem-
ljanjem zemljišč. Leta 2009
je bil komunalno opremljen
del nove Poslovne cone Exo-
term-Struževo, ki je ponudi-
la nova delovna mesta. Nova
obrtna cona se odpira tudi v
Hrastju. Za degradirana ob-
močja je občina leta 2009
pridobila 180 tisoč evrov za
revitalizacijo nekdanjih in-
dustrijskih območij. Projekt
še teče, rezultati pa bodo vid-
ni v naslednjih letih. Mnogo
se je vlagalo tudi v krajevne
skupnosti, zgrajena je bila
osnovna šola v Žabnici, ki bo
v kratkem dobila tudi telo-
vadnico. Telovadnici bosta
dobili tudi podružnični šoli v
Besnici in Goričah. Obnov-
ljen je bil Dom krajanov na
Primskovem, Kranjski rovi
in tribuna Hribček in še bi
lahko naštevali.
Ja, mnogo je bilo narejene-
ga, verjamem pa, da pravite,
kaj vse bi še bilo potrebno.
Prav zato smo uvedli novo
storitev Kr povej, kjer lahko
vsak občan s svojimi ideja-
mi, pobudami ali vprašanji
pripomore k boljši in prijaz-
nejši Mestni občini Kranj.

Nataša Robežnik

www.gorenjskiglas.si

Društvo

Joga v vsakdanjem življenju Kranj
Maistrov trg 11, 4000 Kranj

Vas vabi na začetno vadbo JOGE v
KRANJ, RADOVLJICO in JESENICE.
Vpis od 13. septembra do 10. oktobra 2010
Informacije: GSM 041/891 832, med 17. in 19. uro (pon.-čet.)

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU KRANJ, MAISTROV TRG 11, KRANJ
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Aktualno

Vilma Stanovnik

Do srede, 15. septembra, ko
je bil zadnji dan za vlaganje
kandidatur pri občinski vo-
lilni komisiji, se je v kranj-
ski občini predstavilo pet
županskih kandidatov. Her-
mina Krt, Matevž Kleč, Dar-
jan Petrič, Bojan Homan in
Mohor Bogataj so javnosti v
minulih mesecih na tiskov-
nih konferencah sporočili,
da se nameravajo potegovati
za novega kranjskega župa-
na oziroma županjo. Poleg
omenjenih pa je kandidatu-
ro prejšnji teden vložil še
Pavle Okorn, ki ga podpira
Zveza za prihodnost. 
"Star sem 56 let, s tremi že-
nami pa imam pet otrok.
Najstarejša sta Mitja in
Gal, imam hčerko v Pod-
brezjah, z zadnjo ženo Sla-
vico pa imam dvojčka, sina
in hčerko, ki sta stara se-
dem let. Vsi smo med seboj
prijatelji, dobro se razu-
mem z vsemi otroki in to
se mi zdi pomembno," o
sebi pravi Pavle Okorn, ki
je prvo službo našel v Iskri,
nato pa hitro ugotovil, da
se bolje počuti kot samo-
stojen podjetnik. Bil je
glasbenik, nato je ustanovil

podjetje Opus, ki je bilo
znano po računalništvu 
in uvajanju računalništva 
v šole. "Podjetje je bilo
uspešno, imelo je več kot
dvajset zaposlenih, vendar
pa sem hudo zbolel. Takrat
sem ugotovil, da so po-
membne tudi druge stvari,
začel sem se bolj posvečati
družini in otrokom, tudi
delamo skupaj," pravi Pav-
le Okorn, ki se je odločil, da
na letošnjih županskih vo-
litvah kandidira ob podpori
Zveze za prihodnost. 
"Zveza za prihodnost pri-
haja s Štajerskega, vendar
smo v Kranju sklenili, da
bomo skušali priti v mestni
svet in tako ljudem poveda-
ti, kar se nam zdi prav. Od-
ločili smo se tudi, da bom
kandidiral za župana. Res
smo s promocijo svojih idej
začeli malce pozno, vendar
pa sem prepričan, da se bo
tudi zaradi nas več Kranjča-
nov odločilo, da pridejo na
volitve," pravi Pavel Okorn
in dodaja: "Jezi me, ker se
pri nas ljudje delijo na črne
in rdeče in ne na tiste z do-
brimi in slabimi idejami.
Jaz podpiram dobre ideje,
zato si želim politično ne-
pogojeno delo, kar pomeni

prave ljudi na pravih me-
stih. Prav tako je pomemb-
na gospodarna poraba pro-
računskih sredstev, pa tudi
da si izborimo nove finanč-
ne vire. Mislim tudi, da bi
bilo treba ustvariti boljše

pogoje za vse generacije,
posebno mlade. Poleg tega
želim, da središče Kranja
končno zaživi, kar bi lahko
uspelo s pokritjem mesta,
kot je to v St. Veitu v sosed-
nji Avstriji." 

Šest županskih kandidatov
V kranjski občini je kandidature vložilo šest županskih kandidatov, zadnji pa se je volivcem te dni
predstavil Pavle Okorn, ki kandidira s podporo Zveze za prihodnost.

Danica Zavrl Žlebir

Leta 1930 so bili v Bazovici
usmrčeni štirje mladi mož-
je, Valenčič, Marušič, Miloš
in Bidovec, ker so se kot čla-
ni narodno obrambne orga-
nizacije v sklopu TIGR upr-
li raznarodovalnemu delo-
vanju fašizma na Primor-
skem. Prvi spomenik proti-
fašističnemu delovanju so
postavili v Kranju, po bese-
dah tržaškega pisatelja in
slovenskega domoljuba Bo-
risa Pahorja so jim ga na
Primorskem dosti pozneje,
kar si Kranj lahko šteje v

čast. Slovesnosti v Prešerno-
vem gaju so se poleg števil-
nih Kranjčanov udeležili
tudi rojaki iz zamejstva, iz
organizacij, ki že tradicio-
nalno sodelujejo pri organi-
zaciji spominske slovesno-
sti v Kranju, med njimi tudi
predsednik in člani odbora
za proslavo bazoviških juna-
kov pri Narodni in študijski

knjižnici v Trstu. V svojem
nagovoru je sodelujoče po-
zdravil kranjski župan Da-
mijan Perne, slavnostna go-
vornica pa je bila županja
občine Števerjan v Brdih
Franca Padovan. Dejala je,
da letos praznujemo več po-
membnih obletnic, poleg
spomina na bazoviške juna-
ke tudi 90-letnico požiga
narodnega doma v Trstu in
80-letnico koroškega plebis-
cita, to pa so dogodki, ki so v
dobrem in slabem zazna-
movali slovenski narod. V
kulturnem programu so na-
stopili Lovski pevski zbor iz

Doberdoba, Pihalni orkester
mestne občine Kranj, dijaki-
nji Gimnazije Kranj, ki sta
recitirali pesmi Srečka Ko-
sovela, primorskega pesni-
ka in rodoljuba, ki je tudi
sam umrl v cvetu mladosti.
V častni straži so sodelovali
primorski taborniki iz rodu
Modri val in kranjski tabor-
niki.

Poklonili so se
bazoviškim žrtvam

Ob osemdesetletnici smrti bazoviških žrtev je pri
najstarejšem protifašističnem spomeniku v
Prešernovem gaju v Kranju potekala slovesnost.

Pavel Okorn se bo za mesto kranjskega župana potegoval s
podporo Zveze za prihodnost. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič 

"Kaktuse, palme, oleandre
sem občudovala že na mor-
ju, potem pa sva jih z mo-
žem začela vzgajati tudi na
domačem vrtu," je navduše-
no pripovedovala Justina
Kern iz Zgornjih Bitenj, ki
ima okoli hiše arboretum v
malem. "Pri številnih kaktu-
sih, ki jih že imam, pa se
nakupu novega, ki ga še ni v
zbirki, ne morem upreti.
Razmnožujem jih tudi
sama. Kakšni tudi prav lepo
cvetijo. Kaktus sicer ni za-
hteven, a zalivati in dogno-
jevati ga je vendarle treba.
Do slane jih imam zunaj,
prezimijo pa v garaži, ki je
na srečo dovolj velika, pa
pod stopnicami, skratka v
vsakem kotičku hiše, kjer je
le malce prostora za vse
naše rože," je povedala Ju-
stina Kern in dodala, da ji je
v veliko veselje opazovati
rastlino, kako raste: "Za pal-
me na primer sem dobila
semena, zdaj pa tako lepo
uspevajo." 
Okrog hiše so številne gr-
movnice, oleandri štirih
barv, visok limonovec, aga-
ve, palme, asparagusi, datu-
re z rumenimi, belimi, ro-
zastimi cvetovi ... in celo
drevo življenja, o katerem
lastnica pove: "Tako visoke-
ga pa še niste videli, kajne?
Poleti ga imava z možem
kar zunaj, da dobi energijo." 
Justina in Stane Kern pravita,

da imata počitnice kar na do-
mačem vrtu, pred vročim po-
letnim soncem uživata v sen-
ci ute. Za vrt pravita, da jima
daje zdravje, energijo ...
"Rože moraš imeti rad, jih
negovati, pa ti vse dobro vr-
nejo," sta poudarila zakonca
Kern. Na vrtu imata posajene
tudi dišavnice in zdravilna
zelišča, pa veliko sadnih dre-
ves; kivi, marelico, granatno
jabolko, fige, maline, kaki, na
katerem so bili letos trije plo-
dovi ... "In tudi vso zelenjavo
za dom pridelava na doma-
čem vrtu," sta še poudarila. 

Arboretum v malem
Pri Kernovih v Zgornjih Bitnjah od pomladi do jeseni okrog hiše lepo cveti. 

Suzana P. Kovačič

Sterilizacija samic in kas-
tracija samcev sta ključne-
ga pomena pri reševanju
problematike brezdomnih
mačk, opozarjajo na Druš-
tvu za zaščito živali Kranj.
"Če bi bilo več mačk sterili-
ziranih in kastriranih, se
ne bi tako hitro razmnože-
vale. Prav nobene bojazni
pa ni, da bi jih s tem iztre-
bili. Poleg tega so sterilizi-
rane in kastrirane mačke
bolj zdrave, saj niso izpo-
stavljene boleznim, kot sta
mačja levkoza in mačji
aids, ki se lahko prenašata
z mačke na mačko," je po-
vedala Martina Lah, prosto-
voljka pri Društvu za zašči-
to živali Kranj, in dodala:
"Najbolje je mačko sterili-
zirati oziroma kastrirati 
v prvih šestih mesecih.
Zastarela je miselnost, da
mora imeti mačka mla-
dičke pred sterilizacijo. Za
zdravje mačk je bolje, da
poseg opravijo čim prej."
Oba posega v Društvu za
zaščito živali Kranj priporo-
čajo tudi za pse brez rodov-
nika. Lahova omenja še vr-
sto drugih prednosti sterili-
zacije in kastracije, ki sta
neboleča kirurška posega,
ki potekata v splošni narko-
zi: "Poseg je cenejši od
stroškov, kot jih imamo z
mladiči, zakon pa prepove-
duje uboj živali, kar je edi-
no pravilno in humano. 
Kastracija mačke načeloma
umiri in se bolj zadržujejo
doma in manj pretepajo.
Če je maček lastniški, je

poseg strošek lastnika, če
pa je maček najden in se ga
odda v zavetišče, poseg pla-
ča občina. Dolžnost vseh
slovenskih občin je, da po-
skrbijo za zapuščene, iz-
gubljene in zavržene živali.
Dolžnost vsakega državlja-
na pa je, da poskrbi za naj-
deno žival. V tem primeru
pokličete na številko 112
oziroma v zavetišče, ki je
pristojno za vaše območje,
v kranjskem primeru v
Horjul."
V Društvu za zaščito živali
Kranj navajajo še eno dej-
stvo v prid sterilizaciji ozi-
roma kastraciji: v idealnih
pogojih lahko en samec in
ena samica, ki se sedem let
neovirano plodita, skupaj s
svojim potomstvom "proiz-
vedeta" 420 tisoč mačk. 

Živali veliko, 
domov premalo

Nesterilizirana mačka ima v enem letu 
tudi tri legla, v posameznem leglu je lahko celo
devet mladičev. Društvo za zaščito živali Kranj
poziva ljudi s sloganom Steriliziraj, kastriraj, 
posvajaj. 

Alino je prijazen mucek in
išče topel dom. Star je štiri
mesece, je zdrav, cepljen 
in kastriran. Informacije po
telefonu: 040/858-059

Justina Kern je navdušena nad kaktusi. / Foto: Matic Zorman

Barve, ki poživijo okolico hiše. / Foto: Matic Zorman

Suzana P. Kovačič

Kokrica - Drugo soboto v
septembru je bil tretji Po-
hod po mamutovi deželi v
organizaciji Turističnega
društva Kokrica. Organiza-
tor se tudi letos lahko po-
hvali z dobro udeležbo; 155
prijavljenim pohodnikom
so se pridružili učenci in
učitelji Osnovne šole Fran-
ceta Prešerna Kranj (matič-
na in podružnična šola s
Kokrice). Pohodniki so izbi-
rali med dvema trasama: na
šest in na štirinajst kilome-
trov. "Letos smo prvič na-
gradili najštevilnejšo ekipo,
to so bili Joštarji, devetnajst
jih je bilo. Udeleženci so
bili vseh generacij; od gospe
v 82. letu starosti do prvo-
šolčka, ki je prehodil štiri-
najst kilometrov," je pove-
dal glavni organizator Mar-
jan Čadež. Udeleženci vodi-
jo tudi dnevnik Pohodov po
mamutovi deželi, v katerega
vsako leto odtisnejo štam-
piljko. "Letos je žal zaradi

bolezni odpadel odlomek iz
igre Življenje v času mamu-
ta, ampak bomo to nado-
knadili na četrtem pohodu

prihodnje leto," je še pove-
dal Čadež. 
Tončka Petač je bila na
vseh treh pohodih, poveda-

la je, da zato, ker je prijeten
izlet in se imajo lepo. Stane
Zaplotnik je bil drugič,
predvsem zaradi dobre
družbe, kot je poudaril.
Družina Križman se je pri-
peljala iz Ljubljane, v kra-
jinskem parku Udin boršt,
kjer je tudi potekala trasa,
so bili prvič. Za vse pohod-
nike je organizator pripra-
vil pogostitev z mamutovo
klobaso. 

Joštarjev je bilo največ
Drugo soboto v septembru je bil tretji Pohod po mamutovi deželi 
v organizaciji Turističnega društva Kokrica.

Pohod z dobro udeležbo ob lepem vremenu / Foto: Irena Čadež ŽI
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Parkiranje zagotovljeno 
– 2 uri brezplaèno 
od ponedeljka do petka 
na parkirišèih 
ob Likozarjevi cesti, 
pri Èebelici 
in na Sejmišèu 
(po odprtju Savske ceste). 
Parkirnina se ne plaèuje 
ob sobotah, 
nedeljah in praznikih.

Vilma Stanovnik

V Kranju je bilo v preteklih
tednih dobro poskrbljeno za
ljubitelje različnih kultur-
nih dogodkov, med kateri-
mi zlasti ni manjkalo glas-
be. Komaj se je končal Jazz
kamp Festival, že se je začel
Festival Carniola. Vmes so
mesto z glasbo napolnili
različni izvajalci glasbe, od
harmonikarjev, violinistov,
do različnih pevcev in glas-
benih skupin. 
Največ se seveda v središču
Kranja dogaja od četrtka po-
poldne do poznega sobotne-
ga dopoldneva, ko se Kranj-
čani in obiskovalci ustavlja-
jo na ekološki tržnici, na
umetniški tržnici, na sobot-
nem sejmu, dogaja se na
Glavnem trgu, Maistrovem
trgu, Plečnikovem stopniš-
ču, najmlajši pa komaj čaka-
jo, da starše odpeljejo do ig-
ral na Pungertu, kjer ob so-
botah potekajo tudi različne
otroške delavnice. Mnogi v
mesto pridejo tudi zato, ker

so nekatere trgovine ob četr-
tkih in petkih odprte do 21.
ure. Zadnje tedne je zažive-
lo tudi Plečnikovo stopniš-

če, kjer bo že danes ob 19.
uri na harfi nastopila Urša
Rihtaršič. Za dobro vzdušje
bo jutri dopoldne na Mai-

strovem trgu igral Pihalni
orkester MOK, zanimiva
glasba pa se tam obeta tudi
jutri zvečer.

Glasba na vsakem vogalu
Čeprav je bilo v zadnjem mesecu vreme precej muhasto in je ponagajalo številnim organizatorjem
prireditev, pa se v središču Kranja trgovci in vsi drugi trudijo, da mesto živi z različnimi dogodki.

Ob sprehodu po Kranju vsak konec tedna lahko prisluhnemo najrazličnejšim glasbenikom,
vedno znova pa navduši priznani lajnar Rastko Tepina.
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Poroke, rojstva, obletnice,   
zabave ...

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju strani

Praznovanja v Gorenjskem glasu. Obvestite nas, če ste

povabljeni na poroko, o novorojenčkih, krstih, zlatih

porokah in družinsko srečo boste lahko delili tudi z drugimi.

Če praznujete rojstni dan, obletnico poroke, obvestite nas

in o vašem prazniku se bo bralo v časopisu!  Poleg seveda

ne sme manjkati "zgovorna" fotografija, ki nam jo lahko

pošljete sami ali jo posnamemo mi. 

Vaše predloge sprejema 

Alenka Brun po e-pošti: 

alenka.brun@g-glas.si 

ali po telefonu: 

041/699 005.  

Presenetite, razveselite, 

dodajte piko na i 

dogodkom z objavo 

v Gorenjskem glasu. 

Pričakujemo 

vaša sporočila! 

www.gorenjskiglas.si

Prijaznost nič ne stane, pomeni pa veliko. Dovolite, da vas
prijazno povabimo v avlo Gorenjskega glasa na ogled slik
varovancev Društva Sožitje Kranj, ki so pod likovnim
mentorstvom Tatjane Ferengja pripravili razstavo akrilov
na velikih platnih z naslovom Ulica prijaznih ljudi. 

Dan vam bodo polepšale živahne hiše, polne rož, živih
barv, v katerih prebivajo le prijazni ljudje. Vstop prost!

Vilma Stanovnik

S tržnico unikatnih izdelkov
imenovano BAZAART, na
katero vas na Glavni trg še
zadnjič vabijo danes med
17. in 21. uro, ter jutrišnjim
dvoriščnim sejmom se za-
ključuje poletna akcija, ki so
jo pri Zavodu za turizem
poimenovali Nakupujem v
mestu. Ob izteku BAZAAR-
TA vas razstavljavci vabijo,
da pri njih poiščete različna
unikatna darila, na dvorišč-
nem sejmu pa se nič ne pro-
daja in nič ne kupuje, vsi pa
lahko podarjate ali vzamete,
kar potrebujete.
Akcija Nakupujem v mestu
je sicer ponudila precej za-

nimivih in kvalitetnih do-
godkov, za zaključek pa
organizatorji programa:
Creinativa, Rajarija, Krice
Krace, Puhart, Likovno dru-
štvo Kranj, Glamour Inter-
national, Zavod za turizem
Kranj in Mestna občina
Kranj vabijo še na modno
revijo. Ta bo danes, v petek,
z začetkom ob 18. uri, pote-
kala na Prešernovi ulici v
središču mesta. Na modni
reviji, ki so jo poimenovali
Modna jesen v starem Kra-
nju, se bo predstavilo več
kot dvajset različnih trgo-
vin. V primeru dežja bo re-
vija prestavljena na jutri, 25.
septembra, pripravili pa jo
bodo ob 10. uri. 

Modna jesen 
v starem Kranju

S septembrom se izteka poletni del akcije
Nakupujem v mestu, za konec pa na Prešernovi
ulici obeta še zanimiva modna revija.



. NAJVECJA IZBIRA DEŽNIKOV NA ENEM MESTU

. IZDELAVA SENCNIKOV IN DEŽNIKOV NARODNE NOŠE

. SERVIS VSEH DEŽNIKOV IN SENCNIKOV
  . POTISK MAJIC

Delovni cas:
PON - SRE
9 - 12 ..... 14 - 19
CET - PET
9 - 12 ..... 14 - 21
SOB   .....  9 - 13

Tomaž Jenko s.p. 
Prešernova 8, 4000 Kranj

www.deznik.si

Dežnikarstvo Jenko . Tel. 04 202 53 30 . E-mail: info@deznik.si

031 379 999
www.zelolepo.comSejmišče 2, Kranj
info@zelolepo.com
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Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure
sobota od 8. do 12. 30
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PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

RIBARNICA IN OKREPČEVALNICA DELFIN
Tavčarjeva ul. 1, Kranj, telefon: 04 20 22 909
delfin@t-2.net, www.ribarnica-delfin.si

OKUSNE MORSKE JEDI ●  PESTRA PONUDBA SVEŽIH RIB 

Delovni čas: od torka do petka: 8 - 16, sobota 8 - 14.

V starem jedru mesta Kranj vas vabimo, da obiščete našo poslovalnico NoRools, 
ki se bohoti na kar 350 kvadratnih metrov površine. V njej vam ponujamo prav 
vse znamke oblačil, obutve in modnih dodatkov iz našega prodajnega programa. 
Na svoj račun boste prišli tako tisti, ki se radi oblačite ''hip hop'', kot tudi tisti, 
ki vam ustreza elegantni ''street fashion''.

NoRools Kranj Center 
Prešernova 10, 4000 Kranj 
E-pošta: norools.kranj@mitias.si 

www.norools.com
Delovni čas: 
Pon. - pet.: od 8. - 19. ure 
Sob: od 8. - 15. ure
Nedelje in prazniki: ZAPRTO M
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V ateljeju Beadhabit Tanje Drinovec,
imamo pestro izbiro sodobnega, modnega,
ročno izdelanega nakita. Svetovali vam
bomo pri izbiri ustreznega, lahko pa vam
ga izdelamo po vaših željah in potrebah za
vse priložnosti (poroke, maturantski plesi,
slovesne priložnosti ...). Toplo vabljeni.

Bistvo je v pravih barvah
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Trgovina

Ocean
Prešernova 15, Kranj, 
tel.: 04 2025 673

EXXTASY, SUPERDRY, REHALL, ONE ZERO TWO
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Igor Kavčič

V petek so v prostorih
Zdravstvenega doma Kranj
odprli razstavo likovnih del, ki
so jih v pretekli sezoni ustvari-
li mladi ustvarjalci na otroški
likovni delavnici in pri študij-
skem risanju, delavnicah, ki
sta pod vodstvom likovnega
pedagoga Roberta Primca po-
tekali v okviru Centra kultur-
nih dejavnosti pri JSKD Kranj.
Osrednji hodniki Zdravstve-
nega doma so oživeli s slikami
in risbami v različnih tehni-
kah, v osemindvajsetih okvi-
rjih pa je razstavljenih več kot
trideset slik in risb. Tovrstne
razstave bi v osrednji zdrav-
stveni ustanovi nedvomno
lahko postale stalnica.
Obe delavnici sta tudi v letoš-
nji ponudbi centra. Če je "Ri-
sanje za otroke" namenjeno
predvsem mlajšim, saj se
bodo na delavnici spoznali z
različnimi tehnikami risanja
in slikanja, ustvarjali pa bodo z
različnimi materiali, pa je
"Študijsko risanje" namenje-
no predvsem tistim, ki so že
nekoliko vešči likovnega
ustvarjanja in se bodo učili ri-
sanja portreta, perspektive,

senčenja ... Tudi letos gre dru-
gi poudarek na plesne vsebi-
ne. Tako je razpisan Ljubitelj-
ski balet za začetnike, ki ga
vodi priznana pedagoginja Vita
Osojnik, pri tem pa je treba do-
dati, da ne gre za otroško skupi-
no, ampak za vse tiste najstni-
ke, ki bi se radi učili baleta, pa
so v otroških letih to zamudili.
Ravnali se bodo po načelu, vsak
lahko poskusi. Znova bodo od-
prli delavnico "Brakedance",
vodil pa jo bo Igor Stamenkov-
ski, razpisana pa je tudi delav-
nica "Flamenko ples", katere
mentor bo Mitja Obed. Delav-
nice se bodo začele 4. oktobra,
dodatne informacije pa so na
voljo na sedežu JSKD OI Kranj
oziroma na spletni strani
www.ckd-kranj.jskd.si. 
Na JSKD te dni že pripravljajo
prve letošnje kulturne priredit-
ve in sicer skupaj s FD Janez
Puhar natečaj za 32. Regijsko
srečanje fotografskih skupin
in posameznikov na temo
Šport 2010, novembra pa bo
na sporedu regijska revija ma-
lih pevskih skupin, najbrž že
z novo pridobitvijo, ki bo vse-
kakor pevske ljubiteljske revi-
je v Kranju naredila še kvali-
tetnejše. 

Igor Kavčič

Z nastopom Kvarteta rogov
ljubljanske akademije za
glasbo se je ta teden začela
letošnja, že dvajseta po vrsti
sezona koncertnega cikla
mladih, imenovanega GM
Oder. Gre za serijo večernih
koncertov v različnih sloven-
skih krajih, od letos naprej
tudi v Kranju, na katerih se
predstavijo izbrani mladi slo-
venski glasbeniki ali komor-
ne skupine. Tako so v pone-
deljek v prenovljeni dvoranici
Glasbene šole Kranj združeni
v kvartet nastopili študentje
roga Jasna Komar, Klemen
Glas, Mirko Marić in Jože Ro-
šer ter predstavili zelo razno-
lik repertoar skladb različnih
obdobij od baroka do sodob-
nosti. Slišali smo dela K. Tur-
nerja, J. S. Bacha, F. C. Ho-
milliusa, J. Brahmsa, W.
Pirchnerja ter slovenskega av-
torja Lojzeta Krajnčana. 
Letos bo na sporedu osem
koncertnih serij, v katerih bo
nastopilo sedemindvajset iz-
branih mladih slovenskih
glasbenih izvajalcev, ki se
bodo poleg Ljubljane pred-
stavili še v Zagorju ob Savi,
Celju, Velenju in odslej tudi

v Kranju. "Kot šoli nam je pa
bistveno to, da našim učen-
cem omogočamo stik z živo
glasbo. Obiskovanje koncer-
tov mora postati del izobraže-
valnega procesa. Ta cikel se
nam zdi še posebej primeren
zato, ker na njem nastopajo
izbrani mladi glasbeniki, ki
so komaj kaj starejši od naših
učencev, kljub temu pa ima-
jo vsi večinoma že zavidljive
uspehe na domačih in tujih
koncertnih in tekmovalnih
odrih," je povedala ravnatelji-
ca Glasbene šole Kranj Petra
Mohorčič in dodala, da s
koncerti, ki jih sicer organizi-
ra Glasbena mladina Slove-
nije, želijo učence tudi moti-
virati in jih dodatno spodbu-
jati za vaje. Koncerti bodo po-
tekali od septembra do aprila
enkrat mesečno, v Kranju
predvidoma ob ponedeljkih.
S tem v glasbeni šoli uvajajo
izobraževanje poslušalstva.
"Na vsaj enem koncertu v
letu bo obvezna prisotnost za
naše učence. Mislim, da
bodo nastopajoči mladi glas-
beniki navdih tudi našim
učencem. Vsak nastop bo
vključeval tudi krajši pogovor
z nastopajočimi, ki ga bom
verjetno vodila kar jaz," je še

povedala Mohorčičeva in na
koncertne večere v prenovlje-
no dvorano povabila tudi
ostale Kranjčane.
Izbor nastopajočih izmed pri-
javljenih na razpis vsako leto
opravi tričlanska strokovna
žirija, med kriteriji za izbor
pa so poleg mladosti in ne-
sporne izvajalske kvalitete še
izvirnost koncertnega spore-
da in upoštevanje slovenske
in sodobne ustvarjalnosti.
V oktobru bo tako s ciklom
koncertov po Sloveniji sledil
Klavirski trio Gud, novembra
Kvartet flavt Nimfe, sledil bo

trio harmonikarja, flavte in
kitare, januarja bosta nastopi-
la kitarist in citrarka, februar-
ja Godalni kvartet Accademia
in Godalni kvartet Akademije
za glasbo Ljubljana, cikel pa
bost zaključila v marcu pia-
nistka Katja Sinkovič in apri-
la violist Domen Lorenz in pi-
anistka Mija Miljković. Naj
kot zanimivost zapišem še,
da je v koncertnem ciklu mla-
dih GM oder v dosedanjih de-
vetnajstih sezonah nastopilo
282 mladih izvajalcev na 481
koncertih in krstilo 53 novitet
slovenskih skladateljev. 

Najboljši tudi v Kranju
Že tradicionalni koncertni cikel GM Oder bo letos z najboljšimi mladimi glasbeniki gostoval tudi v Kranju. 

Letošnjo sezono GM Oder je odprl Kvartet rogov 
Akademije za glasbo Ljubljana. / Foto: Rok Istenič

Igor Kavčič 

Pretekli teden se je s Cipra
vrnila Akademska folklorna
skupina Ozara Kranj, ki je
sodelovala na tamkajšnjem
petem Mediteranskem fol-
klornem festivalu. Na njem
so se predstavile folklorne
skupine iz Cipra, Avstrije,
Grčije, Hrvaške, Latvije, Lit-
ve, Poljske, Bosne in Herce-
govine, Armenije in Slova-
ške, večino nastopov pa so
skupine imele v Larnaki. Pi-
sanost noš in plesov je vsak
večer navduševala množice
obiskovalcev v mestu Larna-
ka, Yeri in Nicosiji, ki niso
skoparili s ploskanjem in
navdušenjem nad skupina-
mi. Ozarčani so se predsta-
vili z gorenjskimi (Žegna-
nje), koroškimi in štajerski-

mi pustnimi plesi. Skupina
je nastopala pod umetni-
škim vodstvom izkušenih
folkloristov Anite Peteh,
Braneta Šmida in Domna
Pipana, organizacijsko vod-
stvo pa je prevzel predsed-
nik skupine Miha Kozjek.
Kot so povedali folkloristi s
Primskovega, so se skupine
vsak večer družile na dru-
žabnih večerih, kjer so se
učili plesov posameznih dr-
žav, se zabavali, iskali nova
poznanstva, iskali stike za
nova potovanja ... "Bilo je
vroče in lepo, a vseeno smo
se radi vrnili domov, polni
spominov in novih načrtov,"
smo še izvedeli od Ozarcev,
ki so se od tega sredozem-
skega otoka poslovili po nji-
hovo j'asu Ciper (nasvidenje
Ciper).

Folkloristi Ozare na
vročem Cipru

Plesalke, plesalci, godci, cvet AFS Ozara / Foto: arhiv AFS Ozara

Otroška ustvarjalnost nima meja.

Igor Kavčič

Drugo septembrsko soboto
je bil v okviru Zoisovih dni
v Kulturnem domu v 
Predosljah premierno izve-
den kabarejski večer Potova-
nje skozi slovensko popevko.
Pripravili so ga trije odlični
glasbeniki, pevki Metka
Štok in Petra Polak ter pia-
nist Blaž Jurjevčič. Prva je v
slovenski jazz in popularni
glasbi prisotna že dolgo vr-
sto let, med leti 1967 in
1970 pa se je kar petkrat
udeležila festivala Sloven-
ska popevka, Kranjčani pa
jo najbolj poznamo po sode-
lovanju s Kranjskim Dixie-
land bandom. Ves čas na-
stopa tudi kot vokalna so-
listka. Petra Polak obožuje
glasbo in ples, največ pa na-

stopa z glasbeno zasedbo
Jazz Station, Blaž Jurjevčič
pa je član Big Banda RTV
Slovenija in sodi v sam vrh
slovenskih pianistov. Je
član različnih jazzovskih za-
sedb in nepogrešljiv sprem-
ljevalec na klavirju mnogih
naših solistk. 
Na nastopu v Predosljah je
trio občinstvo popeljal na
potovanje skozi zimzelene
uspešnice slovenskih po-
pevk. Slišali smo skladbe
kot Zlata trobenta, Delam,
kar se ne sme, Ne čakaj na
maj, Ko boš prišla na Bled,
Hiša št. 203, Vozi me vlak v
daljave, Ne prižigaj luči v
temi, Ljubezen v F molu, S
teboj, Vzameš me v roke,
Drugačna, Konca ni, Vrti-
ljak ... in neizmerno uživali
ob dobri glasbi. 

Potovanje skozi 
slovensko popevko

Živahna glasba, živahen nastop. Ni kaj. / Foto: Vasja Doberlet

Poudarek na plesu 
in risanju 

Razstava likovnih delavnic v Zdravstvenem
domu. Letošnje delavnice CKD bodo posvečene
plesu in risanju.
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Vabijo mlade vaterpolske navdušence
Pri kranjskem AVK Triglav so se odločili, da letos ob začetku
šolskega leta v svoje vrste povabijo nove mlade navdušence
za vodne športe. "Pripravili smo plavalno vaterpolsko šolo
za dečke in deklice, stare med sedem in deset let. Prvi cilj
šole je, da se tisti, ki še ne znajo, naučijo plavati, nato pa je
poudarek na igrah z žogo. Vse, kar potrebujejo, so kopalke
in brisača, šola pa poteka v malem bazenu pod vodstvom
plavalnih in vaterpolskih trenerjev," pravi trener Aleš Komelj
in dodaja, da je trenutno v klubu več kot sto članov, ki treni-
rajo in igrajo od najmlajših do veteranskih selekcij. Seveda
si želijo tudi novih mladih vaterpolistov, zato imajo šolo
zanje vsak torek in četrtek med 16.30 in 17.30. Lahko se jim
pridružite kar na bazenu, za dodatne informacije pa pok-
ličite Tadeja Peranoviča (040/787 204) ali Matjaža Homov-
ca (041/366 737). V tem mesecu je šola brezplačna, nato pa
bo treba zanjo odšteti 20 evrov na mesec. V. S.

Mladi uživajo pri plavanju, še lepše je, če imajo v vodi žogo.

Vilma Stanovnik

"Včasih sem večino doma-
čih nalog naredila v avtu, saj
se je bilo treba skoraj vsak dan
voziti na treninge v Ljubljano.
Sedaj grem na treninge lahko
peš ali s kolesom," pravi
Kranjčanka Nika Jagodic, ki je
pri komaj dvanajstih letih
umetnostna drsalka že sedem
let. Najprej je bila članica Dr-
salnega kluba Olimpija, ko pa
je Kranj pred dvema letoma
spet dobil ledeno dvorano, so
starši otrok iz Kranja in okoli-
ce sklenili, da ustanovijo svoj
klub. Do letos so sodelovali z
Olimpijo, ker pa je otrok ved-
no več, so sklenili, da se posta-
vijo na lastne noge. 
Imajo tri odlične trenerke
Darjo Škrlj, Ines Berginc in
Tjašo Möderndorfer, ki tre-
nutno skrbijo za deset tekmo-
valk in tekmovalca, ki že na-
stopajo na prireditvah v Slove-
niji in tujini. To so: Klara Ja-
godic, Nika Jagodic, Krištof
Brezar, Nina Brezar, Ajda Ru-

tar, Alja Rančigaj, Alja Štefe-
lin, Jerca Oman, Lana Ranči-
gaj, Pia Koporec in Sara Suha-
dolnik. Štirje med njimi že
nastopajo v evropskem krite-
riju, kjer je lani Krištof Brezar
med drsalci, rojenimi leta
1996, osvojil tretje mesto,
Nika Jagodic je v letniku 1998
osvojila četrto mesto, Klara Ja-
godic je bila v skupni uvrstitvi
po petih tekmovanjih v kon-
kurenci letnika 1996 peta,
Nika Brezar pa je bila med
tekmovalkami letnika 1994 v
skupni uvrstitvi šesta. "Prva
leta treniranja sem si želela,
da nekoč nastopim na olim-
pijskih igrah in na svetovnem
prvenstvu. Sedaj vem, da bo
težko, saj bi morala trenirati
najmanj enkrat na dan, tre-
nutno pa imamo termine le
štirikrat na teden. Tako sedaj
delam načrte le za eno leto na-
prej in to je, da se čim bolje
odrežem na domačih in med-
narodnih tekmovanjih ter v
evropskem kriteriju," tudi
pravi Nika.

Končno drsajo doma
Med tistimi, ki so najtežje čakali led na kranjskem drsališču, so mladi člani Drsalnega kluba Kranj,
med katerimi je že kar nekaj uspešnih umetnostnih drsalcev.

Vilma Stanovnik

Odprto prvenstvo Slovenije
je doslej največje tekmova-
nje, na katerem je nastopilo

več kot 400 tekmovalcev iz
67 klubov in devetih držav:
Avstrije, Anglije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Itali-
je, Madžarske, Slovaške, Sr-

bije, in Slovenije. Kot je v
imenu organizatorjev pove-
dal Igor Prašnikar, je bilo po
mnenju udeležencev tekmo-
vanje odlično organizirano. 
Domači klub je utrdil sloves
najuspešnejšega slovenskega
kluba, saj je v boj poslal kar
22 tekmovalcev, ki so osvojili
17 medalj. Zlate kolajne so
osvojili: Tjaša Ristič (mladin-
ke do 59 kg), Tjaša Bertoncelj
(mladinke do 53 kg), kadeti-
nje Eva Kozjek, Eva Šubic in
Katja Zupan (kate ekipno),
kadeti Andrej Rus, David
Dolhar in Samir Deljanin
(kate ekipno) ter člani Janez
Perhavec, Rok Trost in An-
draž Kejžar (kate ekipno).
Srebrna odličja so osvojili:
David Dolhar (kate kadeti) in
kadetinje Blažka Poklič, Neja
Cunk ter Lara Puščenik (kate
ekipno). Bron so osvojili: Sa-
mir Deljanin (kate kadeti),
Janez Perhavec (kate člani),
Andrej Rus (kadeti do 70 kg),
Rok Trost (člani do 84 kg),
Lara Puščenik (kadetinje do
47 kg), Katja Zupan (kadeti-
nje do 54 kg), Nuša Cvjetiča-
nin (mladinke nad 59 kg),
Tjaša Bertoncelj (članice do
55 kg), Tjaša Ristič (članice
do 61 kg) ter člani Janez Per-
havec, Rok Trost in Andraž
Kejžar ekipno v borbah.

Nastopilo več kot
štiristo karateistov
Karate klub Kranj je minulo soboto v Športni dvorani na Planini pripravil
10. mednarodno odprto prvenstvo Slovenije.

Pri drsalnem klubu Kranj vabijo ljubitelje 
umetnostnega drsanja, da se jim pridružijo na
tečaju v ledeni dvorani na Zlatem polju. Še 
posebej so vabljeni otroci od 4. do 10. leta 
starosti, tečaj pa poteka ob sobotah med 
9. in 9.45 ter ob torkih med 16. in 16.45. Več 
informacij dobite po telefonu 040/672 083.

Mladi kranjski umetnostni drsalci te dni že trenirajo na 
domačem ledu. I Foto: Gorazd Kavčič

Tjaša Ristič je osvojila zlato kolajno med mladinkami.



12 Kranjski glas, petek, 24. septembra 2010

Študentska

Ob vpisu ali podaljšanju potrebuješ originalno potrdilo o šolanju.
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Od 6. 9. do 15. 10. 2010

Plesno leto s KŠK-jem

Letošnja plesna novost med tečaji Kluba študentov Kranj je
tečaj indijskega plesa. Tečaj bo vseboval 12 srečanj, ki bodo
trajali uro in pol. V skupini bodo štirje udeleženci, kar pome-
ni individualen pristop do tečajnika in s tem možnosti za hi-
trejši napredek. Cilj tečaja je spoznati osnove Bharatnatya-
ma skozi krajšo koreografijo. Tečaj bo vodila Ana Erjavšek,
ki se je nad plesom navdušila v domovini. Kasneje se je od-
ločila za intenzivno izpopolnjevanje klasičnega plesa v Indi-
ji. Končano ima nižjo triletno šolo klasičnega plesa v Indiji.
Potekal bo ob ponedeljkih in četrtkih od 18. do 19.30. Že tra-
dicionalno pa bo KŠK organiziral tudi tečaj družabnih ple-
sov (nedelje ob 19. uri), orientalskih plesov (termini bodo
objavljeni naknadno), salse (četrtki ob 20. uri) in swinga
(srede ob 19.30). Vsi tečaji so za člane KŠK ugodnejši, več
informacij pa je na voljo na spletni strani www.ksk.si ter info
točki KŠK na Gregorčičevi 6 v Kranju.

Na Madeiro in v Kalifornijo
Za KŠK-jem je zelo uspešna sezona nedeljskih potopisnih
večerov, kjer so se gledalci prepuščali znanim in manj zna-
nim popotnikom, ki so s prečudovitimi fotografijami in
spretno izbranimi besedami popeljali po različnih krajih
sveta. Poletje se je že končalo, hitro se bližajo dolgi mrzli je-
senski in zimski večeri, zato bodo na KŠK-ju tudi v letošnji
sezoni poskrbeli za prijetne nedeljske večere v družbi popo-
tnikov. Ponovno se bodo srečevali ob nedeljah ob 19.30 v
prostorih Klubarja. Že prihodnjo nedeljo se bodo z Živo Sla-
vec lahko z očmi sprehodili po Madeiri, teden dni kasneje
pa bo Jurij Bizjak občinstvo popeljal od Miamija do San
Francisca. Vstop je prost.

KŠK-jev športni dan v Megacentru
Ker ni več tako toplo, se bodo najbolj zagrizeni športniki že
potili tudi v športnih dvoranah in fitnesih. Zato je sobota, 9.
oktobra, najboljša priložnost, da KŠK-jevi rekreativci "zašvi-
cajo" z Megacentrom. Športni dan se bo začel ob 9. uri zju-
traj, pri čemer bo do 14. ure brezplačno na voljo fitnes, med
10. in 13. uro pa bodo potekale skupinske vadbe. Zagotovo
bo mogoče skočiti tudi v savno, podrobnosti o programu pa
bodo znane v kratkem (spletna stran www.ksk.si ali info toč-
ka KŠK). Na športnem dnevu se bo mogoče tudi včlaniti v
KŠK ali članstvo podaljšati, obiskovalce pa čaka tudi majh-
no presenečenje. 
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Maja Kalan

Na razpis, ki ga sicer reguli-
ra nepisano pravilo o pred-
hodnem dogovoru za kandi-
data, sta se tokrat prijavila
dva. V skladu s t. i. gentle-
manskim dogovorom naj bi
tokratni mandat zasedel
kandidat po izboru Sveta
Študentskih organizacij lo-
kalnih skupnosti (ŠOLS)
oziroma študentskih klu-
bov, združenih v Zvezo
Škis. Klubi so tako predlaga-
li Mihaelo Kalamar, pred-
sednico Kluba prekmurskih
študentov, na razpis pa se je
prijavil še Boris Meglič, štu-
dent ekonomije. 
Ker je Meglič kandidaturo
oddal brez podpornega pis-
ma ene od entitet ŠOS, so ga
pozvali k razjasnitvi nejas-
nosti v kandidaturi, za kar
se je rok iztekel 1. septem-
bra. "Po preteku roka za od-
govor na poziv za razjasni-
tev nejasnosti Predsedstvo
ŠOS ugotavlja, da je kandi-
datura kandidatke Mihaele
Kalamar popolna, kandida-
tura kandidata Borisa Megli-
ča pa je nepopolna in je po-
sledično zavrnjena," so ta te-
den sporočili s ŠOS.
Predsedstvo ŠOS bo tako na
eni izmed naslednji sej od-
ločalo o tem, katerega kandi-
data bo predlagalo Skupšči-
ni ŠOS v imenovanje. Kan-
didata za predsednika ŠOS

morajo podpreti vsaj tri četr-
tine študentskih zborov štu-
dentskih organizacij uni-
verz in Sveta ŠOLS (torej tri
od štirih entitet, ki sestavlja-
jo ŠOS). Če kandidat ne zbe-
re zadostne podpore na
Skupščini ŠOS, se postopek
ponovi, pojasnjujejo na
ŠOS.
To bi pomenilo, da bi pred-
sednika lahko izvolili tudi
brez podpore Študentske
organizacije Univerze v
Ljubljani (ŠOUL), ki vse od
julijske skupščine ŠOS ne
sodeluje v predsedstvu orga-
nizacije. Spomnimo: na ju-
lijski skupščini je bila spreje-
ta nova študentska ustava, ki
znaten del sredstev ŠOUL
odvzema in jih prenese v po-
seben "sklad" na ŠOS-u, iz
katerega bo mogoče sredstva
pridobiti preko razpisov. 
Vendar pa se zapleta še pri
eni entiteti, in sicer Svetu
ŠOLS. Ta ni enoten zaradi
nedavnih sprememb v raz-
delitvi sredstev, ki so bile
sprejete s preglasovanjem v
svetu. Zna se torej zgoditi,
da tudi klubi ne bodo podpr-
li kandidatke za predsedni-
co, kar bi pomenilo, da bi
postopek dejansko vrnili na
začetek. Če bi se to zgodilo,
so člani predsedstva, vključ-
no s predsednico, to je tre-
nutno Katja Šoba, dolžni
tudi po preteku mandata
opravljati svoje delo do ime-

novanja novega člana pred-
sedstva.
Volitve v Študentski zbor in
študentskih organizacij po-
sameznih fakultet, akademij
oziroma visokih šol (Štu-
dentske organizacije visoko-
šolskih zavodov - ŠOVZ) pa
je razpisal tudi ŠOUL, ki ga
trenutno vodi tehnična 
vlada predsednika Aljoše Kr-
džića. Volitve bodo potekale
v torek in sredo, 26. in 27.
oktobra, rok za oddajo kan-
didatur pa je 8. oktober. To
bodo prve volitve po hudih

zapletih in izbrisu ŠOUL
kot organizacijske oblike
ŠOS po nepravilnostih okto-
bra 2008. Na kakšen način
bo potekal nadzor volitev, na
ŠOS-u odgovarjajo takole:
"Nadzorna komisija ŠOS
odloča o tem, katere volitve
bo nadzirala in kdo bodo
opazovalci na volitvah." Pri
tem pa še ni jasno, kdo bo
po novem vodil nadzorno
komisijo, saj je z mesta
predsednika že pred pole-
tjem odstopil Radenko Teša-
novič.

Kdo prihaja po Katji Šoba?
Konec prejšnjega meseca se je iztekel rok za prijavo na razpis za predsednika Študentske organizacije
Slovenije (ŠOS). 

Nace Fock

Če bi rumeno časnikarstvo
na Slovenskem v začetku
dvajsetega stoletja cvetelo
kakor danes, bi se takole gla-
sil šokantni naslov v mast-
nem tisku na prvi strani.
"Incident": izdaja prvega
prevoda romana Gustava
Flauberta Gospa Bovaryjeva
v slovenščino (prev. Vladi-
mir Levstik, l. 1915). (Kot
Gospo Bovary ga je dobrih
osem desetletij zatem vno-
vič prevedla Suzana Koncut
in za svoje delo prejela Sov-
retovo nagrado.) Dandanaš-
nji pa gre le za pravilni od-
govor na 7. vprašanje kviza v
najnovejši izdaji Kresnic:
najpopularnejšega literarne-
ga vodnika (avtor dr. Jure
Šink, založba Rokus Klett),
ki obravnava omenjeni Flau-
bertov roman; ta se je na-
mreč znašel na seznamu ob-
veznega čtiva za maturitetni
esej 2010/2011.
Tržna naravnanost je seg-
ment realnosti, ki ga estetič-
na bitja sicer sčasoma zapo-
pademo (gl. naslov pričujo-
čega pisanja), a ga, v kolikor
v nasprotno nismo prisilje-

na, povečini postavljamo na
stranski tir. Priročnik za
spoznavanje književnih del
je nedvomno dobičkonosno
podjetje, kajti vsesplošno
priznano je, da celo ne rav-
no najbolj ležerni maturant-
je uporabljajo sam roman
kot dopolnilo k vodniku, in
ne obratno, kakor bi po logi-
ki stvari utegnili predvideva-
ti. Orientiranost k zaslužku
se iz leta v leto kaže v izdaja-
nju tovrstnih knjižic, toda
šele letošnja je v meni kot
prevajalcu in, si upam trditi,
poznavalcu del mojstra Flau-
berta vzbudila zanimanje.
Kresnice sem si kupil kot
kurioziteto (kakor numiz-
matik, ki zapravi bogastvo
za kovanec z možema na
obeh licih), kajti pritegnila
me je živo modra naslovnica
in na njej v bodeče belih čr-
kah izpisano ime avtorja, ki
sem ga bil dotlej zmerom
naslavljal z Gustave. Auguste
Flaubert: Gospa Bovary. Če-
prav bi se mojstru F. takšno
ime podalo (augustus, lat.
vzvišeni, častitljivi), so ga kr-
stili za Gustava; literarna
zgodovina tu ostaja neomaj-
na.

Čevljarsko posturo (cf. vzkli-
kajoč "Ne sutor ultra crepi-
dam!") sem razvil šele ob
branju. "[S Flaubertovo izja-
vo Gospa Bovary, to sem jaz] bi
lahko razumeli njegovo pois-
tovetenje z glavno junakinjo,
vendar glede na življenje to
ne bi bilo resnično." Ema "se
je ljubimcu predala hitro in v
celoti", zanj je "najemala ho-
telsko sobo, plačevala roman-
tične vožnje s čolnom, njun
odnos pa je prav tako temeljil
na spolnosti." Niti duševne
tegobe Eme Bovary, ki "nazad-
nje zaradi silne ravnodušno-
sti zboli. Po zanositvi se
Charles odloči, da se bosta
preslila v drug kraj [...]", evi-
dentno ne pripomorejo h ko-
herentnosti "svetle poti do
globin književnih del" - tako
se nam na zadnji platnici
predstavi zbirka Kresnice. Za-
res dvomiti o verodostojnosti
pa bralci Gospe Bovary prične-
mo ob nešteto polresnic (npr.
v orisu lekarnarja Homaisa
zasledimo, da sta zakonca Bo-
vary ob koncu romana, ko
Homais prejme odlikovanje
legije časti, še živa, edinole
"kaznovana") in analitičnih
inovacij ("Okna se v romanu

pogosto povezujejo z Emo,
saj jo velikokrat zasledimo,
kako gleda skoznje." "Kadar
Ema liže svoje prste ali dno
kozarca, se izkaže njena čut-
nost."). Te bi, če bi držale,
kompozicijsko resno zamaja-
le Flaubertov roman, a k sreči
le omajejo ugled priročnika,
njegovega založnika in, ne
nazadnje, njegovega avtorja,
ki kot štiri od osmih virov na-
vaja Wikipedijo (trikrat angle-
ško in enkrat slovensko).
Maturantom tule izključno
nauk, naj pa kljub vsemu pre-
berejo tisto pravo knjigo. Stro-
ki, založnikom in sleherne-
mu ljubitelju literature pa
namig: Flaubert, večni ci-
nik, sovražnik malomeščan-
stva, salonskih bleferjev in
ljudske puhloglavosti bi zo-
pet triumfiral, kajti v vsej sa-
tiri, ki prežema dobršen del
njegovega opusa, je bil ne-
kako predvidel celo abote,
kot sta prekrstitev v Augusta
in preoblikovanje Gospe Bo-
vary v povprečno zanič in
stilistično grotesken nabor
splošno priznanih resnic.
Vsem za to odgovornim bi
se danes le žlehtno smejal v
brk.

”Predala se mu je v kočiji”
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JE ZAKON
Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, Kranj

tel.: 04/ 231 02 40, www.prosport.si

Nagrade
1. nagrada: 1- mesečna karta za fitnes in 1- mesečna karta za 

aerobiko neomejeno; 2. nagrada: 2 x klasična masaža;
3. nagrada: 3 x 2 uri savne. Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede,
6. oktobra 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo.

Ekipa zaposlenih se trudi, da s svojim delom skrbi tako za
čistočo in prijeten prostor za vadbo kot tudi za prijazen
sprejem na recepciji. Stranke tvorijo skupino športnih 
prijateljev, ki se skupaj trudijo ohranjati kondicijo ter 

skrbeti za svoje zdravje.

Fitnes center - vsak dan od 6.30 do 23. ure. Vadite lahko
sami ali s pomočjo osebnega inštruktorja. 

Technogym trenažerji, proste uteži, kettlebel, trx,...

Izkušeni inštruktorji po licenci les mills. Poleg klasičnih
skupinskih vadb TNZ, STEP, BODY PUMP, PILATES,... 

izvajajo tudi SALSA AEROBIKO in ZUMBO ter VADBO ZA
MAMICE z DOJENČKI ter NOSEČNICE in STAREJŠE.

Wellnes prostor ponuja finsko, aroma ter infra 
savno, masažni bazen ter kozmetiko, depilacijo, 

pedikuro in masažo.

ZA NAJMLAJŠE od 2 do 5 let je dvakrat na teden 
organizirana telovadba. Med vikendi pa so v telovadnici

organizirane otroške rojstnodnevne zabave z 
animatorjem in pogostitvijo.

PROŠPORT JE ZAKON ... v njem najde rekreacijo vsak, 
ki se trudi živeti skladno z motom centra 

PROŠPORT, živimo zdravo. 

Ne smemo pozabiti, da nam sodoben način življenja,
nenehno hitenje in pogled na uro narekujeta, da 

naredimo nekaj za svoje zdravje.
Več na www.prosport.si. Pridite v Stražišče in se 

prepričajte sami.
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Zanimivosti

Vilma Stanovnik

V začetku septembra je v
Ljubljani potekal 10. svetov-
ni festival praženega krom-
pirja. Prireditve, ki je poleg
degustaciji kulinaričnih do-
brot namenjena predvsem
predstavitvi mest, se je ude-
ležilo več deset tisoč obisko-
valcev, obiskovalci so lahko
pokusili krompir, priprav-
ljen po več kot tridesetih re-
ceptih. 

Sodelovale so tudi ekipe iz
tujine - od Filipinov do Ma-
džarske, Hrvaške, Poljske,
Velike Britanije ter seveda
domače slovenske ekipe,
med njimi tudi ekipa Mest-
ne občine Kranj.
Za kranjsko ekipo so krom-
pir pražili Bojan Homan,
Barbara Ravnik, Pavle Rako-
vec, Saša Kristan, Barbara in

Cirila Rezman ter Natalija
Polenec. Za dobro vzdušje
na kranjski stojnici in ob
njej pa je poleg Raca skrbel
še lajnar Janez Markelj, ki je
s svojim inštrumentom
vzbujal pozornost mimoido-
čih.
"Na kranjski stojnici smo
poskrbeli za prepoznavno,
pa tudi šaljivo promocijo

Kranja ter degustacijo naj-
boljše kranjske klobase ob
podpori mesarije Arvaj. Pra-
žen krompir smo pripravili
z dodatkom kranjske kloba-
se in odziv obiskovalcev, ki
so brezplačno prejeli porcijo
krompirja, je bil navdušu-
joč," je povedal Srečko Šta-
gar iz Zavoda za turizem
Kranj.

Na festivalu praženega krompirja
Tudi ekipa Mestne občine Kranj se je udeležila svetovnega festivala praženega krompirja v Ljubljani.

Semanji dan v Besnici

TD Besnica je v sodelovanju s krajevno skupnostjo, KUD Se-
jalec in KD Jože Papler pripravilo tradicionalno prireditev
"Semanji dan", ki je potekala prvo nedeljo v septembru, na
godovni dan farnega zavetnika sv. Tilna, na prireditvenem
prostoru pred cerkvijo v Zgornji Besnici. Po maši se je pro-
gram začel s promenadnim koncertom Pihalne godbe Stra-
nje. V povorki so sodelovali tudi domača otroška mažoretna
skupina, otroška folklorna skupina Ajda in lovci Lovske dru-
žine Jošt. V kulturnem programu so poleg omenjenih sode-
lovali še domači harmonikarji Ajda Šolar, Andreja Starman
in Matej Nastran. Obiskovalce pa sta s svojim pogovorom
navdušili tudi dve "starejši Besničanki Jera in Reza". Vrh do-
gajanja je bil nastop Beneških fantov. Navzoče je nagovoril
evropski poslanec Jelko Kacin, podžupan Mestne občine
Kranj Bojan Homan in predsednik KS Besnica Zmago Za-
dnik. Program je povezovala domačinka Vida Lopič.

Kranjska ekipa se je izkazala tako z dobro voljo kot odličnim praženim krompirjem s 
kranjsko klobaso.

Lajnar Janez Markelj je
poskrbel, da prav nihče od
številnih obiskovalcev ni
zgrešil kranjske stojnice.
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PROGRAM PRIREDITEV V MESECU OKTOBRU ZA MC KRANJ PRIMSKOVO
Petek, 1. oktobra, ob 17. uri
SADOVI TETKE JESENI /otroška delavnica
Sočna jabolka, hruške debeluške, sladke grozdne
jagode. Koliko dobrot nam ponuja radodarna narava.
Tudi vam bodo na svoj način pričarali jesenske sadne do-
brote.

Petek, 1., in sobota, 2. oktobra, cel dan
GOBARSKA RAZSTAVA
Najlepše gobe bodo v soboto nagrajene z lepimi
nagradami.

Sobota, 2. oktobra, ob 8. uri
Z GLAVO NA ZABAVO

Torek, 5. oktobra
INFO TOČKA - dnevi, posvečeni demenci in alzheimer-
jevi bolezni

Petek, 8. oktobra, ob 17. uri
STRAŠILO/otroška delavnica
Sredi njive stoji in lačne ptiče plaši! Tudi vaše bo zbujalo
strah in trepet. Ne verjamete? Pridite in preverite.

Sobota, 9. oktobra, ob 10. uri
MERCATORJEV HARMONIKAR 2010

Petek, 15. oktobra, ob 17. uri
JESENSKA SESTAVLJANKA/otroška delavnica
Paleta barv se razkošno bohoti na listavcih. Ujemite
delček prijetno barvitega vzdušja na druženju - in vonj po
jeseni vas bo spremljal v dolgih zimskih mesecih.

Sobota, 16. oktobra, ob 10. uri
Zaključno žrebanje nagradne igre Podravka
Vabljeni v Podravkin eko kotiček na zabavno prireditev,
kjer boste lahko pokazali, kako dobro znate ločevati

odpadke, natančneje odpadno embalažo Podravkinih
izdelkov. Z vrtenjem kolesa sreče "Daj Podravka em-
balažo v pravo reciklažo" si boste lahko prislužili lepe
praktične nagrade.

Petek, 22. oktobra, ob 17. uri
NETOPIRJI PRELETAVAJO NEBO - otroška
delavnica
Bliža se noč čarovnic in jate netopirjev se zbirajo na
večernem nebu. Ste tudi vi za nočno avanturo z ne-
topirji? Morda izdelate takšnega, ki se bo lahko pridružil
nočnim pohodom. 

Sobota, 23. oktobra, ob 10. uri
DUHCI, BUČE IN ČAROVNICE/otroška prire-
ditev
Ali veste, kaj se bo zgodilo? Seveda! Strašilo bo, lo-
mastilo, ropotalo in za korajžo boste lahko izdelovali
duhce, svoje buče in morda vas obišče tudi kakšna čis-
to prava čarovnica in zapleše z vami. Pekli bomo tudi
kostanj, ki ga bomo razdelili med obiskovalce. 

Petek, 29. oktobra, ob 17. uri
SKRIVNOSTNA SVETLOBA SVEČ/otroška
delavnica
Primerna oprema je nujna za skorajšnjo noč čarovnic.
Leteča metla je že pripravljena, tudi čarovniški klobuk je
nared. Manjka nam le še svetilka, ki jo lahko izdelamo
sami, in razburljivo-srhljivo nočno doživetje je neizogibno. 

Sobota, 30. oktobra, ob 10. uri
DOMAČI PIKNIK
Vsi obiskovalci vabljeni v Mercatorjev Center, kjer bomo
za vas pekli rebrca, vam zraven postregli okusno krom-
pirjevo solato, za glasbeno vzdušje pa bo poskrbel trio.
Otroci pa se bomo veselili v otroški delavnici.

Delovni čas: od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure

Vsako soboto od 9. do 14. ure:

EKOLOŠKA TRŽNICA

Od 1 do 5 vas odpelje na izlet!
Nadaljujemo z nagradno igro: zbirajmo številke od 1 do 5 
(ponavadi smo jih zbirali od 1 do 4, tokrat pa morate počakati
še številko 5). Številke bodo objavljene na celostranskem
Mercatorjevem oglasu v Kranjskem glasu, Kranjčanki, Jese-
niških in Deželnih novicah. Številko izrežite in jo prilepite na
kartonček, ki ga boste našli v Mercatorjevih prodajnih centrih
Savski otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Toda pozor: števil-
ke ne bodo objavljene čisto vsak mesec, zato morate počaka-
ti toliko časa, da boste zbrali vseh pet številk. Ko jih boste
imeli, boste polepljene kartončke oddali v nabiralnike v ome-
njenih Mercatorjevih centrih. Izžrebali bomo 48 srečnežev, ki
se bodo z nami odpravili na enodnevni izlet presenečenja. 
Vabljeni k sodelovanju!

V nagradni igri lahko sodelujete večkrat, stari pa morate biti najmanj 
18 let. Pravila nagradne igre najdete na www.gorenjskiglas.si.



Knjigarne in papirnice DZS že
64. leto oskrbujejo kupce s 
pisarniškimi in šolskimi potreb-
ščinami, učbeniki, delovnimi
zvezki ter knjigami.

V septembru smo za dijake in
študente pripravili posebne
ugodnosti ob nakupu nahrbtni-
kov za najstnike, s spiralo veza-
nih blokov, usb ključev, kalkula-
torjev, pisal Pentel, odlepljivih 
lističev in lepil. 

Na prodajnih policah boste 
vedno našli ljubka plišasta darilca,
usnjene denarnice in prestižnejši
program pisal.

Vabljeni v knjigarno(e) 
in papirnico(e) DZS!

Največja ponudba ekoloških živil na Gorenjskem
V prodajalni VitaCare smo si zastavili nalogo, da poskr-
bimo za zdravje in s tem višjo kakovost življenja. Skr-
bimo ne samo za to, da je hrana na naših policah zdra-
va in prednostno ekološkega porekla, temveč tudi za
to, da je polnovredna in višje kakovosti.
Pod eno streho smo zbrali najširšo ponudbo več kot
3.000 različnih izdelkov, ki jih lahko združimo v nasled-
nje skupine: 
❤ ekološka prehrana, 
❤ dietetična živila, 
❤ naravna prehranska dopolnila, 
❤ naravna in organska kozmetika, 
❤ ekološka čistila, 
❤ neprehranski izdelki, ki podpirajo zdrav način

življenja. 

Verjamemo, da se je v poplavi informacij in izdelkov
danes kar težko znajti, zato so se v prodajalnah Vi-
taCare zbrale svetovalke, ki izhajajo iz vrst zdravstva,
farmacije in živilske tehnologije. S svojim temeljnim

predznanjem in dobrim poznavanjem izdelkov vam
bodo dobrosrčno pomagale s pravimi nasveti. Postavili
smo si stroge smernice, ki jih morajo izpolnjevati izdel-
ki na naših policah. Jasno in pregledno, zdravo in višje
kakovosti.

V VitaCare Plus vam poleg ekoloških izdelkov nudimo
tudi določena zdravila brez recepta in farmacevt-
sko kozmetiko.

NOVO v septembru
širok izbor okusnih ekoloških mlečnih izdelkov,

jogurtov, sojinih desertov, tofuja in seitana. 

Specialist za RES zdravo življenje.
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V tem času pri njih poteka akcija 
kvalitetnega otroškega perila Bali.

Izkoristite ponudbo, ne bo vam žal!
Za zveste kupce imajo v Bibi tudi varčevalne bone.

DOBRODOŠLI V TRGOVINI BIBA, KJER STA
ZADOVOLJNI KUPEC IN KVALITETA NA
PRVEM MESTU!

Zagotovo najcenejše v mestu!
Tekstilni diskont - Šuceva 15, Poslovna hiša
Rona, od 8. do 17. ure: oblačila iz sezone
2009/2010 znižana do razprodaje zalog.

V trgovini Biba v Mercatorjevem centru na Prim-
skovem imajo v ponudbi poleg otroških oblačil
znanih in uveljavljenih blagovnih znamk S Oliver,
Bali, Bros tudi novo žensko kolekcijo blagovne
znamke Lerros, v kateri se dekleta in ženske dobro
počutijo.

V Samopostrežni restavraciji Kranj v Mercator centru Kranj
na Primskovem vam postrežejo malice in kosila po ugodnih
cenah, dobite pa lahko tudi vegetarijansko kosilo. Ponudba
jedi je vsak teden pestra - od zrezkov do pizz, junija ter juli-
ja jedi z žara; seveda pa ne manjkajo tudi jedi na žlico - od
govejega golaža, pasulja, do vampov. V tem času je tudi

ogromna izbira v solatnem baru, saj dnevno pripravijo več
kot dvajset vrst solat. 
Zveste stranke ob nakupu desetih kosil nagradijo z enaj-
stim brezplačnim in znanimi pikami zvestobe. 
Vabljeni so tudi študentje, saj so tudi za njih pripravili jedil-
nik po smernicah zdrave prehrane in glede na način današ-
njega življenja. Lahko dobijo dnevne ter stalne menije, z
brezplačnima dvema decilitroma brezalkoholne pijače.

V prihajajoči jeseni ponudba restavracije ostaja ista, doda-
na je sezonska, ki se pač prilagaja letnemu času. V poletni
sezoni ste našli v ponudbi različne solatne krožnike različ-
nih vsebin, sedaj prihaja na meni lazanja z jurčki, v času ko-
stanja pa kostanjevi štruklji in puranja pečenka v omaki. V
toplejših mesecih v restavraciji goste animirajo s peko rib
na terasi, upajo pa, da jim bo to v naslednjem mesecu
uspelo s kostanjem - nameravajo namreč peči kostanj.

Za vsaka lačna usta nekaj

Samopostrežna restavracija Kranj v Mercator centru Kranj na Primskovem

Nova blagovna znamka 



kranjski glas
Kranjski glas, petek, 24. septembra 201016

V ledni dvorani je spet vroče
Prejšnji teden se je končno začela nova sezona v kranjski dvorani na Zlatem polju. Ledeno ploskev so najtežje čakali domači hokejisti kranjskega Triglava
in umetnostni drsalci Drsalnega kluba Kranj, prav tako pa se prijetne rekreacije veselijo vsi drugi ljubitelji drsanja.

Če si že prehiter in te ne morem ujeti, mi pa povej vsaj, kaj imaš oblečeno pod hokejskim
dresom?!!

Plošček je le eden, hokejski palici sta dve in samo stvar časa je, da se odločita, kdo bo
streljal na gol.

Hokejisti Triglava so prejšnjo sredo prvič pridrsali na domači led, ki je bil sicer še malce
moker, a to jih ni oviralo, da ne bi premagali ekipe Slavije.

Nekateri pravijo, da je hokej trda igra, kjer se ne smeš ustrašiti niti poškodb niti bolečine.
Je to res?

Ni ga čez veselje ob doseženem golu, posebno če nasprotnikom pošteno napolniš mrežo
in zmagaš s 7:1. I Vilma Stanovnik, Foto: Črt Slavec

Na novo sezono so se morali dobro pripraviti tudi hokejski sodniki, ki so prav tako 
zadovoljno preizkusili led dvorane na Zlatem polju.




