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Dražje parkiranje, 
dražje kosilo
Starejša in bolna gospa
mora na primer zgolj zaradi
parkirnine plačati za dostavo
kosila na dom več, kot je
prej. 

Kulturni dih 
iz ”podmestja” 
V novem kulturnem centru
Creinativa v starem Kranju
bodo gojili neprofitno kultu-
ro, ki bo v vsej svoji raznoli-
kosti povezovala Kranjčane. 

Končno spet kino 
predstave
V Kranju je tik pred zaključ-
nimi deli gradnja Planeta
Tuš, ki ne bo zgolj nakupo-
valni center ampak bomo
dobili priložnost, da si ogle-
dujemo najnovejšo kino po-
nudbo.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Vesel sem, da smo
danes predali ključe stavbe
na Sejmišču 4. Tu so na-
mreč lepo obnovljeni prosto-
ri, kjer se bodo dogajali štirje
pomembni programi ne le
za kranjsko občino, ampak
za celo Gorenjsko. To bodo
programi, ki so na eni strani
namenjeni odvisnikom, ki
se pokušajo in trudijo vrniti
v svoje okolje, in na drugi
strani brezdomci, ljudje, ki
živijo na robu in pomoč zelo
potrebujejo. Zato smo na ob-
čini priskrbeli finančna sred-
stva, da so se prostori uredi-
li, nekaj denarja pa imamo
pripravljenega še za notra-
njo opremo, ki malce zamu-
ja. Vendar pa bodo v krat-
kem v novem centru našli
svoje prostore brezdomci, tu
bo nova razdelilnica hrane,
prostor bo imela stanovanj-
ska skupina za ozdravljene
odvisnike ter seveda center
za odvisnost," je minuli to-
rek poudaril kranjski župan
Damijan Perne, potem ko si
je z drugimi obiskovalci
ogledal obnovljeno stavbo na
Sejmišču štiri, ki jo je prvim
obiskovalcem razkazal vodja
Centra za pomoč, terapijo in
socialno rehabilitacijo zasvo-
jenih "Labirint" Mile Hod-
nik. Ta je povedal, da je
osnovni cilj programa omo-

gočiti vsakemu, ki ima teža-
ve zaradi uživanja drog ozi-
roma škodljivih oblik vede-
nja, da spremeni svoj način
življenja in se znova vključi
v družbo. V stavbi na Sejmiš-
ču 4 zato urejajo tudi prosto-
re za tako imenovano stano-
vanjsko skupino "Katapult",
kjer naj bi se bivši uživalci
prepovedanih substanc po
vrnitvi iz komun in terapevt-

skih skupnosti navajali na
vsakdanje življenje, prav
tako pa bodo toplo posteljo
lahko našli tudi drugi odvis-
niki in njihovi svojci, ki za-
časno nimajo možnosti na-
stanitve pri svoji družini in
se pripravljajo na vstope v
komune ali so že nameščeni
v pripravljalnem centru.
Prav tako naj bi se na Sej-
mišče preselila razdelilnica

hrane, ki je od leta 1997 na
Planini, v njej pa topel
obrok dnevno dobi okoli 40
Kranjčanov. Svoje prostore v
prenovljeni stavbi bo imel
tudi Center za odvisnost, ki
je doslej deloval na Planini
46, namenjen pa je tako uži-
valcem drog kot njihovim
svojcem.

Brezdomcev ne bo več zeblo
Tako zaposleni kot obiskovalci Centra za socialno delo Kranj so se razveselili novih prostorov, ki so
jih slovesno odprli minuli torek, kranjski župan Damijan Perne pa je direktorju Marjanu Podbevšku
izročil ključe temeljito prenovljene stavbe na Sejmišču 4, kjer bo tudi prvo zavetišče za brezdomce na
Gorenjskem.

Na vse otroke sije 
isto sonce
Marija Muster se je v letih
učiteljevanja in nato ravna-
teljstva priljubila tako sode-
lavcem kot otrokom in star-
šem.

Vživeli se bodo
lahko v graščake

Minulo soboto so na Pungertu
odprli prenovljeno otroško igrišče,
namenjeno otrokom do desetega
leta starosti.
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Razvoj Kranja 
je začrtan

Ob prihajajoči jeseni je Kranj
postal živahno središče, saj je 
bogatejši za kar nekaj novih 
pridobitev, začela pa se je 
tudi obnova ulic in cest.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Ni nenavadno, da
smo na rove pod Kranjem, ki
so bili pozabljena mestna
znamenitost, začeli opozar-
jati prav jamarji in da smo
prav mi z veliko truda pri-
spevali k oživitvi. Poleg raz-
iskovanja se je namreč naše
društvo lotilo tudi promocije
te kranjske posebnosti, zara-
di velikega zanimanja kranj-
skih šol in vrtcev pa je Ja-
marsko društvo Carnium že
leta 2006 pripravilo obsežno
razstavo o podzemlju Kra-
nja, po kateri je povzeta tudi
sedanja razstava v rovu. Iz-
dali smo zanimivo zloženko
in posneli tri filme. V skrbi
za avtentično interpretacijo
tega podzemskega objekta
smo z Zavodom za turizem
izdelali načrt oživljanja
kranjskih rovov kot povezavo
med kulturo starega mesta
in naravo kanjona Kokre.
Zavzeto smo se lotili čišče-
nja nesnage, kjer so nam po-
magali številni prostovoljci.
Tako nam je v veliko veselje,

da se je oživitev tega nena-
vadnega objekta, ki se je z
velikim navdušenjem začela
med kranjskimi jamarji, na-
daljevala v javno korist, ko se
je projekta lotila Mestna ob-
čina Kranj, v njenem imenu
pa Zavod za turizem Kranj,"
je ob sredinem slovesnem
odprtju rovov pod starim
Kranjem poudaril Gregor
Aljančič, navdušeni pa so se
po njih sprehodili tudi prvi
obiskovalci, ki so uživali v
sprehodu po lepo tlakovani
in osvetljeni poti in oprezali
za redkimi jamskimi živalmi
(kobilica, pajek ...).
"Kranj je z odprtjem rovov
pridobil izjemno atrakcijo.
Zagotovo bo ta privabljala
tako domačine kot tuje turi-
ste, ki bodo lahko uživali
tudi na kanjonu Kokre. Ure-
jena je že prva ploščad, za
povečanje zanimivosti
bomo uredili še stopnišče za
prehod na zgornjo ploščad,
klopi, informativne table in
toaletne prostore." 

Kranjski rovi 
so prava atrakcija
Staro mestno zaklonišče, ki je bilo še nedavno
zastrto s smetmi, so dodobra očistili in prenovili,
od srede naprej pa je na ogled tako domačinom
kot obiskovalcem.
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Vodja Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint Mile Hodnik
je prvim obiskovalcem razkazal nove prostore na Sejmišču 4. I Foto: Gorazd Kavčič

Med prvimi sta si prenovljene rove ogledala direktorica 
Zavoda za turizem Kranj Natalija Polenec in domači župan
Damijan Perne. I Foto: Tina Dokl
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Otroci bodo po novem na
Pungertu lahko uživali ob
igri na novih lesenih igralih,
za katere je občina odštela
dobrih petdeset tisoč evrov.
Otroško igrišče, namenjeno
otrokom do desetega leta
starosti, je minulo soboto
slovesno odprl župan Dami-
jan Perne. Otrokom so na
voljo vzmetna igrala, hiška s
toboganom, peskovnik, labi-
rint, grad z obzidjem in skri-
ti prehod.
Celotno igrišče je zasnovano
na temo graščakov. "Na
igrišču je postavljeno obzid-
je z vhodom v grad, ki otro-
kom omogoča prehod preko
mostu in plezanje preko ob-
zidja. Otroci imajo tudi mož-
nost plezanja preko nihajne-
ga mostu in spusta iz gradu
po dveh različnih toboganih.
Tako jim nudi možnost raz-
vijanja ravnotežja in drugih
gibalnih sposobnosti ter raz-
vijanja lastne domišljije," je
namembnost igral opisal do-
bavitelj omenjenih igral.
Ročnemu ustvarjanju se
bodo otroci lahko prepustili
v peskovniku s kraljevim sto-
lom, labirint pa je namenjen
razvoju motorično gibalnih
sposobnosti in orientacije.
"Hiška in 'kurnik' sta pove-
zana z visečim mostom, kjer
se lahko razvije družabna
igra. K temu spadajo tudi
račke na vzmeteh, ki otro-

kom omogočajo zabavo in
sprostitev," je k opisu dodal
dobavitelj. Prehodne cevi so

zamišljene kot rovi pod gra-
dom, v katerih se lahko otro-
ci plazijo in skrivajo, igrala

pa dopolnjuje še podložniko-
va hiška z gugalnico.
V prihodnjih dveh tednih
naj bi poskrbeli tudi za večjo
varnost na igrišču. Kot so
pojasnili pri občini, je kranj-
ska območna enota zavoda
za varstvo kulturne dedišči-
ne že dala soglasje, da se
ograja proti kanjonu reke
Kokre poviša za petdeset
centimetrov. "Proti cerkvi in
Trubarjevemu trgu pa so do-
volili zamejitev igrišča z živo
mejo, ki naj bi zadržala tudi
domače živali," so še dodali
pri občini.
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Vživeli se bodo lahko v graščake
Minulo soboto so na Pungertu odprli prenovljeno otroško igrišče, namenjeno otrokom do desetega
leta starosti.

Ob odprtju novih igral so v zrak poleteli beli baloni. I Foto: Tina Dokl

V kratkem bodo končali tudi prenovo otroškega
igrišča pri osnovni šoli Franceta Prešerna 
v Kranju. V športnem parku šole bodo postavili
nova lesena otroška igrala, namenjena otrokom
do desetega leta starosti. Ograjeno otroško 
igrišče bo opremljeno z vzmetnimi igrali, 
toboganom, gugali, peskovnikom, previsnimi
gugali in dvema ladjama. V obnovo je občina
vložila 30 tisoč evrov.

"Obiskovalcem pa ne bomo
ponujali le ogledov rovov,
temveč bomo v njih priprav-
ljali različne dogodke, že ko-
nec tega leta pa namerava-
mo veseli december speljati

tudi v podzemlje," je pove-
dala direktorica Zavoda za
turizem Kranj Natalija Pol-
janec, predsednik društva za
raziskovanje jam Kranj
Davo Preisinger pa je opo-
zoril tudi na priložnost, da
se v rovih uredijo muzeji in
razstave, zlasti zanimiva naj
bi bila razstava kamnin, mi-
neralov in fosilov, ki naj bi
bila celo stalna razstava.
"Zgodovina mesta Kranja je

res pestra, včasih pa malo
pozabljamo na bližnjo zgo-
dovino. Kranjski rovi so bili
zgrajeni med vojno, tudi
kasneje so služili kot zaklo-
nišče in nato tudi kot gojišče
gob. Prepričan sem, da so ti
rovi nekaj posebnega in so

edini tako dobro ohranjeni v
Sloveniji ter nekaj posebne-
ga tudi v Evropi. Zato je
prav, da naš zaklad pokaže-
mo ne le domačinom, pač pa
tudi turistom. Verjamem, da
bodo rovi zaživeli, ne le kot
turistična atrakcija, ampak
tudi kot prostor, kjer se bo
marsikaj dogajalo," je ob sre-
dinem slovesnem odprtju
dodal župan Mestne občine
Kranj Damijan Perne.

Kranjski rovi 
so prava atrakcija

Že nekaj časa pa so v novih
prostorih na Koroški 19 za-
posleni na Centru za social-
no delo Kranj, čeprav so jih
dokončno uredili prav te dni,
minuli torek pa so jih sloves-
no odprli. "Center za social-
no delo Kranj ima že skoraj
polstoletno zgodovino, saj
njegovi prvi koraki segajo v
leto 1962. Delovati je začel s
sedmimi zaposlenimi delav-
ci, z novimi nalogami, ki jih
prinaša razvoj socialne politi-
ke v državi, pa se je večalo
tudi število zaposlenih, ko je
na Centru v okviru redne de-
javnosti in v dodatnih progra-
mih zaposlenih štiriinštiride-
set delavcev," je ob slovesno-
sti poudaril direktor Centra
za socialno delo Kranj Mar-
jan Podbevšek in povedal, da
je to že četrta lokacija Centra
za socialno delo Kranj, ki je
zadnjih trideset let svojo de-
javnost opravljal v prizidku
Mestne občine Kranj.
"Zaradi številnih nalog so

prostori postali utesnjeni in
neprimerni, zato smo pred
več kot petimi leti začeli
iskati nove prostorske rešit-
ve. Trud se nam je obresto-
val v drugi polovici leta

2006, ko smo prejeli soglas-
je Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve za na-
jem novih prostorov na Ko-
roški cesti 19. Vendar pa je
bilo tudi potem treba pre-
skočiti še nekaj ovir, da smo
letos končno prišli do žele-
nega cilja," je tudi povedal

Marjan Podbevšek in se za-
hvalil vsem, ki so nato po-
magali tudi pri opremljanju
prostorov. Zbrane je nato v
imenu Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve
nagovoril direktor Direkto-
rata za socialne zadeve na
Ministrstvu za delo, družino

in socialne zadeve Davorin
Dominkuš in poudaril, da
so Centri za socialno delo
zelo pomembni tudi v da-
našnjih časih, zato morajo
imeti potrebne pogoje za
delo in prostore, ki jih imajo
od sedaj naprej tudi zaposle-
ni in uporabniki v Kranju.

Brezdomcev ne bo več zeblo
�1. stran

Simbolično so trak novih prostorov Centra za socialno delo na Koroški cesti prerezali 
direktor Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
Davorin Dominkuš, kranjski župan Damijan Perne in direktor Centra za socialno delo
Kranj Marjan Podbevšek. I Foto: Gorazd Kavčič
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Vstopnina za ogled rovov bo 3 evre, oziroma 
2,5 evra za skupine in starejše ter 2 evra za 
otroke do 14 let. Danes ob 18. uri ter jutri, 
v soboto, ob 10., 12., 14., 16. in 18. uri bo 
brezplačen ogled rovov, zbor pa bo pred 
Kranjsko hišo na Glavnem trgu. Pri Zavodu za
turizem Kranj naprošajo, da se za ogled prijavite
po telefonu 23 80 450 ali po e-pošti
info@tourism-kranj.si ali pa se oglasite v 
prostorih Kranjske hiše. Več informacij dobite
na www.tourism-kranj.si. 

V akustičnih rovih je tudi priložnost za kulturne dogodke,
ki so se v sredo že začeli. I Foto: Tina Dokl
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Poletje se končuje, vam pa
bo letošnje gotovo ostalo še
posebej v spominu?
"Iztekajoče se poletje je bilo
zame res malce drugačno
kot prejšnja leta. Konec juni-
ja so se mi začele zdravstve-
ne težave, saj sem imel blaž-
ji srčni infarkt in nato sem
večino julija preživel v bol-
nišnici oziroma na rehabili-
taciji. K sreči sem se hitro in
dobro pozdravil, tako da po-
sledic ni. Je pa to bilo opozo-
rilo, da je tempo življenja
prehud. Do štiridesetega leta
nisem imel nobenih zdrav-
stvenih težav, sedaj pa sem
se resno zamislil, da je mor-
da minila garancija in bo tre-
ba bolj paziti nase."

Je bilo po okrevanju kaj časa
za pravi dopust?
"Na vsak način mi je bolezen
vzela toliko časa, da si dopu-
sta nato nisem mogel privoš-
čiti, vendar pa ga bom teden
ali dva izkoristil jeseni. Mo-
ram povedati, da zaradi moje
bolezni delo na občini ni za-
stalo, vsi trije podžupani so
delali tako rekoč s sto dvajset-
odstotno močjo in so naredi-
li vse, kar smo si zastavili
prej. Veliko smo se slišali po
telefonu, se dogovarjali in
prepričan sem, da se bodo
prav kmalu začeli kazati novi
rezultati našega skoraj dve-
letnega dela."

Pomemben dokument, ki
ste ga pripravili, je tudi stra-
tegija razvoja občine. Ste za-
dovoljni?
"Strategija razvoja je pri-
pravljena, pri njeni pripravi
je sodelovalo okoli sto petde-
set ljudi z različnih strokov-
nih področij, iz vseh svetni-
ških skupin, političnih
strank, sodelovali so tudi
predstavniki gospodarstva
in drugih interesnih skupin.
Veseli me, da smo združili
sile in pripravili dokument
do te stopnje, da bo šel v jav-
no razpravo in predstavitev.
Seveda bomo upoštevali pri-
pombe in nato pripravili
končni dokument, ki ga bo
Mestni svet obravnaval
predvidoma v mesecu de-
cembru. Glede na odzive, ki
smo jih že dobili, mislim, da
je strategija dobro zastavlje-
na, zato sem optimist."

Je v strategiji namenjena po-
sebna skrb okolju in komu-
nalni infrastrukturi, kar je v
Kranju velik problem?
"Skrb za okolje je zelo po-
membna, zato so v strategiji
izgradnja MBO in zapiranje
deponije Tenetiše, rekon-
strukcija Centralne čistilne
naprave Kranj, izgradnja šti-
rih malih čistilnih naprav,
obnova in novogradnja 16
kilometrov primarnih in se-

kundarnih kanalov, desetih
črpališč in treh zadrževalni-
kov, poleg tega pa še obnova
50 posameznih vodov ter
primarnega in sekundarne-
ga omrežja."

V zadnjem mesecu je veliko
prahu dvignila načrtovana
stanovanjska gradnja na
Mlaki. Kaj boste storili?
"Kolikor bo le mogoče, bodo
pripombe iz javne obravna-
ve upoštevane. Pri tem mis-
lim predvsem na odmike od
obstoječih objektov, višino
novih predvidenih objektov
in zagotavljanje tako imeno-
vane "družbene infrastruk-
ture", kot so šola, vrtec, otro-
ško igrišče in drugo. V okvi-
ru območja Mlake-zahod
smo predvideli tudi
poslovno-trgovske površine,
od pošte do lekarne, vendar
pa so to dejavnosti, odvisne
od gospodarskih družb, na
katere pa občina nima nepo-
srednega vpliva. Menim pa,
da bo urejenost novega na-
selja celotno območje Mlake
kot tudi Kokrice naredilo
tržno bolj zanimivo. Ker se
je javna razprava že zaključi-
la, so strokovnjaki z občin-
ske uprave pregledali vse
prispele pripombe, pripravi-
li pa so tudi nov predlog po-
zidave na omenjenem ob-
močju. O upoštevanih pred-
logih se bomo še naprej po-
govarjali z bližnjimi prebi-
valci in skušali najti najbolj
optimalno rešitev."

Nekateri Kranjčani se spra-
šujejo, ali je v mestu in oko-
lici res potrebna tolikšna
stanovanjska gradnja?
"Kot sem že pojasnil, je po
moji oceni eden ključnih ci-
ljev v Kranju pospešiti stano-

vanjsko gradnjo. S prostor-
skimi akti želimo omogočiti
izgradnjo vsaj 2500 novih
stanovanj. Nekaj se jih danes
že gradi, pričakujem, da se
jih bo v naslednjih dveh letih
še več. Nadoknaditi moramo
tisto, kar smo zamudili v
preteklih letih. Prav tako
moramo pri načrtovanju sta-
novanj slediti potrebam po
sodobnih, zelenih, stano-
vanjskih soseskah. V naspro-
tnem bomo v Kranju ostali
nekonkurenčni in se bodo
Kranjčani izseljevali, name-
sto da bi izkoristili bližino
Ljubljane in pozicijo Gorenj-
ske za našo rast. Poleg tega
bo večanje števila stanovanj
pomenilo nižjo ceno, kar se
mi zdi pomembno, saj obči-
na tudi na tak način lahko
pomaga mladim družinam
pri reševanju stanovanjskih
problemov."

Nekatere ulice v starem delu
mesta so potrebne temeljite
prenove. Prva dela so se zače-
la, kdaj bo prenova končana?
"Začela se je obnova Tomši-
čeve ulice na odseku od "Ga-
silskega trga" do Cankarjeve
ulice, hkrati pa tudi Tavčarje-
ve ulice. Obnova se financira
tudi iz sredstev EU, vrednost
investicije pa je skoraj 1,6
milijona evrov. Od tega iz ev-
ropskih sredstev pričakuje-
mo okoli 860 tisoč. Obnova
obeh ulic v starem mestnem
jedru pomeni, da bo poveča-
na dostopnost do gospodar-
ske in kulturno turistične po-
nudbe v mestu, s tem pa tudi
gospodarski razvoj v starem
mestnem jedru. Hkrati
bomo posodobili vodovodni
in kanalizacijski sistem, dela
pa naj bi bila končana sep-
tembra drugo leto. Predhod-

no se bodo izvedla zaščitena
arheološka izkopavanja, v
času obnove pa bo veljala po-
polna zapora obeh ulic z
možnostjo dostopa do objek-
tov. Sledila bo še obnova
Glavnega trga. Ocenjena
vrednost obnove je okoli 4
milijone evrov, zato MO
Kranj kandidira za pridobitev
nepovratnih sredstev EU."

Obnavljajo se tudi nekatere
druge ceste, te dni naj bi se
začela gradnja na Drulovki
in na Gosposvetski?
"Vse je pripravljeno na zače-
tek prenove 610-metrskega
odseka od Drulovke do Bre-
ga, poleg obnove vozišča bo
na novo urejeno tudi odvod-
njavanje padavinske vode,
zgradili bodo pločnik na
vzhodni strani vozišča in ko-
lesarski stezi na obeh stra-
neh. Pred naseljema bodo
tudi hitrostne ovire. Hkrati
se bo obnovil še vodovod.
Vrednost del je nekaj več kot
459 tisoč evrov, prenova pa
naj bi bila končana do konca
avgusta 2009. Do konca ju-
lija 2009 pa naj bi bil pre-
novljen tudi nekaj več kot
400 metrov dolg odsek Go-
sposvetske ulice od Kidriče-
ve do Stošičeve ulice, hkrati
z obnovo vozišča pa je načr-
tovana tudi ureditev odvod-
njavanja padavinske vode,
obnova fekalne kanalizacije
in vodovoda ter inštalacije.
Stroški obnove na tem odse-
ku bodo več kot 498 tisoč
evrov. Že v tem tednu sta se
obnovila tudi dva košarkar-
ska igrišča na Planini in pa
asfaltirano bo parkirišče
pred Lekarno na Planini."

Prav te dni so se novega
igrišča razveselili najmlajši
in njihovi starši, prenovlje-
na je stavba na Sejmišču 4, v
starem mestnem jedru je
nova ulična oprema, obnav-
lja se otroško igrišče pri OŠ
Franceta Prešerna. Tudi to
so pomembne pridobitve?
"Vesel sem, da sem lahko iz-
ročil ključe stavbe na Sejmiš-
ču 5 direktorju Centra za so-
cialno delo Kranj Marjanu
Podbevšku, občina pa je za
obnovo stavbe porabila okoli
750 tisoč evrov ter zagotovila
opremo, vredno okoli 70 ti-
soč evrov, ki jo nameščajo
prav te dni. V njej bo nato
razdelilnica hrane, zavetišče
za brezdomce, center za od-
visnost in stanovanjska sku-
pina za ozdravljene odvisni-
ke. Vse to so pomembne pri-
dobitve, tako kot igrala na
obnovljenem igrišču na
Pungertu, pa tudi nova ulič-
na oprema, od klopi, cvetlič-
nih korit, stojal za kolesa, ko-
šev in ostalega, kar bo mesto
naredilo prijetno za vse do-
mačine in tudi obiskovalce."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Razvoj Kranja je začrtan
Ob prihajajoči jeseni je Kranj postal živahno središče, saj je bogatejši za kar nekaj novih pridobitev,
začela pa se je tudi obnova ulic in cest. Z novo strategijo razvoja, ki bo naslednje tedne zagotovo 
deležna živahne javne razprave, pa se občini obeta še hitrejši razvoj.

Kranj

Strategija trajnostnega razvoja - 
povejte svoje mnenje
Mestna občina Kranj je pripravila delovno gradivo strategije
trajnostnega razvoja do leta 2023. Dokument je namenjen
obravnavi in usklajevanju. Združuje izsledke dela delovnih
podskupin, predloge strank in krajevnih skupnosti ter mne-
nja občanov, zbranih z anketiranjem. Do 10. oktobra 2008
želi občina preveriti predstavljene usmeritve in pridobiti
mnenja k viziji, ciljem, prednostnim usmeritvam in ukre-
pom. Na tej podlagi bo lahko v naslednji fazi projekte posta-
vila v časovni okvir in jih uskladila z razpoložljivimi viri. Be-
sedilo dokumenta je objavljeno na spletni strani občine
www.kranj.si, kjer kliknete gumb na desni strani "Strategija
trajnostnega razvoja mestne občine Kranj 2008-2023 delo-
vno gradivo". Svoja mnenja in predloge pošljite na elektron-
ski naslov strategija2023@kranj.si.

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Mestne občine Kranj
Mestna občina Kranj je prejela prve predloge poravnav, ki se
nanašajo na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje po pogodbah, ki so jih krajevne skupnosti sklepale
s Podjetjem za PTT promet Kranj in TOZD-om za PTT pro-
met Kranj. Sezname upravičencev za vračilo bodo krajevne
skupnosti objavljale na krajevno običajen način, objavljeni
pa bodo tudi na spletnih straneh Mestne občine Kranj
www.kranj.si. Vsakemu upravičencu bo Mestna občina
Kranj predložila individualni predlog poravnave, na podlagi
katere se bo izvršilo nakazilo. Za potrebe priprave individu-
alnih predlogov poravnav bodo upravičenci krajevnim skup-
nostim posredovali osebne podatke. V ta namen bo potreb-
no izpolniti obrazec, ki bo na voljo na sedežu krajevnih
skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine Kranj. Ob-
čane, ki so upravičenci za vračilo vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje, zato prosimo, da spremljajo objave kra-
jevnih skupnosti in Mestne občine Kranj na navedenem
elektronskem naslovu.

Javni razpis za zobozdravnika za odrasle
V Zobni polikliniki Kranj so trije zobozdravniki, ki še deluje-
jo v mreži javnega zdravstva za odrasle, vsem drugim, teh je
bilo od leta 1995 do 2007 sedemnajst, pa so podelili konce-
sijo. Kot je povedala Manja Volk iz kranjske občine, bodo
nadaljnje koncesije na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih podeljevali le v primeru širitve javne zdravstvene
mreže ali ob odhodu sedanjih koncesionarjev; eno mesto za
zobozdravnika s koncesijo se je sprostilo ravno v teh dneh.
Mestna občina Kranj zaradi odhoda koncesionarja objavlja
na spletni strani www.kranj.si javni razpis za podelitev kon-
cesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih v prizidku Zdravstvene-
ga doma Kranj. Na področju zobozdravstvenega varstva
otrok in mladine so do zdaj podelili štiri koncesije. Na Zob-
ni polikliniki Kranj so še trije specialisti za zobno in čeljust-
no ortopedijo, dva od teh sta zasebnika. 

Javni razpis za tribuno Hribček
Mestna občina Kranj je 5. septembra 2008 objavila javni raz-
pis za gradnjo novega športnega objekta - tribune "Hrib-
ček". Javni razpis traja do 15. oktobra 2008, ko bo odpiranje
prijav ponudnikov za izvedbo gradnje. Objekt, ki bo imel pri-
bližno 600 kvadratnih metrov pokritih površin, bo občina v
juniju 2009 predala v upravljanje Zavodu za šport Kranj.
Zato je Mestna občina Kranj zelo zainteresirana, da tribuno
Hribček zgradi v skladu s pričakovanji Kranjčanov in Kranj-
čank, športnikov in rekreativcev, ki bodo objekt uporabljali.
Več o tem:http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=669.

Razstava del Janeza Lenassija
Včeraj zvečer so v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju
odprli razstavo del pokojnega akademskega slikarja in na-
grajenca Prešernovega sklada Janeza Lenassija. Kot je ob
tem povedal dr. Lev Menaše, njegovi kipi ohranjajo trdno je-
dro in so pogosto dopolnjeni s starodavnimi ali vsaj staro-
davno zvenečimi simboli. Janez Lenassi je s kiparskim obli-
kovanjem kamna seznanil tudi sina Aleša, ki je po očetovih
navodilih dokončal očetove plastike.

Kranjski župan Damijan Perne je prepričan, da ima občina
zastavljeno dobro razvojno strategijo. I Foto: Tina Dokl

Znižano plačilo vrtca
Starše s stalnim bivališčem v mestni občini Kranj, ki
imajo otroke vključene v vrtec, obveščamo, da vložijo
vlogo za znižano plačilo vrtca od 1. oktobra 2008 do 15.
novembra 2008. Do znižanega plačila so upravičeni
starši, katerih mesečni bruto dohodek na družinskega
člana v letu 2007 ne presega 1.413,27 EUR. Vloge spreje-
ma Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene zadeve,
Slovenski trg 1, Kranj.
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Reportaža

Suzana P. Kovačič

Kranj - Slavka Kavčič stanuje
v centru Kranja. Gospa je
precej bolna, zato se je odlo-
čila za dostavo kosila na
dom, ki ji ga pripeljejo iz
Doma upokojencev Kranj.
Za eno kosilo je plačevala
pet evrov, z avgustom pa se
je cena kosila povišala za kar
dva evra! Kaj se je zgodilo?
Na občini so julija sprejeli
odlok in odredbo, po kateri
imajo ljudje proti plačilu si-
cer več možnosti za vstop v
staro mesto z avtomobili, ve-
liko manj pa je tistih, ki so
upravičeni do dovolilnic, ki
omogočajo brezplačen in
neomejen vstop. Dovolilnice
nima podjetje K & A iz Kra-
nja, ki po pogodbi s kranj-
skim domom upokojencev
dostavlja kosila na dom.
Zato za vsak dovoz kosila v
staro mesto stranka plača
dodatna dva evra, kolikor
stane voznika do pol ure
parkiranja. Vlogo za dovolil-
nico so v podjetju K & A na
občino oddali, a so jim proš-
njo zavrnili. Čas dostave, ko
je polurno parkiranje brez-
plačno, je ob delovnikih od
6. do 8. ure ter od 16. do 17.
ure, ob sobotah med 6. in 8.

uro; to so ure, ko je za kosi-
lo bodisi prezgodaj bodisi
prepozno. 
Kaj pravijo na to v Domu
upokojencev Kranj, kjer nu-
dijo storitev dostave kosila
na dom? "Kot dom dovolil-
nice imamo (op.: te jim pri-
padajo, ker so izvajalci
zdravstvene in socialne
oskrbe oziroma pomoči na
domu), ker pa sami ne mo-
remo razvoziti vseh kosil,
imamo za to sklenjeno po-
godbo z zunanjim izvajal-
cem. Poznamo primer, ki ga
navajate, tudi sami smo na

občino in predsedniku Sveta
našega zavoda oddali proš-
njo, naj pogodbeniku omo-
gočijo dostavo kosila v me-
sto. Eno stranko smo zaradi
tega že izgubili," je povedala
socialna delavka Bojana Pet-
rovič iz Doma upokojencev
Kranj. 
Po odgovor smo šli še na ob-
čino. "Dobili smo veliko
prošenj za pridobitev dovo-
lilnic za vstop z vozilom v
mesto, saj bi veliko doseda-
njih imetnikov želelo dovo-
lilnice obdržati še naprej, če-
prav glede na spremembe

odloka te pravice nimajo
več. Župan je ustanovil po-
sebno komisijo, ki obravna-
va prošnje in sprejema odlo-
čitve, a je prošnjam možno
ugoditi samo v okviru dolo-
čil odloka. Stanovalci s stal-
nim in začasnim prebivališ-
čem imajo trenutno 511 no-
vih dovolilnic, vendar še po-
teka izdaja dovolilnic na
podlagi drugih kriterijev,
tako da dokončnega števila
vseh upravičenih prosilcev
še nimamo," je sporočila
Mendi Kokot iz Službe za
odnose z javnostmi. 

Dražje parkiranje, dražje kosilo
Da vsem nov prometni režim v starem Kranju ni pogodu, je jasno. So pa tudi objektivne kritike, 
denimo ta, da mora starejša in bolna gospa zgolj zaradi parkirnine plačati za dostavo kosila na dom
več, kot je prej. 

Pol ure parkiranja v centru Kranja stane dva evra. Za naslednje pol ure boste odšteli pet
evrov, za vsakih naslednjih trideset minut pa deset evrov. I Foto: Tina Dokl

V starem mestnem jedru so že postavljene nove klopi in
cvetlična korita. I Foto: Tina Dokl

Kranj

V mestu nove klopi in cvetlična korita
Te dni je mestno jedro Kranja dobilo malce lepšo podobo
tudi zato, ker so se na občini odločili, da postavijo nove klo-
pi, cvetlična korita, stojala za kolesa pa tudi nove koše za
smeti. Tako je v mestu, na Maistrovem trgu, Prešernovi uli-
ci, Glavnem trgu in pred gledališčem postavljenih štirinajst
novih klopi brez naslonjal, šest klopi z naslonjali pa so po-
stavili okoli vodnjaka na Glavnem trgu. Ob njih je tudi štiri-
najst cvetličnih korit, prav tako pa so nova štiri stojala za ko-
lesa. Te dni bodo postavili še deset novih košev za smeti.
Poenotenje in polepšanje ulične opreme v starem delu me-
sta je stalo nekaj več kot 39 tisoč evrov. V. S.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Turistično društvo
Kokrica že tradicionalno
vsako leto, ko napoči čas za
spravilo koruze, prireja lič-
kanje koruze, ki je star slo-
venski običaj odstranjevanja
krovnih listov s koruznega
storža. Minulo sredo so se
zbrali na kmetiji Pr' Andrejc

v Tatincu. "Z vozom gremo
na njivo, potrgamo koruzo,
se pripeljemo nazaj na kme-
tijo, koruzo stresemo na
kup na dvorišču, se posede-
mo okrog in jo ličkamo. Že-
limo, da se ta star običaj
ohrani, je pa to vedno bil in
bo ostal družaben dogodek.
V koruzo tudi skrijemo sim-
bolične nagrade," je poveda-
la glavna organizatorka
Mira Grošelj iz Turističnega
društva Kokrica. Dogodka
so se udeležili člani domače-
ga turističnega društva, kra-
jani in drugi simpatizerji.
Že nekaj let ličkajo koruzo

Pr' Andrejc, na kmetiji go-
spodarita Miha in Slavka Je-
rič. Jeričeva je povedala: "Z
možem sva člana turistične-
ga društva, doma imamo
primeren prostor za lička-
nje, rada imava druščino,
zato nama ni težko gostiti
tako velike druščine." Lička-
nju se je pridružilo tudi ne-
kaj otrok, med njimi so bili

Neža in Žan Likozar in
Maks Rihter, ki so to z nav-
dušenjem počeli prvič. Naj-
mlajša udeleženka je bila
enajstmesečna Ajda Štefe.
V sredo se je nabralo za dva
"ta velika stoža" ličkane koru-
ze. "Koruzo bomo "obrofkali"
na novembrski prireditvi Ve-
čer ob krušni peči, potem pa jo
bomo vrnili na kmetijo, kjer
jo bodo pojedle živali," je po-
vedala Mira Grošelj, ki je sku-
paj s predsednico Turistične-
ga društva Kokrica Mimi
Rozman skuhala velik lonec
"turistične čorbe" za vse, ki so
sodelovali pri ličkanju.

Po ličkanju koruze
še turistična čorba

Na kmetiji Pr' Andrejc v Tatincu so ličkali koruzo.
S tem ohranjajo star običaj.
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Irena Ahčin kandidira na listi N.Si v 4. volilnem okraju
(Kranj), I. volilna enota (KS Primskovo, Vodovodni stolp,
Bratov Smuk, Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica in Kranj center).

Irena, rojena Kranjčanka in mati petih otrok, uspe v svo-
jem življenju in pri svojem delu združevati gorenjsko
načelnost in materinsko občutljivost. Zaupam ji, da bo kot
poslanka dosledno zastopala ključne vrednote uspešne
družbe, kot so skrb za mlade družine, iskanje poklicnih
možnosti za mlade, prizadevanje za vsestranski razvoj kra-
jev, priznanje in hvaležnost za delo starejših državljanov,
medgeneracijsko sožitje. Irena o vsem tem razmišlja in
govori, predvsem pa te vrednote vsak dan sama živi. 

Mag. Matej Pavlič

Vlasta Sagadin kandidira na listi N.Si v 6. volilnem okraju
(Kranj), I. volilna enota (občine Cerklje, Naklo, Preddvor,
Šenčur, Jezersko, del Kranja).

Po poklicu sem učiteljica angleščine na OŠ Orehek v Kran-
ju. Sem poročena in mama štirih otrok, ki počasi odhajajo
v samostojnost. Vesela sem tudi že prve vnukinje.

Za poslanko kandidiram zato, ker želim s svojim ugledom
in znanjem pomagati Sloveniji, da bo še boljša država
prav za vsakogar. Prizadevala si bom, da bodo vsem, ki
načrtujejo družino, omogočeni takšni pogoji, da jih ne bo
strah sprejeti še enega otroka. Podpirala bom podjetno in
socialno varno državo, ki bo vsakomur omogočala razvoj
in napredek po njegovih lastnih zmožnostih. Prizadevala
si bom za še boljšo Slovenijo.

Valerij Grašič kandidira na listi N.Si v 5. volilnem okraju
(Kranj), I. volilna enota (KS Planina, Huje, Stražišče, Goren-
ja Sava, Besnica, Podblica, Zlato polje, Struževo, Jošt, Ore-
hek-Drulovka, Mavčiče, Žabnica).

Sem iz Kranja, star 37 let in poročen. Zaposlen sem v pod-
jetju Iskratel, kjer opravljam delo vodje projekta. Delam na
mednarodnih projektih in sodelujem s slovenskimi fakul-
tetami. Več let sem skavtski voditelj, sedaj sodelujem na
različnih dobrodelnih projektih. Zavzemam se za promo-
cijo tehnike, podjetništva in inovacij. V strategiji razvoja
občine Kranj sem predlagal uvedbo priznanja za najboljšo
inovacijo. Samo to nam zagotavlja pot k evropsko
primerljivim plačam in pokojninam.
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Gradnja novega pla-
neta Tuš ni le tik ob gozdič-
ku pri kranjskem pokopališ-
ču, pač pa tudi blizu tam-
kajšnjega grobišča po vojni
pobitih ljudi. Da tam zaradi
gradbišča vlada precejšnje
razdejanje, je že pred ča-
som opozorila Vlasta Saga-
din, članica komisije za pri-
tožbe, ki je kranjski mestni
občini in medijem kot do-

kaz poslala tudi fotografije.
"Gradnja novega Tuš plane-
ta je poleg precejšnjega raz-
dejanja v bližnjem gozdičku
povzročila tudi sramotno
devastacijo grobišča po voj-
ni pobitih ljudi. Več kot
očitno je, da so si gradbinci
prostor ob križu prisvojili
za svoje smetišče in straniš-
če. Poškodovani tlaki tudi
pričajo, da se na grobišču
tudi parkira," je zapisala in
zahtevala odgovor, kdaj,

kdo in kako bo znova uredil
grobišče, češ da je sramotni
odnos do pokojnikov s tem
dejanjem vreden vse obsod-
be. Hkrati poziva mestno
občino, da ponovno razmis-
li o odkupu grobišča in nje-
govi celostni ureditvi, s či-
mer bi ustvarili potrebno
tamponsko cono med poko-
pališčem in zabaviščem, ki
sta si že tako preblizu.
Na mestni občini Kranj so
nam odgovorili, da so pro-

blem zaznali, si ogledali
grobišče in da se dogovarja-
jo z zavodom za varstvo kul-
turne dediščine, kako to ob-
močje ustrezno urediti.
Morda bi ga s posebnimi ko-
lički ločili od preostalega
zemljišča. Za sedaj tega še
ne dopuščajo lastninska raz-
merja, v kabinetu župana
Damijana Perneta pa zago-
tavljajo, da bodo v zvezi s
tem sklicali sestanek vseh
vpletenih.

Nedopustno, da je grobišče smetišče

Razdejanje v bližini grobišča po vojni pobitih
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Volitve 2008

Mag. Franc Rozman

Kandidaturo sem sprejel z namenom, da se bom kot 
predstavnik Kranja, srca Gorenjske regije, zavzemal za 
gospodarski razcvet, blaginjo in blagostanje Kranja in 
njegove okolice. Ponosen sem, da sem del SLS-ovega 
mozaika - mozaika, ki ga sestavljajo ljudje s čutom za 
pravičnost. Ljudje, ki prisegamo na zavzeto delo in ambi-
ciozne ideje, pri čemer v ospredje postavljamo posamez-
nika. S svojim delom in družbeno odgovornostjo to že 
izkazujemo v svojih lokalnih okoljih.  Volitve so čas, ko si
zastavljamo vprašanja o tem, kdo in kaj smo ter kaj si 
želimo. Mi vemo, kdo smo - stranka ljudi, ki prihajajo iz
ljudstva in se k njemu tudi vrača. Zato bo naša zmaga 
zvesta in odgovorna do volivcev. GREMO V AKCIJO!

Draga volivka, dragi volivec!

"Denar je pomemben, človek je pomembnejši!" je moje
osnovno vodilo, ki se izraža tako v mojem zasebnem 
življenju kot v javnem delovanju. 
Kot član SLS nastopam na listi, na kateri sta moči združili
Slovenska ljudska stranka in Stranka mladih Slovenije. 
S tem dokazujem, da politika lahko tudi združuje, še
posebej, kadar gre za dobro vseh državljanov. Vabim 
vas, da mi na volitvah zaupate svoj glas in obkrožite
številko 1. Vabim vas torej, da GREMO VSI SKUPAJ V 
AKCIJO za Slovenijo, ki bo znala prisluhniti tegobam 
slehernika. 
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Miha Palovšnik
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Prometni režim vho-
dov in izhodov Begunjske
ulice na Cesto Kokrškega
odreda in Ulico 31. divizije v
Krajevni skupnosti (KS) Vo-
dovodni stolp naj bi spre-
menili. Zakaj je to potreb-
no, pojasnjuje predsednik
KS Vodovodni stolp Ludvik
Gorjanc: "Večina stanoval-
cev oziroma v njihovem
imenu koordinatorjev stop-
nišč v teh blokih želi, da bi
se razbremenila vožnja med
bloki in da bi zato povečali
vhode in izhode še za dva;
enega na cesto Kokrškega
odreda, drugega na Ulico 31.

divizije. Predlog smo posre-
dovali Mestni občini Kranj,
kjer so strokovnjakom naro-
čili prometno študijo, do-
končnega odgovora pa še
nismo dobili."
Da pa vsi stanovalci niso za
takšno spremembo, pojas-
njuje Breda Kosirnik: "Tik
ob našem bloku na Ulici 31.
divizije 44 naj bi potekala
nova dovozna pot, ki je
vzporedna z že obstoječo
potjo na Ulici 31. divizije
44 in na kateri se ne bi mo-
gla srečati dva avtomobila.
Pot bi vodila do samo dveh
blokov, naprej pa bi bila 
zaprta. Ja kje bodo pa po-
tem potekale intervencijske

poti, če bodo poti v soseski
zaprte s koriti? Nova dovoz-
na pot naj bi se priključila
na šolsko pot, ki pa je že od
obstoja Osnovne šole Si-
mona Jenka zaradi varnosti
otrok zaprta. Od prehoda
za pešce pri šoli do križiš-
ča, to je na razdalji stotih
metrov, naj bi bile po no-
vem tako kar tri izvozne
poti. To se mi zdi največji
problem. Poleg tega je to
naselje od leta 1958 brez
enega novega stanovanja,
torej je še vedno enako šte-
vilo stanovalcev, kar naen-
krat pa se je nekdo spom-
nil, da je treba promet spre-
meniti."

Novi uvozi do blokov
ob šolski poti?
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Simon Šubic

Hrastje - Ob petem prazni-
ku Krajevne skupnosti
Hrastje je kranjski župan
Damijan Perne (na sliki:
županu je trak pomagal
prerezati predsednik KS
Hrastje Dominik Ovniček)
v začetku septembra simbo-
lično odprl asfaltirano cesto
od Agromehanike do nogo-
metnega igrišča v Hrastju,

dolgo približno osemsto
metrov. Asfaltne ceste, ki je
stala dobrih 30 tisoč evrov,
so se najbolj razveselili last-
niki gozdov, nogometaši in
vaščani, ki se v tem koncu
vasi rekreirajo, bodisi na ro-
lerjih bodisi na kolesih.
Svet krajevne skupnosti
Hrastje si ob tem le želi, da
ta cesta ne bi postala poli-
gon za motoriste in voznike
osebnih vozil. 

Peti krajevni praznik 
v Hrastju

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

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

Jelena Justin

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

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Volitve 2008, novice
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dr. Tjaša FILIPČIČDarja KOVAČIČ 

Za politiko s posluhom za ljudi. 
Drživa svojo besedo!

Slovenija in Kranj si zaslužita več dialoga in reševanja

dejanskih problemov ljudi ter manj političnega

kadrovanja. Udeležite se volitev 21. septembra in 

oddajte svoj glas za Darjo Kovačič in dr. Tjašo Filipčič.

Izberite LDS in obkrožite številko 14! Vsak glas je

pomemben. Ne pustite, da drugi odločajo namesto vas!

Andrej Dolenc, vodja svetniške skupine 

14

Suzana P. Kovačič

Kranj - Center kulturnih de-
javnosti Kranj, ki deluje
pod okriljem Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Kranj,
odpira vrata novi sezoni
2008/2009. Predvidoma
bodo imeli devet delavnic,
od tega pet s plesnega 
področja, tri iz likovnega
področja ter gledališko 
delavnico. 

Ljubitelji plesa bodo izbira-
li med baletom pod vod-
stvom plesne pedagoginje
Vite Osojnik in hip hopom
pod vodstvom plesnega pe-
dagoga Domna Brleka. 
V delavnici risanja za otro-
ke se bodo otroci spoznali z
različnimi tehnikami risa-
nja in slikanja ter z različ-
nimi likovnimi materiali. V
delavnici študijskega risa-
nja in arhitekturnega mo-
deliranja (obe sta tudi do-

bra priprava za sprejemne
izpite na šole in fakultete z
likovnimi vsebinami) se
bodo dijaki, študentje ter
ostali naučili osnov risanja
in prostorskih perspektiv,
risanja portreta, tihožitja
ter osnov arhitekturnega
modeliranja. 
Delavnice z likovnimi vse-
binami bo vodil likovni pe-
dagog Robert Primc. 
Gledališka delavnica bo 
namenjena osnovnošolcem

in študentom, vodila jo bo
gledališka igralka Vanja
Slapar. Delavnico vodi 
Vanja Slapar Ljubutin.
Delo v delavnicah se bo za-
čelo prvega oktobra, vpisi pa
že potekajo in sicer vsak de-
lavnik od 8. do 13. ure in od
17. do 19. ure v prostorih
javnega sklada za kulturne
dejavnosti, poleg Prešerno-
vega gledališča. 
Več informacij dobite na
www.ckd-kranj.jskd.si. 

Balet, hip hop, risanje in še kaj

Taijiquan in qigong - starodavni kitajski ključ 
do zdravja
Taijiquan in qigong sta tradicionalni kitajski veščini 
gibanja za negovanje in ohranjanje zdravja z več-
tisočletno tradicijo. Predstavljata umirjeno vadbo, ki
poudarja predvsem krepitev notranje moči. Z redno
vadbo dosežemo harmonijo notranjih organov, bister
um in zdravo telo. Taijiquan in qigong sta tesno 
povezana s kitajsko kulturo in tradicijo, saj temeljita
na starodavnih spoznanjih tradicionalne kitajske 
medicine in vsebujeta elemente tradicionalnih kitaj-
skih borilnih veščin. Na Kitajskem ju ljudje vseh staro-
sti vsako jutro izvajajo po parkih in dvoriščih. Vadba 
je primerna za vsakogar, ne glede na starost, spol ali
fizično pripravljenost, saj se napreduje postopoma,
prilagojeno lastnim zmožnostim.

Kranj

Uradno odprtje Mavrice
Varstveno delovni center (VDC) Kranj danes ob deseti uri
uradno odpira enoto Mavrica na Planini v Kranju. V enoti iz-
vajajo socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zapo-
slitve za odrasle osebe s težjo in težko motnjo v duševnem
in telesnem razvoju. Trenutno je v enoto Mavrica vključenih
sedem varovancev. Mavrica je do pripojitve k VDC Kranj do
začetka letošnjega leta delovala v sklopu Kranjskih vrtcev.
Častni gost uradnega odprtja bo župan Mestne občine
Kranj Damijan Perne. S. K.

Kranj

Skrivnost ptice v Galeriji Pungert
Minulo sredo so v Galeriji Pungert odprli razstavo z naslo-
vom Skrivnost ptice Dragice Toplišek Tušar. Avtorica 
se predstavlja z novejšimi deli iz gline na lesu, razstava bo
odprta še do 7. oktobra. V. S.

Kranj

Cerkvena kulturna dediščina
Društvo kataloških pedagogov Slovenije danes, 19. septem-
bra, ob 20. uri vabi na odprtje fotografske razstave poz-
nanega fotografa, profesorja matematike Cirila Velkavrha.
Razstava nosi naslov Cerkvena kulturna dediščina ob
Slomškovi romarski poti, pripravili pa so jo v dvorani žup-
nišča. Ob odprtju bo prof. dr. Vencelj povedal nekaj besed o
avtorju, prof. Rozalija Koren pa bo razložila fotografije z
vidika umetnostne zgodovine. Sodelovali bodo tudi Ko-
morni zbor Gallus pod vodstvom prof. Angele Tomanič,
odprtju razstave pa bo sledila brezplačna pokušina vin
Dušana Benčine iz Vipavske doline, katerega hči je bila lani
izbrana za vinsko kraljico. V. S.
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Mnenja občinskih svetnikov

Vinko Simonovič: "Mislim, da je v Kranju 
zaenkrat dovolj blokov. Novogradnje bi morale biti
na obrobju mesta, pa še to bolj individualne hiše."

Simon Jenko: "Zdi se mi, da je v Kranju dovolj
stanovanj. Pri novogradnjah sem bolj za hiše, če
pa bloki že morajo biti, naj bodo to sodobne,
nizke gradnje na obrobju mesta."

Asima Avdič: "Zdaj je premalo stanovanj in zato
morajo graditi, tako hiše kot bloke. Kje je 
najboljša lokacija, pa naj presodijo strokovnjaki."

Rastislav Rastko Tepina: "Novogradnje so
potrebne, da bo prišlo do znižanja cen
stanovanj. Nič nimam proti nizkim, manjšim
blokom na podeželju." I S. K., foto: Tina Dokl

Novogradnje 
na obrobje mesta
V zadnjem času je veliko govora o tem, 
koliko novogradenj je še potrebnih v občini, ali
bloki sodijo na podeželje, ali ne ... Mimoidoče
smo povprašali, kaj menijo o tem. 

Zaustavimo ZARES -
NOVA POLITIKA

(pa še katerega, vendar gre
le za Kranj)

Predvolilni čas zame ni praz-
nik, kot tudi volitve niso. Je
normalno stanje (čeprav vča-
sih močno cirkusantsko) me-
njave ali potrjevanja oblasti.
Zaznamuje ga po eni strani
evforija posameznikov, na
drugi strani pa so volivci kot
odločujoča večina, ki bi jo ku-
pili vsi in za katere naklonje-
nost se borijo vsi, kar je ra-
zumljivo. Samo metode so
različne. Pri poskusih priti v
parlament se nekateri "šlepa-
jo" na račun svoje žlahte,
drugi se sklicujejo na Boga
in božjo voljo, tretji na svoje
"firerčke", kranjski župan
Perne, ki je politično na rav-
ni krtine, pa pleza na najviš-
jo goro Slovenije. Pri tem ni
odveč poudariti, da njegovo
prekvalifikacijo od psihiatra v
politika plačujemo vsi davko-
plačevalci. Posebno poglavje
pa je Karl Erjavec, ki za volil-
no kampanjo uporablja kar
celo Ministrstvo za obrambo
(beri: zlorabil je svoj položaj).
Predvolilni slogan stranke
DeSUS se namreč glasi (do-
beseden prepis z njihovega
letaka): "Za nasmejano mla-
dost in prijetno starost in so-
delovanje podjetnikov z
MORS." To prevedeno po-
meni, ti, podjetnik, material-
no podpri DeSUS, ministr-
stvo pa se ti bo oddolžilo z
dobro plačanim naročilom.
O morali takšne politike naj
odloči volivec. 
Moj pravi namen današnje-
ga članka pa je opozoriti
kranjske občane na zlorabo
predvolilnega časa s strani
stranke "ZARES - nova poli-
tika", ki v Kranju obvladuje
politično sceno. Ve se, da
imajo v Kranju oblast v ro-
kah ljudje, ki so bili še do
včeraj v LDS ali v gibanju
večno "Mladi za Kranj". Poli-
tični in materialni račun jih
je pripeljal v stranko ZARES,
ki v Kranju obvladuje tako
občinsko upravo z vsemi lo-
kalnimi policaji (redarji)
vred, kot tudi vse druge me-
hanizme, ki pomembno
vplivajo na naš položaj. Če
nepoučeni bralec tega ne ve,
je treba reči, da ima navede-
na stranka v rokah sledeče
položaje: župana Perneta, ki
blefira, da se razume na poli-
tiko ter da je nestrankarski,
bivšega člana LDS, ki je rav-
no zaradi tega postal podžu-
pan, Štrausa, bivšega nasto-
pača v Popovičevi stranki
"Slovenija je naša" in bivše-
ga člana Mladi za Kranj, ki je
tudi zaradi tega postal pod-
župan, Velova, in direktorja
uprave Sladojeviča, ki ga ob-
veščena javnost imenuje
nadžupan. S podporo Grim-
sa in SDS (ki ima tretjega
podžupana Homana) se na-
vedeni gospodje lahko pri-
voščijo slabo pripravljene
seje Mestnega sveta, kar
kaže na neučinkovito upra-
vo, kršenje statuta in poslov-
nika, izlete v Ameriko na ra-
čun davkoplačevalcev, itd.
Da o sumljivih poslih, ki po-
tekajo mimo proračuna v za-
devi Mlaka, niti ne govorim.

Ravno tako pa si lahko pri-
voščijo že prej omenjeno zlo-
rabo predvolilnega časa.
In v čem je ta zloraba?
V tem, da je v predvolilnem
času stranka ZARES - nova
politika (zakaj je v Kranju
nova, ne vem) posredovala
zelo omejeni javnosti dva do-
kumenta, ki sta pomembna
in kjer ima občinska oblast
interes, da pri njenem obli-
kovanju sodeluje čim manj
ljudi. To sta zazidalni načrt
Mlaka in Strategija trajnost-
nega razvoja Mestne občine
Kranj 2008-2023. Zazidalni
načrt Mlaka, kjer že teče jav-
na razprava, je pomemben
precedens za obnašanje
mestne politike na področju
prostorskega načrtovanja. V
Kranju konkretne politike na
tem področju nimamo, am-
pak se odloča parcialno in v
glavnem tako, kot želi kapi-
tal. To je razvidno iz prime-
rov IBI-ja in Aquasave.
Osebno menim, da mestni
svet spremembe prostorskih
aktov glede zemljišč v lasti
lastnikov IBI-ja tem špeku-

lantom, ki so podjetje likvidi-
rali, ne sme dati na roke. Če
bo ta cona iz industrijske,
tako kot predlagajo lastniki,
spremenjena v stanovanjsko,
bi pljunili na vse odpuščene
delavce in tudi v lastno skle-
do, saj Kranj za svoj razvoj
ne potrebuje 2500 stano-
vanj, kot jih lahkotno in
mimo mestnega sveta napo-
veduje podžupan Štraus (se-
veda ne brez soglasja župana
in nadžupana). Pa ne samo
to. Spremeniti bi morali tudi
prostorske akte na območju
Aquasave in izključiti mož-
nost gradnje stanovanj, tudi
zaradi tega, da industrijske
površine kot take ostanejo in
to izključno zaradi gospodar-
skega razvoja Kranja. Zaradi
vsega tega menim, da je
končna usoda projekta Mla-
ka ključnega pomena. Sem
bi lahko prišteli tudi občinski
prostorski akt Britof jug.
Usoden je zaradi tega, ker se
bo videlo, ali bo mestni svet
pod taktirko ZARES in SDS
"zbral dovolj moči, da se bo
prenehalo s politiko," kar je
dobro za nas, je tudi za vas,
in da bo sledil željam in po-
trebam prebivalcev. Torej na
področju urejanja prostora
moramo najprej zaustaviti
stranko ZARES.
Drugo pomembno vprašanje
pa je "strategija razvoja
2008-2023". Dokument (ki
obrtniško gledano ni slab) je
nastal v delavnici gospodar-
ske družbe K&Z svetovanje
za razvoj, d. o. o., iz Radovlji-
ce in ne v glavah občinskih
funkcionarjev, čeprav se se-

daj kitijo z njim. Kot tak se-
veda terja, preden bo do-
končno sprejet na mestnem
svetu, še precej raznih posve-
tovanj, razmislekov tako
strokovnih kot političnih,
predvsem pa terja veliko
podpore tistih, ki bodo pri re-
alizaciji bodisi sodelovali, bo-
disi jih bo realizacija dolete-
la. Sprejem dokumenta torej
terja čas. Zato je nerazumlji-
vo, zakaj strateški svet, se-
stavljen iz treh "zaresovcev",
(župan Perne, ki ga vodi
Štraus in Velov), enega SDS-
ovca (Homan) in predstavni-
ka svetniških skupin, ki pa je
v razmerju političnih moči le
"jagoda na čokoladni torti",
hoče poslati dokument v jav-
no razpravo ravno v predvo-
lilnem času. Očitno iz iz-
ključno predvolilnih potreb
stranke ZARES. Tudi tu je
potrebno zaustaviti ZARES. 
S takim načinom delovanja
se namreč jemlje funkcija
mestnemu svetu, ki je v
skladu s čl. 18 tč. 4 statuta
edini pristojen, da sprejema
prostorske plane in druge
plane razvoja občine. Torej
je s tem tudi edino pristo-
jen, da osnutek teh planov
pošlje v javno razpravo in
tudi odloča o tem, kako in
kdaj bo ta razprava potekala. 
Torej, dragi bralci, treba je
biti pozoren tudi na stvari,
ki niso del predvolilne kam-
panje, ampak bodo postale
pomembne šele leta 2010,
ko se bo volil nov Mestni
svet. Vendar si je treba ob-
našanje tako posameznikov
na vrhu občinske oblasti,
kot tudi stališča posamez-
nih strank, vtisniti v spomin
vsaj za dve leti. Osebno si
bom, poleg ostalega, vtisnil
v spomin, zakaj je brez po-
trebe zaprta cesta med Glo-
busom in Delavskim do-
mom. Iz, po mojem mne-
nju, dveh razlogov, ker na
terasi pred Delavskim do-
mom sedaj lahko sedijo v
miru gosti lokala, kjer je ka-
pitalsko udeležen nadžupan
Sladojevič in drugič ta cesta
se v predvolilnem času upo-
rablja za promocijo stranke
ZARES. Tudi pri tovrstnih
zlorabah je potrebno zausta-
viti ZARES. 
P. S. Sicer sem v članku izpo-
stavil stranko ZARES, ki je v
kranjski politiki glede na polo-
žaje, ki jih zaseda, najbolj 
odločujoča. Vendar je treba
reči, da sklepov ne sprejema
samo ona ter da brez sodelo-
vanja Grimsa in SDS takšna
politika v Kranju ne bi bila
mogoča. Da pa je vodja svet-
niške skupine ZARES Lojze
Potočnik, pa ni potrebno pose-
bej omenjati.

Stane Boštjančič, 
svetnik svetniške skupine SD

Hvala Irena in 
Valerij - naj bo srečna
vajina številka 9

Svetnika stranke Nova Slove-
nija - krščanska ljudska
stranka, Janez Jereb in spo-
daj podpisani se vama zahva-
ljujeva za vajino svetovalno
pomoč pri najinem delu kot
svetnika v Svetu Mestne ob-
čine Kranj. Ponosna sva, da

sta prevzela odgovorno vlogo
kandidatov Nove Slovenije
za letošnje državnozborske
volitve v volilnem okraju 4 in
5. Oba sta se predstavljala v
obeh volilnih okrajih in na
koncu je kocka padla, da Ire-
na Ahčin kandidira v 4. volil-
nem okraju in mag. Valerij
Grašič v 5. volilnem okraju.
Želiva Vama, da bi bila šte-
vilka 9 za vaju srečna števil-

ka. Kranj si zasluži ponosne
mlade politike, ki ne zame-
njajo stranke takoj, ko se za
to pokaže priložnost. Upam,
da bova tudi po volitvah de-
ležna vajine strokovne po-
moči. V nedeljo, 21. septem-
bra 2008, dobita najin glas.
Matevž Kleč, Svetnik N.Si

Občani Kranja: 
Kakšne občine si ne
želimo?

Tako vprašanje v podnaslo-
vu dokumenta Strategija
trajnostnega razvoja MO
Kranj 2008 - 2023 so si za-
stavili predlagatelji doku-
menta v uvodu.
Odgovori na gornje vpraša-
nje si v smislu usmeritev v
samem dokumentu ne sledi-
jo. Obstajajo tudi dileme, ali
so rešitve sploh prave. Kranj-
čani so nam namreč z izvo-
litvijo dali mandat, da jim
služimo in sledimo njihovim
potrebam, torej ne vladamo,
kar pomeni, da mora doku-
ment dati odgovore in pri-
merne rešitve na podlagi
analize stanja in nato iz pri-
čakovanj občanov iskati rešit-
ve po njihovi meri.
So dejavnosti, na katere ima
lokalna skupnost le malo ali
pa nič vpliva na delovanje
subjektov znotraj sistema,
ker je javni interes izkazan
na nivoju države z enotno
zakonodajo, univerzalno, in
so dejavnosti, kjer je to pre-
puščeno v odločanje občini.
V prvem primeru naj bi
upoštevali razvojne načrte
subjektov znotraj teh siste-
mov in jih umestili v ta do-
kument. V drugem primeru
je potrebno na podlagi pred-
hodnih raziskav, lahko tudi
z anketiranjem prebivalcev,
dobiti odgovore o potrebah,
zahtevah in željah, na pri-
mer področje športa in re-
kreacije in nenazadnje dobi-
ti odgovor tudi o zadovolj-
stvu o dosedanjih ukrepih,
povratno informacijo o sto-
ritvah. Skratka, Strategija
mora dati celostne odgovore
na zastavljena vprašanja,
ker je projekt namenjen
njim, občanom, oziroma
vsem nam. M
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Mnenja občinskih svetnikov

9

Igor Mubi: "Do pred kratkim sem igral hokej 
in tako me druga rekreacija ni dosti zanimala. 
Tudi časa za ogledovanje tekem do sedaj bilo."

Bruno Štempihar: "Najraje hodim na 
nogometne tekme, pa tudi na hokejske.  Za
rekreacijo si navadno izberem kolesarjenje, 
veliko pa hodim tudi peš po okolici Kranja."

Mitja Zupan: "Rad si ogledujem tekme odbojke,
posebej finale odbojke na mivki v Kranju. 
Tudi kolesarske dirke si rad ogledam. Sam rad
igram odbojko, žal pa so cene najema igrišč 
vedno višje." I V. S., foto: Tina Dokl

Tadeja Pavec: "Najraje grem na hokejske tekme,
saj imam med hokejisti več prijateljev. Rada si
ogledam tudi kolesarske dirke, zlasti Franjo, kjer
se trudi tudi moj fant. Sama rada kolesarim."

Športa na manjka
V Kranju je priložnosti za rekreacijo res precej,
kljub temu pa ta ni več poceni. Tudi tekem ne
manjka, žal pa je vedno manj res kakovostnih.

Morda vodilni strukturi v
naši občini pogled od zgoraj
dol daje drugačno sliko o
stanju in zadovoljstvu, kot
jih vidi naš občan, in da ni
le v številkah, indeksih in
procentih iskati relevantnih
odgovorov. In ker je to do-
kument za obdobje 15 let, ga
moramo sprejemati strpno,
v konsenzu s prebivalci Kra-
nja in ne na horuk. Javno
obravnavo so prav ti vodilni
umestili v čas dopustov ter
počitnic in nenazadnje tudi
v čas državnozborskih voli-
tev. Vprašljiv je torej tudi
konsenz ob različnih pogle-
dih, ki ga bo potrebno po-
iskati pri nasprotujočih si
rešitvah.
Vprašanje: Ali si Kranjčani
res želimo, oziroma je naš
cilj, da se Kranj poveča po
številu prebivalcev kar za se-
dem, osem tisoč, je na me-
stu. DA, če je odgovor najti
v razvoju, v novih progra-
mih in z novimi delovnimi
mesti, torej, pogojeno z go-
spodarsko rastjo, in NE, če
je ogovor potrebno iskati le
v ekspanziji gradnje stano-
vanjskih objektov, v pozida-
vi našega zelenega okolja 
za le "občasne Kranjčane".
Kranj naj bi postal le spalno
naselje za tiste, ki bi se vozi-
li na delo v prestolnico. Na
rovaš te miselnosti ugašajo
tudi podjetja, tovarne in z
njimi tudi delovna mesta
(Gorenjska oblačila, Ibi,
Aquasava ...). Bolj kot težave
v teh intenzivnih panogah
in slabo poslovanje družb
jih silijo v likvidacijo nepre-
mičninski apetiti in dodat-
no še spodbudna napoved
občinske uprave o poveča-
nju števila prebivalcev. Zato
bo občina sprejela ustrezne
prostorske akte, kar bo to

omogočilo. Kaj in kako z in-
frastrukturo in spremljajo-
čimi javnimi službami, pa
se sprašujejo prebivalci oko-
lja, v katerem naj bi se na

rovaš takih pozidav število
prebivalcev podvojilo ali celo
potrojilo. In to naj bi omo-
gočili Kranjčani tudi s po-
močjo zelo povečane cene
komunalnih storitev in s po-
močjo ekstremno visoke in-
vesticijske cene, ki nam jo
obetajo, čeprav tega načina
financiranja naj ne bi bilo
več. Torej bo kvantiteta pro-
sperirala na račun kvalitete 
življenja Kranjčanov. Temu
nasprotujem in mislim, da
imam kar precej somišljeni-
kov. Udeležila sem se Zbora
krajanov 25. avgusta 2008 v
KS Kokrica Mlaka in čez ne-
kaj dni še javne razgrnitve
dokumenta, kjer sem imela
priložnost slišati, da so pri-
pombe moje svetniške sku-
pine, ki smo jih dali na Stra-
tegijo trajnostnega razvoja,
povsem na mestu in v mar-
sičem enake z njihovimi za-
htevami, da niso za tako
ekspanzijo pozidave in da
ne dajo dela krajinskega
parka Udin boršta. Tu naj bi

zraslo novo naselje z gosto
poselitvijo in visokimi ob-
jekti pozidan kompleks za
2800 novih stanovalcev. Ka-
pital je pač brez milosti. Hi-
treje pridemo do prostor-
skih dokumentov, večji bo
profit. In prav zato se za
sprejemanje osnutka Odlo-
ka o prostorskem podro-
bnem načrtu Mlaka -1 tako
zelo mudi, da so ga dali ob-
čanom v javno obravnavo v
času dopustov. Tem zahte-
vam je dalo podporo tudi še
nekaj kandidatov na držav-
nozborskih volitvah drugih
strank. Upam, da niso le
predvolilne obljube, in da
bomo skupaj zmogli pritis-
niti na tisti gumb v sejni
dvorani, ki bo oporekal tak
načina dela in odločanja vo-
dilnih v MO Kranj. Žal je
pač seja sveta prestavljena s
17. septembra 2008 na 8.
oktober 2008. O obljubah
pa vemo, kako je. 

Nada Mihajlovič, 
svetnica SD v MO Kranj

Zoran Jankovič dal
podporo ZARES-ovim
kandidatom za 
poslance

V soboto je bilo zelo živah-
no. Lovci na predvolilna
strankarska darila so prišli
na svoj račun, saj so si lahko
nabrali celo vrečo razne kra-
me. Poleg tega pa so lahko
še veliko jedli in pili. Na
Pungertu, daleč proč od
'predvolilnega trušča, ki ga
je ob vodnjaku povzročal en
band, ki je bil na vrhuncu
slave pred več kot 15 leti, pa
je potekal ŽIV ŽAV. To sim-
patično prireditev že več let

zapored organizira skupina
zanesenjakov, ki jim zares
ni vseeno za kranjske mal-
čke. Letos je bil program še
posebej zanimiv. Poleg tega
pa je bil napovedan tudi žu-
panov nagovor ob odprtju
novih igral. A kranjski žu-
pan je presenetil. Na odprtje
je pripeljal tudi ljubljanske-
ga župana. Na srečo nista
veliko govorila, saj je otroke
zanimalo vse kaj drugega
kot nagovor županov. Bolj
pomembno pa je dejstvo, da
se je Zoran Jankovič oglasil
v Kranju tudi zato, da se sre-
ča s kranjskimi kandidati
ZARES za poslance. Alenki
Bratušek, Lojzu Potočniku
(oba člana svetniške skupine
ZARES- nova politika) in
Damijanu Pernetu je izrazil
podporo in jim zaželel čim

boljši volilni rezultat. Hkrati
se je strinjal, da je potrebno
razširiti sodelovanje med
Ljubljano in Kranjem. O
konkretnih skupnih projek-
tih pa se bosta župana dogo-
varjala po volitvah.

Jakob Klofutar, 
svetniška skupina ZARES -

nova politika

Suzana P. Kovačič

Kranj - V soboto, 27. sep-
tembra, bo tradicionalni, 8.
županov tek za Fundacijo
Vincenca Drakslerja z začet-
kom ob 10. uri na Brdu 
pri Kranju. Tekmovalci
bodo lahko izbirali med te-
kom na 8500 metrov ali na
2000 metrov. Predhodne

prijave zbirajo do vključno
četrtka, 25. septembra, na
info@omamljen.si ali na
številki 04/237 43 75, na
dan prireditve pa do 9.30.
Startnina za oba teka znaša
deset evrov; za otroke, učen-
ce, dijake, študente, upoko-
jence in organizirane člane
skupin (potrebne so pred-
hodne prijave) pet evrov, za

družine pa petnajst evrov. 
Zbrani denar od startnin,
donacij in sponzorjev bodo
šli Fundaciji Vincenca
Drakslerja za odvisnike -
zdravljenje odvisnikov, po-
moč odvisnikom in njiho-
vim svojcem, za vzpostavi-
tev reintegracijskega centra
v Pristavi, od leta 2007 pa
delno tudi za vzpostavitev

mehanizma lokalno razvoj-
ne fundacije, preko katere
Fundacija Vincenca Draks-
lerja za odvisnike sofinanci-
ra programe nevladnih
organizacij. Na Županovem
teku je iz leta v leto več ude-
ležencev, prvo leto jih je bilo
na primer 146, lani 1073. V
času letošnje prireditve bo
tudi animacija za otroke.

Osmi županov tek na Brdu pri Kranju

Predsednik uprave Fundacije Vincenca Drakslerja Beno Fekonja, polkovnik mag. Andrej Osterman in župan Damijan Perne.
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Kultura

Igor Kavčič

V zadnjih dvajsetih letih so
se v prostorih nekdanjega
poštnega centra na Sejmiš-
ču 2 izmenjavali različni
najemniki, ki so vanje vdah-
nili različne vsebine, od v
Sloveniji in celo tujini od-
mevnega jazz kluba v začet-
ku devetdesetih, preko noč-
nih zabavišč, ki so pred-
vsem razburjali okoliške
prebivalce, do neslavnega
propada zadnjega lokala,
oziroma karkoli je že to bilo.
To jesen bo, kot kaže, zade-
va znova oživela. Kot obljub-
ljajo kreativci in glavni ak-
terji iz neprofitnega zavoda
Kulturni center Creinativa,
naj bi bila na tej sicer prijet-
ni lokaciji v prihodnje na vo-
ljo kulturna ponudba, v ka-
teri bodo raznolike umet-
nostne in ustvarjalne vsebi-
ne našli Kranjčani vseh ge-
neracij, dogajanje pa bo v
prvi vrsti tudi prijazno do
prebivalcev, okolice in infra-
strukture mestnega jedra.
"V zadnjem letu in pol smo
v okviru znamke ZeloLepo
in Društva Creinativa na
različnih lokacijah po sta-
rem kranjskem jedru pri-
pravili več kot 120 dogod-
kov, zdaj bo vsa naša dejav-
nost potekala na enem me-
stu," je povedal direktor za-
voda Milan Nardin in z za-
dovoljstvom dodal, da imajo
okvirni program centra za-
snovan za prihodnje tri me-
sece, natančni program za
tekoči mesec pa bodo pri-
pravljali ob začetku vsakega
meseca. Operni utrinki,
Brez pesti, Drugačnost od-
govora, Sobotna tržnica, Do-
tik glasu ... so naslovi le ne-
katerih izmed že uveljavlje-

nih dogodkov, ki so jih "cre-
inativci" pripravili v Kranju. 
"Naš zavod se opredeljuje
kot družbeno odgovoren za-
vod. Ne gre zgolj za flosku-
lo, čutimo namreč odgovor-
nost zato, da skušamo oživi-
ti staro mestno jedro in mu
znova vdahniti dušo in to ne
le po obrokih. V centru ne
bo živahno le poleti, ampak
skozi celo leto," razmišlja
vodja odnosov z javnostmi
mag. Eva Premk Bogataj.
Programski koncept centra
vključuje kulturne aktivno-
sti na področju glasbe, lite-
rature, gledališča, plesa,
lutk, fotografije, filma, roko-
delskih vsebin ... Poleg več-
jih in manjših festivalov

bodo v okviru zavoda pote-
kale delavnice, seminarji,
okrogle mize ... Pravi obet
za dobre umetniške vsebine
je zagotovo tudi v program-
skem vodji Iztoku Zupanu.
"Doslej sem imel že veliko-
krat v Kranj možnost pripe-
ljati tudi velika imena sveto-
vne jazzovske scene, pa jih
nisem imel kam povabiti.
Zdaj to možnost imamo.
Vem, da Kranj ima občin-
stvo, ki komaj čaka tovrst-
nih glasbenih dogodkov," je
med drugim povedal velik
poznavalec jazza. Če se je
društvo doslej financiralo
predvsem iz lastnih sred-
stev, bodo v prihodnje še
pogosteje kandidirali za ob-

činska sredstva, namenjena
kulturi in oživljanju starega
mesta, pomoč pa bodo po-
iskali tudi pri podjetjih, ki
imajo interes za to. 
Trenutno je v centru, oziro-
ma Galeriji pod mestom, kot
jo je poimenovala prva krea-
tivka v teamu Edita Nardin,
na ogled pregledna razstava
Nejča Slaparja, 25. septem-
bra bosta nastopila harmo-
nikar Jure Tori in kontraba-
sist Žiga Golob, v literar-
nem "dotiku besede" pa se
bo 26. septembra predstavil
Klemen Pisk s knjigo Piha-
lec, 30. septembra pa bodo o
literaturi govorili Samo Sav-
nik, Lado Čenčur in Primož
Zevnik. 

Kulturni dih iz "podmestja"
V novem kulturnem centru Creinativa v starem Kranju bodo gojili neprofitno kulturo, ki bo v vsej 
svoji raznolikosti povezovala Kranjčane. 

Mateja Rant

Novo sezono bralne značke
so v osnovni šoli Orehek za-
čeli z bralnim maratonom, v
okviru katerega so pri vseh
šolskih urah učenci in učitelji
prebirali odlomke iz svojih
najljubših knjig. "Tako želi-
mo spodbujati branje in širiti
bralno zavest med mladimi
bralci," je poudarila vodja pri-
reditve Simona Merljak.
Z bralnim maratonom so
želeli spodbuditi učence k
branju leposlovja in oprav-
ljanju bralne značke. "Na
razredni stopnji večina
učencev še bere za bralno
značko, potem pa vse manj.
Največja kriza je v osmem
razredu. Čeprav učenci be-

rejo, pa si ne vzamejo toliko
časa, da bi knjigo tudi obno-
vili," je razložila Sonja Mer-
ljak. Prav vsi, od učencev do
učiteljev pa so brali na bral-
nem maratonu, ki so ga pri-
pravili v sredo. Na ta dan 
se je namreč začela nova 
sezona bralne značke, letos
že 49. po vrsti. Vsi učenci 
in učitelji so pri uri sloven-
ščine, pa tudi pri vseh dru-
gih predmetih na začetku
šolske ure brali svoje naj-
ljubše zgodbe, odlomke in
pesmi. "S tem, ko smo brali
tudi učitelji, smo učencem
želeli pokazati, da tudi mi
beremo in da radi beremo
in jih tako še dodatno spod-
budili k branju." Na razred-
ni stopnji je poleg razredni-

čarke učencem brala še uči-
teljica podaljšanega bivanja,
povabili pa so tudi goste, in

sicer knjižničarko, svetoval-
no delavko, specialno peda-
goginjo in ravnateljico. 

Pridobivali so nove bralce
V osnovni šoli Orehek je bil v sredo bralni maraton, ki so ga poimenovali Pri nas pa beremo.

Leposlovje so brali celo pri športni vzgoji.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Splošni oddelek
Osrednje knjižnice Kranj je
v sredo v okviru projekta
Pravljične poti na Gorenj-
skem gostil pisateljico in
pripovedovalko ljudskih pri-
povedi Anjo Štefan. Štefa-
nova je s pravljično uro za
odrasle - kdo pravi, da so
pravljice samo za otroke? -
večinoma posvetila pripo-
vedkam, kot so jih pripove-
dovali ljudje v gorenjskih
krajih. "Že približno deset
let zbiram gradivo za knjigo
o pripovedkah iz različnih
koncev Slovenije. Verjetno
se sprašujete, zakaj se mi
zdi smiselno z izročilom
ukvarjati tudi danes? Zato,
ker so ljudske pripovedke
duhovno izročilo naroda, iz
njih razbiramo, kaj se je na-
šim prednikom zdelo mod-
ro, zabavno, smiselno ...
Ljudske pripovedke se
ukvarjajo s temami, ki člo-
veka spremljajo od nekdaj,
zato so "nad časom"; in kar
je večino ljudi potegnilo, to
se je ohranilo," je povedala
Anja Štefan. "V zadnjega
pol stoletja smo priče hitre-

mu izumiranju izročila v
tradicionalnem smislu, saj
se izgubljajo možnosti za
pripovedovanje; najbolj izgi-
njajo čudežne in živalske
pravljice. Včasih se je pripo-
vedovalska "obrt" prenašala
v družini, iz roda v rod," je
povedala Štefanova, ki je 
obiskovalce na sredinem
srečanju navdušila nad pri-
povedkami; denimo s tisto,
zakaj imajo v Bohinju hudi-
čev most, ali pa s tisto o div-
jem možu na Križni gori, pa
o Bobu, slamici in kamen-
čku iz Železnikov, pa o raz-
ličici kralja Matjaža, ki jo je
pripovedoval oče kranjsko-
gorske tete Pehte Marice
Globočnik. 
V okviru projekta Pravljične
poti na Gorenjskem je od 15.
do 30. septembra v preddver-
ju Študijskega oddelka
Osrednje knjižnice Kranj
razstava izdelkov otrok iz
kranjskih in okoliških osnov-
nih šol na podlagi izbranih
pripovedk iz domačega oko-
lja, v sredo, 24. septembra,
ob 17. uri pa bo v Pionirskem
oddelku nastopilo Lutkovno
gledališče Nebo s predstavo
za otroke Take ljudske. 

Pravljična ura za odrasle

V kranjski knjižnici so gostili pripovedovalko 
ljudskih pripovedi Anjo Štefan. 

Ustvarjalni del Kulturnega centra Creinativa: Milan in Edita Nardin na levi in Iztok Zupan
in Eva Premk Bogataj na desni Foto: Igor Kavčič 

Anja Štefan je navdušila kranjsko občinstvo. / Foto: Tina Dokl
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Išče topel dom
Lord je mešanec z labrador-
cem, star dve leti in pol. Prija-
zen kuža, vodljiv, ima rad lju-
di, sploh otroke, išče nov
dom. Primeren za ograjeno
dvorišče ali stanovanje. Kuža
je v Obalnem zavetišču Oba-
lnega društva proti mučenju
živali, kontakt: 031/349-823
ali 041/626-448. S. K.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Tehnična skupina
kranjskih markacistov je ne-
dolgo nazaj popravila zelo
zahtevno Bambergerjevo
pot na Plemenice. "V viso-
kogorju prihaja največkrat
do poškodb zavarovanih
poti (jeklenih varoval) zaradi
udara strele ali zaradi zim-

skih razmer. V tem primeru
smo sprožili tudi dve
ogromni skali, ki sta ogroža-
li planince na tej poti," je po-
vedal vodja akcije, markacist
in gorski reševalec Rudi
Lanz. V ekipi so bili še mar-
kacisti Jure Trobevšek, An-
drej Trobevšek, Damijan
Naglič ter markacist in gor-
ski reševalec Stane Rotar. "V

veliko pomoč nam je pri
delu helikopter Slovenske
vojske, posadka nam dostavi
material in opremo na loka-
cijo, včasih pa tudi ekipo," je
povedal Lanz in dodal, da so
v visokogorju sanirali po-
škodbe na jeklenih varovalih
tudi na Slemenu pod Skuto,
Malem Triglavu, Jalovški
Škrbini in Koroški Rinki. 

"V sredogorju je največ pro-
blemov z erozijo, zato tudi
tukaj popravljamo poti z od-
vodnavanjem in s prevozi
lesa s helikopterjem na delo-
višče. Dokončana je pot čez
Prag, greben Begunjščice in
pot od Konjščice preko Stu-
dorskega prevala do Vodni-
kove koče pa sta v delu," je
povedal Lanz. 

Za varen korak v gorah
Tehnična skupina kranjskih markacistov je popravila nekaj poti v visokogorju in sredogorju.

Suzana P. Kovačič

Mavčiče - V začetku septem-
bra se je Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Mavčiče
udeležilo državnega tekmo-
vanja v gasilski orientaciji za
pionirje in mladince. V Ja-
kobskem dolu v okolju Slo-
venskih Goric se je pomerilo
36 ekip mlajših pionirjev/pi-
onirk, 34 ekip starejših pio-
nirjev/pionirk ter 27 ekip

mladincev/mladink. "Starej-
ši pionirji iz Mavčič so v svo-
ji kategoriji dosegli odlično
drugo mesto, že pred tem pa
so svoje gasilsko znanje po-
trdili na regijskem tekmova-
nju v Ribnem pri Bledu, kjer
so bili prav tako drugi," je
povedal poveljnik PGD Mav-
čiče Albin Toni. V ekipi sta-
rejših pionirjev so nastopili
Rok Vreček, Žan Grabec,
Luka Toni in Žiga Toni. Eki-

po je pripravil njihov men-
tor Miha Stenovec.
"Po končanem nastopu smo
obiskali Vogrinov mlin na
veter, ki ga je postavil po
lastni zamisli s pomočjo do-
mačih izvajalcev. Ogledali
smo si tudi druge zanimivo-
sti na Vogrinovi domačiji,
med drugim še delujoči sta-
bilni pogonski motor iz leta
1900," je še povedal Albin
Toni. 

Starejši pionirji iz Mavčič v akciji I Foto: arhiv PGD Mavčiče

Rudi Lanz in Damijan Naglič prenašata agregat. 
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Jure in Andrej Trobevšek napenjata jekleno vrv.
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Kranj

Izgubil se je Lon, ste ga morda videli
Marjan Štempihar s Primsko-
vega pri Kranju že od prejš-
njega četrtka pogreša svojega
zvestega prijatelja, laponske-
ga psa, ki sliši na ime Lon.
Črn kuža z rahlo belimi tačka-
mi na desni strani in belo ko-
nico repa je star dobro leto
dni, nazadnje pa sta se z go-
spodarjem Marjanom spre-
hajala v okolici Hrastja. Kuža
ima okrog vratu temnejšo
ovratnico. Če ste kuža srečali
ali pa se je morda celo zatekel
k vam, vam bo Marjan Štem-
pihar hvaležen, če ga obvesti-
te na njegovo telefonsko šte-
vilko (04) 204 22 34. S. K.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Pri gasilcih v Mavčičah
se sveti srebro
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Zanimivosti

Moški pevski zbor Peter Lipar vabi nove pevce

Moški pevski zbor Peter Lipar pri Društvu upokojencev
Kranj vabi nove pevce, da se jim pridružijo. Člani zbora pod
vodstvom zborovodkinje Nade Krajnčan cenijo lepo in z
ljubeznijo zapeto pesem, pa naj bo ta narodna, umetna ali
ponarodela. Vaje imajo vsak torek ob 18. uri v prostorih Os-
novne šole Staneta Žagarja v Kranju. Lahko se jim pridružite
na vaji, za več informacij pa lahko pokličete tudi predsedni-
ka zbora Janeza Zupana na telefonsko številko 041/734 060. 

Prijeten cvetlični nasad na Planini 
Vhod bloka na Cesti Jaka Platiše 5 na Planini v Kranju prav
poživi cvetlični nasad, kar pa je bilo še bolj očitno v toplej-
ših mesecih leta v času bujnega cvetenja. Za nasad skrbi in
ga neguje stanovalka Andreja Likozar. Nasad je tudi njena
ideja in dokaz, da je z malo truda in z nekaj malega stroški
(op.: ko bi jih le več tako razmišljalo) možno polepšati
okolico. S. K.

Suzana P. Kovačič 

Kranj - Že pred leti se je po-
kazalo, da ima župnijska
cerkev sv. Kancijana v Kra-
nju probleme s statiko stav-
be. "Zato smo pred približ-
no sedmimi leti obnovili te-
melje in streho. S posegom
smo zagotovili stabilnost in
protipotresno varnost cer-
kve. Zdaj nadaljujemo tam,
kjer smo pred leti končali, z
obnovo čudovitega gotskega
stropa z rebri in sklepniki,"
je povedal kranjski župnik,
dekan in prelat Stanislav Zi-
dar. Cerkev je razglašena
kot kulturni spomenik, po-
drobno jo opisuje konserva-
torka Nika Leben v novem
vodniku o Kranju, ki ga je
izdal Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, Območna
enota (OE) Kranj. "Cerkev je

osrednji gotski spomenik na
Gorenjskem, ki z raščenim
pročeljem, zaključenim z
zvonikom, predstavlja glav-
no prostorsko dominanto v
silhueti mesta," je med dru-
gim napisala Lebnova. 
Prenova cerkve poteka pod
nadzorom Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, OE
Kranj, restavratorska dela pa
opravlja Restavratorski ate-
lje Restavro iz Maribora. Kot
je povedala Lebnova, je bilo
v letu 2004 že izvedeno re-
stavriranje prve tretjine obo-
ka v ladji. Dovoljeno je re-
stavriranje fresk, statična sa-
nacija reber in restavriranje
kamnoseških elementov v
skladu z restavratorskim
programom, ki ga je izdelal
Restavratorski atelje Restav-
ro na osnovi raziskav v letu
2004. Kot je povedal Stanis-

lav Zidar: "... so Župniji
Kranj za obnovo cerkve na
ministrstvu za kulturo letos
odobrili 20 tisoč evrov, prav
tako 20 tisoč evrov za prihod-
nje leto. Kolikšna bo celotna

vrednost naložbe, vam v tem
trenutku težko rečem, obnav-
ljali bomo postopoma, koli-
kor bo pač na voljo finančnih
sredstev." Svete maše kljub
prenovi potekajo normalno. 

Župnijsko cerkev 
obnavljajo 
Končali so že z obnovo temeljev in strehe na župnijski cerkvi sv. Kancijana, zdaj je na vrsti obnova
gotskega stropa z rebri in sklepniki. 

Suzana P. Kovačič

Kranj - Na uredništvo Go-
renjskega glasa je poklicala
krajanka Primskovega. Pra-
vi, da nima nič proti temu,
da je šolsko igrišče ob tam-
kajšnji podružnični šoli v
popoldanskem času name-
njeno rekreaciji občanov, jo
pa moti, ker niso na voljo sa-
nitarije in zato rekreativci
opravljajo potrebo tudi tam,
kjer se igrajo in lovijo otroci.
O tem smo povprašali vodjo
Podružnične šole Primsko-
vo Majdo Pipan: "Včasih
smo v popoldanskem času
zaklepali vrata ograje, ki vo-
dijo na šolsko igrišče. Ker
okoliški otroci in rekreativni
športniki s tem niso imeli

več dostopa do igrišča, smo
manjša vrata za pešce znova
odprli, ponoči pa je šolska
parcela pod nadzorom var-
nostne službe. Res da je v
popoldanskih urah v šoli či-
stilka in da so vrata v šolsko
stavbo odklenjena, vendar
so v šoli sanitarije namenje-
ne uporabi našim učencem
in ne popoldanskim uporab-
nikom igrišča. Doslej smo
dosegli vsaj to, da ne vodijo
več psov na igrišče, peskov-
nik pa imamo pokrit. Stri-
njam pa se, da se mora reši-
ti tudi problem s sanitarija-
mi; lahko je to kemično stra-
nišče, vendar postavitev ni v
naši pristojnosti." Zadnjo
besedo o tem bodo morali
reči na občini, saj je občina

lastnica osnovnošolske in-
frastrukture, šole so le v
funkciji upravljavca. Pipa-
nova je še povedala, da z zu-
nanjimi uporabniki šolske-
ga igrišča sicer dobro sode-
lujejo.
Mendi Kokot iz Službe za
stike z javnostmi na kranjski
občini je povedala, da skupaj
s krajevnimi skupnostmi iš-
čejo rešitve glede sofinanci-
ranja opremljanja igrišč. Do-
dala je še: "Pri večini šol

igrišča v popoldanskem času
ostajajo odprta za uporabo
lokalnega okolja, kar na obči-
ni pozdravljamo, manjka pa
enoten sistem varovanja in-
frastrukture, še posebej v
nočnem času. Na občini
smo že pripravili dokumen-
tacijo, s katero bomo izvedli
postopek izbora službe varo-
vanja." Večina šolskih parcel
je tudi ograjenih, v kratkem
bo ograjo dobila tudi Osnov-
na šola Staneta Žagarja.

Sanitarije na šolska igrišča
Večina šol ima igrišča v popoldanskem času odprta za uporabo lokalnega prebivalstva. Za obiskoval-
ce pa je prav tako treba poskrbeti, tudi z dostopom do stranišč. 

Zgodovina župnijske cerkve sv. Kancijana je po-
drobno opisana v novem vodniku Kranj, ki ga je
izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Ob-
močna enota Kranj. Avtorja vodnika sta Nika
Leben in Milan Sagadin. 
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Na občinski upravi skupaj s krajevnimi skupnost-
mi iščejo rešitve glede sofinanciranja opremlja-
nja šolskih igrišč. Manjka tudi enoten sistem va-
rovanja infrastrukture v okolici šol,  še posebej v
nočnem času. 

Nastop v avli Mestne občine Kranj ob 45-letnici Moškega
pevskega zbora Peter Lipar. I foto: Gorazd Kavčič



občinske novice - KRANJ CMYK 19.09.2008 stran   13

Kranjski glas, petek, 19. septembra 2008

Pogovor

13

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

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

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki 
dodiplomske in podiplomske študijske programe

Dodiplomski študij:
vpisujemo v 1. letnik visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Management. 
Prijavo lahko oddate preko spletne strani 
www.fm-kp.si med 1. in 4. oktobrom.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in 
pošljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študij:
še zadnjič vpisujemo v specialistični študijski 
program Management (smeri: Splošni 
management, Management kadrov in 
Management informacijskih sistemov), ki je
enakovreden 1. letniku znanstvenega magistrskega
programa; diplomanti specialističnega 
programa bodo imeli možnost vpisa v 2. letnik
znanstvenega magistrskega programa. 
Prijavo lahko oddate preko spletne strani 
www.fm-kp.si med 24. in 30. septembrom.

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

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

Žabnica

Šola bo, kaj pa telovadnica
Podružnično šolo (PŠ) v Žabnici temeljito prenavljajo, šols-
ka vrata naj bi se odprla po zimskih počitnicah. Medtem pa
vrtičkarji, teh je v letošnjem šolskem letu 36, in učenci, teh
je 72, gostijo v prostorih krajevne skupnosti, župnišču in v
gasilskem domu. Učiteljica drugega razreda Saša Porenta,
ki ima nadomestno učilnico v gasilskem domu, je povedala:
"Z dovoljenjem sem prepleskala prostor v gasilskem domu,
ki je postal prav prijazna učilnica. Učenci so pridni in so se
sedanji situaciji zelo prilagodili". Vodja PŠ Žabnica Milena
Küssel je dejala: "Kar deset dni smo učiteljice urejale
nadomestne prostore in tudi starši so zadovoljni s tem.
Prenove šole se zelo veselimo in nobena stvar ni pretežka.
Lastniki prostorov, v katerih imamo zdaj pouk, pa so nam
šli izredno na roke. Edini problem, ki ga rešujemo skupaj z
vodstvom šole, je zelo prometna republiška cesta. Učiteljice
otroke ves čas spremljamo, a za boljšo varnost otrok želimo
še več prometnih znakov ali talnih oznak. Ravnatelj je v
zvezi s tem že posredoval na pristojne službe, dobila sem
tudi informacijo, da bodo pri prečkanju pomagali prosto-
voljci iz Zveze šoferjev in avtomehanikov Kranj."  V Žabnici
so zadovoljni, da so na občini po toliko letih prizadevanj za-
čeli obnavljati njihovo šolo. Obenem pa še čakajo na staro
obljubo, da bodo v bližnji prihodnosti dobili tudi telovadni-
co, ki je še nikoli do zdaj niso imeli. S. K.

Učenci drugega razreda z učiteljico Sašo Porenta v
nadomestni učilnici v gasilskem domu 

Vilma Stanovnik

Kranj - Marija Muster letoš-
njega šolskega leta ni začela
kot običajno v zadnjih štirih
desetletjih, ampak kot upo-
kojenka. Vsi, ki jo poznajo
kot izvrstno pedagoginjo in
ravnateljico, pa vedo, da to
še zdaleč ne pomeni, da se
bo sedaj posvetila le svojim
domačim, čeprav je komaj
čakala, da bo del svoj svoje-
ga bogatega znanja in izku-
šenj lahko bolj radodarno
razdajala obema vnukoma,
ki ji zlasti veliko pomenita.
Pogovarjali sva se ob sloves-
nosti, ki so se ji za trud za-
hvalili tudi pri Mestni občini
Kranj, priložnostno darilo ji
je izročil podžupan Igor Ve-
lov. 

Ob slovesu je spominov na
leta v šoli gotovo veliko.
Kakšni so?
"Lahko rečem, da so topli in
prijetni. Mislim, da je bilo
delo dobro opravljeno. To pa
ne le zaradi mene, ampak
zaradi celotnega kolektiva
na Osnovni šoli Matije
Čopa, ki sem ga vodila. Moj
občutek je, da smo naredili
še več, kot smo načrtovali,
kajti prepoznavnost naše
šole, ne le v kranjski občini,
ampak tudi v slovenskem
prostoru, je znana."

V šolstvu je bilo zadnja leta
veliko sprememb. Kdaj vam
je bilo najtežje?
"Najtežje mi je bilo 1. sep-
tembra leta 1999, ko smo
začeli uvajati devetletko. V
Mestni občini Kranj smo
bili prvi in edini, bili pa smo
tudi ena od 42 osnovnih šol
v Sloveniji. Takrat je bilo tre-

ba imeti res pokončno držo,
saj so mnogi, tudi širša jav-
nost, dvomili o uspehu tega
projekta. Mi pa smo pogum-
no začeli s 1. in 7. razredom.
Res pa je, da smo imeli od-
lično podporo Mestne obči-
ni Kranj pri opremljanju
šole, pa tudi podporo Zavo-
da in Ministrstva za šolstvo.
Na nas pa je bilo, kako
bomo to strokovno plat izko-
ristili. Mislim, da smo jo od-
lično izkoristili."

Zakaj mislite, da se je devet-
letka dobro obnesla?
"Na naši šoli se je dobro ob-
nesla predvsem zaradi od-

krite komunikacije s starši,
pojasnil, kaj zmoremo, česa
ne moremo in kaj lahko pri-
čakujejo od nas in od celo-
tnega sistema. Brez staršev,
brez zaupanja staršev kolek-
tivu, nam ne bi uspelo in
tudi ko drugod še ni bilo de-
vetletke, so k nam prihajali
učenci tudi od drugod, kjer
še ni bilo devetletke."

Na leta v šolstvo bo gotovo
ostalo tudi nekaj lepih spo-
minov?
"Spomini na moje šolsko
obdobje so res lepi. Dvajset
let sem bila na Jenkovi šoli
in dvajset let na Čopovi. To

je kar dolgo obdobje, sedaj
pa sem vesela predvsem
tega, ko me na cesti ali kjer
koli drugje ustavljajo različ-
ni ljudje in me sprašujejo,
ali se jih še spomnim. Vpra-
šam jih, kdo so, kako jim je
ime in ko odgovori, mu na
primer pravim ... aha, v tret-
ji klopi si sedel. Marsikdo
me tudi vpraša, ali se spom-
nim, da sem mu pomagala
pri vpisu v srednjo šolo, ... to
so meni najljubši spomini.
Tisto, na kar sem najbolj 
čustveno navezana, pa je
dejstvo, da je šola Matije
Čopa na robu mesta, na
robu soseske Planina, kjer
živijo ljudje z vseh vetrov.
Meni so to dragi ljudje. Ne-
kateri so prišli s trebuhom
za kruhom, tu dobili otroke
in vsi vedo, da sem jih ved-
no sprejela z besedami: "Na
vse otroke sije isto sonce".
In naši starši so mi kot po-
potnico ob odhodu to tudi
rekli. To je meni najdražji
spomin."

Ste se ob odhodu v pokoj
povsem poslovila od svojega
poklica?
"V vseh letih sem si nabrala
veliko izkušenj in znanja,
saj mi je bilo v teh letih
dano, da sem se imela pri-
ložnost učiti. Zato sem živ-
ljenju neizmerno hvaležna.
In ker tudi po naravi nisem
zapečkar, bo neka primerna
količina mojega življenja še
ostalo strokovno delo. Tisto,
kar me najbolj privlači, pa je
prostovoljstvo, pomoč lju-
dem. Za to do sedaj ni bilo
časa, si pa tega želim za svo-
jo dušo."

Prostega časa bo sedaj vse-
eno več. Kako si ga želite iz-
koristiti?
"Veliko mi pomenita vnuk
in vnukinja, gimnazijec in
osnovnošolka. Mislim, da
njima lahko dam zelo veli-
ko. Poleg tega sem rada v
naravi, urejam vrt in rože.
Rada hodim v hribe in tega
je bilo do sedaj premalo."

Kdo je za vami prevzel rav-
nateljstvo na OŠ Matije
Čopa in kakšno delo ga
čaka?
"Ravnatelj je sedaj učitelj z
naše šole, profesor športne
vzgoje Matija Horvat. Šolo
dobro pozna, sodelavca sva
bila dvajset let in moj nasvet
ob odhodu v pokoj je bil, naj
ohranijo, kar mislijo, da je 
v šoli dobro, tisto, kar bi se
dalo narediti še bolje, 
pa naj spremenijo. Mislim,
da bodo znali to odlično
opraviti."

Na vse otroke sije 
isto sonce
Marija Muster se je v letih učiteljevanja in nato ravnateljstva priljubila tako sodelavcem kot otrokom
in staršem, kot izredno skrbna z upravljanjem Osnovne šole Matije Čopa pa je ob odhodu v pokoj
prejela tudi čestitke MO Kranj.

Sedaj že bivša ravnateljica Osnovne šole Matije Čopa 
Marija Muster

Mariji Muster so se za delo in trud zahvalili tudi pri Mestni občini Kranj, priložnostno 
darilo ji je izročil podžupan Igor Velov. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Za kranjske hokejiste
je letošnja sezona prav goto-
vo nekaj posebnega, saj so že
ob koncu avgusta vadili na
domačem ledu nove dvorane
v Kranju, kjer so v začetku
septembra proslavili tudi 40-
letnico delovanja kluba. 
Kljub temu da so v štirih de-
setletjih doživljali hude
čase, ko so trepetali za uso-
do hokejske dvorane in na
koncu ostali brez nje, je za-
nimanje mladih za hokej v
Kranju ostalo in tudi klub je
ostal na trdnih temeljih.
Tako spet pridobiva nove
člane, ki letos igrajo v vseh
starostnih selekcijah od na-
jmlajših do članov, imajo pa

tudi odlično žensko ekipo,
ki nastopa v avstrijskem
državnem prvenstvu.
Člani so novo sezono začeli
z zmago, ko so na domačem
ledu minulo soboto ugnali
ekipo Toje Olimpije. Še
boljše delo se obeta z mladi-
mi Triglavovimi hokejisti,
saj je moštvo, prevzel je-
seniški hokejski strokovnjak
Edo Hafner, za ekipo Trigla-

va pa v novi sezoni igra tudi
njegov sin Mišo. "Vem, da
pri Triglavu že več let dobro
delajo z mladimi in ko mi je
vodja stroke Gorazd Dri-
novec ponudil vodenje ekipe
mladincev in pomoč pri
članskem moštvu nisem
dolgo razmišljal. Na Jesenic-
ah nisem videl pravega izzi-
va, imam pa precej izkušenj
in mislim, da bom v Kranju

lahko pomagal pri razvoju
kluba. Zlasti sem vesel, ker so
se v klubu odločili da mladin-
ci igrajo tudi ligo do 20 let z
avstrijskimi ekipami, ker je
za mlade dobro, da igrajo čim
več tekem," je povedal Edo
Hafner, ki se je že prvi
mesec dobro ujel s
Triglavovimi hokejisti in je
prepričan, da ima kranjski
hokej lepo prihodnost.

Jubilej so začinili 
z uvodno zmago
Kranjski hokejisti so po dolgih letih sezono začeli na domačem ledu, v prvi prvenstveni tekmi 
pa so ugnali ekipo Toje Olimpije.

Mladi Triglavovi hokejisti so klubski dres izročili predsedniku kluba Emilijanu Pavlinu, 
ta pa ga je dal županu Damijanu Pernetu. I Foto: Tina Dokl

Kranj

Volilna skupščina kranjskih atletov
Danes teden, 26. septembra, bo Atletski klub Triglav Kranj
pripravil redno letno skupščino. Ob 18. uri se bo začela v
dvorani številka 15 Mestne občine Kranj, ob poročilih in na-
črtih za novo sezono pa bodo atleti izbrali tudi novo vodstvo
kluba. V. S.

Kranj

Tržičani zmagali na Centru
Balinarski klub Center Kranj je v nedeljo ob prazniku KS
Center organiziral tradicionalni turnir trojk, na katerem je
nastopilo šestnajst gorenjskih ekip. Med njimi je bil naj-
uspešnejši balinarski klub Tržič, ki je v finalu s 13:3 prema-
gal ekipo BDK 102. V tekmi za tretje mesto so bili balinarji
Rogovile TELE-TV boljši od Centra III (11:9). S. Š. 

Reit im Winkl

Branko Iskra drugi v Reit im Winklu
Na finalni tekmi smučarskih skakalcev za Löwenbrau pokal
v Reit im Winklu je med 47 skakalci iz Nemčije, Avstrije in
Slovenije pri članih osvojil prvo mesto Triglavan Branko
Iskra. V skupnem seštevku štirih tekem pa je Iskra zasedel
drugo mesto. Mladinec Matevž Majcen je bil tretji na zadnji
tekmi, skupno pa je zasedel šesto mesto. Mlajši skakalci Tri-
glava so se uvrstili takole: Nik Fabjan je bil tretji med dečki
do 12 let, v isti kategoriji pa je bil Jakob Šilar osmi. Med deč-
ki do 14 let je bil Jaka Zupan sedmi, medtem ko je bil Aljaž
Šilar drugi med dečki do 15 let. J. J.

Besničan Mazi najboljši v Zagorju
V spomin na šahista, organizatorja, pedagoga in enega iz-
med ustanoviteljev šahovskega kluba Zagorje Antona Pozni-
ča (1942-2000) je ŠK Zagorje priredil že 7. šahovski turnir.
Tekmovanja, ki je sodilo tudi v sklop občinskega praznika, se
je udeležilo 38 šahistk in šahistov. Po 9. krogih švicarskega
sistema, kjer je imel vsak igralec na razpolago 15 minut, je
prepričljivo zmagal besniški mednarodni mojster Leon Mazi,
ki je osvojil 8,5 točke iz devetih srečanj. Drugi je bil medna-
rodni mojster Miran Zupe (ŠK ZM Branik Maribor). O. O.

Kranj

Začenjajo so tekmovanja v moški teniški ligi
Ta teden se začenja tekmovanje v prvi moški teniški ligi. Go-
renjsko bo zastopal le kranjski Triglav, ki bo letošnje leto
delno okrnjen. Čeprav bosta nastopala Grega Žemlja in Blaž
Kavčič, so na zadnjih pozicijah igralci mladinskih selekcij
brez tovrstnih izkušenj v najmočnejšem slovenskem ekip-
nem tekmovanju. Tako bodo Triglavani pod vodstvom ter
igranjem Marka Pora nastopil še z Rokom Jarcem, Matja-
žem Pogačnikom, Mitjo Crčkom, Timom Čebaškom in Bru-
nom Štihom. Kljub temu pa je njihov cilj uvrstitev v končni-
co ter ponovitev uspeha deklet, ki so si finalni obračun pri-
igrale že junija in se bodo konec meseca pomerila s tekmi-
cami mariborskega Branika. B. M.

Maja Bertoncelj

Jezersko - Klub trmastih
Preddvor je 13. septembra
osmič organiziral Slovenski
alpski maraton. V hladnem
vremenu in delno v dežju je
potekal na treh razdaljah:
teku na 10 kilometrov na Je-
zerskem, 35 kilometrov od
Tržiča do Jezerskega in 50
kilometrov na trasi Pred-
dvor-Tržič-Jezersko. Vodja
prireditve je bil Kranjčan Iz-
tok Boltez, tudi sam navdu-
šen rekreativec, ki pa zaradi
organizacijskih nalog Slo-
venskega alpskega marato-
na na tekmi še ni pretekel.
O letošnji udeležbi je pove-
dal: "Največ tekmovalcev je
bilo prijavljenih na 35 kilo-
metrov. Glede na vreme
smo z udeležbo zadovoljni."
Na vseh treh razdaljah sku-
paj je bilo prijavljenih več
kot 300 tekačic in tekačev.
Na 50 kilometrov sta zmaga-
la Avstrijec Reinhold Po-
totschnig (4:42:00) in Jola-

na Kofol (6:22:43), na 35 ki-
lometrov Marjan Zupančič
(2:53:53) in z novim rekor-
dom Valerija Mrak (3:21:21),
na 10 kilometrov pa Marko
Pintar (35:29) in Petra Race
(41:54). Na stopničkah sta
bila tudi Jana Oman iz Bi-
tenj in Matjaž Mikloša s Ko-
krice. Oba sta bila skupno
tretja na 35 kilometrov.

Boltez vodja SAM-a

Kranjčan Iztok Boltez je
navdušen rekreativec. 

Edo Hafner je trener mladih
hokejistov Triglava.

Vilma Stanovnik

Boksarka iz Besnice Andre-
ja Bešter, ki je spomladi pa-
dla z motorja in se poškodo-
vala, je spet v odlični formi.
To je dokazala s tretjim me-
stom na tekmi svetovnega
pokala pred kratkim na
Madžarskem, minulo nede-
ljo pa se je izkazala tudi v
domačem ringu v Kranju,
kjer je premagala odlično
tekmico, prvakinjo Bosne in
Hercegovine Dino Rahma-
nović. Andreja je ob koncu
tekmovanja dobila tudi po-
kal za najboljšo boksarko na
tekmovanju, kot najboljša
tehničarka pa se je izkazala
20-letna članica BK Kranj iz
Gorij Jana Hajdinjak, ki je v
kategoriji do 60 kilogramov
premagala Selmo Huseno-
vić iz Bosne in Hercegovi-
ne. Kadet BK Kranj Mevlju-
din Zečiri je dobil pokal za
najmlajšega zmagovalca,
saj je v prvi borbi premagal
Šiprona Carahuja (BK Ring
Ptuj), Matic Samastur (BK
Slovenska Bistrica) pa je bil

boljši od Hrvata Iveka Hor-
vata. Pokal za najboljšega
boksarja je osvojil član do-
mačega kluba Kenan Meh-
medović, ki je premagal Hr-

vata Dina Deliča. Ob 16.
mednarodnem pokalu Kra-
nja in 3. memorialu Janeza
Galeta so plakete prejeli
Slavko Dokl, Jože Centra,

Marjan Skumavec in Srečko
Wejner, okoli tisoč boksar-
skih navdušencev pa je raz-
veselil tudi bogat zabavni
program.

Na Pokalu Kranja najboljša Andreja 

Andreja Bešter se je uspešno vrnila med najboljše boksarke na svetu, slavila pa je tudi na
domači tekmi v Kranju. I Foto: Gorazd Kavčič



občinske novice - KRANJ CMYK 19.09.2008 stran   15

Kranjski glas, petek, 19. septembra 2008

Študentska

15

Orientalke bodo spet migale

Tečaj orientalskega plesa na Klubu študentov Kranj ni več
novost, ampak se že lahko pohvali z nazivom uspešen pro-
jekt s tradicijo. V lanski sezoni je boke zibalo okrog trideset
plesalk, nekatere med njimi pa bodo plesale že tretje leto.
Tudi letos se jim lahko pridružite nove zapeljivke na brez-
plačni predstavitveni vadbi, ki bo v torek, 30. septembra, ob
20. uri na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. Cilj za-
četnega tečaja je osvojitev osnovnih gibov orientalskega ple-
sa, združevanje gibov v različne kombinacije in vsaj ena sku-
pinska koreografija. Nadaljevalni tečaj, na katerem boste
nadgrajevale naučene gibe, izpopolnjevale plesno tehniko in
delale na mehkobi gibov, pa se bo začel v ponedeljek, 6. ok-
tobra, ob 19.30 na isti lokaciji. Vse podrobnosti o tečaju so
na voljo na www.ksk.si ali na orientalski.ples@ksk.si ter te-
lefonski številki 040/913 815 (vodja tečaja Anja Kralj). M. K.

Komorni zbor KŠK udari četrtič

Zagotovo se jih spomnite s kakega spomladanskega ali
božičnega koncerta, z zaključka Četrtkanj, ali pa vam
spomin sega še na pevsko revijo v Kranju, kjer se je zbor leta
2005 prvič predstavil. Komorni zbor KŠK je s petjem začel v
sezoni 2003/2004, svojo pot pa pod vodstvom Matevža
Jekovca nadaljuje tudi letos. Namen zbora je zapolniti vrzel
med osnovnošolskim in srednješolskim petjem in profe-
sionalnejšimi, koncertnimi zbori. Njihov repertoar vključuje
filmsko, črnsko duhovno, renesančno, slovensko zabavno,
ljudsko in umetno pesem. Kljub občasnemu pomanjkanju
časa za vaje in številnim študijskim in drugim obveznostim
pevcev v zboru dajejo poudarek na izpopolnjevanje pevske
tehnike in razvijajo glasbeni potencial pevcev. Nove glasove
bodo iskali na avdiciji, ki se bo zgodila v četrtek, 2. oktobra,
ob 19.30 v učilnici 16 Gimnazije Kranj. Udeležite se avdicije
in svojo jesen obogatite s petjem črnskih duhovnih in
zabavnih pesmi, ki jo boste konec leta okronali z nastopom.
M. K. 

Mojca Jagodic

"Sanje v živo", kakršno je
bilo letošnje geslo festivala,
so že na otvoritveni dan po-
skrbele za svojevrstno atrak-
cijo: v razposajenih tonih so
med vožnjo po cerkljanskih
ulicah odmevali zabavljaški
trubači Dej še'n litro. Glas-
bene sanje so v naslednjih
dneh tkali Klemen Teran &
19. november, sestrsko-
bratska naveza Severa in Gal
Gjurin, ki je bil, kar se obis-
kanosti tiče, tudi vrhunec fe-
stivala, akustični Tomaž
Pengov, ansambel Ankaran
s koncertom songov Frana
Milčinskega Ježka, swinger-
ski Easywalkers skupaj z
Nejcem Zupanom in druš-
tvom za kulturo swinga
SweetSwing, za zaključni
večer pa je poskrbela nova
zasedba pevke Eve Moškon,
E.V.A. Oder so prepustili
tudi dvema mladima, ambi-
cioznima glasovoma: pevki
Kitty in Janu Robasu. Zaradi
zelo neugodnih vremenskih
razmer pa so organizatorji
morali odpovedati koncert
Katalene. 
Dogajanje pod zvezdnim
svodom se je ponašalo z ino-
vativno scenografijo: oder,
ki je bil postavljen pred tam-
kajšnjo picerijo Pod Jenkovo
lipo, je s knjižnima regalo-
ma spominjal na pravljič-
nost in intimo knjižnice, k
sanjavemu vzdušju pa je

pripomogla tudi diskretna
razsvetljava. Letos je bilo v
primerjavi z lanskim priza-
nesljivejše z vremenom, saj
so bili vsi dogodki, z izjemo
Katalene, na prostem. 
Obiskovalce je pritegnila
tudi rekreacija: poleg vsako-
dnevne brezplačne odbojke
na mivki sta bila turnirja no-
gometa na mivki in odbojke
na mivki. Najmlajšim so
bile namenjene dnevne
ustvarjalne delavnice Krice
Krace. Med izobraževalnimi
vsebinami so obiskovalci iz-
birali med predavanjem o
globalnem segrevanju, foto-
grafsko delavnico "Naprej v
preteklost", ki je pod men-

torstvom Janeza Pelka razis-
kovala potek razvijanja črno-
belega filma, večerom po-
ezije z Mladimi rimami in
predstavitvijo kajakaštva na
divjih vodah.
Programski vodja Sanj pod
Krvavcem Martin Bolka je
zadovoljen z letošnjim festi-
valom: "Festival je v drugem
letu obstoja, ne samo po na-
šem mnenju, segel stopnič-
ko višje, tako v program-
skem kot organizacijskem
smislu, in si ustvaril dobro
popotnico za še mnogo sanj-
skih večerov na festivalu Sa-
nje pod Krvavcem." Še pose-
bej so organizatorji presene-
čeni nad odzivom, saj je fe-

stival v podkrvavški kotiček
privabil ne samo lokalne 
obiskovalce, ampak tudi lju-
di iz širšega ljubljanskega
okoliša. 
Cerkljanski festival se brati
z vizijo ljubljanskega festi-
vala Sanje: predvsem bogati-
ti poletno dogajanje s kako-
vostnimi vsebinami z vseh
področij kulture in znanosti.
Prav poseben poudarek na-
menja avtorski glasbi, litera-
turi in zabavno-izobraževal-
nim vsebinam. Podružnico
ljubljanskega festivala Sanje
so v krvavški objem pripelja-
li društvo Igrišče, Klub štu-
dentov Kranj in Založba Sa-
nje.

Sanje v živo
Med 22. in 30. avgustom so Cerklje na Gorenjskem že drugič gostile festival Sanje pod Krvavcem. 
Na prizorišču "Pod Jenkovo lipo" v Dvorjah pri Cerkljah se je v devetih festivalskih dneh zvrstil
mozaik zabavno-izobraževalnih vsebin, ki ga je skupno obiskalo več kot 2000 ljudi z Gorenjskega in
osrednje Slovenije. 

Maja Kalan

S 1. septembrom se je začel
izvajati zakon o subvencio-
niranju dijaške prehrane. V
praksi ta prinaša brezplačen
topel obrok za vsakega dija-
ka. Za srednje šole je to po-
menilo iskanje ponudnika
in, kar je bolj občutljiva
tema, zagotovitev ustrezne-
ga prostora. Ta odgovornost
je padla na ravnatelje oziro-
ma direktorje srednjih šol, ki
so se, po besedah pristojnih
z ministrstva za šolstvo in
šport, uspešno spopadli z
nalogo. Od 120 srednjih šol
(skupaj z enotami 127) jih je
le kakih sedem, ki niso uspe-
le zagotoviti pogojev za izva-
janje zakona. V dijaški orga-
nizaciji so zakon podprli, mi
pa smo nekaj dijakov kar
sami vprašali, kaj si mislijo o
brezplačnem toplem obro-
ku, ki jih vsak dan čaka v
šoli. 
Urša, Gimnazija Kranj:
"Sprva sem bila proti topli
malici, saj mi niso bile všeč
spremembe, ki so z njo pri-

šle. Spremenili so nam ur-
nik, glavnega odmora ni,
vsak dan čakam na avtobus
vsaj eno uro in po novem
večerjam ob četrti ali peti
uri, saj mi topla malica zado-
stuje za zajtrk in kosilo sku-
paj. Zoprno je, da včasih ča-
kamo do šeste šolske ure in
smo vsi že pošteno lačni,
drugače pa se je topla malica
izkazala za kar priročno za-
devo. In ker smo še mladi ter
okretni, hitro pojemo in nav-
sezadnje dobimo tisti težko
pričakovani daljši odmor."
Matej, Gimnazija Škofja
Loka:
"Zelo sem zadovoljen, da je
topel obrok organiziran in
brezplačen. S tem prihraniš
precej denarja, ki bi ga sicer
zapravil za sendviče in podo-
bno. Navdušuje me tudi si-
stem, da si na internetu ogle-
daš obroke že vnaprej in se
odločiš, ali boš tisti dan jedel,
ali ne. Na naši šoli je hrana
dobra, na voljo imaš dva
obroka, od tega je en vegeta-
rijanski. Tudi dejstvo, da
imam celo peto šolsko uro na

voljo za kosilo, je samo pozi-
tivno."
Maša, Gimnazija Kranj:
"Ko sem izvedela, da bodo v
šoli ukinili glavni odmor in
namesto tega uvedli malico s
toplim obrokom četrto, peto
ali šesto šolsko uro, sem mis-
lila, da se mi bo zmešalo. Pre-
pričana sem bila, da ni nobe-
ne možnosti, da bi zadevo do-
volj dobro organizirali. Ven-
dar pa sem bila že takoj prvi
dan precej zadovoljna z orga-
nizacijo in tudi s hrano. Do

sedaj se je sicer zgodil tudi
kakšen popoln kiks, kar se
hrane tiče, in tudi naročanje
preko interneta ne poteka
povsem gladko. Na vrsto za
svoj pladenj bi lahko prišli še
razmeroma hitro, če se ne bi
nekateri vrivali z levega hod-
nika. Tako da včasih raje ne
grem na malico, kot pa da bi
čakala celo večnost v tisti so-
parni vročini. Kakorkoli že, na
splošno imam boljši vtis, kot
sem pričakovala, vseeno pa bi
imela raje kar star sistem."
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Zanimivosti

Suzana P. Kovačič

Kranj - Projekt Naj živi Tav-
čarjeva, ki je zaživel prejšnji
petek zvečer, je bil letos že
tretji po vrsti v organizaciji
Hiše ustvarjalnih dejavnosti
Puhart in v sodelovanju Za-
voda za turizem Kranj ter
sosedi v Tavčarjevi ulici. Obis-
kovalcev dež ni zmotil, da
ne bi prišli pogledat, kaj se
dogaja v starem Kranju. Tav-
čarjeva ulica je oživela, naj-
prej za najmlajše, ki so si v
galeriji Puhart ogledali lut-
kovno predstavo Janko, Met-
ka in Pavliha v izvedbi Pavli-
hovega gledališča Globus,
zatem so v istih prostorih
odprli razstavo nemškega
grafika Josefa Wernerja.
"Kolekcija likovnih del Jose-
fa Wernerja, ki jo gostimo v
Kranju, so vrhunske grafič-
ne umetnine, ki so rezultat
mojstrske izvedbe tehnik
jedkanja in akvatinte. V vseh
njegovih umetninah se nas
dotaknejo večne vrednote -
preprostost, jasnost, red,
harmonija, lepota," je glav-
na organizatorka dogodka
Petra Puhar Kejžar med
drugim povedala o avtorju,
čigar dela navdušujejo tako
poznavalce kot ljubitelje li-

kovne umetnosti. Prostor
galerije je z glasbo pobožal
še duet Zoran Kaličanin na
kitaro in Tomaž Pinter na
violino.
Zatem se je dogajanje pre-
selilo na prosto, na dež. An-
drej Rozman Roza je, tako
kot vedno, odlično izvedel
svoj "recitavtorski" nastop,
še eden od vrhuncev večera

pa je bil nastop Jazz statio-
na s pevko Petro Polak in
plesalci swinga. Večer sta
sklenila Petra Puhar Kejžar
in Nejč Slapar z Jacques
Brelovim pretresljivim Am-
sterdamom in tradicionalno
Kje so tiste stezice. "S pro-
jektom Naj živi Tavčarjeva
želimo oživiti staro mestno
jedro v sožitju s stanovalci

in lastniki ali najemniki lo-
kalov, ki na ta večer poda-
ljšajo delovni čas. Naše vo-
dilo je, da pripravimo prije-
ten, kakovosten in ne pre-
glasen program za vse ge-
neracije," je povedala Pu-
harjeva in napovedala novo
veliko druženje za 19. de-
cembra, pa četudi v metru
snega.

Tavčarjevi so dali vetra
Stari Kranj je oživel s prireditvijo Naj živi Tavčarjeva. Bi prisluhnili veleumu besede Andreju Rozmanu
Rozi ali pa zaplesali swing sredi ulice, in to kar v dežju?

Vilma Stanovnik

Kranj - "Planet Tuš v Kranju
bo svoja vrata odprl že čez
dober mesec, natančneje 22.
oktobra. Projekt, ki je bil za-
ključen v slabem letu dni,
bo na 21 tisoč kvadratnih
metrih ponujal bogat splet
zabave, sprostitve, nakupo-
vanja in prijetnega preživlja-
nja prostega časa. Gorenjska
prestolnica se ga bo razvese-
lila predvsem zaradi najno-
vejše kino ponudbe, ki bo
odlična popestritev poleg
Tuš supermarketa, številnih
najemnikov, otroškega ko-
tička, bowlinga, biljarda ter
restavracij in barov," pravijo
pri Engrotušu, kjer so pre-
pričani, da bo zlasti veliko
zanimanja za obisk kino
predstav. 
"V petih dvoranah najnovej-
šega multikina se bodo obis-
kovalci lahko družili z naj-
večjimi zvezdami filmskega
sveta, najaktualnejšo film-
sko ponudbo pa si bo lahko
hkrati ogledalo več kot 1.200
ljudi. V Tušu smo mislili
tudi na goste s posebnimi
potrebami in tako 24 prosto-
rov namenili izključno inva-
lidnim osebam na vozičkih.

V treh kinodvoranah so
montirane tudi induktivne
zanke, ki omogočajo nemo-
ten ogled filma osebam s
slušnimi aparati brez mote-
čega piskanja, ki bi sicer bilo
prisotno. Za brezskrbno za-
bavo smo poskrbeli tudi z
več kot 800 parkirnimi me-
sti, med katerimi jih je po-

lovica v pokriti garaži," po-
jasnjuje Anja Marjetič, vod-
ja odnosov z javnostmi pri
Engrotušu in dodaja: "S Pla-
netom Tuš želimo v Kranj
pripeljati najboljše in vsem
našim obiskovalcem zagoto-
viti zabavno preživljanje
prostega časa. Druženje v
kinu lahko nadaljujejo ob

sproščeni igri bowlinga ali
pa prijetnem klepetu ob sko-
delici najboljše kave. Z go-
stinskimi lokali bodo pote-
šeni vsi lačni želodčki, po-
skrbljeno pa bo tudi za vsa-
kodnevne nakupe. Želimo
si, da bi Planet Tuš tudi v
gorenjski prestolnici vzeli za
svojega."

Končno spet kino predstave

V Kranju je tik pred zaključnimi deli gradnja Planeta Tuš, ki ne bo zgolj nakupovalni center ampak
bomo dobili priložnost, da si ogledujemo najnovejšo kino ponudbo, se razmigamo in okrepčamo.

Andrej Rozman Roza je v deževno vreme prinesel "besedno žlahtnost". I Foto: Matic Zorman

Etnološki dan pri vodnjaku 

Turistično društvo Kranj vas vabi na Etnološki dan jutri, v
soboto, 20. septembra, od 8. do 13. ure na Glavnem trgu pri
vodnjaku v središču Kranja. Na ogled bodo stojnice z do-
mačimi izdelki, kot so ročno izdelane čipke, izdelki iz suhe-
ga cvetja, dražgoški kruhki, panjske končnice in ročno
pleteni izdelki iz slame. Ob 10. uri bodo nastopili plesalci
folklorne skupine Preddvor. Projekt je idejno in finančno
podprla tudi Mestna občina Kranj. S. K. 

Dnevi evropskih jezikov

Na povabilo gimnazije Lumiere iz La Ciotata se bo nekaj di-
jakov Ekonomske gimnazije in učencev Osnovne šole Ore-
hek udeležilo t. i. Dneva evropskih jezikov, s poudarkom na
slovenskem in bolgarskem jeziku. "Srečanja v La Ciotatu se
bodo udeležili dijaki različnih evropskih držav, predvsem iz
pobratenih mest. Naši dijaki bodo tokrat nastopili v
slovenskem jeziku, predstavili se bodo s Prešernovo poezi-
jo, učenci Osnovne šole Orehek pa bodo nastopili s skeči,"
je povedala profesorica Marija Vreček. Na pot bodo šli pri-
hodnjo sredo, v četrtek se bodo udeležili mednarodne
gledališke delavnice, v petek pa bo osrednja prireditev. S. K.

Od 22. oktobra naprej bo Kranj bogatejši za zabavo v Planetu Tuš, ki že dobiva končno
podobo. I Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kokrica - Prvega Pohoda po
mamutovi deželi v organiza-
ciji Turističnega društva Ko-
krica se je v soboto, kljub
slabemu vremenu, udeležilo
kar 77 pohodnikov. Organi-

zator je pripravil dve progi;
daljšo v dolžini 14 kilome-
trov in krajšo v dolžini šest
kilometrov. Daljša pot, ki je
privabila več udeležencev, je
potekala po trasi Kokrica-
Ilovka-Bobovek-Bobovška
jezerca, Srakovlje-Tatinec-
Mlaka-Grič-krajinski park
Udin boršt-krožišče z ma-
mutom-Kokrica. Druga pot
je potekala po isti, a skrajša-
ni trasi. Na poti smo srečali
krajane Kokrice, posamez-
nike, družine in veliko čla-
nov turističnih društev, ter
društev upokojencev. Glas o
pohodu je segel po celi Go-
renjski, pa tudi v Ljubljano.
Startnine ni bilo, kot je po-
vedal vodja pohoda Marjan
Čadež, je vsak udeleženec

prejel dnevnik poti, okrepči-
lo na poti in malico na cilju. 
V Turističnem društvu Ko-
krica so že v začetku devet-
desetih let razmišljali o tem,
kaj bi lahko imeli za simbol
društva. Odločili so se, da bo
to kar mamut; okostje ma-

muta so leta 1953 našli pri
izkopu gline v jezercu Kro-
kodilnica v Čukovi jami,
okostje pa hranijo v Priro-
doslovnem muzeju v Ljub-
ljani. Mamut je postal nji-
hov zaščitni znak, že leta
1991 ga je društvo vneslo v
svoj logotip, od leta 2007 pa
predstavlja tudi krajevno
skupnost v krožišču na Ko-
krici. "Tako je prišlo tudi do
mamutovega pohoda in na-
črtujemo, da ga bomo odslej
organizirali vsako drugo so-
boto v septembru," je pove-
dal Marjan Čadež. "Karkoli
organizira Turistično druš-
tvo Kokrica, vse je krasno,"
pa je bila nad prvim poho-
dom navdušena udeleženka
Nada Lampret.

Pohod po 
mamutovi deželi
Pohoda v organizaciji Turističnega društva 
Kokrica se je kljub slabemu vremenu udeležilo 
77 pohodnikov. 

Udeleženci daljšega pohoda I Foto: Tina Dokl
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V NLB Skupini se zavedamo,
da se gotovini izteka čas in da
jo nezadržno nadomeščajo
plačilne kartice vseh vrst - BA
kartice, kartice z odloženim
plačilom in posojilne kartice.
Tudi družina NLB Plačilnih
kartic je številna, naše kartice
so namenjene imetnikom z
različnimi življenjskimi stili. Iz-
birate lahko med karticami BA
Maestro, Karanta, NLB Poso-
jilna kartica, Mastercard, Zla-
ta Mastercard in Visa. Za pod-
jetnike in obrtnike sta privlač-
ni dve kartici, namenjeni pla-
čevanju z denarjem iz dejav-
nosti brez gotovine in naročil-
nic. Ob odprtju NLB Poslov-
nega računa vam priporoča-
mo NLB Poslovno kartico BA
Maestro. Omogoča enostav-
no pot do gotovine in naku-
pov vedno in povsod na ban-
komatih in prodajnih mestih z
nalepko BA in/ali Maestro. Za
potovanja v tujino je nepo-
grešljiva NLB Poslovna karti-
ca Mastercard, ki jo lahko
uporablja več zaposlenih v
podjetju.

Varna uporaba plačilnih
kartic

Novodobni čas prinaša stal-
ne spremembe in od nas za-
hteva visoko mobilnost, zato
so plačilne kartice priročno
in bolj enostavno plačilno
sredstvo od gotovine. NLB
Plačilne kartice so pametne
kartice. Z njimi lahko dvigu-
jete denar, plačujete na pro-
dajnih mestih in jih uporab-
ljate namesto gotovine po
vsem svetu. Plačevanje je
preprosto in varno. Dodatno
zagotovilo, da ste z vašo
kartico res poslovali vi, si
lahko zagotovite z Varnost-
nim SMS sporočilom. Z njim
ste vedno in povsod sezna-
njeni, kaj se z vašo kartico
dogaja. Izognili se boste
vprašanju, ali ste z vašo kar-
tico res poslovali vi.
Poleg tega ste v letu 2007
imetniki NLB osebnih raču-
nov prejeli prenovljeno in po-
sodobljeno kartico, oprem-
ljeno s čipom, ki je varnost
poslovanja še nadgradila.

EnKa: cenejši nakup

Novost na NLB Plačilnih kar-
ticah je EnKa, ki vam prinaša
vrsto ugodnosti oziroma ce-
nejše nakupovanje. V NLB
Skupini za svoje komitente
pripravljamo v sodelovanju s
poslovnimi partnerji iz različ-
nih panog pester mozaik na-
kupovalnih možnosti. Prodaj-
na mesta, kjer boste ob pla-
čilu s kartico EnKa prejeli
ugodnosti, so označena z na-
lepko EnKa pri naslednjih
partnerjih: Peko, Elkroj,
Mass, Calzedonia, Beti, Slo-
watch, Terme Snovik, Avto-
tehna VIS, Leonardo, Mladin-
ska knjiga Trgovina, Unitur,
Intersport, Zlatarna Celje,
Maximarket, Labod, Terme
Krka-Strunjan, Terme Krka,
Cankarjev dom, Lifeclass in
Sportina group. Skupaj z nji-
mi smo oblikovali shemo
ugodnosti, ki omogoča, da z
eno samo kartico sodelujete
v različnih kampanjah.
Kartice z EnKo so: BA Maes-
tro na osebnih računih, NLB

Klasični račun, NLB Zlati ra-
čun, NLB Srebrni račun,
NLB Študentski račun in
NLB PLatinasti račun, NLB
Mastercard klasična in NLB
Mastercard posojilna kartica
ter NLB Visa kartica. Več o
bonitetni shemi EnKa lahko
kadarkoli preberete na splet-
nem naslovu www.enka.si ali
pa pokličite na telefonsko
številko 01/477 20 00.

Gotovina je najdražja
V NLB Skupini bi vas radi
opozorili, da gotovina posta-
ja najdražji denar. Zgovoren
primer je plačevanje polož-
nic, ki se nam redno meseč-
no ponavljajo. Bančna provi-
zija je najvišja, če obveznosti
plačate z gotovino na banč-
nem okencu. NLB Skupina
vam zato priporoča plačeva-
nje položnic na depozitni

enoti bankomata. Še manj
provizije boste plačali pri te-
lefonskem plačevanju. Kjer-
koli imate dostop do telefo-
na, tam je vaša banka. NLB
Teledom omogoča udobno
in varno bančno poslovanje
iz domačega naslonjala 24
ur na dan, 365 dni v letu.
Najcenejšo provizijo prinaša
plačevanje preko elektron-
ske banke NLB Klik. Spletna
poslovalnica je odprta ne-
prekinjeno in dostopna, kjer-
koli se lahko priključite na in-
ternet - doma, v službi ali na
potovanju. Varnost poslova-
nja prek NLB Klika je zago-
tovljena z najsodobnejšimi
spletnimi tehnologijami. Mla-
dim in vsem, ki brez mobilne-
ga telefona ne greste nika-
mor, v NLB Skupini svetuje-
mo mobilno bančno poslova-
nje. NLB Moba omogoča

opravljanje osnovnih banč-
nih storitev z mobilnim telefo-
nom na podlagi šifriranih
SMS sporočil.
Nesporno najbolj preprosto
in cenovno ugodno je plače-
vanje mesečnih obveznosti
neposredno z osebnega
in/ali poslovnega računa v
obliki trajnih nalogov in direk-
tnih obremenitev.
Več informacij vam bomo z
veseljem posredovali ob va-
šem obisku v poslovalnicah
NLB Podružnice Gorenjska
in Kamnik. V prihajajočem
mesecu oktobru, ki je me-
sec varčevanja, pripravljamo
privlačne ponudbe za komi-
tente in nekomitente. 
Vabljeni v NLB poslovalni-
ce Kranj, Medvode, Škofja
Loka, Jesenice, Bled, Le-
tališče Jožeta Pučnika,
Duplica in Kamnik.

Gotovini se je iztekel čas
Imetniki NLB plačilnih kartic se v zadnjem letu ne dolgočasijo.
Lani so prejeli prenovljene in varnejše plačilne kartice, maja
smo omogočili varnostno SMS sporočilo, poleg tega jim 
ponujamo cenejše nakupe ...

Vse v zvezi s plačilnimi karticami lahko uredite tudi v novi poslovalnici NLB
v poslovni stavbi ob Gimnaziji na Koroški cesti 21 v Kranju.
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Zanimivosti 

Joga za mlade vseh starosti
V prostorih Gorenjskega glasa je Društvo Joga v vsakdanjem življenju Kranj predstavilo vadbo joge.

Popravek

V oglasu Kozmetičnega studia Ksenija, Hrast Ksenija, s. p.,
v septembrski številki priloge Kranjčanka je bila objavljena
cena za body wrapping v znesku 19,99 evra. Pravilna cena
znaša 24 evrov. Za napako se opravičujemo.

Uredništvo

V Mercatorju na Primskovem je trgovina Biba
pred kratkim začela novo poglavje v svoji zgodbi
poslovanja in obstoja. Avgusta sta iz ene trgovine
nastali dve trgovini, spremenila pa se je tudi po-
nudba. 
V Bibi sem iskala pulover v zeleni barvi, pa smo s
skupnimi močmi ugotovili, da sestričin otrok spa-
da med zahtevnejše najstnike in bi bilo najbolje,
da sam izbere med številno ponudbo otroških in
najstniških oblačil S.Oliverja, po kateri sedaj Biba
postaja vse bolj prepoznavna. 
Istoimensko podjetje se še vedno ukvarja z malo-
prodajo oblačil v svojih trgovinah in veleprodajo
blagovnih znamk Bali, Bros Mills, ker pa so s svo-
jo prodajno dejavnostjo začeli na Planini, tam še
vedno lahko najdejo kaj zase tudi nosečnice.

Specializirali so se za otroško konfekcijo omenje-
ne znamke, ženske pa lahko izbirajo tudi med bo-
gato ponudbo blagovne znamke Keny'S.
Zveste kupce v Bibi nagradijo tudi s kartico zve-
stobe, s katero so potem ob nadaljnjih nakupih
deležni popustov. 
Slogan njihove trgovine ostaja 'Trgovina Biba, kjer
se oblači vsa družina', saj se lahko pri njih dejan-
sko oblečejo vsi - od najmlajšega do najstarejše-
ga člana družine. Odkar pa so obogatili otroško
ponudbo S.Oliver oblačil - s tem pa postali tudi
edini blagovni zastopnik omenjene blagovne
znamke na Gorenjskem, je obisk trgovine še toli-
ko zanimivejši, saj zadostijo še tako zahtevnim
okusom najstnikov vse tja do šestnajstega leta
starosti.

Še bolj otroška in najstniška Biba
Za devetnajsti rojstni dan je Biba dobila novo podobo. Iz ene sta
nastali dve trgovini. Po novem v njej najdemo še bogatejši izbor
otroških oblačil S.Oliver. 

- vse SREDE v septembru
od 15. do 19. ure 
podjetje Sinkopa, d. o. o., iz
Žirovnice s strokovno ekipo
kupcem brezplačno opravlja
meritev krvnega tlaka in
sladkorja v krvi.

- vse SOBOTE v septem-
bru od 9. do 14. ure
lahko obiskovalci obiščejo
Ekološko tržnico, kjer proizva-
jalci razstavljajo ekološko pride-
lana živila.

Petek, 19. septembra, ob
17. uri
Šolski urnik / otroška delavnica:
- da ne bi že takoj pozabili na do-

mačo nalogo, boste lahko izdelali
pravi šolski urnik. 

Sobota, 20. septembra,
ob 10. uri
Aquafresh / promocija

Nedelja, 21. septembra,
ob 10. uri
Risalni blok / ustvarjalna
delavnica:
- na ustvarjalni delavnici boste
izdelali pravi risalni blok.

Petek, 26. septembra,
ob 17. uri
Magično pisalo / otroška
delavnica:
- je že res, da naše magično pisa-
lo ne bo samo pisalo domačih na-
log, bo pa v veliko pomoč pri nji-
hovem pisanju. In še: nihče v
razredu ne bo premogel tako
izvirnega pisala, kot bo vaše 
magično pisalo.

Sobota, 27. septembra,
ob 10. uri
Kičo Slabinac / glasbeni
nastop:
- v goste so povabili znanega
hrvaškega pevca zabavne glasbe,
ki bo z izvajanjem svojih pesmi
polepšal sobotno dopoldne. Zbog
jedne divne crne žene je le ena od
njegovih pesmi.

Nedelja, 28. septembra,
ob 10. uri
Mojca Pokrajculja / animacijska
prireditev:
- po vsem dobro znani pravljici
in animacijski zgodbi si bomo
otroci z vzgojiteljicami izdelali
vsak svojo Mojco Pokrajculjo z
lončkom.

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU
ZA MERCATOR CENTER KRANJ PRIMSKOVO
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Demonstratorji so predstavili vadbo različnih stopenj: od
najpreprostejših vaj, ki so primerne za ljudi vseh starosti,
pa do najbolj zahtevnih.

Križanje rok nad glavo je vaja, ki sprošča ramena, razteza
prsne mišice in krepi hrbtne mišice. Vaja je zelo dobra za
tiste ljudi, ki veliko sedijo. 

Hoja po prstih je preprosta vaja, ki poživlja in sprošča.
Ima veliko pozitivnih učinkov: preteguje telo, pospešuje
krvni obtok, krepi nožne, mečne in stopalne mišice,
preprečuje ploske noge in zastajanje krvi v venah ...

Vajo za popolno jogijsko dihanje, ki nas zelo sprosti, lahko
izvajamo sede ali leže. Opazujemo, kako se ob vdihu 
najprej izboči trebuh, nato še prsni koš, ob izdihu pa se
najprej začne spuščati prsni koš ter nato še trebuh.

Tudi učenje je 
lahko prijetno

Priročnik za samostojno učenje

Knjiga stane: 10,43€
za naročnike Gorenjskega glasa

20% popusta.

naročanje na telefon: 04 201 42 41,  
e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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Pestra ponudba svežih in zamrznjenih
morskih dobrot!

Poslovalnica Mercator center Kranj, Ulica Staneta Žagarja 69, 
4000 Kranj, tel: 04/2014 267,  mercator-kranj@kompas.si 

nova 
kolekcija 2008

Telefon: 04/204-24-02

@ACCESSORIES
NOVA KOLEKCIJA!
V naših poslovalnicah širom
Slovenije vam je na voljo
pestra izbira modnih ddatkov
za 2008

PO NAJBOLJŠI
SLADOLEDV

KJER SE OBLAČI VSA DRUŽINA

UGODNA

PONUDBA IGRAČ,

VEČ KOT 100 

ARTIKLOV PO

NIŽJIH CENAH.

PE Kranj, tel.: 04/2042 000 www.cistilnica-labod.si

AKCIJA V SEPTEMBRU:
20 % POPUST

PRI BIO PRANJU PREPROG

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

OČALA NA RECEPT BREZ DOPLAČILA

NOVO!!
FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

NOVO!!
FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

NOVI SREČKI

w
w

w
.loterija.si 
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Privoščite 
svojim nogam najboljše 

in jih obogatite 
s kvalitetno kolekcijo 

nogavic

OTROŠKA OBLAČILA
IN POKRIVALA 

DO 12 LET

 

 

MODNA OBUTEV

www.chicco.si

ZADNJI KRIK MODE
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Otroški vrišč zavzel Pungert
Na otroškem igrišču na Pungertu so minulo soboto že četrto leto po vrsti pripravili otroški Živ žav, s katerim otrokom polepšajo prve dni šolskega leta.
Otroci so se zabavali ob različnih predstavah na glavnem odru, kjer je bil tudi koncert Romane Krajnčan, vse skupaj pa so popestrili 
še z različnimi delavnicami. Mateja rant, foto: Tina Dokl

Na Maistrovem trgu so otroke pričakali klovni debeluhi na hoduljah. V njihovi družbi in ob
spremstvu kranjske mestne godbe na pihala so se odpravili proti Pungertu.

V okviru delavnice sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so pripravili poligon,
kjer so se lahko mladi prometni navdušenci preizkusili v spretnostni vožnji z avtomobilčki.

Živahno "trgovanje" je potekalo pri stojnici, kjer je bila knjižna menjalnica. Otroci so lahko
tja prinesli kakšno svojo staro knjigo in jo zamenjali za tisto, s katero so želeli dopolniti
svojo knjižno zbirko.

Na osrednjem odru sta otroke s cirkuškimi norčijami med drugim navdušila tudi klovna
"skoraj najboljšega cirkusa" Teatra Cizamo. Prireditev je s svojim koncertom zaokrožila
Romana Krajnčan.

V okviru taborniške delavnice so predstavili organizacijo in dejavnosti kranjskih tabornikov
ter opozorili na ločeno zbiranje odpadkov, pravi magnet za otroke pa so bile palačinke, ki
so jih napekli okrog petsto.

Pod odrom pa so bile otroške delavnice, od športnih do poslikave obraza. Dobro obiskana
je bila med drugim cirkuška delavnica, v okviru katere so otroci lahko osvojili nekaj 
cirkuških spretnosti.


