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Kranjski glas je redna priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Medeni zajtrk
v vrtcih

Časopis izhaja občasno
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Delamo
sistematično
in povezano

Te dni poteka dobrodelno-izobraževalna akcija o medu in
čebelah, otroke v kranjskem vrtcu Janina pa sta o tem poučila
tudi čebelarja.

Te dni minevata dve leti,
odkar je kranjski župan postal
Damijan Perne.
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Časopis Mestne občine Kranj

November 2008, številka 9

Nove tribune in garderobe
Prejšnji teden sta kranjski župan Damijan Perne in Stane Remic iz Cestnega podjetja Kranj podpisala
skoraj 1,3 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo novega objekta v športnem centru, ki naj bi bil
zgrajen do konca maja 2009.

Poleg tribun s pogledom na glavno in pomožno nogometno igrišče bo kranjski športni
park pridobil osem novih slačilnic, sanitarije in spremljevalne prostore.
poleg tega pa še stojišča za
gledalce s pogledom na glavno in pomožno nogometno
igrišče.
Investicija je vredna 1,284
milijona evrov, na razpisu
pa je bilo izmed štirih prijavljenih izvajalcev izbrano
Cestno podjetje Kranj, ki bo
z deli začelo že te dni, kon-

čana pa naj bi bila do konca
maja 2009. "Čeprav je iz
našega imena razvidno, da
smo družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, pa smo zadnja leta precej prisotni pri
gradnji različnih objektov
visoke gradnje in se precej
ukvarjamo tudi z gradnjo
športnih objektov. Naj ome-

nim le igrišča v Naklem, na
Bledu, v Radovljici, Domžalah ..., tako da imamo že kar
nekaj tovrstnih izkušenj.
Zagotavljam vam, da bo
gradnja do predvidenega
roka, do konca maja 2009,
tudi končana," je ob začetku
del poudaril Stane Remic iz
Cestnega podjetja Kranj.
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Turizem in kultura
z roko v roki

Šola nič več najstnica

Spoznavali so
tuje jezike

Zgodbe so ljudje, ulice,
dvorišča

Na Osnovni šoli Predoslje
so med učence povabili
mamico Nizozemko, očija
Čeha in sodelavko albanske
narodnosti.

V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled retrospektivna razstava del priznanega slovenskega fotografa
Stojana Kerblerja.
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Kranj naj bi bil odprto
mesto, kakovost v kulturi pa
naj bi imela tudi učinke v
turizmu.
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Že danes ob 17. uri bodo na Glavnem trgu
postavili božično drevo in ga praznično
razsvetlili.
Suzana P. Kovačič
Uvod v praznični december
se bo začel danes ob 17. uri
na Glavnem trgu v Kranju.
Otroci kranjskih vrtcev bodo
s sprevodom mestne ulice
razsvetlili z lučkami. Župan
Damijan Perne bo simbolično prižgal novoletno razsvetljavo. Dekan kranjske
župnije Stanislav Zidar bo
blagoslovil božično drevo, ki
ga letos podarja Vinko Plavčak iz Stražišča. Nastopili
bodo pevci komornega zbora Gallus in Škrjančki.
Na predvečer občinskega praznika, v torek, 2. decembra, ob
18. uri bo slavnostna akademija, na kateri bodo razglasili nagrajence MO Kranj za leto
2008. V sredo, 3. decembra,
ob 12. uri bo v Galeriji občine
Kranj odprtje pregledne razstave akademskega slikarja
Zmaga Puharja; ob 18. uri bo
v Galeriji Prešernovih nagrajencev odprtje razstave aka-

Vilma Stanovnik
Kranj - Potem ko je mestna
občina Kranj v začetku letošnjega septembra objavila
razpis za gradnjo novega
športnega objekta - tako
imenovane tribune Hribček,
so pred dnevi izbrali najugodnejšega ponudnika in
naročilo za gradnjo skupaj s
pogodbo oddali Cestnemu
podjetju Kranj. "Veseli me,
da je pogodba podpisana in
da se začenja gradnja načrtovane tribune Hribček.
Vemo, da Kranj od nekdaj
slovi kot športno mesto,
gradnja nove tribune in garderob pa je le eden od korakov do prenove športnega
parka, ki ga načenja zob
časa, čeprav se trudimo, da
bi bil čim bolje vzdrževan.
Tribune z garderobami med
obema nogometnima igriščema bodo služile tako nogometašem kot šolarjem in
rekreativcem," je ob podpisu pogodbe povedal župan
Mestne občine Kranj Damijan Perne in dodal, da bodo
te tribune nadomestne tudi
v času načrtovane prenove
glavne tribune in garderob.
Pod tribuno Hribček je namreč načrtovanih osem novih slačilnic, sanitarije in
spremljevalni prostori. Skupaj naj bi športniki in rekreativci pridobili 600 kvadratnih metrov pokritih površin,

Živahno v decembru

V osnovni šoli Matije Čopa
so sredi novembra pripravili
slovesnost ob dvajsetletnici
šole.
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demskega slikarja Marka Šušteršiča; ob 18. uri pa bo v
Kranjski hiši odprtje razstave
grafik projekta "Kam".
V petek, 5. decembra, ob 17.
uri bo na Glavni trg prišel na
obisk sv. Miklavž. Istega dne
naj bi se ob 19. uri odprlo drsališče med Globusom in
Delavskim domom. V četrtek
in petek, 11. in 12. decembra,
od 17. ure dalje bo na Glavnem trgu Bazar kranjskih
vrtcev in osnovnih šol. Od 13.
do 30. decembra bodo dogodki v Deželi škrata Krančka, namenjeni otrokom.
Županov božični koncert bo
23. decembra ob 19. uri na
Glavnem trgu; v gosteh bo
gospel skupina IDMC. 26.
decembra ob 17. in 18.30
bodo žive jaslice v rovih in
na Pungertu, silvestrovanje
bo na Slovenskem trgu v
družbi Mambo Kingsov.
Organizatorja dogodkov sta
Zavod za turizem Kranj in
Mestna občina Kranj.
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Največ pozornosti
strategiji razvoja

Nagrajenci MO Kranj

Na novembrski seji Sveta Mestne občine Kranj
so svetniki obravnavali kar trinajst točk dnevnega
reda, največ pozornosti pa so namenili prvi
obravnavi strategije trajnostnega razvoja 2008-2023.

Podelitev priznanj Mestne občine Kranj bo 2. decembra na slovesni akademiji v Prešernovem gledališču, častna občana bosta postala dr. Lučka Kajfež Bogataj in posthumno Marko Aljančič.

Vilma Stanovnik
Kranj - Tudi na 20. seji Sveta
Mestne občine Kranj sredi
novembra je bilo županu Damijanu Pernetu in drugim
odgovornim v kranjski občini zastavljenih kopica vprašanj, pobud in predlogov članov sveta. Večina je bila zelo
konkretnih, saj so svetniki
spraševali glede gradnje
knjižnice, ki naj bi bila po
načrtih letos decembra že
končana, prav tako pa so
znova opozarjali na težave, ki
nastajajo zaradi izvajanja
Odloka o ureditvi in varnosti
cestnega prometa v središču
mesta. Svetniki so se v večini
strinjali, da se je podoba
mestnega jedra z izvajanjem
odloka precej izboljšala, dejstvo pa je, da je večina sprememb bolečih in da se s problemi parkiranja pred hišami srečujejo še marsikje
drugje (Jakob Klofutar). So
se pa svetniki v glavnem strinjali, da je treba poskrbeti,
da bo racionalno urejeno
parkiranje pri Čebelici, kjer
je parkirišče čez dan bolj
prazno, pa tudi, da zaradi dostave v mestno jedro storitve
ne smejo biti dražje. Zato so
tudi sprejeli spremenjen in
dopolnjen odlok o ureditvi
prometa v centru mesta.
Prav tako so v drugi obravnavi sprejeli dopolnjen in
usklajen odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra
Kranja, ki je podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj
za prenovo gradu Khislstein
in Lovskega dvorca v kulturni center ter za izgradnjo poslovnega kompleksa hotela

Jelen, kjer bo sicer gradil zasebni investitor.
Svetniki so na seji tudi strinjali s predlogom, da prenehata delovati komisija za
prireditve in komisija za sodelovanje ob predsedovanju
Slovenije Evropski uniji, ki
za svoj obstoj nimata več
pravega namena. Prav tako
so dali soglasje k novem
imenovanju mag. Vojka Milivoja Artača, ki mu sicer konec leta poteče mandat in
tako ostaja direktor Gasilsko
reševalne službe Kranj.
Pričakovano je bilo na novembrski seji največ razprave ob
obravnavi za občino še kako
pomembnega dokumenta,
Strategije trajnostnega razvoja
Mestne občine Kranj 20082023. Večina svetnikov je sicer podprla šest prednostnih
usmeritev. Te je predstavil
podžupan Stane Štravs, ki
vodi pripravo dokumenta. Kot
je poudaril Štravs, si Kranj želi
postati odprto središče Gorenjske, kar pa mu bo lahko
uspelo le, če bo tudi prostor
podjetnih in inovativnih, središče znanja, skupnost zdravih in zadovoljnih ljudi, mesto športa in če bo z novimi
okoljskimi pristopi in ustrezno komunalno infrastrukturo
poskrbljeno za zdravo in prijetno bivanje. Svetniki so ob
pregledovanju številnih načrtovanih investicij opozarjali,
da je tudi 500 milijonov evrov, kolikor naj bi bili vredni
načrtovani programi oziroma
projekti, premalo (dr. Ilija Dimitrievski) in predvsem, da
bo treba tudi pri sprejemanju
proračunov v naslednjih letih
upoštevati strategijo in se vračati na njena izhodišča (mag.
Branko Grims).
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Kranj - "Mesto ni samo zgodovina, arhitektura, pač pa
mesto v veliki meri naredijo
tudi ljudje s svojim znanjem, talentom in pripravljenostjo za delo. Zato me zelo
veseli, da smo letos izbrali
raznolike ljudi, ki so si občinske nagrade resnično zaslužili," je ob predstavitvi letošnjih nagrajencev Mestne
občine Kranj poudaril župan
Damijan Perne, predsednik
komisije za nagrade in priznanja Franci Rozman pa je

kranjski župnik in dekan.
Poleg skrbi za pastoralno
življenje je veliko dela namenil ohranjanju in varstvu
kulturne dediščine v Kranju
in okolici, vsa leta je posebno pozornost posvečal medkulturnemu in medverskemu dialogu v Kranju. "Vesel
in hvaležen sem, da ste se
odločili za versko oziroma
duhovno področje. Odkar živim v Kranju, si želim, da bi
bilo naše mesto center kulturnega dialoga. Zato svojim sogovornikom velikokrat govorim o kulturnem

Listino o priznanju si je zaslužil odbor za izdajo monografije Kranjsko okrožje v
NOB 1941-1945. Odbor je v
dobrih treh letih zbiral dokumente v arhivih in pri posameznikih, dokumentiral pričevanja še živečih udeležencev NOB in skrbel tudi za denar, ki je omogočil izdajo
zgodovinskega zapisa. "V
knjigi sem skušal biti objektiven, prikazati tudi napake, ki
so bile storjene. Naš narodnoosvobodilni boj je bil pomemben predvsem zato, ker
smo se borili za obstanek na

Lučka Kajfež Bogataj in posthumno Marko Aljančič. Prof.
dr. Lučka Kajfež Bogataj se
ukvarja z raziskavami s področja klimatskih sprememb.
Je slovenska ekologija, redna
profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in predstojnica Katedre za agrometeorologijo na isti fakulteti. Je tudi
sogovornica najvišjih političnih struktur, ki se morajo odločati o strategiji razvoja kmetijstva in energetike, zaradi
dela v forumu IPCC pa je bila
v letu 2007 vključena med
prejemnike Nobelove nagra-

Zmago Puhar

Msgr. Stanislav Zidar

Jože Kavčič

Ivan Križnar

Mag. Klavdij Tutta

Majda Pipan

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Gregor Aljančič

povedal, da je komisija septembra pregledala šestnajst
različnih predlogov za dobitnike nagrad in nato mesnemu svetu prepustila končno
odločitev.
Tako bo veliko Prešernovo
plaketo Mestne občine
Kranj za več kot 30-letno
delo na področju likovnega
ustvarjanja, za uspešno pedagoško delo in promocijo
Kranja dobil Zmago Puhar.
V tem času je pripravil več
kot 50 samostojnih razstav v
Kranju, po Sloveniji in v evropskih državah, dvakrat pa
tudi v New Yorku. Sodeloval
je pri številnih skupinskih
projektih, kot pedagog pa
svoje visoko strokovno znanje predaja tudi drugim, zlasti najmlajšim. Kot osebnost
izstopa s svojo neomajno
poštenostjo, skromnostjo in
resnim odnosom do dela.
"Vesel sem, da sem med izbranci, saj mi nagrada veliko pomeni. Z njo bom v
Kranju še bolj prepoznaven," pravi Zmago Puhar.
Veliki plaketi mestne občine
Kranj sta si zaslužila msgr.
Stanislav Zidar in mag.
Klavdij Tutta. Msgr. Stanislav Zidar je že dvajset let

dialogu in medsebojnem sodelovanju. To je tisto, za kar
se čutim tudi poklicanega in
obenem sem vesel, da so tisti, ki so me predlagali za
nagrado, to tudi razumeli,"
poudarja msgr. Stanislav Zidar. Mag. Klavdij Tutta si je
veliko plaketo zaslužil za likovni projekt z dvajsetimi
razstavami in dogodki v
MOK. Na Gorenjskem živeči Primorec, ki že 16 let živi
in dela v Kranju kot samostojni umetnik, je v svoji karieri prejel že vrsto nagrad,
njegovo umetniško pot pa je
vseskozi spremljala humanitarna dejavnost. Ob svoji
letošnji 50-letnici je v sodelovanju z galerijami v Kranju in Gorenjskim muzejem pripravil likovni projekt, ki je obsegal kar dvajset
razstav in dogodkov. "To je
eden največjih likovnih projektov, ki ga je kdaj kdo izvedel v srednjeevropskem
prostoru, kar so mi priznali
tudi kolegi slikarji iz drugih
držav, ki so si ogledali vsa ta
prizorišča. Čeprav se v Kranju stvari na kulturnem področju premikajo, pa bo treba postoriti še marsikaj,"
pravi mag. Klavdij Tutta.

svoji zemlji. Kasneje so bile
stvari precej spolitizirane," je
o zajetni knjigi na kratko povedal avtor Ivan Križnar,
urednik Jože Kavčič pa je dodal, da je po monografiji jeseniškega in škofjeloškega
okrožja s to monografijo zaokroženo zgodovinopisje narodnoosvobodilnega gibanja
na Gorenjskem.
Nagrado Mestne občine
Kranj si je ob 110. obletnici
zaslužila Osnovna šola Simona Jenka, podružnična šola
Primskovo. Kolektiv šole in
učenci vsa leta izpričujejo odprtost za spremembe in sodobne družbene potrebe. Sodelujejo tudi z domačo krajevno skupnostjo in sooblikujejo različne prireditve.
"Letos smo poleg 110. obletnice praznovali tudi trideset
let sedanje stavbe. Od začetka do danes pišemo šolsko
kroniko, iz zapiskov pa je
razvidno, da je bila šola vseskozi tesno povezana s krajem. Vedno je imela izostren
občutek tako za otroke v šoli
kot v kraju," poudarja vodja
šole Majda Pipan.
Naziv častnega občana Mestne občine Kranj bosta od letos naprej nosila prof. dr.

de za mir. Prav tako si je naziv častnega občana za prispevek na področju naravoslovja in kulture, žal že posthumno, zaslužil Marko
Aljančič, ki je bil pobudnik
organiziranega jamarstva na
Gorenjskem, proučeval je človeške ribice, kot fotograf pa
se je zavzemal, da bi Kranj
postal Puharjevo mesto. Bil je
pobudnik ustanovitve Kabineta fotografije pri Gorenjskem muzeju, kot umetnik je
bil mojster portreta. "Žal mi
je, da očeta ni več, v imenu
družine Aljančič pa bi se rad
zahvalil tako predlagatelju,
kranjski gimnaziji, kot mestu
Kranj, ki ceni očetov prispevek tako na področju fotografske umetnosti kot naravoslovja. Gotovo bi bila očetu v
čast ugledna družba letošnjih
nagrajencev. Še posebej zato,
ker je med njimi tudi klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, kar kaže, da mesto Kranj postaja tudi mesto
naravoslovja. Morda se bo nekoč imenovalo tudi Puharjevo mesto, kar je bila očetova
želja," je ob predstavitvi letošnjih nagrajencev poudaril sin
Marka Aljančiča Gregor
Aljančič.

Vilma Stanovnik
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Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Delamo sistematično
in povezano
Te dni minevata dve leti, odkar je kranjski župan postal Damijan Perne, na polovici svojega prvega
županskega mandata pa je strnil misli o dosedanjem delu občinske uprave.
težek nahrbtnik visijo pogodbe, ki so bile sklenjene v preteklosti. Gre na primer za pogodbe, kot je knjižnica, vendar bo tudi te projekte treba
izpeljati in verjamem, da
nam bo to uspelo."

Vilma Stanovnik

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, KRANJ

Mestno jedro, središče Kranja, ki je vsem na očeh, počasi dobiva novo podobo.
Kako se uresničujejo načrti?
"Staro mestno jedro se je zadnja leta sicer urejalo, vlagalo
se je v obnovo, vendar le po
koščkih, saj tudi pri tem ni
bilo zaslediti nobene sistematičnosti. Sedaj smo projekte za mestno jedro in
rove pod starim Kranjem
uredili. Posebej za rove lahko rečem, da so že sedaj zelo
uspešen projekt, saj je zanje
veliko zanimanja tako domačinov kot obiskovalcev od
drugod, kar je bilo čutiti
predvsem zadnjo nedeljo,
ko so cvetličarji razstavljali
adventne venčke in je rove
obiskalo več kot tri tisoč
obiskovalcev. Rovi so lepo
urejeni in naša želja je, da bi
se v njih vedno kaj dogajalo,
da bodo postali značilnost
Kranja in da bodo z različnimi vsebinami za obiskovalce vedno znova zanimivi. To
se mi zdi pravi pristop, takšen, kot je pravilen za oživljanje starega mestnega jedra. Mestno jedro je velika
dragocenost Kranja, vendar

Vedno več je ljudi, ki rabijo
pomoč, tudi brezdomcev in
odvisnikov. Na Sejmišču 4
ste jim ponudili primerne
prostore?
"Stavba na Sejmišču 4 je od
letos naprej namenjena reševanju socialno najbolj
ogroženih. Mislim, da je
takšen objekt zelo dragocen
in trenutno edini na vsej
Gorenjski. Zato je ta projekt
potrebno podpirati in tudi v
tej smeri bomo zagotovo v
prihodnje storili še kaj več."

Foto: Tina Dokl

Dve leti za korenite spremembe ni veliko časa, vendar pa je že moč dati prve
ocene o tem, kako se Kranj
razvija pod vašim vodstvom.
Ste zadovoljni?
"Na polovici mandata sem
zadovoljen predvsem zato,
ker je že čutiti, da se stvari v
Kranju premikajo naprej in
tudi, da se projekti rešujejo
sistematično. Tega prej ni
bilo. Ne bi sicer želel govoriti
o preteklosti, prav pa je, da
povem, da smo kot dediščino
na vseh področjih dobili precej kaotično stanje. Ko smo
se že kmalu na začetku mandata odločili narediti nekakšno revizijo, smo ugotovili, da
so ključne stvari, kot je reševanje problematike z odpadki, kanalizacija, čistilna naprava, ogrevanje, vse, kar v
vsaki občini predstavlja bazo,
na kateri se gradi vse ostalo,
neurejene. Tako smo se morali najprej lotiti izdelave
vseh projektov, da bomo v
naslednjih letih lahko videli
rezultate tega sistematičnega
dela. V pripravi je dokumentacija in pripravljalna dela za
mehansko-biološko obdelavo
(MBO Polica), za čistilno napravo, daljinsko ogrevanje,
resno pa se lotevamo težav z
ogrevanjem na Planini, tako
na pravnem področju kot pri
tehničnih izvedbah."

Kranjski župan Damijan Perne je na sredini svojega prvega
mandata županovanja zadovoljen z opravljenim delom.
bomo brez pravih vsebin
Kranj le stežka oživili. Z Zavodom za turizem Kranj se
zelo trudimo, da bi v Kranj
vrnili utrip, kakršnega si zasluži."
Strategija, ki naj bi dala
smernice razvoja Kranja v
naslednjih petnajstih letih,
je pripravljena in te dni so
se začele tematske razprave.
Za Kranj je dolgoročna
usmeritev nedvomno pomemben dokument.
"Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj
2008-2023 je zagotovo projekt, na katerega sem najbolj
ponosen. Že ob nastopu
svojega mandata sem se zavedal, da bo to težak zalogaj.
Še veliko bolj sem se tega
zavedal, ko sem govoril z
drugimi župani mestnih občin, ki so za pripravo takšnega dokumenta potrebovali
kar tri do pet let. Mi smo se
poskušali iz napak, na katere so nas opozorili, kar največ naučiti in dokument je
po trdem delu več kot 140
ljudi, ki so prostovoljno pristopili k izdelavi, pripravljen
za javno obravnavo. Te dni
bodo vsa gospodinjstva dobila tudi zgoščeno verzijo,
začele so se tematske okrogle mize, na podlagi različnih mnenj pa bomo nato dobili predlog strategije, ki naj
bi ga sprejeli konec januarja
ali v februarju prihodnje
leto. Strategija je za nas tako
pomemben projekt zato, ker
bomo na podlagi tega dokumenta lahko načrtovali tako
proračune kot usklajevali

vse projekte, ki se bodo v
Kranju dogajali."
V Kranju se v zadnjem času
veliko gradi, predvsem veliko stanovanj. Nekateri pravijo, da je to dobro, drugi se
sprašujejo, ali jih res potrebujemo. Kaj pravite?
"Res se v Kranju gradi precej novih stanovanj, načrti
pa so še bolj drzni, za nekatere kritike celo predrzni.
Toda jaz verjamem, da se
moramo držati cilja, ki smo
si ga najprej zastavili v strategiji, ko smo govorili, da bi
si želeli, da bi bilo v občini
60 tisoč prebivalcev. Zaenkrat smo zapisali 55 tisoč.
Če bomo imeli infrastrukturo, če bo Kranj prijetno in
odprto mesto, bo priliv novih prebivalcev zagotovljen."
To so precej optimistični načrti, ki so lahko tudi vprašljivi, saj se tudi Kranj ne bo
mogel izogniti recesiji.
"V zadnjih tednih je po vsej
Evropi in svetu že paničen
strah glede recesije in zavedati se moramo, da se posledicam recesije tudi naša občina ne bo mogla izogniti.
Občutijo se že prvi znaki krize in pričakovati je, da se
bodo projekti izvajali počasneje, kot bi se sicer. Zagotovo
bo težje pridobiti tudi sredstva zanje. Prav tako bodo
verjetno javna-zasebna partnerstva teže izvedljiva kot sicer. Tudi zasebniki, ki imajo
kapital, zelo občutijo val krize, ki prihaja. Zato bo sredstev za vlaganje gotovo manj.
Poleg tega nam kot nekakšen

Pri urejanju parkiranja v
starem mestnem jedru ste
bili v zadnjih mesecih deležni tako pohval kot kritik. Vse
pa še ni dorečeno?
"Parkiranje v starem mestnem jedru je morda res videti kot projekt, ki se že nekaj časa rešuje. Res je bilo
tudi kar precej hude krvi, ko
je prišlo do spremembe prometnega režima. Nujno je,
da projekt nadaljujemo.
Vendar ne zato, ker bi hoteli komurkoli v Kranju nagajati ali mu otežiti življenje,
pač pa zato, ker se zavedamo, da ima Kranj specifično
urejen promet. Seveda so se
v zadnjem času, ki je nekakšen poizkusni čas obratovanja novega prometnega režima, pokazale tudi nekatere
pomanjkljivosti, ki jih bomo
skušali upoštevati. Verjamem pa, da je za Kranj na
dolgi rok izvajanje novih
pravil dobro."
Reševanje degradiranih urbanih področij je tudi eden
od pomembnih projektov
Kranja.
"Trend v Evropi in svetu gre
v smer, da se rešujejo območja v mestu, ki trenutno
ne služijo svojemu namenu,
pa jih navadno zaradi nerešenih lastniških situacij ali
česa drugega obidemo in začnemo z gradnjo novih industrijskih in trgovinskih
območij. Mi smo bili uspešni na razpisu za evropska
sredstva za projekt, ki se
ukvarja prav s problematiko,
kako rešiti siva, degradirana
območja v mestu. Tega je v
Kranju še kar nekaj in treba
jih bo reševati. Tudi tako bo
Kranj lahko dobil obrtnopodjetniško cono in mogoče
še kaj drugega."

Zadnja letošnja seja
mestnega sveta
V sredo, 10. decembra, bo zadnja letošnja seja
Sveta Mestne občine Kranj.
Kranj - Svetniki bodo med
drugim obravnavali odloke
o kulturi, in sicer: Odlok o
spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj, nadalje Odlok o
spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
Kranj ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda
Prešernovo gledališče Kranj.
V drugi obravnavi se bodo

seznanili z odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti
cestnega prometa v Mestni
občini Kranj. Določili bodo
tudi javne parkirne površine, za katere se plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja. Svetniki se
bodo seznanili tudi z informacijo o stanju projekta
Knjižnica. V sklopu predstavite javnih zavodov bo svoje
delo in načrte predstavil Zavod za šport Kranj.

V pripravi obnova
Savske ceste
Kranj - V pripravi je obnova
Savske ceste od Ljubljanske
ceste do mostu čez Kokro v
dolžini približno 519 metrov.
Tu bodo najprej potrebna zaščitna arheološka raziskovanja, nato bo sledila obnova
vozišča in javne razsvetljave,
ureditev odvodnjavanja padavinske vode s cestišča (meteorna kanalizacija), gradnja
pločnika na jugozahodni
strani vozišča, obnova opornih zidov, obnova vodovoda
(povečanje premera cevi zaradi načrtovane večje poselitve na tem območju) in izgradnja fekalne kanalizacije.
Delno gradbeno dovoljenje
za območje Savske ceste je
že izdano. Obnova vodovoda

in gradnja fekalne kanalizacije je načrtovana tudi na
Skalici in Ulici Tatjane Odrove. Za vse navedene obnove
trenutno poteka pridobivanje dovoljenja za izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj, prenos investitorstva
na Komunalo Kranj, podpis
gradbene pogodbe in sklepanje kupoprodajnih ter služnostnih pogodb za zemljišča. Predvidena vrednost
gradbenih del je nekaj več
kot 2,7 milijona evrov. Če dodamo še stroške arheoloških
raziskovanj in pripravo dokumentacije, pa investicija
presega 3 milijone evrov. Začetek obnove je moč pričakovati spomladi prihodnje leto.

Na plavanje tudi decembra
Decembra veljajo akcijske cene za nakup sezonskih vstopnic za Pokriti olimpijski bazen v Kranju. Popust do 35 odstotkov. Bazen bo odslej za rekreacijo na voljo ves obratovalni čas, od 7. do 22. ure. Tudi v času plavalnih treningov,
med 18. in 20. uro, bo na voljo 50-metrska plavalna proga.
Vabljeni.

Razstava del Marka Šušteršiča
V Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost vabimo na odprtje razstave del akademskega slikarja in prejemnika nagrade Prešernovega sklada Marka Šuštaršiča, ki
bo v sredo, 3. decembra 2008, ob 18. uri. O avtorju bo spregovoril prof. dr. Lev Menaše. Razstava bo na ogled do sobote, 17. januarja 2009.

OBČINSKI RAZPIS
ZA TURISTIČNA DRUŠTVA
Mestna občina Kranj objavlja Javni razpis
za sofinanciranje projektov oz. prireditev
turističnih društev na območju
Mestne občine Kranj v letu 2009.
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva s sedežem
na območju Mestne občine Kranj. Vloge morajo prispeti na
naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do 19. decembra 2008.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh
Mestne občine Kranj www.kranj.si (Javna naročila, razpisi,
natečaji in objave v letu 2008) ali na Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 143.
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Čas za smučanje
Na kranjskem smučarskem sejmu je bila tudi letos gneča, obiskovalce smo povprašali, ali si še
lahko privoščijo smučanje.

Branka Križaj: "Vsi v družini radi smučamo in
vsaj zaenkrat se temu športu še ne mislimo
odreči. Zadnja leta odhajamo na zimske
počitnice na Jahorino, kjer nam je všeč."

Blaž Tepež: "Na sejmu sem kupil čelado in
palice, ostalo opremo imam že doma. Najraje
hodim smučat na Soriško planino. Všeč mi je,
ker je dosti snega, ni pa preveč strmo."

Ivo Trilar: "Smučam že dolgo, vsaj petdeset do
šestdeset dni na leto. Sem trener in učitelj
smučanja, učil sem tudi v klubu in to je ostal
moj šport. Najbolj všeč mi je na Krvavcu."

Pia Gornik: "Do sedaj sem smučala za rekreacijo,
letos pa ne bom več. Ne zato, ker bi bilo
predrago, pač pa zato, ker mi ni več všeč. Raje
treniram odbojko." V. S., foto: Tina Dokl

Kranjsko podzemlje
je premamilo
veliko ljudi
Kranjski rovi so se "prijeli".
O tem nedvomno priča zgovorni podatek, da jih je od
odprtja naprej, ki je bilo septembra, obiskalo več kot
4500 ljudi. Od tega skoraj tisoč na Martinovo soboto.
Veliko zanimanje za kranjsko znamenitost, ki je bila
(pre)dolgo skrita očem javnosti, je pokazalo, da je bila
odločitev o obnovi rovov in
odprtju za obiskovalce pravilna. S premišljeno izbranimi dogodki in programom,
ki ga pripravlja Zavod za turizem Kranj, pa rovi tudi v
prihodnje ne bodo samevali,
saj bodo zagotovo znova in
znova zanimivi za obisk.
Tudi za tiste, ki ste si jih že
ogledali.

Vinjete in krožišče

Našim poslancem

Strah

Slovenci smo varčen narod.
Gorenjci še posebej. Kranjčani nismo izjeme. Ogromno vsakodnevnih voznikov v
Ljubljano je še pol leta nazaj

Volitve v Državni zbor so za
nami. In Kranj se tokrat lahko pohvali (prvič), da ima
tako številno in reprezentativno garnituro poslancev. V
naš Državni zbor so se, glede na veljavni volilni sistem,
ki to omogoča, uvrstili kar
štirje: Aleksander Ravnikar,
Darja Lavtižar Bebler, Damjan Perne in Branko Grims.
Vse pa kaže, da bomo imeli
še petega, Vita Rožeja, ki bo
v poslanske klopi sedel kot
nadomestni poslanec.
Na začetku mandata jim želim veliko uspeha pri njihovem delu. Ob tem pa izražam zahtevo in mislim, da
jo podpira večina Kranjčanov, da se pri projektih, pomembnih za Kranj in gledano tudi širše za Gorenjsko,
katere center naj bi bili,
maksimalno
angažirajo,
najdejo dovolj volje in želje

Mnogi pravijo, da ni hujšega kot živeti v strahu. Mnogi so to občutili v času vojn,
nekateri v moriji po drugi
svetovni vojni, nekateri v

Na zadnji seji Sveta MO
Kranj je bil sprejet osnutek
zelo pomembnega dokumenta za nadaljnji razvoj
Kranja. Strategija trajnostnega razvoja MO Kranj do
leta 2023 predvideva za več
kot 500 milijonov evrov razvojnih projektov, ki bodo
Kranju znova dvignili ugled
in ga postavili v Sloveniji na
mesto, kjer je nekdaj že bil.
Projekti pokrivajo prav vsa
področja, ki so za sodobno
mesto potrebna oz. pomembna. Tako je prostor v
Strategiji našla tudi alternativna kultura. To je pomembno, saj se je pred
kratkim razvila denacionalizacijska zgodba na Majdičevem otoku. Z odločbo je
bilo območje starega zimskega bazena vrnjeno dedičem denacionalizacijskih
upravičencev. S tem je morda pod vprašanje postavljeno nadaljnje kreativno delovanje AKD Izbruh. Še preden pa se dajejo sodbe o
tem, kdo je koga izdal, počakajmo na pogovore med
MO Kranj, denacionalizacijskimi upravičenci in AKD
Izbruh. Verjamem, da je
možen dogovor o nadaljnjem izvajanju alternativne
kulture na t. i. Izbruhovem
kulturnem bazenu, če bodo
pogovori potekali v primernem tonu in na ustreznem
nivoju. Seveda pa bodo morale vse tri strani pokazati
tudi pripravljenost po zbliževanju stališč.

izbiralo med počasi premikajočo se kolono od Medna
do Ljubljane in med plačilom cestnine. Ker smo varčni, je bila kolona dolga. Danes smo vozniki pred povsem drugačno dilemo. Izbiramo lahko med kolono od
Delavskega mostu do krožišča pri Mercatorju, ali
umirjeno vožnjo po stari cesti proti Ljubljani. Nekateri
za kolono krivijo nakupovalne centre in semaforje na
vsakih nekaj metrov. Toda
promet v nasprotni smeri je
sorazmerno tekoč. Ko se
vračamo iz Ljubljane, smo
pred podobno prej omenjeno dilemo, le stojimo v koloni od izvoza z avtoceste do
krožišča. Toda promet v nasprotni smeri je tekoč.
Iz navedenega sledi, da je
nujno potrebno povečati
krožišče pri Mercatorju in s
tem povečati pretočnost na
krožišču.
V Strategiji trajnostnega razvoja MOK (naprej STR MOK)
lahko pod ukrepom 1.4. preberemo: "Ukrep zajema investicije v izgradnjo ter ureditev
varnih in pretočnih lokalnih
cest." In naprej: "Za realizacijo nekaterih projektov je zadolžena država, zato bo potrebno tovrstne naložbe pravočasno umestiti v državne
programe." Občani pričakujemo, da bo občinska uprava
sprejela vse potrebne ukrepe,
da se omenjeno krožišče poveča. Omenjeni ukrep je v
skladu s STR MOK in prepričan sem, da ga svetniki večinoma podpiramo. K hitri
realizaciji lahko pripomorejo
tudi naši poslanci.
Ljubljana je s tunelom in z
uvedbo vinjet še bližje Kranju. V Kranju se tudi zaradi
tega gradijo nova stanovanja. Čas je, da prizadevanja
usmerimo drugam in končno uredimo okoliščinam
primerno prometno infrastrukturo - prometne povezave, ki bodo ustrezale tudi
vsem ostalim smelim ciljem
STR MOK. Krožišče pri
Mercatorju je lahko začetek
k uresničevanju tega cilja.
Ko bomo zahtevali, da se
umesti v državni program,
dodajmo še izdelavo krožišča na Laborah, da ne bomo
po nepotrebnem dvakrat
vznemirjali "države".

Jakob Klofutar,
svetnik Zares

Mag. Franc Rozman,
svetnik SLS

Strategija in alternativna
kultura

skupaj stakniti glave in zagovarjati naše razvojne cilje v
že sprejetih planih in projekte iz Strategije trajnostnega
razvoja MO Kranj 20082023, ki je v fazi sprejemanja. Brez pomoči državnih
institucij pri pridobivanju
sredstev iz Evropskih kohezijskih skladov in pridobitve
državnih sredstev bo mnogo
projektov ostalo nerealiziranih. Mislim, da je že čas za
zavedanje, da brez skupne
podpore in akcije ni uspeha.
Če pogledamo nazaj, lahko
ugotovimo, da do sedaj nismo imeli kaj dosti veljave in
uspeha pri tem. Ugotavljamo le, da občina Kranj zaostaja v razvoju za mnogimi
drugimi mesti v Sloveniji in
Gorenjska za nekaterimi
drugimi regijami, ki so bila
leta nazaj razvojno gledano
krepko za nami. Prav zato
smo v lanskem letu sprejeli
tudi regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
z nazivom Gorenjska gremo
gor (Gregor).
In kaj nam bodo pomagali
programi in v njih zapisani
cilji in projekti, če v tem ne
bodo videli svojega poslanstva prav izvoljeni predstavniki ljudstva in s svojo podporo v državnem zboru vsem
nam pomagali priti skupaj
do zastavljenih ciljev.
Upajmo, da dokumenti ne
bodo ostali le črke na papirju.

vojni za osamosvojitev naše
Slovenije. Strah pa se sedaj
vleče ljudem v kosti zaradi
finančne krize. Iz nekega
lagodnega življenja, ki včasih ni odražalo realnosti
življenjskih
zmožnosti,
temveč je bilo življenje s
pomočjo kreditov in dobro
stoječih delnic, smo se naenkrat znašli v realnosti
ekonomskih zakonitosti.
Nekatere do danes "dobro"
stoječe banke in podjetja so
se začele potapljati. In vsak
potop ima zadaj človeške
usode, ki so največkrat skrite očem. V takšnem obdobju pride do izraza humanitarna pomoč in solidarnost med ljudmi. Te solidarnost pa je med Slovenci
še veliko. Zakaj pišem vse
to? Zaradi bližajočega prihoda svetega Miklavža, ki
med otroki ne bi smel delati razlik. Večkrat sem bil v
vlogi tega dobrega moža in
videl žalost v očeh otrok, ki
so dobili kakšen majhen
paketek ali pa so ostali celo
brez darila. Drugi otroci pa
so se "bahali" z velikimi paketi. Zato je potrebno opozoriti na zmernost vseh
"miklavžev".
In še nekaj mi vliva voljo in
preganja strah. Na zadnji
seji Sveta Mestne občine
Kranj smo obravnavali Strategijo razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023. Nekateri pravijo, da so to pravljice, drugi, da je strategija
ena sama iluzija. Meni pa
daje upanje na novo in še
boljše življenje v naši občini. Vsem tistim, ki jo bodo
razlagali ljudem naše občine, predlagam resen pristop, ker morajo ljudje skozi ta program začutiti, da se
življenje ne ustavlja, ampak
teče naprej. Mislim, da je v
strategiji razvoja naše občine veliko projektov, ki naj bi
združevali ljudi in jim vlivali upanje na boljši jutri.
Tudi, če je za koga napisana
materija pravljica, pa Vas
vprašam, spoštovani soobčani - kdo pa ni rad poslušal
pravljic?

Nada Mihajlovič,
Svetniška skupina SD

Matevž Kleč,
Svetnik N.Si

kranjski glas

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, KRANJ

Mnenja občinskih svetnikov
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Občinske novice

Naprej s pogumnimi koraki

Kranjčani o strategiji

Prihodnost Mestne občine Kranj je začrtana v strategiji trajnostnega razvoja, te dni pa o pomembnem
dokumentu poteka javna razprava.
Vilma Stanovnik
Kranj - Mestna občina Kranj
je do sedaj že imela nekaj
strategij, ki pa so bile neusklajene, predimenzionirane in zato v marsičem neizvedljive. Tako je Kranj zamudil mnogo razvojih možnosti in začel zaostajati. Ker
pa si tega trenda ne prebivalci ne občinska oblast ne želijo več, so lani začeli s pripravo strategije trajnostnega
razvoja za naslednjih petnajst let, do leta 2023. Sredi
tega meseca so jo predstavili tudi javnosti. "To je najpomembnejši dokument naše
občine, zato smo se odločili,
da ga obravnavajo svetniki,
da pripravimo tematske
okrogle mize, prav tako pa
imajo vsi občani možnost,
da svoje pripombe in predloge sporočijo po pošti oziroma elektronski pošti. Javna razprava bo potekala do
sredine januarja, nato pa
bomo dopolnjen predlog
strategije drugič obravnavali
na seji Sveta Mestne občine
Kranj. Trdno upam, da
bomo takrat za nas res pomemben dokument tudi
sprejeli," pravi kranjski župan Damijan Perne.

Martin Leskovar: "Strategija je naravnana
dobronamerno, verjamem pa, da jo bo po vsebini
treba še dopolniti. Treba bo upoštevati tudi
dobronamerne pripombe iz razprav."

Hotel Jelen, ki že leta kazi podobo Kranja, naj bi začeli obnavljati pomladi drugo leto, prav
tako se obeta celovita prenova kompleksa gradu Khislstein, Pungerta, Prešernovega
gledališča ..., mesto pa naj bi tudi z ostalimi novimi in prenovljenimi stavbami postalo
prijetnejše za domačine in privlačno za obiskovalce.
"Pri pripravi dokumenta je
sodelovalo več kot 140 ljudi
iz različnih interesnih področjih, sodelovali pa so lahko prav vsi, ki so to želeli.
Sedaj si želimo čim širšo
javno razpravo," dodaja podžupan Stane Štravs, ki je vo-

dil pripravo strategije in je
prepričan, da bo za sprejem
in nato uresničevanje potrebna tudi politična volja in
konsenz med strankami.
"Največji izzivi so na področju komunale, od ravnanja z
odpadki naprej, pa tudi pri

urejanju prostora," poudarja
Stane Štravs. Vrednost investicij v načrtih strategije razvoja so ocenjene na okoli
500 tisoč evrov. Od tega naj
bi okoli 230 tisoč evrov prispevala občina, ostalo pa zasebni viri in sredstva EU.

Vitomir Gros: "Strategij Kranja je bilo v
preteklosti že nekaj, sedanja pa ima novo
kvaliteto, saj je sinteza vsaj nekaterih predhodnih
idej, čeprav ne vseh. Na to sem opozoril in
upam, da jih bodo poskušali vključiti."

Turizem in kultura z roko v roki
Kranj naj bi bil odprto mesto, kakovost v kulturi pa naj bi imela tudi učinke v turizmu.
Vilma Stanovnik
Kranj - V strategiji trajnostnega razvoja MO Kranj
(ogledate
si
jo
na
www.kranj.si, pripombe pa
pošljete na e-naslov :
strategija2023@gkranj.si) je
ena od šestih prednostnih
usmeritev, da Kranj postane
odprto mesto. To pomeni
tudi, da se povezujeta kultura in turizem, mesto in vas.
Vse to bo mogoče, če bo staro mestno jedro živelo, kul-

turne in naravne znamenitosti pa bo Kranj znal izkoristiti za boljše življenje domačinov in turistični razvoj.
Tako je načrt, da se v občini
število turistov do leta 2023
poveča kar za štirikrat.
Na načrte, povezane s kulturo in turizmom v Kranju, je
na torkovi okrogli mizi opozorila direktorica Zavoda za
turizem Kranj Natalija Polenec, kakšni so sodobni turisti in za kaj so pripravljeni
zapraviti svoj denar, pa je po-

vedal Dejan Podgoršek iz
STO. Javne razprave se je
udeležilo največ Kranjčanov,
doma iz starega mestnega
jedra, ki so opozarjali zlasti
na problem parkiranja, Milan Sagadin iz ZVKDS, OE
Kranj, je poudaril, da bi bilo
treba jasno povedati, kdo naj
vlaga v obnovo mesta in
stavb in kdo trži, pri izvajanju strategije pa bo potreben
čim širši politični konsenz.
Opozoril je, da bi morala občina, kolikor je le v njeni

moči, uveljavljati predkupno
pravico za strateško pomembne stavbe v občini.
"Mesto se je v zadnjih letih
izpraznilo, namesto 7 tisoč
prebivalcev jih je le še 1200
in če bo šlo tako naprej, bo
Kranj kmalu mesto strahov,"
je opozarjal Franc Benedik
iz KS Center, Vitomir Gros,
nekdanji kranjski župan, pa
je poudaril, da brez urejenega prometa mesto ne more
živeti in da bi bilo treba povezati Planino in Stražišče.

Darja Okorn: "Strategija je dobro zastavljena,
meni pa se zdi še posebej pomembno, kako
najti rešitev in oživiti mestno jedro ter s čim
stanovalce navdušiti, da se vanj vrnejo. Treba je
tudi opredeliti, kaj sploh sodi v mestno jedro."

vedbo projektov, ki so jih
opredelili v strategiji. Velov je
pojasnil, da bodo v obdobju,
ko naj bi trajala kriza, izvajali
zgolj že začete projekte, ki so
finančno pokriti, tudi s pomočjo državnih in evropskih
sredstev. Andreja Pogačnik
pa je opozorila, da pri strateških projektih pogreša imenovanje nosilcev teh projektov. "Tako bi vedeli, kdo je
naš sogovornik. Vse, kar je
zapisno v strategiji, se sicer
skozi leta lahko izgubi in bi
ostali na isti stopnji," je še dodala Andreja Pogačnik.

Desa Jezeršek: "Sicer sem malo več o strategiji
razvoja izvedela šele na okrogli mizi, mislim pa,
da so načrti dobro zastavljeni. Gotovo bo treba
še kaj dodelati, med drugim urediti probleme
parkirnih prostorov." V. S., foto: Tina Dokl

Kranj bo središče znanja
Mateja Rant
Kranj - Pri pripravi strategije
bi bilo treba upoštevati tudi
vpliv finančne krize in imenovati nosilce strateških
projektov. To sta bili glavni
pripombi na okrogli mizi,
kjer je delo pri pripravi strategije trajnostnega razvoja
Mestne občine Kranj do leta
2023 predstavila projektna
podskupina znanje.
V okviru prednostne usmeritve, po kateri naj bi se Kranj
razvijal kot središče znanja,
so kot ključna projekta opre-

delili univerzo in visokošolsko središče, je v začetku pojasnil vodja projektne podskupine znanje Igor Velov.
Tako naj bi Kranj postal visokošolsko oziroma univerzitetno jedro Gorenjske. Kot konkretne cilje so si zastavili, da
bi do leta omogočili 95odstotno vključenost otrok v
vrtce, obdržali 4200 vpisnih
mest v srednjih šolah in razvili visokošolsko izobraževanje, v katerega naj bi bilo
vključenih 5000 študentov.
Razen tega naj bi zvišali izobrazbeno strukturo prebival-

stva, in sicer naj bi delež visoko izobraženih zvišali s 15,9
odstotka na 25 odstotkov oziroma delež ljudi z osnovnošolsko izobrazbo znižali s 5,3
odstotka na odstotek. V okviru te prednostne usmeritve
so do leta 2023 predvideli devet milijonov evrov.
Boris Oblak, ki je sodeloval v
omenjeni podskupini, je opozoril, da so strategijo pripravljali v času, ko še ni bilo mogoče slutiti finančne krize,
zato bi morali po njegovem
zdaj nujno upoštevati tudi,
kako bo kriza vplivala na iz-
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Razstava prazničnih aranžmajev v rovih
Cvetličarji so kranjske rove v nedeljo spremenili v čarobni
svet prazničnih aranžmajev. Svoje izdelke so predstavile
Cvetličarne Art, Bambus, Rožcar in Pr'Krnc, Ustvarjalni
atelje Maje Rogelj in cvetličar Matjaž Beguš, ter oblikovalci
stekla Andreja Arbiter, Helena Šajn, Marjan Česen (tudi
cvetličar), Branko Mirt ter lončarka Barba Štembergar
Zupan. Dogodek je organiziral Zavod za turizem Kranj. S. K.

Sofinancirali parkirna mesta,
ostali s figo v žepu
Stanovalca v bloku v KS Vodovodni stolp jezi, ker je pred leti sofinanciral parkirni mesti, na katerih pa
danes še največkrat parkirajo drugi. Na občini pravijo, dokler so parkirišča javna, lahko na omenjenih
parkirnih prostorih parkira kdorkoli.
Suzana P. Kovačič

Knjiga ”Gorenjska Vodnik”
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh.
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Foto: Tina Dokl

Kranj - Na Gorenjski glas
je poklical stanovalec iz
bloka na Ul. 31. divizije 48
nasproti Osnovne šole Simona Jenka v Kranju. Povedal je (njegovo ime in
priimek hranimo v uredništvu): "Sredi devetdesetih
let prejšnjega stoletja je bil
stanovalcem bloka ponujen odkup enajstih parkirnih mest na zelenici vzporedno z našim blokom; za
eno parkirno mesto smo
odšteli po sto tedanjih
nemških mark. Danes na
teh parkirnih mestih parkirajo vozniki iz sosednjih
blokov in od drugod, že kar
običajno je, da stanovalci
tega bloka pozno popoldne
ne dobimo več prostega
mesta. V zvezi s tem smo
se že obrnili na krajevno
skupnost in občino in želeli, naj postavijo zapornice,
če pa to ne, pa vsaj znak z
opozorilom, da so parkirna
mesta rezervirana za stanovalce bloka. Odziva ni

Težave s parkiranjem tudi v mestu: v prejšnjem
Kranjskem glasu smo pisali, da se z novim
prometnim režimom ne strinjajo nekateri
stanovalci, lastniki in najemniki lokalov v centru
Kranja. Med drugim jih moti, ker tudi ponoči,
ko "mesto spi", ne smejo parkirati avtomobilov
na ulicah v centru, ampak na parkirišču pri
Čebelici. Dnevni čas dostave v mesto, ki je
omejen na pol ure, se jim zdi prekratek. Skupaj
z občinsko upravo sicer že nekaj časa iščejo
sprejemljive rešitve, ki pa jih še ni.
bilo, na občini so nas odslovili z besedami, da se za
območje naselja dela kompletna študija."
Mendi Kokot iz Službe za
stike z javnostmi pri kranjski občini je sporočila: "Kar
zadeva finančna sredstva,
ki so jih v preteklosti nekateri občani (običajno je šlo
za sofinanciranje) porabili
za ureditev parkirišč, jim to
sedaj ne koristi kaj dosti,
ker je za parkirišče bistvenega pomena to, kdo je

lastnik zemljišča, na katerem je parkirišče, in ne kdo
in v kolikšni meri je v preteklosti sodeloval pri izgradnji. Za javna parkirna
mesta v KS Vodovodni
stolp (tudi za Ulico 31. divizije) ni z Mestno občino
Kranj podpisana oziroma
veljavna nobena pogodba o
najemu parkirnega prostora. Dokler so parkirišča javna, lahko na omenjenih
parkirnih prostorih parkira
kdorkoli. Stvari se lahko

spremenijo, če je okrog
stavbe določeno "funkcionalno" zemljišče, ki obsega
tudi parkirišče. V tem primeru lastniki parkirišča
sami določajo režim oziroma red, skrbijo za vzdrževanje, prometno signalizacijo ipd. Če smo prav obveščeni, je do nedavnega
postopek za določitev funkcionalnega zemljišča vodila
pristojna upravna enota, po
novem pa je za to pristojno
sodišče."
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Bo šla Mlaka na svoje

Iščeta topel dom

Nekaj argumentov za in proti samostojni Krajevni skupnosti Mlaka sta soočila Miran Hude in Igor Hribar.

Mestni svetniki so na novembrski seji obravnavali
pobudo za samostojno Krajevno skupnost (KS) Mlaka,
ki je bila na predlog Marka
Verbiča sprejeta na zboru
krajanov KS Kokrica junija
2007. "Skladno z Zakonom
o lokalni samoupravi in občinskim statutom mestni
svet takšne pobude mora
obravnavati in mora razpisati zbore krajanov ali referendum. Vendar se zbori
krajanov ali referendum
lahko ukvarjajo le še z določanjem območja nove krajevne skupnosti, ne pa več s
tem, ali naj nova krajevna
skupnost bo ustanovljena
ali ne," je povedal Miran
Hude, ki s somišljeniki podpira samostojno KS Mlaka.
O samostojni KS Mlaka se
bodo predvidoma odločali
na referendumu sočasno z
volitvami za evropski parlament prihodnje leto. "Odločitev Kokričanov je samoumevna, odločitev Mlača-

nov pričakovana. Ključna pa
bo izbira prebivalcev Bobovka, Ilovke, Srakovelj in Tatinca, ali želijo živeti v KS
Kokrica ali KS Mlaka. Prednosti ustanovitve nove KS
Mlaka je veliko. Dejstvo je,
da je Mlaka skozi zadnja desetletja zrasla. Kot krajevna
skupnost bi bila sicer nekajkrat manjša od Planine, a
nekajkrat večja od sosednjih
Tenetiš. Svoje lokalne probleme bi reševali prioritetno, brez odvečnih dilem, ali
je za nekaj na vrsti Kokrica
ali Mlaka. Finančnih sredstev bi bilo več le nekaj malega, a dovolj, da bi se vsaj
kaj hitreje rešilo. Seveda pa
bi še naprej intenzivno sodelovali s sosednjima KS,"
je povedal Hude.
O tem smo vprašali tudi
predsednika KS Kokrica
Igorja Hribarja. Povedal je:
"Želja nekaterih krajanov po
samostojni krajevni skupnosti se je pojavila v času
umeščanja regijskega centra
za predelavo odpadkov v Tenetišah. Takrat so se naša

Miran Hude

Igor Hribar

stališča razhajala, ampak
skozi proces mediacije smo
stvari dorekli in razčistili.
Glede pozidave s stanovanjskimi bloki na območju
Mlake zahod pa je bilo mnenje Sveta KS Kokrica identično mnenju krajanov smo proti pozidavi! Načeloma ne vidim posebnega razloga za ustanovitev nove krajevne skupnosti, saj ravno
enakomernemu razvoju po
krajevni skupnosti v vseh še-

stih zaselkih namenjamo
posebno pozornost. Menim,
da imajo manjše krajevne
skupnosti manj možnosti za
uspešno kandidiranje za
proračunska in druga javna
sredstva. V naslednjih letih
nas na primer čaka ureditev
komunalnega in vodovodnega omrežja, kar bo zahteven
in finančno velik projekt.
Skupaj bomo močnejši in le
tako bomo hitreje prišli do
teh investicij."

www.radio-kranj.si

Suzana P. Kovačič

Ben je husky, star enajst mesecev. Primeren je za ljudi,
ki ga bodo dnevno vodili na dolge sprehode, se z njim
ukvarjali in mu nudili veliko ljubezni. Nahaja se v Obalnem
zavetišču. Kontakt: 031/349-823 ali 041/626-448. S. K.
Mamba je triletna
dobermanka črne barve,
zelo prijazna, mila,
umirjena, prijetna psička.
Je sterilizirana. Išče
odgovorne in ljubeče
lastnike, primerna je samo
za bivanje notri.
Nahaja se v Obalnem
zavetišču.
Kontakt: 031/349-823 ali
041/626-448. S. K.
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Gimnazijci so spoznavali Italijo
V začetku novembra se je enajst dijakov kranjske gimnazije odpravilo na mednarodno izmenjavo v majhno italijansko mesto Tirano. Pri italijanskih gostiteljih so preživeli en
teden. "Že prvi dan smo se naučili večine italijanskih kletvic, za raziskovanje šarmantnosti domačinov pa smo potrebovali kakšen dan več," so po obisku poročali udeleženci izmenjave. Poleg strokovnega raziskovanja nočnega življenja v Tiranu v družbi njihovih gostiteljev, so še dodali,
so se posvetili tudi bolj kulturnim stranem doline Valteline. Med drugim so si ogledali smučarsko središče Bormio
in znano brezcarinsko mesto Livigno, en dan pa so rezervirali za obisk svetovno znanih trgovin v Milanu. Posebno
presenečenje so slovenskim dekletom pripravili italijanski
mladeniči s prepevanjem romantičnih pesmi ter ljubezenskimi pismi in vrtnicami. Zato že težko čakajo teden, ko
jim bodo novi prijatelji vrnili obisk. M. R.

Individualne ure za Špelo
Dijakinji ekonomske gimnazije Špeli Jagodič je Berlitz v sodelovanju z Rotary Clubom podaril
brezplačni tečaj tujega jezika.
Mateja Rant
Kranj - "V primerjavi z delom v šoli je bistvena razlika, saj se moram pri uri veliko bolj truditi, ker individualen program zahteva več
sodelovanja. Kljub temu da
je tako učenje zahtevno, mi
je zelo všeč," je nad tečajem
angleškega jezika, ki ji ga je
podaril Berlitzov jezikovni
center iz Kranja, navdušena
dijakinja prvega letnika ekonomske gimnazije Špela Jagodič.
Špelo Jagodič so v sodelovanju z Rotary Clubom izbrali, ker jim je v maju pogorel dom, tako da se jim je
zdela nadvse primerna
kandidatka za brezplačen
tečaj. Z učiteljico Helen
Žerovec se dobivata enkrat
na teden, vsa komunikacija
med njima pa poteka zgolj
v angleščini. Špela Jagodič
je prepričana, da ji bo pridobljeno znanje zelo koristilo tudi v šoli. "Tako bom
še nadgradila svoje znanje,
zato bom tudi v šoli bolje
napredovala." Individualni
program, ki je prilagojen
željam in potrebam posameznika, ji ustreza tudi
zato, ker že sedem let pleše
hip hop in ji treningi vzamejo veliko prostega časa.
Ker nastopa tudi v tujini, ji
bo znanje angleškega jezi-

ka tudi v tem primeru prišlo prav.
Tečaj so ji podarili v sklopu
praznovanja 130-letnice delovanja Berlitza, ki v Sloveniji ponuja jezikovne storitve že trinajst let. Utemeljitelj Berlitzove metode učenja tujih jezikov je bil nemški emigrant Maximilian D.
Berlitz, ki je pred 130 leti
ustanovil prvo jezikovno
šolo na Rhode Islandu in
uvedel revolucijo v načinu
učenja jezikov. Od prve lekcije dalje so namreč govorili le ciljni jezik. To tudi
danes pri Berlitzu ostaja
eden izmed temeljnih pristopov poučevanja jezikov.
Kot poudarjajo pri Berlitzu,
njihovo poučevanje jezikov
temelji na šestih osnovnih principih. Vsi jezikovni programi potekajo v ciljnem jeziku. Udeleženci tečajev svoje znanje utrjujejo
z nenehno interakcijo z
učiteljem, ki so navadno rojeni govorci. Večina časa je
posvečena pogovoru, učitelji ne predavajo. Udeleženci s pomočjo učiteljev spoznavajo, kako se najučinkoviteje učijo jezika, in razvijajo strategije učenja,
ki temeljijo na lastnih sposobnostih. Potrebe udeležencev so v ospredju, slovnico, nove koncepte in govorne fraze pa se učijo kot

Foto: Tina Dokl

Kratke novice

Špeli Jagodič so podarili brezplačen tečaj angleškega jezika.
komunikacijska orodja. Pri
predstavitvah in praktičnih
vajah pa učitelj opozarja
na napake v pozitivni in

konstruktivni luči. K cilju
usmerjeni tečaji temeljijo
na najnovejših izobraževalnih dognanjih.

Šola nič več najstnica
V osnovni šoli Matije Čopa so sredi novembra pripravili slovesnost ob dvajsetletnici šole.
Mateja Rant
Kranj - "Tudi naša šola ni
več najstnica," so ugotavljali
učenci na slovesnosti, ki so
jo pripravili ob dvajsetletnici osnovne šole Matija
Čopa. Šola je nastala v času
največjih sprememb, eno
največjih novosti pa je predstavljala uvedba devetletne
osnovne šole v šolskem letu
1999/2000. Prav njihova
šola je bila namreč ena izmed sedmih šol v Sloveniji,
ki je prva stopila na pot devetletke.
Šolo v letošnjem šolskem
letu obiskuje preko štiristo
otrok, pri čemer vsako leto
po besedah ravnatelja Matije Horvata vstopi in izstopi
za dva razreda otrok. Število
otrok, je ob tem poudaril
Horvat, se je sicer v zadnjih
letih prepolovilo. "Prva generacija pa se že vrača nazaj kot učitelji." Ob tem so
učenci hudomušno ugotavljali, da nekateri njihovi učitelji že kar dvajset let hodijo
v osnovno šolo, kar se njim
nikakor ne more zgoditi, saj
je zanje devet let več kot do-

V osnovni šoli Matija Čopa so sredi novembra pripravili slovesnost ob dvajsetletnici šole.
volj. Potreba po novi šoli se
je pred dvajsetimi leti pokazala zaradi nastajajočega
novega naselja na Planini,
že tako pa so se druge kranjske šole soočale s prostorsko stisko. Tako so imeli v
prvih letih vpisanih okrog

tisoč otrok na leto, saj jih je
mnogo prišlo iz drugih šol.
Največ otrok je bilo vpisanih
v šolskem letu 1990/91, in
sicer kar 1015 učencev.
Šolo ta čas vodi že tretji ravnatelj, ki mu je Marija Mustar šolsko krmilo prepusti-

la prav letos, pred njo pa je
bil ravnatelj Janez Grašič.
Že pred dvema letoma so
poskrbeli za prijaznejšo zunanjost šole, saj so sivo prekrili z modro, letos pa so obnovili tudi tlake in strop v
telovadnici.
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Medeni zajtrk v vrtcih

Spoznavali so tuje jezike

Po Sloveniji poteka dobrodelno-izobraževalna akcija, ki jo organizira Čebelarska zveza Slovenije. V
četrtek sta o medu in čebelah dva čebelarja poučila otroke tudi v vrtcu Janina.
Kristina Dželilović
Glavni namen dobrodelnoizobraževalne akcije je promocija slovenskega medu,
poteka pa že drugo leto. Akcijo so poimenovali Medeni
zajtrk v vrtcih, saj lahko otroci, poleg tega da se učijo o
medu in čebeli, sladek proizvod čebel tudi pokusijo. Čebelarji upajo, da bodo obiski
po vrtcih postali tradicija.
Čebelarsko društvo Kranj, ki
ima trenutno trideset članov,
želi slovenski med dobro
promovirati, saj so prepričani, da tovrstnega medu ni
nikjer na svetu. "V Sloveniji
imamo izredno raznoliko
podnebje, zato tudi imamo
med, ki prihaja z različnih
območij. Pri nas je največ
mešanega medu, ki pa ima
zelo bogato aromo in okus,"
je povedal Zdravko Ribnikar,
predsednik nadzornega odbora medobčinske čebelarske zveze Kranj. Čebelarsko
društvo Kranj je med drugimi zadolženo za obisk enajstih kranjskih vrtcev, obisku-

Na Osnovni šoli Predoslje so imeli pred kratkim zanimiv
projekt Jezik in ljudje. Med učence od prvega do petega razreda so povabili starša in sodelavko, ki prihajajo iz drugih
dežel. Tako je oče učenca Alexa Radek Cisar predstavil Češko in češki jezik, mamica učenca Larsna Arletta Cundrič je
povedala nekaj o Nizozemski in njenem maternem jeziku,
učenka Erdone in sodelavka na šoli Violeta Zefaj pa sta
predstavili Albanijo in albanski jezik. V vse tri jezike so prevedli tudi pesem Nika Grafenauerja Sam, ob učenju teh pesmi v češčini, nizozemščini in albanščini pa so se učenci tudi
zelo zabavali. "Jezik nas označuje celo življenje, vsepovsod
po svetu. Želeli smo, da učenci slišijo tuj jezik, ga poskušajo izgovarjati in se s tem učijo drugačnosti. Seveda ne pričakujem, da bodo učenci tuj jezik kar osvojili, bodo pa dobili
prvi stik z njim. V projekt vključujemo tudi pojme državnosti, kot so narod, jezik, država," je povedala vodja projekta
Marjeta Lapanja. "Neverjetno, kako so to otroci sprejeli z
navdušenjem. Spraševali so me, koliko kilometrov je Albanija oddaljena od Slovenije, kakšno je življenje v Albaniji ...,"
je povedala Violeta Zefaj. S. K.

Robert Kopač in Zdravko Ribnikar med otroki vrtca Janina I Foto: Matic Zorman
jejo pa tudi osnovne šole. Za
otroke v vrtcih in osnovnih
šolah je Čebelarska zveza
Slovenije izdala tudi zgibanko, v kateri pa si lahko preberejo med drugim tudi o zgodovini čebelarstva, odvisnosti kmetijstva od čebel in o
pozitivnih učinkih medu.
Otroci v Janini so bili nad

obiskom navdušeni. Pozorno so prisluhnili o rojstvu čebele in njihovem delu, o
tem, kako prezimujejo, in o
tem, kako med pravzaprav
nastane. Robert Kopač, predsednik Čebelarskega društva
Kranj, se je za otroke celo oblekel v zaščitno obleko pred
čebelami in jim na koncu za-

stavil vrsto vprašanj, na katere pa so otroci pridno odgovarjali. Akcija za otroke v vrtcih pa vključuje tudi darilo,
saj sta obiskovalca otrokom
pustila tudi nekaj kozarcev
slovenskega medu, s katerim
se bodo otroci lahko sladkali
v mrzlih zimskih dneh, ki
prihajajo.

Od leve: Radek Cisar in Alex, Larsen in Arletta Cundrič,
Erdone in Violeta Zefaj. I Foto: Črt Slavec

Prednovoletna razstava v vrtcu Besnica
Črt Slavec
Zgornja Besnica - Otroci
besniškega vrtca so v začetku tedna ob pomoči staršev
in vzgojiteljic organizirali
razstavo raznovrstnih, ročno narejenih izdelkov. Pridni navihančki, stari od tri do
šest let, so skozi celo leto
zbirali material in iz njega
ustvarili pravo čarovnijo.
Razstavne mize so polne
vencev s svečami, figuric
snežakov, voščilnic, prelepih namiznih aranžmajev
in številnih različnih kuhanih in pečenih poslastic z
medenjaki na čelu. Izkupi-

ček od prodaje izdelkov, ki
je potekala v sredo in četrtek, bodo porabili za potova-

nje v Kekčevo deželo v
Kranjski Gori, kar si vsekakor zaslužijo.
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Suzana P. Kovačič
Kranj - V makedonskem kulturnem centru v Kranju so
pred časom organizirali 10.
etno folk, pregledno srečanje
folklornih skupin iz republik
nekdanje Jugoslavije. "Praviloma je to dvodnevna prireditev, na katero povabimo
društva, s katerimi imamo
tudi sicer tesnejše stike. Nastopajoči sami izberejo, kaj
bodo pripravili za svoj nastop, vedno pa nekako poskušamo pokazati novitete,"
je povedal predsednik Makedonskega kulturnega društva
(MKD) Sv. Cirila in Metoda
Kranj dr. Ilija Dimitrievski.
Letos se je srečanja udeležilo
dvanajst društev oziroma štirinajst folklornih skupin. Nastopili so: MKD Sv. Ciril in
Metod Kranj, SKD Mladost
Ljubljana, FA. Kočani iz Makedonije, MKD Ilinden Jesenice, KUD Mladi svet Kranj,
FS Preddvor, KZ Sandzak
Slovenija, KD Brdo Kranj,
KUD DEM Kranj, MKD Makedonija (FS Kalina) Ljubljana, Društvo rojakov Plava i

Gusinja Izvor Kranj in FS
Zeleni Jurij Črnomelj. 10.
etno folk si je ogledal tudi
predstavnik makedonske
ambasade Blagojče Krstanovski. Vse nastopajoče skupine so dobile plakete, prireditev sta odlično povezovala
Sandra Simonovska in Darko Atanasov. Prvi večer je
obiskovalce po uradnem
delu zabavala glasbena skupina Maestro iz Kočanov.
Župan MO Kranj Damijan
Perne je podelil srebrne medalje MKD Sv. Cirila in Metoda Kranj tistim članom
društva, ki veliko prispevajo
k razvoju društva ali pa več
kot deset let delujejo v folklorni skupini. Dobitniki so
bili folkloristi Daniel Efremov, Daniel Dimitrov, Ivica
Bobolinski in Venco Zašev,
folkloristke Dragana Efremova, Katarina Gerasimova,
Sandra Simonovska in Vesna Kržovska, glasbenika Oliver Ilievski (harmonika) in
Blaga Krsteva (boben), voditelj folklorne skupine in dolgoletni nekdanji predsednik
društva Atanas Prodanski.

Gardelin se vzpenja
Člani gledališkega društva Gardelin s Kokrice so
domačine v začetku novembra navdušili z novo
predstavo Vladimir, prej pa so občinstvo očarali z
dvema komedijama.
Kristina Dželilović
Drama Matjaža Zupančiča
Vladimir govori o treh študentih, ki so zaradi finančnih težav morali v najemniško stanovanje sprejeti na
videz neškodljivega Vladimirja, ki pa je hitro izboljšal njihov vsakdan. Vstopil
je v srce mladega Aleša, ki
pa svojega očeta ni nikoli
poznal. Vladimir pospravlja in popravlja po stanovanju, pripravlja zajtrk za vse
in počasi vstopa v življenje
Aleša, Maše in Mikija. Nekdanji varnostnik, ki si je
od nekdaj želel sina, začuti
priložnost in ostro zareže v
dolgotrajno trdno prijateljstvo, zato se odnosi med
prijatelji začnejo krhati. V
zadnjem trenutku se trem
študentom uspe izmuzniti
iz oblastnih rok, a na najbolj okruten način.
Za razliko od prejšnjih
dveh predstav, Zrnečeve
Avdicije in Gospe poslančeve Toneta Partljiča, ki sta
bili komediji in sta občinstvo dodobra nasmejali, je
Vladimir drama, saj so člani društva Gardelin želeli
občinstvu pokazati tudi
drugačen obraz. Po bese-

dah člana društva Andraža
Šifrerja je občinstvo dramo
sprejelo zelo dobro, saj so
bili gledalci nad drugačnim
žanrom navdušeni. "Vstopnin zaenkrat še ne pobiramo, saj želimo, da bi nas
občinstvo najprej dodobra
spoznalo. Odprti smo za
prostovoljne prispevke, ki
pa jih namenimo predvsem
za nakup scene in stvari, ki
jih potrebujemo za predstave," je povedal Andraž.
Društvo trenutno šteje 25
članov, večinoma dijakov in
tudi nekaj študentov. Ker po
njihovih besedah na območju Kokrice ni večje kulturne
dejavnosti, so se odločili, da
je Gardelin tisto, kar Kokričani potrebujejo.
V petek, 21. novembra, so
člani Gardelina v sodelovanju s Klubom študentov Kranj tudi v Stražišču
nastopali z dramo Vladimir,
sredi januarja pa pripravljajo celo dobrodelno prireditev, na kateri bo med drugim nastopila tudi skupina
Rok'n'Band, pridobljena finančna sredstva bodo namenili organizaciji Sonček,
ki se ukvarja s pomočjo
odraslim invalidnim osebam.

Uspešne Gorenjke, ženske z vsebino, so ustanovile klub En korak več, kjer s svojim vplivom želijo
pomagati kranjskemu zavodu Korak in tamkajšnjim varovancem po poškodbi glave.
Danica Zavrl Žlebir
Kranj - V Sloveniji vsako leto
beležimo okoli tri tisoč poškodb možganov, desetina
tega je tako hudih, da poškodovanci čutijo posledice vse
življenje. Le trije zavodi v Sloveniji ta čas izvajajo poseben
strokovni program za ljudi
po poškodbah glave, od varstva, vodenja, zaposlitve pod
posebnimi pogoji do delovne
terapije, nevrofizioterapije,
psihosocialne rehabilitacije,
zdravstvene nege in pedagoškega programa. Eden od
njih je zavod Korak v Kranju,
ki nudi takšno pomoč sedemnajstim varovancem, pojasnjuje direktorica Mateja
Korošec. Potem ko se jim je
življenje po nesreči popolnoma spremenilo, jih z rehabilitacijo in usposabljanjem
spet želi vrniti v življenje in
omogočiti, da bi bilo čim samostojnejše in kvalitetnejše.
Letos pa se je zavod znašel v
hudi stiski. Prostore, ki so jih
imeli najete v nekdanjem Ibijevem vrtcu, morajo do prihodnje jeseni zapustiti, novi
lastniki pa so jim najprej zaprli ogrevanje. Novi prostori
za varovance zavoda Korak so
predstavljali prvi cilj kluba En
korak več, ki je nastal letos
poleti. Cilju so vse bližje, že
po novem letu naj bi se preselili v pritličje kranjskega dijaškega doma.
Klub En korak več se je prvič
predstavil na dobrodelnem

foto: Gorazd Kavčič

Makedonsko kulturno društvo Sv. Cirila in Metoda
iz Kranja je na pregledno srečanje povabilo
štirinajst folklornih skupin različnih narodnosti.

Naredile so korak več

bazarju in modni reviji. Klub
je ustanovila skupina ozaveščenih posameznic z različnih delovnih področij, ki želijo na neformalen način
podpreti razvoj zavoda Korak, da bi zagotovili tistim, ki
ga potrebujejo, čim bolj kvaliteten program. Z glasnim
korakom bodo poskušale
spremeniti današnje stanje
brezbrižnosti družbe za usode drugih ljudi, svoje sodelovanje v klubu utemeljuje Tanja Perne, podjetnica in soproga župana mestne občine
Kranj. Ni pomembno, kako
velik je prvi korak, važno je,
da ga naredimo, meni Nena
Veber, direktorica enega od
podjetij. Naredimo nekaj dobrega za boljši jutri in spodbudimo sočutje do sočloveka
v svetu izgubljenih vrednot,
dodaja direktorica bančne

enote Hermina Krt. Sonja
Zaplotnik, urednica na Radiu
Kranj, pa verjame, da korak
več v množici korakov v življenju lahko polepša dan tistim, ki jim je en napačen
korak spremenil pot, po kateri so hodili. En sam korak
je dovolj, da se nam ob nesreči podre cel svet in posamezniku in njegovi družini
spremeni življenje, najbolje
ve Andreja Pisovec Kacin,
pomočnica direktorja velikega trgovskega podjetja, sicer
pa mama varovanca v zavodu Korak. Da bodo koraki
novega kluba pustili sled, je
prepričana zasebna zobozdravnica Janja Sajovic, soproga tržiškega župana. Kot
politikova žena tudi ve, da si
je treba zastavljati nove cilje
in eden od teh bi bil lahko
tudi povečanje zmogljivosti

zavoda Korak, da bi lahko v
prihodnosti sprejel še trinajst čakajočih. Ker je ljubezen do sočloveka nektar, ki
da življenju smisel, dodaja še
podjetnica Izza Login, sicer
pa prostovoljka v zavodu Korak. En korak več za tiste, ki
jim je vsak korak težava, da
se bodo lahko čimprej preselili, pa želi narediti tudi zdravnica Alenka Hafner z Zavoda
za zdravstveno varstvo Kranj.
In tudi stilistka Tania Mendillo, ki je s skupino članic kluba
pripravila odmevno modno
revijo. Prireditev je obiskalo
veliko ljudi, ki bodo glas o zavodu Korak lahko razširili naprej in mu pomagali narediti
čim več korakov v boljši jutri
njegovih varovancev.
Ker je ljubezen do sočloveka nektar, ki da življenju
smisel.

Hiša Zdravja GG

Izbrane
zdravstvene teme
od a do ž
Brezplačna predavanja v sprejemni dvorani
Gorenjskega glasa (Bleiweisova cesta 4).

www.gorenjskiglas.si

Deseti etno folk

Predstavitev zdravju koristnih izdelkov, brezplačne degustacije in diagnostični testi.
Mini zdravstveni priročniki in DVD, spletno
svetovanje o zdravju: hisazdravja@g-glas.si

V Sloveniji ima sladkorno bolezen okrog 8 odstotkov ljudi, številka naj bi se do
leta 2025 podvojila. Posebej zaskrbljujoče je, da zboleva vse več otrok in mladostnikov.
Ali in kako lahko sladkorno bolezen preprečimo, kako jo prepoznamo in kaj so
najnovejše smernice v zdravljenju, boste izvedeli na predavanju Karmen Janša,
dr. med., ki bo 28. NOVEMBRA 2008 ob 17. uri v sprejemni dvorani Gorenjskega glasa. Na predavanju vam bomo tudi brezplačno izmerili raven sladkorja v krvi. Predavanje sta omogočili Novo Nordisk in Roche.
Na elektronskem naslovu hisazdravja@g-glas.si bo na vaša vprašanja o sladkorni
bolezni odgovarjal strokovnjak.
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Zgodbe so ljudje, ulice, dvorišča
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled retrospektivna razstava del priznanega slovenskega fotografa Stojana Kerblerja.
Igor Kavčič
Te dni v Galeriji Prešernovih nagrajencev svoja dela
razstavlja Stojan Kerbler,
ena osrednjih fotografskih
osebnosti pri nas. Nagrado
Prešernovega sklada je prejel že leta 1979 in sicer za
cikel fotografij z naslovom
Haložani, z obrazložitvijo,
da gre za pretresljiv fotografski zapis o svetu, ki izginja in ki v svoji izraznosti
prevzame s svojo neposrednostjo, humanostjo in grafično čistostjo. Da ne gre za
naključje, da Kranj po mnogih letih prav sedaj gosti priznanega fotografa, pa je
tudi obeleževanje njegove
sedemdesetletnice, ki jo je
praznoval preteklo nedeljo.
Razstava je dejansko prerez
Kerblerjevega več kot 50-letnega fotografskega ustvarjanja. "Tu so na ogled moja
najboljša dela iz posameznih obdobij, od ciklov Haložani, Portreti s ptujskih ulic,
Koline do slik na temo Tovarniška fotografija, Portreti
fotografov in cikla Ptujska
dvorišča, ki ga je ustvarjal
zadnje leto. Glede na zelo

razvejano razstavišče so različne tematike kot nalašč za
postavitev, kakršni ste tokrat priča," ob razstavi razmišlja Stojan Kerbler, ki danes živi in ustvarja v domačem okolju Ptujske gore. Iz
svojih krajev je odšel le v
času študija elektrotehnike.
Po poklicu elektro inženir
energetik je 36 let služboval
v Tovarni glinice in aluminija (današnjem Talumu) v
Kidričevem, kot dodaja, pa
je vseskozi živel tudi v nekem drugem času, življenje
si je namreč organiziral
tako, da se je vseskozi lahko
ukvarjal s fotografijo in seveda vselej fotografiral tisto,
kar je hotel, in ne tisto, kar
bi nekdo zahteval od njega.
Od leta 2000 naprej, ko se
je upokojil, se fotografiji
bržkone posveča še intenzivneje. Doslej je imel več
kot 130 samostojnih razstav
v enajstih državah. Dvanajst
let je bil najuspešnejši razstavljavec v Sloveniji in Jugoslaviji, sodeloval je na več
kot 1300 žiriranih razstavah
v 52 državah. Največ je razstavljal na področju nekdanje Jugoslavije v več kot 130

različnih krajih. Za svoje fotografije je prejel več kot
540 nagrad od tega 120 na
mednarodnih razstavah.
Stojan Kerbler je tudi veren
dokumentalist slovenske in
jugoslovanske fotografije in
fotografov. Veliko se ukvarja s fotografijo obraza, eden
njegovih opusov pa zavzema tudi portrete kolegov fotografov. "Sam nimam zadržkov, če me slikajo drugi,
tako tudi sam nimam težav
s pristopom k portretiranju
kolegov," razmišlja Kerbler
in dodaja: "Je pa res, da so
umetniki sorazmerno občutljivi in zelo hitro reagirajo. Ne zmoreš biti hitrejši
od njih, zato pa jih moraš
na neki način "prinesti
okrog". Fotografiranje mu
je bilo lažje tudi zaradi avtoritete, ki jo ima v primerjavi
z mlajšimi fotografi. Je težko v množici fotografij izbral najboljša dela za tokratno razstavo? Zanj je znano,
da ima izjemno skrbno urejeno fotografsko dokumentacijo. "Danes lahko v kratkem času pripravim katero
koli mojo fotografijo, naj bo
negativ dva meseca ali pa

Prečkanje avtoceste
ali ...
... Zgodba o zlati ribici je naslov nove premiere Prešernovega gledališča. Gre za
prvo slovensko uprizoritev
besedila ta čas najuspešnejšega estonskega avtorja Jaana Tätteja. Predstavo Prečkanje avtoceste ali Zgodba
o zlati ribici režira režiserka
mlajše generacije Andreja
Kovač, ki se je gorenjski ljubitelji gledališča spominjamo po izvrstni uprizoritvi
drame Polom, ki so jo pred
dvema letoma igrali v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Besedilo, katerega zunanji okvir je neke vrste nespodobno povabilo, ki ga je
režiserka prinesla iz Estonije, bodo v soboto premierno
uprizorili Peter Musevski,
Igor Štamulak, Branko Jordan in Vesna Slapar. I. K.

Z odprtja razstave: Stojan Kerbler, avtorica spremne
besede k razstavi dr. Marjeta Ciglenečki in ravnateljica
Gorenjskega muzeja mag. Barbara Ravnik Toman
40 let. Vselej so mi na voljo
vsi podatki o izdelavi fotografije." Pri postavitvah razstav se vedno znova ozira na
specifiko prostora galerije.
Tokrat v vsakem prostoru
tako rekoč razstavlja svoj cikel. Tako je tokrat imel lažje
delo pri izboru fotografij za
razstavo.
Digitalna fotografija? "Sem
klasični fotograf, tako razstavljam izključno črno-belo

fotografijo. Dve leti imam
tudi digitalni fotoaparat, ki
pa ga uporabljam zgolj za
dokumentiranje razstav in
mojega dela. Fotoaparat je
zgolj sredstvo za izdelavo
fotografij. Vse nastane v
njem, saj pri svojem delu ne
uporabljam nobenih računalnikov," je še dejal Kerbler, katerega slike so še danes na ogled v Galeriji Prešernovih nagrajencev.

Hitri podplati, športni model
Danes, ob 17.30 bo v Krice Kracah predstava Zakaj
teče pes za zajcem, Lutkovnega gledališča Nebo.

Ljudska pripoved Zakaj teče
pes za zajcem ima vsaj petnajst zapisanih različic, a je
v osnovi nekako taka: Zajec
pri psu naroči čevlje, ta mu jih
naredi, zajec jih obuje in z
njimi pobegne. Pes pa za
njim. Kako torej iz kratke
zgodbe pripraviti lutkovno
predstavo? Najboljši odgovor na to je nedvomno predstava Zakaj teče pes za zajcem lutkovnega gledališča
Nebo, ki smo jo premierno
videli v začetku novembra.
V produkciji Foruma Ljubljana in koprodukciji Mini
teatra jo je v režiji Ksenije
Ponikvar pripravila preizkušena kranjska lutkarska ekipa. Animatorja Petra Stare
in Andrej Štular pri snovanju predstave pogosto posegata po ljudskem izročilu.
Kot meni slednji, zato, ker
so zgodbice humorne in
otrokom razumljive ter kot
take avtorju predstave omogočajo nadgradnjo in lastno
interpretacijo besedila. "Živali imajo človeške lastnosti,
hodijo po dveh nogah, imajo lastno pamet, različne
značajske poteze, kot take
pa omogočajo tudi nek
nauk. Ne v stilu moralke,
ampak nam povedo nekaj,
kar še danes drži." Da zajec
beži pred psom namreč.
"Sama sebi nisem nikoli re-

kla režiserka, kot sta mi v
procesu ustvarjanja predstave pravila Petra in Andrej.
To naslavljanje sem jemala
za šalo. Me je pa presenetilo, da jima je, oziroma nam
je, uspelo vzpostaviti potrebno distanco, čeprav smo
znanci, vsi lutkarji, ampak
jaz sem bila tista, ki je predstavo gradila od zunaj. Vloge smo si dobro razdelili,"
razmišlja režiserka Ksenija
Ponikvar: "Zdi se mi, da
prav Štularjeva specifična likovna govorica opredeljuje
LG Nebo. Animatorja nista
zavezana tehnologiji lutk,
kar je dobro."
Ustvarjalna ekipa je v zgodbo dodala še mucico, ki tako
postavnemu in mladostnemu zajcu kot izkušenemu
čevljarju psu s svojim koketiranjem uspešno "jemlje
mero". Vsak prizor med posameznimi liki ima svoj lasten zaplet in animatorja ga
tudi uspešno razrešita. Vse
do zaključka, ko zajec pobegne psu in ga ta ne more
ujeti. Še danes ga lovi. Danes marionete sicer niso
ravno najbolj popularne
med lutkarji, Petra in Andrej pa odlično rokujeta z
njimi in iz njih "izvlečeta"
maksimum. Kot že nekaj
zadnjih predstav LG Nebo je
tudi tokrat pomemben delež predstavi z avtorsko glasbo dodal Peter Kus.

Kranj, Primskovo
sobota, 29. novembra,
od 10. do 13. ure
nedelja, 30. novembra,
od 10. do 12. ure

Spoznajmo slovensko Prekmurje!

PS MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

Igor Kavčič

V soboto vam bo prekmursko kulinariko pred-

poskusili in kupili. Za prijetno razpoloženje

stavila Hiša kulinarike Jezeršek, ki bo pripravila

bo poskrbel animator, ki bo prireditev povezoval

skuto s čebulo in bučnim oljem, bograč in

v pristni prekmurščini.

seveda Mercatorjev šmorn s čežano.

V nedeljo vas vabimo, da se veselite in igrate

Predstavili vam bomo tudi prekmurske izdelke

skupaj s Piko Nogavičko, jahate Pikinega konja

naših dobaviteljev, ki jih boste lahko tudi

in se udeležite Pikine ustvarjalne delavnice.

Seveda pa vam bo najboljši sosed v soboto in nedeljo podaril dvojne pike in še kaj!!!
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Šport
Kranj

Brigita in Uroš odločno rekla da!
Najboljša atletinja kranjskega Triglava, olimpijka Brigita Lanhergolc iz Škofje Loke in nekdanji atlet Uroš Žagar iz Ponikve
pri Žalcu sta, v družbi svojih najbližjih, potrdila zakonsko zvezo, ki sta jo najprej lani novembra sklenila v Indiji. Že lani
spomladi sta si uredila tudi skupni dom v Kranju, kjer ju je v
Mestni hiši minulo soboto tudi po slovenskih zakonih poročil
kranjski župan Damijan Perne. Brigita si je za poročno pričo
izbrala dolgoletno prijateljico Polono, Uroš pa brata Mitja. Kot
sta povedala mladoporočenca, ki se bosta še naprej pisala
vsak s svojim priimkom, sta si za poročno potovanje privoščila nekaj dni razvajanja, ki sta ga že preživela v Portorožu, sedaj
pa oba čaka delo in priprave na novo sezono. V. S.

Zakonsko zvezo sta Brigita in Uroš minulo soboto potrdila
v Mestni hiši v domačem Kranju.

Plezalni dnevi Kranja
Alpinistični odsek Kranj bo jutri in v nedeljo pripravil plezalne dneve Kranja, ki bodo potekali ob
letošnji predzadnji tekmi državnega prvenstva.
Vilma Stanovnik
Kranj - Prireditev, ki bo ta konec tedna potekala že tretje
leto, se bo v športni dvorani
na Zlatem polju jutri začela
ob 10. uri s tekmovanjem v
srednjih kategorijah (starejši
dečki in deklice, kadeti in kadetinje) ter se ob 14. uri nadaljevala s kvalifikacijami članov in članic. Ob 16. uri bo
sledilo testiranje plezalnih
čevljev znamke EVLOV in
možnost za prav vse obiskovalce, da se preizkusijo v plezanju na umetni steni. Ob
17. uri bo eden najbolj znanih slovenskih alpinističnih
parov, zakonca Grmovšek,
predaval na temo z naslovom
"Nikoli ne odnehaj", ob 18.15
pa bo sledila podelitev nagrad foto natečaja Oprimki,
stena in ščepec norosti. Jutrišnji dan v dvorani Zlato
polje se bo zaključil z večernim finalom članov in članic,
ki se bo začelo ob 19. uri, po
zaključku pa bo sledila vseslovenska alpinistična zabava
v bližnjem lokalu KluBar,

Članica AO Kranj Natalija Gros, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala prejšnji teden
v Kranju dobila pokal za skupno tretje mesto, se bo predstavila tudi na jutrišnji tekmi
državnega prvenstva. I Foto: Tina Dokl
kjer bo za dobro vzdušje skrbela skupina Unimogs. V nedeljo dopoldne se bodo na

plezalni steni pomerili še cicibani in cicibanke (ob 10. uri),
nato pa ob 13. uri še mlajše

deklice in dečki. Plezalci vabijo, da se jim pridružite tako
na tekmi, kot na zabavi.

Maja trenira z mladinsko ekipo
Maja Bertoncelj

www.gorenjskiglas.si

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

Kranj - Smučarski tekači so že
začeli s tekmami v novi sezoni. Po januarski nesreči, ki jo
je doletela med treningom na
Pokljuki in katere posledice so
bile pretres možganov in pretrgane zapestne vezi, se vrača
tudi Maja Benedičič, v lanski
sezoni še članica slovenske Areprezentance.
"Načeloma posledic te nesreče ne čutim več in normalno
treniram. Računam, da bom
pripravljena za nastop tudi na
tekmah svetovnega pokala.
Sezono bom decembra začela
v celinskem pokalu," pravi
Maja Benedičič, ki je uradno
kandidatka za A-reprezentanco. Članica TSK Merkur
Kranj trenira z mladinsko
ekipo, katere novi trener je
Norvežan Hallgair Martin
Lundemo, ki je bil pred tem
dve leti v servisni ekipi Petre
Majdič. V torek so se vrnili s
priprav blizu Trondheima na
Norveškem, kjer so bili 14
dni.
"Trenirali smo zelo veliko.
Novi trener ima povsem drug

Maja Benedičič se na vrnitev na tekme svetovnega pokala pripravlja pod vodstvom
norveškega trenerja.
sistem treninga. Naučila sem
se veliko novega. Ne čudi
me, zakaj so Norvežanke
tako dobre. Z mladimi pun-

cami iz ekipe se dobro ujamemo," je pojasnila tekačica s Kokrice. Na tekmah svetovnega pokala pa bosta na-

stopali še dve članici Merkurja: Vesna Fabjan, ki si v
sprintu želi na stopničke, in
Barbara Jezeršek.

Jutri Špelin in Vesnin memorial
Vilma Stanovnik
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

Kranj - Plavalni klub Merit
Triglav Kranj bo jutri, v soboto, pripravil že 25. Špelin
in Vesnin memorial, mednarodno plavalno tekmovanje. Na olimpijskem bazenu
v Kranju se bo začelo ob 9.

uri, poleg memorialnih disciplin na 100 metrov delfin
in 800 metrov prosto pa so
v programu za mlajše kategorije še discipline 50 metrov prosto, hrbtno, delfin in
prsno. Drugi, starejši udeleženci tekmovanja, se bodo
lahko pomerili v disciplinah

100 metrov prosto, hrbtno,
delfin in prsno ter 200 metrov mešano.
Mednarodni plavalni miting, ki je minula leta v kranjski bazen privabljal številne
mlade tekmovalce iz Slovenije in tujine in je namenjen
predvsem tekmovalcem in

tekmovalkam v kategoriji kadetov in mladincev, bo letos
gostil tudi vse druge plavalce,
ki jih decembra čaka nastop
na evropskem prvenstvu. Nagradni sklad tekmovanja znaša tisoč evrov, denarne nagrade pa bodo dobili najboljši trije nastopajoči.
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Študentska

Zavrnjene kandidature,
grafologinja in obstrukcija

Več kot le Mlade mamice

Pred malo več kot mesecem dni so na fakultetah Univerze v Ljubljani potekale Volitve v Upravne
odbore Študentskih organizacij visokošolskih zavodov in v Študentski zbor Študentske organizacije
Univerze v Ljubljani (ŠOU).
Maja Kalan
Povedano krajše: gre za študentske volitve, kjer študenti volijo svoje predstavnike v
nekakšen približek parlamenta, le da je ta na ravni
študentov Univerze v Ljubljani. A dejstvo, da so volitve
potekale, ni novica. Zapletalo se je pred volitvami in po
njih.
Prev volitvami vsaka izmed
list odda kandidature volilni
komisiji ŠOU, ki je tokrat
zavrnila kandidate ne šestih
fakultetah, saj so ti svoje
kandidature oddali po priporočeni in ne "navadni" pošti,
kot je termin "po pošti" tik
pred zdajci definirala volilna
komisija. Med zavrnjenimi
so prevladovale kandidature
v prejšnjem mandatu opozicijske Neodvisne študentske
mreže. Vodja NŠM ali "modrih" Željko Milovanovič je
mnenja, da je bila tovrstna
zavrnitev neregularna in
tudi izidov volitev ne priznava. "Večina študentov ni
seznanjena z dogodki in ne
vedo, za kaj gre. Občutek
imam, da jih ni doseglo," je

obžaloval
Milovanovič.
Predsednik ŠOU Tomaž
Černe je očitke o skorumpiranosti ŠOU, ki so v tednih
pred volitvami in po njih
prihajali s strani oškodovanih kandidatov NŠM, zavrnil in študente pozval, naj
ne mečejo slabe luči na
organizacijo. Predsednica
volilne komisije Klavdija
Godler medijem ni želela
dajati izjav, saj naj bi ji grozili. Toda, psi lajajo in karavana gre dalje, volitve so se
zgodile, brez kandidatov liste NŠM na šestih fakultetah.
Poleg prijave okrajnemu sodišču, Kosovi protikorupcijski komisiji in pristojnim
organom znotraj ŠOU se je
skupina poslancev iz vrst
"modrih" zaradi domnevnih
nepravilnosti pri volitvah
odločila sklicati tudi izredno
sejo Študentskega zbora
ŠOU. In tukaj se je farsa nadaljevala. Prvikrat so vložili
zahtevek za sklic seje, a je
bil ta nepopoln. Popravili so
ga in ga znova vložili. Predsednik študentskega zbora
Aleš Florjančič je v času, ki

mu ga dovoljuje statut, pregledal na novo vložen zahtevek in izrazil sum o nepopolnosti zahtevka. Njegove
domneve je potrdila grafološka izvedenka - nekateri poslanci, ki so želeli sklicati
sejo, naj se na zahtevek ne
bi podpisali sami. Ker predsednik Študentskega zbora
ni sklical seje, je skupina poslancev v skladu z akti ŠOU
izredno sejo sklicala sama.
Na dan, ko bi se morala zgoditi, pa so jo odpovedali.
"Direktor ŠOU ni zagotovil
administrativnih pogojev za
izvedbo seje, čeprav mu to
nalaga Statut ŠOU," je povedala predstavnica omenjene
skupine poslancev Ajda Pfi-

fer. Na ŠOU so te trditve zavrnili kot neresnične, saj naj
bi bila vsa administrativna
sredstva zagotovljena.
Seja bi se dokončno morala
zgoditi pred dvema tednoma, ko so se študenti zbrali
na redni seji na Fakulteti za
elektrotehniko. Toda seje se
je udeležilo le 21 od 23 poslancev, ki bi morali biti prisotni, da bi zadostili sklepčnosti. Predsednik študentskega zbora Aleš Florjančič
je bil prisoten, a se na seznam ni vpisal. Ob 19. uri je
predsednik, ki ga, sodeč po
zapisniku, na seji ni bilo,
odpovedal sejo, ker zbor ni
bil sklepčen.
Zdaj se je konstituiral tudi
že novi študentski zbor. Še
vedno tudi ostajajo tri fakultete, na katerih je zaradi "izbrisa" kandidatov študentom ostala le ena opcija in ta
ni bil izvoljena. Na Fakulteti
za družbene vede, Pravni fakulteti in Filozofski fakulteti
so študenti glasovali proti
Samostojni akademski skupini (SAS), zato se pričakuje
ponovitev volitev. Kdaj se bo
to zgodilo, še ni znano.

Razpis Mlade mamice, ki poteka že 12. leto, najdete na
straneh Kranjskega glasa. Klub študentov Kranj letos pripisuje velik pomen dvema spremljevalnima dogodkoma, in
sicer dobrodelni dražbi likovnih del in plastik ter okrogli mizi
"Biti študent starš". Likovna dela bodo prispevali gorenjski
umetniki, sredstva, zbrana od dražbe 12. decembra v
Stražišču, pa bodo namenjena prav projektu Mlade mamice.
Na okrogli mizi bodo strokovnjaki in ginekologinja spregovorili o preprekah in prednostih starševstva v študentskih letih.
Tako dražba kot okrogla miza sta brezplačni, zato Klub študentov Kranj vabi v svojo družbo. M. K.

Spopad z Excelom
Čez malo manj kot dva tedna bosta prvi dve od šestih učnih
ur uporabe računalniškega programa Excel. Tečaj bo obsegal spoznavanje z delovnim okoljem Excela, osnovnim oblikovanjem tabel, uporabo osnovnih funkcij in predstavitev
v grafični podobi. Tečaj je dobra rešitev za bruce ali druge
študente, ki se na fakulteti srečajo z nepogrešljivim orodjem, a se do zdaj še niso uspeli dodobra spoznati z njim.
Cena tečaja je 25 evrov za člane Kluba študentov Kranj, drugi pa bodo odšteli 40 evrov, več informacij pa je na spletni
strani www.ksk.si ali na 041/386 943 (Luka). M. K.

Adventni venčki

Pred nekaj dnevi so objavili statistiko žrtev prometnih nesreč za leto 2008: letos je na slovenskih
cestah doslej umrlo 171 ljudi, kar je skoraj tretjino manj kot v enakem obdobju lani.
Mojca Jagodic
Mnogi se strinjajo, da se
stanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji izboljšuje
zaradi sklopa ukrepov, ki jih
izvajajo v zadnjem času,
med drugim naj bi pozitiven
rezultat dala tudi novela Zakona o varnosti cestnega
prometa. Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom je še
vedno neprilagojena hitrost;
zagotovo pa nas še posebej
zmrazi, kadar na cestah ugašajo mlada življenja. Kar se
tiče preventive, je poleg zakonov v zadnjem času opaziti več kampanj za preventivo; ena izmed večjih pridobitev, ki aktivno nastopa v
boju za varnost v prometu,
je tudi center varne vožnje
na Vranskem.
Ker na cesti preživimo vedno več časa, je tudi verjetnost, da se znajdemo v nevarni situaciji, vse večja.
Kljub boljši in varnejši opremi voznikove veščine niso
zanemarljive - brez veščin in
hitrih reakcij vozniku na-

mreč visoka opremljenost
ne omogoča popolnega obvladovanja situacije. Tečaj
varne vožnje za avtomobiliste in motoriste, ki ga pripravljajo v centru varne vožnje AMZS na Vranskem poleg teoretičnih odgovorov
ponuja prakso, predvsem pa
odgovarja, kako reagirati v
različnih nepričakovanih situacijah na cesti, ki se jih v
avtošoli ne moremo priučiti.
Namenjen je širšemu krogu
voznikov, ki želijo izboljšati
svoje obvladovanje vozila v
prometu.
Tečaji potekajo pod vodstvom strokovnjakov z večletnimi izkušnjami poučevanja
tečajev varne vožnje, ki so izkušnje predvsem pridobivali
v tujini. Center na Vranskem
je sicer eden od najsodobnejših centrov varne vožnje v
Evropi in hkrati največji tovrstni center na območju jugovzhodne Evrope.
Poligon za varno vožnjo je
zgrajen po evropskih standardih in usklajen z zahtevami Zakona o varnosti cestnega prometa: na 16 hekta-

rih je urejenih 2,5 kilometra
asfaltiranih stez s šestimi
poligonskimi sklopi za varno simulacijo različnih prometnih razmer. Center deluje v vseh vremenskih pogojih in ima šest ločenih
sklopov za vadbo, med katerimi so zagotovo najatraktivnejši, a hkrati tudi najpomembnejši tisti sklopi, ki
imajo vgrajene posebne drseče površine - to je namreč
eden izmed najbolj običajnih scenarijev na cestah v
deževnem vremenu. Drseče

površine na poligonu voznikom omogočajo v nadzorovanih okoliščinah podrobno
preizkusiti okoliščine slabega oprijema pnevmatik in
zanašanja avtomobila.
Poligon bodo sredi januarja
preizkusili tudi kranjski študentje in polnoletni dijaki z
vozniškim izpitom, saj Klub
študentov Kranj pripravlja
organiziran izlet na Vransko. Cene osnovnega enodnevnega tečaja za voznike
osebnih vozil bodo prilagojene študentskim žepom.

Foto: Tadej Slemc

Preventivni tečaj varne vožnje
Enciklopedije razkrivajo, da je adventni venec iz zimzelenega rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki ponazarjajo
štiri adventne nedelje v krščanskem svetu. Venček smo v
Sloveniji prevzeli od germanskih sosedov, že jutri pa boste
dobili priložnost, da ga izdelate kar sami. Ob 17. uri se lahko
s Klubom študentov Kranj potopite v predpraznični čas.
Likovno kreativna delavnica bo postregla z "receptom" za
izdelavo adventnega venčka. Če želite, da je letos venček
vaše delo, je najbolje, da se pridružite in s strokovno pomočjo izdelate točno takega, kot si boste zamislili. Delavnica je brezplačna, za material bo poskrbljeno, po želji pa
lahko prinesete kaj tudi s seboj. M. K.
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Zanimivosti

Izbrali naj kranjski spominek

Kranj

Drsališče pred Mercatorjevim centrom
Mercator center na Savskem otoku v Kranju bo od konca novembra do 31. januarja 2009 odprl brezplačno pokrito drsališče, ki bo obratovalo od 10. ure do konca delovnega dne
centra. Za obiskovalce pripravljajo tudi brezplačno izposojo
drsalk, drsalne revije, hokejski turnir, učenje drsanja, animacije za otroke in obisk treh dobrih mož. S. K.

Spominek z imenom Zlati spomini avtorjev Aljaža Primožiča in Verene Vidrih Perko je najbolj
navdušil komisijo. Drugo mesto je prejel spominek z motivom nageljna avtorice Tanje Drinovec,
tretje mesto pa magnetek Kranj - mesto na skali avtorice Katje Sušnik.

Kranj

Povzpeli se boste na gasilsko lestev

Suzana P. Kovačič

Gasilsko reševalna služba Kranj v sodelovanju s Civilno zaščito Kranj bo imela v torek, 2. decembra, od 16. do 18. ure
na Slovenskem trgu v Kranju javno predstavitev nove avto
lestve za reševanje in gašenje v višinah. Najmlajše bodo z
avto lestvijo tudi popeljali. S. K.

Kranj - Mestna občina Kranj
in Zavod za turizem Kranj
sta prejšnji torek v Kranjski
hiši podelila priznanja in
nagrade avtorjem spominkov, ki so jih izbrali na letošnjem javnem natečaju. Komisija za izbor spominka, ki
jo vodi Beno Fekonja, je do
roka prejela osem predlogov
in izbrala tri najboljše. Priznanje za prvo mesto in nagrado v vrednosti 420 evrov
sta prejela avtorja Aljaž Primožič in Verena Vidrih Perko za spominek Zlati spomini. "Ideja za spominek je nastala na podlagi bogate
kranjske zgodovine arheoloških izkopavanj. Eno najpomembnejših najdb na območju Kranja predstavljajo
predmeti, ki so bili del ženske noše visokega germanskega rodu pred 1400 leti.
Zlat prstan, masivna srebrna zapestnica in pozlačene
sponke s poldragimi kamni
tako predstavljajo rdečo nit

Cena 26 evrov, za naročnike

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
www.gorenjskiglas.si

po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Zlatih spominov - spominka, ki ga sestavljajo trije
zvezki (beležke). V vsakem
zvezku sva z Vereno prve
strani posvetila enemu izmed teh dragocenih predmetov. Ostale strani v zvezku so prazne, tako da si turisti lahko še sami zabeležijo
svoje vtise, spomine. Zelo
pomembno se mi je zdelo,
da je spominek tudi uporaben," je povedal Aljaž Primožič, ki je izdelal dve različici spominka: cenejšo za
vsak žep in dražjo različico,
na katerih je z zlato barvo
natisnjen eden izmed najdenih predmetov, beležke so
tudi ovite v papir zlate barve.
Drugo mesto in nagrado v
vrednosti 210 evrov je prejel
spominek z motivom nageljna (ogrlica z obsekom
gorenjskega nageljna, obesek za ključe, kazalo za
knjige ...) avtorice Tanje Drinovec, tretje mesto in nagrado v vrednosti 85 evrov pa
magnetek Kranj - mesto na
skali avtorice Katje Sušnik.

Kvalitetno cvetje
in bogati aranžmaji
Kakšen aranžma je višjega cenovnega razreda, vendar se že na daleč vidi, da
je zanj uporabljeno kvalitetno cvetje in če nam ugaja, cene niti ne opazimo.
Flora je na slovenskem trgu navzoča že več kot petnajst
let, čeprav jo tako Gorenjci kot Kranjčani poznajo predvsem po vrtnarski tradiciji, so cvetličarsko dejavnost uspešno razvijali - in jo še, vzporedno.

Poslovni sistemi Mercator, Dunajska cesta 107, Ljubljana
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Velik poudarek dajejo na kvaliteto cvetja, kar potem
včasih vodi tudi do aranžmajev višjega cenovnega razreda, vendar opažajo, da kupci največkrat s tem nimajo
problemov, saj kupijo tisto, kar jim je všeč.
V naslednjem tednu v Mercatorjevem centru na Primskovem odpirajo še eno prodajalno Cvetlice in darila
Flora. Njihove prodajalne cvetja in daril so prepoznavne
predvsem po tem, da ima vsaka svojo noto. Ponujajo
vse od rezanega cvetja do lončnic, ponujajo aranžiranje
in male darilne dodatke. Tudi prodajalke so prave male
cvetlične mojstrice. Redno se izobražujejo, seznanjajo
jih tako z domačimi, kot tudi tujimi, trendi v cvetličarstvu
in aranžiranju. "Cvetje največkrat povezujejo z ljubeznijo
- tistega, ki podarja, in tistega, ki sprejema. Odločili smo
se, da bomo ljubezen, ki nas veže na cvetje, podarili
svojim kupcem, zato bomo v novi cvetličarni to ljubezen
povezali z znanjem vrhunskih floristov, ki bodo za vas
ustvarjali trendovske kreacije iz rezanega cvetja, lončnic
in dekorativnih dodatkov," pravijo v Flori.
Trenutno so pri njih še vedno aktualni adventni venčki,
predvsem pa ljudje zadnje čase radi kupujejo specialne
okrasne lončke. Osebno me je bolj zanimala novoletna
ponudba, saj moram mizo okrasiti vsaj z eno božično
zvezdo, čeprav se na koncu največkrat zgodi, da na mizi
pristane kar 'šopek' različnih barv božičnih zvezd. Tudi
te najdete v njihovi novoletni ponudbi - in to slovenskega
izvora.

Aljaž Primožič

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU
NOVEMBRU 2008 ZA MERCATOR
CENTER KRANJ PRIMSKOVO
29. novembra

EKOLOŠKA TRŽNICA
Sveže obrani pridelki vsebujejo še vitalno energijo, kar je
vsekakor dober razlog za obisk naše ekološke tržnice.

29. novembra

OKRASIMO MERCATORJEVO
SMREČICO IN VIKEND NAJBOLJŠEGA
SOSEDA, NA KATEREM BOSTE SPOZNALI
SLOVENSKO PREKMURJE
Težko pričakovani dan je pred nami. Že vsi veste kateri?
Ja, prav danes bomo z vašimi hišicami, svečkami,
zvezdicami z željami za sv. Miklavža okrasili Mercatorjevo
smrečico. Tega preprosto ne morete zamuditi. In ker so
vaše ročice drobne in majhne, s sabo pripeljite še vaše
starše, pa babico in dedka, da vam bodo pomagali.
Prekmursko kulinariko vam bo predstavila Hiša kulinarike
Jezeršek, ki bo pripravila skuto s čebulo in bučnim oljem,
bograč in seveda Mercatorjev šmorn s čežano, ki je postal
že redni spremljevalec tovrstnih dogodkov. Spoznali boste
tudi prekmurske izdelke njihovih dobaviteljev, jih pokusili
in lahko kupili, za prijetno razpoloženje pa bo poskrbel
animator v pravi prekmurščini.

30. novembra

DAN S PIKO NOGAVIČKO
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KJER SE OBLAČI VSA DRUŽINA

OČALA NA RECEPT BREZ DOPLAČILA

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

UGODNA
PONUDBA IGRAČ,
VEČ KOT 100
ARTIKLOV PO
NIŽJIH CENAH.

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

OTROŠKA OBLAČILA
IN POKRIVALA
DO 12 LET

nova
kolekcija 2008

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

Telefon: 04/204-24-02

AKCIJA V DECEMBRU:
20 % POPUST NA ČIŠČENJE PLAŠČEV

FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

V

MODNA

OBUTEV
ZADNJI KRIK MODE

PO NAJBOLJŠI
SLADOLED

CVETLICE IN DARILA FLORA
cvetlicarna.m-kr@flora.si, www.flora.si

www.chicco.si

Privoščite
svojim nogam najboljše
in jih obogatite
s kvalitetno kolekcijo
nogavic

www.loterija.si

NOVI SREČKI

AHA

PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Pestra ponudba svežih in zamrznjenih
morskih dobrot!

Delovni čas v decembru od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja od 8.00 do 15.00 ure
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kranjski glas
Muzej začasno v "depojih"
Gorenjski muzej že od septembra deluje na začasni lokaciji na Savski cesti. V prostorih nekdanje tovarne Inteks bodo strokovni delavci in uprava delovali
v času prenove gradu Khislstein. Muzej naj bi se čez dobro leto vrnil v Lovski dvorec v okviru kompleksa Khislstein, prostori v gradu bodo namenjeni
stalni muzejski postavitvi, na Savski cesti pa naj bi zrasel Center za kulturno dediščino Gorenjske.

Prostore nekdanje tovarne Inteks je Mestna občina Kranj v preteklem letu odkupila, da so
v njih uredili muzejske depoje. "Želimo jih odpreti za ljudi. V načrtu imamo Center za
kulturno dediščino Gorenjske. Poleg depojev bo na tej lokaciji vsa muzejska
dokumentacija, fototeka, restavratorske in konservatorske delavnice, tu bo potekalo
andragoško delo ...," razlaga ravnateljica muzeja Barbara Ravnik Toman. I Foto: Gorazd Kavčič

Po sedemnajstih letih, ko se je Gorenjski muzej preselil iz prostorov na Tavčarjevi ulici
v grad Khislstein, so se muzealci letošnje poletje znova selili. Pri tudi fizično precej
zahtevnem selitvenem zalogaju, pohištvo in polne škatle različnih materialov je bilo
potrebno prenašati iz drugega, tretjega nadstropja brez dvigala, sta celo poletje poleg
hišnika Braneta pridno pomagala študenta Miha in Nejc. I Foto: Jelena Justin

Fascikli pripravljeni čakajo na prevoz na Savsko cesto. Selitev je tudi idealna priložnost za
selekcijo vseh odvečnih, predvsem papirnih stvari, ki seveda niso "muzealije". Muzealci so
se tako odločali tudi, kaj dati "v kovček" in kaj v kontejner. I Foto: Barbara Kalan

Stari dokumenti, listine in tiskovine pri obravnavi zahtevajo poseben pristop. Da je z njimi
dobesedno potrebno delati "v rokavicah", dokazuje višja kustodinja na oddelku za Dokumentacijo Helena Rant. Zmotili smo jo med pripravo gradiva za selitev. I Foto: Barbara Kalan

Bibliotekarsko kraljestvo Barbare Kalan, vodje muzejske knjižnice, je v večini "na varnem"
v škatlah. Najprej je dostopno predvsem priročno gradivo, ki je najbolj pogosto v uporabi.
Muzealci se v nadomestnih prostorih sicer počutijo kar dobro. I Foto: Gorazd Kavčič

Prostori v "Kislu" čakajo na prenovo. Čez dobro leto se bo Gorenjski muzej preselil nazaj v
stari del mesta v prostore Lovskega dvorca. V gradu Khislstein bo stalna muzejska zbirka,
prostor za občasne muzejske razstave in še kaj. I Besedilo: Igor Kavčič, foto: Jelena Justin

