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Najljubše
so mu
domače tekme

Odlično pripravljen Prešernov smenj
je v staro mestno jedro Kranja
privabil množico obiskovalcev.

Kranjčan Miha Hrobat je kljub
štirinajstim letom že izkušen
smučar.
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Vedno več jih prosi
za pomoč

Mladi o ljubezni
in spolnosti
V sredo je v Kranju potekal 19. medobčinski
otroški parlament.
Suzana P. Kovačič

Gospodarska kriza, ki je sprožila številna odpuščanja, se kaže tudi v vse slabših socialnih razmerah,
v katerih je tudi vedno več Kranjčanov.
Mateja Rant
Kranj - Zaradi gospodarske
krize in številnih odpuščanj
delavcev se skoraj iz dneva v
dan slabša socialna slika tudi
v Kranju. Na center za socialno delo se obrača vse več ljudi, ki zaenkrat še bolj iščejo
informacije, kdaj so upravičeni do različnih oblik pomoči. Vse več pa se jih znajde tudi v tako hudi stiski, da
pomoč poiščejo pri Rdečem
križu ali župnijski Karitas,
saj ne zmorejo več sami plačevati položnic, zmanjka pa
jim tudi denarja za hrano.
Samo letos se je na kranjski
Rdeči križ po pomoč obrnilo
že dvajset novih prosilcev,
obenem pa jih po besedah
sekretarke Milke Miklavčič
tudi vsi prejšnji pogosteje
prosijo za pomoč. Boji se, da
je to šele začetek, saj pravi
porast pričakuje šele marca.
"Ko človek ostane brez dela,
je najprej obupan in ne ve,
na koga se obrniti. Zato pomoč poiščejo šele po določenem času," je opozorila.
Zato bodo najprej poskušali
zagotoviti, da bi pakete s
hrano delili vsaj enkrat na
mesec, med drugim pa bodo
ustanovili tudi poseben

V razdelilnici hrane razmišljajo o povečanju števila toplih obrokov, ki jih razdelijo vsak dan.
sklad, iz katerega bodo črpali denar za pomoč pri plačilu
položnic socialno najbolj
ogroženim. Po pakete s hrano najrevnejši prihajajo tudi
na župnijsko Karitas v Kranju, kjer jim po besedah njihove tajnice Ivanke Jenko
hrane počasi že zmanjkuje,
zato bodo morali v prihodnje, če se bo tako nadaljevalo, verjetno zmanjšati obseg
paketov. Na teden imajo namreč zdaj kar po tri do štiri
nove upravičence do njihovih prehranskih paketov,

medtem ko je bil včasih
zgolj po eden, je resnost razmer opisala Ivanka Jenko.
Tudi na kranjskem centru za
socialno delo se je v zadnjem
času precej povečalo število
prosilcev za denarno pomoč.
Lani decembra so tako izdali
218 odločb za dodelitev socialne pomoči, januarja pa že
259. Zaradi slabših materialnih razmer se je povečalo
tudi število tistih, je opozoril
direktor centra za socialno
delo Marjan Podbevšek, ki
prosijo za izredno denarno

pomoč. V primerjavi z decembrom lani so jih v januarju odobrili skoraj dvakrat
več - v decembru 86, januarja pa že 140. Povsem polno
je tudi zavetišče za brezdomce, ki so ga lani uredili na
Sejmišču, razmišljajo pa
tudi o tem, da bi občini predlagali povečanje števila toplih obrokov v tamkajšnji
razdelilnici hrane, čeprav so
po Podbevškovih besedah še
lani septembra ocenili, da bo
zadostovalo 45 toplih obrokov na dan.

AKTUALNO

POGOVOR

KULTURA

ŠPORT

Očka poleg tudi
po porodu

Uspešno delo
upravne enote

Vse se začne
s prvo črto

Reprezentanca
zamudila priložnost

Januarja lani se je v kranjski
porodnišnici rodilo 128
otrok, letos januarja 148. Vse
več je parov, ki se odločajo
za sobivanje partnerja v porodnišnici po rojstvu otroka.

Zaposleni pri Upravni enoti
Kranj so se v minulem letu
razveselili nadpovprečne
ocene strank, veliko pa je k
temu prispevalo dejstvo, da
celotno poslovanje od lani
poteka na enem mestu.

V prostorih Mestne občine
Kranj je na ogled razstava likovnih del akademskega slikarja Franca Vozla. Čaka ga
bogato razstavno leto in jeseni izid njegove monografije.

Kranjčan Žiga Pavlin je bil
med izbranci novega hokejskega selektorja Johna Harringtona, ki pa se jim na
kvalifikacijskem turnirju v
Hannovru ni uspelo uvrstiti
na olimpijske igre.
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Kranj - O ljubezni v družini,
družinskih odnosih, ljubezni med fantom in dekletom,
ljubezni in spolnosti so v
sredo v prostorih kranjske
občine razpravljali mladi
parlamentarci na 19. medobčinskem otroškem parlamentu. Srečanja se je udeležilo po sedem učenk in
učencev z mentorji iz osnovnih šol v občinah Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Ob začetku
zasedanja jih je nagovoril
župan Damijan Perne.
Otroški parlament je pomembna oblika participacije mladih, saj jih spodbuja k
razmišljanju in k sodelovanju. "Mislim, da smo bili
mladi dovolj zgovorni in da
smo slišali tudi nekaj koristnih nasvetov odraslih mentorjev," je bil nad parlamentom navdušen učenec Luka
Rogelj iz Osnovne šole Stražišče. Mladi so v zaključnih
poročilih poudarili, da je
družina sinonim za varnost
in ljubezen in da materialne
dobrine ne morejo nadomestiti ljubezni. V času odraščanja naj bi čim več informacij dobili od staršev. Če
se starša ne razumeta več, se

je večini razpravljavcem
zdelo najbolj primerno, da
naj v tem primeru obiščeta
zakonskega svetovalca. Veliko so govorili o spolnih odnosih, ki naj ne bi prehiteli
psihične in fizične zrelosti,
izvedeli so, da je lahko zelo
koristen tudi obisk posvetovalnice za mlade, ki deluje v
več mestih, med drugim
tudi v Zdravstvenem domu
Kranj ... Učenke in učenci iz
Osnovne šole Simona Jenka
Kranj so prinesli zloženke
na temo Ljubezen in spolnost, ki so jih pripravili pod
mentorstvom Vilme Cunk,
ki je bila prijetno presenečena nad zrelostjo mladih parlamentarcev.
Sklepe, pobude in predloge
iz parlamenta bodo posredovali Zvezi prijateljev mladine Slovenije, da jih bodo
vključili v temeljni dokument 19. otroškega nacionalnega parlamenta, ki bo
zasedal 23. marca v dvorani
državnega zbora v Ljubljani.
Mladi so predlagali tudi nekaj tem za otroški parlament prihodnje leto. Te so
Vzorniki mladih: Smo se
sposobni sami organizirati?,
Nasilje v šoli, Nasilje na
splošno, Homoseksualnost
in Razlike med mladimi.

Srečanja so se udeležili predstavniki učencev z mentorji iz
osnovnih šol v občinah Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo,
Preddvor in Šenčur. I Foto: Tina Dokl
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V Kranju enajst
varnih točk
Suzana P. Kovačič
Kranj - Kranjska hiša je z letošnjim januarjem postala
Varna točka. Gre za program, ki se izvaja v okviru
otrokom prijaznih Unicefovih mest, s katerim želi Unicef, v sodelovanju s partnerji,
otrokom in mladostnikom
pomagati, da bodo le-ti rasli v
varnem in prijaznem mestu.
Varna točka je prostor, kamor se mladostniki in otroci
lahko zatečejo, če se znajdejo
v kakršnihkoli težavah. V varni točki prisotno osebje je
prostovoljno pripravljeno

otroke trenutno zaščititi, jim
svetovati in jim nuditi osnovne informacije ali pomoč.
Ciljna skupina so otroci in
mladi do 18. leta. V Kranju je
skupaj kar enajst varnih točk,
poleg Kranjske hiše še v Škrlovcu - dnevnem centru za
mlade in družine, na Centru
za socialno delo, na Policijski
postaji, v Osrednji knjižnici,
v Foto Prim, Turistični agenciji Linda, v Domu upokojencev, v Zdravstvenem domu, v
Adriaticu Slovenica na Zlatem polju, v knjižnici Stražišče in v Fitnes studiu Irena na
Orehku.

Odmeven poklon Prešernu
Odlično pripravljen Prešernov smenj je v staro mestno jedro Kranja privabil množico obiskovalcev.
Suzana P. Kovačič
Kranj - Tradicionalni Prešernov smenj je bil v nedeljo, osmega februarja. Številni sodelujoči so s kostumi, glasbo, petjem, plesom,
igro, animacijo in vožnjami
kočij za nekaj ur zavrteli čas
za sto petdeset let nazaj.
"Letos smo imeli kar 50 razstavljavcev domače in umetnostne obrti. Kranj ima bogato sejemsko tradicijo in

na ta dan zaživi tudi v tržnem duhu," je povedala Natalija Polenec, direktorica
Zavoda za turizem Kranj, ki
je organiziral Prešernov
smenj v mestu, v katerem je
pesnik preživel svoja zadnja
leta.
Vse, kar se je dogajalo, je
težko zaobjeti: festival lajnarjev, vodeni ogledi po Prešernovi poti, nastopi godčevskih zasedb in folklornih
skupin, ogled razstav v Pre-

šernovi hiši, nastopi pevskih
zborov, igranje igre Brin iz
19. stoletja, recitali Prešernovih pesmi, predstavitev
ponatisa prvotiska Prešernovih Poezij, lutkovna predstava ... Nekatere gostilne so
postregle s hrano in pijačo v
duhu Prešernovega časa,
vrata so odprle nekatere trgovine v starem mestnem
jedru. Med ponudbami na
stojnicah so bili tudi izvirni
izdelki na temo Urške in po-

vodnega moža avtorice Jane
Vilman. V Kranjski hiši so
bodoče frizerke, dijakinje
Srednje poklicne in strokovne šole Kranj pod mentorstvom profesorice Lene Vesne Špehar dekletom ustvarjale frizure iz 19. stoletja.
Obiskovalci prireditve so bili
navdušeni, Danijel Logar, ki
je doma iz okolice Kranja, je
strnil vtise: "Vse je enkratno: vzdušje, stojnice, nastopajoči."

Gradnja tribune Hribček poteka po načrtih
Sredi februarja 2009 so delavci Cestnega podjetja Kranj postavili AB konstrukcijo, ki jo je izdelalo podjetje Vegrad. Zaključek gradbenih del - njihova vrednost je 1,28 milijona evrov - je predviden konec maja 2009. Na novi tribuni med
glavnim in pomožnim nogometnim igriščem bo gledalcem
namenjenih 708 sedežev (492 sedežev bo obrnjenih na
glavno igrišče in 216 sedežev na pomožno nogometno igrišče), za šolske dopoldanske aktivnosti ter za rekreacijske, nogometne in atletske dejavnosti v popoldanskem času pa v
notranjosti 8 garderob, tuši in javni sanitarni prostori (prirejeni tudi za invalide), soba za prvo pomoč, tu bo tudi pisarna,
vsega skupaj bo na voljo 600 kvadratnih metrov pokritih površin. Novi prostori bodo izboljšali pogoje za pouk športne
vzgoje za osnovnošolce in dijake v pomladnih in jesenskih
mesecih, veseli jih bodo športniki rekreativne košarkarske
lige, nogometaši, atleti, prav tako bo bolje poskrbljeno za
gledalce. Ta del športnega centra dnevno koristi okoli 1000
športnikov in gledalcev.

Športniki že komaj čakajo, da bo med glavnim in
pomožnim igriščem zgrajena tribuna Hribček.

kranjski glas
Kranjski glas je priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Vilma Stanovnik
NOVINARJI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Mateja Rant,
Danica Zavrl Žlebir
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

Kranjski glas št. 2/letnik IV je priloga časopisa Gorenjski glas št. 16, ki je izšla 27. februarja 2009.
Kranjski glas je priložen Gorenjskemu glasu in brezplačno poslan v vsa gospodinjstva v Mestni občini Kranj, izšel je v
nakladi 35.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni
čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. /
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis
Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki
velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

Predsednik dr. Danilo Türk in ministrica za kulturo Majda
Širca sta se v spremstvu župana Damijana Perneta
sprehodila po Prešernovem smenju. I Foto: Gorazd Kavčič

France Prešeren, ki ga že več let odlično upodablja igralec
Bojan Bešter, je očarano zrl v Julijo, ki jo je zaigrala Judita
Polak. I Foto: Tina Dokl

Uroš Resnik iz Manufakture Mojster Janez kaže ponatis
cenzurirane izdaje Prešernove Zdravljice na ročno
izdelanem papirju. I Foto: Tina Dokl

V Otroškem kulturnem centru Krice krace na Glavnem trgu
je Lutkovno gledališče Fru Fru najmlajšim zaigralo Turjaško
Rozamundo. I Foto: Tina Dokl

Krožišče začasna, a boljša rešitev
Pred nakupovalnim centrom Planet Tuš na občinski cesti je po novem montažno krožišče, s katerim
naj bi zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu.
Suzana P. Kovačič
Kranj - V javnosti je bilo v
preteklih mesecih več kritik
na račun prometne ureditve
križišča na občinski cesti
Jake Platiša na Planini po
odprtju nakupovalnega centra Planet Tuš. Še največ je
prometne strokovnjake motilo zoženje štiripasovnice v
dvopasovnico s pokončnimi
ovirami, ki naj bi zmanjševale preglednost vozišča. V križišču je bilo več prometnih
nesreč, policisti so jih v manj
kot treh mesecih obravnavali
deset, od tega so imeli v devetih udeleženci lahke telesne poškodbe, v eni hude.
Bližnji stanovalci so povedali, da je bilo nesreč z materialno škodo še veliko več.
Na občini so se na pritožbe
odzvali in so pred dobrim
tednom dni postavili mon-

Za krožišče je sicer malo prostora, naj bi pa vendarle umirilo promet in zmanjšalo število
prometnih nesreč. I Foto: Tina Dokl
tažno krožišče, vredno približno 15 tisoč evrov. "Postavitev krožišča je začasna,
trajna rešitev bo semaforizi-

rano križišče," je sporočila
Mendi Kokot iz Službe za
odnose z javnostmi na
kranjski občini. Kdaj točno

bo to, še ni znano, zdaj pripravljajo projektno dokumentacijo, zatem bodo objavili ponudbo za izvajalca del.
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Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Obnove fasad - sprememba načina sofinanciranja

Živahno pri prireditvah
in gradnjah

Mestna občina Kranj že nekaj let zapored namenja proračunska sredstva tudi za sofinanciranje obnove hiš v starem
mestnem jedru. Doslej je bil do teh sredstev upravičen vsakdo, ki je obnovo opravil v skladu s smernicami zavoda za
varstvo kulturne dediščine. Občinska uprava za letos pripravlja nov razpis, ki bo nekoliko spremenil način izbora
projektov, ki se bodo sofinancirali. Razpis bo objavljen predvidoma v marcu 2009 (na spletni strani občine in v nekaterih lokalnih javnih občilih). Sredstev bo 90 tisoč evrov. Občina bo najprej zbrala vloge zainteresiranih investitorjev,
nato pa bo komisija za izbor potrdila objekte, ki so najbolj
nujni za obnovo. Pri tem bodo upoštevali strokovne kriterije kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
Oddelka za okolje in prostor Mestne občine Kranj. Še vedno
bodo predmet sofinanciranja obnove fasad, streh in stavbnega pohištva (okna, vrata, ...). Že v razpisu bo naveden
seznam prednostnih obnov. Na potrditev sofinanciranja je
torej potrebno počakati do izbora na razpis prispelih vlog.

Kranj je Prešernovo mesto,
od letos pa tudi karnevalsko
mesto. Domačini so oba
praznika in prireditvi ob
njem vzeli za svoji, kaj pa
pomenita vam?
"Ves čas govorimo o tem, da
želimo oživiti mestno jedro.
To pa lahko naredimo le tako,
da vanj pripeljemo vsebine,
ki privabljajo ljudi. Prešernov
smenj ob kulturnem prazniku je zagotovo postala prireditev, ki se je dodobra usidrala v kulturni koledar, in že to,
da sta nas letos ob prazniku
obiskala tako predsednik države dr. Danilo Türk kot ministrica za kulturo Majda Širca, kaže na to, da je prireditev
dobila pravi pomen. Veseli pa
tudi dejstvo, da je bil, kljub
napovedanemu slabemu vremenu, obisk nadpovprečno
dober, in tudi odzivi ljudi so
bili zelo dobri. Prav tako je
bilo imenitno obiskano tudi
nedavno pustovanje. V Kranju smo želeli, da postanemo
karnevalsko mesto, kar pa pomeni, da pripravimo kakovosten progam. To nam je
uspelo, letos smo za pripravo
dobili veliko pohval, seveda
pa je k pustnemu vzdušju, ki
se je nadaljevalo vso soboto in
nato še v torek, prispevalo
tudi lepo vreme."

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Pustni čas je čas obilja, kot
vemo, pa živimo v času, ko
mnogi ostajajo brez služb in
na robu preživetja. Kako
lahko občina pomaga, da v
krizi omili težave?
"Na žalost občina ne more
narediti veliko. Seveda si želimo spodbujati manjša in
srednja podjetja tako, da bi
jim omogočali prostor za
delo oziroma poslovne centre. V Kranju se že kar nekaj
časa ukvarjamo s to nalogo,
kakšnih drugih večjih možnosti, da bi pristopili na pomoč podjetjem v stiski ali
odpuščenim delavcem, pa
občina nima."

Nadaljujejo se dela na občinskih cestah
Po zimskem premoru se nadaljuje urejanje Tavčarjeve in
Tomšičeve ulice v starem mestnem jedru Kranja, Gosposvetske ulice in ceste Drulovka-Breg. Na Tomšičevi ulici so bili do
zime položeni komunalni vodi na odseku od Prešernovega
gledališča do Cankarjeve ulice, na Tomšičevi pa zaključena
arheološka dela. Na Gosposvetski ulici in na cesti DrulovkaBreg pa sta bili pred začetkom zime opravljeni zakoličitev obstoječih komunalnih vodov in priprava gradbišča.

Projekt GROZD najboljši
Župan mestne občine Kranj Damijan Perne I Foto: Tina Dokl
V večjih slovenskih mestih
odpirajo tako imenovane
SOS trgovine, kjer so predvsem prehrambeni izdelki
bistveno cenejši. Tudi med
kranjskimi svetniki je bila
že takšna pobuda. Ste na
občini dobili konkretne
predloge?
"Kljub tako imenovani veliki
krizi trgovski centri dobesedno pokajo od obiska, zato
mislim, da nima smisla uvajati takšne trgovine, tudi v
Kranju pa obstajajo trgovski
centri s cenejšimi izdelki.
Če se bo pokazala potreba
po SOS trgovini, bomo seveda razmišljali tudi o tem. Trgovci pa takšne pobude še
niso dali."
Ena od pobud svetnikov na
zadnji seji je bila, da bi v
Kranju popisali vse prometno neurejene točke in jih
skušali čim prej reševati.
Ena od teh je bilo križišče
pri novem centru Tuš, ki je
za silo rešena, veliko pa je
takšnih, ki še čakajo rešitev?

"Zaradi novih trgovskih centrov se je prometna ureditev
seveda spremenila in na Ulici Jaka Platiše smo morali začasno ukrepati, saj je bilo
precej prometnih nesreč. Je
pa to krožišče začasno, kasneje bo treba križišče semaforizirati. Na občini že imamo seznam cest oziroma odsekov, ki so v občini kritični.
Probleme na občinskih cestah skušamo sproti odpravljati, največje težave pa so na
državnih cestah, kjer nismo
pristojni. Se pa že pripravljam na srečanje s prometnim ministrom, kjer bom izpostavil te naše odprte probleme, in verjamem, da se bo
načrt, ki je bil že postavljen,
začel izvajati. Vemo, da je katastrofalno stanje na cesti
mimo zdravstvenega doma,
vemo da je nemogoče stanje
na vpadnici iz Šenčurja,
vemo da je problematično
križišče na Laborah, odsek
ceste ob Savi mimo Merkurjevega skladišča ... Na vse te
probleme opozarjamo in dr-

Dela na tribuni Hribček kljub zimi potekajo po načrtih. I Foto: Tina Dokl

žavo pozivamo tudi k izdelavi časovnice reševanja."
Trenutno je v gradnji tako
imenovana tribuna Hribček
v športnem parku, ki naj bi
vsaj začasno rešila probleme
nogometašev, atletov in nekaterih drugih. Se obeta odprtje po načrtu konec maja?
"Kljub hudi zimi so dela do
sedaj potekala normalno, sedaj že stoji nosilno ogrodje
tribune in verjamemo, da bo
gradnja končana v predvidenem času."
Očitno pa se zamika odprtje
šole v Žabnici?
"Pozvali smo že izvajalca
del, naj nam čim hitreje posreduje, kdaj bodo dela končana, saj so med gradnjo naleteli na nekaj nepredvidenih težav. Zahtevali smo, da
o tem podajo poročilo, pa
tudi za koliko časa bodo dela
zamujala. Upamo, da bo zamuda čim manjša, ocenjujem pa, da se bo odprtje zavleklo za dva do tri mesece."
Na januarski seji občinskega sveta je bilo sprejeto, da
se čim prej dogovorite z
gradbeniki oziroma prodajalci in da se gradnja knjižnice čim prej nadaljuje. Je
dogovor sprejet?
"Sestanki potekajo, od izvajalca smo zahtevali, da nam posreduje dokumente, s katerimi bi lahko šli tudi na izredno
sejo občinskega sveta. Vendar
do tega trenutka vse zahtevane dokumentacije še nismo
dobili. Naj še enkrat poudarim, da smo večji del denarja,
namenjenega knjižnici, že
plačali, nekaj pa smo ga zadržali, ker smo videli, da dela ne
napredujejo. Želimo, da
Kranj knjižnico dobi, in smo
zaskrbljeni, ker ne gre po načrtu. Nismo pa izvajalci, pač
pa samo kupci knjižnice."

"S projektom GROZD (Gorenjska regionalna organizacija
zavodov, društev in ustanov) nam je na javnem razpisu Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije za področje
sofinanciranja projektov horizontalnih mrežnih nevladnih
organizacij in regionalnih stičišč za leti 2009 in 2010 uspelo prejeti največje število točk, saj smo prijavili najboljši projekt. Tako bomo od skupne vrednosti projekta, ki znaša nekaj več kot 286 tisoč evrov, prejeli vsa zaprošena sredstva,
to pa je nekaj več kot 259 tisoč evrov," je ob nedavnem podpisu pogodbe z ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič
Krebs v Kranju povedal predsednik uprave Fundacije Vincenca Drakslerja Beno Fekonja in dodal, da so v minulem
letu vzpostavili temelje za razvoj nevladnega sektorja na Gorenjskem, z novimi načrti projekta GROZD pa si želijo začete aktivnosti še nadgraditi. Trenutno je na Gorenjskem okoli dva tisoč nevladnih organizacij, ki imajo večina šibek kadrovski in finančni potencial, kot je ob podpisu pogodbe poudaril kranjski župan Damijan Perne, pa je prav Fundacija
Vincenca Drakslerja tista, ki uspešno združuje nevladne
organizacije iz vse regije. V. S.

Na občini prvi notranji ekološki otok
Od sredine tega meseca pred vhodom v dvorano mestnega
sveta, v bližini kabineta župana Damijana Perneta, stojijo
trije zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov: za papir, steklo
ter plastenke in pločevinke. "Zdi se mi prav, da smo pri ločenem zbiranju odpadkov zgled na občini, upam pa, da se
bodo za podobne ekološke otoke čim prej odločili tudi v
ostalih javnih ustanovah," je povedala vodja kabineta župana Ana Vizovišek. V. S.

Pred vhodom v dvorano mestnega sveta so postavili tri
zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, kot je prepričana
vodja kabineta župana Ana Vizovišek (na sliki), pa je prav,
da so na občini zgled ostalim. I Foto: Tina Dokl
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Mnenja občinskih svetnikov

Foto: Gorazd Kavčič

Po Sloveniji se odpirajo trgovine, katerih izdelki
so namenjeni socialno ogroženim. Nakup v tako
imenovanih SOS trgovinah bo tudi do 70 odstotkov
cenejši. Tam bo možno kupovati s posebno
kartico, nakupovali bodo lahko brezposelni ali
tisti, ki prejemajo manj kot 500 evrov na mesec.
Mimoidoče v Kranju smo povprašali, ali bi
morali tako trgovino imeti tudi v Kranju.

Foto: Gorazd Kavčič

Grega Šetina: "Seveda bi jo morali imeti tudi v
Kranju. Mesto je dovolj veliko, da bi si lahko
privoščilo vsaj eno tako trgovino. Zdi se mi
dobra ideja."

Ob pogledu na Globus, na
"palačo prepih", kot so jo
nekateri poimenovali, se mimoidoči upravičeno sprašujejo, kje se je zataknilo, da se
nikamor ne premaknejo
dela, in kdaj bo in če bo
knjižnica sploh kdaj dokončana. Številni sprašujejo
tudi mene, ker naj bi bila
kot svetnica pri informacijah. Pa moram reči, da sem
vedno v dilemi, kaj odgovoriti. Ali odgovoriti pošteno
ali pa se sprenevedati in povedati zgodbo o jari kači in
steklenem polžu. Po zapisih
in ustnih zagotovilih odgovornih v MO Kranj za projekt knjižnica, podžupana
Igorja Velova in župana
Damjana Perneta bi morala
biti knjižnica že končana in
predana v upravljanje. Rečeno je bilo, da bo odprta za
naš občinski praznik konec
lanskega leta.
Namesto tega smo imeli na
dnevnem redu zadnje, januarske, redne seje Sveta
Mestne občine Kranj točko z
naslovom: Informacija o stanju projekta - Osrednja
knjižnica Kranj. Do tu vse
lepo in prav, če ne bi enakega sklepa sprejeli že na seji
sveta oktobra 2007. Od takrat je minilo leto in štirje
meseci, zgodilo pa se ni nič.

Foto: Gorazd Kavčič

Sonja Bulatovič: "To sem že slišala. Tudi v Kranju
bi jo absolutno morali imeti, saj je ogromno
ljudi, ki so brez zaposlitve, pa tudi socialno
ogroženih je veliko."

Foto: Gorazd Kavčič

Matic Golež: "Morali bi jo imeti tudi v Kranju,
saj družine potrebujejo pomoč. Če ne veliko,
jim je treba pomagati vsaj malo. Saj pravimo z malim je potrebno začeti."

Katarina Mohorič: "Lahko bi jo imeli tudi v Kranju.
Veliko je takih ljudi, ki imajo malo dohodkov, še
več pa je takih, ki zaposlitve sploh nimajo." K. D.

Zato smo morali v to zgodbo na januarski seji poseči
kar svetniki in s sklepom
zadolžili upravo, da v osmih
dneh od izvajalca priskrbi
nov terminski načrt realizacije Kranjske knjižnice. Pa
nič. Ne glede na roke se v
enem mesecu ni zgodilo še
nič. Ne glede na vso dobro
voljo in prizanesljivost opozicije ter pomoč upravi se
nikakor ne moremo približati rešitvam glede poteka
izgradnje knjižnice in odvoza odpadkov po juliju mesecu, ko bo preteklo dovoljenje za odlaganje odpadkov v
Tenetišah.
Vse bolj se vidi, da v Kranju
desnica ne ve, kaj dela levica
in da smo soočeni z globoko
krizo vodenja občine. Nenazadnje, zato da si župan velike, mestne občine, da si
poslanec in delaš še v štirih
parlamentarnih odborih,
poleg tega pa še del delovnega časa opravljaš zahtevno
delo zdravnika specialista, je
potrebno biti na več mestih
hkrati. Ker to seveda ni

možno, pa očitno trpi vodenje občinske uprave in razreševanje nujnih težav.
In zato delim mišljenje s tistimi, da bi bil že skrajni
čas, da se spremeni naša zakonodaja, ki ne bi dopuščala
opravljati naloge poslanca in
naloge župana, pa še kaj za
povrhu. Ampak to je že druga zgodba, glede katere bi se
morali najprej in najbolj zamisliti tisti, nad katerimi
smo občani zaradi tega razočarani.
Nada Mihajlovič
Svetniška skupina SD

Kaj imata
skupnega
"Strategija
razvoja mestne
občine Kranj
leta 2023" in
otroški vrtec?
Veliko obljub! Ko bo Kranj
vsem svojim prebivalcem
postal prijazno mesto, se bo
od sedanjih 54.500 "Kranjčanov" število v letu 2023
močno povečalo - na celih
55.000 "Kranjcev in Kranjic"! Za tako velik prirast
občanov je seveda potrebno
veliko narediti ali pa vsaj obljubiti.
Življenjska izkušnja preteklih rodov kaže, da je edino
z rojstvom otrok zagotovljen
zdrav prirast. Dodatno rast
števila prebivalcev omogoča
tudi priseljevanje. Ostali načini povečevanja števila prebivalcev ...
In ker je vsiljen ritem "kvalitetnega življenjskega sloga
Kranjcev in Kranjic" takšen,
da rojstvo otrok ni vrednota,
ampak le breme, ki se veča s
številom otrok v družini, je
takšna strategija "razumljiva" - meni sicer še nikoli ni
bila in ne bo! K sreči so tudi
v Kranju še družine, ki si želijo novega življenja in radosti. Pa smo trčili ob problem. Vrtcev manjka! Obljuba je dana - takoj: vsaj čez tri
ali štiri leta - bomo prostore
bivše šole preuredili v vrtec.
Prognoza sicer kaže, da je
prostora že sedaj bistveno
premalo, še posebej "moteč"
pa je ukrep prejšnje vlade, ki
zagotavlja za drugega otroka
"zastonj" vrtec!
V tem času smo odkrili
novo sodelovanje: "javno in
zasebno partnerstvo"! Kar
dobra stvar, ampak očitno
pod določenimi pogoji! Prava "politična usmeritev" je
bistvena tudi pri tej stvari.
Očitno smo pri odprtju "Baragovega vrtca v Stražišču"
nekaj zgrešili, saj koncesije
v času odpiranja dveh oddelkov v vrtcu v letu 2007
na občinskem svetu nismo
podelili - razlog - dovolj prostih kapacitet v javnih vrtcih. Pri tem pa je bila vsa investicija izvedena brez javnega kapitala.
V letu 2008 je bil v Baragovem vrtcu odprt še tretji oddelek - ker starši pač nikjer

drugje niso dobili prostora
za varovanje malčka, vrtec
pa je odprt za vse malčke! In
ker je vrtec brez koncesije,
pokriva MOK stroške le v višini 85 odstotkov - stroške,
ki so priznani v javnih vrtcih. Razliko do polne cene
pokrivajo starši! Nekam
znano se sliši - "cinca marinca, ta pa ni ta prav ...".
No, ker so stroški vrtcev v
javnih zavodih v letu 2008
naraščali in smo svetniki potrdili povečano ceno, se je
diferenciacija na plečih staršev, ki imajo otroke v zasebnem katoliškem vrtcu, še
nadaljevala. Da bi bili starši
otrok manj obremenjeni,
smo sprejeli sklep, da del te
razlike pokriva občina - ampak tako se je zapisalo, da
samo za otroke/starše, ki so
v javnem vrtcu. In se tudi izvaja - in nadaljuje ločevanje
otrok na prave in neprave!

Na zadnji seji sveta mestne
občine Kranj je deset svetnikov s prvopodpisanima svetnikoma N.Si podprlo pobudo za podelitev koncesije za
zasebni, katoliški Baragov
vrtec v Stražišču. Predlog ni
bil v celoti sprejet, saj ga je
potrebno dopolniti s prikazom stroškov, ki jih ta pobuda povzroča. Ker gre za velike denarje v občinskem merilu - naj pomagam z matematiko, ki jo starši dobro občutijo. Razlika med 100 odstotkov in 85 odstotkov je v
povprečju 30 evrov/mesec,
dodatne olajšave približno
10 do 35 evrov (odvisno od
premoženjskega stanja staršev otroka). Leto ima dvanajst mesecev, otrok je malo
več kot 50 in tako je občinski
proračun s to pobudo dodatno obremenjen za maksimalno 30.000 evrov na leto.
V isti sapi pa za zdravo telo
(včasih imam občutek, da je
drugi del reka izpadel) trošimo skoraj milijon evrov na
leto za športno izživljanje.
Ja, obljube so huda reč! Star
pregovor pravi, da je z obljubami tlakovana pot v ... Obljube z brado: kdaj bomo dočakali urejeno parkiranje ob
zdravstvenem domu. Sedaj
mamicam, ki parkirajo avto
na "nedovoljenem mestu",
prijazno odpeljejo avto na
železniško postajo. Bo ostalo še kaj zelenic in vrtov ali
jih bomo "začasno" asfaltirali za parkiranje; Mestna
hiša in oživljeno mestno jedro - bodo Layerjevo hišo
naši vnuki kdaj videli dokončano? Bodo letos lahko
šli po stopnicah iz Jelenovega klanca do uličice Pot na
kolodvor ... Kdaj bo dovolj
vrtcev - tudi s koncesijo? ...

Kdaj bo mesto prijazno za
starejše in tiste, ki še vztrajajo in ustvarjajo v tem skoraj
tisoč let starem mestu, na
krhki skali, povsem preluknjani z "znamenitimi rovi",
ki skrivajo še marsikakšno
presenečenje.
Janez Jereb,
univ. dipl. inž. strojn.
Svetnik N.Si v MOK

Pogled
z druge strani
V mesecu marcu bo ena izmed sej mestnega sveta posvečena strategiji razvoja
Mestne občine od leta 2008
do leta 2023. Druga pa, vsaj
upam, težavam v zvezi z rebalansom mestnega proračuna. S prvo temo se župan,
žal le bolj verbalno, ukvarja
že od najmanj polovice leta
2008. Je pa ta strategija postala tudi predvolilni prapor
stranke Zares, s katerim
maha pred očmi ne dovolj
obveščenega ali pa premalo
kritičnega
prebivalstva
Mestne občine Kranj. Je pa
takšno ravnanje razumljivo.
Če namreč hočeš prikriti dejansko slabo situacijo na
področju uresničevanja proračunskih postavk, glede zastoja gradnje knjižnice, določevanja cen ogrevanja na
Planini, dogovoru o izgradnji regijskega centra za
mehansko-biološko obdelavo odpadkov na Polici itd.,
potem pač ponudiš virtualno podobo Kranja, kakršen
naj bi bil leta 2023. Verjetno
ni nobenega, ki si ne bi želel
tega, kar nam je računalniško ponujeno v knjižicah, ki
smo jih prejeli. Vendar
mora ta razvoj temeljiti na
realnih virih sredstev in na
bistveno drugačni filozofiji,
kot jo trenutno premore župan in njegova "ta zaresna"
stranka. Filozofija župana
(glej volilno propagandno
gradivo Zaresa), da bomo že
s samo opredelitvijo pravih
ciljev Kranju zagotovili 6070 milijonov evrov in s tem
razvoj Kranja v nekaj letih
pospešili za 100 odstotkov,
je napačna in z ničimer utemeljena. S tem, ko definiramo cilje, še niso izpolnjeni
pogoji za pridobivanje evropskih sredstev. Za kaj drugega, t. j. uresničevanje ciljev in za zagotavljanje
ustreznih sredstev, pa ta ekipa (Štraus, Velov, Homan)
pod vodstvom župana nima
ne dovolj znanja, ne dovolj
izkušenj, kar je razvidno že
iz dosedanjih njihovih, žal
neuspešnih prizadevanj. Čemur pa se ne gre čuditi, saj
ta ekipa ni sposobna reševati niti zadev, ki Kranjčane tarejo danes. Še manj pa je ta
ekipa sposobna izdelati
predlog strategije, kako bo
Kranj prebrodil težave, ki jih
svet imenuje recesija. Župan je že novembra 2008
(glej Kranjski glas št. 9) ugotavljal, da se posledicam recesije Kranj ne bo mogel izogniti. In kaj je storil? Nič!
Planiral ni niti seje za mesec
februar (češ da so šolske

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

SOS trgovine

Globus - vila
prepih,
ali kaj je z našo
knjižnico?
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Več je otroškega
živ žava
Podatki kažejo, da je v zadnjih letih več rojstev.
Kaj pa o tem menijo naključni sogovorniki?

Foto: Tina Dokl

panov o tem, kakšni bistveni
premiki se bodo zgodili, ko
bo enkrat ta strategija sprejeta. Zlasti še, če vemo, da
so avtorji predloga te strategije ljudje izven Kranja in
čeprav župan v propagandnem gradivu Zaresa zatrjuje, da je osnutek strategije v
glavnem rezultat dela občinske uprave ter skupine 150
ljudi in le malo zunanjih sodelavcev. Koliko je kdo doprinesel, ve le župan, ki te
izjave daje, saj na razpolago
ni ničesar, iz česar bi lahko
sklepali, koliko je kdo prispeval. Posamezniki, ki so
sodelovali pri osnutku in s
katerimi sem se pogovarjal,
pa z načinom dela niso bili
zadovoljni. Najbolj so bili
zadovoljni zunanji sodelavci, saj je gospodarska družba, ki je v resnici naredila ta
osnutek, kar dobro zaslužila. Tak "ustvarjalni način"
pa ni dobra podlaga, za dokončno sprejetje tega dokumenta. Kar pa ne bo moteče,
saj ima koalicija dovolj glasov, da strategijo sprejme.
Prepričan sem, da na sejo
sveta ne bodo dostavljene
pripombe, ki so nastale na
raznoraznih okroglih mi-

zah, na katerih se je z razpravljavci bolj polemiziralo,
kot pa iskalo njihovo mnenje. Oziroma bodo posredovane le tiste pripombe, ki
hvalijo veličino uma mestne
oblasti. Osebno proti strategiji ne bom glasoval, ni pa
rečeno, da bom za. Ne bi se
namreč podpisoval pod
pravljico, pa čeprav je še
tako lepa. Ne bom pa proti,
saj bi tudi jaz rad videl, da
bo za mojo 80-letnico Kranj
videti tako, kot nam obljubljajo sedanji oblastniki.
Da pa ne bi županu delal
krivice, moram omeniti dva
njegova izjemna dosežka, ki
močno odmevata v sredstvih
javnega obveščanja. To so
kranjski rovi (nemške izdelave) in "Kranček" (slovenske izdelave). Nobenega
dvoma ni, da imajo župan
in podžupani gotovo še veliko zamisli, kaj vse imajo v
glavi, pa ne vem. Bi jim pa
svetoval, da se z njo ne približujejo preveč odprtemu
ognju.

Franc Zupan: "Mislim, da se število rojstev
povečuje in temu lahko samo čestitam. Pozna
se, da država nudi več ugodnosti družinam
z otroki."

Stane Boštjančič
P. S.
Včasih se mi zdi, da z županom Damijanom Pernetom
živiva vsak v svoji občini. On
v mestni občini "TV-dober
dan", kjer igra vlogo župana, jaz pa v Mestni občini
Kranj, kjer se je hec že zdavnaj nehal. Da pa županovi
talenti ne bi šli čisto v nič,
mu predlagam, da je bolje,
če v letu 2010 - torej volilnem letu, igra vlogo
"KRANČKA" v pustni povorki, kot pa da igra vlogo
kandidata za župana, saj mu
je prva pisana na kožo, druga pa še zdaleč ne.

Foto: Tina Dokl

"zaresovci" (župan, Velov,
Štraus) ter eden iz SDS (Homan) in s tem tudi ti dve
stranki izognili neposredni
odgovornosti za stanje na
posameznih področjih. Tipična primera sta sistem določanja cen ogrevanja na
Planini in knjižnica. V obeh
primerih naj bi mestni svet
odločal, kateri od raznih bolj
ali manj eminentnih pravnikov ima v konkretni zadevi
prav. Namesto da bi te spore
v okviru svoje pristojnosti
reševali tisti, ki so na mestnem nivoju za to zadolženi
in tudi dobro plačani, to je v
prvi vrsti župan in podžupani, naj bi odgovornost, kateri od pravnikov ima prav,
prevzel mestni svet. Kot da
je mestni svet sodišče, ne pa
politični organ lokalne
skupnosti. Glede na takšno
stanje duha v Mestni občini
Kranj, kakšnega posebnega
napredka ni pričakovati,
sploh pa ne takega, kot ga
slikajo "zaresovci". Koalicijo, ki danes vlada v Kranju
(Zares, SDS), drži skupaj le
oblastni apetit, morda kdaj
tudi denarni, ne pa želja za
uresničevanje tistih ciljev, ki
so jih na veliko obljubljali v
času lokalnih volitev leta
2006. Taka oblast pa ni kaj
dosti kredibilna, zato se niti
ne čudim, da v Kranju, kljub
temu da je v času te oblasti
občinska uprava narasla za
približno 30 odstotkov, ni
rezultatov. Ali niso zaposlili
pravih ljudi, ali pa pravih ne
znajo izkoristiti. Ne vem,
ker nisem direktor te uprave. Kljub temu pa vem, da
Kranj še naprej stagnira. In
tega stanja ne bo popravila
niti marčevska seja niti nakladanje župana in podžu-

počitnice), ki bi bila lahko
posvečena problemom Kranja v zvezi z recesijo. Takšnega obnašanja ni moč drugače opredeliti kot skrajno
neodgovorno.
Če bi občinska oblast hotela
ravnati odgovorno, bi morala mestnemu svetu ponuditi
v razpravo, kaj je v Kranju
potrebno storiti, predvsem
pa, kaj je prednostno. Ali je
to oskrba s pitno vodo, izgradnja kanalizacije, lokalni
energetski koncept, izgradnja nove čistilne naprave, izgradnja raznih garažnih hiš,
športnih objektov itd. Vemo,
da za vse to denarja ni.
Vemo tudi, da je nosilec
mnogih projektov Komunala Kranj, ki pa je brez dviga
cen za komunalne storitve
finančno bosa. Vemo tudi,
da so te cene pod kontrolo
države, ki pa v teh časih dviga cen ne bo dovolila. Tudi
ni jasno, kaj bo s prizidki pri
šolah v Žabnici, Zgornji
Besnici in Goričah, ter kaj
bo z novim vrtcem v prostorih ekonomske šole, kljub
temu da je v zvezi s temi
gradnjami mestni svet že
sprejel svoje sklepe. Kako
župan vidi te stvari, izhaja iz
njegove izjave (Kranjski glas
št. 10), da gredo vsi začeti
projekti v pravo smer in so
strateško naravnani, zlasti to
velja za gradnjo knjižnice,
saj priprave nanjo in dela
potekajo. Takšne izjave, ki
so daleč od dejanskega stanja, kažejo na to, koliko župan o teh projektih sploh ve.
Zato me ne preseneča, da se
na seje Mestnega sveta dajejo problemi, ki bi jih morala
razrešiti mestna oblast
sama. Če se to ne počne, se
zaradi tega, da bi se vodilni

Maja Kociper: "Število porodov v zadnjih letih
upada. Mladi najprej iščejo službo, stanovanje,
za družino pa zmanjka časa."

Očka poleg tudi po porodu
Kranj - V kranjski porodnišnici so imeli lani 1463 porodov, kar je 231 več porodov v
primerjavi z letom 2005, ko
so prvič zabeležili večje število porodov glede na prejšnje leto. Še nekaj zanimivih podatkov za leto 2008:
lani je bil najtežji novorojenec deček s 4900 grami,
najlažja je bila novorojenka
s 1550 grami; rodilo se je
51,5 odstotka dečkov in 48,5
odstotka deklic; 8 je bilo
dvojčkov. Tudi začetek letošnjega leta je bil obetaven: januarja se je rodilo 148 otrok,
lani v istem času 128 otrok.
"Vse več staršev se odloča za
rojstvo prvorojenca, večje je
tudi število sorojencev, poleg tega tudi v bolnišnici
bolj sistematično pristopamo k bodočim staršem z individualno obravnavo, predvsem s sistematično uvedbo
lajšanja porodne bolečine,"
je povedala direktorica Bolnišnice za ginekologijo in
porodništvo (BGP) Kranj

Andreja Cerkvenik Škafar ob mamici Mateji Čibašek in
njeni hčerkici Zali. Presrečna mamica je povedala: "Zala je
moj tretji otrok, starejša Petja in Tim sta se sestrice zelo
razveselila. Pohvaliti moram tudi prijazno osebje bolnišnice."
Andreja Cerkvenik Škafar,
dr. med.
Leta 2007 se je za lajšanje porodne bolečine odločilo 17,6
odstotka porodnic, leta 2008
že 25,2 odstotka. "Največ porodnic se odloči za lajšanje

porodnih bolečin s pomočjo
Ultive. To je kratko delujoči
remifentanil, ki se hitro razgrajuje, se ne kopiči v telesu
in zato ne vpliva na otroka.
Porodnica si sama preko žilnega pristopa, povezanega s

PCA črpalko, s pritiskom na
gumb ob začetku popadka
sprosti za njo določen odmerek zdravila. To poteka pod
strogim nadzorom babice,
porodničarja, anesteziologa
in anestezijske sestre. Zlati
standard lajšanja porodne bolečine pa ostaja epiduralna
analgezija. Redkeje se uporabljajo še druge metode lajšanja bolečin, kot so elektrostimulatorji, akupunktura in
hipnoza," je povedala Škafarjeva in dodala, da je v 36. tednu nosečnosti obvezen posvet glede izbire metode lajšanja porodne bolečine. "Večina mamic, ki ne morejo roditi po naravni poti, je do sedaj pogrešalo trenutek, ko so
prvič zaslišale jok pravkar rojenega otroka. V zadnjih letih
ob načrtovanih carskih rezih
lahko mamice doživijo s pomočjo spinalne analgezije
tudi ta trenutek," je povedala
sogovornica. Vse več je tudi
parov, ki se odločajo za sobivanje partnerja (proti doplačilu) v porodnišnici po rojstvu
otroka.

Zofija Bregar: "Število rojstev raste. Po moje
zato, ker imajo danes družine z otroki malo
boljšo perspektivo za življenje. Prav je, da je več
otrok v družini."

Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Foto: Tina Dokl

Januarja lani se je v kranjski porodnišnici rodilo 128 otrok, letos januarja 148. Vse več je parov, ki se
odločajo za sobivanje partnerja v porodnišnici po rojstvu otroka.

Foto: Tina Dokl

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Mnenja občinskih svetnikov

Sanja Dragojevič: "Več je rojstev, ker je tudi več
ugodnosti za družine, kot je pomoč pri pridobivanju stanovanja. Če je več otrok v družini, ima
na primer drugi otrok brezplačen vrtec ..." S. K.
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Oskrbovana stanovanja so arhitektonsko prilagojena gibalno oviranim osebam. Namenjena
so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje. V njih je
stanovalcem omogočena pomoč pri gospodinjstvu in osebni negi. Opremljena so s klicno napravo za klic v sili 24 ur na dan. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja je lastnik 105 oskrbovanih najemnih stanovanj po različnih krajih Slovenije.

Oskrbovana
najemna
stanovanja KranjPlanina jug

V Kranju na lokaciji Planina jug, v bližini
Doma upokojencev Kranj, je v gradnji objekt
s 30 oskrbovanimi najemnimi stanovanji. V
objektu, ki bo obsegal klet, pritličje, dve nadstropji in mansardo (K+P+N+M), bo na voljo:
■ 17 enosobnih stanovanj (1x 34 m2,
14x38 m2 in 2 x 49 m2) in
■ 13 dvosobnih stanovanj (52-56 m2)
Objekt je v gradnji, zato so možna kasnejša
manjša odstopanja od navedenih površin.
V kleti bo najemnikom namenjenih 14 parkirnih mest, od tega štiri za invalide, in shrambe. Objekt ima dva vhoda in stopnišči, ki sta
v pritličju povezani s hodnikom do skupnih
prostorov za druženje. V pritličju bo tudi ko-

www.gorenjskiglas.si

Informacije:
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d. o. o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300 88 11,
spletna stran: www.ns-piz.si

naročanje: telefon: 04 201 42 41
e-pošta: narocnine@g-glas.si

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

lesarnica. Klet, pritličje, dve nadstropji in
mansardo povezuje dvigalo. Pred objektom
bo za najemnike in njihove obiskovalce na
voljo 16 zunanjih parkirnih mest.
Stanovanja bodo imela opremljeno kuhinjo
(kuhinjski elementi, hladilnik z ločenim zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča)
in kopalnico (arhitektonsko prilagojena bivalno oviranim osebam), druge prostore pa
si bo vsak najemnik uredil po svojem okusu. Stanovanja v pritličju in dveh nadstropjih bodo imela ložo, stanovanja v mansardi
pa teraso. V vsakem stanovanju bo narejena predpriprava za klimatsko napravo, nameščene bodo tudi naprave za klic v sili 24
ur na dan - storitev klica v sili bo zagotavljal
Dom upokojencev Kranj. Stanovanja bodo
vseljiva predvidoma konec oktobra
2009.
Najemnina in stroški
Mesečna najemnina je oblikovana v višini
6,95 EUR/m2 in bo znašala za:
■ enosobno stanovanje (38 m2) približno
265,00 EUR in za
■ dvosobno stanovanje (52 m2) približno
360,00 EUR.

27.02.2009

Cene in površine so informativne. V najemnini
niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo in vodo, RTV prispevek,
skupni obratovalni stroški hiše, stroški storitev osnovne in socialne oskrbe ter stroški
za celodnevno telefonsko nujno pomoč
(klic v sili) in morebitni drugi stroški v zvezi
z uporabo stanovanja.
Na razpisu za najem lahko sodelujejo
osebe, ki so državljani Republike Slovenije, so starejši od 65 let, jim psihofizične
sposobnosti omogočajo samostojno bivanje ter so zmožni plačevati najemnino in
druge stroške, ki so vezani na najem stanovanja.
Vloge za najem bo Nepremičninski
sklad zbiral z javnim razpisom, ki bo
objavljen aprila 2009 na spletni strani
www.ns-piz.si. Informacija o začetku razpisa bo objavljena tudi v Gorenjskem glasu in
reviji Vzajemnost.
Po telefonu 01/300 88 11 nam lahko sporočite vaše podatke in ob izidu razpisa vam
bomo poslali dokumente za prijavo.
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Pogovor

Uspešno delo
upravne enote

Kranj

Visok jubilej gasilcev s Primskovega

Zaposleni pri Upravni enoti Kranj so se v minulem letu razveselili nadpovprečne ocene strank, veliko
pa je k temu prispevalo dejstvo, da celotno poslovanje od lani poteka na enem mestu. Spomladi še
selitev Izpitnega centra.
jemna pisarna. To za stranke pomeni, da lahko večino
svojih storitev opravijo v pritličju, tik ob vhodu v stavbo.
Samo za boljšo predstavo
bralcem naj povem, da to
pomeni kakšnih 70 tisoč
strank na leto, ki imajo sedaj na voljo dostopne in hitre storitve. Hkrati ob preselitvi smo v pritličju vzpostavili tudi dve jutranji okenci,
ki sta za stranke odprti že od
7. ure naprej. Tako lahko
stranke, ki bi rade vložile
kakšno vlogo, dobile kak dokument ali potrdilo, to storijo še pred svojo službo. Vse
te izboljšave se seveda kažejo tudi pri letni oceni zadovoljstva, ki jo stranke namenijo upravni enoti. Dejstvo
je, da so nas stranke v preteklem letu znova ocenile z
oceno, ki je nad povprečjem
slovenskih upravnih enot - v
preteklem letu je ocena v
Kranju znašala 4,69."

Vilma Stanovnik
Kranj - Minulo leto so na
Upravi enoti Kranj dosegli
kar nekaj presežkov, predvsem o novostih pa sva se
pogovarjali z načelnico Olgo
Jambrek.
Ali lahko predstavite delo
Upravne enote Kranj v minulem letu?
"Upravna enota pokriva
ozemlje šestih občin, delo je
organizirano v treh oddelkih, na njenem območju deluje tudi pet krajevnih uradov ter Izpitni center Kranj.
Storitve nudimo približno
77 tisoč prebivalcem. Zaposleni smo lani rešili 25.948
upravnih postopkov, kar je
nekaj manj kot leto poprej.
Velika večina, kar 99,4 odstotka zadev, je bila rešenih
v zakonitem roku. Podrobnejši pregled strukture rešenih zadev pa kaže, da se je
bistveno povečalo število zahtevnejših postopkov, nekoliko manj pa je bilo povpraševanja po dokumentih. Zaposleni na upravni enoti so
poleg upravnih postopkov
opravili tudi 118.517 drugih
upravnih nalog, kot so overitve, izdaja vseh vrst potrdil, prijave prebivališča, delovne knjižice, sklepanje zakonskih zveze, ipd. Upravna
enota tudi uspešno zaključuje informatizacijo matičnega registra, v letu 2008
smo vnesli okrog 30 tisoč
matičnih dejstev, skupno je
vnesenih že skoraj 102 tisoč
dejstev, to je približno 93
odstotkov vseh matičnih
dejstev. Upravna enota bo
predvidoma v prvi polovici
tega leta projekt uspešno zaključila. Največji porast zadev, približno 50 odstotkov,
beležimo na področju tujcev. Na področju izdaje dovoljenja za začasno prebivanje tujca je bilo izdanih
3.688 upravnih zadev. Prav
tako se je povečalo tudi število izdanih dovoljenj za
stalno prebivanje tujca, kar
157, kar je spet za polovico
več od preteklega leta."
Koliko je zaposlenih in kakšna je njihova izobrazba?
"Upravna enota Kranj je
tretja največja upravna enota v Sloveniji, takoj za Ljubljano in Mariborom. Trenutno je na upravni enoti zaposlenih 95 uslužbencev. Svojo organizacijo smo v zadnjih treh letih maksimalno
prilagodili, tako da se lahko
kljub 8-odstotnemu zmanjšanju števila zaposlenih
uspešno in pravočasno odzi-

Načelnica upravne enote Kranj Olga Jambrek I Foto: Gorazd Kavčič
vamo na vse novosti in zahteve strank. Tudi izobrazbena struktura uradnikov se
iz leta v leto izboljšuje. Kot
verjetno veste, je vlada že
pred leti sprejela sklep, da se
državnim uradnikom šolnin
ne plačuje več iz davkoplačevalskega denarja, zato je zelo
spodbuden podatek, da naši
uradniki pri pridobivanju dodatne izobrazbe na spijo,
temveč se izobražujejo "samoplačniško". V tem trenutku jih je na podiplomskem
študiju vsaj šest, kar nekaj pa
jih je podiplomski študij že
uspešno končalo. Dodatni
študij se nedvomno pozna
tudi pri kvaliteti dela uradnikov in njihovi širini pri reševanju problematike."
Kaj opažate glede števila porok in rojstev?
"Število porok se počasi, a
vztrajno povečuje. Iz leta
2007, ko jih je bilo 148, je v
letu 2008 številka narasla
na 157. Povečuje se tudi število porok zunaj uradnih
prostorov, v letu 2008 je
bilo teh 69. Večidel so bile
te poroke v Preddvoru in na
Brdu. Razveseljiv je tudi podatek, da v zadnjih letih spet
narašča število rojstev. Na
primer v letu 2007 se je rodilo 1373 novorojenčkov, v
preteklem letu pa že 1463."
Je delo ob sobotah na vaši
enoti smiselno?
"Meni osebno se zdi smiselno vse, kar je v korist stran-

kam. Ker smo velika upravna enota, lahko tem bolj rečemo, da so sobote smiselne, verjetno to za manjše
enote ni možno trditi. Drugo vprašanje pa je, v kolikšni meri je sobotno delo racionalno, saj imamo s sobotami kar precej fiksnih stroškov, ki jih ni mogoče
zmanjšati. Vse sobote smo
delali z minimalnim številom zaposlenih. V povprečju smo beležili 60 strank
na vsako soboto, zelo hitro
se je tudi izkazalo, da je največje povpraševanje po hitrih postopkih, se pravi po
raznih dokumentih. V upravni enoti se nagibamo k
temu, da vsaj v večjih mestih ta način dela ohranimo.
Vem pa, da je ministrstvo
za javno upravo opravilo temeljito analizo sobotnega
dela in bo glede tega v kratkem sprejelo odločitve, kako
naprej."
Lani ste preselili večino oddelkov, letos nameravate
preseliti še izpitni center. So
stranke s tem zadovoljne?
"Osebno sem zelo zadovoljna, ker smo z Mestno občino Kranj končno med seboj
uspešno zamenjali poslovne
prostore, tako da sedaj poteka celotno poslovanje upravne enote v starem, prenovljenem delu stavbe. Lani
smo izvedli obnovo celotnega pritličja, kamor sta se
preselila oddelek za upravne notranje zadeve in spre-

Kakšne načrte imate za naprej?
"V spomladanskem času bo
upravna enota dokončala selitev, saj se bo v stavbo
mestne občine preselil tudi
Izpitni center Kranj. Tako
bomo res zaokrožili izvajanje vseh storitev na eni lokaciji. Upam tudi, da bomo
skupaj z mestno občino uredili avlo, da bo po videzu
vsaj približno primerljiva z
avlami drugih mestnih občin. Predvidoma spomladi
nas čaka tudi akcija izdaje
novih vozniških dovoljenj,
prav tako pa tudi dokončanje zadnjih denacionalizacijskih zadev, kjer imamo
od vloženih 1549 zadev pravnomočno rešenih 98,06
odstotka zadev, v tekočem
reševanju ostaja le še 28
postopkov. Poudariti je treba, da je odlično delo upravne enote rezultat prizadevanja vseh zaposlenih.
Upravna enota se je s svojim kvalitetnim delom že
premaknila iz sivega povprečja med bolje delujoče
upravne enote in je že na
marsikaterem področju dela
za zgled drugim. Osnovno
vprašanje, ki se mi poraja
zadnje čase, pa je, kako dolgo bodo lahko uradniki, tudi
ob sedanjem zmanjševanju
njihovih pravic in obenem
povečanem obsegu dela,
opravljali svoje delo kvalitetno, ljubeznivo in z veseljem. Mislim, da smo na
meji, ko ob nedvomno doseženem visokem nivoju kvalitete storitev, uradnikom
nimamo ponuditi veliko
spodbudnega."

Član PGD Kranj-Primskovo Primož Štraus je pokazal svojo
zbirko gasilskih našitkov iz številnih držav. I Foto: Janko Zupan
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) KranjPrimskovo so imeli pred kratkim občni zbor, ki se ga je udeležilo 78 članov. "Pregledali smo opravljeno delo in potrdili
aktivnosti ob letošnjem jubileju; praznovali bomo 130-letnico gasilstva v Kranju in s tem PGD Kranj-Primskovo. Januarja je naše društvo organiziralo 3. tradicionalni veleslalom
Gasilske zveze Mestne občine Kranj, čakajo nas še Florjanova maša v začetku maja, srečanje veteranov, udeležba na
tekmovanjih ter v drugi polovici junija praznovanje visoke
obletnice z gasilsko parado in veselico v družbi Čukov in
Fantov z vasi. Zbiramo tudi prispevke za nov avto," je povedal Janko Zupan iz PGD Kranj-Primskovo. S. K.

Kranj

Kulturni večer z Vesno Pernarčič Žunić

Ob slovenskem kulturnem prazniku so v prostorih ekonomsko-trgovske šole pripravili srečanje z igralko kranjskega
Prešernovega gledališča Vesno Pernarčič Žunić. Za glasbeni
uvod je poskrbel Marko Kern, Alma Avdić pa je na kratko
predstavila življenje in dosedanje delo gostje. Sledil je pogovor z Vesno Pernarčič Žunić, ki sta ga vodila Andrej Česen
in Polona Tomac Stanojev. Večer so zaokrožili z njenim šaljivim recitalom Prešernove Nezakonske matere, za konec
pa je Vesna Pernarčič Žunić ob klavirski spremljavi pianista
Davorja Hercega zapela še tri skladbe iz muzikalov Piaf,
Edith Piaf in Greva se Ježka. M. R.

Zimsko veselje v Besnici
Tudi bo zaslugi umetnega snega so, po dveh sušnih letih,
letos prvič odprli smučišče Pungart v Besnici. Smučišče je
izredno primerno za učenje začetnikov in otrok do starosti
12 let. Na smučišču je trenutno okoli 45 centimetrov umetnega snega in do 10 centimetrov naravnega snega. Možna
pa sta tudi sankanje in tek na smučeh. E. K.
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Od kod diši
naročnine

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

Gorenjci cenimo ribje jedi
Ribje jedi postajajo vse bolj popularne, Gorenjci pa že dolgo ne prisegamo zgolj na sladkovodne ribe,
ampak imamo radi tudi morske ribe, školjke in še posebej mehkužce.

Dvorje 46/b, Cerklje
Delovni čas:
pon. - tor.: zaprto
sre. - sob.: 11:00 - 22:00
ned.: 11:00 -16:00
tel.: 04/252 16 34, 041/808 505

Od smučišča Krvavec smo oddaljeni 2 minuti.
Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu (hladne predjedi,
domače jedi, vse vrste zrezkov, ribje jedi, solate in sladice).
Po 11. uri vam ponudimo tudi malice in kosila od 12. - 16. ure.
Sprejemamo rezervacije za večje skupine (ohceti, obletnice, sedmine ...)

Pravijo, da je kuhanje umetnost, vsaj toliko, kot je
kuharjev, pa naj bi bilo tudi
receptov za različne jedi. Pri
tem tudi ribje jedi niso izjema, zanje pa velja, da so
primerne prav ob vsaki priložnosti, tudi ob najbolj
slavnostnih trenutkih. Niso
redki, ki bi ribe večkrat imeli
na jedilniku, a je še vedno zakoreninjeno mišljenje, da je
priprava ribjih jedi komplicirana, da je treba dodati preveč različnih sestavin, pa
tudi, da je težko dobiti res dobre in sveže ribe. Večina
naštetega že kar nekaj časa ni
več res, saj je tudi ribje jedi
moč pripraviti hitro, zanje ne
potrebujemo veliko drugih
(in dragih) sestavin, okusne
pa so tako sveže kot globoko
zamrznjene
ribe
in
mehkužci oziroma morski
sadeži. Ribe lahko skuhamo,
poširamo, dušimo, kuhamo
v pari, pečemo v ponvi, pečici ali na žaru, lahko pa jih
tudi ocvremo.
Če se odločimo za pripravo
svežih rib, je treba biti pozoren že pri prodajalcu, saj

svežo ribo spoznamo po
bistrih, svetlih očeh, po svetlo rdečih, tesno prilegajočih
se škrgah ter bleščeči koži in
čvrstem mesu. Zato je najbolje, da se šele v ribarnici
odločimo, kakšne ribe bomo
kupili. Če imamo težave s
čiščenjem rib, je najbolje, da
se odločimo za že očiščene.
Mnogi, ki imamo radi tudi

Branko Korošec s. p., Dvorje 46/b, Cerklje

Pregovori o hrani in pijači
Najokusnejša je jed, ki jo ješ lačen. Etiopski
Srečnejši je tisti, ki bi jedel, pa nima, kakor tisti, ki ima,
pa ne more jesti. Nemški
Jed se mora prileči ne le želodcu, marveč tudi očem. Nemški
Hrana in ženske so brez okusa, če se ne okrasijo. Romunski
Dobra solata se pripravi tako, da jo zapravljivec polije z
oljem, skopuh s kisom, modrec posoli in norec zmeša.
Gruzinski
Jezerska cesta 4, Kranjt: 04 234 33 60,
e: prmaticku@siol.net, www.prmaticku.si

Juha stori sedem stvari: poteši lakoto, ugasi žejo, napolni
želodec, očisti zobe, prinese spanec, spodbudi prebavo in
pordi obraz. Italijanski
Kdor ne zna pripraviti ribe, naj jo speče. Italijanski
Najboljša je riba, ki ima glavo najdlje od repa. Italijanski
Kruha naj ostaja, mesa naj bo dovolj, vina naj ne manjka.
Španski

školjke, smo se že privadili,
da smo pozorni na to, da so
školjke pred uporabo trdno
zaprte, saj razprte lupine
pomenijo, da so mrtve in
zato neužitne. Če nismo
ravno spretni pri pripravi ribjih jedi, je še najbolje, da se
odločimo za zamrznjene, ki
so navadno že očiščene,
nekatere pa tudi že razrezane

in pripravljene za uporabo.
Seveda imamo možnost, da
obiščemo tudi katero od ribjih ali drugih restavracij, ki
ponujajo ribje jedi, saj je teh
tudi na Gorenjskem iz leta v
leto več. Seveda je skoraj obvezno, da si ribje dobrote
privoščimo vsaj na dopustu,
pa naj bo to na morju ali v
Bohinju.

RECEPTI
Koktajl z garnelami
Garnele so priljubljena predjed. Kupimo lahko očiščene ali
jih izluščimo iz lupin in oplaknemo. Dodamo šampinjone,
ki jih narežemo na tanke rezine. Limonin sok zmešamo s
soljo, poprom, sladkorjem in majonezo. Liste solate operemo in ter naložimo v čaše, nekaj pa jih razrežemo na
trakove ter pomešamo med šampinjone z omako ter vse
skupaj naložimo v čaše.

Ribja juha s krompirjem
Za ribjo juho s krompirjem potrebujemo sladkovodne ribe
(postrv, ostriž ...), krompir, čebulo ali por, lovorov list, sol,
maslo, beli poper in lonček kisle smetane. Količina je odvisna od tega, koliko nas bo jedlo in tudi, ali bo to glavna jed
ali predjed. Priprava ni zahtevna, saj najprej ribe očistimo,
operemo in jih narežemo na koščke. Krompir olupimo, umijemo in narežemo na kocke. Čebulo olupimo in narežemo
na obročke, očistimo tudi por in vse skupaj damo v veliko
posodo, s katero jed lahko postavimo tudi na mizo. Dodamo začimbe, koščke masla in zalijemo z vodo. Vse skupaj
kuhamo približno pol ure, nato dodamo še kislo smetano,
po okusu posolimo in popopramo. Za okusen obrok je dovolj že, če zraven postrežemo kruh.

Odprto: od 12. - 23. ure, nedelja in prazniki zaprto
Če se lačni peljete proti Škofji Loki
ali od tam in si zaželite spremembe,
naj vas na polovici poti v Retečah
premami kitajska kuhinja
v ZLATI RIBICI. Zgrešiti je ne morete,
z rdečimi lampioni vam odpira vrata
nedaleč stran od glavne ceste.

Bojan Globočnik, s. p.
Lahovče 11, 4207 Cerklje
tel.: 04/252 9090
Delovni čas: vsak dan od 12. - 23. ure

Naj vas iz široke ponudbe kitajskih specialitet spodbudimo k
pokušini z nekaj namigi: ● mongolsko meso ● raca na način osmih
zakladov ● slavna pekinška raca (najmanj za 4 osebe, naročiti jo je
treba vsaj en dan prej) ● kitajske juhe in zanimive predjedi ● jedi iz
vseh vrst mesa ● ribje jedi s škarpeno, kalamari, osliči, škampi
● pestra izbira vegetarijanskih jedi ● tofu - sojin sir - na različne
načine ● kitajske sladice ● kitajski aperitivi in kitajsko pivo ...
Urejeno parkirišče je zelo prostorno in dostopno tudi za invalide.
Kitajska restavracija ZLATA RIBICA je odprta vsak dan od 12.
do 22. ure, tudi ob nedeljah in praznikih.
Rezervacije sprejemamo po 12. uri vsak dan na
tel. št.: 04/502 1808. PRISRČNO VABLJENI!

ZHANG, d.o.o., Reteče 12, Škofja Loka

Picerija Botana se nahaja ob glavni cesti Domžale Kranj. Poleg raznovrstnih pic iz krušne peči
vam nudimo tudi solate in sladice. Ob
pizzeriji imamo urejeno otroško
igrišče, pokriti letni vrt in parkirišče.
Sprejemamo rezervacije do 30 oseb.
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Od kod diši

Pice, zrezki in krompir

mali oglasi

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

Včasih je veljalo, da brez mesa in krompirja ni pravega kosila, zadnja leta pa so se prehranjevalne
navade precej spremenile.

Pica je kraljica
Pica je bila nekoč jed revežev, pripravljali pa so jo večinoma iz testa in paradižnikove omake. Danes so pice
zelo različne, oblagamo jih
z najrazličnejšimi salamami in klobasami, z zelenjavo in celo sadjem. Večina
jih prisega na to, da na pici
mora biti sir, manjkati ne
smejo začimbe, kečap, pa

bližno 1 centimeter
od roba pekača
nenamazano.
Mlečna restavracija, Maistrov trg 13, 4000 Kranj, tel: 04/23 - 66 -179,
e-mail: mlecna@sumont.si, delovni čas: pon. - pet: 7.00 - 19.00,
sob: 7.00 - 13.00, ned. in prazniki: zaprto

Nudimo zajtrke, vsak dan sveže malice, jedi po naročilu,
solatne krožnike, domače sladice in sladoled, torte po
naročilu za vse priložnosti. Hrano in sladice vzamete
lahko tudi za domov.
Sprejemamo tudi rezervacije za rojstno - dnevne zabave,
popoldanska kosila in večerje za zaključene družbe.

Dnevno ponudbo malic lahko prejemate tudi na vaš
e-mail naslov, če nam ga posredujete!

”AZIJA”

pečico, ampak mora biti v toplem prostoru. Vzhajanega
damo na desko, ga na hitro
pognetemo, sploščimo in
položimo na namazan pekač ter ga s prsti potegnemo
do roba pekača. Pico obložimo tako, da testo ostane pri-

Navadno jo
najprej nama
žemo s paradižnikovo omako, nato položimo šunko in nazadnje sir.
Seveda pustimo domišljiji
prosto pot in dodamo vse, kar
imamo radi - od gobic, do jajc
... ter začimb, predvsem z origanom. Pico pečemo v zelo
vroči pečici in jo pri temperaturi 220 stopinj pečemo dobrih 20 minut.

Restavracija Tripič

Gosposvetska 1, 4000 Kranj
tel.: 04/202 7261

Delovni čas:
vsak dan od 12. do 23. ure
KITAJSKA RESTAVRACIJA
AZIJA - poleg avtobusne postaje v
Kranju vas vabi, da jih obiščete.

Hrana za domov po
naročilu na telefonski
številki 04/202 72 61.
Podjetjem za večja
naročila nudijo popust.

NOVO V PONUDBI:
Specialitete, kot sta mongolska
pečena raca in mongolsko pečeni
rezanci z govedino.
Kosilo za 4,90 evra, ki vam ga nudijo vsak
dan od ponedeljka do petka do 17. ure, razen
med prazniki. Za kosilo vam postrežejo kislopekočo juho ali solato ter glavno jed.

Hotel Creina, d.o.o.,
Koroška c. 5, Kranj
e: info@hotelcreina.si
t: 04 281 75 00

Triglavska cesta 13, 4264 Bohinjska Bistrica,
tel./fax.: 04 572 12 82 www.bohinj.si/tripic
stalna ponudba domačih bohinjskih
jedi: telečja obara z ajdovimi žganci,
ričet, vampi, bohinjski krapi s skuto in
proseno kašo, domača pečenica s
kislim zeljem in krvavica z repo,
pečenka s krompirjem, itd.
■ ugodni meniji, vegetarijanske jedi,
odlične pice, bohinjske postrvi, ...
■ v dveh restavracijah sprejmemo skupine do 150 oseb
na kosilo ali večerjo
■ parkirišče takoj ob hiši in dovolj veliko za avtobuse
■ dvoposteljne in povezane družinske sobe, nočitev z
zajtrkom, pol- ali polni penzion

Vabljeni v prenovljeni kavarno in restavracijo Hotela Creina,

Kristo Tripić, s.p.

Arvaj Anton s.p., Duplje 25, Kranj

■

Pr’ Krvin

Ljubljanska c. 16, 4000 Kranj,
tel.: 04/23-64-910 GSM: 041/608-265

malice, kosila,
nedeljska kosila,
jedi po naročilu.
Plaznik Matej, s. p.

Nudimo Vam:
malice, kosila,
večerje,
jedi po naročilu
sprejem večjih
skupin (ohceti,
prenočišča

Dora Jutovec, s.p.
Slap 12, 4290 Tržič
tel.: 04/59 22 060

Nudimo:

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

razne obletnice, ...)

srečanja nudimo tudi odlična kosila po konkurenčnih cenah.

Gostilna

GOSTILNA S PRENOČIŠČI LABORE
Erjavšek Zvone, s. p.
Slovenska c. 39, 4207 Cerklje,
tel.: 04 252 91 30

kjer vam poleg izvrstne kave in a la carte restavracije za poslovna

pečenice, krvavice, zelje, pražen krompir z ocvirki
■ pražena jetrca ■ nedeljska kosila (pečenke, zrezki, ...)
■

Sprejemamo
naročila
za zaključene
družbe.

Posebna ponudba:
❋ tržiške bržole ❋ svinjska ribica Krvin
❋ ajdova omleta z borovnicami
Odprto vsak dan, razen ponedeljka od 9. do 22. ure

Sumont d.o.o., mlakarjeva ulica 91b, Šenčur

tudi kisla smetana osveži
okus. Najbolj pomembno pa je, da nam uspe
narediti dobro testo. Za štiri osebe potrebujemo 40 dag
namenske
moke za
vzhajano
testo, 2
dag svež e g a
kvasa, 2
žlici
olja,
ščepec
soli in
slaba 2
dl vode.
M o k o
vsujemo v
skledo, solimo, nato pa v
sredini naredimo jamico. Vanjo vlijemo malo
mlačne vode, v kateri
smo stopili kvas. Ko gnetemo, dolivamo olje in dodajamo vodo. Testo namreč
mora biti mehko. Nato ga
damo na desko in gnetemo,
dokler se ne loči od rok in
deske. Oblikujemo hlebček,
ga položimo v pomokano
skledo in pustimo, da vzhaja. Vzhajati ne sme prehitro, zato ga ne dajemo v

Huan Gong d.o.o., Gosposvetska 1, Kranj

Kljub temu da nas je vedno
več takšnih, ki se znamo
najesti tudi brez mesa, pa
mnogi še vedno prisegajo,
da brez vsaj koščka mesa ni
popolnega obroka. Tudi v
naših restavracijah in gostilnah opažajo, da mesni
obroki niso več edini, ki jih
strežejo. Zelo popularne so
postale zelenjavne jedi,
štruklji vseh vrst, vedno več
jih obožuje kitajske in mehiške restavracije. Kljub
vsemu pa slastna pečenka
in zrezki na vse načine še
vedno ostajajo tradicionalna
jed, pa tudi pražen krompir
še zdaleč ni prečrtan z domačih in gostilniških jedilnikov. Seveda ostaja dejstvo, da ni toliko pomembno, kaj si izberemo za pod
zob, kot to, kako je pripravljeno.
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Študentska
Letos Klub študentov Kranj pripravlja dve poslastici za "koncertofile". V četrtek, 23. julija, vas vabi na koncert Bruca
Springsteena - Working on a Dream Tour v italijanski Videm/Udine. Cena vstopnice na koncert bo 75 evrov za člane
KŠK, drugi pa se jim lahko pridružite za 85 evrov. V ceno
bosta vključena prevoz ter vstopnica za koncert v parterju.
Dober mesec kasneje, 31. avgusta, pa boste na isti lokaciji
poslušali skupino Coldplay na turneji Viva la Vida. Skupina je
v minulem letu igrala na Dunaju in vsi tisti, ki si koncerta niste
mogli ogledati, boste imeli priložnost, da si ga s KŠK-jem
privoščite za 60 evrov (člani KŠK) ter 70 evrov (drugi). Odhodi bodo v popoldanskih urah izpred vrtnega centra, ker pa je
do takrat še kar nekaj časa, se lahko za več informacij obrnete
na koncerti@ksk.si ali 031/487 809 (Miha), prijavite pa se
lahko na info točki na Gregorčičevi 6 (pri Down Townu).

Foto: Bojan Okorn

OpenLab - zatočišče kranjskih
tehnoloških entuziastov

V Kranju je pred kratkim zaživel OpenLab, projekt sodelovanja
in širjenja inovativnih idej ter prenosa znanja s podporo Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (LTFE). V prostorih, ki se nahajajo v rumenem
trojčku ob Gimnaziji Kranj, so svoje zatočišče že našli Tehnološki večeri, barviti prostori OpenLaba pa bodo v prihodnje gostili delavnice, poletne šole in tečaje, skupni temi vseh dejavnosti pa naj bi bili navdušenje in razmišljanje o reševanju vsakovrstnih težav s pomočjo modernih tehnologij. "Cilji so ambiciozni - postati kranjska Kiberpipa oziroma tak program celo
nadgraditi, glavno vodilo pa je navduševanje mladih za udejstvovanje in študij na področjih naravoslovja. Program OpenLaba se bo nadgrajeval postopoma, trenutno v prostorih potekajo Tehnološki večeri, kmalu prihajajo delavnice za Zoisove
štipendiste, natečaji za inovativne ideje in kasneje tudi poletna
šola. Področja, ki jih bomo pokrivali, so v glavnem tehnična,
zagovarjamo pa interdisciplinarnost, tako da smo odprti tudi
za nove ideje - recimo za povezovanje tehnologije z umetnostjo, kot je praksa v tujini. Organizacija je sicer odprta in fleksibilna, ekipa se širi, zato k sodelovanju vabimo vse s svežimi
idejami," je o viziji OpenLaba spregovoril Lovro Žitnik, koordinator OpenLaba, ki ga sicer vodi Janez Bešter. Več o dejavnostih OpenLaba lahko poiščete na www.openlab.si.

Darilce ob dnevu žena

Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, Kranj

Marca se bo na resorju sociala marsikaj dogajalo. Prvi torek
marca bo minil v znamenju zbiralne akcije starega papirja.
Po papir pridemo na dom, vse, kar morate storiti, je, da pokličete na Klub študentov Kranj ali pošljete sporočilo na sociala@ksk.si. Le teden kasneje, ob 18. uri, bo v konferenčni
dvorani Gimnazije Kranj o raku na dojkah predavala Mojca
Senčar iz združenja Europa Donna. V četrtek, 12. marca, bodo
aktivisti resorja za socialo na Maistrovem trgu postavili stojnico ob svetovnem dnevu ledvičnih bolnikov. Že dan pred dnevom žena, torej 7. marca, se bo Klub študentov Kranj spomnil
vseh žena in jim na stojnici na Maistrovem trgu poklonil darilo ob njihovem prazniku. T. P.

Za "modre" zagotovo
modra odločitev študentov
Maja Kalan
Neodvisna študentska mreža (NŠM) bo, vsaj po neuradnih volilnih rezultatih, ki
so bili na voljo v času pisanja članka, naslednji dve leti
vladala Študentski organizaciji Univerze (ŠOU) v Ljubljani. Po nadomestnih volitvah, ki naj bi odpravile nepravilnosti na oktobrskih volitvah v upravne odbore visokošolskih zavodov ter študentski zbor ŠOU v Ljubljani, je namreč NŠM ali popularno "modri" dobila osem
sedežev v zboru, kar ji ob
obstoječih 15 prinaša večino
s 23 sedeži. Samostojna akademska skupina (SAS) ali
popularno "oranžni" so na
nadomestnih volitvah dobili
dva poslanca, medtem ko
dva ostajata neopredeljena,
saj ne pripadata nobeni od
skupin. Šele na konstitutivni seji bo jasno, koliko poslancev je podprlo katero izmed opcij.
"V primeru, da bo za predsednika študentskega zbora
izvoljen naš kandidat, bomo
sestavili novo študentsko
vlado in v prihodnjem mandatu delali v prid vseh študentov," je za STA povedala
Jelena Štrbac, predstavnica
NŠM. Matej Poklukar iz
SAS, ki je bil izvoljen tudi že
za predsednika ŠOU v Ljub-

ljani, a je bila njegova izvolitev jeseni zaradi premajhnega številka študentskih poslancev v zboru nelegitimna, meni, da še ni čas, ko bi
govorili o gotovi "modri"
prevladi na ŠOU. "Niso vsi
študentski poslanci, ki niso
v SAS, pri NŠM, saj je nekaj
neopredeljenih," je opozoril
Poklukar. Uradne rezultate
volitev lahko pričakujemo v
štirinajstih dneh, saj imajo
kandidati pred tem čas za
pritožbe. Vsaj eno bo vložil
SAS, saj so kandidati NŠM
na Fakulteti za upravo delili
promocijski material v obliki majic, šalov ter kozarcev,
kar po mnenju predstavnikov SAS ni v skladu s pravilnikom o volitvah.
Nadomestne volitve na sedmih fakultetah je sicer
spremljalo 23 opazovalcev,
ki jih je izbrala nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Kot so
sporočili iz ŠOS, bodo pisna
poročila opazovalcev poleg
poročil članov nadzorne komisije o ustreznosti vseh volilnih postopkov osnova za
podajo mnenja o zagotovitvi
demokratičnosti ŠOU v
Ljubljani, ki jo ŠOS zahteva
kot pogoj za ponoven vpis
med svoje organizacijske
oblike in posledično odmrznitev dotoka finančnih sredstev.

Foto: Samo Bešlagič

KŠK do svetovnih zvezd

ŠOS pa je bila v zadnjem
mesecu tarča obtožb v anonimki, ki predsedniku ŠOS
Danijelu Bandlju očita uporabo dvojnih meril. V anonimki pošiljatelji namreč
naštevajo številne domnevne nepravilnosti, ki so se
zgodile v času volitev na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP)
leta 2007. Pisci Bandlja povezujejo s skupino NŠM in
mu očitajo nelegitimnost izvolitve na čelo ŠOUP pred
dvema letoma. Bandelj je
pismo označil za predvolilni
politični konstrukt pred nadomestnimi volitvami v
ŠOU Ljubljana, volitve v
ŠOUP pa so bile po njegovem mnenju demokratične
in nesporne, saj jih je za

take označila tudi nadzorna
komisija ŠOS.
Kljub sklepu komisije, da so
bile volitve na ŠOUP regularne, pa je bilo v poročilu
enega od članov nadzorne
komisije zapisan, da je med
potekom volitev prišlo do
določenih kršitev, ki so v
precejšnji meri vplivale na
potek in zaključek volitev.
Zapisno je tudi, da bi morala nadzorna komisija ŠOS
sprejeti odločitve v zvezi s
temi kršitvami, vendar se to
ni zgodilo.
Ob naslednji izdaji Kranjskega glasa verjetno lahko
pričakujemo novo vodstvo
ŠOU v Ljubljani ter odločitev ŠOS, ali bo organizacijo
spet uvrstila na seznam
organizacijskih oblik.

Sposobni in učeni ali Optimizem
Nace Fock
Nekatere reči so med študijem kristalno jasne. Da na
izpitu iz rimskega prava velika večina pogrne, da so pri
sociologiji spola že štirinajst
let enake izpitne pole, da je
analiza v prvem letniku matematike najtežji izpit, da je
zdravniški pregled pogoj za
drugi letnik, da je za vpis na
študij psihologije potrebno
najvišje število točk, da se
pripovedništvo 18. stoletja
vedno pojavi na diplomskem izpitu iz francoske
književnosti in da je obisk
vaj ter seminarjev obvezen,
obisk predavanj pa ne.
Enako samoumevno je tudi,
da znajo študentje medicine
sredi noči odrecitirati kosti
in koščice v nogi, da znajo
anglisti na pamet spisek nepravilnih glagolov (tudi v
Morsejevi abecedi, če je
nuja), da stresejo pravniki iz
rokava vso najnovejšo zakonodajo tako dobro, kot slavisti Krst pri Savici, da lahko
matematiki integrirajo ter
odvajajo z zavezanimi rokami in da lahko kemiki v vsakem trenutku zimprovizirajo manjšo eksplozijo.
Ko si ljudje enkrat opomorejo od absolventskega izleta
in lepo vezane diplome ter
kot strokovnjaki (z malo sreče) odkorakajo v službe, se

lahko pohvalijo z odlično teoretično podlago. Torej psihologinje, ki so pridno absolvirale (kot so se bile že
poprej pripravljale na bleščečo maturo, ki jim je omogočila ta elitni študij) neslutene količine tinte in papirja, zdravnice, ki so izpolnile
ambicije svojih staršev, pravniki, ki so prevzeli očetovo
pisarno, učiteljice, ki so se
vedno odlično odrezale pri
pripravi pedagoških seminarjev ter didaktičnega materiala, novinarji ali novinarke, ki so se neštetokrat izkazali za odlične poznavalce
vsega (in ničesar), kulturni
sociologi, ki so diplomirali
iz strpnosti, pluralnosti ter
multikulturnosti - vsi ti ljudje se nenazadnje le podajo
na bojišče.
Logično sklepanje, kot lahko
opazimo, prednjači: odličnjak na maturi z bleščečim
povprečjem na fakulteti in z
zavidanja vredno biografijo
je le stežka lahko slaba izbira. Kot je tudi urejena, organizirana in vedno točna diplomantka medicine pravi
model zdravnice. In pohlevno, prijazno ter neproblematično bitje brez osebnosti
je kot nalašč za petindvajset
podivjanih petošolcev. Vsota
točk, ki si jih je na novo zaposleni delavec nabral med
šolanjem, in odlična uskla-

jenost z razdelano metodologijo dela ali pa poznavanje
členov, odstavkov ter točk
tega ali onega kupa papirja
namreč govorijo zase.
Težave običajno nastanejo
šele kasneje, ob fenomenu,
ki si ga bom dovolil poimenovati "subjektivni presežek
delovne sile": presežek poklicev, kot so zdravniki za
zdrave, psihologi za ljudi
brez težav, učitelji za tiste,
ki že vse znajo, novinarji za
nepismene, pravniki za
štempljanje papirja, statiki
za brezzračni prostor, prevajalci za mehiške nadaljevanke in kulturologi za vsakogar. Ne le, da cel kup ljudi
ne ve natanko, kaj ima njihov študij opraviti z življenjem, v katerega so padli,
problem je tudi odsotnost
esencialnih prvin "savoirfaire", ki jih univerzitetni
študij pri nas (še) ne nudi.
Na primer osnovni bonton,
pravila oblačenja, uporaba
jedilnega pribora na službenih kosilih, pozdravljanje,
naslavljanje in telefoniranje.
Sledi še funkcionalna pismenost, ki sestoji iz izpolnjevanja vpisnih obrazcev,
pisanja CV-ja, prošenj, prijavnic, čestitk in sožalij.
Žal se pristojni zbudijo šele,
ko nekdo umre, ker njegova
bolezen ni sledila standardnemu razvoju (ki je pač nor-

ma, saj se to uči na fakulteti) ali pa, ker je prišel brez
napotnice. In pravniki ter
varuhi človekovih pravic, ko
grdi tisk krši zasebnost in
objavi ime še ne pravnomočno kaznovanega posiljevalca lastne hčere. Pa širša
javnost, ko zastara primer
dvestotih ogoljufanih upnikov, med katerimi sta bila
slučajno dva zmerno do pretežno pomembna krovna
člana naše družbe (beri:
svinjsko bogata). Ali pa morda, ko je nujno potrebno
preusmeriti pozornost, kar
je s pomočjo medijev (sic)
otročje lahko.
Tedaj smo zgroženi; sledijo
polemike, krizni štabi in
Trenja: zakaj? Odgovor je pa
vendarle na dlani. Izpit iz
vzporednih vezij je hudo težak, kot tudi oni iz klinične
psihologije ali anatomije.
Brez laboratorijskih vaj vas
ne spustijo na izpit. Brez seminarja iz novejše zgodovine
tudi ne. Diplomirati je treba
na pravni fakulteti, na medicini, na filozofski fakulteti
(tako na psihologiji kot na slavistki in na zgodovini), na
gradbeništvu, na FDV-ju in
celo na kranjski Sorboni. Za
zdravo pamet pa ni potrebno
imeti niti frekvence vpisane,
kaj šele, da bi ob koncu
zadnjega semestra pisali čisto
mali, majceni kolokvij ...
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Vse se začne s prvo črto

Stražiška Svoboda pela v Vrbi

V prostorih Mestne občine Kranj je na ogled razstava likovnih del akademskega slikarja Franca Vozla.
Čaka ga bogato razstavno leto in jeseni izid njegove monografije.
Igor Kavčič
Vidim, da ste sredi dela.
Mar slikarji ne poznate tako
imenovanega zimskega zatišja?
"Februar je za slikarje mogoče res nekoliko bolj pust
mesec, pa vendar odvisno
od načrtov, ki jih imaš za
ostali del leta. Sam pripravljam slike za naslednje razstave. Predvsem sem se ta
čas posvetil figuraliki in nekoliko manj tihožitjem. V
aprilu pripravljam naslednjo razstavo na Primorskem, hkrati pa odbiram
tudi slike, ki jih bom predstavil jeseni v svoji monografiji."
V tem delu Slovenije ste bili
doslej manj prisotni ...
"Se mi zdi, da res. V galerijah na slovenski obali sem
bil doslej zelo malo prisoten. Tokrat so me povabili v
galerijo Insula v Izoli, kjer
bom na željo njihovega kustosa predstavil predvsem figuraliko in moja bolj angažirana platna, tako starejšega datuma kot najnovejša
dela."
Tudi na trenutno aktualni
razstavi v galeriji občine
Kranj ste na ogled postavili
svoje razpoznavne motive,
ob aktih tudi tihožitja, tako
malih kot velikih formatov ...
"V dogovoru z občino sem
se odločil, da v njihovih
prostorih za slovenski kulturni praznik na neki način
začnem z mojimi letošnjimi
razstavami. Tudi v Kranju,
saj za jesen v sodelovanju z
Gorenjskim muzejem pripravljam širšo postavitev v
galerijah Mestne hiše, Prešernove hiše in v Mali galeriji Likovnega društva Kranj.
V istih galerijah sem zadnjič
razstavljal pred dvanajstimi
leti, v letih do danes sem naslikal še mnogo novih del, ki
bi jih rad pokazal someščanom."
Ko gledam vaša dela, predvsem akte, se držite rdeče
niti, ki jo razvijate naprej že
vse od zaključka akademije
... Želja po iskanju novih rešitev ne pojenja?
"Na začetku sem na neki način figuro razkrojil in jo potem v vseh naslednjih obdobjih sestavljal skupaj. Sicer
pa, problemi se poglabljajo z
delom. Z vsako novo sliko
jih vedno znova rešuješ, se
pri tem izpopolnjuješ na
podlagi svojih izkušenj in z
željo po novem odkrivanju.
Ne le jaz, mislim, da mora
vsak likovnik vztrajati na
svoji poti in to razvijati do
nekega nivoja. Če ves čas iščeš samega sebe, si vedno
na začetku nečesa.
Sam vztrajam na svoji poti,
ne glede na situacije, s kateri-

Člani Mešanega pevskega zbora Svoboda iz Stražišča so
v cerkvi sv. Marka obkrožili predsednika države dr. Danila
Türka. I Foto: Gorazd Kavčič

Akademski slikar Franc Vozel v galeriji svojih najnovejših slikarskih platen I Foto: Gorazd Kavčič
mi se v življenju soočam.
Imel sem srečo, da sem na
akademiji še imel profesorje
starejše generacije, ki so me
učili samokritičnosti pri delu
in iskanja mehanizmov, ki
odpirajo nove možnosti za
razvoj in nova znanja."
Položaji figur na vaših slikah, na katere gledate iz
zelo neobičajnih zornih kotov, ne igrajo na karto všečnosti na vsak način. Povedati želite še nekaj drugega?
"Bolj kot všečnost me zanima duševno stanje, ki ga
tudi s svojo umestitvijo na
sliko izraža figura, naj bo to
moška ali ženska. Želim, da
ta energija deluje tudi na
razmišljanje gledalca, figura
namreč vselej izraža neko
razpoloženje, naj bo to veselje ali pa melanholijo in žalost. Osamljenost je na primer v današnjem času pogost pojav. Ko je človek
kljub materialnemu in informacijskemu obleganju
lahko sredi množice osamljen. Figure seveda odražajo
tudi moje razpoloženje med
slikanjem. Vibracije so lahko pozitivne ali pa negativne. Pri slikanju figure se
tudi osebno odprem, medtem ko je slikanje tihožitij
nekakšna igra ... Takrat sem
lahko bolj sproščen. Sicer
tudi tihožitja odražajo moje
razpoloženje, ampak precej
manj izrazito kot akti."
Tihožitja so mogoče tudi
bližja širšemu krogu ...
"Veliko ljudi se ne poglablja
v slike in želi imeti le sliko,
kot nekaj lepega, nekaj za
dekoracijo stanovanja, nekaj, kar mu bo dalo pozitivno energijo, optimizem ..."
Kar se tehnike tiče, ne odstopate od platen, risba, akvarel,
grafika vas ne pritegnejo?

"Nekaj časa me je zelo prevzemala risba, kar nekaj let
so me močno angažirale
študijske figuralne kompozicije. V zadnjih letih tudi
zaradi pomanjkanja časa slikam predvsem na platna. Z
grafiko sem pred leti poskusil, predvsem z litografijo, a
moram reči, da mi ni preveč
blizu. Sitotiski, ki bi jih potem multipliciral z različnimi dodatki, me ne zanimajo. Sem izrazit individualist
in me zanimajo predvsem
slike kot unikati. Seveda v
okviru mojega razpoznavnega likovnega rokopisa, a
vendarle vedno naprej."
Gospodarska kriza je pustila
pečat na vseh področjih,
strah nas je prihodnosti ...
Kakšen je zdaj odnos nekaterih velikih slovenskih firm
do likovne umetnosti, mislim predvsem na podjetja, ki
imajo lastne umetniške zbirke, med njimi so tudi vaša
dela?
"Mislim, da je kriza skozi
medije predstavljena preveč
alarmantno, kar ustvarja
neko pretirano nelagodje in
paniko. Seveda se moramo
zavedati krize in ukrepati,
pa vendar je vsako pretiravanje bolj v škodo kot ne. Tudi
ekonomisti razlagajo, da
mora denar krožiti, v nasprotnem primeru iz tega
res ne bo izpadlo nič dobrega. Za nas, likovnike, se kriza mogoče še bolj odraža kot
za koga drugega. Sliko kupiš
vedno na koncu, ko vse drugo že imaš. Tudi podjetja ne
investirajo več toliko v umetnost, kot so pred leti."
To, da slikar slika predvsem
iz svoje potrebe, ne le za
preživetje, se mi je vedno
zdela nekoliko obrabljena
fraza, pa vendarle nekaj najbrž obstaja, ki žene umetni-

ka naprej, ne glede na stanje
v družbi?
"Če je platno prazno, nimaš
nobenega problema, če po
njem potegneš črto, se začne problem in ta je tisti, ki
te žene naprej, da slikaš in
potem na neki način rešuješ
vsako sliko posebej. To je
preprosto način življenja.
Sam imam to prednost, da
imam likovni atelje doma,
tako da sem lahko vseskozi v
stiku s svojim delom. Ob nedeljah, praznikih, zjutraj,
zvečer ... vedno grem lahko
v atelje in si na drugi strani
vzamem prosti dan, kadar
želim. Seveda brez nekega
reda ne gre, kajti če odlagaš
delo, te ta čaka na drugem
koncu, dokler ga ne opraviš.
Seveda pa kot človek rasteš,
tvoj značaj se spreminja, kar
se na koncu odraža tudi v
tvojem delu."
Dejali ste, da pripravljate
tudi monografijo, je ta povezana tudi z jesensko veliko
razstavo v Kranju?
"Na tej razstavi želim monografijo tudi predstaviti. Ta
bo tudi najbolj obširna predstavitev mojega dela v knjižni obliko do sedaj. V njej
bom kronološko predstavil
moj že skoraj 30-letni opus,
namreč od leta 1981 pa do
danes. Ob kakih sto listih z
mojimi deli bo tu še nosilno
besedilo in pa odlomki zapisov različnih likovnih kritikov o mojem delu. Različni
pogledi na različna obdobja
mojega ustvarjanja. Zdelo
se mi je prav, da vsem tem
letom likovnega ustvarjanja
dodam še dokument v obliki
monografije, ki bo hkrati
tudi moja osebna izkaznica.
Po razstavi v Kranju sledi
prav tako obsežna razstava v
Slovenj Gradcu in v začetku
drugega leta v Mestni galeriji v Ljubljani."

Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku je Mešani
pevski zbor Svoboda Stražišče, ki je letos vstopil že v 57. leto
delovanja, nastopil v cerkvi sv. Marka v Vrbi. Zbor je pod
vodstvom zborovodkinje Nade Krajnčan zapel zanimiv
repertoar pesmi, med drugim domoljubne Slovenska dežela,
Rožmarin, Rož, Podjuna, Zila in Tiha luna, ki so jim sledile
priredbe Prešernovih pesmi Strunam, Luna sije, Soldaška,
navdušila pa je tudi Chopinova priredba Etude v E-duru.
Nastopu zbora je sledil cerkveni obred, ki ga je vodil tamkajšnji župnik Ciril Brglez, ki je nekdaj služboval v Stražišču, in
je bil posvečen dr. Francetu Prešernu. V tem delu je sodeloval Moški pevski zbor Šmartin. Tihi slovesnosti se je ob zaključku pridružil še predsednik države dr. Danilo Türk in
prisluhnil je besedam župnika o zgodovini cerkvice sv. Marka. Slovesnost se je končala z besedami predsednikove zahvale za prijetne trenutke in lepo petje. I. K.

Kolonija Jasna na gimnaziji
V avli Gimnazije Kranj se tudi letos s svojimi deli predstavljajo likovni ustvarjalci, udeleženci likovnega srečanja Jasna,
ki je lani poleti potekalo v Brjah pri Komnu. Sodelovalo je
šestnajst predvsem gorenjskih avtorjev in umetnostni zgodovinar dr. Damir Globočnik. S svojimi deli se tako gimnazijcem predstavljajo: Andreja Arbiter, Franc Bešter, Boleslav
Čeru, Igor Dolenc, Veno Dolenc, Marta Gašperlin, Damir
Globočnik, Edo Gregorič, Živko Kladnik, Vida Soklič, Negos
Stapanjan, Branko Škofic, Alojz Štirn, Slavica Štirn, Andrej
Štular, Jože Vogelnik in Ivan Žibert. Večina udeležencev je
slikarjev, zato med njihove osrednje likovne teme spadajo
kraški pejsaž, vaška veduta, arhitekturni in sakralni spomeniki ... Ob odprtju razstave so gimnazijci pripravili krajši kulturni program. I. K.
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Kranjske hokejistke v finalu lige DEBL

Foto: Tina Dokl

Letošnja sezona je najuspešnejša v zgodovini gorenjskega
ženskega hokeja, za to pa so poskrbele hokejistke kranjskega Merkur Triglava. Gorenjke namreč letos uspešno nastopajo v razširjeni avstrijski ligi DEBL, po kar šestnajstih tekmah pa so še vedno brez poraza! Potem ko so vse svoje nasprotnice ugnale v rednem delu, so še bolje zaigrale v polfinalu, kjer so se pomerile z ekipo Young Birds iz Kitzbühla.
Na domačem ledu so jih premagala kar s 7:0, v gosteh pa
so slavile s 4:1. Tako so si prislužile veliki finale, kdo pa bodo
njihove nasprotnice, pa bo jasno konec tedna. "Nič nas ne
more več ustaviti!" optimistično pravijo Triglavanke, ki se za
podporo zahvaljujejo svojim zvestim navijačem. V. S.

Hokejistke Merkurja Triglava so v polfinalu avstrijske lige
DEBL zanesljivo ugnale ekipo Young Birds iz Kitzbühla.

Reprezentanca
zamudila priložnost
Kranjčan Žiga Pavlin je bil med izbranci novega hokejskega selektorja Johna Harringtona, ki pa se jim na
kvalifikacijskem turnirju v Hannovru ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre prihodnje leto v Vancouvru.
Vilma Stanovnik
Slovenska hokejska reprezentanca, ki je v začetku
tega meseca nastopala na
kvalifikacijskem turnirju za
nastop na olimpijskih igrah
prihodnje leto v Vancouvru,
se je domov vrnila razočarana. Čeprav so upali in si želeli uvrstitve na olimpijski
turnir, so vse tri tekme izgubili. O nastopu v Nemčiji pa
tudi o njegovi dosedanji sezoni v dresu Tilie Olimpije
sva se po vrnitvi domov pogovarjala s 23-letnim branilcem Žigo Pavlinom, ki se je
hokejskih spretnosti učil v
dresu kranjskega Triglava.
Trenutno vaša sezona ne
zgleda obetavno, saj je
Olimpija že po rednem delu
izpadala iz lige EBEL, pa
tudi na olimpijskih kvalifikacijah z reprezentanco ni
šlo po načrtih. Kaj pa lahko
rečete o svoji igri?
"Če najprej pogledam nazaj
na tekme v ligi EBEL, zase
lahko rečem, da so za menoj
naporni meseci, v tem času
sem dobil ogromno izkušenj
in naredil pomemben korak
naprej. V zelenem dresu sem
dobil veliko priložnosti za
igro, igral sem tako z igral-

cem več kot igralcem manj
na ledu, skratka s svojo minutažo sem zelo zadovoljen.
Drugače pa je z ekipo, saj
nam letos ni uspelo priti v
nadaljevanje tekmovanja lige
EBEL in zadnje mesto na lestvici je po lanskem finalu
veliko razočaranje. Vendar se
zavedam, da so v športu
vzponi in padci."
Ali tudi v novi sezoni ostajate pri Olimpiji?
"Z Olimpijo imam podpisano pogodbo še za eno sezono, tako da zaenkrat ne razmišljam o čem drugem.
Vendar pa je do nove sezone
še nekaj časa in marsikaj se
še lahko zgodi."
Pred kratkim ste se vrnili
tudi s kvalifikacijskega turnirja, kjer se vam v Nemčiji
ni uspelo uvrstiti se na olimpijske igre leta 2010. Je bila
za vašo športno pot ta izkušnja pomembna?
"Za člansko hokejsko reprezentanco sem sicer zbral že
okoli dvajset nastopov, ta
turnir pa je bil zagotovo nekaj posebnega, saj sem si
resnično želel, da bi se uvrstili na olimpijske igre. Prav
ta velika želja vseh nas, ter
dejstvo, da so nam olimpij-

Kar 193 centimetrov visoki Kranjčan Žiga Pavlin je že pri 23
letih pomemben član ekipe Tilie Olimpije in naše hokejske
reprezentance. I Foto: Gorazd Kavčič
ske igre blizu in da imamo
priložnost, da se nanje uvrstimo prvič v zgodovini Slovenije, je bila za nas velik izziv. Žal smo bili na obeh prvih tekmah, tako z Avstrijo
kot Japonsko, za las prekratki. Ker pa sem še zadosti
mlad, upam, da nam bo
uspelo čez štiri leta."
Ob hokeju najbrž nimate
dosti prostega časa. Kako ga
izkoristite?

"Letos je bil moj hokejski
urnik res zelo natrpan, tekme v ligi EBEL so si sledile
druge za drugo. Tako sem
v prostem času večinoma
jedel, spal, nekaj malega
časa pa je ostalo tudi za dekle. K sreči se je moja Nina
v šestih letih, kolikor sva
skupaj, že privadila na življenje s hokejistom. Ker
študira medicino, morava
zelo uskladiti najina natrpana urnika."

Najljubše so mu domače tekme
Miha Hrobat, član Smučarskega kluba Triglav, je tudi na letošnjem največjem mednarodnem
smučarskem tekmovanju za mlade, 34. Pokalu Loka, v veleslalomu ugnal vse sotekmovalce in si
priboril zlato kolajno.
Vilma Stanovnik

www.gorenjskiglas.si

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

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Kranjčan Miha Hrobat je
kljub štirinajstim letom že
izkušen smučar, saj že vrsto
let nastopa na vseh domačih
tekmovanjih, tekmecem pa
pošteno meša štrene tudi na
mednarodnih tekmah otroških kategorij. Tako je že lani
zablestel na Pokalu Loka,
kjer je nastopil v kategoriji
mlajših dečkov ter osvojil zlati kolajni tako v slalomu kot
veleslalomu. Miha je letos
stopil stopničko naprej, saj
prvič nastopa v kategoriji starejših dečkov.
Kljub temu da je bil v kategoriji starejših dečkov na letošnjem Pokalu Loka med najmlajšimi tekmovalci, pa se je
na tekmi pogumno pognal
po težki progi. "Žal sem imel
v slalomu malo smole in sem
odstopil, v veleslalomu pa je
bila sreča na moji strani in
uspeli sta mi dve odlični vožnji. Proga je bila sicer ledena,
vendar dobro pripravljena,"
je po tekmovanju na Starem
vrhu prejšnji konec tedna po-

vedal simpatični Kranjčan
Miha Hrobat, ki so ga na tekmi spodbujali tudi domači.
"Kljub temu da imam sedaj
že kar nekaj izkušenj tudi iz
tekem v tujini, pa najraje nastopam doma. Tekme pred
domačimi gledalci so vedno
nekaj posebnega," je povedal
osmošolec OŠ Simona Jenka
Miha Hrobat, ki mu bo prva
velika zmaga v kategoriji starejših dečkov vedno ostala v
spominu. "Sem med mlajšimi tekmovalci v svoji kategoriji, zato je ta zmaga zame še
večjega pomena. Upam, da
mi bo šlo po načrtih, in da
bom tako ali še bolj uspešno
na Pokalu Loka nastopil tudi
drugo leto," je tudi povedal
Miha, ki mu uspeva uspešno
združevati šolo in smučanje.
"Vsako leto je več treningov,
obenem pa več snovi v šoli.
Kolikor je le mogoče, obiskujem pouk, kljub temu pa sem
imel že v prvem polletju okoli 300 opravičenih ur," tudi
pravi Miha, ki je trdno odločen, da mu bo uspelo tako v
šoli kot v smučanju. "Letos

Kranjčan Miha Hrobat je uspešen član naše otroške
smučarske reprezentance. I Foto: Gorazd Kavčič
me čaka še nekaj mednarodnih tekem, nato pa še državno prvenstvo. Seveda pa si

kdaj želim nastopati tudi v
svetovnem pokalu," še dodaja Miha.
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Reportaža

Stopnišče kot platnena knjiga

Pomoč pri
uvajanju novosti

Dijaki štirih prvih letnikov kranjske gimnazije so v začetku februarja na gimnazijskem stopnišču
pripravili razstavo iluminacij.

Mateja Rant

Mateja Rant
Kranj - Na štirih desetmetrskih trakovih platna, ki so jih
obesili v starem gimnazijskem stopnišču, so dijaki
pod mentorstvom Nataše
Kne Leben razstavili 120 iluminacij. Njihova dela so nastala v okviru pouka likovne
umetnosti, pri katerem so se
poglobili v knjižno slikarstvo. "Dijaki so z izjemno
natančnostjo in skrbnostjo
izdelali lepe knjižne slikarije
ali iluminacije ob upoštevanju tradicionalnega izročila," je pojasnila Nataša Kne
Leben. Ob odprtju so k slovesnosti dogodka prispevali
s petjem gregorijanskega korala in orientalskimi plesi.
Nataši Kne Leben se je ideja
za ustvarjanje porodila ob
knjigi Nataše Golob Palimpsesti. "Videla sem, da so v
srednjem veku ogromno pozornosti posvečali knjižnemu slikarstvu," je pojasnila.
To je bila iztočnica tudi za
temo likovnega ustvarjanja
dijakov. Knjižno slikarstvo,
je razložila Nataša Kne Leben, je ena najstarejših oblik
likovne umetnosti, ki se je
pojavilo skupaj s knjigo.
"Naj bo egipčanska Knjiga
mrtvih, grški filozofski zapisi, srednjeveški kodeksi ali
arabski sveti zapisi, vsaka
knjiga je bila umetnina zaradi pisave ali dovršenih iluminacij, nabitih s simboliko." Dijaki 1. d so se posvetili starogrški iluminaciji in so

starogrške mite zapisali kot
carmen figuratum ali pesem
v podobi. "Izbrali so si grško
božanstvo in njegovo telo
upodobili v pesmi." Srednjeveški evharistični krog, ki je
nastal v 15. stoletju na jugu
Francije, je bil izziv za dijake
1. e. V krog so evharistično
zgodbo zapisovali menihi
pisarji v samostanih. "Evharistični krog ima svoje zakonitosti. Še v 12. stoletju je
imel 13 prečk, ki so ponazarjale 12 apostolov in Kristusa
na zadnji večerji, a so tri
ostale prazne, zato so njihovo število zmanjšali na deset. Pri vsaki prečki je iz verzov poudarjena črka o, ki
tako kot krog simbolizira
večnost, krogotok postajanja," je razložila Nataša Kne
Leben. Evharistični krog
ima tudi svoje zakonitosti
branja, in sicer je prvi verz
zapisan v zunanjem krogu,
ki ga beremo od vrha v smeri urinega kazalca, potem
preberemo od vrha v obratni
smeri urinega kazalca verze
v prečkah. Nazadnje v smeri
urinega kazalca preberemo
še verz v notranjem krogu.
Dijaki so v evharistični krog
zapisali slovensko ljudsko
pesem ali pesem slovenskega avtorja, pri čemer so
upoštevali zakonitosti evharističnega kroga.
Klasične srednjeveške iluminacije so se lotili dijaki 1.
f. "Iluminatorji oziroma
knjižni slikarji so najbolj cenili dragocene zlate lističe in

razkošno barvno poslikavo.
Ti so krasili le najimenitnejše in najpomembnejše knjige," je poudarila Nataša Kne
Leben in dodala, da je zato
umetelno pozlato in posrebritev mogoče najti tudi na
iluminacijah, na katerih so
dijaki zapisali biblijske
zgodbe ter slovenske mite in
pripovedke. Arabska iluminacija pa je navdihnila dijake 1. g, ki so kratke izreke iz
Korana dopolnili z bogatimi
iluminacijami. "Te so bile še
veliko bolj podvržene strogim zakonitostim, od katerih avtorji niso smeli odsto-

pati. Edino ime, ki se ga lahko hvali, je božje, zato so bili
umetniki povsem anonimni," je dejala Nataša Kne Leben. Prav to, dodaja, je razlog, da govorimo o temačnem srednjem veku. "V resnici pa je anonimen. Besede
umetnik niso poznali, to prinese šele renesansa, ki je šla
potem v pretiravanje v drugo smer, ko se pretirano poudarja avtorja." Skozi njihove stvaritve, je še dejala Nataša Kne Leben, je dijakom
poskušala približati ta čas,
ki je bil tako drugačen od današnjega individualizma.

Kot jih vidijo ptice
Aiguille du Midi, Grandes Jorasses, Mont Blanc du Tacul

"MQF

Pri grški carmen figuratum so dijaki telo posameznega
božanstva upodobili v pesmi. I Foto: Gorazd Kavčič

»ALPE-kot jih vidijo ptice« je mednarodni projekt, s katerim
predstavljamo celotno verigo Alp, kot izjemni in enkratni geološki,
geografski, biotski, kulturni ter gospodarski prostor. Projekt pokriva
celotne Alpe in vključuje države: Monako, Francijo, Italijo, Švico,

MONOGRAFIJA
• Format: 27 x 37 cm
• Št. strani: 512
• Matevž Lenarčič je v treh letih posnel
100 000 novih fotografij Alp z zraka
• Besedilo so napisali Janez Bizjak in
15 vrhunskih strokovnjakov
• Monografija bo izšla aprila 2009 v
slovenskem in angleškem jeziku

Liechtenstein, Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo.

www.panalp.net
Izjemen, 15 % popust za naročnike Gorenjskega glasa!
Prednaročniška cena: 44,91 EUR
Cena v prednaročilu za naročnike le 42,41 EUR
Poklič ite: 04/201 42 41 (vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure)
Pišite: narocnine@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj.

Kranj - Projekt Munus 2, pri
katerem za Gorenjsko aktivnosti koordinira Tehniški
šolski center Kranj, je namenjen uvajanju novih programov na področju tehnike. "V
srednjih šolah smo se pred

Nataša Kristan Primšar
časom lotili prenove programov, pri čemer smo bili dobesedno 'vrženi v vodo'. Zato
je 82 slovenskih srednjih šol
pristopilo k projektu Munus
2, v okviru katerega zagotavljamo pomoč pri uvajanju
novih programov na področju tehnike," je razložila
Nataša Kristan Primšar iz
Tehniškega šolskega centra
Kranj. Projekt sofinancira Evropska unija preko evropskega socialnega sklada.
"Ob koncu štiriletnega projekta, ki se je začel lansko
šolsko leto, bodo šole s pomočjo moderatorjev za posamezna področja izdelale svo-

je kurikule, navezale stike z
gospodarstvom in prenovo
izpeljale do konca," je pojasnila Nataša Kristan Primšar.
Učitelji, je priznala, so bili
namreč ob začetku uvajanja
prenovljenih
programov
precej zbegani, saj niti ni
bilo na voljo gradiv, s katerimi bi si pomagali. Prva gradiva bodo po njenih pričakovanjih izšla šele konec septembra. "Prav na tem področju bo potrebno narediti velik korak. Klasičnega predmetnega pouka namreč ni
več, za modularni sistem izobraževanja pa bo gradiva
potrebno posodobiti in prilagoditi." Način dela v šolah,
poudarja Nataša Kristan
Primšar, se je ob vpeljavi
prenovljenih
programov
povsem spremenil. "Predmete so zamenjali moduli, v
katerih se prepletajo splošna, strokovna in praktična
znanja. Zaradi prepletanja
vsebin je potrebno timsko
delo vseh učiteljev, ki poučujejo isti modul," je pojasnila
in nadaljevala, da dvajset odstotkov ur izobraževalnega
programa določi šola v sodelovanju z gospodarstvom in
socialnimi partnerji, s čimer
se šola lahko bolje prilagodi
lokalnemu okolju in izobrazi potreben delovni kader.
V okviru zgoraj omenjenega
projekta se bodo zato trudili
najti primere dobrih praks,
na podlagi katerih bodo poskušali razviti kolikor toliko
enoten sistem poučevanja.
"Povezali bomo znanje in
izkušnje in jih posredovali
naprej," je še dodala Nataša
Kristan Primšar.
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Zanimivosti
Včeraj so v Studiu Fitnes Irena v Kranju pripravili delavnico,
na kateri so prikazali plesno-borilno veščino capoeira. Potekala je pod vodstvom contramestra Luisa Claudia iz Brazilije, ki deluje v skupini Capoeira Senzala Ljubljana. Na delavnici so udeleženci spoznali osnovne gibe capoeire, naučili
so se petja pesmic v portugalskem jeziku in se preizkusili v
prijateljskem dvoboju ob spremljavi inštrumentov. Skupina
je prikazala tudi bojni ples maculele, ki se je ohranil s capoeiro, prvotno pa so ga izvajali na plantažah kave po uspešni
letini. Maculele se prav tako kot capoeira izvaja v krogu,
udeleženci pa ob spremljavi bobna v ritmu udarjajo s palicami, pojejo in izvajajo gibe. Za konec je razigrana druščina
še zaplesala ritualni ples sambe v krogu, kot se za zaključek
igre v capoeiri spodobi. Če ste tokratno delavnico zamudili,
vas skupina Capoeira Senzala Ljubljana vabi na treninge
(prvi obisk je brezplačen), ki se bodo začeli s 3. marcem.

Združenje za zgled mladim
Skoraj sto aktivnih članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj (ZŠAM) lahko s svojim
ravnanjem nudi zgled drugim udeležencem v prometu.
Danica Zavrl Žlebir
Kranj - Dejavnost Združenja
šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Kranj je izraziteje
usmerjeno v varovanje otrok
v cestnem prometu. Po-

membni sta utrditev in izboljšanje prometne varnosti
za mlade, zlasti šolske otroke, ki so v prometu še posebej ranljivi. Tako so prvi šolski dan z učenci na cesti tudi
člani ZŠAM, ki usmerjajo in

varujejo otroke pri prihodu v
šole. Pri tem so še posebej
pozorni na tiste prehode, ki
so prometno nevarni ali slabo pregledni. Tako so denimo sodelovali pri varovanju
prehoda čez državno cesto v
Žabnici pri tamkajšnjem gasilskem domu, kamor se je
iz šole (v gradnji) začasno
preselil del učencev.
"Vsakokrat na prvi šolski
dan sodelujemo pri varovanju otrok vseh kranjskih šol,
od letos tudi popoldne,"
pove predsednik združenja
Izidor Parte. "V združenju
smo se odločili, da se bomo
prijavili na javni razpis o sofinanciranju mladinskih dejavnosti. Pripravljen je bil

V združenju smo se
odločili, da se bodo
prijavili na javni razpis
o sofinanciranju mladinskih dejavnosti.
projekt Prvi šolski dan ter
avtobus in otroci. S poklicnimi vozniki bomo septembra popeljali otroke z avtobusom, kjer jim bodo strokovnjaki razložili, kako je
treba ravnati v prometu. Pokazali jim bomo varen vstop

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU MARCU 2009
ZA MERCATOR CENTER KRANJ PRIMSKOVO
Vsako soboto od 9. do 14. ure: EKOLOŠKA TRŽNICA
Nedelja, 1. marca, ob 10. uri:
ustvarjalna delavnica PISANI PTIČKI
Marca praznujemo gregorjevo, ko se ptički ženijo, in sami si
boste izdelali ptička ali gregorčka, ki ga boste po starem
običaju spustili po vodi.
Torek, 3. marca, ob 10. uri:
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
Petek, 6. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica PORTRET MOJE MAMI
Ljubeč pogled, nasmejan obraz, dolge trepalnice, mehki lasje
- najlepša med vsemi ženami je. Poglejte vsi, to je mojo mami!
Sobota, 7. marca:
dogodek PANVITA
ob 15. uri: ŠKOFJELOŠKI PASIJON
Pobliže se spoznajte z največjo gledališko predstavo na
prostem v Sloveniji, ki bo letos po devetih letih ponovno uprizorjen na ulicah srednjeveške Škofje Loke. Otroci povabljeni, da se nam pridružite na ustvarjalni delavnici
dražgoških medenih kruhkov.
ob 17. uri: PESEM ZA MAMI
Prireditev, na kateri sodelujeta citrar in pevec Karli Gradišnik
iz Logarske doline. S citrami in pesmijo bomo slišali pesmi o
ljubezni, materi, materinstvu, ženski. Besedo in recitacijo o
ženskah bo imel Franc Pestotnik.

Petek, 13. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica ŠOPEK TULIPANOV
Rdeči in rumeni, veliki in dišeči tulipani, ki se bohotijo v
razkošnem šopku in boste z njimi presenetili svojo mami.
Sobota, 14. marca, ob 17. uri:
ANSAMBEL RESONANCA
V goste so povabili zabavni ansambel, ki nam bo predstavil
stare popularne hite.

Izidor Parte
in izstop iz avtobusa, varno
prečkanje ceste, ko zapustijo avtobus in podobno. Pri
tem bodo poleg našega
združenja sodelovali tudi
člani občinskega sveta za
preventivo, Alpetour, inštruktorji ... Naše združenje
sodeluje v več akcijah, ki jih
pripravlja naša zveza. Lani
smo denimo sodelovali pri
prižiganju sveč za umrle v
prometnih nesrečah in dobili za to tudi zahvalo organizatorjev kot društvo z najbolj množično udeležbo."
Imajo pa tudi zamisel, da bi
se društvo potegovalo za naslov društva širšega družbenega pomena.

Torek, 24. marca, ob 17. uri:
dogodek LOMAS
Sreda, 25. marca, ob 10. uri:
dogodek MEDEX
Petek, 27. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica MEDENO-ČOKOLADNI SRČKI
Komu bi podarili najslajši, najlepši in največji srček? Sosedovemu Jurčku, prijaznemu sošolcu, nasmejani učiteljici?
Sobota, 28. marca, ob 10. uri:
igrana predstava ZALJUBLJENI PETERČEK

Nedelja, 15. marca, ob 10. uri:
dogodek BOLTON

Nedelja, 29. marca, ob 10. uri:
lutkovna predstava LAŽNIVI KLJUKEC

Torek, 17. marca, ob 10. uri:
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ

Torek, 31. marca, ob 17. uri:
zabavni ansambel JUHEJ

Petek, 20. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica VAZICA ZA POMLADNI ŠOPEK
Vonj po pomladi vabi na zelene poljane, kjer se plaho pozibavajo zvončki, skromno poplesavajo vijolice in se skrivajo
trobentice. Naberite te znanilce pomladi in jih v simpatični
vazici podarite svoji mami.
Sobota, 21. marca, ob 10. uri:
dogodek KRAŠ

Nedelja, 8. marca, ob 10. uri:
ustvarjalna delavnica ŠOPEK ZA MAMICO
Otroci bodo z animatorko izdelovali šopek za mamico.

ob 17. uri:
POMLADNI DAN Z BRENDIJEM
Za prvi pomladni dan pripravljajo spomladansko prireditev.
Glasbeni gost bo Brendi, ki bo zabaval predvsem dame in
gospe. Vezano na glasbenega gosta bodo potekala tudi
animacijska tekmovanja, z najlepšimi pomladnimi mislimi.

Torek, 10. marca, ob 17. uri:
ČAROVNIK FRAS
Nastop obsega prikaz čarovniških veščin, komunikacijo
z obiskovalci, sodelovanje pri izvajanju trikov na odru, glasbeno animacijo s kitaro in sodelovanjem občinstva.

Nedelja, 22. marca, ob 10. uri:
lutkovna predstava FIFI SPOMINČICA
Fifi je majhna, živahna spominčica. Polna je veselja do
življenja in njen nasmeh kot sončni žarek vsakogar spravi v
dobro voljo. Živi v cvetličnem vrtu in je zelo zaposlena ...

PS MERCATOR d. d., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA

V Kranj prihaja utrip Brazilije
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Alpina sledi trendom
V Alpinini kranjski prodajalni v velikem Mercatorjevem nakupovalnem centru
lahko izbirate med široko paleto modne obutve za vse generacije. Alpino
ljudje poznajo po kakovostni otroški obutvi iz naravnih materialov, ženske
si pri njih poleg lahko omislijo še torbico njihove blagovne znamke, znani pa
so tudi po smučarski, tekaški in pohodni obutvi, tako za rekreativce kot
zahtevnejše športnike.
Nova kolekcija Alpina pomlad poletje 2009 sledi trendu uglajenosti in prefinjenosti, ter na drugi strani poudarja ležerno brezbrižen in lahkoten videz.
Novi modeli izstopajo z nepričakovanimi barvnimi kombinacijami, modernimi materiali, domiselno oblikovanimi petami ter dekorativnim zapenjanjem
in gubanjem. Kljub temu je končni videz enostaven in sledi načelu 'manj je
več'. Barvno paleto pomladnih modelov zaokrožujejo svetleče, nevtralne in
poudarjene barve ter žive pastelne barve, ki napovedujejo optimistično
poletje. Tako kot barve, nas bodo navdušili in spodbudili tudi novi modeli, ki
nam bodo prav v službi, pri nakupovanju ali večernem sprehodu po mestu.

Poletne barve in modni ter
elegantni kroji trgovine Urko
V Mercator Centru v Kranju na Primskovem je med številnimi trgovinicami tudi trgovina
Urko, ki je kot blagovna znamka modnih oblačil v slovenskem prostoru prisotna že več
kot petnajst let. Trgovine Urko so v zadnjih letih odprli tudi na Hrvaškem, v Bosni in
Srbiji. Slovenske korenine in večen, takoj opazen lasten slog, so znamki Urko zagotovile
velik krog stalnih strank. Njihova ciljna skupina je dinamična populacija med osemnajstim
in petinštiridesetim letom, oblačila so primerna za moške kot ženske, nekoliko več
nakupov pa pri njih opravijo ženske. Kolekcija Urko vam v tem letnem času ponuja
usnjene jakne, oblačila iz jeansa, pletenine, majice, srajce, modne dodatke, pasove,
torbice. Prepoznavni so še posebej po ponudbi športno elegantnih oblačil modnih krojev,
trendovskih majicah, srajcah, platnenih in omenjenih usnjenih jaknah, jeansu, puloverjih, krilih.
Tako kot vsak mesec za svoje stranke tudi v mesecu marcu pripravljajo popust. Veselijo
se vašega obiska, razveselili vas bodo s prijetnim in ugodnim nakupom, sploh pa med
poletnimi barvami, sodobnimi in modnimi kroji vsakič lahko najdete kaj posebnega zase.

Poleg rednih včasih igrajo
tudi naključni igralci
Loterija Slovenije je vodilna slovenska prirediteljica klasičnih iger na srečo, ki vse
svoje napore usmerja v izpolnjevanje pričakovanj in želja prebivalstva po sodelovanju
v igrah na srečo na družbeno odgovoren in varen način. Najpopularnejša igra je Loto,
poleg tega lahko sodelujete še v igrah Astro, Deteljica in 3x3 plus 6 ali pa izberete
srečke s trenutno znanim dobitkom.
Zakon določa, da se dobitek od klasičnih iger na srečo ne obdavči, če je vrednost
dobitka manjša od tristo evrov, ko pa gre za izplačilo višjega dobitka, se obračuna
petnajstodstotni davek. Neobdavčljive dobitke izplačujejo vsa njihova prodajna
mesta - eden od njih je tudi v Mercatorjevem centru na Primskovem, dobitke do štiri
tisoč evrov izplačujejo regijske blagajne, vse višje dobitke pa izplačuje glavna blagajna
v Ljubljani.
Raziskave kažejo (Mediana, 2007), da je največji delež igralcev (po številu prebivalcev
te regije) v Zasavski regiji, sledijo Gorenjska, Podravska, Savinjska ter Goriška regija.

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

Za vsako žensko vse
Trgovina z modnimi dodatki @Accessories je tudi na Primskovem, v Mercatorjevem
centru. Moški pri njih niso glavne stranke, je pa poskrbljeno za tisoč različnih okusov
ženskih generacij, kjer vsaka najde nekaj zase.
Pri njih dobijo ženske vse od modnih dodatkov, bižuterije, torbic, klobukov, pasov,
denarnic, lasnih pripomočkov - od trakov, lasnih sponk, elastik do krokodilčkov. Poleti
ponudbo dopolnijo še z modnimi dodatki za na plažo.
Nova kolekcija šalov, torbic in pasov je že prispela na
njihove trgovinske police, podobno pa je tudi z nakitom,
ki ga stranke lahko poljubno kombinirajo - tako barvno
kot glede na vzorec, material, stvari, ki jih najdemo v
trgovini z modnimi dodatki @Accessories.
Barvno v novi kolekciji prevladujejo siva, bež, rumena,
barva fuksije, nežna vijola, mila zelena, ostajata pa
klasični črna in bela barva, ki se jima pridružuje še
rdeča.

Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure,
nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure
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Pustno veselje v Kranju
Več kot pet tisoč obiskovalcev si je na pustno soboto ogledalo pusti sprevod v Kranju, ki je bil tudi letos bogat, saj je Kranj postal član zveze Evropskih
karnevalskih mest. Ker je bilo tudi vreme maškaram res naklonjeno, je pustno rajanje trajalo ves dan in se nadaljevalo tudi na pustno nedeljo in torek.

Na čelu pustne kolone je bil letos vodja povorke, škrat Kranček, sledil pa mu je
Pihalni orkester Mestne občine Kranj, ki je skrbel za vedro vzdušje maškar in številnih
obiskovalcev od blizu in daleč.

Letos je bilo sončno vreme maškaram res naklonjeno, tudi karnevalska skupina
Pehinarska gospoda z Reke, ki goji tradicionalne pustne običaje, se je zato lahko pokazala
v vsem svojem sijaju.

Vrtačarji iz Lesc so si nadeli ime Jaga baba, njihove čarovnice pa so prepričane, da bodo
razrešile tudi gospodarsko krizo.

Orači in tolkači z Dravskega polja so sredi Kranja uspešno preganjali zimo in poželi
navdušenje množice obiskovalcev.

Pravega pustnega vzdušja ni brez kurentov, v soboto pa so se na ulicah Kranja predstavili
kurenti iz Rogoznice pri Ptuju, ki so ena največjih skupin, saj jo sestavlja več kot sto članov.

Letos so se za tekmovanje prijavile le štiri pustne skupine, vse pa so najbolj navdušili člani
skupine Mesarija Pujs, ki so s seboj na vozu pripeljali kar živega pujsa. Vilma Stanovnik, Foto: Tina Dokl

