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AKTUALNO KULTURA ŠPORT ZANIMIVOSTI

Ne le taktirka, tudi 
čustva
Novembra je na enotedenski 
zborovsko-dirigentski delav-
nici v Kranju gostoval pri-
znani ameriški dirigent dr. 
Brady R. Allred. Udeleženci 
delavnice pridobili številna 
nova znanja in izkušnje.

Smučarski sejem 
dobro obiskan
Čeprav še ni dišalo po sne-
gu, so se na letošnjem kranj-
skem zimskem športnem 
sejmu mnogi opremili s 
smučmi, smučarskimi čevlji 
in drugo opremo.
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Boksarji že dvajsetič  
za pokal Kranja
Na jubilejni prireditvi so se 
izkazali zlasti domači bo-
ksarji, ki so v dvorani na Pla-
nini navdušili številne gle-
dalce.  
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Vilma Stanovnik

Kranj – December se marsi
kje začenja z vrstami prire
ditev, še posebej slovesno pa 
je vsako leto v začetku de
cembra v Kranju, saj občan
ke in občani mestne občine 
Kranj 3. decembra, na dan 
rojstva našega največjega 
slovenskega pesnika dr. 
Franceta Prešerna, praznu
jejo občinski praznik. Tako 
bo na predvečer praznika, 2. 
decembra, ob 19. uri slove
sna akademija v dvorani 
Grandis na Brdu, ob tej pri
ložnosti pa bodo podelili na
grade in priznanja Mestne 
občine Kranj. 
V dneh ob občinskem pra
zniku bo še vrsta drugih 
spremljajočih prireditev, ki 
se bodo začele že danes, ko 
bo ob 19. uri v avli kranjske 
občinske stavbe slavnostna 
akademija skladatelja Petra 
Liparja. Jutri ob 12. uri bo 
slovesnost v galeriji Prešer
nove hiše, največ prireditev 
pa bo v ponedeljek, 3. de
cembra. Živahno bo zlasti v 

Mestni knjižnici Kranj, kjer 
bo ob 11. uri srečanje z Bori
som Pahorjem. Ob 19. uri 
bo v knjižnici lutkovna pred
stava za odrasle Zgodba o 
Francetu, prav tako v knji
žnici pa si bo moč ogledati 
razstavo Prešerniana. V gale
riji Prešernovih nagrajencev 
bodo ob 19. uri odprli razsta
vo akademskega slikarja 
Karla Zelenka, v Stražišču 

pa se bo začel Stražiški kul
turni teden. V ponedeljek bo 
dan odprtih vrat v Prešerno
vem gledališču Kranj, kjer 
bodo pripravili predstavo 
Dvom avtorja Johna Patricka 
Shanleyja. 
Praznični december se bo 
nadaljeval že v torek, ko v 
avli kranjske občine Glasbe
na šola pripravlja Miklavžev 
koncert, blagoslov in posta

vitev božičnega drevesa s 
sprevodom Miklavža pa bo 
na Glavnem trgu v sredo z 
začetkom ob 17. uri. V četr
tek bo nato v avli kranjske 
občine še Božični koncert 
Glasbene šole, Županov bo
žični koncert bo 23. decem
bra. Ob ostalih prireditvah, 
tudi razstavi jaslic v rovih, bo 
decembrsko praznovanje za
ključeno s silvestrovanjem. 

Začenja se praznični december
V kranjski občini se december že tradicionalno začenja s praznovanjem občinskega praznika in 
zaključi s številnimi božičnimi in silvestrskimi prireditvami.

Praznično vzdušje se je začelo z razstavo božičnih in novoletnih aranžmajev, od 21. 
decembra naprej pa si bo moč v rovih ogledati razstavo jaslic. / Foto: Matej Slabe

Vilma Stanovnik

Organizatorji Stražiškega 
kulturnega tedna so sestavili 
pester program, na katerega 
vabijo vse Strašane in okoli
čane. Uvod v prireditve bo 
ponedeljkov večer, ki se bo 
ob 19. uri v Šmartinskem 
domu začel s slavnostnim 
odprtjem ter nagovoroma 
predsednika Krajevne sku
pnosti Jureta Kristana in 
kranjskega župana Mohorja 
Bogataja. Sledil bo nastop 
APZ Prešeren Kranj z zbo
rovodjem Matejem Pen
kom. Nastopili bodo tudi 
sopranistka Francka Šenk in 
pianist Gašper Jereb ter ci
trar Aleksander Primc. Obe
nem se bo na slikarski raz
stavi predstavil Nejč Slapar.
V torek ob 19. uri bo za pro
gram poskrbela domača 
osnovna šola Stražišče s 
predstavo Ljubezen in poln 
želodček, Kulturno društvo 

Bitnje pa pripravlja razstavo 
ročnih del. 
V sredo bo otroke obiskal sv. 
Miklavž s spremstvom in 
priredbo Andersenove prav
ljice Deklica z vžigalicami. 
Prva predstava v Šmartin
skem domu bo ob 16.30, 
druga pa ob 18.30. 
V četrtek ob 19. uri se nato v 
Šmartinskem domu obeta 
gledališki večer, ko bodo na
stopili člani KUD Ivan Can
kar iz Šmartnega v Tuhinju 
z Linhartovo Županovo Mic
ko, za veseli večer pa bo v 
petek ob 19. uri poskrbela 
harmonikarska sekcija Men
geške godbe pod vodstvom 
Štefana Burina in Gašper s 
prijatelji. 
Na sklepnem sobotnem fol
klornem večeru bo kot na 
vsakem kulturnem tednu že 
petindvajsetič zaplesala Fol
klorna skupina Sava, prire
ditev v Šmartinskem domu 
pa se bo začela ob 19. uri. 

Jubilejni Stražiški  
kulturni teden
V Stražišču so že pripravljeni na 25. Stražiški 
kulturni teden, ki se bo začel ta ponedeljek,  
3. decembra, in bo trajal vse do sobote,  
8. decembra.

Reintegracijski center za odvisnike v Domu Vincenca Drak-
slerja v Pristavi pri Tržiču, skupaj s skupino IF: Tribute to 
Pink Floyd pripravlja dobrodelni koncert. Kot pravi direktor 
Centra za socialno delo Kranj Marjan Podbevšek, je namen 
koncerta predstaviti center tako domačinom kot vsem dru-
gim ter prispevati k destigmatizaciji in pozitivnemu pogledu 
na nekdanje odvisnike. Vsa finančna sredstva, ki jih bodo 
zbrali na koncertu, ki bo potekal 22. decembra z začetkom 
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič, bodo v celoti namenili 
delovanju Reintegracijskega centra, ki se iz leta v leto sreču-
je s finančnimi težavami. V. S.

Kranj

Dobrodelni koncert za Dom Vincenca Drakslerja

V centru mesta 
jih marsikaj moti

Prejšnji teden so se na zboru krajanov zbrali 
prebivalci KS Center in potarnali nad 
težavami, saj je parkirišč v starem Kranju 
vsako leto manj, obnova ulic se vleče že 
precej časa, v mestu pa je vedno več 
praznih poslovnih prostorov.

Po jesenskem delu 
želi biti prvi

Nogometaš Triglava Enis Đurković je v 
dvajsetih tekmah letošnjega državnega 
prvenstva dosegel kar deset golov, 
zlasti uspešen pa je bil na zadnjih 
tekmah, ko je prevzel tudi vodstvo na 
lestvici strelcev. stran 11stran 5

Preventivna akcija za 
brezhibnost vozil 
pozimi
Tudi v Kranju so prejšnji te-
den s preventivno akcijo po-
skrbeli, da bo pozimi vožnja 
z našimi jeklenimi konjički 
varnejša. 
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Občinske novice

Kranjski glas, petek, 30. novembra 2012

kranjski glas
Kranjski glas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

Iz da ja telj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od gO vOr na ured nI ca
Ma ri ja Volč jak

urednIca
Vilma Stanovnik

nO vI nar jI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Mateja Rant, 
Ana Šubic

Ob lI kOv na za snO va
Jer nej Stri tar, IlovarStritar d.o.o.

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

FO tO gra FI ja
Tina Dokl, Go razd Kav čič

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Kranj ski glas št. 11/let nik VII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 96, ki je iz šla 30. novembra 2012.
Kranj ski glas je pri lo žen Go renj ske mu gla su in brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v Mest ni ob či ni Kranj, iz šel je v  
na kla di 35.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GO RENJ SKI GLAS je re gi stri ra na bla go vna in sto rit ve na znam ka pod št. 9771961 pri Ura du RS za in te lek tu al no last ni no. 
Usta no vi telj in iz da ja telj: Go renj ski glas, d.o.o., Kranj / Di rek to ri ca: Ma ri ja Volč jak / Na slov: Ble i we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali ogla si in osmrt ni ce: tel.: p04/201 42 47  / De lo vni 
čas: po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. / Go renj-
ski glas je pol ted nik, iz ha ja ob tor kih in pet kih, v na kla di 19.000 iz vo dov / Red ne pri lo ge: Moja Go renj ska, Le to pis Go renj-
ska (en krat let no) in de vet lo kal nih pri log / Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če / Na roč ni na: tel.: 04/201 42 41 / Cena iz-
vo da: 1,50 EUR, let na na roč ni na 2012: 157,50 EUR; red ni plač ni ki (fi zič ne ose be) ima jo 10 % po pu sta, pol let ni 20% po pu sta, 
let ni 25 % po pu sta; v cene je vra ču nan DDV po stop nji 8,5 %; na roč ni na se upoš te va od te ko če šte vil ke ča so pi sa do pis ne ga 
pre kli ca, ki ve lja od za čet ka na sled nje ga ob ra čun ske ga ob do bja / Oglas ne sto rit ve: po ce ni ku; oglas no tr že nje: tel.: 04/ 201 42 48.

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
»Sem najstarejša od štirih 
otrok v družini Prezelj. Mla-
dost sem s svojimi brati 
preživ ljala s športom. Pol de-
lovne dobe sem delala v go-
spodarstvu, v finančni službi 
Iskre, drugo polovico pa v jav-
nem sektorju, nazadnje v Bol-
nišnici za ginekologijo in po-
rodništvo kot pomočnica di-
rektorja. Sem poročena in 
imam dva sinova in dva vnu-
ka. Prav z njima skupaj preži-
viva z možem mnogo lepih 
počitniških dni. Rekreativno 
sem še vedno zvesta košarki.«

Kakšne so vaše izkušnje sve
tnice?
»Pred časom sem se upoko-
jila. Sem pa bolj aktivna v 
politiki, ker sem v tem man-
datu svetnica SD in tudi 
podžupanja za področje 
družbenih dejavnosti. Sve-
tnica sem drugi mandat.«

Se kot svetnica počutite, da 
lahko prodrete s svojimi 
predlogi?
»V mojem prvem mandatu je 
bila svetniška skupina Social-
nih demokratov v opoziciji, ta 
mandat smo v koaliciji. Funk-
cija opozicije se razlikuje od 
funkcije pozicije. Po polovici 
mandata lahko rečem, da je 
delo v koaliciji, če ga vzameš 
resno, zelo zahtevno. Podpo-
ra projektom, ki niso priorite-
ta vsem strankam, zahteva 
težavna usklajevanja in čas. V 
vseh razvojnih dokumentih 
je obnova tribune na stadionu 
prioriteta. Za projekt Regijski 
večnamenski športno vadbe-
ni center imamo veljavno 
gradbeno dovoljenje in prido-
bili smo tudi nekaj sredstev 
Fundacije za šport, ki so osta-

la neizkoriščena. Projekt je le 
na čakanju ob mnogih če-jih 
kljub mojim utemeljitvam, 
zakaj ga podpiram in zakaj ga 
Kranj potrebuje.«

Kaj bi bil ob koncu tega 
mandata za vas največji 
uspeh?
»Lani smo se lotili projekta 
Univerza Gorenjske. Podpo-
ro so dale vse gorenjske obči-
ne in župani so podpisali pi-
smo o nameri za ustanovitev 
UG. V UG združujemo vse 
delujoče fakultete in visoke 
šole na Gorenjskem, odprta 
pa bo tudi za vse novonastale. 
Projekt smo predstavili tudi 
predstavnikom gospodarstva. 
Več kot leto je ožja delovna 
skupina zelo angažirano pri-
pravljala vse zahtevane doku-
mente elaborata za ustanovi-
tev UG. Mi smo z delom kon-
čali. Na potezi so gorenjski 
poslanci. Na zadnji seji me-
stnega sveta sem gradivo pre-
dala mag. Branku Grimsu, da 
pridobi njihove podpise in da 
se z njihovo podporo projekt 
vloži v postopek sprejemanja 
v Državni zbor. Če nam bo 
uspelo, bi bil to za mene, in 
upam si reči tudi za Gorenj-
sko, velik, morda največji 
skupni uspeh.«

Predstavljamo kranjske mestne svetnike

Univerza Gorenjske  
je pomemben projekt

nada Mihajlović je svetnica sd in hkrati kranjska 
podžupanja.

nada Mihajlović

Vilma Stanovnik

kranj – »Komisija za nagrade 
in priznanja je letos odlično 
opravila svoje delo in prepri-
čan sem, da so med različni-
mi predlogi za priznanja iz-
brali najboljše. Ne le zato, ker 
ste veliko naredili za našo ob-
čino, ampak verjamem, da 
bodo priznanja tudi spodbu-
da za nove dosežke,« je pou-
daril župan Mohor Bogataj, 
ki je že pred nedeljsko slove-
sno prireditvijo na Brdu prej-
šnji teden skupaj s podžupa-

njo Nado Mihajlović sprejel 
letošnje nagrajence Mestne 
občine Kranj. »Letos smo pr-
vič združili občinske nagrade 
z nagradami za kulturo in 
šport. Čestitam vsem vam, ki 
ste si jih zaslužili kot posame-
zniki ali pa predstavljate zavo-
de oziroma institucije,« je 
povedala podžupanja Mihaj-
lovićeva, član komisije za na-
grade in priznanja Matej Gal 
Pintar pa je nagrajencem 
predstavil delo komisije. »V 
naši pristojnosti je pet od sku-
pno sedmih nagrad, dve sta v 
pristojnosti župana,« je pove-
dal Matej Gal Pintar in dodal, 
da je edina hkrati tudi denar-
na nagrada (v višini 5 tisoč 
evrov) velika nagrada Mestne 
občine Kranj. 
Tako sta komisija za nagrade 
in priznanja ter župan Mohor 
Bogataj odločila (njihovo odlo-
čitev pa so nato soglasno potr-
dili kranjski mestni svetniki), 
da naslov častnega občana 
Mestne občine Kranj za leto 
2012 podelijo akademiku dr. 
Janezu Pekleniku, starosti 
znanstvenikov s področja 
strojništva, ki je na svojo po-
klicno pot stopil kot orodjar v 
Kranju, znanstveno in peda-
goško delo pa ga je nato vodilo 
v tujino, kjer je v nemškem 
Aachnu doktoriral iz fizikal-
nih osnov brušenja. Leta 1973 
se je vrnil domov ter znanstve-
no raziskovalno delo nadalje-
val na Fakulteti za strojništvo v 
Ljubljani. Njegovo delo stroka 
pozna in ceni od Ljubljane, 
prek Amerike do Pekinga, 
zanj pa je prejel številne na-

grade, Kot je povedal, mu je 
uspelo tudi zato, ker se je učil 
v Kranju, zato je ponosen na 
naziv častnega občana Kranja.
Nagrado Mestne občine 
Kranj sta si zaslužila Kultur
no umetniško društvo Jožeta 
Paplerja Besnica za uspešno 
več kot stoletno delovanje in 
Makedonsko kulturno druš
tvo Sv. Ciril in Metod Kranj 
za uspešno 20-letno delova-
nje. Kot je v imenu KUD Jo-
žeta Paplerja Besnica pouda-
ril predsednik društva mag. 
Janez Zeni, v teh časih sicer 

ni lahko delati na ljubitelj-
skem področju, vendar pa so 
ponosni, da so eno najstarej-
ših kulturnih društev v Slove-
niji in si zelo prizadevajo, da 
bi ohranili tradicijo. Predse-
dnik Makedonskega KD Sv. 
Ciril in Metod Kranj Igor Za-
hariev pa je povedal, da je pri-
znanje za njih tudi velika od-
govornost za nove projekte.
Veliko plaketo Mestne občine 
Kranj si je za uspešno, več kot 
90-letno delovanje zaslužila 
Klinika Golnik. Kot je v ime-
nu 450 zaposlenih poudarila 
Mihaela Zidar, namestnica 
direktorja za strokovno po-
dročje, se pri njih na leto 
zdravi okoli sedem tisoč bol-
nikov, njihov glavni cilj pa je 
kakovostno delo v korist bol-
nikov, priznanje pa jim po-
meni potrditev, da so pri tem 
na pravi poti.
Miroslav Rant si je veliko plake-
to Mestne občine Kranj zaslu-
žil za športne uspehe in uspe-
šno promocijo Kranja. S špor-
tom se je ukvarjal večino življe-
nja, osvojil je vrsto pokalov in 
medalj, ker je še vedno aktiven 
tekač in ima vrsto veteranskih 
državnih rekordov, hkrati pa je 
skrben oče petih otrok in dedek 
enajstih vnukov, mu pravijo 
tudi »najhitrejši dedek«. Kot 
pravi, vedno poskrbi, da Kranj 
promovira na tekmah v tujini, 
kjer še vedno nastopa tudi na 
največjih veteranskih tekmova-
njih v atletiki.
Z dolgoletnim delovanjem na 
področju planinskega poho-
dništva in alpinizma si je veli-
ko plaketo Mestne občine 

Kranj zaslužil tudi mag. 
Franc Ekar, ki je član Planin-
skega društva Kranj že 56 let. 
Kot pravi, so se v društvu in 
on sam vedno trudili, da so 
delali za vse generacije ljudi, 
prav tako so kranjski alpinisti 
posegli v svetovni vrh, Kranj 
pa je postal tudi zibelka špor-
tnega plezanja. Vse to je bilo 
mogoče tudi ob podpori 
kranjske občine.
Veliko Prešernovo plaketo 
Mestne občine Kranj bo za 
uspešno uresničevanje ume-
tniškega poslanstva na kultur-

no-umetniškem področju pre-
jelo Prešernovo gledališče 
Kranj. Sedanja direktorica 
Mirjam Drnovšček pravi, da je 
celotna ekipa gledališča zelo 
vesela nagrade in zanje pome-
ni tudi to, da občina podpira 
njihovo dejavnost, pa tudi, da 
je opažen njihov trud za kako-
vostno življenje občank in ob-
čanov ter da s svojim delom 
občino promovirajo tudi dru-
god v Sloveniji in v tujini.
Listino o priznanju Mestne 
občine Kranj za letošnje leto 
si je za dobrodelnost in hu-
manitarno delovanje zaslužil 
dr. Stanislav Benedik. Kot je 
povedal, je počaščen, ker je 
dobil priznanje, saj je njegovo 
glavno vodilo pomagati sočlo-
veku, za to pa nikoli ne priča-
kuje nagrade.
Za zasluge pri razvoju gasil-
stva, zaščite in reševanja, saj 
je aktiven tako v Gasilski zve-
zi Mestne občine Kranj kot 
domačem PGD Žabnica, si je 
listino o priznanju Mestne 
občine Kranj zaslužil Peter 
Škerjanc. Kot pravi, je gasilec 
že od malega, tudi poklicno 
kariero pa je opravljal kot ga-
silec. Bil je tudi eden od usta-
novnih članov in je podpred-
sednik Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj.
Listina o priznanju Mestne 
občine Kranj bo ob letošnjem 
občinskem prazniku za več 
kot štiridesetletno delo nagra-
da tudi pediatru dr. Alešu Pa
ternostru. Tako med otroki 
kot njihovimi starši velja za 
enega najbolj priljubljenih 
zdravnikov. Kot pravi sam, je 

svoje delo vsa leta opravljal z 
veseljem, marsikdo od zdrav-
nikov v Zdravstvenem domu 
Kranj pa bi si še zaslužil pri-
znanje, saj v njem dela veliko 
odličnih strokovnjakov.
Sad dela Boruta Zatlerja in 
civilne iniciative Ogrevanje 
Planina pa je sodobna kotlov-
nica, zato so si zaslužili listi-
no o priznanju za uspešno 
delovanje v korist družbene 
skupnosti. Kot pravi Borut 
Zatler, so posamezniki veči-
noma nemočni in težko pre-
stavijo stvari na bolje, združe-

ni v civilno iniciativo pa so 
pokazali visoko stopnjo odgo-
vornosti do stvari, ki so naš 
vsakdan. 
Listino o priznanju Mestne 
občine Kranj bo prejelo tudi 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Stražišče za dolgoletno neu-
trudno in požrtvovalno delo, 
kot pravi predsednik 110 let 
starega društva Janez Jančar, 
pa so v zadnjih letih naredili 
velik napredek, saj so zgradili 
nov gasilski dom. Lani so do-
bili novo gasilsko vozilo, ima-
jo sodobno opremo in zato 
tudi več kot sto članov.
Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj si je za 60-letno 
uspešno delovanje zaslužilo 
Kulturno društvo Akademska 
folklorna skupina Ozara 
Kranj, predsednik prostovolj-
nega in nepridobitnega druš-
tva Miha Kozjek pa pravi, da v 
njem delajo predvsem mladi, 
največ študenti. 
Prav tako so se Prešernove 
plakete Mestne občine Kranj 
razveselili pri Gorenjskem 
umetniškem društvu Kranj
ski komedijanti. Dobili so jo 
za uspešno 15-letno delova-
nje, s svojimi nastopi pa raz-
veseljujejo predvsem otroke 
v bližnji in daljni okolici, 
skrbijo za izobraževanje 
mladih ustvarjalcev, v za-
dnjem obdobju pa je njihova 
glavna dejavnost lajnarstvo. 
Kot je povedal predsednik 
društva Rastislav Rastko Te
pina, so veseli priznanja, ve-
seli pa so tudi uspešnega 
sodelovanja s kranjsko ob-
činsko upravo. 

Kranjski nagrajenci 
naslov častnega občana bo za prispevek k tehničnemu razvoju mesta kranj dobil akademik dr. janez 
Peklenik, župan Mohor bogataj pa bo na nedeljski slovesnosti podelil še trinajst nagrad in priznanj.

janez Peklenik janez zeni Igor zahariev Franc ekarMiroslav rantMihaela zidar

Mirjam 
drnovšček

stanislav 
benedik

Peter Škerjanc

aleš 
Paternoster

borut  
zatler

janez  
jančar

rastislav 
rastko tepina

Miha  
kozjek
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Dogodki ob občinskem prazniku
30. novembra 2012 
		ob 19.00 – Slavnostna akademija skladatelja Petra 

Liparja, Avla MO Kranj
2. decembra 2012
		ob 19.00 – Slavnostna akademija ob občinskem 

prazniku, Brdo, dvorana Grandis
3. decembra 2012
		ob 11.00 – Srečanje z Borisom Pahorjem, Mestna 

knjižnica Kranj
		Razstava Ta veseli dan kulture: Prešerniana, Mestna 

knjižnica Kranj
		ob 19.00 – Lutkovna predstava za odrasle: Zgodba 

o Francetu, Mestna knjižnica Kranj
		ob 19.00 – Začetek Stražiškega kulturnega tedna, 

Kulturni dom Stražišče
		ob 19.00 – Odprtje razstave akademskega slikarja 

Karla Zelenka, Galerija Prešernovih nagrajencev
		ob 19.30 – Dan odprtih vrat s predstavo  

Dvom avtorja Johna Patricka Shanleyja,  
Prešernovo gledališče Kranj

V decembru 2012 vabljeni tudi: 
4. decembra 2012
	ob 17.30 – Miklavžev koncert Glasbene šole,  
 Avla MO Kranj
5. decembra 2012
	ob 17.00 – Blagoslov in postavitev božičnega  
 drevesa in sprevod Miklavža, Glavni trg
6. decembra 2012
	ob 19.00 – Božični koncert Glasbene šole,  
 Avla MO Kranj
23. decembra 2012 
	ob 20.00 – Županov božični koncert  
31. decembra 2012 
	22.00 – Silvestrovanje v Kranju 

Vsako leto približno ob tem 
času, ko ima Mestna občina 
Kranj tudi svoj praznik, po
gledamo, kako uspešni smo 
bili pri izvajanju projektov, 
še zlasti investicij. Že za leto 
2012 je bilo največ investi
cijskih sredstev rezerviranih 
za projekt Gorki (posodobi
tev in gradnja kanalizacij
skega omrežja in centralne 
čistine naprave v Kranju), s 
katerim smo se prijavili za 
sofinanciranje iz evropskih 
sredstev. Po takratnih podat
kih je časovni načrt kazal, da 
bi investicije lahko začeli iz
vajati letos jeseni. Doku
mentacijo smo do jeseni pri
pravili do te mere, da bi z 
gradnjo lahko začeli takoj. 
Več časa pa terja reševanje 
vloge za nepovratna sredstva 
sofinanciranja. Rok, do kdaj 
bomo prejeli sklep o odobri
tvi sredstev, je bil s strani 
države nekajkrat podaljšan. 
Ob prvi obravnavi predloga 
proračuna za leto 2013, v ka
terem je prav tako največji 
delež investicijskih sredstev 
namenjen projektu Gorki, 
so se pojavila vprašanja, ali 
je še realno pričakovati sred
stva sofinanciranja. Vpraša
nja so pričakovana, saj ura
dne potrditve o uvrstitvi na
šega projekta v državni načrt 
financiranja iz evropskih 
sredstev v tem trenutku še 
nimamo. Si pa zelo prizade
vamo, da bi Vlada RS go
renjskemu projektu odvaja
nja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda vendarle tudi 
uradno, s sklepom potrdila 
najvišjo prioriteto in bi pri
hodnje leto začeli graditi. Po 
zad njih pogovorih na pri
stojnih ministrstvih je vide
ti, da štejejo projekt Gorki 
za zelo dobro pripravljen in 
primeren za sofinanciranje. 
Po zdajšnjih informacijah 
naj bi sklep o sofinanciranju 
Mestna občina Kranj prejela 
do konca leta 2012.
V starem Kranju smo letos 
zaključili projekte obnove 
stavbne dediščine. V kom
pleks Khislstein se je preselil 
Gorenjski muzej. Številne 
poletne prireditve so že pote
kale v letnem gledališču med 
Lovskim dvorcem in gradom 
Khislstein. Prav tako vsebine 
dobivajo obnov ljeni stolpi v 
nekdanjem mes tnem obzid
ju. Stolp Pungart je name
njen programom za otroke, 
za stolp Škrlovec pa bodo gle
dališke vsebine prispevali iz 
Prešernovega gledališča 
Kranj. Tretji stolp, ki je raz
gledna ploščad in manjše 
prizorišče v enem, bodo z 
dogodki znali napolniti pri 
Zavodu za turizem Kranj.

Tudi v letu 2012 se je nada
ljevala obnova ulic mestne
ga jedra, ki je v zaključni 
fazi. Trenutno se končujejo 
dela na Glavnem trgu.
Vesel sem, da smo poleti do
končali cesto od Njivice do 
občinske meje z radovljiško 
občino, vključno z delom ce
ste v sami vasi.
Med večjimi investicijami 
na področju šolstva in otro
škega varstva sta poleg re
dnega vzdrževanja in izbolj
šav v ospredju dokončanje 
telovadnice pri podružnični 
šoli v Goričah in prenova 
vrtca Janina. Tudi sicer je 

treba vedeti, da občina kar 
precejšen delež proračuna 
namenja za zagotavljanje 
otroškega varstva in da ne
nehno išče rešitve, da bi za
gotovili dovolj prostora v 
vrtcih za vse otroke, ki var
stvo potrebujejo. Med njimi 
je tudi podelitev koncesij za
sebnim vrtcem, za sedaj sta 
dva, pričakujemo pa še na
daljnji interes za zasebno 
varstvo otrok na podlagi 
koncesije.
Investicije po krajevnih sku
pnostih (urejanje pokopa
lišč, obnove cest, športnih 
objektov, domov krajevnih 
skupnosti, gradnjo parki

rišč, urejanje zelenih povr
šin in otroških igrišč, avto
busnih postaj, brežin, spo
minskih obeležij in sanacijo 
brežin ter posledic poplav) 
smo izvedli v načrtovanem 
obsegu, in sicer v vrednosti 
1,27 milijona evrov.
Poseben pomen ima tudi 
energetska prenova občin
ske stavbe, za kar je občina 
prejela priznanje energet
sko učinkovite občine, in 
sistema ogrevanja na kranj
skem pokritem olimpijskem 
bazenu. Prav tako je precej 
obsežen projekt posodablja
nja javne razsvetljave z za

menjavo svetilk, kar bo pri
spevalo k manjši porabi ele
ktrične energije in posledič
no k zmanjšanju svetlobne
ga onesnaženja. Letošnja 
investicija v obnovo javne 
razsvetljave je vredna 
530.000 evrov. Državna 
subvencija znaša 210.000 
evrov.
Glede na prostor, ki mi je 
odmerjen, sem lahko ome
nil le nekaj večjih nalog, ki 
se jih trudimo uresničiti čez 
leto, vendar je po denarju 
manjših, po pomenu za ka
kovost življenja v naši občini 
pa ravno tako velikih še 
mnogo več.

Kako bo prihodnje leto? V 
teh jesenskih mesecih izje
mno veliko napora vlagamo 
v sestavljanje proračuna 
2013. Kaj in koliko bomo 
lahko naredili, nam določajo 
proračunski prihodki. Glede 
na sedanje ekonomske raz
mere, v katerih smo, in 
predvsem zaradi precej ne
dorečenih pogojev s strani 
države je načrtovanje inve
sticij in izpolnjevanje osnov
nih nalog občine izjemno 
zahtevno delo. Kot rečeno, 
je največja investicija 
prihod njega leta projekt 
Gorki, večja sredstva pa 
bodo namenjena še za grad
njo vodovoda Bašelj–Kranj, 
zaključevanju obnove ulic 
starega Kranja, vzdrževanju 
in obnovi šol, vzpostavljanju 
medgeneracijskega centra, 
obnovam cest po krajevnih 
skupnostih, pripravi lokacij
skega načrta Pševo, ravna
nju z odpadki (zbirni center 
in ekološki otoki), geodet
skemu zbirnemu katastru, 
urejanju poti na Jošt in inve
sticijam v vrtcih. Proračun 
2013 je prestal prvo branje, 
dokončno pa bodo o njem 
odločili svetnice in svetniki 
na decembrski seji mestne
ga sveta.
Naj vam ob občinskem pra
zniku zaželim čim več do
brih misli, nagrajenkam in 
nagrajencem pa izrekam is
krene čestitke. Prav oni, bo
disi posamezniki ali društva 
in organizacije, so s svojim 
trdim delom, vztrajnostjo, 
nadarjenostjo in odprtostjo 
do soljudi svetel zgled in 
upanje za prihodnost.
Za to tudi gre. Četudi ni lah
ko, vidimo naprej. 

Županova beseda

Največje investicije v  
komunalno infrastrukturo
V letu 2012 smo zaključili večje investicije v obnovo stavbne dediščine, v prihodnjem letu bodo 
finančno najbolj zahtevni projekti gradnja in prenova kanalizacijskega omrežja, centralne čistilne 
naprave in zagotavljanje čiste pitne vode.

Naj vam ob občinskem prazniku zaželim čim 
več dobrih misli, nagrajenkam in nagrajencem 
pa izrekam iskrene čestitke. Prav oni, bodisi 
posamezniki ali društva in organizacije, so s 
svojim trdim delom, vztrajnostjo, nadarjenostjo 
in odprtostjo do soljudi svetel zgled in upanje za 
prihodnost.

Ob svetovnem dnevu spomi
na na žrtve prometnih ne
sreč je Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
Kranj pripravil več aktivno
sti. Na Glavnem trgu v Kra
nju so simbolično prižgali 
svečke ter aktivno sodelovali 
v razpravah mimoidočih. Da 
bi prispevali k večji varnosti, 
so delili tudi preventivni ma
terial. Glede na letni čas in 
prepogoste žrtve med pešci, 
je bil dan poudarek njihovi 
vidnosti. Tako so ustrezno 
opremili vsaj 350 pešcev.
»Odziva smo bili zelo veseli. 
Ugotovili smo, da so Kranj
čani zelo ozaveščeni. Pose
bej ganljive so bile pripovedi 
posameznikov, ki so izgubili 
svojce, prijatelje ali bili celo 
sami udeleženi v hujših pro

metnih nesrečah. Vse to 
nam potrjuje, da smo na 
pravi poti in da se pravza
prav nikoli ne smemo zado
voljiti z opravljenim. Vsaka 
žrtev je namreč nesmisel
na,« pravi Damjan Berton-
celj, predsednik SPV Kranj.
Celotna javnost se mora za
misliti in slediti viziji nič. 
Nič več žrtev prometnih ne
sreč! Vsak posameznik naj
lažje prispeva tako, da se na 
pot odpravi v ustreznem psi
hofizičnem stanju, s tehnič
no brezhibnim vozilom ter 
pri vožnji spoštuje cestno
prometne predpise. Vedno, 
preden gre na pot, naj ima v 
mislih: »Ne, na tej poti ne 
bom udeležen v prometni 
nesreči, vse sem storil, da do 
nje ne bo prišlo!«

Prižgali sveče in opozarjali 
na vidnost v prometu

V Kranju so tudi ob letošnjem dnevu spomina na žrtve 
prometnih nesreč opozarjali, da je nesreče moč tudi 
preprečiti. / Foto: Tina Dokl

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj 
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Vilma Stanovnik

Pobuda svetnika Draga Šte-
feta: Lani februarja je pre
dlagal ureditev Prešernove
ga gaja, in sicer da bi na na
grobnik zraven Prešerna, 
kjer je napisano Ernestina 
Jelovšek, dodali besedi 
»hčerka Prešerna«. Nagrob
nik je iz peščenca in je v 
zgornjem delu že poškodo
van. Eno drevo močno ogro
ža mesto pokopa Prešerna. 
Ne na vzhodnem in ne na 
zahodnem vhodu ni table, 
da je psom prepovedano 
opravljanje potrebe. Svetnik 
Štefe je tudi povedal, da je 
bilo ob njegovem vprašanju 
lani rečeno, da bo izdelan 
načrt ureditve Prešernovega 
gaja. Zato je želel vedeti, kaj 
je s tem, in hkrati predlagal, 
da se do kulturnega prazni
ka to uredi.
Odgovor: Predlog dodatne
ga napisa na nagrobnik Er
nestine Jelovšek (»hčerka 
Prešerna«) bo posredovan 
Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine, da glede predloga 
poda svoje mnenje. Odstra

nitev drevesa je bila naroče
na in drevo bo odstranjeno 
še v tem letu.

Vprašanje svetnice Vlaste 
Sagadin: V zadnjem času je 
opazila, da po pločnikih vo
zijo in divjajo tudi kolesarji, 
zadnjič bi jo kmalu povozil 
na pločniku čez Kokrški 
most. Menila je, da je na 
tem področju totalna anar
hija, zato jo zanima, kako 
poteka projekt kolesarskih 
stez, kako je z označbami, 
kako se vozi čez Maistrov trg 
s kolesom. Dejstvo je, da se 
je število kolesarjev letos ob
čutno povečalo, zato želi, da 
občinska uprava ukrepa v 
smeri vzpostavitve reda.
Odgovor: Maistrov trg spada 
pod »območje za pešce«, 
kjer je v skladu z Zakonom 
o pravilih cestnega prometa 
dovoljen tudi promet upo
rabnikov posebnih prevo
znih sredstev in kolesarjev 
oziroma kolesark, vendar le 
tako, da ne ogrožajo pešcev.

Vprašanje svetnice Nataše 
Robežnik: Trenutno komu

nala lepi nalepke, ki ozna
čujejo pravilno zbiranje 
odpadkov. Prejela je kriti
ko, da so nekateri dobili 
nalepko za napačno zbira
nje. Ker niso vedeli, kaj je 
narobe, bi bilo smiselno, 
da bi poleg nalepke dobili 
še pojasnilo, v čem so rav
nali napak.
Odgovor: Na nalepki je kon
taktna številka, na katero 
vsak občan lahko pokliče za 
dodatna pojasnila.

Vprašanje  svetnika Igorja 
Velova: Glede parkirišč na 
Pungertu ga zanima, ali tam 
ostajajo parkirišča ali ne. 
Zanima ga, kaj to pomeni za 
evropska sredstva, ker v idej
ni zasnovi, ki je bila podlaga 
za pridobitev teh sredstev, 
tam ni bilo predvidenih par
kirišč. 
Odgovor: Parkirišča na Tru
barjevem trgu ostanejo. Pri 
kontroli izvedbe operacije, 
ki jo je komisija ministrstva 
za gospodarski razvoj in teh
nologijo opravila letos 18. 
septembra, na ta parkirišča 
ni bilo pripomb. 

Pobuda svetnika Jureta Kri-
stana: Ugotovil je, da so bila 
na Pungertu vsa igrala dobe
sedno požagana in postav
ljena v kot, kar je nedopust
no. Predlagal je, da bi odslu
žena igrala pregledali in ob
novili ter postavili tja, kjer 
jih želijo.
Odgovor: Projekt obnove uli
ce mestnega jedra predvideva 
tudi odstranitev obstoječega 
in postavitev novega igrišča 
na Pungertu. Ker je bilo ob
stoječe igrišče nepravilno 
montirano, je sedaj zvečine 
že podrto. Vsi obstoječi deli 
so bili zabetonirani v zemljo, 
namesto da bi bili montirani 
na sidra, kar bi kasneje omo
gočalo tudi demontažo in po
stavitev na drugo lokacijo. 
Pred demontažo so pogodbe
nega upravljavca otroških 
igrišč Flora, d. o. o., kljub 
temu pozvali, da jih demonti
ra in shrani dele, ki bi jih bilo 
še moč uporabiti na drugih 
igriščih. Vse lesene dele, ki 
jih je izvajalec požagal, pa so 
odstopili kulturnemu centru 
Krice – Krace, ki jih bo upora
bil za otroško ustvarjanje.

Odgovori na vprašanja in pobude
(Iz gradiva za novembrsko sejo občinskega sveta)

Zaradi obnove cestišča in gradnje komunalnih ter elektro in-
stalacij je na Gorenjesavski cesti v Kranju (odsek proti Straži-
šču) popolna zapora za promet. Cesta bo zaprta do 10. de-
cembra 2012. V tem času (če bo vreme dopuščalo, pa še prej) 
bo izvajalec zamenjal vodovodne cevi, uredil odvodnjavanje, 
javno razsvetljavo ter zamenjal tamponsko podlago in asfalt. 
Ravno drseč asfalt je bil glavni razlog, da se je Mestna občina 
Kranj odločila za rekonstrukcijo tega 150 m dolgega odseka. 
Poleg naštetih bodo obnovljene oziroma dodane tudi ostale 
instalacije, kot so plin, optično omrežje in elektrika.

Zapora na Gorenjesavski cesti v Kranju

Javni razpis za področje turizma
Mestna občina Kranj objavlja javni razpis za sofinanciranje pro-
jektov oziroma prireditev turističnih društev na območju mestne 
občine Kranj v letu 2013. Javni razpis je od 30. novembra 2012 
dalje objavljen na spletnih straneh Mestne občine Kranj www.
kranj.si. Razpis se začne 30. novembra 2012 in zaključi 28. 
decembra 2012. Na razpis se lahko prijavijo turistična društva s 
sedežem na območju mestne občine Kranj.

Na kranjskem kegljišču na Savski cesti jutri, 1. decembra, 
pripravljajo 8. Mednarodni kegljaški turnir in II. Memorial 
Borisa Žukeviča za slepe in slabovidne posameznike in eki-
pe v steznem kegljanju. Uradno odprtje bo ob 12. uri. V. S.

Kegljaški turnir za slepe in slabovidne

Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik v 
počastitev obletnice Prešernovega rojstva jutri, v soboto, 
organizira pohod iz Smlednika v Vrbo. Na pot izpred zavoda 
v Smledniku bodo krenili ob 5. uri. Približno ob 8. uri bo 
pohodnike v Avli MO Kranj sprejela podžupanja Nada Mi-
hajlović, prihod v Vrbo in družabno srečanje v pesnikovi 
rojstni hiši pa načrtujejo med 16. in 17. uro.  

Štirinajsti pohod v Vrbo

5., 6., 7., 8., 17., 18. in 22. decembra 
ob 20.00 v Stolpu Škrlovec 
(za abonma, izven in konto)
Nebojša Pop-Tasić: 
MARLENE DIETRICH
koprodukcija s ŠKUC gledališčem in 
zavodom Imaginarni
Režiser: Primož Ekart
»Dame in gospodje! Čudovita, 
misteriozna, fatalna in seksapilna 
Marlene Dietrich!«
Letos mineva že dvajset let od smrti 
Marlene Dietrich, a njena zvezda v 
21. stoletju sveti vsaj tako blesteče 
kot v času njenega življenja.

5., 6. in 7. decembra ob 19.30 
(za abonma, izven in konto)

Miha Nemec, Nejc Valenti: 
ROKOVNJAČI
koprodukcija s SNG Nova Gorica
Režiser: Miha Nemec
Igra s petjem in glasbo Nietov
Še ena odlična predstava 
v Prešernovem gledališču, ki letos 
očitno ustvarja sanjsko sezono.
Igor Kavčič: Gorenjski glas

27. decembra ob 19.30 
(za izven in konto)

Enrico Luttman: SEN
Režiserka: Mateja Koležnik
Komedija o umetnosti in življenju 
nasploh
Sen v kranjskem gledališču mine hi-
tro in ob njem se zabava vsa dvora-
na, ne glede na to, da puščice ciljajo 
tudi v predstavnike slovenskega kul-
turnega esteblišmenta.
Vesna Jurca Tadel: Pogledi

29. decembra ob 19.30 
(za abonma, izven in konto)

John Patrick Shanley: DVOM
Režiser: Alen Jelen
Drama, ki odpira eno najobčutljivejših 
tem današnjega časa.
Kranjska uprizoritev odlično 
izkorišča aktualno tematiko. 
Pretanjena režija in odlična igra nam 
na koncu puščata to, kar naslov 
drame pove: Dvom.
Igor Kavčič: Gorenjski glas

28. decembra ob 19.30 (za izven)

Vinko Möderndorfer: 
LIMONADA SLOVENICA
Režiser: Vinko Möderndorfer
Malce hudobna komedija 
o današnjem času
Podobno kot v Cankarjevem 
Narodovem blagru se poskuša 
tisto zdraharsko in povzpetno, 
kar se izdaja za vodstvo in 
politiko narodovo, polastiti 
nič hudega slutečega posameznika 
in civilista. 
Matej Bogataj, Delo

30. decembra ob 16.00 (za izven)

Ela Peroci – Desa Muck: 
MUCA COPATARICA
Režiserka: Katja Pegan
Gledališka uprizoritev ene najbolj 
priljubljenih pravljic
Kranjska Muca je domiselna, 
duhovita in topla.
Matej Bogataj, Delo

SILVESTRSKA PREDSTAVA, 
31. decembra ob 19.00 (za izven)

Nikolaj Vasiljevič Gogolj: 
REVIZOR
Režiserka: Mateja Koležnik 
Komedija o oblastnikih
Kranjski Revizor bi se moral 
veliko igrati, pa ne zato, ker bi bil 
lahko uspešnica, ampak zato, 
ker je dober. 
Igor Kavčič: Gorenjski glas

Prešernovo gledališče Kranj 
V decembru si podarite nepozabno gledališko doživetje. Oglejte si eno od predstav Prešernovega gledališča Kranj.

Rezervacije sprejema blagajna gledališča 
po telefonu (04) 20 10 200. 

Urnik blagajne: 
od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00, 

ob sobotah od 9.00 do 10.30 in uro 
pred predstavo.

Informacije o predstavah: www.pgk.si
(051/30 20 18)
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Marlene Dietrich / Foto: M. Mutić

Sen / Foto: M. Mutić

Muca Copatarica / Foto: D. Švarc



Vilma Stanovnik

»Podpiram obnovo mesta, 
saj mislim, da Kranj postaja 
lep ne le za obiskovalce, am
pak tudi za nas, ki v njem 
živimo. Je pa res, da je obno
va prinaša nevšečnosti in 
tudi kakšno spremembo, 
zato je prav, da prebivalci na 
to opozarjamo,« je najbolj 
slikovito povzel dogodke na 
zboru krajanov KS Center 
eden od prebivalcev starega 
mestnega jedra.
Kot je povedal predsednik 
Sveta KS Center Aleksander 
Pavšlar, so imeli zadnji zbor 
krajanov pred tremi leti, tudi 
takrat pa so bili problemi po
dobni. Eden od njih je bil za
gotovo promet in parkiranje. 
Prebivalci starega Kranja so 
zlasti nezadovoljni, ker je 
parkirišč v strogem delu me
sta vedno manj, letos so celo 
organizirali zbiranje podpi
sov pod peticijo proti ukinitvi 
24 parkirnih mest na plošča
di pri Prešernovem gledali
šču. Občini očitajo, da ni za
gotovila dovolj nadomestnih 
parkirnih mest, bojijo pa se, 
da bodo za promet zaprli Vo
dopivčevo ulico in da bodo 
stanovalci izgubili možnost 
brezplačnega parkiranja na 
Sejmišču. »Prihodnja leta 
bodo na udaru parkirna me
sta na Poštni ulici pred mo
stom in obstaja nevarnost, da 
bodo izginila tudi tam. Poleg 
tega iz zapisnika sej mestne
ga sveta opažamo, da nekate
ri svetniki problematizirajo 
že parkirna mesta na Trubar
jevem trgu, češ da so tam olj
ni madeži in je to grdo in bo 
občina morala vračati evrop
ska sredstva, tako ostaja real
na nevarnost, da bodo na 
koncu izginila vsa označena 
parkirna mesta v mestnem 
jedru, kar bo zagotovo prive
dlo do prometnega zloma, 
ker takega izpada parkirnih 
mest ne moremo kompenzi
rati s parkiriščem pri Čebelici 
in Hujah,« je poudaril Ale
ksander Pavšlar.
»S predstavniki vaše krajev
ne skupnosti se srečujemo 
skoraj vsak mesec in skupaj 
skušamo najti najboljše re
šitve, kako urediti življenje v 
mestu. Glede parkiranja 
lahko rečem, da se na občini 
zavedamo, da parkirna me
sta v starem mestnem jedru 
morajo biti, ni pa nujno, da 
so v vseh delih. Parkiranja 
naj ne bi bilo med cerkvijo 
in gledališčem, na Maistro
vem trgu, v Prešernovi ulici 
in Glavnem trgu. Glede par
kiranja na Poštni ulici nima 
nihče nič proti in tam naj se 
zagotovi maksimalno število 

parkirnih mest. Tudi glede 
Sejmišča sem ustavil zaporo 
in nič se ne pogovarjamo, da 
bi jo postavili,« je povedal 
župan Mohor Bogataj.
Krajani so ga opozarjali tudi 
na različne težave pri obnovi 
ulic, prav tako pa tudi na že
ljo, da bi mesto živelo in da bi 
lokali, ne le gostinski, pred
vsem takšni, ki sodijo v stari 
del mesta, spet zaživeli. K nji
hovem zaprtju je v veliki meri 
vplivala gradnja trgovskih 
centrov v okolici, pa tudi dej
stvo, da je bilo mesto razkopa
no in so bili številni lokale 
zaradi slabega prometa prisi
ljeni zapreti. Zato je čas, da se 
po obnovi mestnega jedra na
redi kaj za spodbujanje po
slovne in trgovske dejavnosti 
v mestu, saj je trenutno pra
znih trideset lokalov.
Kot sklep so zato na zboru 
krajanov zapisali, da bodo 
ustanovili delovno skupino, 
ki jo bodo sestavljali pred
stavniki Zavoda za turizem 
Kranj, občine, Krajevne sku
pnosti Center ter predstav
nik trgovcev in gostincev v 
mestu. 

Aktualno
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Prevoze približati občanom
Vilma Stanovnik

Kranjska občina naj bi v pri
hodnjem letu začela s po
stopkom razpisa za izbor 
novega koncesionarja v jav
nem mestnem prometu. 
Pred tem so si za cilj zastavi
li, da izdelajo strategijo mest
nega potniškega prometa.
Projekt so zaupali podjetju 
Omega consult, d. o. o. (za 
to so MO Kranj zaračunali 
23 tisoč evrov), pred njegovo 
obravnavo na decembrski 
seji občinskega sveta pa so 
pripravili javno tribuno. Kot 
je v imenu izdelovalcev stra
tegije povedal Cveto Gre-
gorc, so morali pri pripravi 
upoštevati novo zakonodajo, 
prav tako pa je strategija na
stala v sodelovanju s krajev

nimi skupnostmi v občini, 
saj je bilo v preteklosti pre
cej pripomb, da mestni pro
met ni dovolj blizu vsem 
občanom. Če bi namreč ho
teli mestni promet bolj pri
bližati uporabnikom, bi mo
rale biti nekatere linije po
gostejše, uvesti pa bi morali 
nekaj novih postajališč ter 
kar nekaj prog. To bi pome
nilo dodatno število kilome
trov, kar pa bi morali plačati 
ali uporabniki ali občina z 
večjo subvencijo ali pa bi 
vsak prispeval del denarja. 
Kot so povedali predstavniki 
Omega consulta, so bili an
ketiranci večina naklonjeni 
boljši pokritosti z mestnim 
potniškim prometom in bi 
bili za to pripravljeni tudi 
več plačati.

Z več in pogostejšimi linijami naj bi mestni promet bolj 
zaživel. / Foto: Gorazd Kavčič

V centru mesta  
jih marsikaj moti
Prejšnji teden so se na zboru krajanov zbrali prebivalci KS Center in potarnali nad težavami, saj je 
parkirišč v starem Kranju vsako leto manj, obnova ulic s spremljajočimi nevšečnostmi se vleče že 
precej časa, v mestu pa je vedno več praznih poslovnih prostorov.

V centru je praznih okoli trideset lokalov in trgovin.

Prenova ulic in trgov je moteča tako za obiskovalce kot prebivalce, vendar pa Kranj z njo 
že dobiva lepšo podobo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aktualno
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Suzana P. Kovačič

Kranj – »S pomočjo tablič
nega računalnika v reševal
nem vozilu vedno lahko po
gledamo, kakšne diagnoze 
ima bolnik, katera zdravila 
jemlje, skratka takoj vidimo 
njegovo zgodovino bolezni, 
ki je pomembna za nas de
nimo v primeru, ko najde
mo nekoga nezavestnega na 
cesti,« je povedala direktori
ca Zdravstvenega doma 
(ZD) Kranj Lili Gantar Žura, 
dr. med., in izpostavila še 
nekaj drugih prednosti: »V 
reševalnem vozilu lahko na 
poti nazaj že napišemo izvi
de in izpolnimo drugo po
trebno papirologijo, poveza
va je direktna z zdravstve
nim domom, kar nam je 
omogočil mobitel.« Tablični 
računalnik – Samsung 
ATIV je za ZD Kranj dobavil 
Janus trade iz Kranja, kot je 
poudarila Lili Gantar Žura, 
jim je podjetje ponudilo 
strokovno in tehnično pod
poro, poleg tega je bilo treba 
na tržišču sploh najti ustre

zen računalnik. »Vsak ni za
dostoval našim potrebam, 
kajti noben drug ni imel 
Windowsov, ki pa jih potre
bujemo za delovanje našega 
programa Hipokrat,« je še 
pojasnila direktorica. Trenu
tno je tak tablični računal
nik edini v Sloveniji, še po
membneje je, da je obravna
va bolnikov s pomočjo so
dobne tehnike lahko še ka
kovostnejša.
V dežurni ambulanti kranj
skega zdravstvenega doma 
napovedujejo še eno novost. 
Čakalnico nameravajo opre
miti z displajem. Konkretno:  
če bo dežurni zdravnik odhi
tel na prometno nesrečo, se 
bo na displaju izpisalo, koli
ko časa bodo bolniki čakali in 
kaj naj storijo v primeru nuj
nega stanja ali vprašanj. Pri
pravljajo se tudi na izvajanje 
triaže že ob samem prihodu 
bolnikov v čakalnico. Ta sis
tem že uspešno izvajajo v 
ljubljanskem Kliničnem cen
tru na Internistični prvi po
moči in Službi nujne medi
cinske pomoči.

Novost v 
reševalnem vozilu
Zdravstveni dom Kranj je bogatejši za tablični 
računalnik v reševalnem vozilu, ki je predvsem 
koristen pripomoček za pomoč pacientom.

Direktorica ZD Kranj Lili Gantar Žura z najnovejšo 
pridobitvijo, tabličnim računalnikom v reševalnem vozilu 
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Redna cena knjige je 15,00 EUR.  
Če knjigo kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.:04/201-42-41 ali na:  
narocnine@g-glas.si.
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Palačinke in 
omlete   
Če so palačinke in 
omlete tudi vaša 
priljubljena jed in 
jih želite pripraviti 
nekoliko drugače, je 
ta knjiga odlična za 
vas. V njej boste našli 
čez 80 svežih idej za 
hitro in preprosto 
popestritev svojega 
jedilnika.

                        + poštnina

13,00
EUR

Vozniki jeklenih konjičkov 
morajo svoja vozila v zimski 
sezoni ustrezno opremiti. 
»Zavedamo se, da marsikdo 
na to pozabi, zato smo Svet 
za preventivo in vzgojo v 
cest nem prometu Kranj, Po
licijska postaja Kranj in pod
jetje A1 Remont Kranj 15. in 
16. novembra na različnih 
bencinskih servisih po Kra
nju izvedli preventivno akci
jo, ki smo jo poimenovali 

Čista stekla in dober profil 
za večjo varnost pozimi,« je 
o akciji povedal predsednik 
SPV Kranj Damjan Berton
celj.
Z željo, da bi bila varnost v 
prometu čim večja, so voz
nike ustrezno informirali 
glede opreme v zimski sezo
ni, ki poteka med 15. novem
brom in 15. marcem. Teh
nični preglednik motornih 
vozil je pregledoval ustrezni 

profil ter brezhibnost pnev
matik, meril napetost aku
mulatorske baterije in pre
verjal tekočine, če imajo 
ustrezna razmerja proti 
zmrzovanju pri nizkih tem
peraturah. Poleg navedene
ga so razdelili več preventiv
nega materiala. Z zloženka
mi so opozarjali na pasti, ki 
jih prinašajo zimske razme
re. Ker predstavlja velik pro
blem očiščenost vetrobran

skih stekel, so voznike opre
mili s priročnim strgalom.
»Z veseljem smo ugotovili, 
da so vozniki v Kranju dobro 
pripravljeni na zimske raz
mere, saj je bilo v času traja
nja preventivne akcije pre
gledanih 170 vozil. Le pri 
štirih vozilih je bilo ugotov
ljeno, da je globina profila 
pnevmatike na meji ustre
znosti,« je še dodal Damjan 
Bertoncelj.

Preventivna akcija  
za brezhibnost vozil pozimi
Tudi v Kranju so prejšnji teden s preventivno akcijo poskrbeli, da bo pozimi vožnja  
z našimi jeklenimi konjički varnejša.

Med pregledom so preverili ustrezne profile in brezhibnost 
pnevmatik.

Voznike so opremili s strgali za čiščenje vetrobranskih 
stekel.
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Vilma Stanovnik

Pri Nogometnem klubu Za
rica Kranj se sicer zavedajo, 
da je njihova naloga pred
vsem pripravljati nogome
taše na tekmovanja, kljub 
temu pa mlade učijo tudi za 
življenje, kjer vedno ne gre 
vse po načrtih.

»V klubu smo že imeli ne
sreče in iz izkušenj se zave
damo, kaj pomeni nekomu 
pomagati. Tako smo se od
ločili, da pomagamo sokra
janu Stanetu Vrhuncu, go
s p o d a r j u  k m e t i j e 
Pr© Kočevar, ki mu je letos 
spomladi v nesreči umrl 
oče, poleti pa jim je pogore

lo še gospodarsko poslopje. 
Naši člani so najprej poma
gali pri delih po požaru, 
nato pa smo se odločili, da 
mu namenimo še skromen 
denaren prispevek, 750 
evrov,« je povedal predse
dnik Nogometnega kluba 
Zarica Kranj Miro Vodan in 
dodal, da je v klubu več kot 

dvesto mladih nogometa
šev, prihodnje leto pa bodo 
slavili 40 let ustanovitve 
kluba. 
S podpredsednikom Mila
nom Poršem sta prejšnji te
den obiskala soseda Staneta 
Vrhunca in mu simbolično 
izročila ček s prispevkom 
NK Zarica Kranj.

Nogometaši so pomagali sosedu

Miro Vodan, Stane Vrhunc in Milan Porš / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Zavod za turizem Kranj je 
minuli konec tedna pripra
vil prodajno razstavo izdel
kov, povezanih z adventnim 
časom, več kot tisoč dvesto 
obiskovalcev pa si je ogleda
lo številne zanimive izdelke, 
med njimi seveda največ ad
ventnih venčkov. 
V nedeljo popoldne so ad
ventne venčke in praznične 
aranžmaje izdelovali znani 
Slovenci, glasbenik Dadi 
Daz, radijski in televizijski 
voditelj Janez Dolinar, igral
ka Ana Dolinar, glasbenik 
Renato Verlič, član hišnega 
ansambla Avsenik pa tudi 
mladinski svetovni prvak v 

kolesarstvu Matej Mohorič.
»Priznam, da sem tokrat pr
vič izdeloval adventni ven
ček. Navdušen sem zlasti 
nad tem, da se iz preprostih 
in ne dragih stvari lahko iz
dela tako lepe venčke,« je 
povedal Matej Mohorič, ki 
sicer doma rad pomaga pri 
praznični okrasitvi. »Nava
dno je pri prazničnem okra
ševanju glavna mami, drugi 
pa pomagamo tako pri po
stavitvi smrekice kot jaslic,« 
je tudi povedal Matej, ki, 
kljub temu da trenutno ne 
tekmuje, veliko časa preživ
lja na kolesu. »Ravno sedaj 
največ treniramo, saj ima
mo bazične priprave,« je še 
dodal šampion iz Podblice.

Kolesar spreten  
tudi z venčki

Svetovnemu mladinskemu prvaku v kolesarstvu Mateju 
Mohoriču tudi izdelava adventnega venčka ni povzročala 
večjih težav. / Foto: Matej Slabe

V dvorani na Planini bo 22. in 23. decembra potekal božično 
novoletni turnir v malem nogometu z nagradnim skladom 5 
tisoč evrov. Igralo se bo po skupinah, v vsaki ekipi sta lahko 
največ dva registrirana igralca futsala. Prijave sprejemajo do 
10. decembra, informacije in prijave na 96studiodoo@
gmail.com ali 041/623 870 (Bojan). V. S.

Kranj

Božično novoletni turnir v malem nogometu
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Informacije o naročnini dobite na tel. št.: 04/201 42 41 

Pravi Gorenjci beremo

Dodatna prednost za naročnike 
Gorenjskega glasa

Jutranja dostava  
do 7. ure

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se dvakrat 
tedensko sprostite ob prijetnem branju novic z  
Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.
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Plesni ognjemet z Dedkom Mrazom
Kulturni dom Predoslje 7.�12.�ob 18. uri
vstop brezplačen
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Vilma Stanovnik

»Projekt iVitalis vadb je pod
prla in omogočila Mestna 
občina Kranj, ki je društvom 
upokojencev v mestnem 
okolišu dodelila namenska 
denarna sredstva, da lahko 
kvalitetno preživljajo prosti 
čas. Društva v sodelovanju z 
zavodom Bisernica iz Kranja 
ravnokar uspešno zaključu
jejo drugo sezono razgibanih 
skupnih druženj,« pravi 
Miha Bizjak iz zavoda Biser
nica in dodaja, da sta iVitalis 
vadba in nordijska hoja iz 
iVitalis programa starejšim s 
svojo enostavnostjo pisani na 
kožo in sta med upokojenci 
najbolje zaživeli. 
»V Bisernici smo iVitalis 
vadbo razvili s prenosom 
znanj iz uporabne kinezio
logije, ki se uporablja v me
dicini, profesionalnem špor
tu in rehabilitaciji. iVitalis 
vaditelji zagovarjamo tera
pevtsko vrednost vadbe in 
njene učinke v preventivi 
pred številnimi boleznimi 
ter poškodbami gibal. 
Zdravje in vitalnost udele
žencev vadb v zrelih letih sta 
v središču naše pozornosti. 
iVitalis program smo popes
trili in vanj za sončne dni 
vključili še iVitalis nordijsko 
hojo – torej gibanje v naravi 
v dvotaktnem diagonalnem 
koraku z uporabo posebnih 
palic, ki smo jo za večje 
učinke nadgradili z iVitalis 
vajami. Sprehajalne steze v 
Udinborštu nas vabijo,« 
tudi pravi Bizjak in pojas

njuje,  da je vadba prilagoje
na tudi posameznikom, ki 
se že dolga leta soočajo s 
kroničnimi zdravstvenimi 
težavami (inkontinenca, 
sladkorna bolezen, visok 
krvni tlak, povišan holeste
rol, revma, bolečine v skle
pih). 
»Na iVitalis vadbi, ki se iz
vaja na podlogi stoje, sede 
in leže, smo vaje prilagodi
li prav zanje. Skupaj smo v 
kratkem času dosegli veli
ko,« je prepričan Bizjak in 
vabi, da si mnenja udele
žencev vadb ogledate v no
vem dokumentarcu o Bi

sernici na spletni strani 
bisernica.si. 
Redni udeleženci iVitalis 
vadb pričajo o večjem zado
voljstvu, umirjenosti v nji
hovih življenjih, imajo več 
energije za opravljanje vsak
danjih obveznosti in opravil, 
odpornejši imunski sistem, 
večjo zbranost in boljši spo
min. iVitalis vaje prinašajo 
skrb za zdravje notranjih or
ganov, večjo gibljivost v 
sklepih in prožnost mišic, 
zdravo hrbtenico, ki se kaže 
v pravilni pokončni drži. 
Med iVitalis nordijsko hojo 
se sproži kurjenje odvečnih 

maščob, torej varuje tudi 
zdravo srce in ožilje. 
»iVitalis vadba in nordijska 
hoja sta odličen način, kako 
enostavno in dobro razgibati 
ter sprostiti mišice celega te
lesa, umiriti raztresene misli 
in razburkana čustva za lepši 
dan. Je pot spoznavanja na
šega telesa in duha, je ozave
ščanje, kaj je zdravje, kako si 
ga povrniti in ohraniti. Je 
druženje in zabava. iVitalis 
program je izjemna pridobi
tev za društva upokojencev v 
mestni občini Kranj, ki pri
naša zdrava zlata leta,« še 
dodaja Miha Bizjak.

iVitalis vadba  
in nordijska hoja 
Pri društvih upokojencev v kranjski občini so v sodelovanju z zavodom Bisernica že drugo sezono 
pripravili tako imenovane iVitalis vadbe, katerih glavni namen sta zdravje in vitalnost v zrelih letih.

Med iVitalis nordijsko hojo se sproži kurjenje odvečnih maščob, torej varuje tudi zdravo 
srce in ožilje. Letos so udeleženci izjemno uživali tudi na prostem.

iVitalis vadba ima veliko pozitivnih učinkov in je 
prilagojena posameznikom, ki se želijo razgibati, in tudi 
tistim z različnimi kroničnimi zdravstvenimi težavami.
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Mateja Rant

V okviru dneva slovenske 
hrane so tretji petek v no
vembru v vrtcih in osnov
nih šolah pripravili Tradici
onalni slovenski zajtrk. 
Otrokom so ta dan postregli 
domače pridelke in izdelke, 
in sicer črn kruh, jabolko, 
mleko, maslo in med. V 
osnovni šoli Goriče so ta 
dan medse povabili lokalna 
čebelarja, ki sta učencem 
podarila med za zajtrk, obe
nem pa sta jim razložila, 
kakšen pomen imajo čebele 
za okolje. »Čebelarstvo ima 
na naši šoli pomembno me

sto, saj že tretje leto deluje 
čebelarski krožek, imamo 
pa tudi dva lastna čebelja 
panja,« je pojasnila vodja 
šole Jana Dubravica.  
S tradicionalnim sloven
skim zajtrkom želijo spod
buditi lokalno pridelavo in 
predelavo hrane ter ozave
ščati o pomenu zdravega 
načina prehranjevanja in 
skrbi za okolje. Kot so nam 
zaupali osnovnošolci v Go
ričah, jim gre taka hrana 
tudi bolj v slast, zlasti če je z 
domačega vrta ali sadovnja
ka. »Pri nas doma imamo 
jabolka, med pa nam priskr
bi ded, ki je čebelar,« je po

jasnila četrtošolka Ana Er-
žen in dodala, da je med, ki 
ga pridela njen ded, veliko 
okusnejši od tistega, ki ga 
kupijo v trgovini. Tretješol
ka Nina Ana Likar je prav 
tako dejala, da ima zelo rada 
jabolka z domačega vrta, 
prav tako rada pije mleko in 
se sladka z medom. Čeprav 
otrokom ponavadi bolj te
kne bel kruh, pa nam je pe
tošolec Jaka Valter zatrdil, 
da ima sam rajši domač črn 
kruh. Zaupal nam je tudi, 
da doma skrbijo za okolje, 
saj iz jabolk, ki jih naberejo 
po travnikih ob košnji, sku
hajo mošt.

Medse povabili čebelarja
Projektu Tradicionalni slovenski zajtrk so se pridružili tudi v osnovni šoli 
Goriče, kjer sta otroke z medom razveselila lokalna čebelarja.

Učenci OŠ Goriče so na tradicionalnem slovenskem zajtrku gostili lokalna čebelarja.
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Vilma Stanovnik

Goriče – Pred kratkim so se 
v Goričah razveselili nove 
telovadnice, ki so jo zadnje 
mesece res že težko čakali. 
»Izgradnja nove telovadnice 
ni pomembna le za šolarje, 
pa tudi nas, druge krajane, 
ki smo vse od polaganja te
meljnega kamna pred dve
ma letoma nestrpno opazo
vali in spremljali potek grad
nje. Potrebno je bilo kar 

precej dobre volje, potrplje
nja in diplomacije, da smo 
sedaj lahko v teh lepih pro
storih,« je ob odprtju nove 
telovadnice poudaril predse
dnik sveta KS Goriče Mla
den Dubravica ter dodal, da 
je za kraj velika pridobitev 
tudi ureditev okolice šole, 
nova parkirišča in na novo 
ograjeno otroško igrišče. Ob 
tem je ravnatelj Osnovne 
šole Simona Jenka Rudolf 
Planinšek povedal, da števi

lo otrok, ki obiskujejo po
družnično šolo s petimi ra
zredi v Goričah, zadnja leta 
spet narašča, z novo telova
dnico pa imajo vendarle po
dobne pogoje za šolanje kot 
njihovi vrstniki v drugih šo
lah v občini.
»Vložek občine v projekt je 
podelitev stavbne pravice za
sebnemu partnerju za čas 
koncesije, ki bo trajala pet
najst let od pridobljenega 
uporabnega dovoljenja. Po 

preteku tega obdobja pa bo 
telovadnica prešla v last ob
čine. Finančni vložek občine 
v projekt je okoli 260 tisoč 
evrov, vložek zasebnega par
tnerja pa 840 tisoč evrov. 
Vrednost investicije, tako 
telovadnice kot okolice z 
otroškim igriščem, je okoli 
1,1 milijona evrov,« je ob od
prtju velike pridobitve za 
kraj povedal župan Mestne 
občine Kranj Mohor Boga
taj.

Končno nova telovadnica
V Goričah že telovadijo v novi telovadnici pri podružnični šoli, investicija pa je skupaj z ureditvijo 
okolice šole vredna 1,1 milijona evrov.

Ob odprtju nove telovadnice so šolarji številnim 
obiskovalcem pripravili prisrčen program. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Mohor Bogataj je ob novi pridobitvi učencem na 
podružnični šoli podaril ptičjo krmilnico. / Foto: Gorazd Kavčič

 

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

Žal je še vedno veliko odpadkov nepravilno odloženih. Če odpadkov ne ločujete pravilno, na vaš zabojnik 
nalepimo rumeno nalepko. Če boste naše opozorilo upoštevali, bomo rumeno nalepko prekrili z zeleno 
nalepko. Zelena nalepka potrjuje vaše odgovorno ravnanje z odpadki. Dodatno vas opozarjamo tudi na 
dotrajanost vašega zabojnika in na prepoln zabojnik. Če je vaš zabojnik dotrajan, nanj nalepimo vijolično 
nalepko. Če imate preveč odpadkov za en zabojnik, vas opozorimo z modro nalepko.
Prosimo, upoštevajte naše opozorilo!

Želite izvedeti več? Obiščite spletno stran www.krlocuj.me in v abecedniku odpadkov poiščite  
odpadek, za katerega ne veste, kam in kako ga pravilno odložiti. Ker nam ni uspelo zajeti vseh odpadkov, 

upamo, da bomo z vašo pomočjo abecednik dograjevali.  
Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam to sporočite in  
nov odpadek bo dodan v abecednik. Dodatno lahko na  
spletni strani v koledarju odvozov odpadkov v vsakem trenutku 
preverite, katere odpadke v tekočem tednu odvažamo. Seveda 
boste na spletni strani našli tudi vse druge pomembnejše 
informacije o pravilnem ravnanju z odpadki.

Pokličete nas lahko tudi na našo posebno številko 04/28 11 311, na brezplačno  
številko 080 3555 ali nam pišite na naslov info@krlocuj.me.

Z nalepkami na zabojnikih opozarjamo na 
nepravilno ločevanje odpadkov 

Ana Šubic

Srednja vas pri Goričah – 
Frančiška Rozman, v Sred
nji vasi pri Goričah bolj po
znana kot Guščeva mama, 
je prvo nedeljo v novembru 
praznovala 103. rojstni dan. 
Kljub visoki starosti ji zdrav
je še vedno dobro služi, po
vesta sin Stanko in vnukinja 
Teja, ki skrbita za mamo. 
Zaradi težav s kolki je sicer 
že nekaj let na invalidskem 
vozičku, je pa zato njen vid 
toliko bolj oster. Še vedno 
vidi brez očal, rada gleda na
daljevanke, skozi okno pre
pozna sosede, ki gredo 
mimo ¼  »Vesela je družbe. 
Rada klepeta s 93 
letno prijateljico Marijo Rib

nikar, razveseli se tudi žu
pnikovega obiska,« je prista
vila Teja. Guščeva mama je  
že 24 let vdova, a ji zagotovo 
ni dolgčas. Poleg sina Stan
ka (66) ima še tri otroke: 
Mirka (82), Francko (80) in 
Marinko (76), ter osem vnu
kov, štirinajst pravnukov in 
enega prapravnuka.
Rodila se je 4. novembra 
1909 pri Mežnarju v sosed
njem Zalogu. Pri dveh letih 
je ostala brez očeta, ki je 
umrl pri gašenju požara, pri 
sedemnajstih pa je izgubila 
še mamo. Leta 1930 se je 
omožila z Jurijem iz Sred
nje vasi. Bila je gospodinja, 
v posebno veselje ji je bila 
peka kruha in potice v kru
šni peči. 

Sto tri leta Guščeve mame

Stotriletnica Frančiška Rozman s sinom Stanetom in 
vnukinjo Tejo / Foto: Tina Dokl
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NINE KOKALJ

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Igor Kavčič

Večkrat nagrajeni dirigent 
svetovnega slovesa in član 
strokovnih žirij na številnih 
mednarodnih zborovskih 
tekmovanjih dr. Brady All-
red je v Kranj prišel na pova
bilo svoje nekdanje študent
ke s podiplomskega študija 
zborovskega dirigiranja na 
Univerzi Utah v ZDA, vse
stranske dirigentke Urške 
Štampe. Priznani dirigent je 
trenutno umetniški vodja in 
dirigent organizacije Salt 
Lake Choral Artists v Salt 
Lake Cityju v ZDA, kjer v 
različnih vokalnih zasedbah 
prepeva skoraj tristo pevcev. 
Pred tem je deloval kot di
rektor zborovskih študij na 
Univerzi Utah, kjer je vodil 
večkrat nagrajeni zbor Uni
versity of Utah Singers, s 
katerim je pred tremi leti 
gostoval tudi v Ljubljani.
Delavnica je potekala v več 
sklopih. V dopoldanskem 
času je na individualnih sre
čanjih dr. Allred udeležen
cem predajal znanje zborov
skega dirigiranja, zvečer pa 
so slušatelji naučeno prene
sli v prakso na pevskih vajah 

z obema zboroma. »Gre za 
dirigenta svetovnega kova in 
lahko rečem, da mi je bilo v 
izjemno čast in privilegij go
stiti ga v Kranju in hkrati 
znova delati z njim. Bilo je 
uspešno in nagrajujoče,« je 
povedala umetniška vodja 
društva Urška Štampe, sicer 
tudi avtorica strokovne za
snove in izvedbe delavnice.
Mladi dirigenti so pri delu z 
zborom pridobili bogate iz
kušnje, prav tako pa so bili 

pevci navdušeni nad nekoli
ko drugačnimi pevskimi va
jami, saj so imeli priložnost 
pokukati tudi v skrivnostni 
svet umetnosti dirigiranja. 
Pri tem je namreč poleg teh
ničnega znanja zelo po
membna tudi dirigentova 
osebnost in sposobnost po
sredovanja notranjih čustev, 
ki jih rodi glasba. Kot so po
vedali udeleženci, je bilo 
delo na delavnici zelo inten
zivno in naporno. »Kljub 

temu si je naš gost lahko 
vzel nekaj prostega časa za 
ogled Kranja in izlet na 
Bled,« je povedala predse
dnica društva Olga Križnar 
in dodala: »Veseli smo, da 
smo imeli priložnost gostiti 
svetovno priznanega stro
kovnjaka na zborovskem po
dročju. Dr. Allred je popol
noma predan glasbi in je 
znal s svojo karizmo prite
gniti pozornost vsakega pev
ca v zboru.« 

Ne le taktirka,  
tudi čustva
Novembra je na enotedenski zborovsko-dirigentski delavnici v Kranju gostoval priznani ameriški 
dirigent dr. Brady R. Allred. Udeleženci delavnice pridobili številna nova znanja in izkušnje.

V pevsko dirigentski druščini so se stkala prisrčna prijateljstva, ki bodo vodila k nadaljnjim 
sodelovanjem. / Foto: arhiv KD Mysterium

Igor Kavčič

Preddecembrsko vzdušje so 
prejšnji četrtek pričarali že 
učitelji Glasbene šole Kranj 
na že tradicionalnem učitelj
skem koncertu v dvorani 
Mestne knjižnice Kranj. 
Dvajset učiteljev v večinoma 
komornih zasedbah je nav
dušilo občinstvo. Slišali smo 
glasbo različnih obdobij in 
slogov od Händlove arije do 
Piazzolovega Libertanga. 
Učitelj klavirja in skladatelj 
Gašper Jereb je za to prilo
žnost napisal skladbo Ave 
Maria za vokal, klarinet in 
klavir.
Prav tako so ta mesec začeli 
s tako imenovanimi GM 
odri, v okviru katerih se en
krat na mesec ob ponedelj
kih v mali dvorani glasbene 
šole predstavljajo najboljši 
mladi glasbeniki v državi. Si
cer pa so aktivni tudi mladi 
glasbeniki kranjske šole. Že 
v oktobru so učitelj Uroš Ko
šir in njegovi tubisti izpeljali 
2. OK Tuba fest, harfist Jer
nej Mišič je pod mentor

stvom Bronislave Prinčič 
odlično tekmoval na medna
rodnem tekmovanju harfi
stov v Belgiji, kjer je v kate
goriji harfa junior dosegel 
tretje mesto. V glasbeni šoli 
so pripravljali nastope za 
osnovne šole, njihov simfo
nični orkester pa je na inten
zivnih vajah ob Kolpi že va
dil za letošnji Božični kon
cert.
Decembrski koncerti se 
bodo začeli že z Miklavže
vim nastopom prihodnji to
rek, 4. decembra, ko bodo ob 
17.30 v avli občine nastopili 
predvsem mlajši učenci, 
tako v godalnem orkestru 
kot flavtističnem orkestru, 
pa s kljunastimi flavtami in 
v komornih skupinah. Dva 
dni kasneje, 6. decembra, ob 
19. uri bo na istem mestu še 
Božični koncert, na katerem 
se bodo predstavili flavtistič
ni, kitarski in harmonikarski 
orkester ter solisti in komor
ne skupine.
Osrednji dogodek letošnjega 
decembra bo vsekakor Veliki 
božični koncert na Brdu v 

četrtek, 13. decembra, na ka
terem se bodo predstavili 
Mladinski pihalni orkester, 
Simfonični orkester in Pev
ski zbor. Slednja bosta med 
drugim skupaj izvedla tudi 
sklop koledniških pesmi, 

pripravljenih posebej za to 
priložnost. Z glasbo in pe
tjem nas bodo učenci glasbe
ne šole s tradicionalnim bo
žičnim vabilom v novo leto 
povabili 19. decembra ob 17. 
uri na Glavnem trgu.

Koncertni december v glasbeni
V Glasbeni šoli Kranj že tradicionalno pripravljajo pester koncertni december, ki se bo končal  
z novoletnim voščilom 19. decembra ob 17. uri na Glavnem trgu.

Na koncertu učiteljev prejšnji teden so prvič izvedli 
skladbo Gašperja Jereba Ave Maria. Za klavirjem skladatelj 
sam, ob njem pevka Franca Šenk in klarinetist Mitja 
Marošek. / Foto: Glasbena šola Kranj

Igor Kavčič

Akademski slikar Boge Di
movski se tokrat predstavlja 
z najnovejšimi dnevniškimi 
zapisi, risanimi sledmi na 
papirju. Dimovski je v zad
njih dveh desetletjih ustvaril 
obsežen opus z nekaj deset 
tisoč drobnimi risbami. Riše 
s svinčnikom, ogljem ali ke
mičnim svinčnikom. Likov
na pozornost in njegov 
ustvarjalni izziv sta pri tem 
usmerjena k drugačnim si
metričnim ali asimetričnim 
igrivim kompozicijskim re
šitvam. Kot sam pravi, je to 
tudi njegov čas za meditaci
jo. Avtorsko prepoznavne, 
izvirne likovne predstave 
nastajajo kot abstraktne in 
estetske linijske rešitve. 
Umetnik v vsakodnevnih 
gozdnih sprehodih dobiva 
ideje z likovno čustveno vse
bino, hkrati pa je tovrstno 
njegovo bivanje v naravi 
tudi čas za razmislek o ume

tnosti, o vlogi in pomenu 
lastnih likovnih del in njiho
vi umestitvi v širše likovno 
področje. Boge Dimovski s 
svojimi risarskimi sledmi 
na papir beleži naravno kra
jino in s tem izpričuje tudi 
svojo ekološko usmerjeno 
izpoved. Njegovi likovni za
pisi postanejo vrednota, če
prav dajejo navidezen obču
tek nedokončanosti ali 
asketske lahkotnosti mini
malističnega pristopa.
Boge Dimovski je slikarstvo 
na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani diplo
miral leta 1978, tri leta zatem 
pa magistriral iz restavrator
stva, leta 1983 pa še iz grafi
ke. Danes deluje na področju 
slikarstva, grafike, kiparstva, 
restavratorstva, zadnjih deset 
let pa tudi kot likovni kritik. 
Razstavlja tako samostojno 
kot na skupinskih razstavah, 
občasno pa se udeležuje tudi 
likovnih srečanj doma in v 
tuijni.

Risba, sled na papirju
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled razstava 
risb Bogeta Dimovskega.

Boge Dimovski se tokrat predstavlja s serijo »risanih sledi« 
na papirju. I Foto: Irena Jeras Dimovska
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Jože Marinček

Letos kranjski boksarski 
klub slavi dvajseto leto delo-
vanja. Boksarji, ki so dosegli 
največje uspehe tega kluba, 
so: Sebastjan Novak, Safet 
Beganovič, Mario Živkovič, 
Erduan Braimi, Alan Kušla-
kovič, Igor Tunukovič, Dejan 
Koren, Nadžad Salkič, Edo 
Štalec, David Justin in prvo 
dekle Andreja Bešter, ki je 
osvojila štiri bronaste meda-
lje na svetovnih pokalih in 
dve bronasti medalji na 
evropskih pokalih. Tekmo-
valci Boksarskega kluba 
Kranj so sodelovali na števil-
nih evropskih in svetovnih 
pokalih, kakor tudi na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih. 
S svetovnih in evropskih po-
kalov so prinesli domov dve 
zlati, osem srebrnih in šest 
bronastih medalj.
Boksarski klub Kranj s pred-
sednikom Dušanom Čavi-
čem na čelu že dvajset let 
pripravlja Pokal Kranja, na 
katerem ne manjka navdu-
šenih gledalcev. Letos je tur-
nir odprl Jelko Kacin, ki je 
na koncu najboljšim posa-
meznikom podelil pokale. 

Prišla sta tudi Rudolf Pa-
vlin, predsednik Boksarske 
zveze Slovenije, in Stane 
Milutinovič, ki je najuspe-
šnejši slovenski selektor in 
je bil selektor od leta 1997 
do 2006. Med gledalci je bil 
tudi legenda slovenskega 
profesionalnega boksa Sre-
čo Weiner, ki je kot prvi Slo-
venec leta 1970 pred polno 
dvorano Tivoli v petnajstih 
rundah premagal svetovne-

ga prvaka vzhoda Alda Pra-
visanija. Z minuto molka so 
se zbrani spomnili Janeza 
Galeta, priznanega trenerja 
in starosto slovenskega bo-
ksa, Erduana Braimija, ki je 
tragično preminil leta 2008, 
ter akademskega slikarja in 
novinarja Dela, ki je bil lju-
bitelj boksa, Marjana Sku-
mavca, ki je umrl lani. 
Sledile so tekme, v katerih 
so nastopili boksarji iz klu-
bov Slovenije, Avstrije, Hr-
vaške ter Bosne in Hercego-
vine. Med njimi so največ 
pokazali boksarji domačega 
kluba, ki so imeli tudi pod-
poro s tribun. Pokal za naj-
bolj borbenega boksarja je 
prejel Beno Terzič, najboljši 
tehničar je bil Tom Žumer, 
najboljša boksarka je bila 
Andreja Bešter, najboljši bo-
ksar turnirja je bil Tim Po-
ljanc (vsi BK Kranj), najbolj-
ši tuji boksar pa je bil Hrvat 
Roko Vrkljan. 
V prvem boju večera je Ema 
Kozin v konkurenci do 70 
kg po točkah premagala Ka-
tarino Kosmač. Primož Ku-

nej iz Slovenske Bistrice je z 
enoglasno odločitvijo sodni-
kov premagal Jara Rupnika 
v kategoriji do 69 kg, Nino 
Baraga je predal boj proti Bi-
stričanu Alenu Paumanu, z 
enoglasno odločitvijo je član 
BK Kranj Petar Dakič pre-
magal Gregorja Gajiča, prav 
tako pa Tim Poljanc Roka 
Vrkljana. 
Po podelitvi priznanj s stra-
ni Boksarskega kluba Kranj 
sodniku Jožetu Centi za ra-
zvoj boksa v Sloveniji in no-
vinarju Boštjanu Fonu za 
promocijo boksa na Gorenj-
skem so se nadaljevali boji v 
drugem delu. Tom Žumer 
je z enoglasno odločitvijo 
sodnikov premagal Roberta 
Lungerja iz Avstrije, Denis 
Sedlarovič Šugar, član BK 
Kranj, pa Miljana Lakoviča 
iz BiH, z enako odločitvijo 
se je končal tudi boj med 
Benom Terzićem in Beki-
mom Šoljo iz Avstrije, Maja 
Galić iz Hrvaške pa je po eni 
rundi in 10 sekundah nada-
ljevanja predala boj Andreji 
Bešter. 

Boksarji že dvajsetič 
za pokal Kranja
Na jubilejni prireditvi so se izkazali zlasti domači boksarji, ki so v dvorani na Planini navdušili 
številne gledalce.

Novinar Boštjan Fon, trener Dušan Čavić in sodnik  
Jože Canta / Foto: Gorazd Kavčič

Gledalci so si v dvorani na Planini lahko ogledali zanimive boje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Prejšnji teden je na Šmarje-
tni Gori potekal mednaro-
dni kvalifikacijski turnir v 
pikadu za vzhodni del Evro-
pe. Turnirja so se udeležili 
samo najboljši igralci, ki so 
na njem imeli tudi možnost 
zmagati. Prišlo jih je osemin-
dvajset iz Slovenije, Hrvaške, 
Srbije in Madžarske, od tega 
je bila polovica naših igralcev.
Po razburljivih obračunih je 
zmagal hrvaški igralec Robert 
Marjanović, drugi je bil Ma-
džar Perle Gyula, tretje mesto 
pa sta si razdelila še en Hrvat 

Zdravko Antunović in naj-
boljši slovenski igralec Seba-
stijan Zadravec s Ptuja. Zma-
govalec Marjanović se je uvr-
stil na svetovno prvenstvo v 
pikadu, ki bo konec decem-
bra v Londonu. "To je največji 
pikado turnir na svetu, nagra-
dni sklad je kar milijon fun-
tov, v živo pa ga prenašajo 
tudi satelitske televizije,« je v 
imenu organizatorjev pove-
dal Davor Ambrožič. Gorenj-
sko sta na turnirju zastopala 
dva igralca: Boštjan Novak iz 
Žirov in Tadej Božič iz Krope, 
ki sta izpadla že v prvem 
krogu. 

S Šmarjetne Gore v London

Za uvrstitev na svetovno prvenstvo so se igralci pikada 
pomerili na Šmarjetni Gori. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Po končani tekmi 20. kroga 
državnega prvenstva v prvi 
nogometni ligi med Trigla-
vom in Aluminijem, ki se je 
minulo nedeljo končala brez 
zadetkov neodločeno 0:0, 
smo na pogovor povabili 
23-letnega Enisa Đurkoviča, 
napadalca kranjskega Tri-
glava, ki je po odigrani zao-
stali tekmi 15. kroga z zadet-
kom prevzel vodstvo na le-
stvici strelcev prve nogome-
tne lige. 
Enis je v 20 tekmah letoš-
njega državnega prvenstva 
dosegel deset golov, iz ano-

nimnosti pa se je prebil s 
kar petimi zadetki, doseže-
nimi na zadnjih petih tek-
mah. Imel je tudi priložnost, 
da bi se med strelce vpisal 
na zadnji domači tekmi. 
»Seveda sem imel željo, da 
bi se tudi na tej tekmi vpisal 
med strelce, a mi tokrat ni 

uspelo. Kljub temu moramo 
biti z osvojeno točko zado-
voljni, saj smo imeli pobudo 
in bili nevarnejši od naspro-
tnika,« je izredni strelec na 
kratko opisal zadnjo jesen-
sko domačo tekmo.
»Bolj pomembno je to, da 
smo sedaj na sredini tekmo-
valne lestvice in nas do kon-
ca jesenskega dela čaka le še 
ena tekma,« je še povedal 
Enis, ki sebe ne izpostavlja, 
bolj pomembna se mu zdi 
ekipa. 
»Seveda bi bil zelo vesel, če 
bi se mi uspelo vpisati med 
strelce tudi na zadnji jesen-
ski tekmi, ko bomo igrali v 

Kopru proti domačemu 
moš tvu Luka Koper,« pravi 
Enis in dodaja: »Lepo je biti 
najboljši strelec lige, to je 
res enkratni občutek. Prav 
zato bom še bolj delal in 
spomladi skušal potrditi, da 
moja učinkovitost ni zgolj 
naključna.«

Po jesenskem delu 
želi biti prvi

Nogometaš Triglava Enis Đurković je v dvajsetih 
tekmah letošnjega državnega prvenstva dosegel 
kar deset golov, zlasti uspešen pa je bil na 
zadnjih tekmah, ko je prevzel tudi vodstvo na 
lestvici strelcev.

Enis Đurković  se na zadnji domači jesenski tekmi sicer ni 
vpisal med strelce, se je pa izkazal na prejšnih. I Foto: Gorazd Kavčič
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Literarni natečaj  
za najboljše  
dramsko besedilo

12. februar 2013 WWW.KSK.SI/LITERARNI

Petra Jošt

RIZOM je nastal v okviru 
programskega sklopa Urba-
ne brazde, ki je bil ustvarjen 
pod okriljem projekta Evrop-
ska prestolnica kulture – Ma-
ribor 2012. Programski sklop 
Urbane brazde ustvarja an-
gažirana znanstvenorazisko-
valna skupina visoko 
usposob ljenih strokovnjakov 
s področja sociologije, antro-
pologije, socialnega dela, 
ekologije, agronomije, prava, 
prometa in vizualnih ume-
tnosti.
Njihovi raziskovalci so letos 
izvedli vrsto delavnic na ma-
riborskih srednjih šolah na 
temo migracij. Ugotovili so, 
da je na poklicnih šolah zelo 
prisotna odkrita nestrpnost 
do drugače mislečih. Pogo-
ste so izjave kot na primer, 
da so za razširjeno brezpo-
selnost krivi Romi. Dijaki na 
gimnazijah pa so razmišljali 
v smeri, da lahko tisti, ki 
imajo znanje in sposobnosti, 
potujejo kjer koli in imajo na 
razpolago vse dobrine, niso 
pa se vprašali, kako je s tisti-
mi, ki tega znanja nimajo.
Takšno razmišljanje je posle-

dica splošno razširjene para-
digme, da si nekaj vreden le, 
če si uporaben na trgu. Dijaki 
so prepričani, da so manjšine 
same krive za svoj položaj, s 
čimer se poglablja prepad 
med "našimi in drugimi". 
Tako je bilo med dijaki pogo-
sto slišati, da naj begunci osta-
nejo tam, od koder so prišli, 
saj nimamo dovolj virov niti 
zase; pozabijo pa na kolonial-
no zgodovino Evrope in vzro-
ke, ki so pripeljali do delitve 
na prvi, drugi in tretji svet.
Pomembno se je vprašati, kdo 
vzgaja otroke v duhu nestr-
pnosti in netolerance. Šola, 
družina ali širša okolica? Ne-
kateri trdijo, da je bila vzgojna 
funkcija danes pregnana iz 
šole in da pomembnejšo vlo-
go pri vzgoji otrok igrata dru-
žina in širša okolica. Šole pa 
lahko naredijo že veliko s svo-
jim zgledom, kako same 
obravnavajo © © drugačne© © , če 
spodbujajo sodelovanje med 
dijaki in spoštujejo individual-
nost. 
Ključna pa je tudi vloga drža-
ve, ki uveljavlja enoznačno 
razumevanje stvari. Tako je 
na primer prisotna delitev 
predmetov na prvo- in drugo-

razredne v predlaganih spre-
membah za maturo. Med 
drugorazredne predmete sodi 
velik del družboslovnih pred-
metov, ki naj bi spodbujali 
kritično mišljenje.
Nekateri tudi menijo, da 
mladim danes sploh ni 
omogočeno, da odrastejo. Z 
ukinitvijo štipendij za mla-
doletnike se jim je tako od-
rekla pravica do razpolaga-
nja s svojim denarjem, v 
Sloveniji pa tudi ni več sa-
moniklih mladinskih cen-
trov, kjer bi lahko mladi av-
tonomno in samostojno iz-
življali svojo ustvarjalnost, 

brez patronata odraslih. 
Tako se mladi vedno bolj za-
pirajo vase. 
Poskrbeti moramo, da bodo 
mladi že v osnovnih in sred-
njih šolah odprti do drugih 
in sprejemali tudi © © drugač-
ne© ©  od sebe. Globalizacija je 
poskrbela, da si ljudje sčaso-
ma postajamo vedno bolj po-
dobni, saj imamo isti način 
oblačenja in tudi podobne 
vrednote, ki usmerjajo delo-
vanje neke družbe. Spoštuj-
mo in sprejmimo pa tiste, ki 
izhajajo iz drugačnega okolja 
in iz kulture, ki je včasih ne 
razumemo. 

Nestrpnost  
v srednjih šolah 
Terenske ugotovitve raziskovalcev socialno-kulturnega združenja RIZOM v srednjih šolah so pokazale 
skrb vzbujajoče etnocentrične, ksenofobne ter netolerantne vzorce obnašanja.
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Dejan Rabič

Mariborčani so se prebudili, 
njihovo nezadovoljstvo je 
prestopilo bregove in gnev 
se je razlil po ulicah. Župan 
Kangler ne more spati, ljud-
stvo, ki ga je dvakrat izvolilo, 
kriči in ga poziva, da naj va-
jeti prepusti drugemu. Vse 
lepo in prav, nezadovoljstvu 
je treba dati duška, sploh če 
je župan domnevno vpleten 
v čuda sumljivih poslov. Za-
nimiv pa se mi zdi povod za 
ta izbruh nezadovoljstva.
Pred davnimi meseci so ma-
riborska občina in družba 
Iskra Sistemi podpisali po-
godbo, po kateri je slednja 
postavila malo morje radar-
jev po občinskih križiščih, 
njihova investicija pa naj bi 
se izplačala preko kazni, ki 
bi jih zaračunali voznikom, 
ki se ne držijo cestnoprome-
tnih predpisov. Ob tem ka-
kih hudih pomislekov ni 
bilo zaznati. Tako je počasi 
nastopil čas, ko je sistem za-
čel delovati. Meščani so ugo-
tovili, da jim sistem pravza-
prav ni všeč. Navsezadnje so 

v prvem dnevu delovanja 
novega sistema radarji ujeli 
več kot tisoč prehitrih vozni-
kov in ljudstvo – ali vsaj ne-
kaj posameznikov – se je od-
ločilo, da Maribor bolj kot 
nadzor nad prekrškarji po-
trebuje dodatno javno raz-
svetljavo. Saj veste, zaradi 
varnosti, tako kot radarje, ki 
so začeli služiti kot gorivo.
Priznam, da se mi zdi ta ne-
nadni izbruh gneva, ki je 
pretresel prebivalce mesta ob 
Dravi ravno ob uvedbi zdaj 
verjetno za večno slavnih ra-
darjev, rahlo nerazumljiv. 
Okoli župana se je v zadnjih 
letih spletlo že nič koliko 
zgodb o nečednostih, ki da 
naj bi jih počel, pa nič. Vmes 
so ga celo znova izvolili. Ko 
pa je podpisal pogodbo, ki 
meščanov, ki spoštujejo pro-
metne predpise – zmanjše-
vanje nevarnosti na cestah je 
bila celo, sodeč vsaj po medi-
jih in sprejetih zakonih, ena 
izmed prioritet državne poli-
tike – sploh ne bi prizadela, 
je bilo miru konec. Kangler 
naj gre. Kanglerju je odzvo-
nilo. Kangler je gotof.

Seveda za nezadovoljstvo 
med meščani verjetno niso 
krivi zgolj radarji, ti so bili 
samo kaplja čez rob, lahko 
bi rekli, da tudi malce bizar-
na kaplja. Tako kot je arab-
sko pomlad v Tuniziji spro-
žil na videz banalen, čeprav 
tragičen dogodek – samoza-
žig nekega uličnega proda-
jalca. Potem se je začel do-
mino efekt – ljudje so svoje 
nezadovoljstvo začeli izra-
žati na glas, ko se jih je na-
brala kritična masa, so se 
razplameneli nemiri in 
ljudstvo je poskrbelo, da je 
kaj kmalu sestopil samodr-
žec, ki je vladal več kot dve 
desetletji. Potem sta mu 
sledila njegova kolega v so-
sednji Libiji in bližnjem 
Egiptu, nemiri pa so se na-
daljevali tudi v drugih deže-
lah.
Ko mi tok misli takole pre-
skakuje naokrog po kamnih 
na nabrežjih Drave in pesku 
severne Afrike, se počasi za-
čenjam spraševati, ali se po-
dobno lahko zgodi pri nas, v 
naši preljubi dolini šentflor-
janski. Življenje zadnja leta 

zagotovo ni lahko, odkar se 
je v letih 2007 in 2008 za-
majalo in tudi zrušilo nekaj 
ameriških bank ter so se go-
spodarstva večine držav na 
Zahodu ohladila, se je števi-
lo revežev tudi pri nas hitro 
povzpelo. Svoje je dodal še 
gnijoči cvet slovenske doma-
čijske politike, ki je, tak je ne 
samo moj vtis, pozabil na to, 
da naj bi bila politika delova-
nje v interesu javnosti in 
skrb za blagostanje vseh, ne 
le svojih podrepnikov. Ceno 
tega seveda plačuje ljudstvo, 
ki pa ob pomanjkanju kruha 
ni preveč zadovoljno s po-
stanimi in umazanimi igra-
mi.
Ljudje smo zmožni prestati 
marsikaj, prenašati hudo 
trp ljenje in pomanjkanje, 
ampak – ko ljudstvo izgubi 
občutek, da so vladajoči še v 
istem svetu, postane vroče. 
Vprašajte Marijo Antoniet-
to, če so bili Francozom 
všeč njeni kolački. Kakorko-
li, bodo radarji, namesto da 
bi umirjali mariborski pro-
met, podžgali vesoljno Slo-
venijo?

O slavnih mariborskih 
radarjih

Klub študentov Kranj razpisuje literarni natečaj za najboljše 
dramsko besedilo. Mladi od 15. do izpolnjenega 26. leta sta-
rosti lahko pošljejo največ tri prispevke, vsako dramsko be-
sedilo pa se ocenjuje zase. Avtorjem dajejo pri pisanju bese-
dila dve omejitvi. Prvič, dramsko besedilo mora biti enode-
janka. Drugič, v besedilu lahko nastopa največ pet oseb. 
Število prispevkov ne bo vplivalo na ocenjevanje. Prispevki 
naj bodo tipkani, v berljivi pisavi črne barve, velikosti 11 ali 12. 
Poslane prispevke, ki bodo ustrezali razpisanim kriterijem, 
bo dobila v pregled tričlanska strokovna žirija, ki bo določila 
zmagovalca na podlagi strokovnega znanja ter last nih izku-
šenj in presoje. Ocenjevala bo kreativnost, slog, jezik, spre-
tnost povezave vsebine in oblike, inovativnost, sporočilnost 
ter celostni umetniški vtis dramskega teksta. Zmagovalec 
natečaja prejme denarno nagrado v vrednosti 250 evrov, dru-
gouvrščeni 100 evrov, tretjeuvrščeni pa 50 evrov. Zmagoval-
no besedilo bo v sodelovanju z avtorjem dela in kranjskim 
študentskim gledališkim društvom Toj to uprizorjeno na Te-
dnu mladih 2013, največjem mladinskem festivalu v Sloveni-
ji. Izdelke, natisnjene in podpisane s psevdonimom oz. šifro, 
pošljite do 12. februarja 2013 po pošti na naslov Kluba štu-
dentov Kranj. Pošiljki v zaprti kuverti priložite še s svojimi 
podatki izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani 
KŠK-ja. Dodatne informacije na natecaj@ksk.si. P. J.

Literarni natečaj za najboljše dramsko besedilo

V petek, 7. decembra, bo v prostorih Kluba študentov Kranj 
od 17. do 20. ure potekala prva delavnica ličenja, kjer bo Anja 
Kert učila umetnost dnevnega ličenja s poudarkom na pripra-
vi kože. Anja Kert je študentka kostumografije na AGRFT v 
Ljubljani, poleg oblikovanja oblačil in kostumov pa se štiri 
leta profesionalno ukvarja tudi z ličenjem. Obiskovala je več 
tečajev, med njimi tudi priznano šolo Makeup Artist Centra, 
sodelovala pa je že na številnih projektih. Na naslednjih de-
lavnicah bodo udeleženke spoznale še večerno ličenje,  
smokey eyes, eyeliner in rdeča usta ter pustne maske. Cena 
za člane KŠK-ja je 20 evrov na delavnico, za nečlane pa 25 
evrov. Prijave sprejemajo na Info točki KŠK. Dodatne infor-
macije na anja.kert@ksk.si. Pohiti, število mest je omejeno. 
P. J. 

Osvoji veščino ličenja

V soboto, 22. decembra, bo od 15. do 18. ure v Kranjski hiši 
potekala praznična tržnica oblačil, ki bo delovala po princi-
pu izmenjave; tolikšno število kosov, kot jih prineseš, jih 
lahko odneseš domov. V zamenjavo lahko prinesete vse vr-
ste oblačil (hlače, majice, puloverje, jakne …), nakit in druge 
modne dodatke (rute, šale, torbice …). Vsa oblačila naj bodo 
oprana. P. J. 

Pridi na praznično tržnico oblačil

V soboto, 1. decembra, na sve-
tovni dan boja proti AIDSU, 
bo od 9. do 14. ure organizira-
na stojnica na Maistrovem 
trgu, kjer bodo aktivisti Kluba 
študentov Kranj mimoidočim 
delili rdeče pentljice in kondo-
me ter jih ozaveščali o nevar-
nosti okužbe z virusom HIV. 
Na ta dan si pripnemo rdečo 
pentljo, ki predstavlja medna-
rodni simbol, da se ljudje za-
vedamo resničnosti aidsa 
med nami. Pentlja ponazarja 
zaskrbljenost glede HIV in 
aidsa ter opominja ostale, da 
je potrebna tudi njihova pod-
pora in sodelovanje. P. J. 

Stojnica o svetovnem dnevu boja proti AIDS-u

Fo
to

: Ž
an

 K
u

ra
lt



Križanka

13Kranjski glas, petek, 30. novembra 2012

KitajsKa restavracija 
Zlata ribica  

vabi,  da jo obiščete v  
Gorenji vasi – reteče pri Škofji loki  

in v britofu pri Kranju.

britof pri Kranju 

Gorenja vas reteče pri Škofji loki
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Pohvalimo se lahko z najnovejšo 
pridobitvijo, to je vključitev v sistem 
LYONESS, kar bo omogočilo našim 
zvestim potrošnikom, da lahko koristijo 
Lyoness ugodnosti. 
Denar nazaj pri vsakem nakupu!

Pri vseh nakupih, ki jih opravite pri 
LYONESS partnerskih podjetjih, dobite 
odstotek plačila nazaj na svoj račun.

Če kartice še nimate, jo boste pri nas 
prejeli brezplačno. Dobili boste pa tudi 
informacijo o vseh dodatnih 
ugodnostih, ki jih imate kot lastniki 
nove LYONESS cashback kartice.

Nagrade:  1. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov
 2. nagrada: bon v vrednosti 15 evrov
 3. nagrada: bon v vrednosti 10 evrov
 tri nagrade kot vedno podarja Gorenjski glas.
rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpi-
sano v kupon iz križanke) poš ljite na dopisnicah do petka, 7. decembra 2012, 
na Gorenjski glas, bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na bleiweisovi cesti 4.

 Dnevno sveža ponudba za vsak žep

 Dostava hrane na dom iz Reteč

 Pestra izbira jedi, solat in sladic Okusna kosila
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CMYK: 100 / 50 / 10 / 85

MERCATOR CENTER  
KRANJ PRIMSKOVO

Prestiz
Modna trgovina

Prestiz
Modna trgovina

VREČKE TABLA

Vsako soboto od 9. do 14. ure EKOLOŠKA TRŽNICA

Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi tega meseca je 
v kletni etaži Mercator cen-
tra Primskovo potekal že 38. 
kranjski zimsko športni se-
jem. Vstopnine na sejem ni 
bilo, organizatorji iz Zveze 
učiteljev in trenerjev smuča-
nja Kranj pa so našteli okoli 
sedem tisoč petsto obisko-
valcev. »Da je vse potekalo, 
kot je treba, je poskrbelo 
skoraj sto petdeset naših čla-
nov, ki smo bili vse dni 
vključeni v delo na sejmu. 
Nanj smo se dobro pripravi-
li in lahko rečem, da je 
odlično uspel," je po priredi-
tvi, ki je bila tudi priložnost 
za prvo letošnje druženje 
smučarskih navdušencev, 
povedal predsednik ZUTS 
Kranj Brane Miklavčič.
Seveda pa je sejem še vedno 
najprej namenjen zamenjavi 
zimske opreme. V prodajo 
so letos dobili več kot dva ti-

soč dvesto smuči, palic in 
snežnih desk, večina pa je 
zamenjala lastnika. Tudi 
smučarskih čevljev so dobili 
v prodajo skoraj dva tisoč, 
prodanih je bilo nekaj več 
kot polovico. Prodali so več 
kot polovico od 617 prejetih 
drsalk ter več kot polovico te-

kaških in turnih smuči, ki so 
jih v prodajo prejeli 510. Še 
najmanj smo prodali smu-
čarskih oblačil, saj so jih za 
prodajo prejeli 115 kosov, 
prodali pa le 40 odstotkov. 
»Da je prireditev uspela, se 
želim zahvaliti tudi Merca-
torju za res odlično sodelova-

nje,« je po sejmu še dodal 
Brane Miklavčič in pojasnil, 
da bodo vso neprevzeto opre-
mo predali osnovnim šolam 
in humanitarnim organiza-
cijam. Vsi, ki niso prevzeli 
denarja od prodane opreme, 
se o tem lahko pozanimajo 
na info@zuts-kranj.si

Smučarski sejem  
dobro obiskan
Čeprav še ni dišalo po snegu, so se na letošnjem kranjskem zimskem športnem sejmu številni 
opremili s smučmi, smučarskimi čevlji in drugo opremo.

Brane Miklavčič, 
predsednik ZUTS Kranj

Za rabljeno smučarsko opremo je še vedno veliko 
zanimanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – »V katalogu motori-
stičnih poti smo se trudili 
predstaviti ture, ki so na Go-
renjskem zanimive za moto-
riste. Poleg tega smo v kata-
logu predstavili turistično 
ponudbo oziroma ponudbo 
kulinarike ob teh poteh. S 
prijatelji v Beljaku smo se 
dogovorili, da katalog moto-
ristom predstavimo na tra-
dicionalnem srečanju moto-
ristov Harly Davidson, ki je 
v začetku septembra poteka-
lo ob Baškem jezeru/Faak 
am see in ga je obiskalo več 
kot sto tisoč motoristov iz 
vseh koncev sveta. Številni 
med njimi so nato že obi-
skali Slovenijo in tudi 
Kranj,« je ob predstavitvi ka-
taloga z motorističnimi tu-
rami povedal kranjski pod-
župan in tudi sam navdušen 

motorist Bojan Homan.
»Opazili smo, da je v Kranju 
parkiranih vedno več motor-
jev, na njih pa smo opazili 
karte poti iz kataloga,« pravi 
direktorica Zavoda za turi-
zem Kranj Natalija Polenec 
in dodaja, da so pripravili 
tudi katalog prenočitvenih 
ponudnikov v kranjski obči-
ni, ki ga doslej ni bilo, v 
njem pa je vključenih vseh 
pet hotelov, šest zasebnih 
ponudnikov in dve turistični 
kmetiji. »Uradnih informa-
cij o prenočitvah v občini v 
letošnji sezoni še ni, vendar 
smo do konca oktobra v na-
šem TIC-u zabeležili več tu-
jih obiskovalcev kot lani v 
celem letu. To pomeni, da 
obiskovalce znamo privabiti, 
kljub gradnji in obnovi v sta-
rem mestnem jedru,« je 
tudi povedala Natalija Pole-
nec. 

Pripravili so kataloga  
za turiste

V začetku tega meseca so pri Zavodu za turizem 
Kranj izdali katalog prenočitvenih ponudnikov v 
občini, poleti pa so sodelovali tudi pri pripravi  
kataloga gorenjskih motorističnih poti.

OBISK  
DOBRIH  
MOŽ

Matjaž Gregorič

Podjetje Servis Štern iz 
Čirč pri Kranju je pred krat-
kim odprlo nov prodajni sa-
lon za motocikle Yamaha 
ter za dodatno opremo pri-
znanih proizvajalcev. V no-
vem objektu, ki so ga v celo-
ti zgradili z lastnimi sred-
stvi, bodo zagotovili višji 
nivo kakovosti prodajnih 
storitev.
Salon ima 360 kvadratnih 
metrov površine v dveh eta-
žah, kjer je razstavljen sko-

raj celoten program skuter-
jev, motociklov, štirikolesni-
kov, navtični program, agre-
gati in snežne sani. 
Poleg tega je del prostorov 
namenjen dodatni opremi, 
od dodatkov za motocikle, 
do čelad in motociklistične 
konfekcije. Na prejšnji loka-
ciji, ki je v neposredni bliži-
ni novega salona, podjetje 
Servis Štern kot pooblaščeni 
serviser in prodajalec moto-
ciklov znamke Yamaha še 
naprej opravlja servisno de-
javnost. 

Odprli novi salon za 
motocikle Yamaha
V Čirčah so ljubitelji motorizma dobili nov 
sodoben salon.

V novem salonu Štern bodo poleg motorjev ponujali tudi 
druge zanimive izdelke. 
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Sreda, 5. december: 
ob 16.30 uri   Zaplešite s plesalci  
plesne šole Jay Dance Studio

od 17. do 19. ure Miklavževa pekarna

Otroška animacijska delavnica  
s prihodom Miklavža  

Sobota, 22. december:
od 10. do 12. ure druženje z Božičkom 
in otroška ustvarjalna delavnica

Ponedeljek, 24. december:
 od 13. uri razrez božične torte

A V A

Objavljamo zadnje tri črke v nagradni igri Črke, ki 
vas odpeljejo na izlet. Iz črk sestavite besedo, jo na
lepite na kuponček in ga do 15. januarja 2013 oddaj
te v nabiralnike v Mercatorjevih prodajalnah Savski 
otok, Primskovo, Jesenice, Škofja Loka in Lesce . 
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Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj, T: 04 20 19 926
Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure,  

nedelje od 8.00 do 15.00 ure. Med prazniki: nedelja, 23. 12., od 8. do 19. ure, 
ponedeljek, 24. 12., od 8. do 19. ure, torek, 25. 12., bo ZAPRTO, 

sreda, 26. 12., od 8. do 13. ure, ponedeljek, 31. 12., od 8. do 19. ure.
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Novoletna 
akcija od  
1. 11. 2012  

do 
31. 1. 2013

Darilni 
boni

Vabi vas specializirana  
trgovina z igračami 

  Nagradna igra z glavno 
nagrado v vrednosti 1.290 EUR 

in 10 hudih igrač iz  
Direndajevega kataloga.

  Novoletna akcija od 1. 11. 
2012 do 31. 1. 2013.
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Novoletna 
akcija od 
1. 11. 2012 

do 
31. 1. 2013

Darilni 
boni

Vabi vas specializirana 
trgovina z igračami 

Vabi vas specializirana 
trgovina z igračami 

Vabi vas specializirana 

 Nagradna igra z glavno 
nagrado v vrednosti 1.290 EUR 

in 10 hudih igrač iz 
Direndajevega kataloga.

 Novoletna akcija od 1. 11. 
2012 do 31. 1. 2013.

Magični  
izbor 
igrač

Magični  
izbor 
igrač

Ponudba velja od 28.11. do 06.12.2012. Popust se obraèuna na blagajni. Popusti se med seboj izkljuèujejo
razen popusta TO! in Èetrtkovega popusta za upokojence. Popust TO! in Èetrtkov popust za upokojence se
obraèunata od konènega zneska raèuna, zmanj�anega za vse predhodno obraèunane popuste na posamezne
izdelke na raèunu. Akcije/popusti se med seboj izkljuèujejo. Aktivnost velja v vseh enotah Beautique in na
oddelku kozmetike v blagovnici Maxi. Modiana, d.o.o., Dunajska 110, 1000 Ljubljana; www.beautique.si

popust na vse izdelke
dekorativne kozmetike
od 28.11. � 6.12.2012

Miklav�ev popust

Ponudba velja od 28.11. do 06.12.2012. Popust se obraèuna na blagajni. Popusti se med seboj izkljuèujejo
razen popusta TO! in Èetrtkovega popusta za upokojence. Popust TO! in Èetrtkov popust za upokojence se
Ponudba velja od 28.11. do 06.12.2012. Popust se obraèuna na blagajni. Popusti se med seboj izkljuèujejo
razen popusta TO! in Èetrtkovega popusta za upokojence. Popust TO! in Èetrtkov popust za upokojence se
Ponudba velja od 28.11. do 06.12.2012. Popust se obraèuna na blagajni. Popusti se med seboj izkljuèujejo

obraèunata od konènega zneska raèuna, zmanj�anega za vse predhodno obraèunane popuste na posamezne
izdelke na raèunu. Akcije/popusti se med seboj izkljuèujejo. Aktivnost velja v vseh enotah Beautique in na
oddelku kozmetike v blagovnici Maxi. Modiana, d.o.o., Dunajska 110, 1000 Ljubljana; www.beautique.si

popust na vse izdelke
dekorativne kozmetike
od 28.11. � 6.12.2012

popust na vse izdelke
dekorativne kozmetike
od 28.11. � 6.12.2012

KORAK
DO KUPONA

ZA 5 EUR
KORAK
DO KUPONA

ZA 5 EUR

%%%%%%%%%%%
cene je200 %%%%%%%%%%%%%%%

cene je200

 

Pršut Mercator
kos ali polovica, vak. pak., 
cena za kg

Pomaranče
cena za kg

EUR0,79
Čokolada 
Milka
mlečna, 125 g
Kraft Foods

EUR

POPUST 25 %

0,99

0,74
EUR

POPUST 20 %

5,79

4,59

Kocke Lego City
Mini športni avtomobil ali 
Mini gasilsko vozilo
Lego

Ponudba velja od 22. 11. do 28. 11. 2012.

EUR 8,98

- 47 %
16,99

Skrbno izbrana svinjska stegna, dodatek morske soli, ugodna kraška klima, izkušnje in nenehna skrb 
mojstrov ter čas - to je recept, da nastane dober pršut. Pršut je specialiteta, ki se vse bolj uveljavlja kot 
zdrava in lahko prebavljiva jed, primerna za vsa starostna obdobja v vseh letnih časih. Vsebuje malo 
soli in maščob. V njem je veliko vitaminov in mineralov.

Pizza  že za  2,45 EUR

V soboto, 1. 12., ob nakupu nad 
50 EUR  v hipermarketih Merca-
tor prejmete kupon v vrednosti 
5 EUR, ki ga lahko unovčite v 
ponedeljek, 3. 12., ali sredo, 5. 
12., ob nakupu nad 20 EUR v vseh 
živilskih prodajalnah Mercator. 

Za dostavo pokličite:  

051 285 071
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Največja vinska klet na Gorenjskem
Zavod za turizem Kranj je letos že peto leto zapored pripravil vinsko pot v rovih pod starim Kranjem. Kar tri dni so obiskovalci lahko pokušali vina 
razstavljavcev iz različnih slovenskih vinorodnih okolišev, prvič pa so se predstavili tudi italijanski vinarji. Del prireditve je potekal tudi v mestu, 
organizatorji pa so poskrbeli, da je bil spremljajoči program letos res zanimiv.

Člani DKD Vagart so poskrbeli, da so si obiskovalci lahko ogledali krst vina. Kako poteka, 
so prikazali za to najbolj pristojni: župnik, ministrant in dva vinogradnika. Letošnjo letino 
so zelo pohvalili. / Foto: Matej Slabe

Vinska pot po rovih je bila zaradi velikega povpraševanja organizirana kar tri dni, skupaj 
pa se je na njej zbralo okoli tri tisoč obiskovalcev, ki so lahko pokušali vina kar 
štiriinpetdesetih različnih razstavljavcev. / Foto: Matej Slabe

Obiskovalci so v rovih lahko spoznavali vina iz podravske, posavske in primorske regije, 
po zaslugi kmetije Zidarich iz Italije pa je bila udeležba vinarjev mednarodna. Vina je bilo 
moč pokušati, nekatera pa tudi kupiti. / Foto: Matej Slabe

Na vinski poti je bilo poskrbljeno tudi za glasbo, saj smo veselim zvokom lahko prisluhnili 
v kanjonu Kokre, živahen glasbeni program pa je potekal tudi v mali dvorani, kjer je glasba 
še posebej lepo zvenela. / Foto: Vilma Stanovnik

Na vinsko pot so prišli tudi Rokovnjači iz Besnice. Predstavili so različne marmelade, tudi 
tisto iz prašičjega mesa, ki ji po domače pravimo zaseka, seveda pa ni manjkal niti 
kostanj. / Foto: Vilma Stanovnik

Ko pokušaš vina, je prav, da tudi kaj poješ. Posebej prija sir, ki izostri okus. Da smo lahko 
okušali različne vrste sira, so poskrbeli pri Biotehniškem centru Naklo, kjer sire začinijo 
tudi s poprom in zelišči. / Besedilo in foto: Vilma Stanovnik




