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ZANIMIVOSTI

Srečanje starejših 
krajanov
Svet KS Orehek – Drulovka, 
Krajevni odbor Rdečega križa 
Orehek – Drulovka in tamkaj-
šnja Osnovna šola so tudi le-
tos organizirali že tradicio-
nalno srečanje in pogostitev 
krajanov, starejših od 75 let. 
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KULTURA

Skoraj pilot, raje 
igralec
V Klubu ljubiteljev Prešerno-
vega gledališča so konec 
preteklega leta gostili igralca 
Matjaža Višnarja, ki je v pet-
indvajsetih letih igral v več 
kot 2900 predstavah Prešer-
novega gledališča.
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ŠPORT

Nov pokal čakal kar 
deset let
Na letošnjem že XXIII. Poka-
lu Kranja v kegljanju je po 
ogorčenih bojih po desetih 
letih največji pokal znova 
osvojil Boris Benedik iz Stra-
žišča in dokazal, da še vedno 
sodi med najboljše kegljače.
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Jože Marinček

Kranjski nogometni klub Tri-
glav, ki je jesenski del držav-
nega prvenstva v prvi sloven-
ski nogometni ligi končal na 
odličnem šestem mestu, je s 
pripravami na spomladanski 
del začel 9. januarja. »Na pri-
pravah za nadaljevanje prven-
stva so vsi igralci, ki so bili v 
moštvu tudi v jesenskem 
delu. Ekipi so se priključili 
tudi nekateri mlajši,« je v za-
četku tega tedna povedal 
športni direktor NK Triglav 
Robert Misja in nadaljeval: 
»Seveda je v naši vrsti kar ne-
kaj vročih igralcev, najbolj na 
udaru je naš najboljši strelec 
Enis Đurković, a konkretnih 
oziroma pravih ponudb še ni 
bilo. Pogoje za delo imamo 
dobre, za kar gre zahvala tudi 
uslužbencem Zavoda za šport 
Mestne občine Kranj, ki so 
nam pripravili teren, pokrit z 
umetno travo, da lahko ne-
moteno treniramo.«
Tako je te dni lepo pogledati 
trening, ki ga imajo nogome-
taši Triglava dvakrat na dan. 
Več poudarka je na pridobi-
vanju kondicije in moči, odi-
grali pa so tudi prijateljsko 
tekmo z drugoligašem Gar-

minom Šenčurjem, ki se je 
končala z zmago Triglava 
2:1. »Fantje so tudi med od-
morom, ki so ga imeli, delali 
po programu, tako da so na 
prvi trening prišli dobro pri-
pravljeni. Sedaj čakamo še 
prestopni rok in počasi bomo 
sestavili moštvo za spomla-
danski del,« pravi trener Si-
niša Brkič, ki je pristopil k 
novemu izobraževanju, saj 
namerava v roku dveh let 
opraviti še trenersko PRO li-
cenco UEF.
Tako kot druga moštva bo 
tudi kranjski Triglav mesec 
februar izkoristil za skupne 
priprave v krajih, ki omogo-
čajo dobro delo. »Imamo 
obljubo, da gremo v Medulin 
pri Puli. Tam imamo že do-
govorjene tudi tekme,« doda-
ja Brkič, ki ne skriva ciljev v 
spomladanskem delu sezo-
ne. »Cilji so jasni. Obstanek 
v ligi, poskušali pa bomo za-
držati šesto mesto. Naša že-
lja je, da v polfinalu pokala 
ne dobimo za nasprotnika 
Maribora. Poskusili bomo 
vse in vesel bi bil, da enkrat 
pridejo amaterji v finale in 
tako napišemo novo zgodovi-
no kranjskega nogometa,« še 
dodaja trener Siniša Brkič. 

Nogometaši Triglava 
začeli s pripravami
Do začetka spomladanskega dela nogometnega 
prvenstva je še dober mesec dni, kranjski 
prvoligaši so priprave začeli v nespremenjeni 
postavi.

Nogometaši Triglava so zadovoljni končali jesenski del 
sezone, sedaj pa se že pripravljajo za spomladanske 
nastope. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

V kranjski porodnišnici se je 
na silvestrovo ob 22.40 kot 
zad nji novorojenček v Slove-
niji rodil deček Kastiel. »Mal-
ce me je prehitel, saj sem 
imela rok šele čez štiri dni. 
Dobil je angelsko ime, izbral 
pa mu ga je očka,« je poveda-
la srečna mamica Darja Rejc 
iz Železnikov, ki se je skupaj 
z očkom Leonom Ješovni-
kom razveselila 3250 gramov 
težkega in 49 centimetrov 
dolgega prvorojenca. »Vedela 
sva, da bo deček, saj očka ni 
zdržal, da na zadnjem pregle-
du ne bi vprašal. Meni je vse-
eno, kakšnega spola je, samo 
da bo zdrav. Upam pa tudi, da 
bo dobil še kakšno sestrico ali 
bratca,« je povedala mamica 
Darja, ki ji je družbo v sobi 
delala Jelena Markovič iz 
Sred njih Bitenj, ki je malo 
prej povila deklico Tiano.
V kranjski porodnišnici se je 
leta 2012 rodilo nekaj manj 
otrok kot v letu 2011. »Lani 
se je v naši porodnišnici ro-
dilo 1668 otrok, kar je ena-
indvajset manj kot leto prej, 
ko se jih je rodilo 1689. Lani 
se je rodilo tudi šestnajst pa-
rov dvojčkov, po dolgih letih 
pa tudi trojčki,« je povedala 
direktorica kranjske poro-
dnišnice Andreja Cerkvenik 
Škafar.

Novo leto pa se je začelo z 
deklicami. Ob 1.09 sta svojo 
prvorojenko povila Erika in 
Jani Oblak iz Žirov. Ime sta 
ji dala Eva, ob rojstvu pa je 
tehtala 3060 gramov in bila 
dolga 50 centimetrov. »Zve-
čer ob 21. uri me je mož pri-
peljal v porodnišnico, ob 

pomoči prijaznega osebja in 
babice pa porod ni bil preveč 
naporen,« je bila zadovoljna 
27-letna mamica Erika, ki ji 
je prišel na novoletni dan v 
porodnišnico čestitat tudi 
kranjski župan Mohor Bo-
gataj s soprogo Branko Biz-
jak. Prav tako je čestital tudi 

Duški in Robiju Male iz Tr-
žiča, ki sta na prvi letošnji 
dan ob 8.30 povila hčerko 
Lino, ter Veroniki in Alešu 
Lušina iz Ševelj v Selški do-
lini, ki sta se ob 9. uri razve-
selila hčerke Lare. Vsem je 
podaril tudi simbolična dari-
la in zaželel veliko zdravja.

Leto so začele deklice
Lani se je v kranjski porodnišnici rodilo nekaj manj otrok kot leta 2011, zadnji dojenček minulega leta 
v Sloveniji pa je bil deček Kastiel, ki je za dobri dve uri prehitel Evo, prvorojenko leta 2013 v kranjski 
porodnišnici, ter za nekaj ur več Lino in Laro.

Župan Mohor Bogataj je v družbi direktorice kranjske porodnišnice Andreje Cerkvenik 
Škafar na prvi letošnji dan čestital srečnim mamicam, med njimi tudi Eriki Oblak iz Žirov, 
ki je povila svojo prvorojenko in prvorojenko v kranjski porodnišnici v letu 2013, hčerko 
Evo. / Foto: Luka Rener

Nogometaši napolnili 
dvorano na Planini

Za konec minulega leta je v dvorani na 
Planini potekal zanimiv malonogometni 
turnir z največjim denarnim skladom v 
Sloveniji in atraktivnim spremljajočim 
programom.
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Tretji županov 
veleslalom  
na Krvavcu

Februarja bo na Krvavcu 3. 
županov veleslalom, ki bo imel 
tudi dobrodelni namen. 
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AKTUALNO

Pristava, breme  
za koga
V Domu Vincenca Drakslerja 
na Pristavi deluje reintegra-
cijski center za ozdravljene 
odvisnike, kar je bil tudi po-
goj dobrotnika Vincenca 
Drakslerja, ko se je odločal 
za donacijo. 
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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

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. 1/let nik VIII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 7, ki je iz šla 25. januarja 2013.
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.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,50 EUR, 
letna naročnina 2013: 156,00 EUR; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v 
cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
»Rojen sem v Kropi, znani 
po umetnem kovaštvu, žeb-
ljarstvu in odličnih pevcih. 
Pred domala 40 leti sem se 
preselil v Kranj, na Planino 
in prvikrat so me z »dobro 
jutro« pozdravili na takratni 
SDK. V tem dolgem zanimi-
vem času sem spoznal mno-
go ljudi, nekateri so mi osta-
li prijatelji za vedno. Pono-
sen sem na Asjo, ki razisku-
je svet v Angliji.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika?
»Svetnik v svetu MO Kranj 
sem že pet mandatov. V 
tem času je Gorenjska, s 
Kranjem kot središčem, po 
BDP na prebivalca prišla s 
3. na 8. mesto med dvanaj-
stimi regijami v Sloveniji. 
To je dramatično spozna-
nje. Iz izkušenj se nisem in 
se nismo naučili nič ali 
malo. Posebej zadnje deset-
letje zaznamuje politični in 
kapitalski razvrat, na drugi 
strani pa socialni krč. Sicer, 
kdor ima veliko izkušenj, je 
bržčas storil že veliko na-
pak.«

Se kot svetnik v MO Kranj 
počutite, da lahko prodrete s 
svojimi predlogi?
»To je predvsem odvisno, 
ali si v koaliciji ali opoziciji. 
Na splošno velja, da župan-
ska koalicija dobro obvlada 
rezanje proračunskega in 
kadrovskega kolača, opozi-
cija pa bolje vidi potrebe 
ljudi in predlaga konkretne 
projekte. Je pa, tudi naša 
opozicija v mestnem svetu, 

malo slišana in še manjkrat 
uslišana.«

Katere odločitve v mestnem 
svetu so vas do sedaj navdu-
šile oziroma razočarale?
»Morda sem bil še najbolj 
vesel sprejetja strategije 
trajnostnega razvoja MO 
Kranj do leta 2023. Zato, 
ker je povedala, da je Kranj 
mesto. Mesto možnosti in 
ga ni več mogoče spremeni-
ti v vas. Razočaran sem veli-
kokrat, nazadnje, ko sem 
poslušal neizmerno sprene-
vedanje in kolobocije o 
osrednji čistilni napravi v 
Kranju. Sramota.«

Kaj bi bil ob koncu tega 
mandata za vas največji 
uspeh?
»Zadovoljni Kranjčanke in 
Kranjčani. Enako velja za 
okoliška naselja in vasi. Šir-
še pa: spoštovanje vladavine 
prava, ki naj ustvarja zid za-
ščite okrog svobodnih 
držav ljanov.«

Predstavljamo kranjske mestne svetnike

Opozicija malo slišana, 
še manjkrat uslišana

Lojze Potočnik je svetnik Pozitivne Slovenije, ki je 
v kranjskem mestnem svetu v tem mandatu v 
opoziciji.

Lojze Potočnik

Informacija o vpisu otrok v prvi razred osnovnih šol 
na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2013/14

Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) morajo skladno s 45. členom Zakona o osnovni šoli v prvi razred osnovne 
šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2007).
 
Otroka vpišete v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na posamezni šoli bo potekal, kot izhaja 
iz spodnje tabele:

OŠ Franceta 
Prešerna

OŠ Jakoba 
Aljaža

OŠ Matija 
Čopa OŠ Orehek OŠ Predoslje OŠ Simona 

Jenka
OŠ Staneta 

Žagarja OŠ Stražišče

Tel.: 20 10 348 Tel.: 28 01 526 Tel.: 20 13 666 Tel.: 20 19 511 Tel.: 28 10 415 Tel.: 25 59 697 Tel.: 28 02 817 Tel.: 27 00 324

1. 2. 2013
9.00 – 18.00

2. 2. 2013
9.00 – 13.00

na matični 
šoli

11. 2. 2013
8.00 – 18.00, 

13. 2. 2013 
8.00 – 18.00

6. 2. 2013
9.00 – 15.00,

7. 2. 2013 
12.00 – 18.00

matična šola: 
5. 2. 2013 in 

6. 2. 2013
8.00 – 18.00, 

PŠ Mavčiče 
5. 2. 2013

12.00 – 18.00

14. 2. 2013 
8.00 – 18.00; 

15. 2. 2013 
8.00 – 16.00; 

16. 2. 2013 
8.00 –  12.00,

vpis na 
posamezni 

lokaciji šole, 
odvisno od 
prebivališča 

otroka

4. 2. 2013 
8.00 – 18.00;

5. 2. 2013 
9.00 – 14.30

5. 2. 2013 
12.00 – 18.00; 

6. 2. 2013 
12.00 – 18.00

Vpis na OŠ Helene Puhar (Kidričeva 51, Kranj) bo potekal individualno, v dogovoru s starši glede na postopek  
o usmerjanju (kontakt: 04/20 142 90 - tajništvo in 04/20 142 99 - šolska svetovalna služba). Šolski okoliš OŠ Helene Puhar: 
Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič.

Natančnejše informacije o šolskem okolišu za posamezno šolo so dostopne na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) ali 
portalu SOKOL Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (portal.mss.edus.si/pls/sokol/login) oziroma pri posameznih 
šolah. 

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite 
tudi o vključitvi vašega otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo 
posamezne šole. Telefonske številke so navedene v tabeli.

Začetki projekta segajo v 
leto 2008/2009, ko je bila 
izdelana investicijska doku-
mentacija (idejni projekt, 
investicijski program, po-
godbe ter idejne zasnove 
strojnih in elektro inštalacij) 
in pripravljena arhitekturna 
rešitev energetske sanacije 
strehe bazena. Na tej podla-
gi je Mestna občina Kranj 
pridobila sredstva na med-
narodnem razpisu za izved-
bo gradbeno-obrtniških in 
inštalacijskih del, ki ga je 
izvedla Regionalna razvojna 
agencija BSC Kranj – švicar-
ski mehanizem. Izvajalec 
gradbeno-obrtniških in in-
štalacijskih del je podjetje 
Eltec Petrol. 
Energetska sanacija pokrite-
ga in letnega bazena bo pri-
nesla prihranek najmanj 25 
odstotkov energentov oziro-
ma bodo le-ti kot obnovljivi 
viri nameščeni v Pokritem 
olimpijskem bazenu. V ko-
tlovnici bodo nameščene 
najnovejše toplotne črpalke 
podjetja CTA iz Švice, na 
delu strehe so že nameščeni 
sončni kolektorji v izmeri 
120 kvadratnih metrov, ka-
terih učinek bo najmanj 
9000 litrov tople vode v za-
logovnikih skoraj prenovlje-
ne kotlovnice.
Pogodbena vrednost del ce-
lotnega projekta REAAL 
(vseh šest partnerskih in so-
delujočih občin) je bila 

3.441.000 evrov, samo v 
Kranju pa bo izvedba v okvi-
ru švicarskega mehanizma 
stala okoli 1.500.000 evrov. 
Mestna občina Kranj je na-
dalje uspela pridobiti doda-
tna sredstva iz švicarskega 
mehanizma za okoli 5000 
kvadratnih metrov popolno-
ma nove kritine in je kot 
partnerska in sodelujoča ob-
čina pridobila donacijo v po-
godbeni višini 85 odstotkov 
upravičenih stroškov, kar 
znaša 980.000 evrov. 
Sočasno z izvedbo projekta 
REAAL poteka sanacija treh 
panoramskih sten na južni 
strani Pokritega olimpijske-
ga bazena (izvajalec del je 
Eltec Petrol) in namestitev 
varčnih sijal, tako da je sku-

pna ocenjena vrednost ener-
getske sanacije skoraj 2 mi-
lijona evrov. 
Izvedenih je okoli 90 od-
stotkov vseh predvidenih 
del. Zamenjana je celotna 
streha in nameščena je po-
polnoma nova izolacija de-
beline 20 cm. Nameščeni so 
sončni kolektorji in dve 
dvojni toplotni črpalki v ko-
tlovnici moči 266 KW; mo-

žnost je namestiti še eno 
dvojno in eno manjšo črpal-
ko. Izdelanih je bilo 12 vrtin, 
od tega 7 črpalnih, 5 ponor-
nih. Izvajajo se elektro in 
strojna dela v kotlovnici. 
Prav tako energetsko sanaci-
jo podpira projekt Petrol 
ure, ki ga razpisuje družba 
Petrol in prinaša nepovratne 
finančne spodbude za ener-
getske prihranke. 

Projekt REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land

Z energijo sonca do prihrankov 
na pokritem in letnem bazenu
Cilj projekta REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land je energetska sanacija Pokritega 
olimpijskega bazena, kar pomeni toplotno izolacijo strehe, zamenjavo pločevinaste kritine, 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, preprečiti uhajanje toplote iz Pokritega olimpijskega bazena, 
odpraviti toplotne mostove, s pregrinjalom oziroma ponjavo na Letnem kopališču pa preprečiti 
uhajanje toplote.

Energetska sanacija pokritega in letnega bazena bo prinesla prihranek najmanj 25 
odstotkov energentov.

Swiss Contribution
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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Mestna občina Kranj se že 
od šolskega leta 2010/2011 
srečuje s povečanim vpisom 
otrok prvega starostnega ob-
dobja v vrtec. Zato je za za-
gotovitev dodatnih prostih 
mest konec leta 2012 na 
podlagi javnega razpisa do-
delila koncesijo dvema za-
sebnima vrtcema, in sicer 
zasebnemu vrtcu Mezinček 
pri ustanovi Za jutri, Zavo-
du za izobraževanje, vzgojo 
in svetovanje iz Kranja 
(spletna stran http://www.
vrtec-mezincek.si/), za en 

oddelek prvega starostnega 
obdobja in zasebnemu vrtcu 
Dobra teta, enoti Pri Dobri 
Evi v Kranju (spletna stran 
http://www.dobrateta.si/), 
za dva oddelka prvega staro-
stnega obdobja.
Zasebna vrtca s koncesijo 
izvajata program prednost-
no za otroke z območja 
kranjske občine ter vpisuje-
ta in sprejemata otroke v vr-
tec po postopku in kriterijih 
za sprejem otrok v vrtec, ki 
veljajo za javne vrtce na ob-
močju mestne občine Kranj. 

V Kranju dva zasebna 
vrtca s koncesijo

Mestna občina Kranj je preko izbranega izvajalca Komunale 
Kranj novembra in decembra 2012 z namenom nemotenega 
dostopa znižala robnike na kolesarskih stezah in pločnikih, 
da bi zagotovila nemoten dostop vsem uporabnikom. Tako 
je v Kranju na območju Planine in Vodovodnega stolpa 85 
novih lokacij, ki ne predstavljajo več ovir za kolesarje, inva-
lide, otroške vozičke  Za to investicijo je Mestna občina 
Kranj odštela 22.876 evrov. 

Nižji robniki na kolesarskih stezah in pločnikih

Po koncu sneženja so bile po standardnih lokacijah na ob-
močju mestne občine Kranj urejene smučarsko tekaške pro-
ge. Potek prog si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za 
šport Kranj (www.zsport-kranj.si) v zavihku »Rekreacija«. 
Lokacije so naslednje: Kokrica-Mlaka, Kokrica – rolkarska 
proga, Britof, Hrastje, Breg–Mavčiče, Labore–Bitnje, Besni-
ca. Žal je proge dež precej zmehčal. Ob primernih pogojih 
bodo predvidoma obnovljene. Na Zavodu za šport Kranj 
planirajo, da bodo na Kokrici in Laborah poleg klasične pri-
merne tudi za drsalno tehniko. Rekreativcem želijo veliko 
užitkov, pešce pa prosijo, da prog po možnosti ne uporab-
ljajo oziroma da hodijo ob strani.

Tekaške proge so pripravljene

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj in župan 
Občine Vodice Aco Franc Šuštar vabita na 3. županov 
veleslalom, ki bo v soboto, 23. februarja 2013, na smuči-
šču Krvavec. Start bo ob 10. uri na progi Žeton. Športno-
-rekreativna prireditev ima dobrodelni namen, saj se 
bodo zbirala sredstva za podporo smučarski dejavnosti.
Posebna ponudba bo za družine, gledalce in navijače, 
zanimiv bo spremljevalni program ob progi ter pri bru-
narici Sonček z moderatorjem Mihom Deželakom.
Zaželeno je, da svojo udeležbo prijavite na e-naslov  
zupanov@veleslalom.si, prijave pa bodo možne tudi na 
dan tekmovanja na spodnji postaji žičnice Krvavec, ven-
dar bo na dan tekmovanja startnina višja.
Več informacij dobite na spletni strani Mestne občine 
Kranj, http://www.kranj.si/ in na spletni strani Občine 
Vodice http://www.vodice.si/ ter na Mestni občini 
Kranj (Ines Zabret, ines.zabret@kranj.si, 04/23 73 128) 
in Občini Vodice (Nina Rahne, nina.rahne@vodice.si, 
01/833 26 18). 

Tretji županov veleslalom na Krvavcu

Po dveh uspešnih izvedbah bo županov veleslalom na 
Krvavcu spet 23. februarja. / Foto: Gorazd Kavčič

V proračunu za leto 2013 
smo po pomembnosti in fi-
nančni teži na prvo mesto 
uvrstili projekt Gorki za iz-
gradnjo kanalizacijskega 
sistema in centralne čistilne 
naprave. Planirano je, da ob-
sežno investicijo zaključimo 
do konca leta 2015. Samo 
letos smo zagotovili 10,6 
milijona evrov, vendar so za 
izvedbo ključna nepovratna 
sredstva iz evropskega kohe-
zijskega sklada. Te dni me 
sprašujejo, ali je občina že 
prejela potrditev s strani pri-
stojnega ministrstva, da so 
za ta projekt dodeljena ne-
povratna sredstva.
Decembra smo ob spreje-
manju proračuna 2013 že 
poslušali dvome o dodelitvi 
državnih in evropskih sred-
stev za Gorki in sugestije 
članom mestnega sveta, ki 
so hkrati poslanci državnega 
zbora, naj se ne glede na po-
litično barvo skupaj zavza-
mejo za projekt, ki bi ga 
kranjska občina in prav tako 
sosednji, šenčurska in na-
kelska, ki sta tudi zraven, 
same težko v celoti financi-
rale. Zato mislim, da je po-
trebno naslednje pojasnilo.
Predstavniki Mestne občine 
Kranj so se 11. januarja 2013 
sestali s predstavniki Minis-
trstva za kmetijstvo in oko-
lje. Tedaj je bilo obljubljeno, 
da bo ministrstvo sporočilo, 
kaj je z izdajo odločbe za so-
financiranje iz kohezijskih 
skladov, vendar za zdaj te 
informacije ni. Ustno je bilo 
zagotovljeno, da ima Minis-
trstvo za finance nalogo, da 
do 15. januarja 2013 v držav-
nem proračunu zagotovi 
180 milijonov evrov za po-
krivanje obveznosti države 
pri sofinanciranju iz evrop-
skih sredstev. Prav tako je 
občina dobila neuradno in-
formacijo, da naj bi bila za 
24. januar 2013 sklicana seja 
Vlade RS na temo kohezije 
(t. i. kohezijska seja).
Še enkrat zatrjujem, da je 
Gorki s strani Mestne obči-
ne Kranj kot nosilne članice 
v projektu pripravljen do te 
mere, da se lahko objavijo 
razpisi za izvajalca gradbe-
nih del, ki pa jih brez soglas-
ja Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje ne moremo objavi-
ti. Zato računamo na mo-
drost in objektivnost pri do-
deljevanju nepovratnih 
sredstev, da bo projekt Gor-
ki kot zelo dobro pripravljen 
deležen sredstev sofinanci-

ranja. Vendarle pa je potreb-
no povedati, da časa zmanj-
kuje. Če zelo kmalu ne bo 
jasne odločitve države o sofi-
nanciranju, projekta do kon-
ca leta 2015, ko je rok za za-
ključek del in s tem črpanje 
sredstev sofinanciranja, ne 
bo mogoče izvesti.
Podobno je pri projektih 
gradnje vodovoda Bašelj–
Kranj in vodovoda Krvavec, 
kjer prav tako računamo na 
sredstva sofinanciranja. 
Do konca julija se bo zaključi-
la investicija v obnovo in pre-
novo ulic starega Kranja. Vre-
dnost projekta je okoli 6 mili-
jonov evrov, sofinanciran pa 
je v 85 odstotkih, kar pomeni 
4,8 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev. Na Trubarje-
vem trgu, Vodopivčevi ulici, 
Cankarjevi ulici in Glavnem 
trgu so zaključena vsa dela. 
Manjka samo še postavitev ur-
bane opreme ter montaža sve-
tilk javne razsvet ljave. Zaradi 
zimskega premora se bodo 
dela nadaljevala marca 2013 
na Pošt ni ulici.
Mestna občina Kranj je sicer 
zelo aktivna pri pridobivanju 
evropskih sredstev sofinanci-
ranja in iz drugih virov. 

Pri projektu Ensure gre za 
temeljito sanacijo objekta na 
Sejmišču 3 v Kranju za pro-
grame družbenih dejavno-
sti. V zgradbi gostuje Kul-
turno društvo Brdo in v 
končni verziji bo v omenje-
nem objektu imel prostore 
tudi Pihalni orkester Mest-
ne občine Kranj. BSC Kranj 
išče primerne razpise, na 
katerih bi kandidirali s pre-
novo objekta. Objektivno 
lahko pričakujemo sofinan-
ciranje v okviru del, ki bodo 
predstavljala energetsko sa-
nacijo objekta. 
V letu 2012 smo izvedli prvo 
fazo prenove objekta, ki je 
zajemala adaptacijo sanita-
rij, izolacijo notranjega stro-
pa in adaptacijo garderob. 
Vrednost del je bila 26.000 
evrov. Planirana sredstva v 
letu 2013 v višini 30.000 
evrov bodo namenjena za 
nadaljevanje obnove objek-
ta, da postane učinkovit, so-
doben in funkcionalen. 
Do konca oktobra 2013 pote-
ka projekt Clear, namenjen 
analizi in predlogom ukre-
pov za izboljšanje stanja do-
stopnosti za hendikepirane 
osebe do kulturnih zname-

nitosti v starem Kranju. Or-
ganizirale se bodo e-delavni-
ce za osebe, ki delujejo na 
tem področju. V okviru pro-
jekta se bo v sodelovanju z 
grškim partnerjem izdelala 
aplikacija za mobilne telefo-
ne, ki bo omogočila pregled 
stanja dostopnosti.
Program PANGeA sodi v 
okvir čezmejnega sodelova-
nja Slovenija–Italija. Mestna 
občina v projektu nastopa 
kot partner vodilnega par-
tnerja Univerze na Primor-
skem, Znanstveno-razisko-
valnega središča Koper. 
Ključni cilj projekta je posta-
vitev gibalnega parka za sta-
rostnike. V marcu 2013 bo 
izdelan mobilni laboratorij 
in izvedene testne meritve. 
Med marcem 2013 in de-
cembrom 2014 bo potekala 
tudi druga faza izdelave 
zbirnega katastra gospodar-
ske javne infrastrukture. V 
projekt so vključene občine 
Kranj, Bled, Bohinj, Gorje, 
Radovljica, Kranjska Gora, 
Gorenja vas – Poljane, Ško-
fja Loka in Žiri. Digitalni 
infrastrukturni kataster bo 
poenoten. Kranjska občina 
bo s projektom pridobila ka-
taster prometne signalizaci-
je in kataster vaških vodovo-
dov. Projekt je vreden skoraj 
400.000 evrov, sofinancira-
nja iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj bo okoli 
282.000 evrov.
Iz evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja se 
do polovice upravičenih 
stroškov sofinancirata izved-
bi dveh učnih oziroma spre-
hajalnih poti, in sicer v Be-
snici in na Trsteniku. V ena-
kem deležu je sofinancirana 
priprava dokumentacije za 
povezovalni poti med kra-
jevnimi skupnostmi Gori-
če–Trstenik–Golnik in Jošt–
Bitnje–Žabnica. 70 odstot-
kov upravičenih stroškov pa 
bo sofinanciranih pri pro-
jektu ohranjanja starih hi-
šnih imen.
Na področju učinkovite 
rabe energije in energetske 
sanacije objektov si Mestna 
občina Kranj prav tako pri-
zadeva pridobiti nepovratna 
sredstva. Energetsko preno-
vo na pokritem olimpij-
skem bazenu in letnem ko-
pališču (projekt REAAL) 
predstavljamo posebej, o 
drugih energetskih projek-
tih pa bomo spregovorili v 
naslednjih številkah Kranj-
skega glasa.

Županova beseda

Projekti so pripravljeni, 
računamo na sredstva  
sofinanciranja
Za sredstva sofinanciranja se Mestna občina Kranj poteguje za projekte na področju komunalne 
infrastrukture in energetike, kakor tudi za projekte na področju informacijskih sistemov in družbenih 
dejavnosti.

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Tina Dokl
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Kranjski glas, petek, 25. januarja 2013

Suzana P. Kovačič

Pristava pri Tržiču – Reinte-
gracijski center (RC) v Domu 
Vincenca Drakslerja je dobro 
zaživel, ko je njegov obstoj 
vsaj na tej lokaciji pod vpraša-
jem. Mestna občina (MO) 
Kranj naj bi namreč pristopi-
la k razvoju novih socialnih 
programov Fundacije Vin-
cenca Drakslerja, kamor sodi 
tudi nov medgeneracijski 
center v Kranju v prostorih 
nekdanje gostilne Blažun. 
Zanj naj bi Vincenc Draksler, 
Kranjčan, ki živi v Švici, zago-
tovil pol milijona švicarskih 
frankov pod pogojem, da 
enak znesek prispeva tudi ob-
čina. Dejavnost RC v Domu 
na Pristavi v takšni obliki, kot 
je sedaj, je tako kar naenkrat 
postala »breme«. Župan MO 
Kranj Mohor Bogataj je zatr-
dil, da bi do selitve prišlo 
samo v primeru, če bi Dom 
na Pristavi prodali, in dodal, 
da je tudi Vincenc Draksler 

pred letom dni razmišljal o 
tem, da bi bili na Pristavi pri-
mernejši dejavnosti dom za 
upokojence in vrtec. Draksler 
je pred nedavnim, ko smo ga 
poklicali v Švico, potrdil, da bi 
bil dom za upokojence v delu 
poslopja, ki je prazen, dobra 
rešitev, vendar ne na račun 
selitve RC. »Mladi in starejši 

bi sobivali. Ozdravljeni odvi-
sniki bi bili v pomoč v kuhi-
nji, na vrtu  S tem bi dobili 
občutek, da so družbeno 
korist ni,« je dejal Draksler in 
zatrdil, da o prodaji Pristave 
ne razmišlja.
MO Kranj je po več letih zače-
la razmišljati o tem, da vlaga 
proračunska sredstva v trži-

ško občino in to za potrebe, ki 
so v veliki meri izražene v 
Kranju, kot se je izrazil žu-
pan. »Kasneje je zato prišlo 
do dogovora, da se v Kranju 
zgradi medgeneracijski cen-
ter, na Pristavi pa naj bi se 
razvile delavnice socialnega 
podjetja, v katerega bodo 
vključene tudi osebe iz RC. V 
medgeneracijski center pa 
bodo vključeni mladi iz RC v 
povezavi z dnevnim varstvom 
starejših,« je pojasnil župan. 
Vincenc Draksler dopušča še 
nekaj časa, da se zadeve ure-
dijo, sicer bo vprašljiva njego-
va donacija v medgeneracijski 
center. »Ogledal sem si pro-
store nekdanje Blažunove go-
stilne, ki je za vsebino, kot jo 
predvidevajo na občini, pre-
majhna, neustrezna,« je de-
jal. Poleg tega Blažunov 
objekt stoji sredi predvidene 
trase za novo cestno povezavo 
soseske Planina z mestnim 
središčem, ki je opredeljena v 
občinskih prostorskih aktih.

Pristava, breme za koga
V Domu Vincenca Drakslerja na Pristavi deluje reintegracijski center za ozdravljene odvisnike, kar je 
bil tudi pogoj dobrotnika Vincenca Drakslerja, ko se je odločal za donacijo. Očitno pa so se interesi 
vodstva kranjske občine in Vincenca Drakslerja začeli razhajati. 

Reintegracijski center deluje v okviru Centra za socialno 
delo Kranj in ponuja nastanitev bivšim uživalcem drog in 
alkohola, ki abstinirajo in potrebujejo pomoč pri 
vnovičnem vključevanju v družbo.  / Foto: Gorazd Kavčič

Kako pomembna je knjižnica 
za Kranjčane, še najbolje poka-
žejo številke – ob zadnjem šte-
tju se je v enem tednu zvrstilo 
kar deset tisoč uporabnikov. 
Poleg tistih, ki so se poslužili 
knjigomatov, je veliko ljudi v 
knjižnico prišlo s kakšnim dru-
gim namenom.
Razlogi za obisk knjižnice so 
različni. Največ uporabnikov je 
še vedno zvestih klasični knjigi, 
kljub pestri spletni ponudbi ta-
kih in drugačnih besedil. To 
knjižničarji opazijo predvsem 
pred počitnicami, prazniki in 
dopusti, saj se knjižne police 
takrat občutno izpraznijo. Po-
leg knjig uporabnike privablja-
ta tudi bogata filmska in glas-
bena zbirka, ki sta namenjeni 
predvsem obiskovalcem z bolj 
izbranim okusom – osredoto-
čata se na kvalitetnejšo filmsko 
in glasbeno produkcijo, ki ni 
dostopna na televizijskih zaslo-
nih oziroma radijskih postajah. 
Dokaz, da je zbirka res kvalite-
tna, je tudi pogosta medknji-
žnična izposoja gradiva upo-
rabnikom po vsej Sloveniji. 
Izposoja gradiva še zdaleč ni več 
edini način uporabe knjižnice. 
Pomemben del ponudbe so z 
novimi prostori postale kulturne 
prireditve. Izbor je zasnovan 
tako, da je zanimiv za obiskoval-
ce vseh starosti in interesov. Pri 
pripravi dogodkov večkrat sode-
lujemo z lokalnimi kulturno-izo-
braževalnimi organizacijami.
Posebej se trudimo za najmlaj-
še obiskovalce knjižnice. Svojo 

domišljijo in ustvarjalnost lah-
ko razvijajo na zdaj že tradicio-
nalnih pravljičnih in igralnih 
uricah, ustvarjalnih delavnicah, 
družabnih igrah, lutkovnih 
predstavah ... Pomembno vlo-
go knjižnica odigra tudi na izo-
braževalnem področju, saj jo v 
eni sezoni organizirano obišče 
okoli tri tisoč otrok iz okoliških 
vrtcev in osnovnih šol. Pri mla-
dini ne gre brez sodobne teh-
nologije, zato smo zasnovali 
internetni portal za otroke Mo-
dri pes. Tu lahko poleg meseč-
ne uganke in kviza uporabniki 
spremljajo koledar prireditev in 
priporočilne sezname kvalite-
tnega gradiva. Staršem in pe-
dagogom je portal v pomoč s 
strokovnimi nasveti glede vse-

bine knjig in revij, uporabnih 
spletnih povezav, organiziranih 
prireditev za otroke ... Modrega 
psa redno dopolnjujemo z no-
vostmi, nasveti za otroke, star-
še in pedagoge. Naš glavni cilj 
je, da portal naredimo zanimiv 
in uporaben za področje celo-
tne Gorenjske.
Poleg razstav, ki jih redno me-
njamo na štirih razstavnih pro-
storih (Marlene Dietrich: legen-
da v slikah, Razstava ilustracij 
Milana Eriča, Peter Lipar – jubi-
lejna razstava,100 let Mire Mi-
helič, razstava o Andersenu …), 
organiziramo tudi raznovrstne 
kulturne prireditve. Nekatere 
so razdeljene v sklope, ki se 
vsak mesec ponavljajo. Med 
njimi najdemo pripovedoval-

ske in filozofske večere, večere, 
posvečene literarnim improvi-
zacijskim komedijam, potopi-
som (bili smo že v Iranu, Indiji, 
Kambodži …), seznanjanju s 
pomembnimi Gorenjci, izobra-
ževanjem … Za pravljice in 
ljudske zgodbe niso prikrajšani 
niti odrasli, saj eno sredo me-
sečno posvetimo pripovedova-
nju za odrasle. V teh večerih 
obujamo pripovedovalsko tra-
dicijo z izborom domačih in 
tujih ljudskih zgodb. 
Knjižnica je še vedno pomemb-
na pri razširjanju bralne kultu-
re. Spodbujamo jo z različnimi 
bralnimi akcijami (Branje v je-
seni), številnimi bralnimi sreča-
nji za različne starostne skupi-
ne in interese, bralnimi srečanji 
v domovih za starostnike, bral-
nimi srečanji za slepe in slabo-
vidne uporabnike. Pri tem nam 
pomagajo usposobljeni pro-
stovoljci. Poskrbljeno je tudi za 
uporabnike s posebnimi potre-
bami, saj smo jim namenili po-
seben del knjižničnega prosto-
ra, ki je opremljen s pripomočki 
za slabovidne (samodejni čital-
nik, elektronsko povečevalo, 
komplet lup ….).
Kot ste pravkar prebrali, je v 
naši knjižnici precej živahno, 
zato vas vabimo, da se nam pri-
družite. Če pa še vedno niste 
prepričani, si lahko več o pisani 
knjižnični ponudbi preberete 
na spletni strani Mestne knji-
žnice Kranj: http://www.kr.sik.
si/aktualno/

Nina Svetelj

PRIREDITVE V FEBRUARJU:
KOMU IZSTAVITI RAČUN?

 torek, 5. 2., ob 16.30, dvorana
KEIKO SATO, FOTOGRAFINJA Z JAPONSKE

 torek, 5. 2., ob 19.00, dvorana
PRIPOVEDOVALSKI VARIETE: VROČA ŽUPA

 sreda, 6. 2., ob 19.00, dvorana
FILOZOFIJA RESNICE IN FILMSKA UMETNOST

 četrtek, 7. 2., ob 19.00, dvorana
8. FEBRUAR: PREŠERNOV SMENJ

 Knjižnica bo praznično odprta od 10.00 do 17.00.
 10.00 do 16.00 tiskar
 10.00 razstava: Ko pride knjižnična ura …
 11.00 koncert: Tantadruj »Od Prešerna do moderne«
 11.00 prešerna pravljica: Peter Klepec
 11.30 prešerna delavnica: Izdelava 3D knjige po ljudski 
  pripovedi Peter Klepec
 12.30 organizirano vodenje po knjižnici
 12.30 organizirano vodenje po knjižnici s poudarkom 
  na otroškem oddelku za otroke in starše
 15.00 organizirano vodenje po knjižnici

POGOVOR: MILAN ERIČ IN ZVONKO ČOH
 ponedeljek, 11. 2., ob 19.00, dvorana

V OBJEMU TURKIZNE BOGINJE – TREKING V DOLINO 
 GOKYJSKIH JEZER
 torek, 12. 2., ob 19.00, dvorana

IMPRO: KAKO UGRABITI FANTA V 10 KORAKIH
 četrtek, 14. 2., ob 19.00, dvorana

TUAREGI: AMAN IMAN – VODA JE ŽIVLJENJE
 petek, 15. 2., ob 19.00, dvorana

POGOVOR Z MIHOM MAZZINIJEM
 ponedeljek, 18. 2., ob 19.00, dvorana

MAJDA MENCINGER VUJOVIĆ: SAMOGOVORI
 torek, 19. 2., ob 15.00, dvorana

DENAR – NEDOLŽNA PREVARA?
 torek, 19. 2., ob 19.00, dvorana

BERTA GOLOB
 sreda, 20. 2., ob 19.00, dvorana

POROD PO MOJE – PRAVICA ALI PREDRZNOST?
 četrtek, 21. 2., ob 19. 00, dvorana

16. MEDNARODNI SEJEM GRAMOFONSKIH PLOŠČ IN FILMSKIH 
 PLAKATOV
 petek, 22. 2., od 10.00 do 19.30, dvorana
 sobota, 23. 2., od 8.30 do 13.30, dvorana

DOKUMENTARNI FILM: KUHATI ZGODOVINO
 sreda, 27. 2., ob 19.00, dvorana

LUTKE: ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM
 torek, 26. 2., ob 18.00, dvorana

KAKO PREMAGATI STRAH IN PREDSODKE PRED ŽIVALMI
 sreda, 13. 2., ob 17.30, dvorana

RAČUNALNIŠTVO: VRTILNE TABELE
 četrtek, 28. 2., ob 19.00, dvorana

PRAVLJIČNA SREDICA
 sreda, 6. 2. – Ovčka, ki je prišla na večerjo (Steve Smallman)
 sreda, 13. 2. – Na pomoč (Jutta Langreuter), dvorana
 sreda, 20. 2. – Trnuljčica (Jakob in Wilhelm Grimm)
 sreda, 27. 2. – Krastača (Lužiškosrbska ljudska)

Pisano v Mestni knjižnici Kranj
Knjižnica s svojim programom dopolnjuje in bogati kulturno ponudbo mesta. Mestna knjižnica 
Kranj poleg obsežne knjižne, časopisne, filmske in glasbene zbirke ponuja še vrsto drugih  
aktivnosti, ki so pogost razlog za obisk. 
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Vilma Stanovnik

S prvo tekmo v veleslalomu 
se je prejšnjo nedeljo na Kr-
vavcu začelo popularno tek-
movanje za Pokal Krvavca 
Debitel. Kljub snegu in sla-
bemu vremenu je bilo na 
štartu okoli sto trideset tek-
movalcev in tekmovalk, med 
njimi največ najmlajših. Ti 
so uživali med tekmovalni-
mi vratci, prav tako pa so 
jim organizatorji iz Alpske-
ga smučarskega kluba Tri-
glav Kranj pripravili otroške 
igrice.

Tekmovali so tudi rekreativci, 
saj je Pokal Krvavca Debitel od 
lani namenjen tudi rekreativ-
nim smučarjem. Tako tekmo-
valce kot rekreativce nova tek-
ma čaka že to nedeljo, 27. ja-
nuarja, naslednji termini tek-
movanja pa so v nedeljo, 17. 
februarja, v nedeljo, 10. marca, 
v soboto, 23. marca. Rezervni 
termin je nedelja, 31. marca.
Tekme se za registrirane 
tekmovalce začnejo ob 9.45, 
za rekreativce ob 12.15 in za 
telemark smučarje ob 12.45. 
Štartnina za posamezno tek-
movanje je 10 evrov.

Pokal Krvavca se je začel

ASK Triglav Kranj letos že dvajseto leto pripravlja 
tekmovanje za Pokal Krvavca Debitel.

Na prvi tekmi se je na Krvavcu kljub slabemu vremenu 
zbralo okoli 130 smučarjev in smučark.
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Kakšna bo naša čudovita država čez de-
setletje? Je sploh lahko slabše, kot je da-
nes? Ljudje ne vidijo več upanja, nikjer no-
benih spodbudnih besed, prevladuje črno-
gledost … V enem filmu je bila izrečena mi-
sel, da je noč najtemnejša tik pred zoro. 
Moramo verjeti, da je sprememba možna in 
da je blizu. Ne smemo dovoliti, da nas pre-
maga malodušje, ampak treba je zbuditi 
vero, da znamo, zmoremo in tudi bomo spre-
menili Slovenijo na bolje.
Slovenija je država s čudovito naravo in ču-
dovitimi, delavnimi, marljivimi in skromnimi 
ljudmi. Zakaj je tako težko to združiti v zgod-
bo o uspehu? Kaj nas vleče navzdol in na-
zaj? Je to pohlep, želja po popolnem podre-
janju vseh in vsakogar, ideološka razdelje-
nost ali res samo kriza?
V Pozitivni Sloveniji smo na sobotnem kon-
gresu sprejeli našo temeljno listino in jo poime-
novali Slovenija 2020. Kratek, a vsebinsko 
poln dokument, s katerim nadgrajujemo svoj 
predvolilni program, s katerim smo na voli-
tvah decembra 2011 zmagali. Ker gre za 
odličen dokument, program, ki Slovenijo lah-
ko popelje iz krize – finančne, socialne in 
družbene – dovolite, da vam ga na kratko 
predstavimo, v celoti pa je dosegljiv na naši 
spletni strani - www.pozitivnaslovenija.si.
V Pozitivni Sloveniji smo na prvo mesto ve-
dno postavljali človeka na eni strani in delo 
na drugi strani. In prav nič ne odstopamo od 
tega. Za nas ostajajo ljudje središče vsega. 
Zavzemamo se za socialno državo, pri 
ustvarjanju skupnega dobrega pa zagovarja-
mo ravnovesje med javnim in zasebnim. V 
razvojna prizadevanja zato vključujemo tako 
mlade, ki v iskanje novih rešitev vlagajo svojo 
energijo, kakor tudi starejše, ki za skupni na-
predek družbe prispevajo predvsem svoje 
bogate delovne izkušnje.
Naša vizija Slovenije leta 2020 je pravično 
urejena pravna država, v kateri bodo privlač-
ne delovne in poslovne možnosti skupaj z 
družbeno odgovornim ravnanjem temelj 

uspešnega tržnega gospodarstva. Država 
mora znati spodbujati in nagrajevati podjet-
nost in ambicioznost ljudi, ki s svojimi pobu-
dami bogatijo družbo in omogočajo obstoj 
socialne države. Zavzemamo se za družbe-
no odgovorno politiko, ki z davčno in drugimi 
spodbujevalnimi politikami nagrajuje trajnost 
in družbeno odgovorno obnašanje in tiste 
alternativne lastniške oblike (kooperative, 
solastništvo zaposlenih, socialno podjetniš-
tvo), ki to zagotavljajo.
Kako do Slovenije 2020? Na osnovi gospo-
darske uspešnosti, pravične socialne države 
in celovitega razumevanja družbene odgovor-
nosti je mogoče udejanjiti alternativni mo-
del, katerega temeljne predpostavke so:
-  pravičnejša prerazdelitev premoženja kot 

pogoj demokracije
-  ustvarjanje nove vrednosti z vključevanjem 

čim več lastnega znanja
-  solidarnost kot osnova večkulturne civilne 

družbe sožitja in strpnosti
-  večja stopnja soodločanja državljanov pri 

ključnih odločitvah
- zelena razvojna politika.
Z združitvijo ustvarjalnih potencialov vseh dr-
žavljanov, prednosti strateške lege in vklju-
čevalne pravične družbe lahko Slovenija 
2020 postane razvojni vzor Evropi in spod-
bujevalec pozitivno naravnanih sprememb  
v Evropski uniji, zlasti pri načrtovanju nove 
razvojne paradigme in pri graditvi novih  
notranjih odnosov v veliki evropski družini. 
Nikakor pa ne smemo zgubiti upanja.  
Slovenija je država možnosti in priložnosti. 
To je dejstvo. Treba je zavihati rokave in 
narediti prave korake … 

ZNAMO - ZMOREMO - HOČEMO 

Slovenija 2020

Vir – Temeljna listina Pozitivne Slovenije – SLOVENIJA 2020

www.kaerntnermessen.atS E J M I Š Č E   C E L O V E C

Strokovni sejem 
za gradnjo, obnovo 

in varčevanje 
z energijoGraditelj

Graditelj 2013
ZNIŽANA 
VSTOPNINA
Ob predložitvi tega kupona na eni od sejemskih blagajn 
dobite vstopnico za samo 4,50 €! (Redna cena 8 €)

1.-3.februar

4,50
namesto za 8 €

za
samo €

455
RAZSTAVLJAVCEV

35.000 m2
RAZSTAVNIH POVRŠIN

KOROŠKI STROKOVNI SEJEM ZA GRADNJO  
S 455 RAZSTAVLJAVCI 

Sejem Graditelj v Celovcu
Od 1. do 3. februarja bo v Celovcu sejem Graditelj, na katerem 
si bodo obiskovalci lahko ogledali zanimiva tematska področja, 
kot so gradnja, obnova in varčevanje z energijo. Osrednja tema 
letošnjega sejma je namenjena hišam prihodnosti. 

Na 35.000 kvadratnih metrov se bo predstavilo kar 455 razstav- 
ljavcev. Ponudba je izjemno široka in zajema najrazličnejše gradbe- 
ne materiale, kritino, okna, vrata, grelno tehniko in še veliko več.  
Direktor Celovškega sejma inž. Erich Hallegger je ponosen na  
izjemno visoko kakovost posameznih tematskih področij. Dejstvo je, 
da so ljudje pri gradnji vedno bolj kritični in zahtevni, zato je bila za  
osrednjo temo izbrana „hiša prihodnosti“.
Hala 1 – kurjava, varčevanje z energijo in kritina: Po statističnih  
podatkih gre kar 80 odstotkov porabljene energije v gospodinjstvu na 
račun kurjave. To je vsekakor razlog, da se splača o tej temi zelo dobro 
razmisliti. Obiskovalci si bodo lahko ogledali najnovejše kurilne  
tehnike, ki privarčujejo veliko denarja. Hala 2 – vrtno pohištvo,  
bazeni in ureditev okolice: Ko je hiša gotova, se začne prijetno delo 
urejanja okolice. K dobremu počutju bistveno vpliva tudi ustrezno vrtno 
pohištvo. Vse večja je tudi ponudba na področju bazenov,  
kjer željam domala ni več meja. Tudi na področju ureditve okolice  
zajema ponudba izjemno širok spekter. Hala 3 – talne obloge,  
ploščice, kopalnice: Ravno kar se tiče talnih oblog, je bil napredek v 
zadnjih letih neverjeten. Ničesar več ni, kar bi si človek še lahko  
poželel. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi najnovejše tlakovce, 
ploščice, kopalnice in tudi kmečke peči. Hala 4 – okna in vrata: 
Reče se jim tudi „vizitka“ hiše. Obiskovalci si bodo lahko ogledali  
novosti vrhunskih proizvajalcev. Ravno na tem področju se najbolj 
splača izdelke medsebojno natančno primerjati. Hala 5 – ekološka 
gradnja in montažne hiše: Tudi na tem področju se je potrebno vna-
prej natančno pozanimati. Pri tej veliki izbiri ni enostavno najti načina 
gradnje, ki bi nekomu osebno najbolj ustrezal. Predvsem na področju 
montažnih hiš je bil napredek v zadnjih letih izjemno velik.
Sejem bo od 9. do 18. ure. Dnevna vstopnica stane 8 evrov, za otroke 
do 16. leta 2 evra, do 19. leta 3 evre, kar je tudi cena za vojake,  
študente in invalide. Z izrezanim objavljenim kuponom pa je cena  
znižana na 4,50 evra.

Mateja Rant

Za pridobitev dovoljenja za 
parkiranje na javnih površi-
nah, ki so označena kot av-
to-taksi postajališča, morajo 
uporabniki po novem za 
vsako vozilo plačati 164 
evrov občinske takse. To je 
taksiste močno razburilo, 
saj menijo, da plačujejo ne-
kaj, česar jim sploh ne zago-
tavljajo. »Zato bi želeli poja-
snilo, kje sploh lahko parki-
ramo, saj je v Kranju zgolj 
eno uradno parkirno mesto 
za taksiste, vozil pa je naj-
manj 12,« je opozoril taksist 
Alem Damjanovič.
Pri občini so nam razložili, 
da v Kranju zagotavljajo 
»nekaj« parkirnih mest za 
taksiste. V prihodnje, so do-
dali, pa naj bi v sodelovanju 
s taksisti zagotovili še nova, 
in sicer glede na število vlog 
za izdajo dovoljenja za 
oprav ljanje te dejavnosti. 
»Taksisti, ki opravljajo de-
javnost na območju mestne 
občine Kranj, so po spreje-

tju odloka o avto-taksi prevo-
zih junija lani do konca pre-
teklega leta vlagali prošnje 
za izdajo dovoljenj. Ker še 
nismo prejeli popolnih vlog, 
dovoljenj še nismo izdajali. 
Vse vlagatelje smo pozvali k 
dopolnitvi vlog, njihov odziv 
pa še pričakujemo,« je razlo-
žila Mendi Kokot iz službe 
za stike z javnostjo in proto-
kol. Alem Damjanovič kljub 
temu dvomi, da bodo to ure-
dili, saj je prepričan, da bi to 
lahko storili že doslej, če bi 
imeli resen namen. Opozo-
ril je še na pomanjkljiv nad-
zor nad njihovo dejavnostjo. 
Prepričan je, da mestni in-
špektorji svojega dela ne 
opravljajo, kot bi morali. 
Mendi Kokot je v zvezi s 
tem pojasnila, da je za nad-
zor nad dovoljenji za izvaja-
nje avto-taksi prevozov pri-
stojen Medobčinski inšpek-
torat Kranj, ki pa ravno zara-
di tega, ker še niso izdali 
dovoljenj, ne more ustrezno 
ukrepati proti morebitnim 
kršiteljem.

Potrebovali bi  
več parkirnih mest

Med kranjskimi taksisti je v minulih dneh 
zavrelo, ker morajo po novem plačati takso za 
pridobitev dovoljenja za parkiranje na javnih 
površinah.

www.gorenjskiglas.si

Mateja Rant

Samo v zadnjem letu je tako 
podjetje v poslih z gimnazi-
jo ustvarilo okrog 60 tisoč 
evrov prometa, v desetih le-
tih pa več kot sedemsto tisoč 
evrov. Čeprav ne ravnatelj 
Franci Rozman ne profesor 
Andrej Lapuh v tem ne vidi-
ta nič spornega, saj naj bi 
delali le v korist staršev in 
otrok, pa v komisiji za pre-
prečevanje korupcije oce-
njujejo, da bi se moral pro-
fesor izločiti iz vseh postop-
kov javnega zavoda, če bi 
prišlo do okoliščin, ki bi bile 
povezane z njegovim podje-
tjem.
»Ravnatelj mora v tem pri-
meru zagotoviti, da učitelj, 
ki je tudi zainteresiran po-
nudnik storitev za šolo, ne 
bo sodeloval v nobenem po-
stopku znotraj šole, ki se bo 
nanašal na storitve, ki jih 
ponuja njegovo podjetje, pa 
tudi, da ta učitelj ne bo imel 
dostopa do notranjih ali dru-
gih informacij, ki bi mu 
omogočale privilegiran po-
ložaj pri kandidiranju na 
razpisih ali v drugem po-
stopku izbire izvajalca stori-

tve,« so pojasnili v komisiji 
za preprečevanje korupcije. 
Ravnatelj pa je ob tem pou-
daril, da je bila izbira ome-
njenega podjetja za šolo naj-
ugodnejša, tako glede cene 
kot samega programa ek-
skurzij, saj se trudijo kako-
vost in standard njihove šole 
ohranjati tudi pri izbirnih 
vsebinah. O njihovem nad-
standardnem programu, je 
prepričan, imajo v prvi vrsti 
pravico odločati starši kot 
plačniki storitev. »Starši in 
učiteljski zbor obravnavajo 

katalog proste izbire dija-
kov, sprejme pa ga svet šole 
z letnim delovnim načrtom. 
Zunanji izvajalci lahko poš-
ljejo ponudbe, šola pa jih po 
lastni presoji uvrsti v katalog 
izbirnih vsebin.« Ob tem 
priznava, da je bila »ne-
umnost«, da je bila šola po-
srednik med profesorjem 
kot ponudnikom izbirne 
vsebine in starši, ki so to 
plačali. Prepričan je, da teh 
težav ne bi imeli, če bi ome-
njeno podjetje položnice iz-
dajalo neposredno staršem.

Šola ne bo več 
posrednik
V kranjski gimnaziji približno polovico ekskurzij pri izbirnih vsebinah 
organizirajo preko podjetja Domicijan, ki je v lasti njihovega profesorja 
Andreja Lapuha.

Gimnazija Kranj. Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Pri projektu Slovenski učni 
krog sodelujejo slovenske 
šole v okviru mednarodnega 
projekta Global teenager pro-
ject. Bistvo projekta, je ob tem 
poudarila koordinatorka in 
skrbnica Slovenskega učnega 
kroga v srednji ekonomsko 
storitveni in gradbeni šoli Ire-
na Vidmar, je raziskovalno 
učenje s pomočjo sodobnih 
informacijsko komunikacij-
skih tehnologij in mentorski 
odnos učitelja z dijaki. Že lani 
so v okviru tega izvedli pilotni 
projekt, pri katerem je sodelo-
valo deset šol, tudi gimnazije, 
kljub temu pa so se njihovi 
dijaki v programu gradbeni 
tehnik izvrstno izkazali, je ob 
tem dodala ravnateljica sred-
nje ekonomsko storitvene in 
gradbene šole Damjana Fur-
lan Lazar.
»Klasična šola pomeni avtori-
tativni nastop učitelja, ki pre-
daja znanje, učenci pa so pa-
sivni sprejemniki. V učnih 

krogih pa z uporabo sodobne 
tehnologije to želimo preseči 
– otroci postanejo aktivni ra-
ziskovalci. Sami postavljajo 
raziskovalna vprašanja, učite-
lji pa jih pri iskanju rešitev 
samo usmerjamo,« je razloži-
la Irena Vidmar. Dijakom že-
lijo predvsem pokazati, da 
spletna orodja, pametni tele-
foni, tablice in drugi pripo-
močki niso uporabni samo za 
zabavo, ampak tudi za kaj ko-
ristnega, recimo za posredo-
vanje učnih vsebin. Predvsem 
jo je presenetilo, je priznala 
Irena Vidmar, da dijaki sploh 
nimajo toliko znanja o vseh 
možnostih, ki jim jih ponuja 
sodobna tehnologija, kot od-
rasli pogosto mislimo. »Vsi 
imajo recimo elektronske na-
slove, le malo pa jih pozna 
funkcijo, v okviru katere si jih 
več lahko deli en dokument. 
Komuniciranje v tem prime-
ru poteka interaktivno, saj se 
vsi skupaj ukvarjamo z istim 
problemom.« S tem, je pre-
pričana, se spreminja tudi 

odnos med učiteljem in dija-
kom, saj se oboji bolj poglob-
ljeno spoznajo.
Z uporabo sodobnih tehno-
logij, je ob tem poudarila sve-
tovalka z zavoda za šolstvo 
Darja Žnidaršič, dijaki iščejo 
višje ravni znanja in razisku-
jejo. »Spoznajo, da se z raču-
nalnikom ne igramo, ampak 

se kaj novega naučimo, razi-
skujemo in sodelujemo.« 
Verjame, da bodo v šolah to 
pogosteje uporabljali, ko se 
bodo tega navadili tudi učite-
lji. »Pri učenju tujih jezikov 
se to recimo že dokaj redno 
uporablja, pri drugih pred-
metih pa manj,« ugotavlja 
Darja Žnidaršič. 

Učenje s pomočjo 
sodobnih tehnologij
V srednji ekonomsko storitveni in gradbeni šoli so gostili usposabljanje učiteljev v okviru Slovenskega 
učnega kroga, na katerem se je zbralo osemdeset učiteljev osnovnih in srednjih šol.

V srednji ekonomsko storitveni in gradbeni šoli so v 
začetku januarja gostili usposabljanje učiteljev v okviru 
Slovenskega učnega kroga. / Foto: Gorazd Kavčič

Dragica Manfreda

Svet KS Orehek–Drulovka, 
Krajevni odbor Rdečega kri-
ža Orehek–Drulovka in tam-
kajšnja Osnovna šola so tudi 
letos organizirali že tradicio-
nalno srečanje in pogostitev 
krajanov, starejših od 75 let. 
Ti so se vabilu polnoštevilno 
odzvali. Krajane, ki se zaradi 
bolezni ali bivanja v domo-
vih starejših prireditve niso 
mogli udeležiti, pa so naše 

prostovoljke Krajevnega od-
bora Rdečega križa obiskale 
in obdarile tam, kjer živijo.
Ob tej priložnosti se Odbor 
RK Orehek–Drulovka za-
hvaljuje krajanom, ki so s 
svojimi prispevki Rdečemu 
križu omogočili delovanje, 
zlasti pomoč krajanom, ki 
so se znašli v težavah. Vse, 
ki potrebujejo pomoč huma-
nitarne organizacije RK, pa 
krajevni Odbor RK vabi, da 
se jim oglasijo.

Srečanje starejših 
krajanov

Takole je bilo v predprazničnih dneh na srečanju starejših 
krajanov Orehka in Drulovke.

Srečanje starejših krajanov so s skupnimi močmi pripravile 
prostovoljke RK, učenci Osnovne šole Orehek–Drulovka in 
tamkajšnji svet krajevne skupnosti.

PUSTNO 

RAJANJE 

V KRANJU

sobota, 9.2.
ob 11 h

Slovenski 

trg 

OTROŠKO

PUSTOVANJE

torek, 12.2.

ob 17 h 

pred Prešernovim 

gledališcem

sprevod 
Šenčurskih godlarjev inetnografskih skupin
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8. svečana (februarja) od 10. ure v Kranju
Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku, od Zavoda za turizem Kranj.

Že enajsto leto zapored bo 8. februarja na ulicah 
Kranja zaživel Prešernov smenj. Dogodek se 

je iz skromnih začetkov, ob izjemnem trudu tako 
entuziastov kot organizatorjev, z velikimi koraki 
zavihtel med najbolj prepoznane ob kulturnem 
prazniku in privablja v stari Kranj obiskovalce ne 
le iz vse Slovenije, temveč tudi tujine. Prireditev 
se je zaradi pravilnega koncepta uvrstila v finale 
za izbor Evropske destinacije odličnosti 2008, s 
tem pa so ji priznanje dali tudi priznani strokov- 
njaki. Da prireditev postaja eden izmed osrednjih 
dogodkov ob kulturnem prazniku, potrjujejo tudi 
obiski najvišjih predstavnikov države. Že nekaj 
let lahko govorimo o presežkih tako po številu 
nastopajočih, kot obiskovalcev, ki na ta dan v 
Kranju doživijo čas dr. Franceta Prešerna. 

Nostalgijo iz »Prešernovih časov« bomo tudi letos 
obujali s kulturnim programom, festivalom lajnar-
jev, predstavitvijo oblačil iz 19. stoletja, vožnjo 
s kočijami za obiskovalce, ponudbo domače 
obrti na stojnicah, sejmom starin ter tradicional-
nimi recitacijami Prešernovih pesmi. Obiskovalci 
bodo natisnili cenzurirano Zdravljico, si ogledali 
predstavitev starih obrti in poizkusili jedi, ob ka-
terih so uživali tudi v času dr. Franceta Prešerna. 
Dogodek soustvarjamo s številnimi folklornimi 
skupinami in  kulturnimi društvi iz vse Slovenije, 
Gorenjskim muzejem, Mestno knjižnico Kranj, 
Prešernovim gledališčem in drugimi skrbniki 

etnološke dediščine.

Letošnja prireditev bo v znamenju 150-letnice 
Narodne čitalnice v Kranju. Novost bo dogajanje 
v obnovljenem otroškem stolpu na Pungertu in 
v stolpu Škrlovec. Obiskovalci pa si bodo lahko 
ogledali novo razstavo Prelepa Gorenjska v ob-
novljenem gradu Khislstein. 

Na osrednjem prizorišču pred Prešernovim 
gledališčem boste lahko prisluhnili recitalom,  
pevskim zborom in nastopu Zorana Predina. 
Glavni trg bo tudi letos namenjen folklornim nas-
topom in ljudski glasbi. Letos se bo na prireditvi 
predstavilo več kot šeststo plesalcev in igralcev 
oblečenih v oblačila iz 19. stoletja. Rekordno, 

več kot 100 prodajalcev domače in umetnostne 
obrti pa bo oživilo tradicijo sejemskega mesta. Za 
obiskovalce prireditve bodo poskrbeli tudi kranj- 
ski gostinci s posebnimi kulinaričnimi dobrotami, 
praznovanju pa se pridružijo tudi mnogi trgovci 
z odprtimi vrati. Obiskovalce vabimo, da vstopijo 
skozi vrata muzejev, gledališča in knjižnice ter s 
strokovno vodenim ogledom doživijo kulturni 
utrip mesta, podrobnejši program pa si lahko 
ogledate v tej posebni izdaji.

Program bo tudi tokrat potekal ves dan, zato ga 
izkoristite. Vse to je vsekakor dober razlog, da se 
8. februarja srečamo v Kranju.
Natalija Polenec, direktorica ZKT

ČASTNI POKROVITELJ 
PRIREDITVE

Predsednik Republike Slovenije
g. Borut Pahor

Leto 1913 štejemo za začetek organiziranega 
varstva kulturne dediščine. Tega leta je za 

konservatorja za Kranjsko takratna vlada na 
Dunaju imenovala dr. Fraceta Steleta, rojenega v 
Tunjicah pri Kamniku. Petdeset let kasneje, leta 
1962/63 je bil ustanovljen tudi kranjski zavod za 
spomeniško varstvo, ki torej v tem času praznuje 
petdesetletnico delovanja. 

V tem času pa obhajamo še eno pomembno 
obletnico, povezano s spomeniškim varstvom: 
drugega januarja letos bi devetdesetletnico 
praznoval leta 2010 preminuli dr. Cene Avguštin, 
nestor spomeniškega varstva na Gorenjskem, ki 
je bil poleg neumornega raziskovalca urbanega 
razvoja gorenjskih mest in trgov zaslužen tudi 
za nastanek in razvoj Gorenjskega muzeja in bo-
gate razstavne dejavnosti gorenjskih likovnikov.

Ob tej priložnosti bomo v avli kranjskega Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine odkrili njegov kip 
in razstavne prostore Zavoda preimenovali iz 
Kokra in Sava v razstavišče dr. Ceneta Avguština. 
Prisrčno vabljeni na priložnostno slovesnost in 
ogled razstave, ki so jo pripravili naši konserva-
torji o delu Zavoda. 

Odkritje kipa in odprtje razstave bo 7. februarja 
ob 17.00 na Tomšičevi 7 v Kranju.

Pri utrjevanju slovenske narodne zavesti  in 
rabe slovenskega jezika med meščanstvom so 

imele pomembno vlogo čitalnice. V šestdesetih 
letih 19. stoletja  so jih ustanovili v večini slo- 
venskih mest in trgov. Na Gorenjskem je bila prva 
leta 1862 v Škofji Loki. To je bila spodbuda tudi za 
kranjske meščane, ki  so svojo čitalnico ustanovili 
29. januarja na občnem zboru na Stari pošti. Prvi 
predsednik je bil Matej Pirc.  

16. avgusta 1863 so slovesno odprli društvene 
prostore v hiši Petra Mayrja (pri Petrčku). 
Kranjčane so obiskali domoljubi iz drugih slo- 
venskih dežel. Dopoldne je bila na Prešernovem 
grobu manifestacija, kajti čitalnici je bil »spomin 
na našega pesnika prvaka dr. Franceta Prešerna 
vedno svet.«  Na večerni prireditvi pa sta navzoče  
nagovorila državni in deželni poslanec dr. Lovro 
Toman in dr. Janez Bleiweis, glavni pobudnik 
narodnih čitalnic. 

V čitalnici so se odvijale prireditve v slovenskem 
jeziku s petjem, instrumentalno glasbo, dram-
skimi in gledališkimi prizori ter različnimi preda-
vanji. Imenovale so se »besede«. V kranjski narod-
ni čitalnici imajo svoje začetke danes v Kranju 
delujoče kulturne institucije: Mestna knjižnica, 
Prešernovo gledališče in Glasbena šola. Že pred 
prvo svetovno vojno so želeli ustanoviti tudi 

muzej, a jim ni uspelo.

Duhovna dediščina, ki jo je narodna čitalnica za-
pustila Kranju, je vredna spoštovanja in spomina. 
Zato vabljeni na spominski razstavi v Galerijo 
Prešernove hiše in Galerijo Kranjske hiše.
Mag. Marjana Žibert, Gorenjski muzej

Foto: Narodna čitalnica  l., Gorenjski muzej

Foto: Kip dr. Franceta Steleta v Tujnicah, delo akad. kiparja 
Stojana Batiča (foto: Renata Pamić, Arhiv ZVKDS, OE Kranj)

150 LET 
NARODNE ČITALNICE

100 LET SPOMENIŠKEGA 
VARSTVA NA SLOVENSKEM

PREŠERNOV SMENJ 2013
Doživite čas dr. Franceta 

Prešerna

Natisnjeno v petek, 25. prosinca (januarja) 2013, kot enkratna priloga Kranjskega glasa. Izvod je brezplačen. 

Koncert Zorana Predina
pred Prešernovim gledališčem 

ob 14.00 uri

Vožnja s kočijo
popeljite se na romantično krožno vožjno 

mimo Prešernovega gaja z lipicanci 
od 10.00 do 14. 00 ure

Odprti mikrofon
Prijavite se na recitacije na prireditvi do 6. 
februarja na naslov info@tourism-kranj.si

Odtisnite si svojo Zdravljico
V tiskarni Jožeta Blasnika v Mestni knjižnici 

Kranj in v manufakturi mojstra Janeza v 
Savnikovi hiši.
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od 10.00 do 14.00 ure nastopi pevskih 
zborov: APZ France Prešeren, Kranjski 
furmani, Kranjski kvintet, Kranjski oktet, 
MePZ Peter Lipar, Mešani pevski zbor Do-
brava Naklo, Mešani PZ Musica Viva, Moški 
obrtniški PZ, MPZ Davorina Jenka iz Cer-
kelj, Pevke iz Trboj, Pevski zbor Zasavski 
fantje in Vokalna skupina »Bodeče neže«.
Organizator:  Zavod za turizem Kranj

Od 10.00 ure nastopi folklornih skupin: 
AFS Ozara, AFS Študent, FS Cerklje, FS COF, 
FS Iskraemeco, FS Karavanke, FS Mali Vrh Ne-
milje – Podblica, FS DU Naklo, FS Polhov Gra-
dec, FS Preddvor, FS Pušlc - DU Boris Kidrič, 
FS Razor, FS Sava Kranj, FS Šenčur, FS ŽKUD 
Tine Rožanc Veterani, OFS Avrikelj, OFS vrtca 
BIBA 

Organizator:  Zavod za turizem Kranj

 
Od 10.00 do 18.00 ure odprti muzeji
Vodenja:
ob 11.00 uri Prešernova hiša
ob 10.00 in 16.00 uri 
razstava Prelepa Gorenjska v gradu Khis-
lstein
ob 12.00 uri Mestna hiša
Organizator: Gorenjski muzej

5.2. ob 19.00 uri 
Koncert Liparjevih del

Dom krajanov Primskovo
Organizator: Glasbena šola Kranj

6.2.2013 ob 17.00 uri
Pogovor z akad. slikarjem Francetom Slano; 
pogovor bosta vodila dr. Ferdinand Šerbelj 

in Marko Arnež
Galerija Mestne občine Kranj 

Organizator: Mestna občina Kranj

6.2. ob 19.00 uri 
150 let Narodne čitalnice v Kranju 

Kranjska hiša 
Organizator: Zavod za turizem Kranj

7.2. ob 17.00 uri 
Odkritje kipa in odprtje razstave ob 100 let-
nici spomeniške dejavnosti na Slovenskem

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Organizator: ZVKDS

7.2. ob 17.30 uri
Trenutek tišine - APZ France Prešeren

Prešernov gaj
Organizator: APZ France Prešeren

7.2. ob 18.00 uri
Podoknica v izvedbi MePZ Peter Lipar

Prešernova hiša
Organizator: MePZ Peter Lipar

7.2. ob 18.00 uri
Odprtje razstave Žlahtne Kranjske nam 

cveto besede - 150 let Narodne čitalnice v 
Kranju; Prešernova hiša

Organizator: Gorenjski muzej

7.2. ob 18.00 uri
Pozdrav pesniku v izvedbi Obrtniškega 

pevskega zbora Kranj 
Prešernovo gledališče 

Organizator: Društvo obrtniški pevski zbor

7.2. ob 21.00 uri
Četrtkanje - Prešer’n ga džuska, 

SLO žur in koncert Joške vn
Klubar

Organizator: KŠK

8.2. ob 10.00 uri 
PREŠEREN TEK 

Smučarski tek po Kranjskem polju
Organizator: ŠD Kokrica

Info: 031 672 026, ks.kokrica@siol.net

www.tourism-kranj.si
info@tourism-kranj.si

04-2380-450

od 10.00 do 16.00 ure Tiskarna Jožefa Blas-
nika (DKD Vagant)
Ob 10.00 uri razstava ob 150-letnici narodne 
čitalnice v Kranju: Ko pride knjižnična 
ura…
Ob 11.00 uri koncert: Tantadruj »Od 
Prešerna do moderne« 
Ob 11.00 uri prešerna pravljica: Peter Klepec 
Ob 11.30 prešerna ustvarjalna delavnica:  
Izdelava 3D knjige po ljudski pripovedi 
Peter Klepec 
Ob 12.30 organizirano vodenje po knjižnici
Ob 12.30 organizirano vodenje po knjižnici s 
poudarkom na otroškem oddelku za otroke 
in njihove starše  
Ob 15.00 uri organizirano vodenje po 
knjižnici 

Organizator: Mestna knjižnica Kranj

Dan odprtih vrat Prešernovega gledališča 
Kranj 
ob 16.00 in 17.00 uri 
Voden ogled gledališča in njegovega 
zaodrja
ob 19.30 Anton P. Čehov: TRI SESTRE
Brezplačne vstopnice na blagajni 
Prešernovega gledališča Kranj
Organizator: Prešernovo gledališče Kranj

program prireditve
od 11.00 ure
Recitacije učencev iz osnovnih šol
Glasbeni nastop Suha špaga
Organizator:  Zavod za turizem Kranj

Od 10.00 ure 
Sejem knjig - prodajni sejem knjig sloven-
skih založb in sejem rabljenih knjig “podarim 
- dobim«
Organizator: Mestna knjižnica Kranj

Prireditve ob 
dnevu kulture

RECITACIJE ZNANIH 
SLOVENCEV 

V soorganizaciji z Radijem Kranj
 

Recitacije v izvedbi igralcev mladinskega 
odra

SLAVNOSTNO ODPRTJE

ob 10.15
predsednik Republike Slovenije 

g. Borut Pahor 

ODPRTI MIKROFON

Do 6. februarja se prijavite na re-
citacije in si zagotovite 2 brezplačni 

vstopnici za ogled predstave TRI 
SESTRE v Prešernovem gledališču 
Kranj, dne 8. februarja ob 19.30. 

Vstopnice bomo podelili prvim 50 
recitatorjem. Prijave:
info@tourism-kranj.si

Predstavitev republike Prlekije
(ambasada v Kranju) 
Organizator: Društvo zdravo mesto

ZORAN PREDIN
koncert

ob 14.00 uri
 

ZAPLEŠITE VALČEK

ob 10.30, 11.30, 12.30 in 13.30
Vsako uro se bodo plesalci in obisko-
valci zavrteli v ritmih valčka – vabljeni 

tudi Vi !

PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE

PRED MESTNO KNJIŽNICO
KRANJ

GLAVNI TRG 
OB VODNJAKU

NARODNA ČITALNICA

GORENJSKI MUZEJ
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Ob 11.30, 12.30 in 15.00 uri strokovno vod-
stvo po hiši
Ob 15.00 uri osnove suhega polstenja
Ob 16.00 uri otvoritev likovne razstave
Ob 19.00 uri demonstracijsko tiskanje 
grafik
Ob 20.00 literarni večer
Ob 21.00 koncert
Organizator: Hiša Layer

od 11.00 do  15.00 ure ustvarjalne de-
lavnice za otroke od 4. leta dalje
Ogled otroškega stolpa in druženje v njem
Izdelovanje punčk in drugih bitij iz 
(odsluženih) cunj in nogavic; Prebiranje 
otroških knjig
Časovnice delavnic:
11.00 - 12.00, 12.30 - 13.30, 14.00 - 15.00 ure
Število otrok na posamično delavnico je 
omejeno na 10. Predhodne prijave na elek-
tronski naslov: info@rebit.si ter telefon 040 
213 216.
Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinese-
jo odslužene nogavice, rokavice, najlonke, 
otroške žabe, ostanke blaga, volno…
Otroci in starši, s seboj prinesite copate!
Organizator: Rebit

Ob 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 in15.00 
uri voden ogled po Pirčevi barvarni
Organizator: Pirčeva barvarna

Od 11.00 do 15.00 ure
Delavnica pod vodstvom akademske ki- 
parke, nagrajenke Prešernovega sklada 
Dragice Čadež. Naslov delavnice je ‘’Ust-
varjanje v glini’’.

Razstava nagrajenca Prešernovega sklada 
Toneta Stojka  ‘’Portreti Prešernovih na-
grajencev 2013’’. Razstavljenih bo 24 por-
tretov letošnjih prejemnikov Prešernove na-
grade in nagrade Prešernovega sklada.
Organizator: Galerija Prešernovih nagrajencev

od 11.00 do 15.00 ure
Razstava Sto let spomeniškega varstva na 
Slovenskem
Organizator: Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Kranj

ob 18. 00 uri Svečana akademija ob kul-
turnem prazniku - Sledi poeta!

Pozdravni nagovor: dekan FOV Kranj, prof. 
dr. Marko Ferjan, Slavnostni govornik: 
podžupan Mestne občine Kranj, Akademski 
pevski zbor France Prešeren Kranj, dirigent 
Matej Penko, učenci Glasbene šole Kranj, 
povezovalec: Marko Torkar
Organizator: Fakulteta za organizacijske vede 
Kranj

ob 21.00 KŠK akustik koncert
Organizator: Klub študentov Kranj

Od 10.00 do 15.00 ure urejanje pričesk v 
stilu 19. stoletja
Od 10.00 do 15.00 ure izdelovanje avb in 
navijačk za narodno nošo - Zofija Kokalj
Ob 13.00, 14.00 in 15.00 uri brezplačni 
voden ogled Kranja po Prešernovi poti, 
zbirno mesto pred Kranjsko hišo
Ob 12.00, 13.00 in 14.00 uri voden ogled 
rovov pod starim Kranjem, zbirno mesto 
pred Kranjsko hišo
Razstava: 150 let Narodne čitalnice v Kranju

Organizator: Zavod za turizem Kranj

Ob 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 in 14.30
Oznanilo mestnega glasnika v spremstvu 
kranjske garde

Organizator: Zavod za turizem Kranj

VOŽNJA S KOČIJO
Vožnja z lipicanci 

iz vzrejne hiše Barbana

Od 10.00 do 14. 00 ure
Krožnja vožnja s kočijo od Mestne 

knjižnice Kranj do Prešernovega gaja. 
Vstopnice so na voljo na postajališču 

pred  Mestno knjižnico Kranj. Na voljo 
so tudi družinske vstopnice.

ob 18.00 uri
Evald Flisar: NORA NORA (Mladinski oder)
Brezplačne vstopnice na blagajni 
Prešernovega gledališča Kranj
Organizator: Prešernovo gledališče Kranj

Razstava Mladi keramiki se predstavijo
Organizator: Zavod V-oglje

JAHANJE PONIJEV
na Trubarjevem trgu

od 10.00 do 15.00 ure
Konjeništvo Peterlin in 

Posestvo Jurečič
www.konjenistvo-peterlin.si

 

TISKARNA JOŽEFA BLASNIKA

odtisnite si svoj izvod 
cenzurirane Zdravljice
v Mestni knjižnici Kranj
od 10.00 do 16.00 ure.

DKD VAGANT

 

SMENJ

od 10.00 do 17.00 ure

več kot 100 razstavljavcev domače in 
umetnostne obrti

v starem Kranju
Organizator: 

Zavod za turizem Kranj 

GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV

OTROŠKI STOLP PUNGERT

ZAVOD ZA VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE 

STOLP ŠKRLOVEC

PIRČEVA BARVARNA

ŠOLA KERAMIKE  IN 
LONČARSTVA

PRED PREŠERNOVIM 
SPOMINSKIM MUZEJEM

KLUBAR

FOV KRANJ

HIŠA LAYER 

KRANJSKA HIŠA

PREDSTAVITEV STARIH OBRTI

Organizator si pridržuje pravico do spremem-
be programa in odpovedi v primeru slabega 
vremena.

HIŠA JENKOVE 1, Jenkova 1

Razstava kamenin, fosilov in mineralov 
Slovenije ob 30-letnici amaterskega zbiranja 
Vilija Rakovca.  Prodaja mineralov in fosilov 
(Rakovc Min d.o.o.)

SAVNIKOVA HIŠA, Glavni trg 3

Zavod bukvarnica – Tone Kavčič (razstava in 
prodaja knjig); Manufaktura mojster Janez

GLAVNI TRG 25

Ročno izdelovanje lesenih izdelkov domače 
obrti družine Kobola; Izdelava verige iz ene- 
ga kosa lesa - Janez Golob; Izdelovanje 
dražgoških kruhkov – Cirila Šmid

Gorenjske citrarke

ob 11.00 uri odprtje likovne razstave članov 
Likovnega društva Kranj PREŠEREN V 
SLIKARJEVEM OGLEDALU
Organizator: Likovno društvo Kranj

MALA GALERIJA
Mestna hiša
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DZS
Prešernova 2 (34), odprto od 10. do 17. ure.

Odlična ponudba knjig, za otroke in odrasle po 
izjemno ugodnih cenah. Hura za knjige !

DOVER
Glavni trg 3 (35), odprto od 10. do 14. ure.

Zimsko znižanje oblačil in obutve blagovnih 
znamk Protest, Cars jeans, Gas in Nike. Več na 

www.trgovina-dover.informacija.net

TRGOVINA DIŠAV
Tavčarjeva ulica 7 (36), odprto od 9. do 15. ure.

Vabimo vas v našo trgovino dišav, kjer boste 
uživali v novih vonjih parfumov, modnih dodat-

kih

INFASHION
Prešernova ulica 12 (37), odprto od 9. do 15. ure.

Modna oblačila, obutev in dodatki po ugodnih 
cenah. Na kulturni dan vam nudimo do 50% 
popust na določene artikle in 10% na novo 

kolekcijo

JASMIN
Tavčarjeva ulica 20 (38), odprto od 10. do 14. ure.

Pestra ponudba čajev omamnih okusov. Sadni, 
zeliščni, zeleni, Puerh, Mate, Rooitea, čajniki in 

porcelan.

TRGOVINA MARELLA
Prešernova ulica 9 (39), odprto od 10. do 17. ure.

Do 70%  popusta na vse izdelke kolekcije jesen - 
zima 2012.

MERCATOR
 Maistrov trg 11 (40), odprto od 8.00 do 13.00 ure

Poleg svoje bogate ponudbe vas bo razveselil s 
svežimi krofi.

TRGOVINA MODNI SVET 
Lady Man in S Oliver, Koroška cesta 2 (41)

Odprto od 9. do 16. ure.

10 % popust na celotno ponudbo ženskih in 
moških (tudi na artikle, znižane 20 - 50%)

TRGOVINA ONA ON, 
Glavni trg 1 (42), odprto od 9. do 15. ure

Do 50% popusta na izdelke jesen/zima 2012

RAJARIJA
Cankarjeva 3 (44), odprto od 10. do 17. ure.

Vabljeni v trgovino Rajarija, kjer vas bodo čakale 
fige ter 10% popust.

REBEL 
Prešernova ulica 9 (45), odprto od 9. do 15. ure.

20% popust na vse, razen na artikle, ki so že 
znižani

TRGOVINA VENUS
Maistrov trg 11 (46), odprto od 9. do 15. ure.

Posebna ponudba: 20 % prešerni popust na vse 
izdelke

CAFFE GALERIJA PUNGERT 
Trubarjev trg 6 (25), odprto od 7. do 23. ure.

Na koncu mesta 8. februarja za vas pripravljamo: 
kuhan teran, ta strdenga, prešeren napitek in 
zeliščne likerje. V galeriji Pungert pa si oglejte 
razstavo Aleša in Primoža Jenka.

DAS IST WALTER, 
Cesta 1. maja 1a (26), odprto od 8. do 23. ure.

V času prireditve vam ponujamo Kranjsko kloba-
so in šilce medice.

KAVARNA CARNIOLA 
Gregorčičeva 2 (28), odprto od 7. do 23. ure

Ponudba: figova torta, figa v čokoladi, figove 
lučke, čokoladna Prešernova torta, figovo žganje, 
medica, kuhano vino.

HOTEL CREINA
Koroška cesta 5 (29) , odprto od 8. do 23. ure

Ponudba: V restavraciji hotela vas bomo razvajali 
s Kulturnim menijem, Urškino popotnico ali Ad-
vokatovo malico oz. z izbrano ponudbo iz našega 
jedilnika. Skupine nad 10 oseb imajo 10% popust 
s predhodno najavo (051803833)

KLUBAR
Slovenski trg 7 (23), odprto od 7. do 24. ure

Ponudba: Julijina vroča čokolada z višnjami 2,60 
€, Prešernovo vino (kuhano – belo, rdeče) 2,00 € 
Čopov kraljevi punč 2,50 €

MLEČNA RESTAVRACIJA
Maistrov trg 13 (30), odprto od 8. do 17. ure

Ponudba: Telečji ajmoht, krompirjevi žganci, 
pečenica, ajdovi žganci, kisla repa, domača go- 
bova juha.

RESTAVRACIJA PIZZERIJA LOGAR 
Stritarjeva ulica 5 (31), odprto od 8. do 22. ure.

Ves teden vam nudimo posebno Prešernovo 
ponudbo jedi in pijač. Nudimo vam tudi druge 
jedi, malice, pizze, leskovački žar. Razvažamo tel: 
059033388

STARI MAYR 
Glavni trg 16 (32), odprto od 8. do 22. ure

Gostilna, ki se ponaša z več stoletno tradicijo, v 
času prireditve ponuja posebno ponubo jedi in 
pijač. Razstava Dr. Franceta Prešerna, grafike in 
linorezi na več načinov (avtor: Fr. Branko Škofic)

TEATER CAFEE
Glavni trg (33), odprto od 8. do 23. ure

Ponudba: čokoladna Prešernova torta s pistaci-
jami in marcipanom

Gastronomska
ponudba

Prešerna ponudba v trgovinah Pokrovitelji

Organizator
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, 

Glavni trg 2, 4000 KRANJ
Tel.: 04/23-80-450, 

e-pošta: info@tourism-kranj.si

Soorganizatorji
GORENJSKI MUZEJ

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Uredništvo
Natalija Polenec, 

Petra Žibert, Srečko Štagar

Oblikovna zasnova
Srečko Štagar

Fotografija
Matej Slabe, Bojan Okorn, Gorenjski muzej

www. tourism-kranj.si

Legenda: 1. Pred Prešernovim gledališčem; 2. Glavni trg ob vodnjaku; 3. Prešernovo gledališče Kranj; 
4. Prešernov spominski muzej; 5. Grad Khislstein; 6. Mestna hiša; 7. Pred  Mestno knjižnico; 8. Mestna 
knjižnica Kranj; 9. Narodna čitalnica; 10. Galerija Prešernovih nagrajencev; 11. Otroški stolp Pungert; 
12. Trubarjev trg; 13. Pirčeva barvarna; 14. Hiša Layer; 15. Zavod za varstvo kulturne dediščine; 16. Šola 
keramike in lončarstva; 17. Kranjska hiša; 18. Stolp Škrlovec; 19. Hiša Jenkove 1; 20. Savnikova hiša; 21. 
Glavni trg 25; 22. Postajališče za kočije; 23. Klubar; 24. Fakulteta za organizacijske vede Kranj

www.facebook.com/pages/
KRANJ-odprto-mesto

V času prireditve, 8. februarja, bodo od 9. do 17. ure mestne ulice in trgi v starem Kranju popolno-
ma zaprti za ves promet. Organizator prosi obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev in vozila 
parkirajo na javnih parkiriščih na Likozarjevi cesti, na Sejmišču, ter v parkirnih hišah Kare. A in IC DOM. 
Parkirišče pri Čebelici bo odprto samo za stanovalce starega Kranja oz. imetnike zelenih dovolilnic.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

03 703 21 00, www.petre.si
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PREŠERNI URICI
od 15.00 do 17.00 ure

izkoristite dodatno ugodnost
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Igor Kavčič

V galeriji fotografskih por-
tretov igralcev ansambla 
Prešernovega gledališča, ki 
so na ogled ob stopnicah iz 
spodnjega prostora na bal-
kon gledališke dvorane, nas 
najprej pozdravi igralec Ma-
tjaž Višnar, po rodu sicer 
Gorenjec z Jesenic, ki že leta 
živi v Ljubljani, prav tako pa 
po stažu velja za starosto 
kranjskega teatra. V njem se 
je zaposlil v osemdesetih, 
kmalu potem, ko se je gleda-
lišče profesionaliziralo, letos 
pa je vstopil že v šestindvaj-
seto sezono. Višnar velja za 
enega tistih igralcev, ki na 
sezono največkrat stopi na 
oder. Za Prešernovo gledali-
šče je tako v petindvajsetih 
letih odigral več kot 2900 
predstav, samo lani 124. 
Tudi letos že igra v dveh od 
štirih predstav Prešernovega 
gledališča. V Rokovnjačih ga 
vidimo v kar treh vlogah, 
treh različnih krčmarjev, za-
igral pa je tudi v prvi igri le-
tošnje sezone Sen. Tam celo 
predstavo spi oziroma sanja 
na vreči za sedenje. Mar 
igralec ob tem meditira, raz-
mišlja o tem, kaj mu je na-
slednje jutro kupiti na tržni-
ci? »Daleč od tega, ležanje 
na vreči zna biti kar napor-
no. Tudi če nimaš nobenega 
besedila, je potrebno biti 
vseskozi skoncentriran na 
dogajanje na odru. Večji del 
predstave soigralci stojijo ob 
meni in govorijo o meni, jaz 
pa moram spati,« je v uvodu 
k pogovoru v Klubu ljubite-
ljev Prešernovega gledališča 
povedal Matjaž Višnar. Obi-
čajno ne igra velikih vlog, a 
mu zanje ni preveč žal, saj 
ve, da med različnimi dejav-
niki, ki predstavo naredijo 
za uspešno, ni pomemben 
le nosilec naslovne vloge, 
ampak predvsem homoge-
nost celotne igralske ekipe. 
»Bolj kot količina izgovorje-
nega teksta pri posamezni 
vlogi, le-to naredi igralčeva 
predanost vlogi.« Te Matja-
žu nedvomno ne manjka.
Najprej pa je Matjaž Višnar 
publiki predstavil, kako je 
sploh zaplul v igralske vode. 
Seveda se je kalil z recitira-
njem na šolskih proslavah, v 
srednješolskih letih se je 
preizkusil v kakšni dijaški 
predstavi, kdaj tudi kot luč-
kar, saj se je izšolal za elek-
trotehnika. Kljub temu da je 
Jeseničan, ga je bolj kot ho-
kej zanimalo padalstvo in ni 
čudno, da je vojaški rok slu-
žil v padalski enoti in bržko-
ne zgolj po naključju ni po-
stal vojaški pilot. Letalstvo 
ga je kljub temu spremljalo 
še nekaj let, saj se je kot teh-
nik zaposlil na brniškem le-
tališču. A želja po gledališču 
in igranju je rasla. Priključil 
se je igralskemu ansamblu 

Gledališča Toneta Čufarja 
na Jesenicah, a močna želja 
in spodbude kolegov na je-
seniškem odru so ga pope-
ljale na sprejemni preizkus 
na Akademijo za gledališče, 
radio, film in televizijo. 
Opravil ga je v prvem posku-
su ter se zavzeto posvetil 
študiju. Po enem letu ga je 
moral zaradi pomanjkanja 
denarja prekiniti, zato si je 
za leto dni našel delo rekvi-
ziterja v PDG Nova Gorica. 
Ljubljansko akademijo je 
končal z odliko, dobil pa je 
tudi štipendijo za šolanje na 
mednarodni igralski šoli Ja-
cques Lecoq v Parizu. »To 
sta bili dve izjemni leti. Izo-
braževanje na tej znani šoli 
je bilo zame zelo zanimivo 
in poučno, saj smo bili v ra-
zredu sami tujci. Lahko re-
čem, da sem se veliko nau-
čil, predvsem nekaterih 
znanj igre in nastopanja, ki 
jim na naši akademiji niso 
posvečali posebne pozorno-
sti. Tu so se kasneje šolali še 
nekateri slovenski igralci, 
med drugim Boris Ostan in 
Saša Pavček,« je svoje pari-
ške izkušnje predstavil Vi-
šnar. Po vrnitvi v Slovenijo 
je kar šest let preživel na 
odru PDG Nova Gorica, po-
tem pa se je po letu »svobod-
njaštva« zaposlil v Prešerno-
vem gledališču v Kranju.
V osemdesetih letih je igral 
v več filmih in tv-nadalje-
vankah. Še pred novim le-
tom smo ga na TV Slovenija 
lahko videli v filmu Deseti 
brat, v katerem je igral glav-
no vlogo Lovra Kvasa, videli 
smo ga v Klopčičevi Dedišči-
ni pa Razseljeni osebi Marja-
na Cigliča  Glavno vlogo je 
imel v jugoslovanski nada-
ljevanki v treh delih Misija 
majora Atertona. »To je bil 
oficir angleške tajne službe, 
ki je leta 1942 prišel na po-
dročje takratne okupirane 
Jugoslavije, da bi ugotovil, 
kdo se bori proti okupatorju, 
četniki ali partizani, in je po-

tem v nepojasnjenih okoli-
ščinah bil ubit. Nadaljevan-
ko smo snemali v različnih 
delih nekdanje države,« je 
povedal Višnar, na vpraša-
nje, kakšno angleščino je 
govoril v filmu, pa je dejal: 
»To je bila nekakšna balkan-
ska angleščina, kakršno naj 
bi tudi v resnici govoril Ater-
ton.« Marsikdo se bo Matja-
ža spomnil tudi iz filma o 
Juliusu Kugyju, v katerem je 
igral vlogo njegovega gor-
skega vodnika po Julijskih 
Alpah, Andreja Komaca 
Moto. 
Že petindvajset let pa igra v 
kranjskem teatru. Kot je po-
vedal, so igralci v Prešerno-
vem gledališču, glede na to, 
da je ansambel majhen, ve-
dno veliko igrali, ne manjka 
jim raznolikih vlog, delali pa 
so s tudi številnimi režiserji, 
kar je vsekakor ena izmed 
velikih prednosti. »Težko bi 
izpostavljal posamezne vlo-
ge, predvsem sem v vsako 
poskušal vložiti vse svoje 

igralske moči.« Prav poseb-
na izkušnja je bil mednaro-
dni projekt, podprt z evrop-
skimi sredstvi, z naslovom 
Nočni azil – shajališče sanj, 
priredbi drame Maksima 
Gorkega Na dnu. V njem je 
s še nekaterimi slovenskimi 
igralci sodeloval skupaj z 
gledališčniki iz Nemčije in 
Poljske. Predstavo so odi-
grali v vseh treh državah, 
vsak izmed igralcev pa je na 
odru govoril v svojem jezi-
ku.
Kje najde moč za svoje igral-
ske nastope, se je glasilo eno 
izmed vprašanj, saj v svojem 
mladostnem izrazu nikakor 
ne kaže svojih zrelih igral-
skih let. Prav nasprotno. Po-
vedal je, da zadnja leta nabi-
ra energijo v plesnem stu-
diu, kjer pleše v hip hop 
skupini za odrasle. Da je 
zadeva zelo resna, dokazuje 
tudi to, da je Matjaž s svojo 
hip hop skupino tudi že po-
stal državni prvak. Prizna, 
da je zelo zahtevno v hitrih 
ritmih izvajati različne gibe, 
a je ta zvrst plesa hkrati tudi 
zelo sproščujoča. V uro dol-
gem pogovoru je Matjaž Vi-
šnar povedal še mnogo zani-
mivega o svojih igralskih iz-
kušnjah in dogodivščinah, 
ob zaključku pa je vendarle 
moral odgovoriti tudi na 
vprašanje, kako sta si kaj bli-
zu z novo pokojninsko re-
formo. »Ne prav blizu, ha, 
ha. Delovna doba se mi bo 
sicer podaljšala še za tri leta, 
a nič za to. V igralskem po-
klicu uživam in tudi vse pri-
hodnje vloge bom odigral 
predano kot vse doslej.« In 
kot je ob koncu še dejal, ga 
ni strah, da v upokojenskih 
letih ne bi imel kaj početi. 
Zanima ga sto stvari, obožu-
je morje in gore  pa tudi 
na oder bo še stopil, če ga 
bodo le povabili.

Skoraj pilot, raje igralec
V Klubu ljubiteljev Prešernovega gledališča so konec preteklega leta gostili igralca Matjaža Višnarja,  
ki je v petindvajsetih letih igral v več kot 2900 predstavah Prešernovega gledališča.

Matjaž Višnar je eden tistih igralcev Prešernovega gledališča, 
ki ima za seboj največ odigranih vlog. /Foto: Janez Vencelj

VPISI V TEČAJE TUJIH JEZIKOV OD 28. JANUARJA DO 11. FEBRUARJA 2013. 

info@luniverza.si
www.luniverza.si
telefona:  04/280 48 00  

04/280 48 16

AKCIJA ZIMA 2013
Ob vpisu v zimski semester jezikovnih tečajev 
smo za vas pripravili AKCIJO:
»PRVIČ NA JEZIKOVNI ŠOLI LUK«
Razdelili bomo 50 darilnih bonov v vrednosti 
50,00 EUR, zato pohitite z vpisom in bodite 
prejemniki našega darilnega bona.

od začetkov do aktivnega znanja
poslovni jezik
konverzacija
individualno učenje po vaši meri
priprave na izpit RIC

s tradicijo in
JEZIKOVNA ŠOLA, 

Igor Kavčič

V Galeriji Prešernove hiše je 
na ogled razstava z naslovom 
Slovenske in s Slovenijo po-
vezane spominske medalje 
in plakete. Ta zelo zanimiva 
razstava bo v Galeriji Prešer-
nove hiše na ogled še do 4. 
februarja. Pripravili so jo v 
Numizmatičnem društvu 
Slovenije, avtor razstave pa je 
Urban Mate. Tokrat so raz-
stavili spominske oziroma 
zgodovinske medalje, ki so-
dijo v slovensko numizmati-
ko. Medalje so včasih zelo 
podobne kovancem, saj ima-
jo enako okroglo obliko kot 
kovanci, le večje so, prav tako 
pa so praviloma narejene 
tudi z enako tehniko kova-
nja. A ne glede na te podob-
nosti se od kovancev razliku-
jejo po tem, da niso nikoli 

bile menjalno sredstvo, se 
pravi, da niso nikoli bile v de-
narnem obtoku. Plakete se 
od medalj razlikujejo pred-
vsem po tem, da so enostran-
ske, da običajno niso okro-
glih oblik in da je njihova 
sporočilna vrednost manjša 
od sporočilne vrednosti me-
dalj. Plakete so prvenstveno 
namenjene za dekoracijo in 
so po pravilu sestavni del ozi-
roma vstavek v kakšen drug 
predmet. Najpomembnejše 
slovenske medalje so s konca 
19. in z začetka 20. stoletja, 
ki poudarjajo boj slovenske-
ga naroda za lasten jezik in 
nacionalne pravice. Glede na 
to, da je razstava postavljena 
v Prešernovi hiši, so razstav-
ljavci dali poseben poudarek 
medaljam in plaketam, na 
katerih je upodobljen France 
Prešeren.

Medalje in plakete

Razstava bo na ogled še do 4. februarja / Foto: Tina Dokl

Medalje, povezane s Francetom Prešernom / Foto: Tina Dokl
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Petra Jošt

Na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna (nekdanja Ekonomska 
gimnazija) v Kranju bo 9. 
februarja med 9. in 14. uro 
potekal neformalni infor-
mativni dan, imenovan Štu-
denti dijakom. Namenjen je 
predvsem dijakom (pa tudi 
staršem) zadnjih letnikov, ki 
se pripravljajo za vstop na 
fakulteto.
Lani so študenti predstavili 
kar 35 študijskih programov 
iz vse Slovenije. Predstavlje-
ni so bili ljubljanski in go-
renjski visokošolski zavodi, 
samostojni visokošolski za-
vodi ter nekaj študijskih pro-
gramov Univerze v Mariboru 
in Univerze na Primorskem. 
Tudi letos se bodo potrudili 
in bodočim študentom pri-
bližali študentsko življenje, 
posebno predavanje pa bo 
namenjeno študiju in izobra-
ževanju v tujini.
Projekt Študenti dijakom se 
od formalnih informativnih 
dni razlikuje predvsem v 
tem, da dijaki dobijo infor-
macije iz prve roke – se pra-
vi od trenutnih študentov. 
Med najpogostejšimi tema-
tikami so: težavnost študija, 
zahteve profesorjev, štu-
dentska prehrana, parkira-
nje, stroški, zaposljivost do-
ločenega poklica in druge 
koristne tematike, ki pestijo 
bodočega študenta.

Predavanja bodo potekala celo 
dopoldne, tako da boste lahko 
obiskali več različnih predsta-
vitev. Tudi letos bo izšla knji-
žica Napotnik, kjer so na 
enem mestu zbrane vse infor-
macije o poteku projekta Štu-
denti dijakom, podatki o vpisu 
na fakulteto, maturitetni in 
vpisni roki ter druge za bodo-
čega maturanta pomembne 
informacije. Več informacij o 
projektu in natančen spored 
predavanj dobite na spletni 
strani www.ksk.si/sd. Tako 
kot vsako leto je tudi letos 
udeležba brezplačna.

Mogoče bo bodočim študen-
tom v pomoč tudi analiza za-
posljivosti diplomantov Uni-
verze v Ljubljani. Ta je poka-
zala, da se najlažje zaposlijo 
zdravniki, računalnikarji, teh-
nologi in gradbeniki ter prav-
niki. Najtežje dobijo službo 
socialni delavci, varnostniki, 
humanisti in umetniki.
A splošna slika vendarle ni 
tako enoznačna, saj naj bi 
bilo po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje več brezposel-
nih diplomantov s področja 
naravoslovja, kot pa družbo-
slovja – predvsem zaradi 

stečajev podjetij. Poleg tega 
diplomanti družboslovnih 
ved v povprečju dobijo delo 
celo prej kot njihovi vrstniki 
iz naravoslovja.
Vlada si že zadnjih nekaj let 
prizadeva povečati zanimanje 
za naravoslovne študije, tako 
je prejšnje leto vpis na fakul-
tete pokazal večje zanimanje 
dijakov za naravoslovne sme-
ri. Več kot leto pred tem se jih 
je denimo prijavilo za študij 
kmetijstva, elektrotehnike, 
kemije, manj pa za študij gle-
dališke režije, ekonomije in 
mednarodnih odnosov.

Pomoč dijakom pri  
izbiri fakultete
Že trinajsto leto zapored Klub študentov Kranj organizira enega izmed največjih in najpomembnejših 
izobraževalnih projektov na Gorenjskem, ki bo potekal na pustno soboto.

Informativni dan študenti dijakom bo letos potekal že trinajstič.

Dejan Rabič

Leto je hitro mimo, sploh če 
se vsak dan zase vleče kot 
kurja čreva. Pričujoče bese-
dilo pišem, še preden se bo 
obravnavano dogajanje do 
konca odvilo, zato mi pro-
sim odpustite, če se v bese-
dilu znajde kakšna netoč-
nost. Sporočilo bo kljub 
temu veljavno.
Jasno je, da je nekaj gnilega 
v dolini šentflorjanski. To se 
pozna v usmrajenem ozra-
čju, v praznih denarnicah, 
na kislih obrazih, na rume-
nih in širokih časopisnih 
straneh. Na ulicah, ki gosti-
jo protestnike. Vsak ima 
svoj odgovor na vprašanje, 
kaj je tisto, kar je gnilega. 
Nekateri bodo dejali, da gre 
za krizo vrednot. Drugi, da 
gre za komunistične zarote. 
Tretji, da gre za pokvarjeno 
politično elito. Četrti, da gre 
za ljudi, ker si sami volijo 
tako elito. Peti, da je kriv ne-
oliberalni turbomegasuper 
kapitalizem. In tako naprej, 
v neskončnost, ali pa vsaj 
dokler ne zmanjka ljudi, ki 

bi jim še postavili vprašanje. 
Pravi odgovor bi bil verjetno 
nekje vmes, če bi odgovore 
sešteli in poiskali največji 
skupni delitelj.
Življenje je pač takšno, da 
gre vedno nekaj narobe (po 
Murphyju) in da je vedno 
nekaj gnilega. Najboljša re-
šitev je, da primemo metlo 
in vrečo za smeti ter nesna-
go počistimo. A ker smo lju-
dje nagnjeni k rešitvam po 
liniji najmanjšega odpora, 
namesto omenjene rešitve 
kupimo razpršilec z neko 
smrdečo umetno dišavo in 
zgolj zakrijemo posledico, 
medtem ko pravi vzrok 
smradu pustimo v kotu, kjer 
se lahko gnitje brez motenj 
nadaljuje. In tako se po ko-
tih in policah in pod prepro-
gami in v omarah nabirajo 
stare hruške, plesnivi send-
viči, luknjasti čevlji, neopra-
ne nogavice in tako naprej, 
dokler počasi ne zmanjka 
prostora za sedenje in zraka 
za dihanje. V takem položa-
ju se je znašla naša dolina.
Zdaj na tem kupu skoraj po-
zabljene in na novo odkrite 

svinjarije stojijo rešitelji, ki 
so prej uporabljali razpršilce 
in dišeče smrečice, zdaj pa 
imajo strukturne rešitve, ki 
bodo enkrat za vselej poskr-
bele za naše težave. Na eni 
strani imamo cinične juna-
ke iz svetlih pomladnih dni, 
ki so enkrat lastnoročno že 
pokidali svinjarijo iz prej-
šnje doline (čeprav očitno 
niso opravili najboljše, ker 
obenem trdijo, da nam ta 
umazanija še danes dela te-
žave), na drugi pa samookli-
cane socialne pravičneže, ki 
svoj prav utemeljujejo na 
zlobi prvih in ki se še niso 
srečali z matematiko. Doda-
mo lahko še ščepec svežih 
rešiteljev, ki jih sveže dela 
malo boljši deodorant. Če-
prav se temu ne zdi tako, pa 
imajo nekaj skupnega – so-
delovanje v oblastnih struk-
turah prejšnje doline, dobre 
prijatelje, do katerih imajo 
neporavnane dolgove, in po-
ročila nekaterih komisij. In 
če se vmes že lotijo čiščenja, 
ponavadi pospravijo malo 
svoje umazanije, nato pa s 
prstom kažejo na nasprotni-

kov kup, ki da je večji in bolj 
smrdeč.
Rešitelji se na kupu prepira-
jo o tem, kdo je bolj prime-
ren za reševanje nastalega 
problema, majhna skupina 
se ob robu kupa jezi na njih 
in zahteva odgovornost, ve-
čina pa nemo opazuje in od-
govarja na javnomnenjske 
raziskave, v katerih na ve-
dno ista vprašanja odgovar-
jajo z vedno istim a), b) ali c) 
odgovorom. Pogosto se 
vprašam, če ti javnomnenj-
ski analitiki niso nekoč de-
jansko opravili raziskav za 
vsakega od mesecev, nato pa 
vsako leto objavljajo iste re-
zultate.
Najhuje pa je, da si nihče 
preprosto ne nadene rokavic, 
prime za metlo in odkida 
poti do smetnjaka ter začne s 
čiščenjem celotne nesnage, 
ker se vsak strinja samo s se-
boj in je pripravljen izpeljati 
samo svojo rešitev, če jo 
sploh ima. Pogovor in kom-
promis? O tem bomo pripo-
vedovali otrokom, ampak 
kako se to naredi, jim pa ne 
bomo pokazali.

O usmrajeni dolini

Klub študentov Kranj je tudi v sezoni 2012/2013 poskrbel 
za rekreacijo, ki je v večini za člane brezplačna. Košarko 
lahko igrate vsako soboto od 17.30 do 19. ure v Prošport 
centru v Stražišču. V Olimpijskem bazenu Kranj vsak četr-
tek in nedeljo med osmo in deveto uro zvečer poteka pla-
vanje, vodno košarko pa lahko igrate samo v nedeljo med 
20. in 21.30. Športno plezanje poteka vsak ponedeljek od 
18. do 20. ure v Plezalnem centru Bric Alp pri Svetem 
Duhu, za plezalno opremo je poskrbljeno. Vsako sredo 
med 20.30 in 22. uro pa v dvorani TŠC na svoj račun pri-
dete igralci badmintona. P. J.

Ne pozabi na rekreacijo!

Klub študentov Kranj razpisuje literarni natečaj za najbolj-
še dramsko besedilo. Mladi od 15. do izpolnjenega 26. leta 
starosti lahko pošljejo največ tri prispevke, vsako dramsko 
besedilo pa se ocenjuje zase. Avtorjem dajejo pri pisanju 
besedila dve omejitvi. Prvič, dramsko besedilo mora biti 
enodejanka. Drugič, v besedilu lahko nastopa največ pet 
oseb. Število prispevkov ne bo vplivalo na ocenjevanje. Pri-
spevki naj bodo tipkani, v berljivi pisavi črne barve, veli-
kost 11 ali 12. Poslane prispevke, ki bodo ustrezali razpisa-
nim kriterijem, bo dobila v pregled tričlanska strokovna 
žirija, ki bo določila zmagovalca na podlagi strokovnega 
znanja ter lastnih izkušenj in presoje. Ocenjevala bo krea-
tivnost, slog, jezik, spretnost povezave vsebine in oblike, 
inovativnost, sporočilnost ter celostni umetniški vtis 
dramskega teksta. Zmagovalec natečaja prejme denarno 
nagrado v vrednosti 250 evrov, drugouvrščeni 100 evrov, 
tretjeuvrščeni pa 50 evrov. Zmagovalno besedilo bo v so-
delovanju z avtorjem dela in kranjskim študentskim gleda-
liškim društvom Toj to uprizorjeno na Tednu mladih 2013, 
največjem mladinskem festivalu v Sloveniji. Izdelke, nati-
snjene in podpisane s psevdonimom oz. šifro, pošljite do 
12. februarja 2013 po pošti na naslov Kluba študentov 
Kranj. Pošiljki v zaprti kuverti priložite še z vašimi 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 sredo, 30. januarja, bo ob 20. uri v prostorih Kluba štu-
dentov Kranj na ogled film Psiho. Film Alfreda Hitchcocka 
ne manjka na nobeni od lestvic najbolj groznih in strašnih 
filmov. Zgodbo je med drugim črpal tudi iz istoimenske 
novele Roberta Blocha, ki je idejo za novelo dobil po re-
snični zgodbi serijskega morilca Eda Geina. Film si lahko 
brezplačno ogledajo vsi člani ob predložitvi članske izka-
znice. Vabljeni! P. J.

Filmski večer: Psiho

Od 10. do 18. maja 2013 bo Kranj spet v barvah mladosti, 
potekal bo namreč že 19. Teden mladih. Festival v organi-
zaciji Kluba študentov Kranj bo mladim vseh starosti po-
nudil pester izbor dogodkov s področja izobraževanja, 
športa, sociale in zdravstva, zabave, koncertnega in otro-
škega programa. Celotno dogajanje bo tudi letos popestril 
kratkohlačnik TMau, maskota Tedna mladih, ki bo širil 
mladostno razigranost že pred festivalom. Med široko pa-
leto dogodkov bo nekaj že tradicionalnih: Nočni tek po 
ulicah Kranja, Vzpon na Jošt, Osnovnošolski talent Tedna 
mladih, Noč silakov … Tednu mladih že lahko sledite prek 
Facebooka: facebook.com/tedenmladih, kmalu pa tudi na 
spletni strani www.teden-mladih.si. P. J.

Edini teden v letu, ki traja devet dni

9. 2. 2013,  
od 9h do 14h,
Gimnazija Franceta 
Prešerna  

NEFORMALNI INFORMATIVNI DAN 

Zlati sponzor
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Gorenjesavska 17, Kranj
t: 0590 27 001
g: 030 218 000
e: gostilnica.kosir@t-2.net
www.gostilnica-kosir.si

Delovni čas
Od ponedeljka do petka: od 6. do 22. ure

sobota: od 8. do 22. ure
nedelje in prazniki: od 10. do 20. ure N
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Vilma Stanovnik

V kvalifikacijah za XXIII. Po-
kal Kranja je nastopilo 279 
tekmovalcev in tekmovalk, po 
šestnajst pa se jih je uvrstilo v 
veliki finale. »Tudi na letoš-
njem finalu smo bili priča iz-
jemnim bojem za končne 
uvrstitve,« je v imenu organi-
zatorjev povedal predsednik 
KK Triglav Kranj Vanek 
Oman.
Najprej so s tekmovanjem za-
ključili rekreativci, prvo mesto 
je pripadlo Marjanu Žalarju 
(Triglav Veterani). Podrl je 574 
kegljev in za 6 kegljev ugnal 
Gorazda Kavčiča (Podbrezje). 
Eva Sajko (Lanteks Celje) je v 
ženski konkurenci ohranila 
primat najboljše iz predtek-
movanja, toda po kakšnem 
dvoboju! Odločal je prav zad-
nji lučaj, kjer je Eva s petico 
izenačila 609 kegljev Barbare 
Fidel (Lanteks Celje), vendar 
je imela boljše »čiščenje«. Tre-
tja je bila lanska zmagovalka 
in rekorderka kranjskega keg-
ljišča Rada Savič (Lanteks Ce-
lje) s 576 keglji, najboljša do-
mačinka pa je bila Silvana 
Belcijan s 561 keglji na četr-
tem mestu.

Med moškimi je zmaga odšla 
v roke Strašanu Borisu Bene-
diku (Rot Weiss Zerbst), ki 
je s 614 keglji po dolgih de-
setih letih znova osvojil po-
kal. Drugi je bil lanski zma-

govalec Klemen Mahkovic 
(Calcit Kamnik) s 608 ke-
glji, tretji pa najboljši doma-
čin Aleš Blaž s 606 keglji.
Tekmovanje za XXIII. Po-
kal Kranja je v mesecu de-

cembru opravilo tudi 25 na-
stopajočih v kategoriji slepi 
in slabovidni, kjer sta prvo 
mesto osvojila Marija Fras 
(Celje) in Marjan Žalar 
(Kranj).

Pokal čakal kar deset let
Na letošnjem že XXIII. Pokalu Kranja v kegljanju je po ogorčenih bojih po desetih letih največji pokal 
znova osvojil Boris Benedik iz Stražišča in dokazal, da še vedno sodi med najboljše kegljače.

Boris Benedik je tudi od soigralcev prejemal številne čestitke za nastop. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj je letos znova gostil 
božično-novoletni turnir v 
malem nogometu. Za na-
stop na njem so organizator-
ji, na čelu z Bojanom Tane-
skim, prejeli več kot 50 pri-
jav, vendar je igralo 28 ekip, 
ki so se prvi dan pomerile v 
kvalifikacijah, drugi dan pa 
so sledili odločilni obračuni.

V polfinalu turnirja je kranj-
ska ekipa Caffe Inn po se-
demmetrovkah premagala 
ekipo s Ptuja Sima bar, v fi-
nalu pa je, tudi po sedem-
metrovkah, zmagala ekipa 
Vienpi iz Tolmina, za katero 
je igral tudi najboljši igralec 
turnirja Dalibor Volaš. 
Turnir je v dveh dneh obi-
skalo več kot tisoč gledalcev, 
ki so zlasti navdušeno zaplo-

skali vratarju Robertu Gaj-
serju (ekipa Zadnja cena), ki 
je prejel pokal za uspešno 
več kot petnajstletno delo in 
promocijo nogometa na Go-
renjskem. 
Zanimiva je bila tudi revi-
jalna tekma med veterani 
Maribora ter veterani Kra-
nja. V ekipi Maribora sta 
izstopala Amir Karič in Kli-
ton Bozgo, med veterani 

Kranja pa so poleg vratarja 
Gajserja nogometne vešči-
ne prikazali številni znani 
nogometaši, med njimi 
tudi Robert Marušič in Se-
nad Tiganj. Po kazenskih 
strelih je bila sreča bolj na-
klonjena Mariborčanom, ki 
so slavili s 6:7 ter iz Kranja 
odnesli največji pokal in po-
lovico nagradnega sklada 
(2.500 evrov).

Nogometaši napolnili  
dvorano na Planini
Za konec minulega leta je v dvorani na Planini potekal zanimiv malonogometni turnir z največjim 
nagradnim skladom v Sloveniji in atraktivnim spremljajočim programom.

Veterani Kranja z organizatorjem turnirja Bojanom 
Taneskim I Foto: Gorazd Kavčič

Številni gledalci so v dvorani na Planini uživali v zanimivih 
tekmah. I Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Po uspehu, ko so hokejisti 
kranjskega Triglava minuli 
konec tedna v Internacional-
ni ligi doma s kar 6:1 prema-
gali avstrijski Feldkirch, se-
daj Kranjčane čakata nova 
izziva v gosteh. V soboto 
bodo gostovali pri Feldkir-
chu, v nedeljo pa nato še pri 
Lustenauu. »Veliko dela 
smo naredili sedaj, ko smo 
zmagali s tako razliko in iz-
boljšali razliko v golih, a to 
ne pomeni, da smo si že za-
gotovili mesto med štirimi 
najboljšimi. Nekatera mošt-
va se bodo sedaj v tem za-
ključnem boju okrepila, mi 
pa bomo srečni, če bomo 
zadržali vse igralce. Sedaj 
imamo tri zelo izenačene 
peterke, pa tudi četrta prav 

nič kaj dosti ne zaostaja za 
njimi,« pravi trener Edo 
Hafner in dodaja: »Sedaj 
nas čaka težko gostovanje, 
saj bomo najprej igrali prav 
proti moštvu, ki smo ga vi-
soko premagali in se bodo 
za ta poraz želeli maščevati. 
Naslednji dan pa gremo še 
v Lustenau, ki je na zadnji 
tekmi presenetil in prema-
gal Bregenzwald, naslednji 
dan pa je bil poražen po po-
daljšku proti vodilnemu 
moštvu Zell am See. Upam, 
da ne bo prišlo do kakšnih 
poškodb in da se bo v mošt-
vo tudi že vrnil Anže Aha-
čič.«
Triglav je po danih in preje-
tih zadetkih drugo moštvo 
za vodilnim Zaell am See-
jem in ima razliko v danih 
in prejetih zadetkih kar +8. 

Kranjski hokejisti 
pred novimi izzivi

Z nedeljsko zmago proti Feldkirchu so hokejisti Triglava 
bliže želeni končnici tekmovanja v INL. I Foto: Gorazd Kavčič

Že kar na nekaj tekmah smo lahko v kranjski ledni dvorani 
Zlato polje v vlogi sodnice opazili nekdanjo hokejistko kranj-
skih orlic Natašo Pagon. Še v lanski sezoni je nastopala v 
belo-modrem dresu, v letošnji pa se v črno-beli opremi do-
kazuje, da se še kako dobro spozna na šport z drsalkami, 
čelado, palico in ploščkom. »Za sodniško kariero sem se 
odločila zaradi tega, ker v ženskem hokeju nisem videla no-
benega napredka, ki sem si ga še kako želela,« pravi Nataša 
in dodaja: »Poskušam biti čim bolj nepristranska ter soditi 
po pravilih in pošteno.« O svojih željah v sodniški obleki pa 
je kot iz topa odgovorila: »Moj vzornik v sodniški uniformi 
je naš sodnik Viki Triler, želela pa bi si sojenja na olimpijskih 
igrah.« J. M.

Nataša Pagon se dokazuje kot sodnica
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žimnice, ki jih     sanjate podnevi

Zdravo spati, zdravo živeti
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ANATOMIC TFK 
ANA LATEX

LATEX SOČA 7 CONSKI –  
SPOMINSKI LATEX

AKCIJA V MESECU  

FEBRUARJU  

-25% NA VSA LEŽIŠČA  

S SNEMLJIVO CONFORT  

PREVLEKO

www.postelja.com

Na gra de: prve tri nagrade bon v vrednosti 20 evrov,  
tri nagrade kot vedno podarja Gorenjski glas.
Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in  
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te na do pis ni cah do sre de, 13. fe bru ar ja 
2013, na Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj. Do pis ni ce lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo.

 BE GU NJE NA GO RENJ SKEM
 Za pu že 10 b (biv ša to var na Suk no)
 De lo vni čas: pon - pet: od 9.-18. ure, so bo ta od 9.-12. ure
 Tel.: 04/532 57 75

 KRANJ
 Koroška cesta 2 (Stara pošta))
 De lo vni čas: pon - pet: od 9.-17. ure, so bo ta od 9.-12. ure
 Tel.: 04/231 67 61

 DOMŽALE
 Ljubljanska cesta 81
 De lo vni čas: pon - pet: od 8.-19. ure, so bo ta od 8.-13. ure
 Tel.: 01/722 00 28

 LJUB LJA NA
 Pe ri če va 21 - Be ži graj ski dvor
 De lo vni čas: pon - pet: od 9.-13. ure, od 15.-19. ure,  
 so bo ta od 9.-12. ure
 Tel.: 01/280 67 90

 LJUB LJA NA
 Pruš ni ko va 95 (biv ša po slov na stav ba Ga lant -    
 na spro ti šent vi ške cer kve)
 De lo vni čas: pon - pet: od 11.-19. ure, so bo ta od 9.-12. ure
 Tel.: 01/513 37 40

 LJUB LJA NA
 Celovška 182 (bivša zavarovalnica Adriatic)
 De lo vni čas: pon - pet: od 10.-18. ure, so bo ta od 9.-12. ure
 Tel.: 01/777 37 59

Ali slabo spite?  
Se zjutraj zbudite utrujeni?   
Imate težave s hrbtenico?
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Čisto je lepo.

Zimska služba Komunale Kranj  
v celoti aktivirana

Obilica snežnih padavin je poleg izva-
jalcev, ki skrbijo za prevoznost državnih 
glavnih in regionalnih cest, aktivirala tudi 
našo zimsko službo. Skupaj s kooperanti 
se trudimo zagotoviti čim hitrejšo in bolj-
šo prevoznost lokalnih in mestnih cest ter 
prehodnost ulic, javnih poti in pločnikov 
na območju Mestne občine Kranj. Tako 
so bile v zadnjih dneh izvedene štiri večje 
akcije čiščenja snega, v katerih je bila ak-
tivirana vsa naša zimska služba, ki skupaj 
s kooperanti sestavlja kar 75 ljudi, 12 to-
vornih vozil s posipalcem in plugom, dva 
tovorna vozila s plugom, 13 traktorjev s 
plugom, dva s plugom in posipalcem ter 
12 ostalih strojev in 11 vozil. Za posipanje 
proti poledici smo v teh akcijah porabili 
650 ton soli, 550 kubičnih metrov peska 
in približno 2,5 tone t. i. ekološkega posi-
pa, ki se uporablja pri posipanju stopnic 
in mestnega jedra Kranja.

Na vseh območjih ni možno izvajati stroj-
nega odstranjevanja snega, na primer na 
stopniščih, mostovih, prehodih za stebrički 
in podobno, zato izvajamo tudi ročno či-
ščenje. Zaradi tokratne večje količine sne-
ga smo morali sneg s pločnikov in centra 
Kranja sproti odvažati.

Za učinkovito izvajanje zimske služne ima-
mo organizirano operativno vodenje, stal-
no dežurno službo in stalno pripravljenost 
na domu. Tako neprekinjeno spremljamo 
stanje in razmere na voziščih in v mestu, 
ter v primeru poledice ali začetka sneže-
nja v najkrajšem možnem času aktiviramo 
dežurne posipalce, ki preprečujejo nasta-
nek poledice. Organizirano imamo tudi 
stalno pripravljenost delavcev na domu. 
Območje mestne občine Kranj, za kate-
rega zimsko vzdrževanje je zadolžena 

oz. odgovorna Komunala Kranj, obsega 
več kot dvesto kilometrov. Razdeljeno je 
na območja, po katerih so razdeljeni de-
lavci in mehanizacija. Vse naloge zimske 
službe so v skladu s pravilnikom o vrstah 
vzdrževanja na javnih cestah in nivoju de-
lovnega vzdrževanja javnih cest razdelje-
ne po prioritetah in dogovorom z Mestno 
občino Kranj. 

Kljub našim stalnim naporom, da vremen-
ske razmere v zimskem času ne bi preveč 
obremenjevale občanov in ovirale cestne-
ga prometa, nam brez sodelovanja in 
razumevanja občanom to ne bo uspelo. 
Najpomembneje je, da so vsi udeleženci 
v prometu primerno opremljeni. Vozniki 
morate poskrbeti za ustrezno opremlje-
nost vaših vozil, pešci pa za primerno 
obutev. Posebno težavo pri čiščenju in 

odstranjevanju snega povzročajo parki-
rana vozila. Prav zaradi njih je pluženje 
oziroma čiščenje nemalokrat onemogoče-
no. Zato prosimo občane, da pravočasno 
umaknete svoja vozila s parkirišč oziroma 
javnih poti in nam tako omogočite, da lah-
ko hitro in učinkovito očistimo parkirišča, 
zasnežene pločnike in pešpoti. Dobrona-
merno tudi opozarjamo občane, da ste 
skladno z občinskim odlokom o javnem 
redu in miru kot lastniki ali uporabniki sta-
novanjskih in poslovnih objektov dolžni 
očistiti sneg in vzdrževati pločnike pred 
svojimi objekti. Enako velja tudi pri več-
stanovanjskih objektih. Za nemoten od-
voz odpadkov morajo biti zabojniki tudi 
v zimskem času dostopni, zato prijazno 
prosimo, da tudi v tem času omogočite 
našim ekipam čim boljši dostop do vaših 
zabojnikov. 

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Suzana P. Kovačič

Šutna – Spomin na otroške 
dni je prav tako lesen mosti-
ček, ki ga je Pavel Jenko izde-
lal v četrtem razredu. Tudi 
večina drugih figuric je njego-
vo delo; sam je naredil mavč-
ne ulitke v vosek, v lateks, fi-
gurice pa preoblikoval in po-
slikal po svojih zamislih. Ka-
melo in slona je izrezljal iz si-
poreksa. Figuricam nariše oči 

hčerka Mateja, Jenko je dejal, 
da so oči najpomembnejše in 
da ima hčerka, ki je poslikala 
tudi ozadje za jaslice, smisel 
za to. Blizu tristo figuric je to-
krat postavil doma. »Tri dni 
sem jih postav ljal,« je poja-
snil. Jaslice na njegovem 
domu na Šutni so v sobi, v 
kateri sta tudi krušna peč in 
miza z jedilnim kotom, prav 
tako, kot je v njegovem spo-
minu iz otroških dni.

Še dvoje jaslic je postavil; ene 
na razstavi jaslic v kranjskih 
rovih in druge v cerkvi v Žab-
nici. Soproga Tinka mu je pri-
skočila na pomoč in samo za 
postavitev v cerkvi pobarvala 
190 ovc. Povedala je, da z bar-
vanjem začneta v času okrog 
vseh svetih, mah pa nabereta 
že septembra. Zanimive 
»skale« so lehnjak z Jezerske-
ga. »Zelo pomembna je tudi 
postavitev jaslic, da male in 

velike figure niso postavljene 
kar tako, ampak da so velike 
spredaj, majhne zadaj, da se 
ustvari občutek globine,« je 
pojasnil Jenko, ki je ljubezen 

do jaslic prenesel na hčerki 
Matejo in Martino in na pet 
vnukov. »Za novo leto name-
sto kave in steklenice vina s 
soprogo raje podariva kakšno 

ovčko in pastirčka,« je še po-
vedal Pavel Jenko, ki ima sve-
to družino v še enih jaslicah 
tik ob vhodu v domačo hišo. 
Tudi te je izdelal sam.

Njegove jaslice  
tudi v cerkvi
Ljubezen do jaslic je Pavlu Jenku ostala iz otroških let. Dvanajst let je bil 
star, ko je naredil prvega pastirčka za jaslice in prav ta ima še danes 
posebno mesto v postavitvi jaslic.

Blizu tristo figuric je postavil za postavitev doma. Zanimive »skale« so lehnjak  
z Jezerskega. I Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Prehod iz starega v novo leto 
je bil prazničen tudi v sta-
rem Kranju, kjer se je v pra-
zničnih dneh zvrstilo več raz-
ličnih dogodkov, od koncertov 
do božično-novoletnega sej-
ma. Posebej čarobno je bilo v 
rovih pod starim Kranjem, 
kjer so že pred božičem pri-

pravili razstavo jaslic, ki je tra-
jala vse do 12. januarja. Obi-
skovalci so si lahko ogledali 
več kot štirideset unikatnih ja-
slic slovenskih izdelovalcev. 
Čeprav so bili razstavljavci zve-
čine ljubiteljski izdelovalci ja-
slic, so pokazali zanimive pri-
merke, tako da so bili obisko-
valci navdušeni tako nad jasli-
cami kot ambientom.

Čarobnost  
jaslic v rovih

V rovih si je bilo moč ogledati več kot štirideset različnih 
jaslic. I Foto: Matej Slabe

Predstavili so se razstavljavci od blizu in daleč. I Foto: Matej Slabe
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ČAS ZA NOV AVTO?
DA,DA,DA.
ČAS ZA NOV AVTO?
DA,DA,DA.

www.citroen.si

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
 funkcija statične osvetlitve na meglenkah
 večfunkcijska streha Modutop
 Grip Control
popust do
4.400 € 
v primeru Citroën Financiranja

CITROËN C3 PICASSO
 diodne dnevne luči
 navigacijski sistem e-MyWay
 kamera za vzvratno vožnjo
popust do
6.000 € 
v primeru Citroën Financiranja

CITROËN C4 PICASSO
 avtomatska klimatska naprava
 sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
 navigacijski sistem e-MyWay
popust do
4.600 € 
v primeru Citroën Financiranja

Izkoristite ponudbo Citroën Financiranje in poleg popusta prejmite pogodbo Storitve Citroën, ki vključuje podaljšano garancijo za dobo 3 let oziroma za prevoženih 40.000 km.

Dve leti pogodbene garancije. Citroën Financiranje. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën Berlingo Multispace (Tendance HDi 90 BVM) – stranka ob sklenitvi Citroën Financiranja brezplačno prejme podaljšano garancijo za dobo 
treh let oziroma 40.000 km; mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi popusti 14.785 EUR; DDV je obračunan v obrokih; mesečni obrok je 158 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; EOM na dan 20.12.2012 znaša 7,5% in se spremeni, če se 
spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 10.350 EUR; skupni znesek za plačilo 17.299 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 
50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ugodna ponudba velja do 31. januarja 2013 za vozila iz zaloge pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

Poraba goriva predstavljenih modelov: kombinirana vožnja od 4,2 do 7,3 l/100 km. Emisija CO2: od 109 do 175 g/km. 

AVTOHIŠA KRANJ d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TELEFON: 04 20 15 958

NAJNOVEJŠE METODE 

Zato smo na našem inštitutu s po močjo 
tujih ustanov in znanstvenikov razvili 
naravno dopolnilno metodo, ki spada 
med edinstvene in naj bolj učinkovite 
naravne dopolnilne me tode, ki jih 
potrjujejo velike univerzi tetne štu dije, še 
posebej na Japonskem in v Ameriki. 
Kombinacija imunskega programa s 
terapijo 24-karatnega zlata –ultra zvočna 
– Nano Mist tehnologija prinese takojšnje 
in trajne rezulta te. Zato je dandanes zlato 
vse po membnejše v sodobni medicini in 
pri najtežjih obolenjih.

RAZISKAVE POTRJUJEJO, DA: 

   izboljšajo imunski sistem na  
najvišjo raven, 

   čistijo organizem najtežjih strupov, 
   izboljšajo krvno sliko, krepijo  
telesno odpornost na različne virusne 
in bakterijske okužbe 

   v kombinaciji s kemoterapijo in 
obsevanjem zmanjšajo ali  eliminirajo 
negativne učinke terapij in kar je 
najpomembnejše: vplivajo na rakaste 
celice, ki odmirajo v skladu z 
delovanjem imunskih mehanizmov. 

Tako se bolezen v mnogih primerih 
ustavi, pride do zmanjšanja ali pa celo 
do izginotja tumorjev. 

Imonoterapije se koristijo na klinikah 
po vsem svetu, kot najnovejša 
panoga moderne onkologije, ki daje 
najpomembnejšo vlogo imunskemu 
sistemu v boju proti raku, kar potrjuje 
revolucionarno odkritje ameriških 
znanstvenikov na University of 
Pennsylvania. 

POMOČ IN SVETOVANJE:
Inštitut za zdravje in lepoto, d.o.o.
Rogaška Slatina 
Tel.: 03/5804 317
Mob: 041/319 243
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Najpomembnejša vloga  
in pomembnost imunoterapij  
je potrjena z dodelitvijo  
Nobelove nagrade 2011 

RAK imunske  
terapije
Diagnoza rak ni enosmerna ulica,  
kjer nas na koncu čaka smrt. Chron  
in collitis sta ozdravljivi bolezni. 

Vilma Stanovnik

V zadnjem mesecu so imeli 
ljubitelji drsanja veliko pri-
ložnosti za rekreacijo in za-
bavo, saj so lahko med pra-
zniki brezplačno drsali v 
ledni dvorani na Zlatem 
polju, prav tako pa je bila 
dobro obiskana ledena plo-
skev na montažnem drsali-
šču na Slovenskem trgu, 
kjer se radi zbirajo tudi 
igralci hokeja in s svojimi 
potezami navdušujejo mi-
moidoče. Kot pravijo pri 
Mestni občini Kranj, bo 
montažno drsališče postav-
ljeno še najmanj do konca 
februarja, če bo primerno 
vreme, pa še dlje. 

Na drsališču  
je vedno živahno

Poleg drsalcev so na montažnem drsališču na Slovenskem 
trgu redni obiskovalci tudi hokejisti. / Foto: Gorazd Kavčič
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