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Vilma Stanovnik

Kranj – Na prvi in za zdaj 
edini (nova naj bi bila mar
ca) seji kranjskega mestne
ga sveta so imeli svetniki na 
dnevnem redu deset točk, 
precej dolgo pa so se zamu
dili že pri drugi točki, saj so 
po nepreklicnem odstopu 
Zmagoslava Zadnika z me
sta predsednika Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ter njegovi 
razrešitvi na decembrski 
seji izpeljali postopke evi
dentiranja in svetnikom pre
dlagali, naj bo nova predse
dnica Saša Kristan, pod
predsednik Beno Fekonja, 
članica komisije pa Andrej
ka Majhen. Nekateri svetni
ki so se sicer glede postop
kov evidentiranja pritoževa
li, češ da so bili nejasni, na 
koncu pa so potrdili predla
gane kandidate.
S seje dnevnega reda so 
umaknili točko o imenova
nju predstavnika občine v 
Svet zavoda Šolski center 
Kranj. Predlog je bil, da za 
to funkcijo imenujejo Ka
mela Merdjadija, ki pa je 
član Nadzornega odbora 
MO, zato je treba pridobiti 
mnenje, ali lahko opravlja 
obe funkciji. Tudi pri so
glasju za imenovanje direk
torja Gasilsko reševalne 
službe Kranj se je zapletlo, 
saj so najprej razveljavili 
sklepa novembrske seje, 
nato pa znova dali soglasje k 
imenovanju Vojka Milivoja 
Vrtača najprej za v. d. direk
torja največ za eno leto, prav 
tako pa za njegovo imenova
nje za štiri leta. Potrdili so 
tudi člane Razvojnega sveta 
gorenjske regije, kjer bo MO 
Kranj zastopal Branko 
Grims.
Svetniki so potrdili tudi 
spremembe nekaterih odlo
kov, saj je Mestna občina 

Kranj Layerjevo hišo, Letno 
gledališče Khislstein, go
stinski del objekta gradu 
Khislstein in Četrti stolp 
oziroma razgledno prizori
šče oddala v upravljanje Za
vodu za turizem Kranj, zato 
je bilo treba spremeniti in 
dopolniti Odlok o ustanovi
tvi javnega Zavoda za turi
zem Kranj. S skrajšanim 
postopkom so sprejeli spre
menjen in dopolnjen odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda 
Prešernovo gledališče Kranj, 
saj je občina s pogodbo dala 
Prešernovem gledališču 
Kranj v upravljanje objekt 
stolpa Škrlovec.
Ker je bilo ob zadnji podeli
tvi priznanj v kranjski obči
ni slišati pripombe o veljav
nem odloku o priznanjih, je 
Komisija za nagrade in pri
znanja dala pobude za spre
membe, ki so jih svetniki 
prav tako sprejeli. Tako po 
novem pobudnik za prizna
nje ne sme biti hkrati pre
dlagani prejemnik prizna
nja, plakete in listine o pri
znanju, ki so jih doslej na
grajenci lahko dobili tudi 
večkrat, pa lahko dobijo naj
več dvakrat, od prve podeli
tve pa mora miniti najmanj 
pet let. Nekoliko so spreme
nili tudi velikosti plaket. 
Zaradi podelitve koncesije 
zasebnima vrtcema in neka
terih nedorečenosti, ki so se 
v preteklosti pojavljale ob 
sprejemu otrok v vrtce, so 
odgovorni v kranjski občini, 
skupaj z javnim zavodom 
Kranjski vrtci in sveti vrtcev 
pri osnovnih šolah pripravili 
nekaj sprememb pravilnika. 
»S spremenjenim pravilni
kom odpravljamo nekaj 
anomalij, ki so se prijavljale 
ob vpisu,« je povedala pod
županja Nada Mihajlović in 
opozorila, da nekateri starši 
večkrat vpišejo otroka.

Spremembe  
sprejema v vrtce

Kranjski mestni svetniki so na prvi letošnji seji 
sprejeli kar nekaj sprememb odlokov in 
pravilnikov.
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Čeprav te dni iz smučarskih in 
zdraviliških krajev poročajo, 
da je obiskovalcev več kot na
vadno in da bo tako tudi še 
prihodnji teden, ko bodo na 
svoj račun prišli tudi gorenjski 
šolarji, pa bodo mnogi vseeno 
ostali doma. Tudi njim prav 
gotovo ne bo dolgčas.
Kot sporočajo iz kranjske 
občine, so tudi letos poskr
beli za brezplačno drsanje, 
ki bo to in prihodnjo soboto 
med 16.30 in 18. uro ter to 
in prihodnjo nedeljo med 
10. in 11.30. Prav tako bo 
moč brezplačno drsati od 
ponedeljka do petka, vse dni 
med 10. in 12. uro. 
Društvo Prijateljev mladine z 
Zavodom za šport, Mestno 
knjižnico Kranj in nekaterimi 
drugimi društvi pripravlja 
tako imenovane Vesele zim
ske počitnice. V olimpijskem 
bazenu bodo med tednom 
vsako dopoldne med 10. in 
12. uro pripravljali igre v otro
škem in velikem bazenu, 
med 7. in 22. uro pa so tako 
učenci kot dijaki in starši po 
ugodnih cenah (2 evra) vab
ljeni na rekreativno plavanje. 
Pri akademiji za miganje Mi
gimal so med 25. februarjem 
in 1. marcem po ugodni ceni 
pripravili smučarski tečaj na 
Krvavcu, več pa izveste na 
www.migimal.si. Šolarje va
bijo tudi na tečaj smučanja na 

Stari vrh, saj Društvo za ra
zvoj športa in počitniške de
javnosti Domen pripravlja že 
15. smučarski živ žav. Več iz
veste na www.drustvodomen.
si. Prav tako se je moč razgi
bati in naučiti plesa, za kar 
bodo po ugodnih cenah po
skrbeli pri Plesnem centru 
Gorenjske, več pa izveste na 
www.chachacha.si.
Prave zimske počitnice so 
prihodnji teden od ponedelj
ka do petka pripravili v Mes
tni knjižnici Kranj, kjer bodo 

med 10. in 12. uro potekale 
družabne igre, kvizi, branje, 
ustvarjalne delavnice in še 
kaj, zanimivo pa bo tudi v po
poldanskih urah. Prav tako 
bodo v knjižnici jezikovni 
počitniški tečaji, osnovnošol
ci pa se lahko udeležijo zim
ske računalniške šole na za
četnem ali naprednejšem te
čaju, več informacij pa lahko 
najdejo na www.ipis.si.
Pri Športnem društvu Sokol 
Stražišče pripravljajo različ
ne aktivnosti z varstvom 

med 7. in 16. uro (več izve
ste po telefonu 031/344 
193), seveda pa so za zabavo 
mladih med počitnicami 
tudi letos poskrbeli pri dnev
nem centru za mlade in dru
žine Škrlovec, kjer se v po
nedeljek odpravljajo na dr
sanje, v torek se bodo učili 
žongliranja in drugih cirku
ških veščin, sreda bo name
njena zimskim radostim na 
snegu, četrtek sankanju in 
petek kino predstavi. Več iz
veste na www.skrlovec.net.  

Čas za zimske radosti
Za šolarje je danes zadnji dan pred zimskimi počitnicami, tudi v kranjski občini pa so poskrbeli, da se 
bodo mladi lahko zabavali na snegu, na drsališču, v knjižnici in še kje.

Večina mladih se veseli počitnic, čeprav so se letos zimskih radosti mnogi že lahko naužili.

Zvezdnica  
plavalne Zvezde

Tjaša Vozel je Kranj izbrala za svoj 
drugi dom, s trenerjem Plavalnega 
kluba Zvezda Igorjem Veličkovičem 
pa sta si po nastopu na olimpijskih 
igrah postavila nove cilje.
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Odslej tudi 
Prešernova gimnazija

V Kranju se je doslej po največjem 
slovenskem pesniku imenovala osnovna 
šola, po novem pa njegovo ime nosi tudi 
gimnazija.
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AKTUALNO

Učenje branja  
brez stresa
Za inovacijski projekt Opi-
smenjevanje in razvoj vseh 
čutil so štiri učiteljice iz 
osnovne šole Jakoba Aljaža 
prejele priznanje Blaža Ku-
merdeja, ki ga podeljuje za-
vod za šolstvo.
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ZANIMIVOSTI

Pomembno je  
živeti zdravo
Tatjana Dolenc Veličković in 
Milivoj Veličković Perat sta 
praznovala zlato poroko. 
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REPORTAŽA

Nagrajenci od blizu
Prešernovi nagrajenci so se 
ducat dni po podelitvi na-
grad v Cankarjevem domu v 
torek v Prešernovem gledali-
šču predstavili kranjskim lju-
biteljem umetnosti in ustvar-
jalcem v kulturi.
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ŠPORT

Košarkaricam  
ne manjka ambicij
Košarkarice Triglava tudi v 
tej sezoni dokazujejo, da so 
ena najboljših slovenskih 
ženskih ekip.
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Občinske novice

Kranjski glas, petek, 22. februarja 2013

Sedaj ga bodo po treh vpisih, 
ko je bil na seznamu in ga v 
vrtec ni bilo, črtali iz sezna
ma. V praksi se namreč do
gaja, da starši tudi po osem
krat zavrnejo vključitev otro
ka v vrtec, to pa kvari tudi 
sliko dejanskih potreb po 
varstvu otroka. Zato s to 
spremembo skušajo vplivati 
na resnost staršev pri vpisu 

otrok v vrtce. Prav tako je ne
kaj sprememb glede tega, da 
se pri želenem vrtcu upošte
va začasno prebivališče otro
ka, spremembe pa so tudi pri 
tem, koliko enot starši lahko 
navedejo pri vpisu. V prime
ru, da otrok ne bo sprejet v 
vrtec prve izbire, lahko starši 
navedejo tudi vrtec druge in 
tretje izbire. »Upoštevali 
smo tudi zahtevo Krajevnih 
skupnosti Trstenik in Čirče, 

kjer so v preteklih letih na
menili prostore KS za izvaja
nje predšolske oskrbe, zato 
starši na območju teh dveh 
KS dobijo dodatne točke,« je 
tudi povedala Nada Mihajlo
vić, svetniki pa so predlagane 
spremembe na zadnji seji 
kranjskega mestnega sveta 
tudi podprli.
Svetniki so nato podprli tudi 
predlog za višje cene stori
tve pomoči na domu. Kljub 

temu ostaja cena oskrbe v 
Kranju nižja od gorenjskega 
in slovenskega povprečja. 
Tako bo do 1. maja cena 
16,49 evra, od 1. maja na
prej bo cena pomoči na 
domu v kranjski občini 
16,74 evra, pri čemer pa se 
cena za uporabnike ne bo 
zvišala, saj bo ura opravljene 
storitve še naprej 4,20 evra, 
ob nedeljah 5,88 evra in ob 
praznikih 6,30 evra. 

Spremembe sprejema v vrtce
31. stran
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OBVEŠČA
o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2013/2014

Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od četrtka, 28. februarja 2013, do petka, 8. marca 2013, 
v času uradnih ur.

Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti 
s telefonskimi številkami in e-naslovi.

VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-naslov

KRANJSKI VRTCI

Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj 04/20 19 200

http://www.kranjski-vrtci.si/

kranjski.vrtci@guest.arnes.si

marija.justin@guest.arnes.si

anja.stipanovic@guest.arnes.si

andreja.pungartnik@guest.arnes.si

Svetovalna služba

04/20 19 210
04/20 19 219
04/20 19 212
031/768 144
031/768 248
031/374 245

Enota Najdihojca, 
Ul. Nikole Tesle 4, Kranj

031/768 340

Enota Mojca, 
Ul. Nikole Tesle 2, Kranj

031/768 061

Enota Janina, 
Kebetova ul. 9, Kranj

031/768 279
031/768 144

Enota Živ Žav, 
Jernejeva ul. 14, Kranj

031/768 336

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Cesta na Brdo 45a, Kranj 04/20 10 370
https://sites.google.com/site/
vrteckokricaosfpkr/

vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek Zasavska c. 53a, Kranj 04/20 19 500 http://www.osorehek.si vevericek@osorehek.si 

VVE pri OŠ Predoslje Predoslje 17a, Kranj
04/28 10 400
04/28 10 415

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/
projekt2.skrpre@guest.arnes.si
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj 04/25 59 700 http://www2.arnes.si/~osjkranjkr/ darja.ahacic@guest.arnes.si 

VVE pri OŠ Stražišče Šolska ul. 2, Kranj
04/270 03 00
04/270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/
os.strazisce@guest.arnes.si
vanjatrcek@gmail.com

Zavod za Jutri, 
Zasebni vrtec Mezinček

Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj 041/827 471 http://www.vrtec-mezincek.si/ vrtec.mezincek@zavodzajutri.si

Zasebni vrtec Dobra teta

PE Pri Dobri Evi, 
Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj

PE Pri Dobri Tinci, 
Partizanska c. 10, Kranj

030/293 419 http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si

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

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

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

urednIca
Vilma Stanovnik

nO vI nar jI
Samo Lesjak, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, 
Mateja Rant, Ana Šubic, Danica Zavrl Žlebir

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. 2/let nik VIII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 15, ki je iz šla 22. februarja 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.

M
E

S
TN

A 
O

B
Č

IN
A 

K
R

AN
J,

 S
LO

VE
N

S
K

I T
R

G
 1

, 
4

0
0

0
 K

R
AN

J

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
»Rojena sem bila v Ljubljani, v 
najstniških letih sem se prese
lila v Kranj. Moja prva zaposli
tev je bila na takratni Skupšči
ni občine Kranj na Oddelku za 
finance in davčno upravo, 
nato sem kot referent za orož
je, strelivo in prireditve delala 
na oddelku za notranje zadeve 
in kasneje UE. Po 25 letih tega 
dela sem se spet zaposlila na 
MOK na Oddelku za finance 
in odšla po šestih letih v pokoj. 
Sem poročena, imam otroka 
Aljo in Aljaža, šestnajstletno 
vnukinjo Tajo in trinajstletne
ga vnuka Tila. V prostem času 
zelo rada hodim v hribe, rada 
tudi gobarim. Z možem rada 
loviva ribe.« 

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice?
»Pred tem mandatom sem se 
prvič vključila v lokalno politi
ko in bila izvoljena v svet 
MOK v Stranko za napredek 
krajevnih skupnosti, ki pa 
sem jo po mesni aferi zapu
stila. V politiko sem vstopila 
na podlagi prijateljskih vezi, 
vendar sem kmalu ugotovila, 
da sem to vzela preveč naiv
no, saj politika in prijateljstvo 
ne gresta skupaj.«

Se kot svetnica počutite, da 
lahko prodrete s svojimi 
predlogi?
»Prevečkrat se mi zdi, da kot 
ženska nimam prave moči. 
Prevečkrat se za pomembne 
teme »veljaki« pomenijo za 
zaprtimi vrati, nato pa je na 
nas, da to potrdimo ali ne. 
Naši predlogi so tako omeje
ni le na manjše projekte.«

Katere odločitve v mestnem 
svetu so vas do sedaj navdu-
šile oziroma razočarale?

»Žal me za enkrat ni navdu
šila še nobena odločitev. Za 
zdaj nisem videla še nobene
ga ambicioznega projekta, ki 
bi si ga Kranj zaslužil. Ne
nehno se vrtimo okoli starih 
projektov, ki jim ne znamo 
dati prave vsebine, z redkimi 
izjemami, seveda. Sprejema
mo kratkoročne projekte 
brez vsakršne vizije, v občin
skih zavodih, javnih podje
tjih z občinskim lastništvom 
zaposlujemo politične kadre, 
podpisujemo sporne pogod
be. V nekaterih primerih 
preveč enostavno »podari
mo« davkoplačevalski denar. 
Skratka, razočarana.«

Kaj bi bil ob koncu tega 
mandata za vas največji 
uspeh?
»Najnujnejše za Kranj v tem 
trenutku je, da pritisnemo 
na vlado RS, da projekt 
GORKI uvrsti med prednos
tne projekte, saj si Kranj kot 
tretje največje mesto zasluži 
30 milijonov evrov sredstev 
za izgradnjo čistilne napra
ve, kanalizacijskega sistema 
in vodovoda. Nobena druga 
alternativna rešitev ne pride 
v poštev, ker bi to v vseh pri
merih pomenil strošek za 
nas, Kranjčane.«

Predstavljamo kranjske mestne svetnike

V politiki razočarana
alenka Primožič je članica Povezane lokalne 
skupnosti in je mestna svetnica prvič, izkušnja v 
politiki pa jo je razočarala.  

alenka Primožič 
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Z namenom aktiviranja brez
poselnih oseb, njihove sociali
zacije, ohranitve ali razvoja de
lovnih sposobnosti ter spodbu
janja razvoja novih delovnih 
mest je Mestna občina Kranj 
soglašala s 54 predlogi progra
mov javnih del za leto 2013, ki 
naj bi vključevali 82 udeležen
cev, to je brezposelnih oseb s 
stalnim prebivališčem v mes
tni občini Kranj. 
Predloge programov javnih 
del s področij socialnega var
stva, izobraževanja, kulture in 
drugih področij je Mestni ob
čini Kranj posredovalo 39 ne
profitnih izvajalcev. Občina 
za kritje regresa in sorazmer
nega dela plače udeležencem 
javnih del namenja okvirno 

263.000 evrov. Končni izbor 
programov javnih del za leto 
2013 je opravila kranjska ob
močna enota Zavoda RS za 
zaposlovanje.
Zaradi omejene višine 
razpolož ljivih sredstev na 
kranjski območni službi žal 
niso bili izbrani vsi programi, s 
katerimi je soglašala Mestna 
občina Kranj. Javno povabilo je 
bilo namreč zaključeno že 24. 
decembra 2012, ponudbe pa so 
bile obravnavane po času preje
ma.  
Na Območni službi Kranj je 
bilo tako za leto 2013 izbranih 
43 programov javnih del 30 
izvajalcev z 61 vključenimi 
brezposelnimi osebami s stal
nim prebivališčem v mestni 

občini Kranj, izjema so invali
di. Od teh je en izvajalec odsto
pil od izvajanja programa, 
drugi izvajalec pa je zmanjšal 
število vključenih oseb za eno. 
V obeh primerih je šlo za isto
časno kandidaturo za zaposli
tveni program »Asistent – asi
stentka bom«.
V letu 2013 se bo tako dejan
sko izvajalo 42 programov jav
nih del pri 29 izvajalcih z 59 
vključenimi brezposelnimi 
osebami. Glede na prvo javno 
povabilo v letu 2012 to pomeni 
10 oseb več. Vendarle je Zavod 
RS za zaposlovanje lani maja 
objavil drugo javno povabilo k 
izboru programov javnih del v 
Republiki Sloveniji za leto 
2012, saj so bile s strani občin 

na ministrstvo posredovane 
pripombe. Na podlagi drugega 
javnega povabila je bilo za kraj
ši čas, to je od 4 do 6 mesecev, 
v javna dela vključenih še 26 
brezposelnih oseb. V letu 2012 
je bilo v proračunu MO Kranj 
za javna dela porabljenih 
192.257 evrov. Za letošnje leto 
je s proračunom sprejet precej 
višji znesek 263.000 evrov, ki 
bo zadoščal za izbrane progra
me, kljub 2,7odstotnemu po
večanju minimalne plače od 1. 
januarja 2013. MO Kranj na
menja za udeležence javnih 
del sredstva za kritje stroškov 
dela plač (35 ali 24,5 odstotka) 
in stroškov regresa. Zavod RS 
za zaposlovanje pa zagotavlja 
sredstva za kritje stroškov 
zdravniškega pregleda, dela 
plač (65 ali 75,5 odstotka), stro
škov prevoza, prehrane in od
pravnin ob upokojitvi.

Programi javnih del za leto 2013
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Ali ste se znašli v kateri iz-
med sledečih situacij?
S sosedom bi se končno radi 
dogovorili, kje poteka meja 
med vajinima parcelama. Že-
lite se raziti s svojim partner-
jem, a ne bi radi za to porabili 
kup živcev in denarja. Radi bi 
razrešili težavo z delodajal-
cem, a ne na sodišču ...
Mestna občina Kranj za svo-
je občane tudi v letu 2013 
sofinancira izvajanje media-
cij za reševanje sporov in 
konfliktov na različnih po-
dročjih.
Mediacija je proces, ki se ga 
stranke udeležijo prostovolj-
no in se ob prisotnosti tretje 
osebe (mediatorja) pogovo-
rijo, si izmenjajo svoja mne-
nja, stališča, želje, odkrijejo, 
v čem se ne strinjajo, in sku-
šajo najti rešitev za nastali 
konflikt, ki bo ustrezala 
vsem vpletenim. Mediacija 
se lahko izvede v vseh vrstah 
sporov: medsosedski, dru-
žinski, gospodarski, premo-
ženjskopravni spori, spori 
na delovnem mestu idr.
Proces mediacije je hiter, ne 
ustvarja nepotrebnih stro-
škov, informacije in podatki, 
razkriti na mediaciji, ostane-
jo zaupni, rešitve sporov so v 

primerjavi s sodišči trajnej-
še, o vrsti rešitve spora pa se 
stranki dogovorita sami. Cilj 
mediacije ni zgolj rešitev 
spora, ampak tudi učenje no-
vih komunikacijskih poti in 
zavedanje, kaj lahko naredi-
mo, da do podobnega kon-
flikta ne bi več prišlo. 
V Mestni občini Kranj so 
mediacije brezplačne na po-
dročju vseh vrst sporov za 
udeležence, kjer ima vsaj ena 
izmed strank v mediaciji pri-
javljeno stalno ali začasno 
bivališče na območju mestne 
občine Kranj ali da mediacija 
poteka glede ali v zvezi z ne-
premičnino na območju 
mes tne občine Kranj. V vseh 
ostalih primerih, ki ne ustre-
zajo navedenim pogojem, 
znaša cena enega mediacij-
skega srečanja 100 evrov. 
Strošek si stranke navadno 
delijo v enakih deležih.
Za vse dodatne informacije o 
začetku postopka mediacije 
in njenem izvajanju se lahko 
obrnete na Mestno občino 
Kranj, tel. 04/2372 121, ali 
izvajalca Inštitut za mediaci-
jo Concordia, tel. 068/13 10 
15, e-naslovi: mediacija@
kranj.si, mediacija.kranj@
concordia.si.

Brezplačne mediacije  
v Mestni občini Kranj

Mestna občina Kranj je v 
Uradnem listu Republike 
Slovenije, ki je izšel 15. fe-
bruarja 2013, objavila javni 
razpis za dodelitev pomoči 
za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva, gozdarstva in pode-
želja v Mestni občini Kranj v 
letu 2013 v skupni višini 
153.400 evrov.
Javni razpis obsega ukrepe 
na področju pridelave kme-
tijskih proizvodov (naložbe v 
kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, var-
stvo tradicionalnih krajin in 
stavb, pomoč za plačilo zava-
rovalnih premij, pomoč za 
zaokrožitev zemljišč), ukre-
pe na področju predelave 
kmetijskih proizvodov, do-
polnilnih dejavnosti in goz-
darstva (naložbe za opravlja-
nje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah, nove investicije za 
delo v gozdu) ter druge ukre-
pe (šolanje na poklicnih in 
srednješolskih kmetijskih in 
gozdarskih programih, delo-
vanje društev).
Razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega raz-
pisa, obrazce za posamezne 
namene javnega razpisa, 
vzorce pogodb in drugo, bo 

vlagateljem na voljo od dne-
va objave javnega razpisa v 
sprejemni pisarni Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 
1, 4000 Kranj, v ponedeljek, 
torek in četrtek od 8. ure do 
14.30, v sredo od 8. ure do 
16.30, v petek od 8. ure do 
12.30 ter na spletni strani 
Mestne občine Kranj http://
www.kranj.si/ (rubrika Jav-
ni razpisi, naročila).
Vse informacije v zvezi z 
javnim razpisom lahko do-
bite na Mestni občini Kranj, 
Uradu za gospodarstvo in 
GJS, soba št. 195, Slovenski 
trg 1, Kranj, ali na tel. št. 
04/2373 130, kontaktna ose-
ba je Barbara Čirič. 
Vloge za namene pod točkami 
II, III, VI, VII (naložbe v pri-
marno proizvodnjo in dopol-
nilne dejavnosti, varstvo tradi-
cionalnih stavb, nove investici-
je za delo v gozdu) bodo mora-
le biti oddane najkasneje do 5. 
aprila 2013, za vse preostale 
namene pa najkasneje do 13. 
septembra 2013.
To obvestilo ne nadomešča 
javnega razpisa, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije v petek, 
15. februarja 2013.

Javni razpis za področje 
kmetijstva v letu 2013

Upravna enota Kranj bo začela z odbiranjem arhivskega gra-
diva in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je pote-
kel rok hrambe, za področje gradbenih zadev iz let 2001 in 
2002. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, 
tipskih stanovanjskih in drugih objektov. Investitorjem po-
nujajo možnost, da prevzamejo gradbene načrte.

Izločanje gradbenih zadev iz 2001 in 2002

Mestna občina Kranj se je no-
vembra 2012 prijavila na javni 
razpis za sofinanciranje pro-
jektov za energetsko sanacijo 
stavb v lasti lokalnih skupno-
sti, in sicer z izvedbo energet-
ske prenove na osnovni šoli v 
Predosljah. Predmet javnega 
razpisa je bila dodelitev nepo-
vratnih sredstev lokalnim 
skupnostim za sofinanciranje 
investicij za energetsko sana-
cijo obstoječih stavb ali ukre-
pov pri nadomes tnih grad-
njah (toplotna izolacija fasad, 
toplotna izolacija podstrešja, 
zamenjava oken).
»S prijavljenim projektom je 
kranjska občina po merilih za 
ocenjevanje vlog Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor 
dosegla zadostno število točk 
ter bila s tem uspešna na jav-
nem razpisu,« je zadovoljen 
župan Mohor Bogataj.
Osnovni objekt osnovne šole 
je bil zgrajen leta 1973, leta 
2004 je bilo prizidano novo 
krilo objekta, namenjeno otro-
škemu vrtcu, ter nadzidan 
osrednji del, kjer je bil ume-
ščen del upravnih prostorov s 
pisarnami in zbornico ter ra-
čunalniško učilnico. Tekom 
let so bila na objektu izvedena 
določena vzdrževalna dela, 
kljub temu pa je obstoječi 
objekt iz leta 1973 v energet-
skem pogledu neprimeren, 
obodne stene so v glavnini to-
plotno neizolirane. Obstoječe 
ogrevanje ter priprava tople 
vode v kuhinji je s pomočjo 
kotla na kurilno olje. 
»Glede na obstoječe stanje sta 
predvidena dva osnovna pose-
ga,« pojasnjuje župan. »Prvi 
poseg se nanaša na sanacijo 
kompletnega zunanjega ovoja 
objekta ter s tem ustrezno pri-
lagoditev stavbe veljavnim to-
plotnoenergetskim zahtevam. 
Drugi ukrep pa se nanaša na 
zamenjavo obstoječega ener-
genta, to je kurilnega olja s 
predvideno biomaso. Predvi-
dena je rekonstrukcija obstoje-
če kotlovnice ter zamenjava 
kotla na kurilno olje s kotlom 
na palete. Ob kotlovnici bo v 
sklopu rekonstrukcije seda-
njega prostora urejen tudi pro-
stor za shranjevanje peletov – 
zalogovnik. Na fasadnem ovo-
ju je predvidena izvedba toplo-
tnoizolacijske fasade s tanko-
slojnim zaključnim slojem. 
Celotna vrednost investicije je 
ocenjena na 725.690 evrov.«
S sredstvi evropske kohezijske 
politike bodo po tem javnem 
razpisu v celoti sofinancirani 
upravičeni izdatki za investici-
jo. Davek na dodano vrednost 
in elektroinstalacijska dela pri 
zamenjavi kotla na lesno bio-
maso niso zajeti v sofinancira-
nje in jih bo občina pokrila iz 
svojega proračuna.

Pogodbena oskrba  
z energijo v stavbi občine 
Stavba Mestne občine Kranj 
je bila do leta 2012 ogrevana 
iz skupne kotlovnice v lasti 
podjetja Sava energetika, ki je 
bila že tehnološko dotrajana. 
Zaradi pomanjkanja interesa 
po njeni celoviti obnovi so las-
tniki stavb, ogrevanih iz sku-
pne kotlovnice, probleme 
ogrevanja in hlajenja reševali 
individualno.
»Občina se je odločila, da po-
deli koncesijo za oskrbo s to-
plotno energijo, ob tem pa 
reši še problem dotrajanih 
internih inštalacij ter hlajenja 
objekta,« o potrebni prenovi 
pravi župan Mohor Bogataj.
Financiranje projekta je za-
gotovila s sodelovanjem za-
sebnega pogodbenega par-
tnerja. Ta je pridobil del ne-
povratnih finančnih sredstev 
za izvedbo investicije, ki zni-
žujejo ceno toplotne energije 
v pogodbeni dobi.
Prostori upravne zgradbe so 
bili pred sanacijo ogrevani 
centralno s pomočjo radiator-
jev, njihovo hlajenje pa se je 
zagotavljalo preko posame-
znih ločenih (split) sistemov, 
z izjemo večnamenskih dvo-
ran v novejšem delu objekta, 

ki so imele zgrajeno ločeno 
(split) kanalsko hlajenje.
V okviru prenove ogrevalno 
hladilnega sistema, izvedene 
v letu 2012, zasebni pogod-
beni partner zagotavlja doba-
vo toplote in hladu, izvedel je 
plinsko kotlovnico, ki vklju-
čuje napravo za soproizvo-
dnjo toplotne in električne 
energije, prenovljeno je bilo 
prezračevanje sejnih dvoran, 
nameščena toplotna črpalka 
za pomoč pri ogrevanju in 
hlajenju ter zgrajena fotona-
petostna elektrarna na strehi 
objekta.
Ogrevanje in hlajenje je reše-
no z ventilatorskimi konvek-
torji, pri čemer je vsaka pisar-
na kot samostojni objekt kr-
miljena lokalno, za potrebe 
večnamenskih dvoran v no-
vem delu objekta pa je ureje-
na centralna prezračevalna 
naprava z izkoriščanjem od-
padne toplote. Vsi objekti so 
nadzirani s pomočjo standar-
da za avtomatizacijo zgradb 
ter centralnega nadzornega 
sistema.
»Javni sektor lahko kljub po-
manjkanju finančnih sred-
stev s pomočjo zasebnih vla-
gateljev izvaja projekte, s kate-
rimi povečuje udobje uporab-

nikov zgradbe tako poleti kot 
pozimi, znižuje rabo primar-
ne energije s tem, da je velik 
del energije, potrebne za 
ogrevanje in hlajenje, proi-
zveden iz obnovljivih virov 
energije oziroma soproizvod-
nje toplotne in električne 
energije. Zvišuje se varnost 
dobave toplotne energije, zni-
žujejo se izpusti toplogrednih 
plinov in zvišuje energetska 
učinkovitost,« je prepričan 
župan. 
Naj dodamo še, da je bila 
prenova izvedena v starej-
šem javnem objektu, ki spa-
da pod zaščito spomeniškega 
varstva. »Kranjska občina bo 
konec februarja sodelovala 
na novem razpisu za sofi-
nanciranje prenove občin-
skih stavb z dvema objekto-
ma. Trenutno pripravljamo 
dokumentacijo. S prenovami 
želimo zmanjšati rabo ener-
gije, znižati izpuste CO2 in 
povišati energetsko učinkovi-
tost objektov,« še napoveduje 
župan.

Energetsko knjigovodstvo 
in energetski pregledi
Zmanjšanje rabe energije na 
občinskih objektih je možno 
z uvedbo energetskega knji-
govodstva in energetskih 
pregledov. Kranjska občina v 
sodelovanju z Lokalno ener-
getsko agencijo Gorenjske 
(LEAG) energetsko knjigo-
vodstvo uvaja postopoma, saj 
je potrebno pred tem izobra-
ziti zaposlene, ki skrbijo za 
vnos podatkov. 
Na podlagi uvedbe energet-
skega knjigovodstva prihaja 
do spremljanja rabe energije 
na način, ki omogoča pri-
merjavo rabe energije med 
objekti, izračun različnih ka-
zalnikov in posledično izva-
janje ukrepov za zniževanje 
rabe energije. 
Župan Mohor Bogataj: »V 
eni od šol smo namestili sis-
tem avtomatskega spremlja-
nja rabe električne energije. 
Ta nam bo omogočal sprem-
ljanje trenutne rabe električ-
ne energije in konične rabe 
električne energije. Po dolo-
čenem času izvajanja meri-
tev bomo predlagali ustrezne 
ukrepe, kot so znižanje pri-
ključne moči, prehod iz dvo-
tarifnega sistema obračuna 
na pavšalni in podobno. V 
sklopu uvajanja energetske-
ga knjigovodstva se izvajajo 
tudi hitri pregledi šol in vrt-
cev, kjer z manjšimi ukrepi 
lahko dosežemo prihranke 
rabe energije. Tu gre za na-
stavitve ogrevalne tehnike, to 
je termostatskih ventilov, ur-
nikov ogrevanja itd., izobra-
ževanje uporabnikov in hi-
šnikov in podobno.«

Nadaljujemo energetsko 
sanacijo javnih stavb
Mestna občina Kranj bo energetsko sanacijo zgradbe osnovne šole v Predosljah izvedla s 
sofinanciranjem iz evropskih sredstev. Kot primer dobre prakse na področju energetske prenove 
štejejo uvedbo ogrevalno-hladilnega sistema v občinski stavbi. 

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Tina Dokl
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Februarska seja mestnega 
sveta je bila, kljub nezanimi-
vemu dnevnemu redu, zelo 
pestra. Po reševanju zapletov 
v zvezi z imenovanjem direk-
torja kranjskih gasilcev smo 
svetniki precej časa posvetili 
projektu Gorki, ki obravnava 
problem odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda v občini. 
Precej debate je namreč 
sprožila informacija o izvaja-
nju projekta Gorki, ki je, po 
zagotovilu podžupana Ho-
mana, podkrepljen z vsemi 
potrebnimi dokumenti in 
odkupi in čaka samo še na 
finančno potrditev vlade. Ker 
pa se vladna koalicija maje in 
so nekateri ministri že odšli, 
drugi pa so v odhajanju, nas 
lahko resno skrbi, da bo pro-
jekt Gorki postal žrtev vladne 
krize in bomo morali Kranj-

čani kar sami financirati ka-
nalizacijsko omrežje in čistil-
no napravo, če bodo finance 
seveda za to dopuščale, oz. za 
nekaj let ta projekt odložiti. 
Menim, da so na potezi vsi 
kranjski poslanci, pa tudi ob-
činska uprava in skupaj zah-
tevajo ugodno rešitev tega 
problema.
Pri pobudah in vprašanjih 
pa sem izpostavila dvoje 
vprašanj, ki so zanimiva za 
občane. Prvo se nanaša na 
bolj pravično zaračunavanje 
odvoza odpadkov. Javno 
podjetje Komunala Kranj je 
ob uvedbi novih zabojnikov 
obljubilo, da bo kmalu pre-
šla na tehtanje odpadkov, 
kar bi pomenilo, da bomo 
občani plačevali le toliko, ko-
likor odpadkov dejansko 
proizvedemo. Menim, da bi 
moralo podjetje narediti ko-
rak naprej in občane stimu-
lirati za včasih nadležno lo-
čeno zbiranje odpadkov. Do 
uvedbe tehtanja odpadkov bi 
bilo za majhna gospodinj-
stva (do dve osebi) smiselno 
dovoliti uporabo ekoloških 

vreč, saj so najmanjši 80-li-
trski zabojniki za njih nera-
cionalni.
Prav tako me je zanimalo, za-
kaj bodo morala gospodinj-
stva zamenjati kovinske za-
bojnike, če pa novi z vgrajeni-
mi čipi še ne bodo delovali. 
Menim, da bi lahko to zame-
njavo odložili toliko časa, do-
kler dejansko ne bomo prešli 
tudi na tehtanje količine odvr-
ženih odpadkov.

Vlasta Sagadin

Dovolj 
uravnilovke  
pri plačevanju 
odvoza odpadkov

Vlasta Sagadin

Vilma Stanovnik

Vprašanje svetnice Nataše 
Robežnik: Zanimalo jo je, 
koliko kranjski javni zavodi 
so oziroma namenjajo de-
narja za razna svetovanja.
Odgovor: Na Uradu za druž-
bene dejavnosti so zbrali po-
datke za zadnja tri leta za vse 
zavode s področja družbenih 
dejavnosti, katerih ustanovi-
teljica ali soustanoviteljica je 
Mestna občina Kranj (vrtci, 
OŠ, kultura, šport in zdrav-
stvo), prav tako so zbrali po-
datke na Uradu za gospodar-
stvo in gospodarske službe 
(turizem, energetika) in Ura-
du direktorja za gasilstvo. 
Ugotovili so, da le Zavod za 
šport Kranj in Prešernovo 
gledališče Kranj nista v zad-
njih letih (2010, 2011 in 2012) 
namenila nič denarja za sve-
tovanje, večina drugih pa ga 
je porabila od 235 do 13 tisoč 
evrov. Pri Gorenjskih lekar-
nah so ga porabili nekaj več 
kot 122 tisoč evrov, pri Osnov-

nem zdravstvu Gorenjske pa 
nekaj več kot 78 tisoč evrov. 
Več kot 38 tisoč evrov so de-
narja za svetovanje porabili v 
Gorenjskem muzeju, nekaj 
več kot 27 tisoč evrov pa pri 
Kranjskih vrtcih. Skupaj so v 
treh letih za različna svetova-
nja porabili nekaj več kot 381 
tisoč evrov.

Pobuda svetnika Alojzija Je-
šeta: Dal je pobudo, da bi v 
križišču Orehek–Breg–Žab-
nica–Jeprca zgradili krožišče.
Odgovor: Na državni cesti 
R1-211, kjer se priključuje 
občinska cesta LC 183200, 
odsek 183201 Breg –R1 121 
in odsek 183202, ocenjuje-
mo, da izvedba krožnega 
križišča ni smiselna. Smi-
selnost izvedbe krožnega 
križišča se določa na podlagi 
tehnične specifikacije. Križi-
šče, ki je zunaj naselja, z vi-
dika propustnosti ni proble-
matično, še posebej pa ne 
od uvedbe vinjet, ko se je 
glavnina prometa usmerila 

na avtocesto. Prav tako je 
križanje cest izvedeno pod 
kotom približno 90 stopinj, 
kar je ugodno ter ni razloga 
za izgradnjo krožišča.

Pobuda svetnice Vlaste Sa-
gadin: V imenu rodbine Sla-
vec je prosila, da bi Gaštej-
ski klanec razglasili za kul-
turni spomenik občinskega 
pomena. Gre za arhitekturo 
med obema vojnama.
Odgovor: Mestna občina 
Kranj je junija 2012 z zavo-
da za varstvo kulturne dedi-
ščine OE Kranj prejela pre-
dlog za razglasitev podpor-
nega zidu na Gaštejskem 
klancu za kulturni spome-
nik lokalnega pomena. Po 
proučitvi predloga so odgo-
vorili, da se razglasi za kul-
turni spomenik državnega 
pomena, saj je podporni zid 
na Gaštejskem klancu lep 
primer stavbarskih tehnik 
in mojstrstva, kakršnega v 
današnjem času skoraj ni 
več moč najti.

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

Mestna občina Kranj vabi v 
času zimskih šolskih poči-
tnic vse občane in občanke 
kranjske občine na brez-
plačno drsanje v Ledeno 

dvorano na Zlato polje. Dr-
sanje bo možno v soboto, 
23. februarja in 2. marca 
2013, od 16.30 do 18. uri, v 
nedeljo, 24. februarja in 3. 

marca 2013, od 10. do 11.30 
in med tednom od pone-
deljka, 25. februarja, do pet-
ka, 1. marca 2013, od 10. do 
12. ure.

V Ledeni dvorani brezplačno drsanje

Želja vsakega muzeja je, da ima urejene 
in lepe razstavne prostore. S prenovo gra
jskega kompleksa Khislstein je Gorenj ski 
muzej pridobil poleg novih upravnih pro
storov, prostorov za pedagoško dejav
nost, prenovljeno specialno knjižnico 
tudi odlične razstavne prostore, ki so 
poleg stalne razstave Prelepa Gorenjska 
namenjeni tudi občasnim razstavam. V 
gradu si vse tja do konca maja 2013 la
hko ogledate razstavo Kranjski mestni 
svet naznanja, ki predstavlja izbor listin, 
ki jih hranimo v muzeju. Odprtje težko 
pričakovane stalne razstave na mrzel de
cembrski večer je bila odlična popotnica 
za letošnje leto, ko muzej praznuje 60 let 
svojega delovanja. Mestni muzej Kranj 
je bil ustanovljen leta 1953, ki se je po 
združitvi v letu 1963 z Muzejem revoluci
je preimenoval v Gorenjski muzej Kranj, 
čigar pravni naslednik je danes Gorenjski 
muzej.

Število 60 in njegovi večkratniki bodo 
tudi osnova za naše razstave, ki jih bomo 
posvetili tej okrogli obletnici. Odločili 
smo se, da pripravimo zgodbe muzej
skih predmetov, ki so jih naši kolegi 

pridobili kot prve muzejske predmete 
za naš muzej. Praznovanje naše oblet
nice bomo začeli 1. marca z etnološko 
razstavo: Spominjamo se lubenskih 
čpinarjev.

Napovednik februarskih/marčevskih 
dogodkov:

   Začenjamo niz muzejskih večerov v grajskem kompleksu 
Khislstein, ki bodo posvečeni različnim predmetom, do
godkom in ljudem, ki jih predstavljamo na naši novi stalni 
razstavi Prelepa Gorenjska. Prvi večer v nizu bo posvečen 
zgodovini zgodnjega železarstva na Gorenjskem. 
Najstarejše sledi človeka na Gorenjskem segajo nekaj de
set tisoč let v preteklost. S prihodom Slovanov, ki so se 
pomešali s staroselci, je prevladala slovanska govorica, 
pomešale pa so se tudi zakladnice prastarih znanj. Ohranila 
se je veščina železarjenja, ki ga na Gorenjskem poznamo že 
2800 let. Vabljeni na muzejski večer v četrtek, 28. febru-
arja 2013, ob 18. uri v Vojnomirovo dvorano v Lovskem 
dvorcu ob gradu Khislstein, v naše upravne prostore na 
Tomšičevi 42. Predavala bo ddr. Verena Vidrih Perko. 

   V gradu Khislstein je na ogled občasna razstava Kranjski 
mestni svet naznanja, kjer predstavljamo izbor listin, ki 
jih hranimo v Gorenjskem muzeju. Ob tej priložnosti vas 
vabimo na muzejski večer, na katerem nam bo mag. Mar-
jana Žibert predstavila zanimivo vsebino listin in zakaj so 
Kranjčani tako ljubosumno skrivali listine pred Janezom 
Vajkardom Valvasorjem. Vabljeni v četrtek, 14. marca 
2013, ob 18. uri v Vojnomirovo dvorano v Lovskem 
dvorcu ob gradu Khislstein, v naše upravne prostore 
na Tomšičevi 42.

   Ob četrtkih in sobotah vas ob 16. uri vabimo na javna 
vodstva po novi stalni razstavi Prelepa Gorenjska v 
gradu Khislstein, kjer boste v družbi avtorjev vsebine raz
stave izvedeli marsikaj zanimivega. 

   Ob sobotah ob 10.30 vabimo na otroške ustvarjalne 
delavnice v grad Khislstein. Skupaj z Muzejčico, maskoto 
pedagoške delavnice, bomo do konca meseca marca ust
varjali sledeče: poslikali cvetlični lonček, polepšali staro 
pručko, izdelali maketo naše ulice, izdelali v tehniki pras-
kanke unikatno razglednico, izdelali usnjen obesek za 
ključe, tik pred veliko nočjo pa bomo izdelali kokoško iz 
sena in barvali pirhe. 

   V času otroških počitnic od 26. februarja do 1. marca 
od 10. do 12. ure bomo v gradu Khislstein za najmlajše 
pripravili muzejske otroške ustvarjalne delavnice šivanja, 
pletenja in vezenja. Delavnice bo vodila pedagoginja 
Magda Zore.

Šestdeset let  
Gorenjskega muzeja
Gorenjski muzej je konec lanskega leta odprl novo stalno razstavo Prelepa Gorenjska 
v prenovljenih prostorih gradu Khislstein. Čudovita popotnica v leto, ko muzej 
praznuje 60. obletnico.
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Oprema tujske sobe, ki jo je turistom oddajala družina Budkovič v Bohinjski 
Bistrici na začetku 20. stoletja. / Foto: Jelena Justin M
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Mateja Rant

Kranjske srednje šole in fa
kulteta so minuli konec te
dna na široko odprle vrata 
prihodnjim dijakom in štu
dentom. Na čimbolj zani
miv način so se trudili pred
staviti programe, ki jih izva
jajo, na učence in dijake pa 
so poskušali vtis narediti 
tudi s predstavitvijo drugih 
dejavnosti, s katerimi se lah
ko pohvalijo v šoli.
Na kranjski fakulteti za or
ganizacijske vede so za dija
ke zaključnih letnikov pri
pravili »zdravo« dobrodošli
co, saj so jim ob vhodu po
stregli s smoothiji – svežimi 
sadnimi in zelenjavnimi so
kovi. Z obiskom na informa
tivnih dnevih, je pojasnil 
predstavnik fakultete za od
nose z javnostmi Peter Volf, 
so zadovoljni, saj je bil obisk 
celo boljši kot lani. V dveh 
dneh so našteli 250 dijakov, 
največ v petek dopoldne, ko 
jih po Volfovi oceni obišče 
največ takih, ki se namera
vajo na njihovo fakulteto 
vpisati v prvem roku. Tako 
kot že nekaj let zapored, je 

dodal, prihodnje študente 
najbolj zanima aktualnost 
študijskih programov, študij 
na daljavo, zaposljivost po 
koncu študija in obštudijske 
dejavnosti za pridobitev ne
formalnih kompetenc. 
»Navdušeni pa so zlasti nad 
opremljenostjo fakultete in 
dostopnostjo profesorjev,« 
je končal Volf. Interes 
prihod njih dijakov za njiho
ve programe je bil nad priča
kovanji tudi v Šolskem cen
tru Kranj, se je pohvalil v. d. 
direktorja centra Jože Dre
novec. »Največje zanimanje 
je vladalo za poklice s podro
čja tehnike, zlasti mehatro
nike in računalništva. Tudi 
za tehniško gimnazijo je bil 
precejšen interes,« je dejal 
Drenovec. V dveh dneh je 
šolski center obiskalo več 
kot štiristo učencev in dija
kov – slednji se bodo lahko 
po novem odločili tudi za 
program varnostnega inže
nirja na višji šoli. »Smo pa 
tudi prva strokovna šola s 
športnim oddelkom, kar je 

prav tako letošnja novost,« 
je dodal Drenovec.
Veliko učencev pa še vedno 
razmišlja predvsem o vpisu 
na gimnazijo in temu pri
merno je bilo tudi število 
obiskovalcev na informativ
nih dnevih Gimnazije 
Kranj. Predstavitev šole je v 
dveh dneh obiskalo okrog 
560 prihodnjih dijakov. Po 
besedah ravnatelja Franca 
Rozmana so bili najbolj nav
dušeni nad predstavitvijo 
različnih tujih jezikov, ki jih 
poučujejo v šoli, predvsem 
starše pa je zanimalo tudi, 
koliko točk bodo morali 
učenci zbrati, da ne bi ostali 
brez mesta v gimnaziji. Pri 
tem ravnatelj ne pričakuje 
omejitve vpisa, predvsem pa 
so lahko brez skrbi tisti, je 
dodal, ki bodo zbrali vsaj 130 
točk. Za vpis prav v njihovo 
gimnazijo pa so učence po
skusili navdušiti še s pred
stavitvijo vaje orkestra in 
pevskega zbora, Šile, odprav 
Mepi in številnih drugih de
javnosti, ki se ob rednem 
pouku odvijajo na šoli. Z 
obiskom na informativnih 
dnevih so zelo zadovoljni 

tudi v Gimnaziji Franceta 
Prešerna. Obiskovalci so po 
besedah v. d. ravnateljice 
Mirjam Bizjak sodelovali pri 
predstavitvah pouka, kjer so 
se imeli možnost seznaniti 
tudi z novimi učnimi pristo
pi, ki jih izvajajo že dlje 
časa. »Največje začudenje 
obiskovalcev je bilo opaziti 
pri vpeljavi novih učnih pri
pomočkov, kot recimo ta
bličnih računalnikov, ki slu
žijo kot podpora za trajnejše 
in učinkovitejše znanje. 
Prav tako so bili navdušeni 
nad medpredmetno obrav
navo snovi.« Precej učencev, 
je dodala Mirjam Bizjak, se 
je zanimalo še za status 
športnika tako v športnem 
oddelku kot tudi oddelkih 
ostalih programov. »Bodoči 
dijaki imajo na naši šoli mo
žnost poiskati prostor zase, 
saj je ravno prav velika, da 
jim lahko ponudimo veliko 
izbirnosti, in ravno prav 
majhna, da se vsak dijak po
čuti sprejetega in varnega,« 
je še dodala Mirjam Bizjak.

Dijake pričakali  
z zdravimi napitki
Tudi v kranjskih srednjih šolah in na fakulteti za 
organizacijske vede so se na informativnih 
dnevih v petek in soboto dobro pripravili na 
obisk učencev in dijakov.

Informativni dan v Tehniškem šolskem centru Kranj      
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»Kranj je Prešernovo mesto, 
v bližini je osnovna šola 
Franceta Prešerna, razen 
tega pa je ena od naših pro
fesoric, Marjeta Papler, po
tomka Prešernove družine,« 
je razloge, zakaj so se odlo
čili gimnazijo poimenovati 
po našem največjem pesni
ku, naštela ravnateljica Mir
jam Bizjak. Na prireditvi 
Sila spomina, ki so jo pri
pravili dan pred kulturnim 
praznikom, so na Gimnaziji 
Franceta Prešerna tudi sim
bolično prerezali trak na 
novi tabli, ki bo odslej ozna
čevala njihovo šolo, predsta
vili pa so tudi nov logotip 
šole.
Na prireditvi, na kateri so 
ob prebiranju spominov 

Prešernove hčerke Ernesti
ne Jelovšek obudili spomin 
na pesnika, po katerem so 
poimenovali šolo, jih je na
govoril tudi Bojan Bešter v 
podobi Franceta Prešerna. 
»Ponosen sem, da sem na
predoval iz osnovne v sred
njo šolo,« se je pošalil in 
resneje dodal, da je znanje 
tisto, kar predstavlja našo 
kulturo in s tem prihodnost. 
Podžupanja Nada Mihajlo
vić pa jim je zaželela, da bi 
pesnikovo tradicijo tudi v 
prihodnje spoštovali in ne
govali. Ekonomsko gimna
zijo ta čas obiskuje skoraj 
šeststo dijakov, v posame
znem letniku pa je po bese
dah Mirjam Bizjak od pet 
do šest oddelkov. »Želimo 
si, da bi v prihodnje vpisali 
tudi kakšen oddelek splošne 

gimnazije. Ugotavljamo na
mreč, da se že zdaj k nam 
veliko dijakov vpiše ne zara
di poudarka na ekonomiji, 

ampak ker jim ustreza naš 
inovativen pristop k izobra
ževanju,« je še dodala Mir
jam Bizjak. 

Odslej tudi Prešernova gimnazija
V Kranju, Prešernovem mestu, se je doslej po največjem slovenskem pesniku imenovala osnovna 
šola, po novem pa njegovo ime nosi tudi gimnazija.

Na prireditvi ob preimenovanju šole jih je nagovoril tudi 
Bojan Bešter v podobi Franceta Prešerna. /Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Mobilna specialna pedago
ginja Magda Štupnikar ter 
učiteljice prvega triletja Dar
ja Pintar, Tatjana Murovec 
in Emina Veselič iz osnovne 
šole Jakoba Aljaža so se te
žav pri začetnem opisme
njevanju lotile na povsem 
samosvoj način. Na podlagi 
tega je nastal priročnik, ki je 
sad desetletnega timskega 
iskanja novih didaktičnih 
poti, ki bi olajšale učenje 
branja in opismenjevanje. 
Avtorice so posamezno 
učno enoto podkrepile z va
jami za razvoj vseh čutil. 
»Za cilj smo si namreč za
stavile celostni razvoj otro
ka,« je ob tem poudarila 
Emina Veselič.
Ob svojem delu, je pojasnila 
Magda Štupnikar, so na
mreč opažale veliko težav 
pri opismenjevanju v prvem 
vzgojnoizobraževalnem ob
dobju, sploh pri osvajanju 
tehnike branja in dobrem 
razumevanju prebranega. 
»Pa tudi strese, ki so zaradi 
tega nastajali v domačem 
okolju, saj se je pouk tehni
ke branja iz neznanega ra
zloga prenesel na dom,« je 
dejala Magda Štupnikar in 
dodala, da je po njihovem 
prepričanju osnovna dol
žnost vsakega subtilnega 
učitelja, da se s tem spopa
dejo sami, starši pa bi mora
li biti le podpora. Zelo zgo

daj, je še pojasnila, so se za
vedle posledic dobrega bra
nja, ki se prenese tudi v na
daljevanje šolanja, zato so se 
tega lotile sistematično. Pri 
tem so jim bili najbolj v po
moč pristopi iz pedagogike 
Marie Montessori s poudar
kom na razvoju vseh čutil. 
»Zato smo dodale sklop gra
div, ki zajema glas, gib, črko 
in pesmico ter sliko.« Te 
vaje bi morali izvajati tako 
dolgo, je dejala Magda Štu
pnikar, da se učenci naučijo 
obvladovati gib in glas. »Iz 
tega potem brez težav izpe
ljemo vezano branje.« Vse 
to so potem zbrale tudi v pri

ročniku Opismenjevanje in 
razvoj vseh čutil, ki je pred 
tremi leti izšel pri založbi 
republiškega zavoda za šol
stvo. Priročnik so dobro 
sprejeli že na predstavitvah 
po gorenjskih šolah in štu
dijskih skupinah. »Kasneje 
se je pokazalo, da ga šolska 
praksa nujno potrebuje, saj 
je bilo prvih osemsto izvo
dov kmalu razprodanih in 
so ga že ponatisnili,« so po
jasnili pri zavodu za šolstvo. 
Priročnik je po besedah 
Magde Štupnikar namenjen 
predvsem inovativnim uči
teljem, ki se jim to področje 
zdi pomembno. »Obsega 

namreč trideset učnih ur, ki 
so prikazane do potankosti. 
Od učitelja, ki se tega loti, 
na začetku zahteva trdo ga
ranje, sčasoma pa to delo 
postane užitek,« je poudari
la Tatjana Murovec. 
S takim načinom dela, je še 
poudarila Tatjana Murovec, 
pridobijo prav vsi otroci, tako 
tisti, ki niso najbolj uspešni, 
kot najsposobnejši. Rezultat 
takega pouka pa ni samo laž
je in bolj tekoče učenje bra
nja, ampak se postopoma 
pokaže tudi v izboljšani kon
centraciji, večji strpnosti, 
umirjenosti, radovednosti in 
branju brez stresa.

Učenje branja  
brez stresa
Za inovacijski projekt Opismenjevanje in razvoj vseh čutil so štiri učiteljice iz osnovne šole Jakoba 
Aljaža prejele priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje zavod za šolstvo.

Inovativne učiteljice Magda Štupnikar, Tatjana Murovec, Emina Veselič in Darja Pintar  
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Samo Lesjak

V dvorani kranjskega Stolpa 
Škrlovec, ki s svojo podobo 
kar kliče po takšnih inti
mnih glasbenih dogodkih, 
so v dneh ob kulturnem 
prazniku za veselo družab
no vzdušje poskrbeli zased
ba pevk ljudskih pesmi Bo
deče Neže Akademske fol
klorne skupine Ozara iz 
Kranja in pevci ter godci 
ljudskih pesmi Kranjski 
furmani. Obe skupini sta 
navdušili s sproščenim na
stopom, kjer ni manjkalo 
ubranega petja, plesa in 
smeha. Tako se je deset 
pevk in deset pevcev vseh 
generacij na svoj način po
klonilo spominu na pesnika 
in slovenskemu kulturne

mu prazniku. »Bodeče neže 
so se na nastopih v okviru 
kulturnega praznika v Kra
nju, katerih osrednji je bil 
prav nedeljski večer, prvič 
predstavile v razširjeni za
sedbi z mladimi pevkami. 
Kranjski furmani pa so zno
va dokazali, da so v skupini 
vsestranski ustvarjalci, saj 
pojejo, muzicirajo in pleše
jo,« je paleto njihovih nasto
pov z vrhuncem na Škrlov
cu pokomentiral Miha Koz
jek, eden izmed glavnih go
nilnih sil društva Ozara.
Plesne skupine celotnega 
društva AFZ Ozara Kranj 
bodo v soboto, 6. aprila, 
skupaj s folklorno skupino 
Razor Tolmin pripravili za
nimiv folklorni koncert v 
Kranju.

Furmani in Neže  
v Škrlovcu

Kranjski furmani pod umetniškim vodstvom Adrijana 
Novaka že vrsto let uspešno poustvarjajo slovensko 
ljudsko petje s poudarkom na moškem troglasju in na 
gorenjskih pesmih – s tem ohranjajo našo kulturno 
dediščino. / Foto: arhiv dogodka (Primož Pičulin)

Bodeče neže pod vodstvom Mateje Urbiha so © pušeljc© ,  
ki pritegne pozornost – enkrat veselo cvetoč, drugič  
otožno zaprt, tretjič žensko oster. Poleg druženja  
ob petju slovenskih ljudskih pesmi pa Neže povezujejo  
še mnoge vidne in nevidne vezi, ki tkejo prijateljstvo in 
zvestobo. / Foto: arhiv dogodka (Primož Pičulin)

Samo Lesjak

Ugledna in priznana doktor
ja medicine sta svoji življenj
ski poti združila leta 1962 na 
Sorici, kjer sta se udeležila 
smučarskega tečaja študen
tov medicine. Tako šport – 
ter posledično zdrav način 
življenja – kot medicina sta 
vseskozi njuni stalnici in po
dročji, ki ju povezujeta.
Milivoj je delo zdravnika za
čel v Kranju v ZD in kot spe
cialist nevropsihiater nada
ljeval pot v medicinske razi
skave in razvoj v tej stroki, 
kjer je dosegel pomembne 
organizacijske dosežke v Ra
zvojni medicini za vso Slove
nijo, rezultati njegovega dela 
pa so odmevni tudi v tujini.
Tatjana je uspešno poglobila 
in kakovostno razširila sopro
govo delo na področju medici
ne. Po kranjski gimnaziji je 
diplomirala na Medicinski fa
kulteti ter opravila specializa
cijo iz ortopedije, razvojno
nev rološko obravnavo v Lon
donu ter postdiplomski študij 
Razvojne nevrologije v Grad
cu. Več kot štirideset let se že 
ukvarja z ortopedskimi pro
blemi oseb vseh generacij. 
Ustanovila je službo Razvojne 
ortopedije za Gorenjsko regi
jo, ki jo tudi vodi. »Na Gorenj
skem smo eni prvih na svetu 

uvedli zgodnje odkrivanje in 
družinski pristop v obravnavi 
otrok, mladostnikov in odra
slih oseb z motnjami v razvo
ju. Otroka z motnjo v razvoju 
smo obdržali v okolju, kjer se 
je rodil, in v družini, ki edina 
lahko omogoči optimalne mo
žnosti za razvoj in usposablja
nje,« pravi Tatjana, sicer tudi 
častna občanka Mestne obči
ne Kranj. 
Oba se poleg pisanja strokov
nih člankov že trideset let 
udeležujeta ter tudi prirejata 

mednarodno uspešne medi
cinske kongrese, kjer prihaja 
do pomembne izmenjave 
znanja. Poleg stroke ju pove
zuje tudi ozaveščenost o 
zdravem načinu življenja. 
Oba se posvečata mnogim 
športnim aktivnostim – dina
mičen, toda neobremenjen 
življenjski slog priporočata 
tudi vsem drugim. Šport za
nju ni zgolj samodokazova
nje, pač pa predvsem mo
žnost prijateljskega sodelo
vanja in druženja.

Ponosna sta na svojo druži
no, kateri pripadnost in pozi
tivne družinske vrednote – 
nesebična ljubezen, medse
bojno spoštovanje, strpna 
komunikacija – sta prenesla 
od svojih staršev na potom
stvo, hčerko Anko in sina 
Igorja ter štiri vnuke in vnu
kinjo. Veselita se njihovih 
življenjskih dosežkov, skuša
ta jim pomagati z razumeva
jočo podporo in sta zadovolj
na, ko uspejo probleme 
uspešno rešiti.

Pomembno je živeti zdravo
Tatjana Dolenc Veličković in Milivoj Veličković Perat sta praznovala zlato poroko. 

Zakonca Veličković sta praznovala v družbi župana Mohorja Bogataja. / Foto: Matic Zorman

Mestna občina Kranj želi zmanjšati število zapuščenih mačk 
oz. preprečiti nekontrolirano razmnoževanje in širjenje mo-
rebitnih bolezni, zato bo od 4. marca do 15. marca 2013 s 
pomočjo zavetišča na Blejski Dobravi Perun in veterinarske 
ambulante Medicovet izvajala akcijo sterilizacije oziroma 
kastracije brezdomnih mačk na območju mestne občine 
Kranj. Živali bodo po posegu označene. Kdor ve za lokacije, 
kjer se zadržujejo zapuščene živali, naj to od 25. februarja 
2013 dalje sporoči na telefonsko številko občine 2373 130 
(Barbara Čirič). Vse lastnike živali opozarjajo, da v tem času 
svojih živali ne puščajo brez nadzora na prostem. Da bi pro-
blematiko zapuščenih mačk še hitreje reševali, potrebujejo 
pomoč občanov, ki jih ponovno prosijo: hranite le tiste mač-
ke, za katere ste pripravljeni poskrbeti tudi sicer.

Kranj

Sterilizacija zapuščenih mačk
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Informacije in prijave:

Kidričeva cesta 1a

 T: 04 517 06 00
M: 051 427 827 

Srednjeveška poroka
Grajska poroka
Mestna poroka

Poroka na mestnem vrtu

Izmenjajta svoji zaobljubi v srednjeveškem mestu

R
A

Z
VO

JN
A 

A
G

E
N

C
IJ

A 
S

O
R

A 
d.

o.
o.

, P
O

LJ
A

N
S

K
A 

C
. 2

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Silvo Torkar

Prédoslje je ime vasi nad 
reko Kokro v o. Kranj, med-
tem ko je Prédoselj (tudi 
Predáselj) ime korit Kamni-
ške Bistrice z naravnim 
mostom, Prédasnik pa hi-
šno ime na Obirskem v Ka-
ravankah. Vas Predoslje 

(mest. v Prédosljah, prebi-
valci Prédošljani, prid. pré-
doški) premore okrog pet-
najst zapisov v virih iz 14. 
in 15. stol., večinoma Prera-
zel ipd. Zaradi praktično 
enakega historičnega zapi-
sa (Prerassel iz leta 1494) k 
naštetim trem imenom pri-
tegujemo tudi ime Prélo-
sno jezero pri Štivanu na 
doberdobskem Krasu.
Jezikoslovec France Bezlaj 
je v svojem članku o imenih 
Predoslje in Prelosno leta 
1967 izoblikoval razlago, pri 
kateri je vztrajal do konca 
življenja. Sprejel je tezo pu-
blicista Rudolfa Badjure, da 
gre za ljudskogeografski ter-
min *prédaselj ali *prédo-
selj, ki označuje naravni 
most čez sotesko ali morda 
sotesko samo. Na podlagi 
srednjeveških zapisov ime-
na Predoslje je rekonstruiral 
občno ime *prěroslo, v kate-
rem je videl predpono pre- 
in pozabljeno občno ime 
*roslo z domnevno istim 
korenom kot v rus. besedi 
ruslo © struga, rečni tok© . 
Poglejmo najprej vse dosto-
pne historične zapise za 
krajevno ime Predoslje: 
1304 Prerazel, 1308 Preraz-
zel, 1337 Prerezzel, 1387 
Preraslach, 1399 Prerassell, 
1436 Prerossil, 1445 Prera-
sl, 1483 Prelass, 1581 Pre-
rassil, 1689 Predoslau, 
1744 Predaschl, 1780 Pre-
dlje, Predelje, 1826 Predas-
sl, 1843 Predaslje, 1867 Pre-
dasl, 1873 Predoslje.
Prélosno jezero z mlinom se 
omenja že v devinskem ur-
barju 1494 kot Prerassel 

(Kos 1954). Mlin je stal na 
bregu Sabeljskega jezera, 
voda se je prelivala po strugi 
iz Prelosnega jezera v Sa-
beljsko jezero. Oblika Prelo-
sno je po Bezlajevem mne-
nju nastala z dvojno disimi-
lacijo iz *Prěroslo.   
Koroški publicist Bertrand 
Kotnik (2011) navaja nasle-

dnje historične zapise za 
hišno ime Prédasnik na 
Zgornjem Obirskem (o. Že-
lezna Kapla): 1524 Preässl, 
1720 Prerastnig, 1785 Pre-
daßnigg, 1794 Prerasnigg, 
1827 Prelassnigg. Dialekto-
log Ludvik Karničar (1990) 
poleg žive narečne oblike  
P r Pre:das   nq navaja ledin-
sko ime Pu Pre:daslaχ, ki 
da označuje soteske pod 
Obirjem. Sklicuje se na Be-
zlaja in ime izvaja z disimi-
lacijo iz *prěroslo v pome-
nu © struga© . 
S pritegnitvijo poljskega, 
ukrajinskega in srbskega 
imenskega gradiva pa se je 
pokazalo, da se v imenu 
Predoslje dejansko skriva 
nekdanje zemljepisno obč-
no ime, vendar ne *préro-
slo, pač pa *prérasel, po 
tvorbi primerljivo s samo-
stalnikom letorasel © leto dni 
star poganjek© . Neposredne 
vzporednice za *prérasel 
obstajajo v stari poljščini, ki 
je poznala občno ime prze-
rośl, ohranjeno v prvotno 
jezerskem, zdaj pa le še kra-
jevnem imenu Przerośl na 
severovzhodu Poljske, ter v 
enako se glasečem imenu 
najožjega mesta Ci-
chowskega jezera. Isto slo-
vansko občno ime se ohra-
nja v več zahodnoukrajin-
skih zemljepisnih imenih: 
rečnem imenu Pererisl©  in 
v krajevnih imenih Pererisl©  
ter Pererosle. V Srbiji so 
številni kamniti naravni 
mostovi, kakršen je na Ka-
mniški Bistrici, imenujejo 
pa se prérasti, včasih tudi 
pérasti. Perast je ime reke v 

Homoljskem pogorju, ki je 
prejela svoje ime po tam-
kajšnjih prerastih. Tudi 
krajevno ime Perast v Boki 
Kotorski je dokaj verjetno 
nastalo z polastnoimenje-
njem občnega imena pe-
rast, čeprav se ime Perast 
tradicionalno povezuje z 
imenom ilirskega plemena 

Pirustae. Znani geograf Jo-
van Cvijić je ljudski izraz 
prerast že l. 1895 uvedel v 
srbsko geomorfologijo kot 
znanstveni termin.
Občno ime *prerasel je iz-
peljano iz glagola prerasti s 
pomočjo priponskega obra-
zila -sl  (Sławski 1974). V 17. 
stol. je ime doživelo disimi-
lacijo r-r > r-d. Zapis Prera-
slach iz leta 1387 ne kaže na 
stanovniško obliko *Prera-
sljane, kot je menil Bezlaj, 
temveč le na množino od 
Prerasel, enako tudi obirsko 
ledinsko ime Po Predaslah. 
Zapisovanje -lj v imenu Pre-
doselj za naravni most na 
Kamniški Bistrici kljub Be-
zlaju ni hiperkorektno, saj 
domačini ime izgovarjajo 
Predásel. 
Ugotovimo lahko torej, da 
je v podstavi imen Predo-
slje, Predoselj, Predasnik in 
Prelosno doslej slabo pre-
poznano občno ime *préra-
sel, katerega pomen izhaja 
iz glagola prerasti in se na-
naša na naravna mostova 
čez reki Kokro in Kamniško 
Bistrico, na težko dostopno 
skalovje pod Obirjem in na 
prelivno Prelosno jezero na 
doberdobskem Krasu, kjer 
eno jezero »prerašča« v 
drugo. Vzporednice za po-
zabljeno občno ime *prera-
sel je mogoče najti v polj-
ski, zahodnoukrajinski in 
srbski toponimiji. Naravne-
ga mostu čez Kokro danes 
ni več, vendar ime *Prera-
sel, po katerem je poimeno-
vana vas Predoslje, priča, da 
je vsaj še v začetku 14. stol. 
obstajal.

Predoslje in Prelosno

Predoslje svojega imena niso dobile po naključju. /Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vseh enajst gorenj-
skih poslancev s prvopodpi-
sanim Brankom Grimsom 
so ministru za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in 
šport Žigi Turku poslali po-
budo v zvezi z ustanovitvijo 
Univerze na Gorenjskem.
Branko Grims, Irena Tav-
čar, sedaj že nekdanji posla-
nec in državni sekretar Mar-
ko Pogačnik (SDS), Alenka 
Bratušek, Alenka Pavlič, 
Alojzij Potočnik (PS), Samo 
Bevk (SD), Bojan Starman 
(DL), Jana Jenko (DeSUS), 
Mihael Prevc (SLS) in Matej 
Tonin (NSi) menijo, da je 
ustanovitev Univerze na Go-
renjskem v javnem interesu 
vseh gorenjskih občin, kot 
so ga izrazile na seji Sveta 
Gorenjske regije decembra 
2011, saj univerze pozitivno 
vplivajo na ekonomski, de-
mografski in splošno-civili-
zacijski razvoj. Ustanovitev 
univerze na Gorenjskem bi 
vplivala na dvig izobrazbene 

ravni prebivalstva, izboljša-
nje gospodarskega razvoja, 
pozitivne spremembe na 
trgu dela, demografsko 
strukturo, splošno-civiliza-
cijsko raven in odpravo ra-
zvojnega zaostanka Gorenj-
ske na področju visokega 
šolstva. Poslanke in poslanci 
ministru Turku v pobudi 
predlagajo, da prouči mo-
žnosti za ustanovitev Uni-
verze na Gorenjskem kot 
javne univerze in se oprede-
li do sklepa o začetku po-
stopka ustanovitve.
Pobuda za ustanovitev uni-
verze na Gorenjskem je sta-
ra že več let, kaže pa, da pot 
do nje ne bo gladka. Njeni 
ustanovitvi nasprotuje Uni-
verza v Mariboru, kamor 
sodi kranjska Fakulteta za 
organizacijske vede, kajti ta 
naj bi postala srce gorenjske 
univerze, ki bi jo sestavljali 
še Visoka šola za zdravstve-
no nego Jesenice in Višja 
strokovna šola za gostinstvo 
in turizem Bled. Rektor ma-
riborske univerze Danijel 

Rebolj je v sporočilu za jav-
nost zapisal, da pobuda po-
slancev po mnenju univerze 
samovoljno predlaga spre-
membo odloka o preobliko-
vanju mariborske univerze, 
čemur se bodo, kot navaja, 
uprli z vsemi sredstvi. Ob 
tem še pravi, da Univerzo v 
Mariboru razumejo kot vse-
slovensko univerzo, ki tudi 
geografsko pokriva velik del 
Slovenije, kranjska Fakulte-
ta za organizacijske vede pa 
lahko celoten potencial zna-
nja ponudi tudi na Gorenj-
skem. Ustanavljanja novih 
univerz, ki bi pokrivale le 
majhen delček znanj, ne vi-
dijo kot dodane vrednosti ne 
za Slovenijo ne za Gorenj-
sko. Univerza v Mariboru 
vidi Fakulteto za organiza-
cijske vede v Kranju kot svoj 
integralni del, ki bo prispe-
val pomemben delež v ra-
zvoju regije, države in uni-
verze pa tudi v širjenju geo-
grafskega vpliva celotne uni-
verze v mednarodni prostor, 
je poudaril Rebolj.

Težko do univerze 
Gorenjski poslanci so ta mesec na ministra Žiga Turka naslovili pobudo  
o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem. Nasprotuje ji vodstvo Univerze v 
Mariboru, kamor sodi tudi Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
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Pod Storžičem
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MESARIJA IN PREDELAVA 
divjačine 

in ostalih mesnih izdelkov

Jože Kern,s.p.
Tenetiše 39, Golnik

tel.: 04 256 17 90

Ponudba obsega jelenovo salamo in klobaso, 
gamsovo, srnino in salamo divje svinje in pa 
seveda tudi druge mesne izdelke: svinjsko 
salamo in klobaso, suho meso, suha rebrca, 
želodček s kašo, krvavice, pečenice, zaseko,…

Pooblaščeni servis in prodaja: - ročno orodje  
HITACHI, - črpalke IMP PUMPS, KSB, WILO, BBC, 
ELEKTROKOVINA, LOWARA, CALPEDA, ZENIT,  
PEDROLLO, VOGEL in elektromotorji ELKO, SITI.

ELEKTROMEHANIKA  
GREGORC d. o. o.

Popravilo elektromotorjev, 
črpalk in el. ročnega orodja

Tel.: 04/2566 333
Faks: 04/2566 330

TENETIŠE 14a, 4204 GOLNIK
www.elektromehanika-gregorc.eu

Neprekinjena dežurna služba: (04) 2565 100

Veterinarska ambulanta v Tenetišah
Tenetiše 80, 4204 Golnik  

T: (04) 2565 102, E-pošta: ambulanta@vpt.si

Veterinarska ambulanta v Zapužah pri Radovljici
Zapuže 3a, 4275 Begunje na Gorenjskem

T: (04) 2565 104, F: (04) 2565 105, E-pošta: vazapuze@vpt.si 

Storžiška terasa
Od Seničnega do Preddvora sega najlepša terasa na Gorenjskem. Nad sabo ima Storžič kot stražarja, 
pod sabo Kranj, na sebi pa …

Miroslav Cvjetičanin

Kolesarji tako pravimo ce-
stam, ki povezujejo za nas 
ene od najlepših slovenskih 
krajev, vasi ali naselij in ne 
kaki resni geografi. Kraji, 
kot so Golnik, Goriče, Trste-
nik, Tenetiše, Bašelj do 
Preddvora, so podplati vr-
hov, ki se dvigajo nad to te-
raso. Najbrž zato malokdo 
vidi njihovo lepoto, ker je 
vseskozi z mislimi, le kje bo 
parkiral svoj avto, da se bo 
lahko podal naprej gor. Niti 
ko se vrača v dolino, se ne 
ozre in se ne zaveda, kako 
lepo je. Za nas, ki živimo v 
bolj urbanih, večjih krajih 
ali mestih, so to pozabljene 
vasi. Seveda domačini nikoli 
ne mislijo tako, vendar nam 

malokdaj pride na misel 
obiskati jih. Razlogi za to se 
vedno najdejo, tisti, ki še v 
hribe ne hodijo, pravijo, da 
tja res poredko zaidejo. Za 
sprehode je terasa prevelika 
in predaleč od Kranja ali Tr-
žiča, na primer. Da bi tja šli 
z avtom na izlet, je preblizu, 
torej najboljše prevozno 
sredstvo za obisk teh krajev 
je kolo, ker tudi motoristi 
nabirajo kilometre čim dlje 
od doma. 
Za kolesarje je ena od naj-
lepših poti na Gorenjskem 
prav ta, ki povezuje skoraj 
vse kraje pod Storžičem. 
Začnemo jo v Tenetišah in 
se peljemo mimo Pangršice 
do Trstenika, prečkamo ga, 
zavijemo v Čadovlje, v kate-
rih se skriva začetek ali ko-

nec ene najlepših kolesar-
skih poti na sploh na Go-
renjskem. To je asfaltirana 
cesta, zaradi svoje ožine bolj 
»cestica«, ki povezuje Čado-
vlje in Tatinec, vmes pa so 
še Hraše. Če greste v opisa-
ni smeri, potem boste misli-
li, da ste v odlični formi ali 
pa da imate vihar v hrbet, 
ker kar nekaj odstotkov v 
minus visi ta pot. Če boste 
šli v obratni smeri, boste 
mogoče opazili, kako se vam 
Storžič reži v izmučeni 
»ksiht«. Ampak, ta pot je 
tako lepa, da jo priporočam 
vsem ljubiteljem kolesarje-
nja. Na koncu Tatinca zavij-
te levo proti Preddvoru in 
zavijte čez Spodnjo prek 
Srednje in Zgornje Bele pro-
ti Bašlju. Spet boste imeli 

Storžič za svetilnik. Na vrhu 
Bašlja boste na drugi najlep-
ši gorenjski terasi, ker naj-
lepša je tista pod Povljami. 
Srečali jo boste na svoji de-
sni strani, ko se boste iz Ba-
šlja spustili proti Trsteniku. 
Ne bom vam je opisoval, ker 
jo boste takoj prepoznali, ko 
jo boste zagledali. S Trsteni-
ka se lahko spustite nazaj v 
Tenetiše ali pa pri Pangršici 
zavijete desno proti Gori-
čam in naprej čez Golnik, 
Senično v Križe in se napoti-
te proti Tržiču ali prek Du-
pelj zavijete proti Kranju ¼
Storžiške terase so kolesar-
ski paradiž in po njem lahko 
delate »osmice«, krožite ali 
samo prečkate tako lepe kra-
je, da se boste vedno znova 
vračali tja. 

Zima se bo kmalu poslovila in po storžiških terasah se bo spet kolesarilo. / Foto: Gorazd Kavčič

Izdelujemo perilo za vso družino,  
pižame, spalne pajace, bodyje …. 
 
Izdelke tudi prilagodimo  
vašim željam in meram.

Obiščite nas ... ne bo vam žal!

Izdelovanje perila 
in konfekcije

Vanja Štibelj s.p., Tenetiše 43, Golnik
tel: 04-256-55-44
venus@venus.si             
del. čas v trgovini v Tenetišah:  
9-19, sobota 8-12

VENUS v Kranju
Maistrov trg 11 (Adamičeva hiša)
del. čas: 9-19, sobota: 9-13
tel: 04-202-10-08

ŽE  
20 LET  

Z VAMI

Studen Stane s.p., 
Čadovlje 1, 4204 Golnik
Informacije: 041/812 645
Vsak dan: od 8. do 19. ure 
Sobota: od 8. do 13. ure 

VULKANIZERSTVO STUDEN 
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                      + poštnina

7, 5 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  
na: narocnine@g-glas.si
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7, 5 Redna cena: 9 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le

 POTOVANJE GG / 5 dni, odhod v soboto, 6. aprila 2013

Cvetoča polja Holandije
Želite v dobri družbi odkrivati nepozabne 
razglede na dih jemajoča cvetlična 
polja? Če da, potem se čim prej prijavite 
na petdnevno potovanje, ki ga bomo 
začeli na Primskovem v Kranju ob 17. 
uri. Preko Avstrije in Nemčije bomo v 
jutranjih urah prispeli v Amsterdam, ki 
si ga bomo temeljito ogledali. Obiskali 
bomo brusilnico diamantov, občudovali 
boste lahko različne vrste briljantov, 
ogledali si bomo muzej, zvečer pa se 
bomo sprehodili po znameniti Rdeči 

četrti. Tretji dan bo po zajtrku namenjen 
čudoviti razstavi cvetja Pomladni vrt, na 
kateri bodo razstavljene kreacije iz kar 
šestih milijonov rož, a boste za vstopnino 
morali doplačati. Potem si bomo ogledali 
še botanični  vrt s tulipani in največje 
nizozemsko letovišče ob Severnem 
morju ter Den Haag, upravno središče 
Nizozemske. Čas za fotografiranje si 
bomo vzeli pred znamenito Palačo 
miru, sedežem mednarodnega sodišča 
v Haagu. Popoldne si bomo ogledali 

še mesto Delft, znano po keramični 
manufakturi in delftsko modri barvi. Proti 
večeru se bomo vrnili v Amsterdam, ki 
si ga bomo ogledali iz avtobusa, sledilo 
bo prenočevanje v hotelu. Četrti dan 
bo po zajtrku nekaj prostega časa v 
Amsterdamu, popoldne pa ogled tipične 
coklarne, sprehod po ribiškem mestu 
Volendam in obisk sirarne. Počasi se 
bomo odpravili proti Nemčiji oziroma 
domu. Prihod v Kranj je načrtovan v sredo 
v dopoldanskih urah.

Cena na osebo je 235 evrov (min. 40 potnikov) oz. 229 evrov (min. 45 potnikov)
Cena vključuje: prevoz s sodobnim avtobusom, 2 x prenočevanje z zajtrkom v hotelu 3* v mestu, 
slovensko vodenje in organizacijo. Za vstopnine računajte še od 30–60 evrov.

Prijave zbirajo v poslovalnici Kompas Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61 in  
v poslovalnici Kompas Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/5111 770

Prednosti tega programa so: dobra družba, hotel v mestu in ugodna cena! Le zakaj jih ne bi izkoristili? 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Foto: Arhiv Kompas d.d.

Organizator izleta:

  Pohitite s  Prijavami!   

vzglavnik Dremavček

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH   

Darila za nove naročnike na časopis

Pozdravljene, gore IIII

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica. 
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na 
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična 
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga 
prijazno vabi v gore.

Marija Volčjak

Jelena Justin

ali knjiga  
Pozdravljene gore II
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❏   Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom  
prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega 
oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:                                                                                                                                 

Tel.:                                                           Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

ali darilni bon za refleksoterapijo  
v vrednosti 20 EUR
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 V mesecu marcu priporocamo 
sobotne koncerte v KluBaru

2.3. LEELOOJAMAIS
predprodaja 3€, na koncertu 5€

9.3. ADI SMOLAR
 predprodaja 3€, na koncertu 5€

16.3. APOSTOLI
 St Patrick's party, vstop prost

23.3. ZMELKOOW
 predprodaja 4€, na koncertu 6€

30.3. ORLEK
 predprodaja 4€, na koncertu 6€

100 ABONMAJSKIH VSTOPNIC za vse koncerte po 10€!
Predprodaja abonmajev in kart v lokalu KluBar.

• Srednja medicinska sestra
• Vzgojitelj predšolskih otrok

• Administrator
• Ekonomski tehnik PTI

• Pomočnik v tehnološkem procesu
• Mehatronik operater

• Strojni tehnik

Svetovalna delavka
04 581 31 16, www.ssj-jesenice.si
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Kranjski glas, petek, 22. februarja 2013

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po 
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Preizkusite se 
v pripravi mila, 
balzama za 
ustnice ali celo 
kreme za obraz in 
videli boste, da ni 
tako zapleteno, 
kot se vam 
morda zdi. Doma 
pripravljene 
izdelke lahko 
vedno poklonite 
kot lično darilo, 
ob katerem 
boste občutili 
neizmeren ponos 
in srečo, saj bo to 
darilo najboljše, 
kar lahko daste.

Mehka vezava  
s špiralo.

                       + poštnina

10
EUR

Redna cena priročnika je 12,50 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Igor Kavčič

Februarja so tako v Gorenj-
skem muzeju kot v Zavodu 
za turizem Kranj z doku-
mentarnima razstavama 
vsak v svojem razstavišču 
zaznamovali 150-letnico Na-
rodne čitalnice v Kranju. Ta 
je bila ustanovljena 29. ja-
nuarja 1863 in je delovala do 
druge svetovne vojne. Dru-
gačne družbene in politične 
razmere po vojni so njeno 
nadaljnje delovanje onemo-
gočale. Muzejskega gradiva, 
ki bi pričalo o delovanju či-
talnice, se je zaradi različnih 
razlogov ohranilo zelo malo, 
tako da je kar zajeten del do-
kumentarnega gradiva in 
fotografij za obe razstavi pri-
spevala Kranjčanka Darja 
Okorn, pravnukinja prvega 
predsednika čitalnice, kranj-
skega barvarskega podjetni-
ka Mateja Pirca. »Rodila 
sem se med 2. svetovno voj-
no v Ljubljani, kamor sta se 
starša umaknila pred Nem-
ci. Po vojni smo se vrnili v 
Kranj in takrat je čitalnica 
tako rekoč že zamrla, tako 
da neposrednega stika z nje-
nim delovanjem nisem ime-
la. Sta mi pa o tem pripove-
dovali mama in teta,« pripo-
veduje Okornova: »Iz otro-
ških let se spominjam ma-
minih oblek za plese in po-
dobne svečane dogodke. Da 
sva se s prijateljico kdaj 
oblačile vanje. Gospe in go-
spodične so se takrat zelo 
temeljito pripravljale na 
take dogodke.«
To je videti tudi s fotografij 
na razstavi, ki je na ogled v 
galeriji Zavoda za turizem. 
Medtem ko Gorenjski mu-
zej v galeriji Prešernove 
hiše Narodno čitalnico 
predstavlja predvsem kot 
organizacijo, ki je združe-
vala liberalne in napredne 
meščane, poudarja njen na-
rodno buditeljski pomen, 
začetke  nekaterih po-
membnih kulturnih usta-
nov v Kranju, pa so na raz-
stavi na Zavodu za turizem, 
za katero gradivo je tako 
rekoč v celoti prispevala 
Okornova, želeli pokazati in 
predstaviti predvsem dru-
žabno življenje, ki je bilo 
povezano s čitalnico. »Vem, 
da je mama na čitalniških 
odprtih vrtnih veselicah 
imela pod nadzorom vino-
toč, stara teta Hani pa je 
običajno rezala šunko z no-
žem, ki je sicer na ogled na 
muzejski razstavi,« poja-
snjuje sogovornica in doda-
ja: »Seveda pa je velik del 
gradiva, kot so stare foto-
grafije in dokumenti in li-
stine, ostal v naši hiši, saj je 

bila naša družina vseskozi 
tesno povezana z delova-
njem Narodne čitalnice.

Prvi predsednik  
čitalnice je bil praded
Pirčeva družina je iz Škofje 
Loke v Kranj prišla sredi 18. 
stoletja. Matej Pirc je bil po 
poklicu rudarski inženir. 
Sprva je delal v Idriji kot po-
močnik, v rudniku v topli-
cah pri Hotavljah pa je bil že 
vodja. Leta 1860 se je prese-
lil v Kranj, pet let kasneje pa 
je moral svoj poklic opustiti, 
saj je po smrti sestre prevzel 
domačo barvarno. Šestdese-
ta leta so bila zanj še posebej 
prelomna. Leta 1863 je odprl 
svojo prodajalno v nekdanji 
»petrčkovi hiši«, v prvem 
nadstropju pa je kmalu po 
ustanovitvi še istega leta za-
čela delovati tudi Narodna 
čitalnica, katere prvi predse-
dnik je bil.
Deloval je tudi v družbenem 
življenju mesta, saj je bil od 
1866 do 1869 tudi župan. 
»Prvi župan, ki je zahteval, 
da se zapisniki sej občinske-
ga sveta pišejo v slovenskem 
jeziku. V javnosti se je takrat 
namreč govorilo nemško,« 
poudarja Okornova in nada-
ljuje: »Bil je narodno zelo 
zaveden, zato je bilo zanj 
ohranjanje in hkrati uveljav-
ljenje slovenskega jezika 
zelo pomembno. To zave-
dnost so od vsega začetka v 
čitalnici gojile tudi številne 
kranjske meščanske druži-
ne. Ob tem pa je bila ideja 
mojemu pradedu blizu tudi 
zato, ker je odpirala možno-
sti, in krepila duha, da se 
lahko kranjski meščani pri 
nadaljnjem razvoju mesta 
zanesejo na lastne podjetni-
ške sposobnosti, kar je sam 
pokazal tudi z razcvetom 
barvarne.« Ta je iz male de-
lavnice postala pomembna 

manufaktura, ki je potisko-
vala in barvala tekstil tako za 
Kranjčane kot širšo okolico, 
prodajali pa so tudi v druge 
kraje avstro-ogrske monar-
hije. 
Podobno kot Matej je barvar-
no moral prevzeti tudi nje-
gov sin Ciril Pirc. Brat Me-
tod, predviden za vodenje 
podjetja, je umrl istega leta 
kot oče, in Ciril je leta 1891 
opustil študij prava na Duna-
ju in se vrnil domov. Tam je 
spoznal, da manufaktura ne 
bo mogla dolgo konkurirati 
velikim tovarnam. S srcem 
in dušo je delal za Kranj. Kot 
poslanec v državnem zboru 
je v začetku 20. stoletja lobi-
ral sofinanciranje vodovoda v 
Kranju, ukvarjal se je s politi-
ko, barvarna pa je počasti za-
mirala, med leti 1921 in 1923 
pa so delo tudi opustili. Ciril 
Pirc je bil tudi petnajst let 
kranjski župan, od leta 1921 
do 1936.

Z nostalgijo  
na čitalniške čase
Ves čas pa je družina na raz-
lične načine sodelovala pri či-
talnici. »Člani iz pomembnej-
ših meščanskih družin so se 
menjavali na vseh funkcijah, 
predsednika, podpredsedni-
ka, blagajnika, tajnika. Vode-
nje je bilo precej demokratič-
no, vsak je bil nekaj časa,« 
razlaga Okornova. Ciril se je 
zelo angažiral pri delovanju 
čitalnice, v orkestru je igral 
pikolo in flavto, pisal je skeče 
in igre za gledališko skupino, 
režiser pa je bil njegov zet, 
Darjin oče. »Velik dogodek je 
bilo odkritje spomenika kra-
lju Petru I. osvoboditelju leta 
1926 na današnjem Sloven-
skem trgu, ki se ga je udeležil 
sam kralj Aleksander. Dve leti 
pred tem je bil zgrajen Naro-
dni dom in se je vanj preselila 
tudi Narodna čitalnica,« ob 

številnih fotografijah tega do-
godka, ki jih imava na mizi, 
izvem od potomke zvestih 
kranjskih čitalničarjev, da je v 
medvojnem času bilo družab-
no čitalniško življenje zelo ži-
vahno. Ni manjkalo plesov, 
veselic, ples v maskah je bil 
vselej zelo pomemben dogo-
dek. »Po vojni ljudje niso veli-
ko govorili o čitalniškem delo-
vanju. Bilo jih je strah kazati 
navzven svoje meščanstvo. 
Če pa je že kdaj tekla beseda 
o tem, so na to lepo obdobje 
gledali z nostalgijo. To je bil 
čas, ko so se naši starši in sta-
ri starši počutili koristne in so 
s svojim delom in prizadeva-
nji pustili močan pečat v me-
stu. Če so meščani nekoč či-
talnico razumeli kot nekaj 
pozitivnega na kulturnem in 
gospodarskem področju in so 
se pri tem čutili svobodne. 
Pričakovali so, da bo po odho-
du Nemcev čitalnica nadalje-
vala s svojim delom, a so bili 
zelo razočarani, ko so videli, 
da oblast tako na meščanski 
razred kot narodno zavednost 
gledajo drugače.« Okornova 
je prepričana, da bi tovrstna 
narodno buditeljska organi-
zacija glede na stanje duha v 
naši državi tudi danes bila 
zelo koristna.
V nagovoru, ki ga je imela 
Darja Okorn ob odprtju raz-
stave v Kranjski hiši, je pove-
dala, da je vse arhivsko gradi-
vo, dokumente in fotografije 
tudi zato tako skrbno shranila 
in uredila, ker je bila vseskozi 
prepričana, da so njeni pred-
niki Pirčevi pa tudi mnoge 
druge kranjske meščanske 
družine pred sto in več leti v 
čitalnici opravljali zelo po-
membno poslanstvo za me-
sto in slovenski narod. »Zato 
sem vse hranila v upanju, da 
bo napočil čas, ko se bo poja-
vilo zanimanje za to gradivo. 
Zgleda, da je zdaj ta čas na-
stopil.«

Kranjska kultura  
in podjetnost
O Narodni čitalnici in njenem pomenu za Kranj in Slovence sva se pogovarjala z Darjo Okorn, 
pravnukinjo prvega predsednika čitalnice in lastnico velikega dela muzejskega gradiva o tem.

Darja Okorn v njenem muzejskem svetu sredi nekdanje Pirčeve barvarne / Foto: Igor Kavčič

Člani kranjske meščanske družine Sajovic pripravljeni  
za maškarado najbrž okrog leta 1920 / Foto: Arhiv Darje Okorn

Od poletja 1863 je Narodna čitalnica imela prostore  
v prvem nadstropju tako imenovane Petrčkove hiše.  
/ Arhiv: Gorenjski muzej

Kranjski barvarski podjetnik Matej Pirc je bil prvi 
predsednik kranjske Narodne čitalnice. / Arhiv: Darja Okorn
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Igor Kavčič

Letos že tretjič po vrsti so se 
aktualni Prešernovi nagrajen-
ci odzvali vabilu na tako ime-
novani Shod muz na kranjskem 
Parnasi, ki so ga v sodelovanju 
s Prešernovim skladom pri-
pravili Galerija Prešernovih 
nagrajencev, Mestna občina 
Kranj in Zavod za turizem 
Kranj. Zimsko hladno in bolj 
praznih ulic kot ne, je večerni 
čar staremu mestnemu jedru 
vtisnil šele atrij Galerije Pre-
šernovih nagrajencev za likov-
no umetnost v Pavšlarjevi hiši, 
kjer so se zbrali udeleženci to-
kratnega shoda, sedem nagra-
jencev Prešernovega sklada in 
kranjski kulturni delavci in 
ljubitelji umetnosti. Zbrane je 
po razstavi fotografskih por-
tretov letošnjih nagrajencev, ki 
je v galeriji na ogled že od 8. 
februarja, popeljal avtor, foto-
graf Tone Stojko. Vsakoletne 
Prešernove nagrajence foto-
grafira že šestnajst let vse od 
leta 1997. Želja, da bi letos 
predstavili portret vsakega iz-
med nagrajencev, je obrodila 
razstavo, na kateri je vsak iz-
med njih predstavljen s tremi 
fotografijami v črno-beli tehni-
ki. Kot je povedal vodja galerije 
in glavni pobudnik vsakoletne-
ga dogodka Marko Arnež, 
bodo portreti, vsi podpisani s 
strani portretirancev, postali 
tudi del stalne galerijske zbirke.
Zbrani so si z zanimanjem 
ogledali razstavo in prisluhnili 
duhovitim anekdotam iz foto-
grafskega ateljeja. »Pisatelja 
Zorka Simčiča sem fotografi-
ral tako rekoč med njegovim 
sprehodom po mestu. Urejen 
gospod mi je za fotografiranje 
namenil pet minut in me, 
medtem ko sem nekoliko pro-
testiral, vprašal po letih. Ko 
sem odvrnil, da jih imam 
šestinšestdeset, mi je odvrnil, 
da bom tudi jaz pri dvainde-
vetdesetih, kot jih ima on, 
imel povsem druge prioritete, 
kar se časa tiče,« je ob fotogra-
fijah povedal Stojko. Čudovito 
misel je pod svoj portret zapi-
sala ilustratorka Marlenka 
Stupica: Z otrokom je lahko 
vsaka bilka nekaj skrivnostne-
ga in vsak kamen vzrok za ču-
denje. Srečanje je v nadaljeva-
nju potekalo v bližnjem Pre-
šernovem gledališču, kjer je 
pogovor z nagrajenci vodila 
Patricija Maličev. Še prej je 
predsednik upravnega odbora 
Prešernovega sklada dr. Jože 
Trontelj v slavnostnem nago-
voru poudaril trojni namen 
srečanja: počastitev osmih vr-
hunskih umetnikov, ki so le-
tos prejeli najvišja državna 
priznanja na področju kultu-
re, še enkrat podoživeti sloven-
ski kulturni praznik in vse 
lepe misli, izrečene v tem 
času, in nenazadnje pokloniti 
se Prešernu, njegovi poeziji in 
njegovemu vabilu, ki pravi tu 
smo se zbrali vsi, ki v srcu do-
bro mislimo.

Voditeljica pogovora je uvodo-
ma prebrala poslanici obeh 
dobitnikov velike Prešernove 
nagrade za življenjsko delo 
ilustratorke Marlenke Stupice 
in pisatelja Zorka Simčiča, ki 
se srečanja nista mogla udele-
žiti. Slednji je med drugim 
povedal, da ima, vse odkar se 
je vrnil v Slovenijo, na steni 
uokvirjeno Prešernovo pe-
sem Pevcu in vse nagrajence 
označi za iskalce resnice, kar 
vsak počne na svoj način, sko-
zi glas, gib, na filmsko platno 
prevod ali pisanje. »Ni iluzija, 
če rečem, da pričakujem, da 
se bodo vremena Kranjcem 
zjasnila.« Za Marlenko Stupi-
co ima Kranj poseben po-
men, saj je njen stari oče tu 
delal kot gradbenik, je zapisala 
in dodala, da je v otroštvu ime-
la dve hrepenenji, tako veliki, 
da se spominja, kako jo je bo-
lela duša. Prvo je bila želja, da 
bi v nedogled listala knjige s 
slikami, druga pa risanje in 
slikanje. In ti sta se ji na neki 
način kasneje uresničili. Naj 
bo večer šegav, saj umetnost 
ne sme biti preveč smrtno re-
sna.
In v nadaljevanju so nagrajen-
ci, tokrat kot izprašanci v iskri-
vem in duhovitem tonu odgo-
varjali na vprašanja o svojem 
delu, življenju, izzivih, razmiš-
ljanjih ¼  Tako se prevajalka 
Marija Javoršek spominja 
otroških let, ko je skrivaj brala 
tudi takrat, ko so starši ob slabi 
luči prepovedovali oziroma bi 
morala delati kaj drugega in 
kako sta se z možem Jožetom 
Javorškom marsikdaj tudi spr-
la ob lektoriranju njegovih be-
sedil. Raje prevaja sproti, verz 
za verzom, kot pa da bi prebra-
la celo pesnitev in šele potem 
začela prevajati. Filozof in pe-
snik Gorazd Kocijančič v na-
grajeni pesniški zbirki Primož 
Trubar zapušča Ljubljano 
med drugim slednjemu vrača 
enigmatičnost, njegovo 
večplas tnost. Istočasno je Tru-
bar tudi on sam. Vprašanje, ali 
bi Trubar razumel njegove pe-
smi, Kocijančič zanika. »V 

tem je skrivnost umetnosti, ki 
živi v nekem času.«
Baletna plesalka Regina Križaj 
o svoji najljubši vlogi Nikije v 
baletu Bajadera govori kot o 
tisti, v kateri se zgodi dobro in 
lepo obenem. Da nikdar ni 
imela velikih ambicij, ker si ob 
pogledu na velike balerine niti 
upala ni pomisliti na to. Danes 
ji je pomembno predvsem 
osebno poštenje do tega, kar 
počne, narediti maksimum v 
vlogi, ki jo pleše. Ne, balerine 
niso punčke, ki nikoli ne odra-
stejo. »Nasprotno. Odrastemo 
takoj, ko se zavemo, da aktiv-
no življenje balerine traja od 
dvajset do petindvajset sezon, 
kar je zelo kratka doba.«
Baritonist Jože Vidic je v svo-
ji karieri zapel več kot tride-
set vlog in od leta 1997 vodi 
Slovenski oktet. Zase pravi, 
da je eden tistih, ki ni tako 
odprt kot nekateri kolegi in 
kolegice v operi. Ko se pri-
pravlja za oder, želi imeti 
svoj mir. Če imaš talent, ki ti 
je dan, moraš dati vse od 
sebe, da ga izbrusiš, ga izko-
ristiš. Pri tem si do sebe trd 
in priganjaški. Najbrž se to 
potem prime tudi okolice.« 
Kako so prišle Aleksandrin-
ke do moškega, pa še Lju-
bljančana? »Na neki način so 
same prišle do mene, pokli-
cale so me. Dorica Makuc, ki 
je ena prvih ra ziskovala to 
temo pri nas, mi je poklonila 
knjigo o Aleksandrinkah. 
Prebral sem jo, začel sanjati 
o igranem filmu, a mi je bilo 
hitro jasno, ko bo zgodba pri-
šla na parnik iz 19. stoletja, 
bi bil film za slovenske raz-
mere že predrag,« razlaga 
režiser, scenarist in igralec 
Metod Pevec o svojem nagra-
jenem filmu, prepričan, da 
gre za eno največjih sloven-
skih nacionalnih zgodb. Ko 
je začel snemati, je mislil, da 
je to zgodba o emigraciji, re-
vščini, o dojiljah, šele potem 
je spoznal, da je to film o 
izgub ljenem materinstvu. 
Tudi sam je gor rasel v žen-
skem okolju in so mu mogo-

če tudi zato bližje ženske 
zgodbe kot pa moške. Subtil-
nejše da so, hkrati pa tudi 
manj povedane. V njih je že 
mnogo rezerve.
Kot zadnjima je nekaj vpra-
šanj voditeljica zastavila sestri 
in bratu Bernardi in Marcosu 
Finku. Sestra za brata pravi, 
da ima naravni pevski talent, 
saj je šele pri štiridesetih prvič 
pel v operi v Salzburgu. Diplo-
miran agronom je sedemnajst 
let poučeval na fakulteti, isto-
časno pel v zborih in podobno, 
pot v operno petje pa mu je 
pokazala sestra. »Sem si mi-
slil, če njej, ki je mlajša od 
mene, tako uspeva v petju, za-
kaj ne bi še jaz poskusil. Zdaj 
že dvaindvajset let živim od 
tega. Bernarda je pela od male-
ga in se, kljub temu da je že 
tako rekoč zaključila študij 
vzgojiteljstva, vpisala na oper-
no šolo, kjer se je šolala petja. 
On več poje opero, ona uživa v 
petju recitalov kantat, oratori-
jev ¼  Zase pravi, da je bila ve-
dno skrita vijolica med glasni-
mi opernimi pevkami. Marcos 
pa je bil že iz mladosti tudi 
vajen gledališča, zato mu je 
opera bližja. Kdo je šef na 
odru, kadar pojeta v duetu? Na 
odru ne razmišljata, kdo je šef, 
saj je pri skupnem petju po-
membna predvsem intuicija. 
Tisti, ki jo ima v pravem tre-
nutku, vodi naprej ¼  Bernar-
da Fink pravi, da nikoli ni na-
meravala delati velike pevske 
kariere, hotela je samo peti. 
»Nikoli nisem stremela za 
tem, da bi bila tukaj, kjer sem 
danes. Da sem stopila na pev-
sko pot, je ogromno življenj-
sko darilo, velika stvar, za kate-
ro sem hvaležna vsem, ki so 
mi pomagali pri tem. Upam, 
da mi bo petje še dolgo polnilo 
življenje,« je ob zaključku še 
povedala Bernarda Fink. 
V torek smo bili nedvomno na 
kulturnem dogodku leta v 
Kranju, vsem, ki ste zamudili 
čudovit večer s prvaki sloven-
ske kulture, pa zgolj v poduk. 
Nadaljevanje v drugačni sesta-
vi sledi ob letu osorej.

Nagrajenci od blizu
Prešernovi nagrajenci so se ducat dni po podelitvi nagrad  v torek v Prešernovem gledališču predstavili 
kranjskim ljubiteljem umetnosti in ustvarjalcem v kulturi. Pogovor z lavreati je vodila Patricija Maličev.

Tretji po vrsti "shod muz" se je letos prvič odvijal v eni osrednjih kranjskih kulturnih 
ustanov Prešernovem gledališču. / Foto: Tina Dokl  

V Galeriji Prešernovih nagrajencev sta avtorju portretov, 
fotografu Tonetu Stojku (v ozadju) prisluhnila tudi župan 
Mohor Bogataj in predsednik Upravnega odbora 
Prešernovega sklada dr. Jože Trontelj. / Foto: Tina Dokl

Bojana Kovačič iz Upravnega odbora Prešernovega sklada 
in vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež, 
prva "operativca" srečanja Prešernovih nagrajencev v 
Kranju / Foto: Tina Dokl

Kdo od štirih nagrajencev na fotografiji ni pevec?  
Z leve: Jože Vidic, Metod Pevec, Bernarda Fink in Marcos 
Fink /Foto: Tina Dokl

Voditeljica Patricija Maličev je iskrivo vodila pogovor z 
nagrajenci: (z njene leve) Regina Križaj, Gorazd Kocijančič 
in Marija Javoršek.
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Petra Jošt

Na podlagi novega razpisa 
študentske subvencionirane 
prehrane bo v letih 2013 in 
2014, za kateri razpis velja, 
hrano po subvencioniranih 
cenah ponujalo 589 ponu
dnikov. To pomeni, da je na 
voljo 120 ponudnikov manj 
kot v decembru preteklega 
leta. Na osnovi razpisa so se 
nekoliko spremenile tudi 
cene študentskih obrokov, 
saj so ponudniki lahko dolo
čili nove cene, tako višje kot 
nižje v primerjavi z lanskim 
letom. Ministrstvo je sicer 
določilo najvišjo možno 
ceno obroka, in sicer sedem 
evrov, medtem ko subvenci
ja za študentsko prehrano 
znaša 2,62 evra. Seveda so 
se skoraj vsi ponudniki sub
vencionirane prehrane odlo
čili za podražitev cen štu
dentskih bonov. Večina po
nudnikov je cene dvignila za 
manj kot en evro, najvišja 
podražitev pa je znašala 1,70 
evra.
Povprečna cena študentske
ga obroka v Ljubljani janu
arja znaša 4,46 evra, pov
prečna cena študentskega 
doplačila pa znaša 2,24 evra. 
Decembra lani je povprečna 
cena študentskega obroka 
znašala 4,32 evra, povprečna 
cena študentskega doplačila 
pa je znašala 2,12 evra. Tudi 

v Mariboru so se cene obro
kov spremenile tako nav
zgor kot navzdol. V Maribo
ru se cena doplačila študent
skega obroka giblje med nič 
in 3,98 evra. Povprečna cena 
obroka znaša januarja 1,96 
evra in je v primerjavi z de
cembrom 2010 višja za 12 
centov.
V Kranju se je vrednost 
obroka v povprečju dvignila 
za približno pet odstotkov. 
Povprečna vrednost štu
dentskega bona v Kranju je 
5,38 evra, medtem ko je bila 
v preteklem letu 5,09 evra; 
podražitev tako znaša 0,29 
evra. Povprečno doplačilo 
študentskega bona v Kranju 
znaša 2,7 evra. Še nekoliko 

bolj kot v Kranju se je pov
prečna cena študentskega 
obroka podražila na podro
čju, ki ga pokriva ŠOU v 
Ljub ljani (Ljubljana, Dom
žale, Radovljica, Škofja 
Loka, Jesenice, Novo mesto, 
Brežice, Krško, Postojna), in 
to za 0,39 evra. 
Povišanje cen je predvsem 
posledica zmanjšanja števila 
ponudnikov hitre prehrane, 
ki so ponujali cenejše obro
ke, novih ponudnikov in zvi
šanja cen nekaterih preosta
lih ponudnikov. Do zmanj
šanja števila ponudnikov hi
tre prehrane je prišlo zaradi 
ostrejših kriterijev, ki jih je v 
novem razpisu študentske 
subvencionirane prehrane 

razpisalo Ministrstvo za 
delo, družino in socialne za
deve. Da lokal ustreza no
vim kriterijem, mora po no
vem imeti jedilnico s površi
no najmanj 20 m2 ter naj
manj tremi mizami in dva
najstimi sedišči ter mora 
poleg glavnega obroka zago
tavljati še dodatno ponudbo, 
na primer dodaten hod, so
latni bar, prehrano za štu
dente s celiakijo in podob
no. 
Kljub siceršnjemu znižanju 
števila ponudnikov subven
cionirane študentske pre
hrane se je v Kranju število 
tovrstnih lokalov letos zviša
lo za šest; z 22 v lanskem 
letu na 28 letos.

Hrana dražja  
tudi za študente
Vlada z varčevalnimi ukrepi grozi na vsakem koraku, z njihovim sprejetjem pa so prizadeli že mnoge 
spektre družbenega življenja. Predvsem so bili ti ukrepi neusmiljeni tudi do študentskih žepov. V 
novem letu se ta zgodba nadaljuje, saj študentje z januarjem 2013 v povprečju plačujejo dražje bone.
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Dejan Rabič

Pojem transparentnost se je 
v slovenskem političnem 
prostoru začel pojavljati že 
pred desetletjem. Ima vse 
karakteristike, ki neki bese
di zagotavljajo udobno živ
ljenje med ostalimi puhlica
mi. Je tujega izvora, torej jo 
lahko jemljemo kot strokov
no. Govorcu da neko doda
tno vrednost, poslušalec hi
tro dobi vtis, da gre za raz
gledanega, izobraženega 
človeka. Njen pomen je prav 
tako izvrsten – če je nekaj 
transparentno, ne more biti 
slabo, ker lahko hitro uvidi
mo, za kaj gre.
Toda verjetno ste opazili, da 
se je transparentnost znašla 
med puhlicami. Skupaj z is
kanjem dialoga, strokovnim 
delom, strpnostjo, dobrobi
tjo ljudstva in tako naprej. 
Če samo naštejemo nekaj 
najbolj transparentnih po
stopkov v naši državi: naj

bolj transparenten nakup 
orožja v obliki osemkolesni
kov, kadrovanje v upravah 
(para)državnih podjetij, taj
na glasovanja v državnem 
zboru, odločanje o štipendi
jah (pocukajte najbližjega 
študenta za rokav in povpra
šajte, kako je kaj z njegovo 
štipendijo) in še mnogo dru
gih. Seveda prav vse delova
nje javne uprave in politike 
ne more biti povsem tran
sparentno, recimo na podro
čjih financ, zunanje politi
ke, varnostne politike in 
drugih, kjer se s prevelikim 
dostopom do podatkov lah
ko ogrozijo interesi Sloveni
je. Vsaj dokler ni povsem 
transparentno tudi delova
nje sosednjih držav in za
sebnih podjetij.
Zakaj mi je prišla na misel 
transparentnost? Zato, ker 
se vse bolj kaže, koliko ko
rupcije, napak ali malomar
nosti se dogaja v vodilnih 
sferah naše prelepe doline. 

Le redko vidimo, da za stor
jeno kdo odgovarja (npr. iz
gubljeni podpisi pri referen
dumu o zakonu o slabi ban
ki?). Težko je tudi preveriti, 
kaj se je dogajalo. Kadar so v 
državnem zboru tajna glaso
vanja, ne moremo preveriti, 
kako se je glede na naše pre
ference odločil naš predstav
nik in če ga torej še lahko 
štejemo kot legitimnega 
predstavnika naših intere
sov. In tako naprej.
Seveda tudi na tem področju 
obstajajo svetli primeri. De
nimo spletna aplikacija Su
pervizor, ki jo je izdelala Ko
misija za preprečevanje ko
rupcije in je končno spravila 
podatke o poslovanju države 
z zasebnimi podjetji v pre
gledno in hitro dostopno for
mo. Netransparentnost je po 
mojem mnenju tudi oteževa
nje dostopa do načeloma jav
no dostopnih podatkov. Se
veda tudi v Supervizorju 
manjkajo nekatere največje 

črne luknje, kakršne so Slo
venske železnice.
Kakorkoli, današnja tehno
logija omogoča, da nekritič
ne podatke o delovanju dr
žave, o odločanju glede ne
katerih prošenj, recimo šti
pendij, in drugih postopkih 
razkrijemo in naredimo jav
nosti vsaj delno dostopne. 
Tako se lahko kompenzira 
manko drugih nadzornih 
mehanizmov – obenem bi v 
duhu varčevanja prihranili 
pri inšpektorjih, po drugi 
strani pa bi dobili več nad
zornikov, kot bi jih lahko 
kadarkoli zaposlili. Enako 
velja za glasovanja poslan
cev – če je morda neposre
dna demokracija preveč za 
prvi korak, potem naj bodo 
vsaj njihovi glasovi zbrani 
na enem mestu in pregle
dni. Potem bomo lažje govo
rili o demokraciji, o racio
nalnem odločanju volivcev, 
ki temelji na podatkih, in o 
manj nepravilnostih.

O transparentnosti

V torek, 26. februarja, ob 18. uri bo v prostorih Kluba študen-
tov Kranj približno tri ure potekal hiter tečaj prve pomoči. 
Preživetje posameznika je v veliki meri odvisno od mimoi-
dočih in njihovega ukrepanja, zato je prepoznava situacije, 
oživljanje in defibriliranje zelo koristno znanje. Tečaj je brez-
plačen, prijave sprejemajo na prva.pomoc@ksk.si do 24. 2. 
2013 (ime, priimek, tel. št.), število prijav pa je zaradi lažjega 
dela omejeno. P. J. 

Obnovi znanje prve pomoči

Klub študentov Kranj vas vabi na planinski izlet na Kofce, ki 
bo potekal jutri, v soboto, 23. februarja, odhod pa je ob 8. uri 
izpred centra Sloga. Pohod ni zahteven, previdnost je po-
trebna le, če je pot poledenela. Potrebna oprema so dobri 
pohodni čevlji, rokavice, topla oblačila, pohodne palice in 
mini dereze (če jih imate). Izlet je za člane Kluba študentov 
Kranj in vse ostale brezplačen, med seboj si boste razdelili 
le stroške prevoza, saj se boste do izhodišča odpeljali z 
osebnimi avtomobili. Vsi zainteresirani svojo udeležbo po-
trdite na sport@ksk.si. P. J. 

Planinski izlet na Kofce

Delavnica učinkovitega učenja, na kateri boste spoznali raz-
lične metode učenja, da si podatke kar najhitreje zapomnite, 
bo potekala v soboto, 23. marca, od 9. do 13. ure v Mestni 
knjižnici Kranj. Nina Urh, univerzitetna diplomirana psiho-
loginja, je sama razvila Delavnice učinkovitega učenja, ki jih 
že dve leti vodi v Centru za mlade v Domžalah. Skozi ti dve 
leti je svoje znanje na tem področju izpopolnjevala in delav-
nice vseskozi izboljševala glede na to, kaj se je izkazalo za 
učinkovito in kaj ne. Prijave sprejemajo do srede, 20. marca, 
na Info točki Kluba študentov Kranj (Slovenski trg 3). Plačilo 
gradiva (ob prijavi) znaša 3 evre. P. J. 

Nauči se učinkovitega učenja

Tudi letos vas Klub štu-
dentov Kranj vabi na te-
densko smučanje, in sicer 
v francoski La Plagne, ki 
se ga lahko udeležite med 
23. in 30. marcem. La Pla-
gne je smučišče z 225 km 
smučarskih prog v franco-
skih Savojskih Alpah na 
nadmorski višini od 1250 
m do 3250 metrov, pona-
ša pa se s 130 progami. La 
Plagne sestavlja sedem 
vasic, nastanitev za udeležence bo vasica Belle Plagne. Cena 
je za člane KŠK 280 evrov, za nečlane 319 evrov. Cena vklju-
čuje 7-dnevni najem apartmaja, 6-dnevno smučarsko vozov-
nico in avtobusni prevoz, obvezni doplačili pa sta kavcija za 
apartma (305 evrov) in turistična taksa 0,90 evra na osebo 
na dan. Prijave sprejemajo na Info točki KŠK do petka, 8. 
marca, oziroma do zapolnitve mest (20 članov). Več infor-
macij o nastanitvi in še kaj na www.ksk.si. P. J.

Smučanje v francoski La Plagne

V soboto, 30. marca, bo od 20. ure dalje na Bazenu Kranj 
spet potekal KŠK žur, na katerem bodo nastopali Big Foot 
Mama, The Vast Blasts in Applesauce Lorraine. Vstopnina 
za člane KŠK: 5 evrov v predprodaji, 8 evrov na dan dogod-
ka; vstopnina za nečlane: 8 evrov v predprodaji, 12 evrov 
na dan dogodka. Vstopnice so na voljo na Info točki KŠK. 

Vabljeni na KŠK žur!

Vstop dovoljen samo 16+!

KJE

KDO

KDAJ

Na dan dogodka: člani KŠK 8 €, ostali 12 €

Vstopnice  v predprodaji na Info točki KŠK!  
Predprodaja: KŠK 5 €, za ostale 8 €

sobota, 30. marec sobota, 30. marec 
ob 20.00

Big Foot Mama Big Foot Mama Big Foot Mama 
The Vast Blasts, Applesauce Lorraine

Bazen KranjBazen KranjBazen Kranj
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Vilma Stanovnik

Z ustanovitvijo samostojne
ga kluba je ženska košarka v 
Kranju znova v razcvetu. »V 
dobrih treh letih delovanja 
kluba s ponosom trdimo, da 
ŽKK Triglav sodi v vrh žen
skih košarkarskih klubov v 
Sloveniji, tako po tekmoval
ni kot organizacijski plati. 
Trenutno je v klubu vpisa
nih petinsedemdeset košar
karic v šestih starostnih ka
tegorijah. Pohvalimo se lah
ko z največjo žensko košar

karsko šolo v Sloveniji, ki 
šteje osem vključenih 
osnovnih šol iz Kranja in 
okolice ter več kot sto se
demdeset vpisanih mladih 
košarkaric. Tudi po organi
zacijski plati se klub neneh
no razvija, pri čemer ne po
zabljamo na osnovno po
slanstvo kluba: športni, soci
alni in čustveni razvoj mla
dih športnic. Vrhunsko delo 
ekipe v zadnjem obdobju na 
čelu s trenerjem Tomom 
Orešnikom se odraža na 
tekmah in lestvici 1. sloven
ske košarkarske lige. V klu
bu pa razmišljajo tudi o veli
kem koraku naprej v prihod

nji sezoni, in sicer o udelež
bi članske ekipe v mednaro
dni ligi, tako imenovani ligi 
Adriatica. Seveda pa je odlo
čitev o tem pogojena z doda
tnimi finančnimi sredstvi 
kluba, kadrovsko okrepitvijo 
in še čem,« pravi športna di
rektorica kluba Špela Eržen 
in dodaja, da so za podporo 
hvaležni zvestim sponzor
jem na čelu z Gorenjsko 
banko ter trgovino Eltron. 
Seveda dekleta do nove se
zone čaka še boj v ligi za na
slov državnih prvakinj, saj 

so se prejšnji teden s pora
zom proti Celjankam poslo
vile od pokalnega tekmova
nja. »Že od začetka sezone 
se nas drži neverjetna smo
la s poškodbami, tako da 
praktično nobene tekme še 
nismo odigrali v kompletni 
postavi. Upam, da se bodo 
do začetka lige za prvaka na 
parket vrnile vse poškodo
vane igralke, zaščitni znak 
ekipe pa mora ostati borbe
na in nepopustljiva igra ter 
ekipni duh,« pravi trener 
Tomo Orešnik, ki je ta me
sec postal tudi selektor naše 
članske ženske reprezen
tance. 

Košarkaricam ne 
manjka ambicij
Košarkarice Triglava tudi v tej sezoni dokazujejo, 
da so ena najboljših slovenskih ženskih ekip.

Košarkarice Triglava (v belih dresih) so se po porazu s 
Celjankami poslovile od pokalnega tekmovanja, sedaj pa 
jih čaka boj za naslov državnih prvakinj. / Foto: Tina Dokl

Minulo nedeljo se je v avstrij
skem Schladmingu končalo 
letošnje svetovno prvenstvo v 
alpskem smučanju. Zadnja 
disciplina je bil moški slalom, 
na njem pa je nastopil tudi 
tekmovalec ASK Triglav Mitja 
Valenčič. Kljub težavam, saj 
mu v tej sezoni ne gre po na
črtih, se je na težki progi do
bro znašel zlasti v drugi vož
nji. Po prvi je bil namreč na 
17. mestu, v drugo pa je napa
del in z odličnim smučanjem 
osvojil končno 10. mesto. 
»Res sem si oddahnil, saj 
sem za povrnitev samozave
sti pred novimi tekmami po
treboval takšno vožnjo. Tako 
se že sedaj veselim nastopa v 
Kranjski Gori,« je povedal Mitja Valenčič, ki se bo domačim 
navijačem predstavil na Pokalu Vitranc, ki bo letos 9. in 10. 
marca. V. S.

Spodbudna vožnja Mitje Valenčiča

Mitja Valenčič / Foto: Matej Slabe

Vilma Stanovnik

Plavalni klub Zvezda je letos 
star deset let in čeprav so se 
ob njegovem nastanku neka
teri spraševali, ali Kranj 
sploh potrebuje dva kluba, je 
v tem času postalo jasno, da 
izbira povečuje konkurenco 
in da tudi manjši klub lahko 
vzgoji velike zvezde. Tako so 
člani PK Zvezda te dni uspe
šno zaključili zimsko tekmo
valno sezono, izkazali pa so 
se tudi kot organizatorji.
»Lahko rečem, da smo zelo 
zadovoljni z nastopi naših 
tekmovalk in tekmovalcev 
na absolutnem državnem 
prvenstvu, ki smo ga organi
zirali skupaj s Triglavom. 
Nastopilo je kar sedem na
ših plavalk in plavalcev, naj
uspešnejša pa je bila Tjaša 
Vozel, ki je osvojila kar tri 
zlate medalje. Tudi drugi so 
se uvrščali v finala, posebno 
ponosen pa sem na dejstvo, 
da smo letos uspeli sestaviti 
tako moško kot žensko šta
feto. Prav tako sem pono
sen, da smo v tej sezoni or
ganizirali dva močna med
narodna mitinga, na januar
skem mednarodnem mitin
gu Zvezda so sodelovali 
klubi in reprezentance iz 
kar enajstih držav. Ob tem 
je treba poudariti, da so k 
nam prišli tudi kitajski pla
valci in plavalke, kar je veli
ko priznanje za nas kot or
ganizatorje,« pravi predse
dnik in trener PK Zvezda 
Igor Veličkovič, ki je bil 
prejšnji teden zadovoljen 
tudi z izkupičkom mladih 
klubskih tekmovalcev, ki so 
uspešno nastopili na držav
nem prvenstvu za dečke in 
deklice v Mariboru in od 
tam prinesli tudi odličja. 
»Uspelo nam je, da smo s 
plavalnimi tečaji postavili te
melje kluba, trenutno ima
mo trideset otrok, ki šele za
čenjajo tekmovalno pot, po

leg njih pa še osemnajst pla
valcev v nižjih in dvanajst 
plavalcev v višjih kategori
jah,« dodaja Igor Veličkovič, 
ki je ponosen, da je Zvezda 
postala nekakšen butični pla
valni klub. »V klubu imamo 
za okoli šestdeset plavalcev 
in plavalk, zanje pa skrbimo 
trije trenerji in šest vaditeljev 
plavanja, tako da so skupine 
res majhne in je poskrbljeno 
tudi za individualno delo. 
Edino, kar ostaja problem, je 
iskanje denarja za delo, pa 
tudi precejšnja zasedenost 
bazena,« pravi Igor Veličko
vič, ki je zlasti v zadnjih letih 
zelo zadovoljen s sodelova
njem med obema kranjski
ma plavalnima kluboma.
»Čeprav ima vsak klub svoj 
pristop, si pomagamo med 
seboj, zlasti gre za pomoč 
pri organizaciji tekmovanj. 
Mislim, da je konkurenca 
vedno potrebna, da to dvigu
je nivo dela v obeh klubih,« 
tudi pravi Igor Veličkovič, ki 
je ponosen tudi na nekatere 
vrhunske uspehe svojih va
rovank.
»V desetih letih, kar obstaja 
naš klub, smo imeli naše 
predstavnike tako na olim

pijskih igrah kot na svetov
nih in evropskih prvenstvih. 
Pred leti je bila prvo ime 
Nika Kozamernik, ki trenu
tno končuje študij in ima 
težave s poškodovano ramo, 
vendar občasno še plava za 
naš klub. Trenutno pa je 
najboljša tekmovalka Tjaša 
Vozel, ki se je za treniranje v 
našem klubu odločila, ko je 
iskala najboljše pogoje za 
svoj napredek. Želela si je 
individualnega pristopa, saj 
je hkrati odlična dijakinja. 
Tako napreduje v šoli, hkrati 
pa dosega zastavljene cilje,« 
tudi pravi trener Veličkovič.

Kranj je postal Tjašin  
drugi dom
Tjaša Vozel v Sloveniji tre
nutno velja za eno najbolj 
perspektivnih plavalk, 
osemnajstletna Trbovelj
čanka pa je sklenila, da si bo 
pot v vrhunsko plavanje uti
rala prav pri kranjski Zvez
di. »Plavati me je naučil de
dek, na plavalnih tečajih 
doma v Trbovljah pa so ugo
tavljali, da imam dober ob
čutek za vodo. Najprej sem 
začela trenirati doma, ker 

pa so nam zaprli zimski ba
zen, sem se odločila, da pre
stopim k Iliriji. Vsak dan 
sem se vozila na treninge in 
hitro sem napredovala. 
Tako sem sklenila, da se re
sno posvetim plavanju. Ko 
sva se srečala z Igorjem Ve
ličkovičem, sem mu pove
dala, da bi rada zamenjala 
trenerja, in predlagal mi je, 
naj pridem v Kranj. Tako se
daj živim v kranjskem dija
škem domu in hodim v gi
mnazijo Moste v Ljubljani. 
Zaradi treningov hodim v 
šolo zvečine le za teste in ko 
sem vprašana. Letos me 
čaka matura, nato pa se na
meravam vpisati na študij 
psihologije. Ne razmišljam 
o odhodu v tujino, čeprav 
sem dobila nekaj ponudb iz 
Amerike. Mislim, da bom 
tukaj v Kranju lažje uresni
čila tako tekmovalne kot 
študijske cilje,« pravi sim
patična Tjaša Vozel, ki se 
zaveda, da bo za nastop na 
novih tekmovanjih v članski 
konkurenci treba še bolj ga
rati.
»Zame je bil velik prestop iz 
mladinske v člansko konku
renco, prav tako je bil velik 
uspeh, da sem se uvrstila na 
olimpijske igre v Londonu. 
Prva pomembnejša letošnja 
tekma bo zame nastop na 
močni tekmi v začetku apri
la na Nizozemskem. Po ma
turi bom nastopila na sredo
zemskih igrah, vse to pa bo 
priprava za nastop na sve
tovnem članskem prvenstvu 
v Barceloni, « pravi Tjaša, ki 
je kljub komaj osemnajstim 
letom absolutna državna re
korderka na 50 in 100 me
trov prsno. »Sem perfekcio
nistka in sem slabe volje, če 
mi ne uspe doseči postavlje
nih ciljev. Tako si želim, da 
bi nekoč plavala v finalu 
olimpijskih iger. Saj če si v 
finalu, je vse mogoče. Tudi 
medalja.«

Zvezdnica plavalne Zvezde
Tjaša Vozel je Kranj izbrala za svoj drugi dom, s trenerjem Plavalnega kluba Zvezda Igorjem 
Veličkovičem pa sta si po nastopu na olimpijskih igrah postavila nove cilje, za katere sta prepričana, 
da jih prva zvezdnica kluba lahko uresniči.

Predsednik in trener kranjske Zvezde Igor Veličkovič in 
njegova varovanka Tjaša Vozel
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Nagrade: 1., 2. in 3. praktično nagrado podeljuje podjetje AMC 
Ljubljana.
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z oštevil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do srede, 6. marca 2013, na Go renj ski glas,  
Ble i  we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi 
v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Blei   we i so vi 
ce sti 4.

15. marca 15. marca 15. marca 15. marca 15. marca 15. marca 15. marca 15. marca 15. marca 
ob 20ob 20ob 20ob 20ob 20ob 20hhh

Gala koncert  
v belem z  

Oliverjem in Dupini

Priljubljeni hrvaški  
pevec Oliver Dragojević 
bo nastopil na gala  
koncertu v belem,  
ki bo 15. marca 2013 v 
dvorani Biotehniškega 
centra Naklo v  
Strahinju z začetkom 
ob 20. uri. Oliverju bo 
družbo na odru kot 
posebni gost večera 
delal Stane Vidmar.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Kranj – 
Primskovo je imelo pred 
nedavnim volilni občni 
zbor. Za predsednika so iz-
volili Matevža Ribnikarja, 
poveljnik ostaja Robert Pel-
ko. Ribnikar je za leto 2013 
izpostavil delo po programu 
GZ MO Kranj, udeležbo na 
tekmovanjih in izobraževa-
njih, nakup potrebne opre-
me, udeležbo na krvodajal-
ski akciji, spominski pohod 
na Triglav, delo s pionirji in 
mladinci, sodelovanje na či-
stilni akciji, organizacijo 
kresovanja, veteransko sre-
čanje PGD ter ureditev naje-
mnih pogodb in dovoljenj 
glede na zahteve novega Za-
kona o društvih. 2. memori-
al Bojana Košnika – velesla-
lom na Krvavcu so že izpe-
ljali devetega februarja, na 
njem je slavila prav ekipa 
PGD Kranj – Primskovo. 
Občnega zbora se je udeležil 
tudi predsednik GZ MO 

Kranj Jože Derlink, ki je še 
posebej poudaril uspešno 
mentorsko delo v društvu.
Podelili so priznanja in odli-
kovanja, za desetletno delo 
sta ga prejela Matic Čadež in 
Janez Gabon, za tridesetle-
tno delo Borut Krč, Uroš Ka-
lan, Vlasta Sušnik, Simon 
Polanc in Janez Ovsenik, za 
štirideset let dela Anton Ar-
vaj, Miha Kern, Anton Ovse-
nik, Darinka Viharnik, Slav-
ko Juršak, Miha Sajovic in 
Franc Zupan, za petdeset let 
delovanja pa Srečko Debe-
nec. Posebno priznanje 
druš tva so prejeli tudi člani, 
ki so vrsto let opravljali 
funkcije v upravnem in nad-
zornem odboru Franc Čer-
ne, Srečko Debenec, Barba-
ra Grilanc, Robert Jerman, 
Aleš Kern, Nada Košnik, 
Vili Tomat in Janko Zupan. 
Jože Derlink je podelil pri-
znanja občinske zveze za 
uspešno delo v mandatu 
2008–2013 Robertu Jerma-
nu, Robertu Pelku in Viliju 
Tomatu.

Ribnikar novi predsednik

PGD Kranj – Primskovo je izvolilo predstavnike, 
ki bodo društvo vodili prihodnjih pet let.

Občinska gasilska zveza je še posebej pohvalila uspešno 
mentorsko delo v PGD Kranj – Primskovo. 

Čebelarsko društvo Kranj je lani praznovalo 110-letnico in 
ima 39 članov, aktivnih čebelarjev. Srečanja imajo vsak prvi 
četrtek v mesecu v gostilni na Laborah, ko se pogovorijo o 
aktualnih temah, problemih in naprednih temah v čebelar-
stvu. Na nedavnem rednem občnem zboru so podelili pri-
znanja Antona Janše II. in III. stopnje za posebne zasluge za 
dvig slovenskega čebelarstva ter društvene zahvale. Prizna-
nje Antona Janše III. stopnje so dobili Pavel Porenta, Janez 
Markič, Ljubo Jenko, Janez Kompare in Jože Kadivnik. Pri-
znanja Antona Janše  II. stopnje so prejeli Janez Pogačnik, 
Ferdo Herlec, Jure Bojanič in Janez Hafnar. Na občnem zbo-
ru je tekla beseda tudi o zdravljenju in načinu boja proti 
trenutno najtežji nadlogi čebelarjev, varoji. S. K.

Kranj

Priznanja čebelarjem

Na sliki Predsednik Čebelarskega društva Kranj Robert 
Kopač (zgoraj desno) z dobitniki priznanj

Ana Šubic

Kranj – Letošnji evropski 
dan številke za klic v sili 112 
(11. februar) je kranjska izpo-
stava Uprave RS za zaščito 
in reševanje (URSZR) po-
svetila predvsem ozavešča-
nju mladih o pravilnem 
ukrepanju v primeru nesreč. 
»Številka 112 ne deluje samo 
v Sloveniji, ampak na obmo-
čju celotne Evropske unije in 
še v nekaterih drugih drža-
vah. To je zelo pomembna 
informacija, ki smo jo želeli 
podati mladim,« je poudaril 
Jernej Hudohmet, vodja 
kranjske izpostave URSZR. 
112 je sicer treba vtipkati ali 
zavrteti, kadar potrebuješ 
pomoč gasilcev, reševalcev 
nujne medicinske pomoči, 
gorskih reševalcev, potaplja-
čev, jamarskih reševalcev in 
tudi policije, ki ima sicer 
tudi svojo intervencijsko šte-
vilko (113).
Učenci OŠ Simona Jenka so 
obiskali kranjski regijski 
center za obveščanje, ob tej 
priložnosti pa so izvedeli 
tudi, da je na številko 112 
možno poklicati z vseh tele-
fonov, klic je brezplačen in 
možen tudi z mobilnega te-
lefona, čeprav je naš pred-
plačniški račun povsem pra-
zen. A pozor: če se želite 
pošaliti na številki 112, se 
morate zavedati, da vam lah-
ko operater zablokira števil-
ko. In ne samo to, lažna pri-
java je tudi kazniva, je 
osnovnošolce opozoril Ro-

bert Skrinjar, vodja Regij-
skega centra za obveščanje v 
Kranju. »Na žalost pa se do-
gaja, da mladi na 112 kličejo 
tudi samo za šalo. Taki ne-
potrebni klici pa samo ote-
žujejo klic tistim, ki pomoč 
resnično potrebujejo,« je 
poudaril.
Ob nesrečah nikakor ne zga-
njati panike, ampak se je 
potrebno umiriti ter skušati 
pomagati sebi in drugim, je 
še razložil Skrinjar. »Ko po-
kličemo na 112, operaterju 
povemo, kaj in kdaj se je 
zgodilo, koliko je poškodo-
vanih, kje je lokacija nesre-
če, pa tudi kdo kliče,« je po-
jasnil. V kranjskem centru 
za obveščanje sicer na dan 
sprejmejo 250 do 260 kli-
cev, intervencije pa so po-
trebne približno v tretjini 

primerov. Učencem so ob 
tej priložnosti predstavili 
tudi opremo kranjskih po-
klicnih gasilcev.
Predstavniki kranjske izpo-
stave URSZR so številko 112 

predstavili tudi devetošol-
cem na OŠ Franceta Prešer-
na, predstavniki Rdečega 
križa pa so jim prikazali te-
meljne postopke oživljanja 
in delovanje defibrilatorja.

112 poznajo po vsej Evropi
Ob evropskem dnevu številke za klic v sili 112 so osnovnošolci spoznavali pravilno ukrepanje v 
primeru nesreč in postopke oživljanja.

Učencem je delovanje regijskega centra za obveščanje v Kranju predstavil njegov vodja  
Robert Skrinjar. / Foto: Tina Dokl

Kranjski poklicni gasilci so pokazali svojo opremo.   
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Maškaram zime ni uspelo odgnati
Na pustno soboto se je v karnevalsko mesto spremenil tudi Kranj. Obiskali so ga kurenti in beneške maske, iz aktualne politike pa so se znova 
ponorčevali Šenčurski godlarji. Pustni sprevod si je ogledalo okrog deset tisoč obiskovalcev.

S svojimi značilnimi maskami so se predstavile številne etnografske in pustne skupine z 
Dravskega polja, iz Markovcev in s Ptuja, ki so se jim pridružile tudi edine »kurentke«, 
Veseljakinje iz Dražencev. 

Kljub mrazu so se kurenti pod masko verjetno močno potili, saj več kot trideset 
kilogramov tehtajo samo njihovi zvonci. Po običaju naj bi kurenti od žensk dobili robček. 
»Lahko pa so tudi © tangice© ,« se je ob tem pošalil povezovalec programa.

V pustnem sprevodu Šenčurskih godlarjev sta sodelovala tudi župana Kranja in Šenčurja, 
Mohor Bogataj in Miro Kozelj, v katera pa, kljub temu da je bilo na pusta to dovoljeno, ni 
poletela nobena granitna kocka.

Včasih se je množično plesalo »račke«, danes pa se je bolj moderno zibati v gangnam 
ritmu. No, za pusta pa smo dobili »gangnam račke«. /Foto: Matej Slabe, besedilo: Mateja Rant

Maske so si nadeli tudi obiskovalci. Med njimi je bila družina čebelic iz Kranja. Kostume, 
nam je zaupala Neli Jazbec, je sešila sama. Za krila so tako recimo prišla prav kar senčila 
za avtomobilska stekla. 

Godlarji so se ponorčevali tudi iz »zamrznjenega« Zorana Jankovića, ki je v Kranj prišel 
neposredno z Antarktike, kjer veliko priložnost vidi v tamkajšnjih nepozidanih parcelah.




