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Bazen spet
v pogonu

Svetovni prvak
med ribiči

Po nekajletnem premoru
je znova zaživelo
družabno dogajanje
na starem kranjskem
zimskem bazenu.

Kranjčan Andrej Kristan je v Črni gori
postal svetovni prvak v športnem
ribolovu na morju v kategoriji do 21 let,
prav tako je bil član slovenske
reprezentance, ki je osvojila ekipni
naslov svetovnih prvakov.
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Vrtec Janina so prenovili

Prijaznejši in svetlejši
šolski dispanzer

Minulo sredo so s priložnostno slovesnostjo simbolično odprli prenovljen vrtec Janina, lepša sta tako
notranjost kot zunanjost.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Nad prenovljenimi prostori v vrtcu Janina so navdušeni vsi, zlasti pa otroci, ki v njih
preživijo največ časa. / Foto: Tina Dokl
gotovimo čim boljše pogoje.
Zagotoviti jim moramo pogoje za vzgojo, za šolanje in
da z veseljem hodijo tudi v
vrtec. V kranjski občini tem
ciljem sledimo in vsako leto

obnavljamo tako šole kot
vrtce. Ta vrtec je bil delno
obnovljen leta 2005, letos pa
je prenovo dočakala tako notranjost kot zunanjost z
igrali in novim asfaltom.

Prenova notranjosti je stala
okoli 400 tisoč evrov, zunanjost pa še dodatnih 100 tisoč evrov,« je ob odprtju povedal kranjski župan Mohor
Bogataj.

Prenovljeni prostori šolskega dispanzerja so svetli in lepo
opremljeni, o čemer so se lahko prepričali tudi prvi gostje
ob odprtju sredi tega meseca. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – »Vrtec Janina je star
že 43 let in tako kot večina
dam v teh letih je potreboval
prenovo. Lahko rečem, da
smo jo naredili zelo uspešno,« je ob sredinim odprtju
prenovljenega vrtca Janina
povedala ravnateljica kranjskih vrtcev Irena Pavc.
»Ugotovili smo, da je vrtec Janina med vsemi kranjskimi
vrtci najbolj dotrajan in potreben temeljite prenove. Dela
so se začela 10. julija, do 3.
septembra, ko so otroci znova
prišli v vrtec, pa so vsi, ki so
skrbeli za prenovo, naredili
čudež. Vrtec je postal svetel,
prostoren, po meri otrok. Ponuja jim izzive za igro, učenje
in dobro počutje,« je še dodala Irena Pavc, projektant David Osivnik iz arhitekturnega
biroja Osivnik Fabjan Arhitekti pa je poudaril, da sodobno prenovljen vrtec otrokom
ponuja nove možnosti.
»Če so otroci naše največje
bogastvo, je prav, da jim za-

Kranj – Od sredine tega meseca so v prvem nadstropju
Zdravstvenega doma Kranj
mladim pacientom na razpolago prenovljeni prostori šolskega dispanzerja. Na 250
kvadratnih metrih je pet šolskih ambulant, poleg njih pa
še prostor za preventivo in
predavanja. »Pomembno je,
da bodo bolni otroci ločeni od
zdravih, ki k nam prihajajo na
sistematske preglede, kar je
specifika otroškega zdravstve-

nega dispanzerja,« je ob odprtju prenovljenih prostorov povedala direktorica OE ZD
Kranj Lilijana Gantar Žura in
pojasnila, da imajo še vedno
težave s pomanjkanjem zdravnikov, tako da je ena od ambulant ostala prazna.
Obnova prostorov šolskega
dispanzerja je bila skupaj
vredna okoli 300 tisoč evrov,
od prvotno namenjenih 140
tisoč evrov pa so z Ministrstva za zdravje dobili zgolj
100 tisoč evrov. Drugo so za
prenovo plačali sami.
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Akcija Drobtinica za šolska kosila

Prvič zaploskali
nagrajencem

Učna pot po
besniškem krasu

»Manetke« gredo
na Kitajsko

Znova vrhunski
vaterpolo

Kranjski mestni svetniki so
za častnega občana potrdili
akademika dr. Janeza Peklenika, strinjali pa so se tudi s
predlogi za druga občinska
priznanja in letošnjim nagrajencem prvič zaploskali.

Na kranjskem podeželju
smo dobili prvo učno pot
Besnica »Rovnik – slap
Šum«, ki jo boste prehodili v
slabih dveh urah, vmes pa
postali ob številnih naravnih
znamenitostih.

Dekliški pevski zbor Carmen
Manet bo jutri v večnamenskem prostoru Gimnazije
Kranj predstavil koncertni
program, s katerim bo deset
dni zatem nastopil na tekmovanju na Kitajskem.

Vaterpolisti kranjskega Triglava, ki letos igrajo v Triglav
Jadranski vaterpolski ligi, se
na prvih tekmah še niso veselili zmage, kljub temu pa
so bogatejši za dragocene
izkušnje.
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Območno združenje Rdečega križa (OZ RK) Kranj je pred nedavnim organiziralo humanitarno akcijo Drobtinica na treh
lokacijah v Kranju. Z menjavo podarjenega prostovoljnega peciva za prostovoljne prispevke, s prostovoljnimi prispevki in z
donatorskimi sredstvi so zbrali skoraj 1630 evrov. »Zbrana
sredstva bomo nakazali za šolska kosila za čas od novembra
do junija štirim otrokom iz socialno ogroženih družin po izboru šolskih svetovalk v kranjskih osnovnih šolah Simona Jenka,
Jakoba Aljaža in Staneta Žagarja,« je povedala sekretarka pri
OZ RK Kranj Milka Miklavčič. V akciji je pomagalo štirinajst
prostovoljcev RK Kranj, na stojnici so menjali svoje izdelke za
prostovoljne prispevke učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje. S. K.
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Občinske novice
Pogreša večjo podporo
podjetništvu
andrejka Majhen je v kranjskem mestnem svetu
svetnica stranke desus.
Se lahko predstavite?
»Rojena sem bila v Mariboru
v podjetniški družini. Konča
la sem srednjo ekonomsko
šolo, nadaljevala šolanje ob
delu in pridobila znanstveni
magisterij. V Kranj sem se
priselila leta 2000. S par
tnerjem delava skupaj v dru
žinskem podjetju z dolgole
tno tradicijo izdelovanja zim
ske športne opreme.«
Kakšne so vaše izkušnje svetnice?
»Kot svetnica sem izvoljena
prvič. Sem ena od treh sve
tnikov stranke Desus v mes
tnem svetu, v katerem smo
se odločili za sodelovanje v
koaliciji.«
Se kot svetnica počutite, da
lahko prodrete s svojimi
predlogi?
»Kot svetnica se zavedam od
govornosti za vsako sprejeto
odločitev, hkrati pa se zave
dam omejenosti funkcije, ki
je v vsakem primeru samo
kompromis in približek – ve
dno je premalo denarja za vse.
Ker prihajam iz podjetniškega
okolja, me najbolj moti, kadar
se določeni cilji ne dosežejo
zaradi pomanjkanja volje in
delavnosti. Do sedaj sem svo
je interese in interese stranke
lahko uveljavila sorazmerno s
pomembnostjo naše stranke v
koaliciji in omejenih sredstev,
ki so na voljo.«
Katere odločitve v mestnem
svetu so vas doslej navdušile
oziroma razočarale?
»Veseli me, kadar se svetniki
sporazumemo glede pomoči
potrebnim, kadar prevlada
razum nad strankarsko pri
padnostjo. Pohvalila bi konč
no vzpostavitev projektne pi

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

andrejka Majhen
sarne, ki se ukvarja med dru
gim s pridobivanjem evrop
skih sredstev. Vesela sem
soglasne finančne podpore
Prešernovemu gledališču v
primeru nakupa nujne scen
ske opreme, podpore za iz
gradnjo kolesarske steze, ki
bo povezala sever Kranja z
Medvodami, upam, da nam
ne bo zmanjkalo volje za iz
gradnjo nujnega medgenera
cijskega centra in zelo si bom
prizadevala, da mestni svet
kljub izraženim pomislekom
sprejme sklep o sofinancira
nju obnove Doma upokojen
cev Kranj. Razočarana sem
nad dejstvom, da svetniki in
delavci v upravi MOK ne pre
moremo znanja in volje za
konkretne premike na po
dročju podjetništva in gospo
darstva zadnjih 30 let.«
Kaj bi bil ob koncu tega
mandata za vas največji
uspeh?
»Izgradnja kolesarske steze
skozi Kranj, sprejetje odloči
tve o izgradnji komunalno
opremljene obrtne cone, ve
čje podpiranje podjetništva.
Predvsem pa si želim, da vsi
svetniki razumejo nujnost
medgeneracijske pomoči.«
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Prvič zaploskali nagrajencem
na oktobrski seji so kranjski mestni svetniki za častnega občana potrdili akademika dr. janeza
Peklenika, strinjali pa so se tudi s predlogi za druga občinska priznanja in letošnjim nagrajencem
prvič zaploskali.
Vilma Stanovnik
kranj – Svet Mestne občine
Kranj je na zadnji seji obrav
naval tudi predloge za letoš
nja občinska priznanja. Kot
je pojasnil predsednik Ko
misije za nagrade in prizna
nja Janez Bohorič, so do
konca avgusta prejeli pet
najst predlogov, pri odloča
nju o nagrajencih pa so ugo
tavljali, da bi bilo smiselno
odlok o priznanjih dopolniti
tako, da bi posameznik ob
činsko priznanje prejel naj
več dvakrat. Po sedanjem
odloku ga namreč lahko
prejme vsakih pet let. Prav
tako so govorili o tem, ali
predlagatelj za priznanje
lahko predlaga sebe, kar je v

sedanjem odloku mogoče in
se tudi dogaja.
Sicer pa so se svetniki stri
njali, da letošnje najvišje
priznanje na predlog Inže
nirske akademije Slovenije
dobi akademik dr. Janez Peklenik, ki je sicer rojen v Tr
žiču, svojo delovno pot pa je
začel v Kranju. Na podlagi
tega znanja je v svetu dose
gal vrhunske znanstvene
uspehe. Naziv častnega ob
čana bo prejel za prispevek k
tehničnemu razvoju mesta
Kranja.
»Moje mnenje je, da je za
našo občino čast, da bo dobi
la takšnega častnega obča
na,« je poudaril Janez Boho
rič in predstavil tudi druge
letošnje dobitnike priznanj.

Tako bosta nagrado Mestne
občine Kranj prejela KUD
Jožeta Paplerja Besnica za
uspešno več kot 100letno
delovanje in Makedonsko
kulturno društvo sv. Ciril in
Metod za uspešno 20letno
delovanje. Velike plakete
bodo prejeli Bolnišnica Golnik za uspešno več kot
90letno delovanje, Miroslav Rant za dosežene špor
tne uspehe in uspešno pro
mocijo Kranja in mag. Franc
Ekar za delovanje na podro
čju planinskega pohodniš
tva in alpinizma. Veliko Pre
šernovo plaketo bo dobilo
Prešernovo gledališče Kranj
za uspešno uresničevanje
umetniškega poslanstva na
kulturno umetniškem po

Za šport gre, ne za politiko
kranjski mestni svet je na oktobrski seji sprejel več dokumentov s področja
športa, in sicer program športa za leto 2013, pravilnik o uporabi športnih
objektov in površin in spremembe pravilnika o sofinanciranju športnih
programov.
kranj – »S programom špor
ta smo sicer zgodnji, vendar
je treba po sprejetju prora
čuna čim prej izvesti javne
razpise,« pravi podžupanja
Nada Mihajlović, ki pokriva
področje družbenih dejav
nosti. Tudi sama nekdaj ak
tivna košarkarica dobro po
zna težave in radosti, s kate
rimi se srečujejo športniki
in športni delavci. V podžu
panski funkciji se trudi po
magati reševati zadeve, kjer
mora svoj del prispevati tudi
občina.
»Regijski večnamenski
športno vadbeni center, ki
bi nadomestil staro in dotra
jano tribuno na atletsko no
gometnem stadionu, je bil
kot prioriteta umeščen v ra
zvojno strategijo Mestne ob
čine Kranj. Že pred tremi
leti so naši predhodniki
kandidirali s tem projektom
na državnem razpisu, na ka
terem naj bi dobili 5 milijo
nov evrov, vendar žal neu
spešno. Projekt smo nato
spremenili, mu znižali pre
dračunsko vrednost za okoli
40 odstotkov in že v mojem
mandatu pridobili tudi
gradbeno dovoljenje. Ven
dar je projekt žal na »čaka
nju« in to zaradi pomanjka
nja finančnih sredstev v
proračunu, zaradi krize in
manj prilivov na prihodkov
ni strani, menjajo pa se tudi
prioritete,« pojasnjuje Mi
hajlovićeva, ki večkrat po
sluša tudi očitke, da je za
športnike v garderobah pre
malo prostora.
»Prepričana sem, da je na
atletskonogometnem stadi

Podžupanja nada
Mihajlović / Foto: Gorazd Kavčič
onu prostorov, ki so name
njeni za nemoteno delova
nje športnih klubov, katerih
dejavnost je vezana na ta
objekt, dovolj. Skupna povr
šina prostorov je po podat
kih Zavoda za šport Kranj
pod glavno tribuno in pod
novo, vzhodno tribuno 740
kvadratnih metrov, kar je za
gotovo dovolj za vse štiri klu
be, enega nogometnega in
tri atletske, ki uporabljajo te
objekte. Potrebno je imeti le
kanček dobre volje, pravil
nik za delitev in uporabo
prostorov, kar je v pristojno
sti Zavoda za šport Kranj in
direktorja, saj oni upravljajo
in skrbijo za športne objek
te,« pravi Mihajlovićeva in
zavrača očitke o vmešavanju
v kranjski šport nje in njene
družine še posebej, če se
ozre nazaj.

»Sem zelo proti vmešava
nju politike v šport. Zato
nisem aktivna v nobenem
klubu, čeprav sem bila pred
časom povabljena. Nespor
no pa je, da je nadzor nad
delom javnega zavoda in
transparentna uporaba jav
nih sredstev v pristojnosti
ustanovitelja. Zato v svetu
zavoda sedijo tudi predstav
niki Mestne občine Kranj in
zato je bil za predsednika
tudi predlagan njen pred
stavnik. Volilni scenarij,
kako ne slediti predlogu in
izpeljati volitve, kot so jih,
pa naj bi bil konspirativno
dogovorjen že eno uro pred
sejo, kar je razvidno iz zapi
snika seje sveta,« pravi Mi
hajlovićeva in dodaja, da si
kot nekdanja športnica želi,
da bi naši športniki, športni
delavci in trenerji delali v
prijaznem in spodbudnem
okolju, saj so prav športniki
naši najboljši ambasadorji
prepoznavnosti in promo
torji Kranja in Slovenije.
»Še posebej je to pomemb
no v času, ko gospodarstvo
zmanjšuje ali celo odpove
duje sodelovanje pri sponzo
riranju športnih društev.
Zadovoljni pa so z letošnjo
sezono športniki z ledom v
dvorani na Zlatem polju.
Tudi pohvalijo se, da vadbe
ne ure na kranjskem ledu
izkoriščajo hokejisti Jesenic,
ker so ostali brez vadbe
doma. Tako jim vsaj malo
pomagajo in vračajo uslugo,
ko so bili v stiski tudi sami
in so se vozili trenirat v Pod
mežaklo,« še dodaja podžu
panja Nada Mihajlović.

dročju. Prav tako bodo pode
lili pet listin o priznanju, ki
jih bodo prejeli: dr. Stanislav Benedik za dobrodel
nost in humanitarno delova
nje, Peter Škerjanc za zaslu
ge pri razvoju gasilstva, za
ščite in reševanja v MOK,
Aleš Paternoster za več kot
40letno delovanje v družbe
no korist, Borut Zatler v
imenu Civilne iniciative
Ogrevanje Planina za uspe
šno delovanje v korist druž
bene skupnosti in PGD
Stražišče za dolgoletno neu
trudno in požrtvovalno delo.
Ob soglasni potrditvi predlo
gov so svetniki nagrajencem
tudi prvič zaploskali, zaslu
žena priznanja pa bodo do
bili ob občinskem prazniku.

Kranj

kazen za popivanje
na javnih površinah
Kranjski mestni svetniki so
na oktobrski seji v drugi
obravnavi sprejeli dopolnjen
odlok o javnem redu, kar
pomeni, da bo popivanje na
javnih krajih odslej lahko
tudi kaznovano. Nekateri
svetniki so sicer opozarjali,
da bodo medobčinski redarji težko ugotavljali, ali nekdo
razgraja zaradi opitosti ali
kakšnega drugega vzroka,
vsekakor pa bodo lahko kaznovali tiste, ki jih bodo pri
dejanju zasačili oziroma ki
jih bodo z alkoholom dobili
na površinah, ki niso določene za popivanje. »Zavedamo se, da bo pri izvajanju
odloka sprva lahko nekaj težav in da redarjem ne bo
vedno lahko oceniti, kako
naj ukrepajo, vendar je nekako treba začeti,« je poudaril kranjski župan Mohor
Bogataj in dodal, da si želijo, da bi zlasti mladi manj
posegali po alkoholu. v. s.

brezplačno
počitniško drsanje
Mestna občina Kranj
vabi vse občane in občanke Kranja na brezplačno drsanje v Ledno
dvorano na Zlato polje.
Drsanje bo potekalo v
času jesenskih šolskih
počitnic, prvič pa bo možno drsati že jutri, v soboto, 27. oktobra, od
16.30 do 18. ure. Prav
tako bo drsanje v soboto,
3. novembra, od 16.30 do
18. ure ter ob nedeljah,
28. oktobra in 4. novembra, od 10. do 11.30. Med
tednom od ponedeljka
do petka bo drsanje možno od 10. do 12. ure. V
četrtek, 1. novembra, bo
dvorana zaprta. V. S.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ
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Občinske novice
Pogovor z županom mestne občine Kranj Mohorjem Bogatajem

Kranjska občina je
energetsko učinkovita

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Mestna občina Kranj je 19. oktobra 2012 v kategoriji mestnih občin prejela priznanje za energetsko
učinkovitost v okviru natečaja En.občina 012 v organizaciji Energetike.net. Nagrado, enoletno uporabo
daljinskega sistema nadzora porabe električne energije, je prispevalo podjetje Schneider Electric.
»Priznanja smo zelo veseli.
Na eni strani je potrditev, da
so naša prizadevanja za prihranke in uvajanje novih tehnologij na področju rabe
energije pravilna ter usmerjena dolgoročno, na drugi strani je spodbuda, da na tako
imenovanih zelenih projektih
delujemo naprej in si prizadevamo za korist vseh občank
in občanov,« je zadovoljen
župan Mohor Bogataj.
V času, ko se vsi ukvarjamo z
varčevanjem in zniževanjem
vsakovrstnih stroškov, je dobra novica, da v mestni občini
Kranj poteka več projektov za
učinkovitejšo rabo energije.
»Zavedamo se cilja, ki ga je
leta 2008 sprejela Evropska
unija na plenarnem zasedanju, da želi leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 odstotkov, energetsko učinkovitosti zvišati za
20 odstotkov in povečati delež obnovljivih energetskih
virov s takratnih 8,5 na 20
odstotkov.
K tem ciljem smo v kranjski
občini aktivno pristopili z vrsto projektov in spodbud in
podpiramo prizadevanja Lokalne energetske agencije
Gorenjske (LEAG) za boljšo
energetsko učinkovitost gorenjske regije.«
Projekt pogodbenega partnerstva s podjetjem Eltec
Petrol, ki bo doprinesel
zmanjšanje stroškov energentov in obnovo infrastrukture v lasti občine, že poteka.
»Sredi oktobra smo v občinski stavbi vzpostavili nov sistem ogrevanja in hlajenja s
centralnim nadzornim sistemom, s čimer pričakujemo
boljši nadzor nad porabo
energentov. Cilj je dobro počutje uporabnikov občinske
stavbe in kakovostno ogrevanje ter hlajenje. Z izbiro koncesionarja pa bo občina
zmanjšala lastni vložek v obnovo,« pojasnjuje župan.
V mestni občini Kranj je bil
na vseh občinskih stavbah
ter krajevnih skupnostih
opravljen ogled objektov ter
ocenjen potencial za postavitev sončnih elektrarn glede na tehnične možnosti.
Obravnavanih je bilo 24
objektov v lasti občine. Za
16 objektov je bilo ugotovljeno, da imajo primerne strehe za postavitev sončne
elektrarne. Osem objektov
je pogojno primernih zaradi
varstva kulturne dediščine
ali drugih vzrokov. Preostali
objekti imajo strehe neprimerne zaradi orientacije in
tehničnih ovir. »Z razpisom
bomo poiskali investitorje,
ki bi na primerne objekte

Župan Mohor Bogataj je nagrado prejel iz rok predstavnika podjetja Schneider Electric
Gorazda Klemenčiča. / Foto: Drago Papler
postavili solarne elektrarne
in pri tem poskrbeli tudi za
izolacijo podstrešij, predvsem na osnovnih šolah.«
Župan omeni še en ukrep:
»Letos bomo razširili tudi
projekt energetskega knjigovodstva, ki že poteka na nekaterih osnovnih šolah in ga
izvaja LEAG. S pridobljenimi podatki iz energetskega
knjigovodstva bodo tako
ustrezne službe pripravile
seznam ukrepov, s katerimi
bomo zmanjšali porabo
energentov.«
Primer dobre prakse je zagotovo obnova kotlovnice
Planina. Gre za javno-zasebno partnerstvo (stanovalci
soseske Planina, civilna iniciativa in Domplan), prenovljena kotlovnica pa je bila
dana v uporabo letos. Soproizvodnja električne energije
v kotlovnici Planine bo v primerjavi s klasično proizvodnjo v termoelektrarni
zmanjšala emisije ogljikovega dioksida kar za 12.000
ton na leto. Stanovalci pa
bodo vse do leta 2021 skupaj
prejeli kar enajst nadomestil
v obliki znižanih stroškov za
ogrevanje.
V sklopu projekta Obnovljivi
viri energije v alpskem prostoru bo na bazenu v Kranju
nameščen nov ogrevalni sistem s toplotnimi črpalkami
in sončnimi kolektorji.
Na območju kranjske občine poteka tudi posodabljanje javne razsvetljave, saj je

bila v letu 2011 občina uspešna na razpisu za sofinanciranje. Nabor svetilk, ki bodo
zamenjane, je bil pripravljen s ciljem, da se zmanjša
poraba električne energije.
Zamenjanih bo 1496 svetilk, ki so vezane na 112 odjemnih mest na celotnem
območju kranjske občine.
»Po zamenjavi je pričakovano znižanje porabe električne energije za javno razsvetljavo za več kot 20 odstotkov,« dodaja župan.
Letošnja investicija v obnovo javne razsvetljave je vredna 530 tisoč evrov. Državna
subvencija znaša 210 tisoč
evrov. Ker letos še ne bodo
zamenjane vse neustrezne
svetilke, se bo menjava svetilk v manjšem obsegu izvajala tudi v letu 2013.
Mestna občina Kranj skupaj
s Komunalo Kranj in izvajalcem Eltec Petrol uvaja tehnično-ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema. Kranjska občina
je prva, ki vzpostavlja napreden sistem upravljanja z vodovodnimi omrežji ter predstavlja zgled in standard na
tem področju v regiji.
Župan Mohor Bogataj:
»Vzpostaviti moramo sistem, ki bo zmanjšal izgube
pod 30 odstotkov. Cilj je tudi,
da strošek dobave pitne vode
ostane na isti ravni ali se celo
zmanjša. Želimo uvajati tehnološko napredne rešitve pri
oskrbi z vodo. Vrednost pro-

jekta je 2,5 milijona evrov, ki
pa se bo financiral iz lastnega doprinosa. Računamo, da
bomo z zmanjšanjem izgub
vode prihranili za stroške investicije.«
Na območju kranjske občine Komunala Kranj upravlja
s 17 sistemi vodovodov oziroma 600 kilometri primarnih in sekundarnih vodov
ter 200 kilometri različnih
priključkov. Za oskrbo z
vodo skrbijo v sedmih občinah, torej za okoli 92 tisoč
občanov.
Med okoljsko pozitivno naravnanimi projekti je tudi
načrtovanje kolesarskih
poti. »Trenutno stanje ni
najbolj zadovoljivo, saj kolesarske poti ne povezujejo
vseh delov Kranja, kot tudi
ni urejenih kolesarskih poti,
ki bi bile povezane s sosednjimi občinami. Ob obnovi
cest se v največji meri trudimo zagotoviti prostor tudi
kolesarjem in te poti navezati na že obstoječe,« razloži
župan.
Uporaba koles dokazano
zmanjšuje onesnaževanje z
izpusti obremenjujočih snovi. Kolesarjenje predstavlja
eno izmed najširših oblik
rekreacije in hkrati omogoča enega od učinkovitih načinov izogibanja prometnim
konicam. »Z ureditvijo kolesarskih poti lahko pričakujemo tudi oblikovanje tematskih kolesarskih turističnih
poti,« zaključuje župan.

Projekt Gorki
se nadaljuje po načrtu
Kranj – »Trenutno imamo
pravnomočna gradbena dovoljenja za naslednje podprojekte, vezane na fekalno
kanalizacijo: Kokrški log,
Partizanska cesta, Zlato polje-sever, Skalica-Ulica Tatjane Odrove (za fekalni kanal in vodovod), Bitnje-Šutna-Žabnica (primarni fekalni kanal in sekundarni fekalni kanal), Huje, Kokrški
breg in Kokrica (za fekalni
kanal in vodovod). Poteka
projektiranje nadgradnje
Centralne čistilne naprave
Kranj, vloga s projektno
gradbeno dokumentacijo bo
nato vložena na upravno
enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predstavitev koncepta čistilne naprave je bila že izvedena in s
strani občine potrjena. Po
zadnjih informacijah z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko
pričakujemo, da bomo odločbo o sofinanciranju gradnje prejeli v kratkem,« pravi
podžupan Bojan Homan.
»V okviru podžupanske
funkcije mi je bila poverjena skrb za projekt gradnje
gorenjske komunalne infrastrukture, ki po vsebini
sodi na področje moje poklicne kvalifikacije, saj sem
po izobrazbi komunalni inženir. Običajno in pričakovano je, da se pri investiciji,
ki jo iz proračunskih sredstev financira občina, poleg
strokovnjakov aktivno angažira tudi nekdo od funkcio-

Podžupan Bojan Homan
/ Foto: Gorazd Kavčič

narjev. Za strokovni del izvedbe projekta tako skrbijo
strokovnjaki z ustreznimi
izkušnjami in znanjem.
Naloženo nalogo opravljam
z vso dolžno odgovornostjo
in skrbnostjo. Projekt se
odvija po načrtih in narejeno je vse za pridobitev
evropskih sredstev sofinanciranja. Hkrati tečejo vsa
pripravljalna dela in pridobljena je že večina gradbenih
dovoljenj,« pojasnjuje Bojan Homan.
Nasproti nekaterim neresničnim informacijam v javnosti še dodaja, da si je izobrazbo pridobil po verificiranih programih na EDC
Kranj in je njegova strokovna usposobljenost lahko
samo v prid projektu Gorki.

Medgeneracijski center pri Blažunu
Kot je znano, je Fundacija Vincenca Drakslerja, katere soustanoviteljica je tudi Mestna občina Kranj, letos začela pripravljati projekt socialnega podjetništva na Gorenjskem in z
njim na razpisu Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva pridobila tudi skoraj tristo tisoč evrov nepovratnih sredstev. Fundacija je že začela urejati delavnice za obnovo rabljenih predmetov, partner v tem
projektu pa je Komunala Kranj. Projekt podpira tudi ustanovitelj fundacije Vincenc Draksler, kot je povedala načelnica
urada za družbene dejavnosti pri MO Kranj Nada Bogataj
Kržan, pa si Vincenc Draksler želi, da se v Kranju vzpostavi
tudi medgeneracijski center, ki ga je pripravljen finančno
podpreti s petsto tisoč švicarskimi franki. Eden od primernih objektov za ureditev medgeneracijskega centra je nekdanja gostilna Blažun, ki je v lasti kranjske občine. V. S.

Ker stavba nekdanje gostilne Blažun propada, naj bi bil v
njej medgeneracijski center. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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Mnenja občinskih svetnikov, aktualno
Skrb za socialno
varnost
ali kako MOK
zapravlja denar

Irena Ahčin,
svetnica N.Si

noč čarovnic
v rovih pod starim Kranjem
Vsako jesen se konec oktobra v
Rove pod starim Kranjem zatečejo
čarovnice. In tako bo tudi letos. V rovih so, ker ne prenašajo dobro dnevne svetlobe, pa tudi med ljudmi se
nočejo kazati. Čarovnica Alja zato,
ker se med ljudmi ne zna lepo obnašati, čarovnik Zmeda pa ima hude
težave z osnovami čaranja in kaj hitro
se enostavna čarovnija spremeni v
čisto polomijo. Vendar se ju ni treba
bati, oba sta dobra čarovnika. Kar pa
ne drži za čarovnico Vilmo ...
Na predstavi otroci izganjajo strah
pred živalmi, se družijo s čarovnicami, se podajo v čarovniški svet
skozi začarano omaro, kjer nato v
laboratoriju pričarajo tudi kamenčke »Ničmenistrah«, se po temnih
delih rovov sprehodijo z lučkami,
na koncu pa jim čarovnica pričara
tudi pravljico.

26. do 29. 10.

Predstava je namenjena otrokom,
starim od štiri do deset let. Priporočamo, da se za predstavo toplo
oblečete. Število obiskovalcev na
predstavo je omejeno. Vstopnice
so v predprodaji v Kranjski hiši po
ceni 5,00 evrov za otroke in 8,00
evrov za odrasle. Rezervacija vstopnic ni možna. Na dan prireditve so
vstopnice na voljo od 16. ure pred
vhodom v rove pod starim Kranjem
na Jelenovem klancu.
Predstave bodo v:

• petek, 26. oktobra,
ob 17., 18. in 19. uri

• soboto, 27. oktobra,
ob 17., 18. in 19. uri

• nedeljo, 28. oktobra,
ob 17., 18. in 19. uri

• ponedeljek, 29. oktobra,
ob 17., 18. in 19. uri

2013 tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj (ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.30,
sreda od 8.00 do 16.30 in petek od
8.00 do 12.30).
Priporočamo, da se vlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na svetovalce s področij družbenih dejavnosti
oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki bodo potekale 5., 6. in 7. novembra 2012 v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, dvorana št.
15/I.
Novost – elektronski razpisi
Razpisi Mestne občine Kranj na področju družbenih dejavnosti za leto
2013 prinašajo novost – elektronsko
obliko prijav.
Prijava na razpise na področjih družbenih dejavnosti v fizični obliki ne bo
več mogoča, razen za Javni razpis za
sofinanciranje programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev.
Izobraževanje, javne inštrukcije za
vse uporabnike – potencialne prijavitelje na elektronske javne razpise

vinska pot
v rovih pod starim Kranjem
Zavod za turizem Kranj letos že peto
leto zapored organizira Vinsko pot v
Rovih pod starim Kranjem. V preteklih štirih letih se je Gorenjcem predstavilo že več kot 65 različnih vinarjev z vseh vinorodnih območij Slovenije. Vinsko pot vsako leto spremljata
tudi pestra kulinarična ponudba in
zabaven spremljevalni program. Dogodek se je izkazal za zelo uspešnega, saj ga je lani obiskalo več kot
2.000 ljubiteljev vinske kapljice.
Zaradi velikega zanimanja letos v rovih pripravljamo tridnevni program in
sicer v petek, 16. novembra, od 15.
do 18. ure, v soboto, 17., in v nedeljo,
18. novembra, od 13. do 18. ure.
Letos se na bo na dogodku predstavilo kar nekaj novih razstavljavcev, nekateri tudi iz tujine. Tudi letos
obiskovalcem ponujamo poleg nosilne vrečke za kozarec tudi mowww.tourism-kranj.si

s področja družbenih dejavnosti za
leto 2013 bo:
- ponedeljek, 5. novembra 2012, ob
16. uri za javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture, za izbor
kulturnih projektov, za izbor kulturnih
projektov s področja manjšinskih
etničnih skupnosti in prireditev na javnih površinah;
- torek, 6. novembra 2012, ob 16. uri
za javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva;
- sreda, 7. novembra 2012, ob 16. uri
za javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladih;
- sreda, 7. novembra 2012, ob 17. uri
za javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.
Vsem bodočim prijaviteljem na razpise želimo uspešno prijavo in izvedbo
projektov in programov.

16. do 18. 11

žnost nakupa nakupovalnih vrečk.
Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši in na prodajnih mestih Eventim po 9 evrov, na dan prireditve pa
bodo po 12 evrov. Vsak obiskovalec
prejme tudi degustacijski kozarec in
nosilno vrečko zanj. Za mlajše od
18 let je vstopnina 3,00 evre.

advent v rovih
pod starim Kranjem

nada bogataj Kržan
načelnica urada za družbene
dejavnosti

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KERANJ

za delo, družino in socialne
zadeve. Kranjska oblast pa je
stvar razumela drugače. Po
stari socialistični navadi je
odprla svojo mošnjo in sklenila, da subvencionira razliko v ceni, ki je nastala zaradi
Svetlikovega zakona. Na oktobrski seji Mestnega sveta
smo svetniki glasovali o predlogu sklepa, da občina pomaga Kranjskim vrtcem in
staršem tako, da za večino
krije razliko med staro in
novo ceno za obdobje od januarja do konca avgusta.
Koalicija je sklep podprla in
občinski proračun obremenila za 27 tisoč evrov. Slabo
delo Pahorjevega ministra
Svetlika bomo torej plačali
občani Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj najavlja javne
razpise za sofinanciranje programov
z vseh področij družbenih dejavnosti: za kulturna društva s področja
ljubiteljske kulture, za izbor kulturnih
projektov, za izbor kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih
skupnosti, za prireditve na javnih
površinah, za programe nevladnih
organizacij na področju socialnega
varstva, za izvajalce letnega programa športa, za projekte s področja
mladih, za programe veteranskih organizacij in za programe upokojenskih društev.
Vsi javni razpisi so objavljeni na spletni
strani www.kranj.si.
Rok za oddajo vlog je 26. novembra
2012.
Razpisno dokumentacijo za vse javne razpise dobijo zainteresirani na
spletni strani Mestne občine Kranj
www.kranj.si, Javni razpisi za 2013
– družbene dejavnosti. Za javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu

Zavod za turizem Kranj tudi letos pripravlja Advent v Kranju, prodajno
razstavo izdelkov, povezanih z adventnim časom. Rovi ponujajo izjemno zanimiv kontrast med tehniško
dediščino, naravo in čarobnostjo
adventnih aranžmajev.
»Advent v Kranju« bo potekal v petek, 23. novembra, in v soboto,
24. novembra, od 16. do 19. ure,
ter v nedeljo, 25. novembra, od 9.
do 12. ure in od 16. do 19. ure.
Kot spremljajoči program za obiskovalce bodo dijaki Biotehniška
centra prikazali obnovo starih adventnih venčkov in novoletnih
aranžmajev. Letošnja novost je, da
bo vsak obiskovalec, ki bo prinesel star adventni venček ali aranžma, prejel določen popust pri nakupu izdelkov iz ponudbe razstavljavcev, če bi se za to odločil. V
nedeljo pa bodo adventne venčke
in praznične aranžmaje znova izdelovali znani Slovenci. Vse izdelane in obnovljene venčke in aranžmaje bomo podarili v dobrodelne
namene.

23. do 25. 11.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KERANJ

Sprememba zakonodaje s
področja predšolskega varstva, pod taktirko prejšnjega
ministra Svetlika, nam je
konec leta 2011 prinesla veliko možnosti, da kaj naredimo narobe. Najpomembnejša je sprememba, da odločbe o višini plačila varstva
predšolskih otrok sedaj izdajajo Centri za socialno
delo, torej državne ustanove
in ne več službe na občini.
Spremembi pristojnosti pa
ni sledila birokracija. Tako
se je zgodilo, da so starši
plačevali vrtce po stari odločbi, to je v bistveno nižjem
znesku, kot ga je določil Svetlikov zakon. Kranjski vrtci
so takrat ugotovili, da se podatki ne ujemajo za vse otroke, ki so vpisani pri njih.
Zapletlo se je za tiste, ki
niso pravočasno, to je decembra 2011, oddali vlog za
subvencijo in so bili zato postavljeni pred dejstvo, da
morajo za nazaj plačati razliko v ceni.
Napako bi po vsej logiki moral poravnati tisti, ki jo je
povzročil, torej Ministrstvo

Javni razpisi na področJu
družbenih deJavnosti za leto 2013

MESTNA OBČINA KRANJ
Urad za okolje in prostor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Številka: 352-3/2012
Datum: 19. 10. 2012

PREDNOSTNI LISTI ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2012
Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi:
– lista A (13 stanovanj) za udeležence, ki glede na dohodek gospodinjstva po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe ali varščine, in
– lista B (2 stanovanji) za udeležence, ki so glede na dohodek gospodinjstva zavezani plačati lastno udeležbo in varščino za dodeljeno stanovanje.

LISTA A

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

MESTO
NA LISTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

PRIIMEK IN IME
/ŠT. VLOGE
Petek Kristina
Murselaj Izabeta
Nikolova Anita
Xhekaj Hysni
Tadić Božana
Likozar Sebastjan
Kalabić Edin
Pašić Fatka
Jambriško Nataša
Mlinar Irena
Ravlič Irena
Starič Marjana
Bešić Firdez
Krničar Andrejka
Presek Brigita
Mehmedović Kada
Ječnik Karin
Jović Suzana
Oblak Anja
Završnik Jure
Vavpot Anja
Demišoski Ejvas
Vomš Katarina
Pašić Elvodina
Petrov Mira Sara
Štrajhar Sabina
Timić Jasharaj Mirjana
Novak Sebastijan
Radončić Admir
Pajić Pavel
Šulc Vanja
Mesarić Drago
Fajfar Krmelj Petra
Deljanin Emir
Purg Zvonka
Tominac Mara
Bajrović Suzana
Penezić Anita
Jovanović Željko
Muminović Majda
Kurbegović Senad
Zorzut Tanja
Vreš Jasna
Kominkoski Maja
Sajovic David
Meglič Dušica
Bilanović Monika
Lipar Petra
Kralj Beti
Draksler Tedy
Babli Snježana
Varmaz Zana
Rosenfeld Jule
Djaković Tatjana
Kurbegović Edina
Gerič Mateja
Karaula Monika
Ovniček Janez
Kesić Maša
Bisaku Robert
Dacar Maja
Erjavec Borut
Gerjolj Romana

ŠT.
TOČK
719
703
645
619
618
612
607
606
604
596
589
587
574
573
572
570
568
567
551
544
544
543
533
533
531
530
530
528
523
521
520
520
519
519
516
515
514
508
508
506
504
501
500
498
495
495
490
490
486
485
482
481
480
478
476
475
475
474
474
473
468
468
466

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Glamočanin Radoslav
Šteković Rada
Čoralić Halid
Pintar Suzana
Kazić Almir
Nazić Ahmet
Barić Dragan
Muzaferović Hamdija
Potočnik Nina
Draksler Ljiljana
Micov Arsen
Dacar Peter
Kregar Branka
Lašič Petra Patricija
Bergant Minka
Kavčič Elizabeta
Gojan Božena
Zener Sandy
Žgajnar Karmen
Stare Ada
Lekše Marjeta
Ukovič Simona
Prodanović Vesna
Čubrlo Tina
Djuretić Mirjana
Praća Milka
Pipp Lučka
Urbič Karla
Koželj Petra
Dobrin Alenka
Kurent Stanislav
Andonoska Zlatka
Miljić Dragana
Sintič Stanić Medina
Bolte Nastija
Marko Angelca
Božič Sanela
Mehani Nexhmi
Mravlje Mojca
Višnjić Željko
Borković Dušan
Begić Ljiljana
Bučan Monika
Bordonček Mark
Suljić Rasema
Kugić Vlado
Sipić Amela
Cecunjanin Jasmina
Galjot Drago
Opaka Marijana
Celar Stane
Globočnik Ana
Suvajčević Tatjana
Smajić Fatima
Vujinović Nedeljko
Škodnik Darinka
Maksimović Svetlana
Lapanja Dragica
Ducanović Božo
Ločniškar Vera
Resnik Marjan
Čerina Vera
Marković Danijela
Rekanović Azra
Tamburić Gordana

463
463
462
461
461
461
460
459
458
456
456
451
451
451
450
449
449
449
448
448
448
446
443
442
441
438
436
435
432
432
431
431
430
430
430
427
427
427
426
426
425
423
422
421
421
420
417
416
416
414
413
413
413
412
412
410
410
409
408
407
406
406
404
404
403

Seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem, je pripravljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, ki
je bil objavljen v Kranjskem glasu dne 30. marca 2012. Upravičenci so razvrščeni na prednostno
listo glede na število doseženih točk, in sicer na podlagi opravljenega točkovanja stanovanjskih,
socialnih razmer in prednostnih kategorij.
Vsak udeleženec razpisa prejme odločbo o uvrstitvi na prednostno listo oziroma sklep o zavrnitvi ali
zavrženju vloge.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Djaković Dušanka
Pirnaver Janko
Mežan Slavka
Čića Đorđe
Kovačević Nevenko
Ninić Đorđe
Vuk Andreja
Jernejšek Hedvika
Cafuta Tatjana
Podjavoršek Andreja
Fortuna Vesna
Dimitrova Snežana
Šinkovec Tadeja
Vučenović Dejan
Ševo Mira
Šuman Dijana
Kovač Drago
Djaković Mara
Tamburić Stojanka
Sejkić Sanda
Kenjar Šefika
Florjančič Katja
Đurković Ademir
Dodić Tomaž
Cupač Tanja
Bešlić Avdo
Golub Irena
Pašić Ibrahim
Kranjec Sonja
Kralj Aleša
Jović Suzana
Miklavčič Katja
Popović Sanja
Nenezić Zorka
Kosi Mirjana
Davidović Ljiljana
Radončić Ibrahim
Velušček Silvester
Kožuh Antonija
Avdić Anel
Brumec Milena
Jovčić Siniša
Tobias Janez
Juhant Anita
Trivić Požun Klemen
Malinović Milenko
Hočevar Dijana
Grašič Andrej
Vuković Dragica
Gajin Slavica
Kuralt Gašper
Gracar Metka
Kovačević Konstantin
Muharemović Šerifa
Prevodnik Klavdija
Bajrović Mahija
Cerić Armina
Makarić Nada
Rajhard Erika
Manfreda Slavko
Bukovnik Barbara
Bertoncelj Klavdija
Suljanović Feriz
Našić Đula
Punčec Gordana

403
402
401
401
401
400
400
400
395
394
393
392
392
389
386
385
384
383
383
382
381
380
380
379
378
378
378
377
375
375
375
373
372
371
371
370
368
368
367
366
365
364
364
364
363
363
357
355
354
354
350
349
348
348
346
345
344
344
343
339
338
338
336
336
335

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Mihajlović Radmila
Jagodić Daniela
Alić Zana
Gutić Anes
Kondić Daniela
Četić Gordana
Škodlar Roman
Heldić Eldin
Jović Jagoda
Lovrić Danijela
Gracar Majerle Suzana
Krstev Ljupčo
Mirt Sabina
Derling Nuša
Đorđević Saša
Gočaj Mergim
Kaštrun Bojan
Udir Esma
Kostadinov Dejan
Ninić Marija
Hudorovac Monja
Vukotić Ljiljana
Potočnik Domen
Martey Špela
Kejžar Jernej
Belec Milan
Pavlin Nataša
Babić Marija
Jakara Anka
Ajdinović Tehvida Sara
Kos Stojko
Puzin Goran
Kodele Boštjan
352-57/2012
Polutranko Miroslav
Majkić Dijana
Gvero Rabina
Gorenc Robert
Kralj Klavdija
Dragoljić Miro
Ajdinović Zemira
Marjanović Snježana
Rošić (Beganović) Admira
Djogić Denis
Stanković Ana
Gajser Dominik
Borovnica Ignac

335
334
334
329
329
328
328
328
325
325
325
322
321
321
316
314
311
309
305
303
303
301
300
296
293
292
291
291
287
284
281
279
273
272
269
260
256
255
255
254
254
248
242
225
222
218
201

LISTA B
MESTO PRIIMEK IN IME
NA LISTI

ŠT.
TOČK

1

Hirci Jana

400

2

Markelj Metod

386

3

Vučenović Mira

373

4

Penezić Vera

348

5

Halilović Azra

343

6

Šerifović Ariana

336

7

Dvanajščak Zvonko

328

8

Čekić Alisa

324

9

Mrđenović Borjana

322

10

Lavička Janja

297

11

Koleski Danijela

281

12

Čamdžić Roman

280

13

Ignjić Radomir

280

Udeleženec razpisa lahko v primeru nestrinjanja poda pritožbo na župana Mestne občine Kranj v
roku 15 dni od vročitve.
Po rešitvi pritožb bo pripravljena dokončna prednostna lista, ki bo objavljena predvidoma v mesecu
decembru v Kranjskem glasu.
Mestna občina Kranj bo v najem oddala okvirno 15 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem
oddana v najem predvidoma v letih 2013 in 2014, postopoma glede na to, kako se bodo sproščala.
Boštjan Gradišar, univ. dipl. ing. arh.
NAČELNIK URADA ZA OKOLJE IN PROSTOR
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Aktualno
Prejeli smo
Spoštovani Viljem
Leban, direktor
Mestne knjižnice
Kranj
Zahvaljujem se vam za pojasnila, ki jih je, kot odgovor na
moje pismo bralcev v julijski
številki, objavil Kranjski glas v
svoji septembrski številki.
1. Veseli me, da se strinjate, da
so ravnilca še vedno uporaben
pripomoček, s katerim se lahko preprečuje ali vsaj omejuje
napačno vstavljanje knjig na
police. Zelo me tudi veseli, če
se v tem letu še ni »izgubila«
niti ena knjiga, da jo torej nihče od obiskovalcev MKK še ni
tako »založil«, da je sedaj
med pogrešanimi. V to sicer
malce dvomim, toda če je
tako, toliko bolje. Ravnilca pa
bi vendarle lahko bila prosto
dosegljiva, ne da bi za to bilo
potrebno še posebej prositi informatorje, kajti njihova uporaba bi morala biti povsem
samoumevna, kot že nekaj
desetletij pred tem. (Če se jih v
zadnjem letu zaradi njihove
odsotnosti obiskovalci niso že
povsem odvadili). Predlagam,
da se obiskovalce vsekakor
vnovič malce pouči, zakaj je
njihova uporaba zaželena,
ravnilca pa postavi na vsem
dosegljiva mesta po vsej MKK.
2. Glede obvestil zasebnih podjetij v prostorih MKK bom
zgolj ponovil, da prostori javnih ustanov, torej tudi MKK,
ne bi smeli biti namenjeni
oglaševanju storitev/izdelkov
zasebnega kapitala, tovrstna
»javno-zasebna-partnerstva«
gredo namreč na dolgi rok
praviloma vedno v škodo interesov »javnega« (Immanuel
Wallerstein, Naomi Klein ¼
itd). Če neka javna ustanova
svojega »poslanstva« ne zmore v celoti izpolnjevati zgolj z
javnimi sredstvi, potem je verjetno nekaj narobe ali z definicijo/obsegom omenjenega »poslanstva« ali pa s samim načinom financiranja. Zasebni
kapital pa z veseljem vskoči
povsod tja, kjer lahko s čim
manjšimi vložki doseže čim
večji krog ciljnih odjemalcev,
za kar je MKK nadvse primerna tarča. Če torej javno dodeljena sredstva ne zadoščajo za
normalno delovanje MKK,
potem bi seveda vi kot njen direktor prvi morali javnost obvestiti o tem. Če pa gre v vašem primeru za to, da želite
obiskovalcem MKK ponuditi
»še nekaj več« in za to nujno
potrebujete sredstva zasebnega
kapitala, potem pa je to, vsaj
po mojem mnenju, problematično, kajti javna knjižnica
naj bi najprej izpolnjevala
svoje osnovno »poslanstvo«.
Javne institucije svojih obiskovalk in obiskovalcev že po defi-

niciji ne bi smele nagovarjati
kot potrošnike storitev zasebnega kapitala, saj tja ne prihajajo kot potrošniki njihovih
storitev, pač pa kot potrošniki
storitev javne institucije! (Predlagam, da zasebnemu kapitalu ponudite sodelovanje, v
katerem bo podaril storitve/
sredstva, ne da bi mu za to
dovolili, da prostore javne
MKK zlorablja za svoje zasebne interese).
3. Z vašim mnenjem, da je sedaj, po ukinitvi »časopisnega
oddelka« dostopnost do serijskih publikacij bistveno boljša,
se nikakor ne strinjam. Naj
ponovim: vsaj zame, verjamem pa, da tudi za mnoge
nekdanje obiskovalce in obiskovalke knjižnice, je povsem
nerazumljiva ukinitev nekdanjega »časopisnega oddelka«,
ki je pred zaprtjem deloval v
zgornjih prostorih tedanjega
»študijskega oddelka«. Tu je
bilo na enem mestu mogoče, s
pomočjo marljivih bibliotekark, hitro dobiti najrazličnejše publikacije in članke, za več
desetletij nazaj, ki s(m)o jih
obiskovalci potrebovali predvsem za svoje študijske ali kakršnekoli druge (zlasti raziskovalne) namene. Sedaj, vsaj
po mojem vedenju, v kranjski
javni knjižnici ni mogoče na
enem mestu dobiti denimo nekega izvoda/letnika časopisa,
revije ali kake druge periodike
iz denimo let 1988, 1967 in
1991 za denimo 5-6 različnih
področij. Z ukinitvijo starega
časopisnega oddelka se je ukinila ali vsaj zelo okrnila možnost spodobnega raziskovalnega dela s pomočjo starejših
periodičnih publikacij, kar bi
sodobna javna knjižnica vsekakor morala omogočati! To,
kar danes ponuja MKK v smislu raziskovalnega dela s pomočjo starejših tiskanih izdaj,
je neprimerljivo s tistim, kar je
desetletja pred tem ponujala
ukinjena čitalnica! (Ali pa se
motim in je mogoče, denimo v
četrt ure, kot v prejšnjih desetletjih, na bralno mizo še vedno
prejeti zahtevano periodiko iz
vseh področij in arhiviranih
letnikov?)
Nenavadno je, da se v tako obsežnem prostorju nove knjižnice ni našlo nekaj prostora
za študijski/raziskovalni (in
ne zgolj bralni) oddelek, ki ga
je v preteklih desetletjih potrebovalo ogromno ljudi. V prejšnjem desetletju sem skorajda
tedensko obiskoval ukinjeni
časopisni oddelek in obisk je
bil tedaj zagotovo veliko višji
od tistega, ki ga omenjate.
Sprašujem, pravzaprav pozivam vodstvo MKK, da vnovič
pretehta ukinitev »časopisnega oddelka« in mu v najkrajšem času poišče ustrezen prostor. Zakaj ukinjati nekaj, kar
je odlično delovalo desetletja in
bi lahko tako delovalo še naprej?
Miro Samardžija

Učna pot po besniškem krasu
Na kranjskem podeželju smo dobili prvo učno pot Besnica Rovnik–slap Šum, ki jo boste prehodili v
slabih dveh urah, vmes pa postali ob številnih naravnih znamenitostih. Morda srečate tudi maskoto,
besniškega Rokovnača.
Suzana P. Kovačič
Zgornja Besnica – Učna pot
je dolga 3,4 kilometra, na
njej boste premagali 230 metrov višinske razlike. Učna
pot Besnica Rovnik-slap
Šum vodi čez hrib Rovnik, ki
je nekakšen kraški osamelec
nad Zgornjo Besnico. Zaradi
številnih kraških pojavov ga
nekateri imenujejo tudi besniški kras. Učno pot so uradno odprli v soboto, župan
MO Kranj Mohor Bogataj je
povedal, da sta projektna dokumentacija in ureditev poti
stala približno 31 tisoč evrov,
sofinancirana bo s pomočjo
Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja s
sredstvi Leader v višini 13 tisoč evrov.
Začetek poti je dobro označen z veliko informativno
tablo v Zgornji Besnici na
koncu naselja Nova vas, avto
lahko parkirate v bližini.
Kako je prišlo do nastanka
učne poti, je pojasnil vodja
kranjske Krajevne enote Zavoda za gozdove Martin
Umek, ki je pripravil projektno dokumentacijo: »Pred
sedmimi leti, ko sem bil še
revirni gozdar, sem opazil

Začetek poti je dobro označen z veliko informativno tablo v
Zgornji Besnici na koncu naselja Nova vas. / Foto: Tina Dokl
veliko posebnosti na tem območju; samo območje Rovnika je pod zaščito Nature
2000, predvsem zaradi svojega kraškega sveta. Pokazala se je potreba po usmerjanju sprehajalcev po tem raznolikem gozdu in tudi po
izobraževanju sprehajalcev.
Na posebnosti ob poti opozarjamo z označevalnimi tablicami. Pot je krožna, izognili pa smo se odsekom, ki
so potencialno nevarni za
šolsko mladino. Upam, da
bodo obiskovalci učno pot

vzeli za svojo, predvsem pa
domačini, kajti če pot ne živi
z lokalno skupnostjo, nima
svojega pomena.« Obiskovalci učne poti se gibajo na
lastno odgovornost, Martin
Umek je še poudaril: »Spoštujte naravo, ljudje smo v
njej samo obiskovalci.«
Poleg tega, da boste spoznali bogastvo gozda, se vam na
delu poti odpre razgled vse
od Radovljice do Zaloga pri
Komendi. Pogled se ustavi
na Karavankah s svojim velikanom, Stolom, in seže na

zahodni del Kamniško–Savinjskih Alp, kjer kraljuje
Storžič. Posebnost sta Bidovčeva luknja in Podskokarjeva jama, ki sta zavarovani kot naravni vrednoti
državnega pomena. Ena od
znamenitosti je tudi slap
Šum, ki je eden večjih potočnih drsečih slapov v Sloveniji; do slapa boste hodili
približno petnajst minut, ta
del poti pa ni primeren za
predšolske otroke.
Še najbolje je, da se kar odločite za jesenski sprehod. V
oporo na učni poti vam bo
zloženka, ki jo dobite na Zavodu za turizem Kranj,
kranjski občini in v Krajevni
skupnosti Besnica, za orientacijo na poti so postavili
tudi stebričke s smerokazi.
Besedilo za zloženko so pripravili na kranjski območni
enoti Zavoda za gozdove, izdala jo je MO Kranj, fotografije so prispevali Martin
Umek, Tomaž Sedej in besniški Rokovnači. Župan se
je ob odprtju zahvalil tudi
izvajalcem del, lastnikom
gozdov, ki so soglašali s postavitvijo opreme, skratka
vsem, ki so prispevali k
temu, da je pot zaživela.
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Zanimivosti

Kdor praznuje, ta spoštuje
Ob prazniku Krajevne skupnosti Primskovo se je zvrstilo več dogodkov, osrednja prireditev Leto je
zraslo je bila v Domu krajanov.

Vilma Stanovnik

leta 2002, investicija pa je stala okoli 90 tisoč evrov. Most
je bil doslej trikrat prebarvan
z zaščitnim premazom za les,
in sicer v letih 2006, 2009 in
2011. Čeprav naj bi bil les
ustrezne kakovosti, je začel
trohneti na stikih nosilnih
konstrukcij. Mestna občina
Kranj bo pripravila načrt sanacije, da bodo sanacijska
dela na mostu stekla čim prej
že v prihodnjem letu.

Pevski zbor OŠ Simona Jenka Kranj – Podružnična šola Primskovo in voditeljica Andreja
Stare / Foto: Tina Dokl
občinstvo navdušila s spletom Plačani ples. Prireditev
je vodila akademska igralka
Andreja Stare, ki je skupaj s
članico Sveta Krajevne skupnosti Primskovo Alenko

Novi urniki
rednega odvoza
odpadkov
V času od novembra 2012 do aprila
2013 bomo biološke odpadke odvažali
vsak drugi teden. Na dom ste prejeli nov
urnik odvoza odpadkov. Shranite ga, naj
vam bo v pomoč. Na naši spletni strani
www.krlocuj.me lahko v vsakem trenutku
preverite, katere odpadke Komunala
Kranj odvaža v tekočem tednu.
Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem obdobju ne zmanjšajo, se lahko odločite za začasni najem
večjega oz. dodatnega zabojnika za biološke odpadke. To lahko storite osebno
pri blagajni na sedežu našega podjetja,
na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, v
času uradnih ur (ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 14. uro, sreda med 8. in 17.
uro, petek od 8. do 12. ure), po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.
si (navedite ime in priimek ter naslov plačnika položnice za komunalne storitve, telefonsko številko, volumen zabojnika) ali
na telefonski številki 04/28 11 305 zahtevajte zahtevek za menjavo zabojnika,
ki vam ga po pošti pošljemo v podpis.
Zabojnik brezplačno dostavimo.
Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih vaše naročilo posredujete upravniku
vašega objekta.
Skladno z urniki bo redni odvoz
odpadkov nemoteno potekal
tudi na dan reformacije in dan
spomina na mrtve.

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

Znova: Zaprt most
v kanjonu Kokre
Leseni most v kanjonu reke
Kokre je iz varnostnih razlogov do izvedbe sanacije zaprt
in ga ni dovoljeno uporabljati
za nobeno vrsto prometa. Pri
strokovnem pregledu mostu
v Kanjonu Kokre so namreč
ugotovili, da most ni dovolj
varen za prehod, zato so se
konec avgusta odločili, da ga
zaprejo. Most je bil zgrajen

Suzana P. Kovačič
Kranj – Številne obiskovalce
v Domu krajanov na Primskovem je prejšnji petek gostila narava v vseh svojih odtenkih, saj so osrednjo prireditev poimenovali Leto je
zraslo. Nastopajoči so pokazali, kako diši pomlad, kako
zveni zima, kako pleše poletje in kakšnega okusa je jesen. Ubrano so zapeli pevke
in pevci Komornega zbora
De profundis, zimzeleno
Dan ljubezni pa so skupaj
zapeli Mešani pevski zbor
Musica Viva in pevski zbor
Osnovne šole Simona Jenka
– Podružnične šole Primskovo in pokazali, kako lepo
se lahko tudi v pesmi prepleteta mladost in zrelost.
Učenke in učenci vseh razredov podružnične šole so z
otroško igrivostjo in navdušenostjo recitirali pesmi iz
pesniške zbirke Bine Štampe Žmavc Kako raste leto.
Akademska folklorna skupina Ozara ima obetavno mladinsko skupino, ki je tokrat

Opravičilo

Slatenšek tudi pripravila
idejno zasnovo zanjo. Obiskovalci so že pred prireditvijo lahko okusili prvo sladkobo zlatega mošta, po prireditvi pa tudi pečen kostanj.

Najmlajši nastopajoči so polni lepih vtisov odšli domov,
odrasli nastopajoči in obiskovalci pa so dobili povabilo
na večerni ples v družbi ansambla Veseli svatje.

Preprečimo onesnaženje zabojnika
za biološke odpadke
Za zmanjšanje onesnaženja zabojnika
za biološke odpadke po novem ponujamo biorazgradljive vreče prostornine
120 in 240 litrov. Cena 120-litrske vreče
(primerne za 80- in 120-litrske zabojnike)
je 0,90 evra. Cena 240-litrske vreče (primerne za 240-litrske zabojnike) pa 1,10
evra. Vreče niso namenjene odlaganju
bioloških odpadkov poleg zabojnikov,
pač pa zaščiti notranjosti zabojnika. Odlaganje bioloških odpadkov v navadnih
plastičnih vrečkah je prepovedano!
Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike za biološke odpadke moramo
paziti, da jih nikoli ne odložimo v plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo
nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabiti moramo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Biološke odpadke lahko
odložimo tudi zavite v časopisni papir
ali v papirnati vrečki.
Odsvetujemo neposredno odlaganje
bioloških odpadkov
v zabojnike za biološke odpadke. V
času nizkih temperatur
ti odpadki zmrznejo in se
sprimejo z zabojnikom,
kar posledično predstavlja
velike težave pri praznjenju. V poletnih mesecih pa z
neposrednim odlaganjem
bioloških odpadkov bolj
onesnažimo zabojnik in
ustvarimo pogoje za pojav
smradu in črvov.

Dodatno ponujamo tudi izdelke za lažje
ločevanje odpadkov:
 paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk,
prostornine 7 litrov) po ceni 2 evra
Z uporabo manjših biorazgradljivih vrečk
je zbiranje bioloških odpadkov bolj higienično, posoda, v kateri zbirate biološke
odpadke v gospodinjstvu, ostane čista in
brez neprijetnih vonjav. In kar je najpomembneje: tako odložene biološke odpadke bomo lahko predelali.
 manjšo posodo s pokrovom za zbiranje
bioloških odpadkov po ceni 2 evra
Posoda je primerna za postavitev pod
korito v kuhinji.
 zložljivo ali fiksno stiskalnico za plastenke in pločevinke po ceni 6 oz. 10
evrov
S pomočjo stiskalnice boste zmanjšali volumen embalaže pred odlaganjem in s tem prihranili
na prostoru v zabojniku za odpadno embalažo. Cena zložljive ročne stiskalnice
znaša 6 evrov, cena
fiksne ročne stiskalnice pa 10 evrov.

Po pomoti smo septembra objavili napačno sliko mostu v
kanjonu Kokre, saj je bil namesto lesenega na sliki tako
imenovani vojaški most. Tokrat objavljamo pravo sliko,
bralcem pa se za napako opravičujemo. / Foto: Gorazd Kavčič

Komemoracije

ob dnevu spomina
na mrtve
na Mestnem pokopališču Kranj
in na pokopališču v Bitnjah:
Dne 26. oktobra 2012 ob 16. uri
pri spomeniku padlim borcem NOB na
Mestnem pokopališču Kranj (Zveza združenj
borcev NOB)
Dne 1. novembra 2012 ob 14.30
pri križu na starem delu Mestnega pokopališča
Kranj (pod vodstvom gospoda dekana
Vinka Podbevška)
Dne 1. novembra 2012 ob 15. uri pri križu
na pokopališču Bitnje (pod vodstvom župnika
gospoda Bojana Likarja)

Izdelke lahko kupite na
sedežu našega podjetja na
Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, in sicer ob ponedeljkih,
torkih in četrtkih med 8. in
14. uro, ob sredah med 8.
in 17. uro in ob petkih med 8.
in 12. uro.

Čisto je lepo.

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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Od kod diši

Kdo še hodi v gostilne?

Martinove dobrote
V času okoli Martina sicer največ pogovorov
poteka o vinu in vinski letini, vsi pa dobro vemo,
da je vinu samemu v želodcu hitro dolgčas.

»Časi službenih naročilnic so minili, zato so tudi časi dobrih gostiln minili.« Tak je bil odgovor
znanega gostilničarja, ki je leta in leta ponujal zelo drage menije.

pimo in na drobno nareže
mo, prav tako pa je nadev
okusen, če mu dodamo ku
han ali pečen kostanj. Na
mesto kostanjev nekateri
dodajo suho sadje in rozine.
Dodamo še majaron ali ori
gano, drobtine in vse skupaj
zmešamo. Z nadevom nato
napolnimo odprtino živali
in jo zašijemo. V pekač zlije
mo vročo vodo, na mrežo
nad vodo damo raco oziro
ma gos in pri 200 stopinjah
pečemo vsaj uro in pol.
Vmes raco obračamo in po
livamo z vodo iz pekača, ko
dobi lepo rjavkasto barvo, jo
polijemo še s pivom. Pečeno
raco serviramo. Navadno
zraven ponudimo zelje in
mlince, lahko pa seveda tudi
krompir. Tekočino iz pekača
lahko ponudimo zraven.
Če imate raje piščančje
meso, lahko podobno napol
nite tudi piščanca ali pura
na, če ne jeste mesa, pa se
za martinovo lahko poslad
kate zgolj s kostanjem, mo
štom ali mladim vinom. Da
bo le družba dobra!

Do praznika svetega Martina
sta še natanko dva tedna, še
pred pokušanjem mladega
vina pa niso čisto brez skrbi
tudi gospodinje, saj si ob tra
dicionalnih dobrotah, kot sta
pečena raca ali gos z mlinci
ter rdečim zeljem, želijo po
nuditi tudi kaj posebnega.
Številne se odločajo za različ
ne kostanjeve dobrote, gur
mani so prepričani, da k vinu
vedno brez skrbi lahko ponu
dimo različne sire in suho
mesnate dobrote.
Zadnja leta lahko marsikak
šno tradicionalno ali pa
novo zanimivo jed pokusi
mo v gostilnah, vendar pa
na Martinovo nikakor ne gre
brez race ali gosi. Za pripra
vo je najbolje, če je raca (ali
gos) težka več kot dva kilo
grama, če je le mogoče, pa
jo pripravimo že dan pred
peko. Z vseh strani jo popo
pramo in nasolimo ter čez
noč pustimo v hladilniku.
Za nadev pripravimo čim
bolj kisla jabolka, ki jih olu

Miroslav Cvjetičanin
Pogled okoli gostilne in v
njeno notranjost je vlekel na
sum, da dezinficirajo objekt
oz. da je najmanj letna in
ventura ali kak zelo pomem
ben praznik, ko se res ne
spodobi imeti odprtih vrat.
»Nič od tega. Dobre gostilne
ne gredo več tako, kot so ne
koč. Kriza je,« je nadaljeval
z odgovori, medtem ko je na
praznem parkirišču ravno
parkiral avtomobil visokega
cenovnega razreda črne bar
ve. »So pa tudi izjeme, ki se
ne dajo krizi oz. je ne čuti
jo,« je z vidnim nasmeškom
pospremil par iz črnega av
tomobila v gostilno.
Hrana je bila in vse bolj po
staja edini pravi statusni
simbol človeka. Pozabite na
drage počitnice, avtomobile,
vile in krznene plašče, ki so
že zdavnaj zgubili ta laskav
naslov. Hrana. In kjer je
hrana, so tudi gostilne. Ne
razumite narobe, danes ni
več vreden tisti, ki se hrani s

Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

življenjskega galopa pozabi
li, da še vedno potrebujemo
dobro in kakovostno hrano.
Gostilne pa so pozabile na
svoj namen in na svoje ime.
Niso krive same, krivi smo
mi, ki smo jih nehali obisko
vati. Imena gostilna si ne
zasluži vsaka gostilna, ven
dar je zdaj čas, da se spet
spomnimo, katera je tega
imena vredna. Gostilničarji
naj nikar ne pozabijo, da
niso samo hoteli tisti, ki kro
jijo ponudbo statusnega

samo dobro, kvalitetno in s
tem drago hrano. Danes ni
več vreden tisti, ki vrže proč
vsak dan pol kosila in s tem
pokaže sosedom, da hrana
še vedno ni problem v njiho
vem domu. Hrano kot statu
sni simbol sprejmite na na
čin, da imate še vedno obču
tek kulturnega uživanja te
osnovne človeške dobrine,
povezane z osnovnim člove
kovim načinom preživetja.
Brez hrane ne gre, vendar
smo v ritmu vsakdanjega

simbola. V naših malih go
renjskih gostilnah je lahko
postrežba odlična, edinstve
na, dostikrat boljša in skrb
nejša kot v velikih mestnih
hotelih. Pravi gostilničarji
vam ne bodo stregli, temveč
vas bodo sprejeli in gostili.
V tem je razlika. Mi, ki pa
smo že pozabili na dobro
hrano, se moramo spomniti
nase in ne na svoje razvade,
temveč na osnovno kulturo
prehranjevanja, ki seveda
občasno zajame tudi gostil
niško ponudbo. Obisk go
stilne z vidika prehranjeva
nja je tesno povezan z dru
žabnim dogodkom in nada
ljevanjem ene od prvotnih
človekovih najljubših opra
vil oz. dejanj. V gostilno se
ne gre pit, ampak gostit,
pravim, in preden postavim
piko, je dobro povedati, da
bodo gostilne obstale, če
bodo spet postale gostilne v
pravem pomenu besede.
Ljudje bomo spet hodili v
gostilne, če bodo take, kot so
nekdaj že bile.

Tonetovi
četrtki
v gostilni
Arvaj

Gostilna Pr´Bizjak
GosTIlna Z dUŠo

Zg. Bela 20, 4205 Preddvor
t: 04 2555 600, www.gostilnabizjak.si
Število prostorov: 4
Kapaciteta: do 20, do 50, do 60 in do 100 oseb

Kaj nudimo:
 izbrani meniji za prednovoletna
kosila oz. večerje

Ob vznožju
mogočnega
Storžiča, stran
od mestnega
vrveža, sredi
majhne
vasice
Zgornja Bela,
stoji gostilna
Pr˙ Bizjak,
gostilna z več
kot 200-letno
tradicijo.

 tradicionalne domače jedi
z modernim pridihom
 velika izbira vegetarijanskih jedi
 domači kruh (čebulni s pršutom,
teranov s figami, rožičev z orehi …)

GOStilNa arVaJ, KaJUHOVa 2, KraNJ
Delovni čas: vsak dan od 8. do 23. ure;
ob nedeljah od 9. do 16. ure

 letna terasa s pogledom
na"zeleno morje"
(park za civilne poroke, sprejeme
ob obletnicah …)
 brezplačna živa glasba
 prenočišča v bližini
(brezplačen prevoz)

Gostilno arvaj ob Kokrškem mostu v Kranju poznamo predvsem po kraljici kranjskih klobas. Nova pridobitev gostilne
pa je žar na oglje, ki stoji v prostorih pokrite terase. Dobrote
z žara so na voljo v popoldanskem času. Posebej zanimivi pa
so četrtkovi dopoldnevi, ko za žarom gospodar tone uživa
pri peki in vam pripravi slastne dobrote z žara že za malico.
Četrtkovo malico so tako poimenovali gurmanska malica.

KitajsKa restavracija
Zlata ribica
vabi, da jo obiščete
v britofu pri Kranju.

Že desetletja smo poznani
po svoji odlični domači kuhinji
(malice, kosila, ponudba hrane
po naročilu), ob kateri vam
ponudimo tudi dobro kapljico
odprtega domačega vina.
V zimski sezoni vam nudimo
domače kmečke jedi.
Imamo prostor za večje skupine
(obletnice, poroke, ...).

Iz naše ponudbe ...

Razvoz pic v cerkljanski občini.

Zhang d.o.o., Reteče 12, Škofja Loka

Martinovanje
s skupino
TRIo pRoJekT
v soboto,
10. 11. 2012

ARVAJ ANTON s.p. - MESARIJA, BRITOF 25, KRANJ

 domače sladice
 sedem vrst vrhunskih odprtih vin

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

Girice 3,70 eUR
oslič 3,70 eUR
sardelice 3,70 eUR
kalamari 3,70 eUR

Školjke 5,90 eUR
Tris 4,70 eUR
duo 4,70 eUR
lignji na žaru 4,70 eUR
krompirjeva solata 1 eUR
kruh 0,30 eUR

Za odlIčne In sVeŽe RIbe poskRbI delmaR IZ IZole
Naročila po telefonu: 04 20 21 373
Delovni čas od: pon. do sob. od 7.00 do 15.00 ure

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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Zanimivosti, od kod diši

V mestu skrbijo za urejenost

Tudi starejšim računalniki
niso neznanka

Pri Turističnem društvu Kranj so tudi letos izbirali najlepše izložbe in najlepša pročelja v starem mestnem
jedru ter simbolično nagradili tiste, ki se trudijo, da kljub gradnji mesto vendarle ohranja svoj čar.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik
Kranj – Podelitev pohval in
priznanj za najlepše izložbe
in pročelja v starem mes
tnem jedru Kranja je prej
šnji teden potekala že dva
najstič. »Pri nas geslo, ki
pravi, da je manj lahko tudi
več, pomeni, da je trenutno
mestno jedro zaradi velikih
rekonstrukcij res v težavah,
ko bo to urejeno, pa bodo v
mestu boljši pogoji za vse.
To pomeni, da bo več po
slovnih možnosti, s tem pa
bodo tudi boljši pogoji za
obiskovalce in turiste,« je ob
podelitvi letošnjih priznanj
in pohval poudaril predse
dnik Turističnega društva
Kranj Andrej Tavčar.
S projektom izbiranja naj
lepših izložb in pročelij so
želeli tako stanovalce kot tr
govce in vse druge spodbu
diti, da skrbijo za urejenost
mesta. Naleteli so na dober
odziv. Pri ocenjevanju iz
ložb so upoštevali predvsem
urejenost, zanimivost in pri

Kranj – Evropska komisija je
letošnje leto razglasila za
evropsko leto aktivnega sta
ranja in medgeneracijske
solidarnosti in v tem duhu
je po vsej Sloveniji prejšnji
teden potekalo računalniško
opismenjevanje starejše po
pulacije. Mladi prostovoljci
so na brezplačnih delavni
cah predstavnike starejše
generacije navduševali nad
uporabo računalnika in in
terneta.
Tako imenovani projekt
simbioz@ pa ni nov, saj so
ga uspešno pripravili že
lani, prav veliko zanimanje
zanj pa je bila za organiza
torje spodbuda za njegovo

nadaljevanje. Projekt na
mreč stremi k širjenju in
dvigu računalniške pisme
nosti starejših. Drugič po
vrsti se vanj vključuje tudi
Mestna knjižnica Kranj. Or
ganizator projekta je bil si
cer Zavod Ypsilon, v knji
žnici pa so ga pripravili v
sodelovanju s podjetjem
»IPIS,
računalniška
usposabljanja«.
Med potekom projekta je
udeležence v Mestni knji
žnici Kranj obiskal tudi žu
pan Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, med tistimi,
ki so spregovorili o pomenu
računalniškega znanja, je
bil tudi predsednik Držav
nega sveta Republike Slove
nije Blaž Kavčič.

Letošnji nagrajenci s priznanji in pohvalami za najlepše izložbe in pročelja, ki jim jih je na
priložnostni slovesnosti v renesančni dvorani Mestne hiše izročil predsednik Turističnega
društva Kranj Andrej Tavčar. I Foto: Tina Dokl
Priznanje za tretje mesto je
osvojil Modni salon Špica,
za drugo mesto Frizerski
studio Maja, naj izložba
2012 pa je izložba Rogaške v
Poslovnem centru Prešeren.
Med pročelji sta pohvali do
bili pročelji hiš Mežnarič –

vlačnost izložb, pri ocenje
vanju pročelij pa je bila po
membna tako fasada kot
urejenost oken, vrat, pa tudi
barve in okolica. Tako sta po
hvali za lepo urejeni izložbi
prejela antikvariat Cunjak in
Mladinska knjiga – trgovina.

Koroška cesta 59, Kranj

Šivic in Gostič – Pregrad.
Priznanje za tretje mesto je
dobilo pročelje stavbe slašči
čarne Central cafe Kranj, za
drugo mesto pročelje s cve
tličarno Art, naj pročelje
2012 pa ima Actum Hotel
Kranj.

Najs d. o. o., Breg ob Savi 91, Mavčiče

Tel.: 04/236 13 00

ŠTUDENTSKI BONI
Za vas smo odprti vse dni v letu,
tudi 31. 10., 1. 11., 31. 12. do 17. ure in 1. 1. od 12. ure.

Mateja Stare - Hribar, s.p., Koroška c. 59, Kranj

PONUDBA HRANE:
odlične pice iz krušne peči
kruhki različnih okusov
tortelini, špageti, lazanje
mesne solate
zrezki v omakah

V Mestni knjižnici Kranj se je udeležencem programa
simbioz@ v računalniški učilnici pridružil tudi predsednik
Državnega sveta RS Blaž Kavčič. I Foto: Gorazd Kavčič

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

Martinovanje bo 9. 11. in 10. 11. – sprejemamo naročila.
Sprejemamo tudi rezervacije za novoletne zabave, lahko zakupite
celotno restavracijo, uredimo vam toplo-hladni bife.

SPREJEMAMO REZERVACIJE ZA RAZNA PRAZNOVANJA
IGRALA ZA OTROKE VELIKO PARKIRIŠČE

Delovni čas
Od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure
sobote od 8. do 22. ure, nedelje in prazniki od 10. do 20. ure

ODPRTO: VSAK DAN od 11.00 do 23.00 ure. Vljudno vabljeni!

KRANJSKA GOSTILNICA
Grega Herlec, s. p.
Planina 3, 4000 Kranj
VAS VABI NA:
MARTINOVANJE dne 10. 11. ter 17. 11.
(Martinov meni že od 8 EUR)

Skulptura obogatila
mestni prostor
Danica Zavrl Žlebir
Kranj – Leto dni po odprtju
Mestne knjižnice Kranj so
pred njenim vhodom odkrili
skulpturo Tomaža Šebreka,
umetnost velikih dimenzij,
kot je ob odkritju dejala Pe
tra Puhar Kejžar iz knjižni
ce, ki je vodila program slo
vesnosti. Ob tej priložnosti
so spregovorili podžupan
Janez Frelih, direktor knji
žnice Viljem Leban in osred
nji govornik, evropski posla
nec Milan Zver, umetnika
pa je predstavila Ana Marija
Štibilj Šajn. Slavnostni go
vornik Milan Zver je dejal,
da bo skulptura, ki jo je po
darilo podjetje Globus Trgo
vina, dala knjižnici in me
stnemu prostoru novo vre

dnost. V svojem razmiš
ljanju je segel do nastanka
prve javne čitalnice v Kranju
leta 1907 in poudaril, da je
kljub novim tehnološkim
možnostim še vedno vredno
listati knjige. Knjižnice so
po njegovih besedah prostor
kulturnega žarčenja in bodo
kot katedrale knjig še naprej
ostale utrdbe človeškega
duha. Pred knjižnico so
kranjska društva ob odkritju
skulpture postavila stojnice,
umetnik Tomaž Šebrek svo
jo razstavo, zapel je Aka
demski pevski zbor France
Prešeren Kranj, po odkritju
pa so pripravili še okroglo
mizo z evropskim poslan
cem Milanom Zverom o iz
zivih, ki so pred Slovenijo in
Evropsko unijo.

Prešernova 16, Kranj, tel. 041/787 059

PREDNOVOLETNA SREČANJA

pice iz polnozrnatega testa pečene v krušni peči
kranjske klobase bograč vampi
pečenice s kislim zeljem prebranec iz krušne peči
dunajski zrezki in zrezki z gobami solate

Delovni čas: pon. - sob. 8. - 22. ure
VABLJENI!

Snedic Matjaž s.p., Prešernova 16, Kranj

Rezervacije in naročila sprejemamo
na tel. številkah
04/23 23 184 ali 040/607 487.

Odprto: od 8. – 24. ure, nedelja zaprto
Delovni čas kuhinje: od 12. – 20. ure,
sobota od 11. – 15. in od 16. – 21. ure,
za skupine tudi po dogovoru

Foto: Tina Dokl

DNEVNO SVEŽE MALICE (4 EUR),
KOSILA (5,5 EUR), PICE (4,90-5,50 EUR)
ter JEDI PO NAROČILU

Skulptura Tomaža Šebreka pred kranjsko knjižnico

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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Študentska
Na Info točki Kluba študentov Kranj (Slovenski trg 3) v času
obratovanja poteka knjižna menjalnica. Kaj to pomeni? Prinesi knjige, ki se ti prašijo na knjižni polici, ki si jih že prebral ali pa jih preprosto ne potrebuješ več. Kolikor knjig prineseš, toliko jih lahko odneseš (lahko tudi manj). Info točka
je odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12.30
in od 13. do 17. ure, v sredo pa od 10. do 13.30 in od 14. do
18. ure. Vabljeni! P. J.

Pekel in kuhano vino v Down Townu
Jutri, v soboto, 27. oktobra, od 21. ure dalje pridi na glasbeni
tematski večer Hell&Vin v Down Town – Rock bar, kjer bodo
noč čarovnic praznovali v temačnem in že znanem vzdušju.
Ob gotskih in težko-industrijskih zvokih železa pa si bodo
obiskovalci na platnu lahko ogledali tudi nekatere kultne
grozljivke in se pogostili s © © kuhančkom© © . Vabljeni čarovniki
in čarovnice! P. J.

Ozaveščanje o škodljivi rabi alkohola in
sladkorni bolezni
V torek, 30. oktobra, bo na Maistrovem trgu od 9. do 14. ure
organizirana stojnica, kjer bodo aktivisti Kluba študentov
Kranj mimoidoče ozaveščali o negativnih posledicah alkohola in ob izpolnjeni anketi podarili zdravo darilo. Alkohola
dostikrat ne jemljemo kot drogo, predvsem zato, ker je marsikje po svetu tako vpleten v vsakdanje življenje. Vendar je
droga in redno prekomerno pitje je postalo resen problem
mnogih modernih družb. Stojnica ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni pa bo potekala v sredo, 14. novembra, na
Maistrovem trgu od 9. do 13. ure. Pridite in se spoznajte z
zelo razširjeno, kronično in neozdravljivo boleznijo. P. J.

Foto: Bojan Okorn

Izrezovanje buč in poslikava porcelana

Klub študentov Kranj organizira dve zanimivi ustvarjalni delavnici. V nedeljo, 28. oktobra, ob 18. uri se bodo vsi nadobudni ustvarjalci lotili izrezovanja buč. Če si eden izmed
njih, pridi v prostore Kluba študentov Kranj in s seboj prinesi nož, žlico in podobne pripomočke, ki jih potrebuješ pri
izrezovanju. Poslikava porcelana pa bo potekala 11. novembra ob 18. uri v prostorih KŠK-ja, vsak pa mora s seboj prinesti porcelanast izdelek, ki ga bo poslikal (lonček, skodelica, krožnik, skleda ¼) . Prijave sprejemajo na anja.kert@ksk.
si, za izrezovanje buč do danes, petka, 26. oktobra, in za
poslikavo porcelana do petka, 9. novembra. Za člane je udeležba brezplačna, za nečlane pa je prispevek 2 evra. Če želite biti na tekočem, se pridružite Facebook skupini, kjer so
tudi objavljene fotografije za inspiracijo ter fotografije iz
preteklih delavnic. P. J.
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Več prošenj za topel obrok,
podvojeni stroški izobraževanja
Po vsej Sloveniji v akciji Drobtinica, pri kateri že vrsto let z donacijo sodeluje tudi Klub študentov
Kranj, Rdeči križ ponuja pekovske izdelke, izkupiček pa bo namenjen plačilu toplih obrokov za
socialno ogrožene šoloobvezne otroke.
Petra Jošt
Prostovoljci Rdečega križa, ki
kruh in pekovske izdelke ponujajo na stojnicah po dvaindvajsetih krajih Slovenije, niso
sami. Akcija Drobtinica je namreč mednarodnega značaja
in pri nas poteka dvanajsto
leto zapored, namenjena pa je
ozaveščanju o nezadostni in
nepravilni prehrani otrok, pa
tudi spodbujanju čuta za solidarnost z ljudmi v stiski. Sto
stojnic bo v mestnih središčih
in pred nakupovalnimi središči po vsej državi stalo do 26.
oktobra. Zbrani prostovoljni
prispevki bodo namenjeni plačilu toplih obrokov za socialno
ogrožene šoloobvezne otroke
v okoljih, kjer bo kampanja
potekala. Lani so tako zbrali 36
tisoč evrov in jih namenili
otrokom v okviru 80 osnovnih
šol. To je še posebej pomembno v času krize, saj je vlada z
zakonom za uravnoteženje
javnih financ ukinila subvencijo za šolsko malico. Slaba
štiri leta je namreč država za
vsak tak obrok prispevala pol
evra, šolarji (oz. njihovi starši)
pa 30 centov. Subvencijo je sicer vlada ohranila za otroke iz
socialno ogroženih družin, ki
bodo malico prejemali brezplačno.
ŠOS pa je že dalj časa opozarjal na potrebo po spremembi

Foto: Žiga Žužek

Prinesi svojo in vzemi novo knjigo

štipendiranja v Sloveniji. Zato
so pripravili predlog Zakona
o štipendiranju, saj menijo,
da mora biti štipendija dostopna vsem udeležencem izobraževalnega procesa z namenom vzpodbujanja in razvijanja posameznika, ne glede na njegov socialni položaj
v družbi. Sistem štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za
povezavo med mladimi in
gospodarstvom z namenom
doseganja skupnih ciljev in
povečanja možnosti mladih

za uspešen prodor na trg
dela. Temeljni namen je zagotoviti študentom in dijakom zadovoljiva sredstva za
pokritje vse večjih stroškov
izobraževanja (v zadnjih desetih letih so se stroški povečali za več kot 200 odstotkov)
in jih razbremeniti opravljanja dela za preživetje in odpraviti posledice socialne neenakosti. Predlagani zakon
poleg navedenega določa
nove vrste štipendij, omogoča
prejemanje več vrst štipendij
hkrati, viša osnovno višino

štipendij, omogoča prejemanje štipendij na vseh stopnjah
bolonjskega študija za celotno obdobje trajanja študija,
znova podeljuje štipendije
mladoletnim dijakom in tujim študentom ¼ Poleg obstoječih dodatkov, kot so dodatek za izobraževanje izven
kraja prebivanja, dodatka za
uspeh in dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami,
zakon uvaja še dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega
življenja.

Slednje niti ne bi bila tako
velika težava, če bi lahko
upravičeno domnevali, da se
pri svojih izjavah opirajo na
preverljiva dejstva, analize,
raziskave ali primere iz tujine, da je tematiko nekdo temeljito raziskal in jim nato
predstavil najrelevantnejše
zaključke, ki bi jim pomagali
pri razumevanju in zastopanju (strankarskih) predlogov,
ki se znajdejo na dnevnem
redu sej vlade ali državnega
zbora.
Toda žal so takšni trdni, preverljivi podatki v zadnji polovici leta, če se malce časovno
omejimo, da ne bomo preveč
splošni, le tisti o bruto državnem proizvodu, javnem dolgu in proračunskem primanjkljaju (pa recimo o brezposelnosti in kar je še takšnih statističnih podatkov, ki kažejo na
delovanje države). Ti so, vsaj
kar se tiče proračunskega primanjkljaja in naraščanja javnega dolga, resnično zaskrbljujoči in jih ne moremo zanikati. A težava je pri njihovem reševanju – varčujemo

tako, da brez premisleka rečemo »tebi vzamem 15 odstotkov, tebi pet, sosedu pa 10,5
odstotka«. O tem, kako bo tak
finančni udarec vplival na določeno področje, denimo šolstvo, ni bila opravljena nobena analiza. Kar dobimo, so
pavšalne trditve tipa »normative bomo spravili na nivo, kot
je bil pred desetimi leti, ko
naše šole niso bile nič slabše«. Halo?!! Vmes je minilo
deset let, stanje v svetu se je
močno spremenilo, prav tako
se je do določene mere spremenila družba, raziskovanja
so prinesla nova spoznanja ...
In takšna izjava je argument
v prid varčevanju na predlagani način?
Tako minevajo dnevi, tedni,
meseci, leta. Izgovorjenih je
mnogo besed, prelitega nešteto črnila, natipkano nepreštevno število znakov, vsi
skupaj tulimo drug mimo
drugega. Naš pogled seže do
prihodnjega leta in sosedove
ograje, o tem, kaj bo z nami
čez trideset let, pa se vpraša
le redko kdo.

O dialogu
Dejan Rabič
Ena od dveh razlag besede dialog v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika je sledeča:
»izmenjava mnenj med zastopniki različnih stališč z namenom doseči soglasje ali sporazum«. Dialog je pogosto omenjen tudi v slovenski politiki
(»dialog med socialnimi partnerji«, »dialog med vlado in
opozicijo«, »dialog med predstavniki te in one organizacije«). Konec koncev naj bi predstavniki ljudstva skozi dialog
prišli do soglasja, do kompromisa, ki bi bil sprejemljiv za
vse udeležene – to je nekako
osnova demokracije.
Toda, kolikor mi v zadnjem
času, to je recimo v zadnjih
petih letih, uspeva spremljati
(slovensko) politično prizorišče, dialoga nisem zaznal
prav pogosto. Kar zaznavam,
se mi zdi bolj podobno monologom, ki se dogajajo ob
istem času na istem mestu in
govorijo o isti tematiki. Model dialoga po politično je videti nekako tako, da ena

stran reče »predlagamo to in
to, ker mislimo, da je to prav
in nujno«, potem druga
stran reče »ne, mi sicer ničesar ne predlagamo, ampak
kar vi predlagate, ni pravilno,
ker mi mislimo, da nimate
prav« in nato spet prva stran
pove, da »naš predlog je dober, ker mi mislimo tako in
ste vi zgolj politično motivirani, da nam oporekate« in ... to
gre v nedogled. Potem poglavarji strank povejo svojim podanikom, kateri gumb naj pri
glasovanju stisnejo, in stvar je
»rešena« vsaj za eno leto.
Pri teh monolognih dialogih
pogrešam še nekaj – dokaze
za trditve, ki iz ust ministrov,
sekretarjev, poslancev, uradnikov, predstavnikov sindikatov, predsednikov in drugih javno bolj izpostavljenih
oseb letijo vsepovprek in o
vseh možnih tematikah.
Sploh predstavniki političnih
strank so veliki strokovnjaki
za vsa področja, naj govorimo o zdravstvu, logistiki, socialni politiki ali šolstvu, ne
glede na njihovo izobrazbo.
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Nasledniki Jenku v spomin

Domoznansko ...

V ponedeljek so v Mavčičah pripravili že tradicionalno srečanje z aktualnim Jenkovim nagrajencem
in nominiranci za nagrado. Janez Ramoveš s svojo poezijo navdušil zbrane.

Igor Kavčič

Igor Kavčič
Mrak je počasi barval nebo,
ko smo se zbrali na Podreči
ob spomeniku pesniku Si
monu Jenku. Domačini iz
vasi za Savo, kjer je mladost
preživljal tudi pesnik, in gos
tje, trije od petih akterjev le
tošnjega izbora za Jenkovo
nagrado, ki jo Društvo slo
venskih pisateljev podeljuje
za najboljšo pesniško zbirko
zadnjih dveh let. Tradicional
no prireditev, ki jo domače
Kulturno društvo Simona
Jenka »Šmonca« iz Mavčič
pripravlja v dneh po podelitvi
Jenkove nagrade, je ob spo
meniku odprla Ženska vo
kalna skupina Lipa iz Litije.
Ob kratkem nagovoru pred
sednika KUDa Rudija Zev
nika se je s pesmijo predsta
vil tudi letošnji nagrajenec,
odličen pesnik, doma iz Suše
v Poljanski dolini, Janez Ramoveš. V idiličnem podre
škem vzdušju so zbrani v
nadaljevanju s cvetjem poča
stili pesnikov spomin.
Sledilo je prijetno srečanje v
prostorih Gasilskega doma v
Mavčičah, na katerem je Nina
Kokelj iz Društva slovenskih
pisateljev predstavila vseh pet
nominirancev za letošnjo
Jenkovo nagrado in sicer

Alenko Jenstrle Doležal z
zbirko Pesmi v snegu, Gorazda
Kocijančiča z zbirko Primož
Trubar zapušča Ljubljano ter
vse tri navzoče Katjo Perat z
zbirko Najboljši so padli, Mar
cella Potocca z Via Francigena
in nagrajenega Janeza Ramo
veša z zbirko Skuz okn strejlam kurente. Večer so ob bra
nju poezije navzočih pesni
kov zaokrožile pevke Lipe iz
Litije, med drugim tudi z
Jenkovo pesmijo Po slovesu.
»Jenkova nagrada je razen
Prešernove nagrade največ,
kar lahko dobi slovenski pe
snik. Zame ta pomeni neko
potrditev, ne le za zadnjo
zbirko, ampak na neki način
za moj celoten pesniški opus.
Toliko več je vredna, ker pri
haja iz vrst pesnikov samih,«
je v pogovoru povedal Janez
Ramoveš, ki ustvarja že več
kot petindvajset let, zadnje tri
njegove zbirke pa so izšle pri
Cankarjevi založbi. Z njimi je
kot avtor postal tudi širše pre
poznaven ob zadnji zbirki
Skuz okn strejlam kurente,
bralci pa posegajo tudi po sta
rejših. Bolj kot na zbirko so
netov Čreda iz leta 2010, ki so
nastajali vzporedno z drugi
mi pesniškimi cikli, se nova
zbirka navezuje na zbirko
Staroselski ciklus izpred šestih

»Razbeljen želez lohk zmerej primeš. Za srečo,« v eni od
pesmi bere Jenkov nagrajenec Janez Ramoveš. I Foto: Igor Kavčič
let. »Kurente iz naslova sem
nekoč srečal na Celovški cesti
v Ljubljani. V nepustnem
času se je pred semaforjem
ustavil avto, mimo njega pa je
zapeljal avtobus, poln kuren
tov,« razlaga Ramoveš, da so
bili videti, da jih nekam pelje
jo kot živino ¼ Motiv se mu je
zdel primeren za naslov celo
tne zbirke. Ne, Janez ni pes
nik, ki bi kakorkoli reševal
svet, in se je vseskozi otepal
značilnosti, kar so mu jo pri
pisovali, da s svojim pesni
štvom ohranja ljudsko izroči
lo. »Tokrat sem si rekel, da
bom zbral neka bitja iz ustne

ga izročila naših krajev. A ni
sem našel nobenih pošasti,
volkodlakov in vampirjev, na
šel sem le sledove trdega dela,
brazgotine, rane in požgane
sledi. In te sem zlil v svoje pe
smi.«
Jutri, v soboto, 27. oktobra,
ob 10. uri bodo ob Jenkovem
spomeniku na Podreči za
znamovali pesnikovo 177le
tnico rojstva. Poleg Jenkovih
in slovenskih ljudskih pesmi
v izvedbi Mešanega okteta
Lipa iz Sore boste lahko sli
šali tudi nekaj o njegovem
mlajšem bratu, tudi pesniku
Ivanu Jenku.

»Manetke« gredo na Kitajsko

Domoznanske večere v Mestni knjižnici Kranj je
odprla gostja prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec.

V Mestni knjižnici Kranj, ki
svoje obsežno domoznansko
gradivo v novih prostorih v
Globusu predstavlja v tako
imenovani Gorenjski sobi, so
pred leti uvedli spletni leksikon
Gorenjci.si. Naše znane rojake,
ki Gorenjsko bogatijo s presež
ki v svojem delovanju, bodo
odslej predstavljali tudi v živo.
Domoznanske večere je kot
gostja odprla prof. dr. Zvonka
Zupanič Slavec, z njo pa se je
pogovarjala prof. Duša Fischin
ger. Zupanič Slavčeva je oseb
nost z izjemnim študijskim,
ustvarjalnim in zasebnim opu
som. Je doktorica znanosti,
zdravnica, univerzitetna profe
sorica, publicistka in zgodovi
narka medicine. Štajerko je na
Gorenjsko pripeljalo srce, v
pogovoru pa smo izvedeli tudi,
kako ženski s tako številnimi
interesi in zadolžitvami uspe
biti tudi predan družinski člo
vek in mati treh otrok.
V zanjo značilnem odličnem
pripovednem slogu nam je

natresla številne zanimive
utrinke iz njenega intenzivne
ga službenega in zasebnega
življenja. Kot je povedala, so ji
osnovne lastnosti in vrednote,
kot so delavnost, samozavest,
poštenost, odgovornost, neo
majna volja, dali starši in teh
se drži še danes in jih prepri
čano trosi naprej, svojim naj
bližjim, študentom ¼
»Za delo s človekom je potreb
na na prvem mestu dobrota,
torej samo dober človek je lah
ko dober zdravnik,« je poveda
la tokratna gostja, ki že petnajst
let vodi tudi kulturnoumetni
ško društvo dr. Lojz Kraigher
na Medicinski fakulteti in Kli
ničnem centru. Govorila je o
svoji doktorski disertaciji in
svojem raznolikem delu. Če
prav ne deluje kot zdravnica v
ordinaciji, vseskozi spremlja
razvoj stroke in redno obnavlja
zdravniško licenco, rada se
ukvarja s svojimi študenti, uži
va v predavanjih. V dvorani
Mestne knjižnice Kranj je na
ogled tudi izbor njenih števil
nih knjižnih del.

Ubrale soGorenjski
prvi domoznanski
večer:
Petra Puhar
glas Dalmatinske
pesmi.pdf
1
9.Kejžar,
10. 12
15:43
Zvonka Zupanič Slavec in Duša Fischinger. I Foto: Janez Platiše

Dekliški pevski zbor Carmen Manet bo v soboto, 27. oktobra, ob 19. uri na Gimnaziji Kranj predstavil
koncertni program, s katerim bo deset dni zatem nastopil na zborovskem tekmovanju na Kitajskem.

Dekliški pevski zbor Carmen
Manet je sicer najnovejša pri
dobitev Kulturnega društva Gi
mnazije Kranj, saj obstaja ko
maj leto in pol, a je vendarle za
njim že vabilo na tako pomem
ben festival, kot je ta v kitaj
skem mestu Guangzhou, ka
mor se odpravljajo v dneh po
praznikih. Pevke so svoje izku
šnje nabirale predvsem v De
kliškem pevskem zboru Gim
nazije Kranj, pa tudi v drugih
zborih. No, ime zbora Carmen
Manet govori samo po sebi, v
latinščini besedi namreč po
menita pesem ostane. Dekleta
tudi potem, ko zapustijo gim
nazijske klopi, še vedno rade
pojejo, se družijo med seboj in
cenijo svojega zborovodjo Primoža Kerštanja. »Trenutno je
v zboru skoraj polovica članic
aktualnega Dekliškega zbora,
ki bo konec novembra nastopil
na regijskem srečanju Sozvo
čenja. Druge so nekdanje gim
nazijke,« je povedala Barbara
Kušar, ki vodi zbor in v njem
tudi sodeluje.
V kratkem času, kar zbor delu
je, so bila dekleta že zlata na
regijskem tekmovanju, srebr

na na državnem tekmovanju
Naša pesem 2012 v Mariboru,
prejela pa so tudi tri zlata pri
znanja na mednarodnih tek
movanjih  v Rivi del Garda v
Italiji in v hrvaški Petrinji. Prav
zmaga v kategoriji sakralne
glasbe na tekmovanju v Italiji
pa jim je prinesla tudi vabilo na
1. mednarodno tekmovanje
Xinghai (imenovano po veli
kem kitajskem skladatelju), ki
bo novembra potekalo v mestu
Guanghzhou na jugu Kitajske.
Na tekmovanju bo sodelovalo
okrog 160 zborov iz štiridese
tih držav, Kranjčanke kot edine
Slovenke. Predstavile se bodo v
kategoriji ženskih zborov in v
kategoriji pop glasbe.
»Na Kitajskem bo kar močna
konkurenca. Tekmovanje po
teka na dveh ravneh: preko
kvalifikacij ali »Guangzhou
open competition« (zbori z
zlatim priznanjem se uvrstijo
na drugo raven) in »Xinghai
prize competition«, v katerem
nastopijo uvrščeni s prvega ni
voja in povabljeni zbori (zma
govalci kakšnega mednaro
dnega tekmovanja),« razlaga
Kušarjeva in dodaja: »Mi
bomo šli v kvalifikacije v kate
goriji pop in upamo na zlato
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Mlade, razigrane in v dobri pevski formi. Carmen Manet
z zborovodjem Primožem Kerštanjem. I Foto: arhiv Carmen Manet
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priznanje in uvrstitev v drugi
krog. V finalnem delu pa že
nastopimo v kategoriji žen
skih zborov, kamor smo
povabljeni in moramo pred
staviti čimbolj raznolik pro
gram. Vanj smo vključili tudi
dela slovenskih avtorjev: Loj
zeta Lebiča, Ambroža Čopija
in Andreja Missona.«
Kitajski gostitelji menda pri
pravljajo velik spektakel. Tek
movanja bodo potekala na od
rih velikih dvoran v mestu ob
Biserni reki, med drugim v
novozgrajeni operni hiši, ki jo

je projektirala slavna arhitektka
Zaha Hadid. Otvoritvena in za
ključna slovesnost dogodka bo
sta po napovedih prava paša za
oči in ušesa, na zaključku bo
hkrati nastopilo kar 50 piani
stov na prostem. Carmen Ma
net bodo v soboto predstavile
svoj »kitajski program«. »To je
naš največjih letošnji projekt in
na Kitajskem želimo dostojno
zastopati slovensko zborovsko
petje, ki ima v svetu veliko ve
ljavo,« je pred sobotnim kon
certom Pesem o Biserni reki še
povedala Kušarjeva.
K

EVA REPIČ S.P., ŠVAJGERJEVA ULICA 5, PTUJ

Igor Kavčič
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Manca Urh je svetovna prvakinja
S 16. svetovnega prvenstva
v tradicionalnem karateju,
ki je ta mesec potekalo v
Lodžu na Poljskem, se je po
zaslugi mlade Kranjčanke
Mance Urh slovenska repre
zentanca vrnila z zlatim
odličjem. Dijakinja Gimna
zije Kranj, ki je to sezono iz
otroških prestopila v kadet
ske vrste in zastopala našo
reprezentanco v katah, je
namreč na svetovnem pr
venstvu unovčila izkušnje iz
preteklih tekmovanj, seveda
pa je bilo za naslov najbolj
Manca Urh
še na svetu treba tudi veliko
trenirati. Manca, ki je članica tolminskega Karate kluba
Gory, je v močni konkurenci kadetinj nastopila samozaves
tno, tehnično popolno, ujela ritem in brez napak opravila
vse svoje nastope, sodniki pa so ji prisodili najvišje ocene,
tako da je zmagala pred Poljakinjo in Brazilko. V. S.
Kranj

Danijel Rihtarič junak domačega turnirja

Vaterpolisti kranjskega Triglava, ki letos igrajo v Triglav Jadranski vaterpolski ligi, se na prvih tekmah
še niso veselili zmage, kljub temu pa so bogatejši za dragocene izkušnje, in jih bodo skušali unovčiti
v nadaljevanju te in v novih sezonah.
Vilma Stanovnik
Kranj – Po naslovu državnih
prvakov in nato povabilu v
močno Triglav Jadransko
ligo so kranjski vaterpolisti
trdo poprijeli za delo, v svoje
vrste znova zvabili izkušenega Erika Bukovca in pod
vodstvom trenerja Primoža
Troppana v minulem mesecu odigrali tudi prve tekme.
Večinoma so gostovali, saj
so kar štiri srečanja odigrali
v gosteh, prejšnji konec tedna pa so se v domačem bazenu pomerili s črnogorsko
Budvo M- tel. Tudi tekmo
pred domačimi navijači so
izgubili, kljub petim pora-

ekipe v Jadranski ligi precej
bolj izkušene od tistih v državnem prvenstvu, kar pomeni, da je igra hitra, da so
reakcije hitrejše. Ko bo narejen preskok v glavah in
bomo ugotovili, da sicer zvečine uveljavljena moštva za
nas niso neulovljiva, bo dosti lažje,« pravi Primož Troppan, ki se seveda zaveda,
da so v Kranju za nastopanje
v Jadranski ligi izvedeli pozno in da se niso pripravili
tako, kot bi se lahko, če bi za
to vedeli že prej.
»Glede na to, da smo začeli
trenirati šele v začetku septembra, potrebujemo še
vsaj kakšen mesec, da bomo

zom pa v klubu nad dosedanjim izkupičkom niso razočarani.
»V prvih petih krogih je bilo
v igri zagotovo še nekaj pomanjkljivosti, hkrati pa smo
ugotovili kar nekaj dobrih
stvari, na katerih lahko gradimo v prihodnje. Čeprav
smo vse tekme izgubili, pa
rezultati kažejo, da smo blizu tudi najboljšim ekipam
in da bodo prišle tudi zmage,« pravi trener Primož
Troppan, ki ima veliko izkušenj zlasti kot nekdanji igralec.
»Zdi se mi, da je naša pomanjkljivost miselni pristop
igralcev, saj je dejstvo, da so

popravili pomanjkljivosti in
da bo razlika med nami in
drugimi ekipami manjša,«
tudi pravi Troppan, ki si
skupaj z ekipo na domačih
tekmah želi čim bolj glasne
podpore s tribun. »Jutri, v
soboto, v Kranj prihaja ekipa Jadrana iz Hercegnovega. So vrhunska ekipa s črnogorskimi reprezentanti
in čeprav so moštvo delno
pomladili, bo tekma zagotovo težka. Vseeno upam, da
se bomo v domačem bazenu tudi z njimi lahko enakovredno kosali,« še dodaja
Primož Troppan in jutri ob
19.30 vabi na kranjski olimpijski bazen.

Foto: Matic Zorman

Karate zveza Slovenije in Karate klub Shotokan Kranj sta
pripravila že 13. mednarodni karate turnir Kranj Open. Ude
ležilo se ga je 310 tekmovalcev iz 32 klubov iz Avstrije, Bo
sne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Pred polni
mi tribunami dvorane na Planini so potekali atraktivni boji,
v katerih so uživali tudi gledalci in športnike nagradili z gla
snim aplavzom. Zlasti so se izkazali domači tekmovalci, saj
je bil KK Shotokan Kranj na turnirju najboljši klub. Prva me
sta v borbah so osvojili Danijel Rihtarič, Dejan Rihtarič, Aleksandar Filič, Patricija Belehar, Vesna Logonder, Gautam
Vasudev, Peter Hafnar, Ian Grašič in Zoran Karov, v katah
pa je prvo mesto osvojil Gautam Vasudev. Najboljši tekmo
valec turnirja je bil Danijel Rihtarič z zmagami v treh različ
nih kategorijah, kar je zanj zelo pomembno, saj se pripravlja
za svetovno prvenstvo, ki bo 25. novembra v Parizu. V. S.

Znova vrhunski vaterpolo

Foto: Matic Zorman

Kranj

Foto: KK Shotokan Kranj

Kranjčani so z nastopi v močni Triglav Jadranski
vaterpolski ligi zadovoljni, na prvo zmago pa še čakajo.

Član domačega Karate kluba Shotokan Kranj Danijel
Rihtaršič (na
najvišji stopnički) je
zmagal13:19:33
kar trikrat.
GG_NOČ_ČAROVNIC_2012_02.pdf
1 15.10.2012
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Trener vaterpolistov Triglava Primož Troppan je prepričan,
da bodo napake v igri kmalu odpravili.

Za začetek zmaga in poraz
Košarkarji Elektra Gorenjske prodaje so novo sezono v 2. SKL začeli z zmago na gostovanju
in porazom v domači dvorani.
Vilma Stanovnik
Kranj – Ta mesec se je začela nova sezona tudi za košarkarje, v 2. SKL za moške pa
igra tudi kranjska ekipa
Elektra Gorenjske prodaje.
»Naš načrt je, da v tej sezoni
skušamo ponoviti lansko peto
mesto. Če bo bolje, bomo zadovoljni, če bo kakšno mesto
slabše, tudi ne bo tragedija.
Žal smo izgubili lani najboljšega igralca kluba in celo lige
Borisa Jeršina, vendar imamo
nekaj okrepitev in načrt je realen,« pravi trener moštva
Franci Podlipnik, ki se je za
začetek moral sprijazniti z
zmago v gosteh proti ekipi
Kolpe Črnomelj in s porazom
v domači dvorani proti Radenski Creativu.
»Na gostovanju pri novincu
v ligi, ekipi Kolpe, je naše
moštvo prikazalo zrelo igro
v obrambi in to je bil ključ
do uspeha. Žal pa nikakor ni

Trener košarkarjev Elektra Gorenjske prodaje Franci Podlipnik / Foto: Tina Dokl
šlo na domači tekmi minulo
soboto, saj se je ekipa Radenske Creativa izkazala kot

izredno dobro moštvo. Prikazali so največ, kar smo
zadnje čase videli v Kranju,«

dodaja Podlipnik, ki ga z
ekipo jutri čaka gostovanje v
Litiji.

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012

13

Zanimivosti

Bazen spet v pogonu

Skupina Niet je
napolnila KluBar
Samo Lesjak

Po nekajletnem premoru je znova zaživelo družabno dogajanje na starem kranjskem zimskem bazenu.
Samo Lesjak

Skupina Mi2 je navdušila občinstvo – in obratno. / Foto: arhiv Bazena (Oto Žan)
prostor, ki bo primeren za
poučevanje glasbenih inštrumentov in za vaje neuveljavljenih glasbenih skupin. Upamo, da bo prostor
konec novembra dokončno
pripravljen.«
Na Bazenu se je v preteklem
mesecu že zvrstilo nekaj
družabnih dogodkov in prvi
vtisi tako organizatorjev kot
tudi obiskovalcev, ki so napolnili prizorišče, so pozitivni in kažejo na to, da je obuditev objekta več kot uspela.
Poleg uvodne zabave v elektronskih ritmih je številne
ljubitelje kakovostne glasbe

tudi tokrat privabil tradicionalni koncertni večer ‘3 + 1
žur’ v organizaciji Kluba
študentov Kranj. Za ogrevanje so poskrbele mlade skupine DAPC Band, Dandelion Children in Hulahoop,
vrhunec večera pa je bil nastop skupine Mi2, ki je znova navdušila, člani skupine
pa so bili zelo zadovoljni z
vzdušjem in pohvalili celotno dogajanje.
Za vse željne humorja so na
bazenu pripravili tudi dva
večera stand-up komedije, t.
i. Bazen smeha in Buchanologijo, na katerih so obisko-

valce v smeh spravljali Klemen Bučan, Sašo Stare,
Mirza Tvrtković, Janez Usenik, Aleš Novak ter gosta s
Hrvaškega Marina Orsag in
Vlatko Štampar. Večer se je
podaljšal v noč elektronskih
glasbenih ritmov, ki se na
bazenu obetajo tudi v
prihod nje: 31. oktobra se
obeta Tehno Interparty, 16.
novembra pa noč house
glasbe z uveljavljeno ekipo
DJ-jev Lose Control. Kot
obljubljajo organizatorji, bo
na bazenu poskrbljeno tudi
za ljubitelje rocka, metala
ter drugih glasbenih zvrsti.

Foto: Matic Zorman

Prenekatere, ki so bili že
vdani v usodo, da so koncerti in drugo družabno dogajanje na Bazenu le še stvar
nostalgije in lepih spominov, je vzradostila novica,
da se v objektu ob Savi spet
nekaj premika. In res je
prenova, v katero je bilo vloženo mnogo truda, končana, narejen pa je tudi koncept delovanja Bazena. Ta
je zastavljen široko: od organizacije najrazličnejših
koncertov, elektronskih zabav, humornih stand-up večerov, pa do okroglih miz,
predavanj, predstav, delavnic ipd.
Novoustanovljeno Društvo
Bazen Kranj bo prevzelo
organizacijo nekaterih dogodkov v svoji režiji, poleg
tega pa skrbelo za koordinacijo in dogovore z regionalnimi skupinami in
društvi, ki bi bili zainteresirani za pripravo dogodkov
na Bazenu. Kot pravi predsednik društva Jaka Vukovič: »Želimo, da prostor
postane zbirališče vseh generacij prebivalcev Kranja
in okolice. Možnost sodelovanja ponujamo vsem društvom in posameznikom,
ki bi radi v Bazen dodali
svojo kapljico – in teh je že
kar nekaj! Trenutno razvijamo idejo o izvedbi podjetniških predavanj, poleg
tega pa se v sodelovanju z
Glasbeno šolo Ringo ureja

Pred kratkim se je v kranjskem KluBaru na veselje številnih oboževalcev znova
oglasila skupina Niet, ki prav
gotovo sodi med temeljne
punk bende ter eno izmed
najbolj prepoznavnih skupin
pri nas. Zgodovino glasbene
scene so pisali v osemdesetih z vokalistom Primožem
Habičem, ki se je poslovil
leta 1991. Pred štirimi leti se
je zasedba zopet zbrala, posnela odlično ploščo Trinajst,
v Habičeve čevlje pa je suvereno stopil Borut Marolt, ki
pravi, da vedno z veseljem
nastopajo v Kranju, kjer se
počutijo kot doma.

Odtlej so njihovi koncerti
razprodani, čemur smo bili
priča tudi tokrat v KluBaru,
kjer je vznesena publika
skupaj z Nieti prepevala klasike, kot so Lep dan za smrt,
Ruski vohun, Trip in vijolice, Februar in mnoge druge
z železnega repertoarja skupine.
Uspešna vrnitev skupine
Niet nedvomno dokazuje,
da navkljub spremembi političnega sistema po dvajsetih letih nekateri družbeni
problemi ostajajo isti ali
celo še hujši. Ostaja pa upanje, da je v ‘srečni mladini’,
zbrani na koncertih skupine Niet, še zaznati sledi
uporništva.

Člani skupine Niet se v Kranju počutijo kot doma.

Pomladna Nana Milčinski
V Stolpu kranjske Layerjeve hiše je svoj glasbeni prvenec
predstavila mlada vsestranska umetnica Nana Milčinski, sicer vnukinja legendarnega Frana Milčinskega – Ježka. “Lepo
je imeti nekoga, ki ti piše pesmi, kot jih je meni dedek. To je
tako, kot da bi te nekdo objel in vse življenje pazil nate,” je
dejala dramaturginja, režiserka, performerka in po novem
tudi pevka. Pred kratkim je namreč Nana objavila album
uglasbenih Ježkovih besedil z naslovom Še ena pomlad. Gre
za ljubezenske pesmi v sodobni glasbeni podobi, ki sta jo izboru manj znanih Ježkovih pesmi nadela priznana glasbenika
in producenta Martin Štibernik in Anže Langus Petrović. Poleg njiju sta na dobro obiskanem koncertu sodelovala tudi
priljubljeni kitarist Robert Pikl in odlični bobnar Sergej Randjelović. Tako pevka kot celotna glasbena zasedba so navdušili z
občutenim in pretanjenim nastopom, za komično-dramatične vložke pa je z interpretacijo Ježkovih besedil poskrbel Nanin brat, igralec in improvizator Juš Milčinski. S. L.

www.oblak-alu.si
Podboršt 7b, Komenda

PE Kranj: NOVA LOKACIJA: Savska loka 10;
(Prej zraven Komunale Kranj), tel.: 04/204-12-93,
GSM: 041/34-30-20, 041/73-47-20, 041/72-16-17,
fax: 04/204-11-46


Foto: arhiv pevke






Nana Milčinski se uspešno podaja tudi v glasbene vode.

Alu stavbno pohištvo:
- Alu okna in vrata,
- zimski vrtovi in vetrolovi,
- nadstreški,
- tehnične fasade,
- predelne stene
- stavbna ključavničarska dela
Varjenje aluminija
Krivljenje in razrez pločevine
Protipožarni elementi
Okvirjanje slik, ogledal



Steklarska dela:
- stekla za kuhinjske obloge,
- brušenje,
- vrtanje,
- rezanje,
- ogledala,
- steklene fasade,
- stekleni nadstreški,
- steklena vrata,
- steklene predelne stene,
- steklene ograje

STEKLARSTVO TER STAVBNO POHIŠTVO IZ ALUMINIJA

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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Križanka

Novi Golf 7
že v prodaji!
Nagrade:
1. nagrada: enodnevna uporaba NOVI GOLF 7
2. nagrada: enodnevna uporaba - VW POLO
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
Gospodarska
vozila

www.novigolf.si
www.novigolf.si

URGDMMLL
ěHYS
D
ěHY SURG

*ROI'DV$XWR
*ROI'DV$XWR
Prihaja popolnoma nov Golf sedme generacije.
Prihaja popolnoma nov Golf sedme generacije.
9SUHGSURGDMLNLWUDMDGRYDPQXGLPRSRVHEQR
XJRGQRVWǏQDYLJDFLMVNLVLVWHP'LVFRYHU0HGLD ]DVDPR(85
9SUHGSURGDMLNLWUDMDGRYDPQXGLPRSRVHEQR
XJRGQRVWǏQDYLJDFLMVNLVLVWHP'LVFRYHU0HGLD ]DVDPR(85

Emisije CO 2: 99–120 g/km.
Emisije CO 2: 99–120
g/km.
Kombinirana
poraba
goriva: 3,8–5,2 l/100 km.
Kombinirana poraba goriva: 3,8–5,2 l/100 km.
*Navigacijski sistem Discover Media v vrednosti
733
EUR polegsistem
navigacije
vključuje
tudi
5,8”
*Navigacijski
Discover
Media
v vrednosti
barvni
navključuje
dotik, napravo
za
733
EURzaslon
poleg občutljiv
navigacije
tudi 5,8”
prostoročno
telefoniranje
Bluetooth,
barvni zaslon občutljiv na dotik, napravo za
multimedijski
vmesnik USB
in AUX-IN ...
prostoročno
telefoniranje
Bluetooth,
Ponudba
velja
za
modele
Comfortline
multimedijski vmesnik USB in AUX-INin...
Highline.
Slikazajemodele
simbolna.
Ponudba velja
Comfortline in
Highline. Slika je simbolna.





Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz
križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 9. novembra 2012, na Gorenjski glas, Bleiwe i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lah ko od da te tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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Svetovni prvak med ribiči
Kranjčan Andrej Kristan je v Črni gori postal svetovni prvak v športnem ribolovu na morju v kategoriji
do 21 let, prav tako je bil član slovenske reprezentance, ki je osvojila ekipni naslov svetovnih prvakov.
Vilma Stanovnik

Uspešna zbiralna akcija papirja
Društvo za zaščito živali Kranj je pred kratkim organiziralo
tretjo akcijo zbiranja starega papirja za pomoč živalim.
Zbrali so kar 20.140 kilogramov papirja in s tem presegli
zbrano količino zbranega papirja iz prejšnjih dveh akcij. Celoten izkupiček bodo v društvu namenili za oskrbo brezdomnih in zavrženih živali, akcijo pa spet ponovili spomladi.
Ob tej priložnosti so postavili stojnico z društvenimi izdelki,
med drugim tudi koledarja za leto 2013, ki ju krasijo motivi
psov in mačkov. Društvo za zaščito živali Kranj je prostovoljno in neprofitno društvo, vsi člani so prostovoljci, ki svoje delo opravljajo v prostem času iz ljubezni do živali. S. K.
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Andrej Kristan je ribič že od malega, čeprav rad tekmuje, pa najbolj uživa, ko lovi za
zabavo. / Foto: Gorazd Kavčič
nju,« je povedal Andrej, ki si
je s četrtim mestom na državnem prvenstvu v športnem
ribolovu iz čolna na morju
zagotovil mesto v šestčlanski
slovenski reprezentanci.
»Pri muharjenju v sladki
vodi ribo zmeriš in spustiš,
pri ribolovu v morju pa jo
spraviš v posodo. Zmaga tekmovalec, ki ulovi najtežje
ribe iz seznama rib, ki šteje-

jo. Mi smo tekmovali tri dni
po pet ur in v tem času sem
med vsemi ujel najtežje ribe.
Zmagovalec namreč ni tisti,
ki ulovi največje število rib,
ampak je pomembna njihova skupna teža,« je povedal
Andrej, ki je v Črni gori zanesljivo premagal vse tekmece. »Na tekmi je pomembno marsikaj, od pozicije v čolnu, ki se žreba in se

kasneje menja, prav tako je
pomembna oprema. Ko sem
pred prvenstvom štirimetrsko palico zamenjal s petmetrsko, mi je šlo vedno bolje.
Seveda je pomemben tudi
trener, ki te prav usmerja,
pa tudi koncentracija,« je
po uspehu povedal Andrej,
ki si želi nastopiti tudi na
naslednjem svetovnem prvenstvu na Portugalskem.
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Izdelovali so »strahce« iz buč
Bučarija je navdušila tako otroke kot vzgojiteljice in starše, ki so uživali v
vsem, kar ponujajo buče.
Mateja Rant
Kranj - Druženje in spoznavanje otrok, staršev in strokovnih delavcev vrtca Čira
čara je bilo znova v središču
tradicionalne jesenske prireditve v vrtcu, ki so jo poimenovali Bučarija. Otroci so
skupaj z vzgojiteljicami že



dopoldne skuhali okusno
bučno juho, ki so jo na prireditvi postregli ob sveže pečenem kostanju, je pojasnila
organizacijska vodja vrtca
Mojca Zadnikar. Ob tem je
poudarila, da so tako za kostanj kot buče, ki so jih izrezovali, poskrbeli starši sami.
Ob izrezovanju »strahcev« iz

buč so otroci skupaj s starši
pokazali precejšnjo mero domišljije in ustvarjalnosti.
Nekatere so bile prijazne,
druge strašljive, nekatere že
skoraj umetniške, vse pa so
nato razstavili na ograji vrtca
in v njih prižgali svečke, zaradi katerih so »strahci« žareli še dolgo v noč.

www.citroen.si

POSEL ALI UŽITEK?
CITROËN C5

Exclusive HDi 160 BVM6 Business
dvofunkcijski smerni ksenonski žarometi
poseben HI-FI sistem
navigacijski sistem eMyWay

23.542 ¤

v primeru Citroën Financiranja

Zakaj ne oboje! Citroën C5 Business pod svojo dinamično obliko skriva vrsto inovacij in kreativno tehnologijo,
ki ga postavljajo v sam vrh vozil poslovnega razreda. V limuzinski ali karavanski Tourer izvedbi se bo z edinstveno
kombinacijo užitka v vožnji in vrhunskega udobja potnikov v vozilu že na prvi daljši vožnji izkazal za vašo
najboljšo poslovno odločitev.
Citroën C5 Tendance HDi 140 Business pa je lahko vaš že za 19.888 € v primeru Citroën Financiranja.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Dve leti pogodbene garancije. Citroën Financiranje. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroen C5 (Exclusive HDi 160 BVM6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi popusti 23.542 EUR; DDV je
obračunan v obrokih; mesečni obrok je 254 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; EOM na dan 02.10.2012 znaša 10% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno
mero 6,6%; financirana vrednost 16.479 EUR; skupni znesek za plačilo 27.850 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ugodna ponudba velja do
30. novembra 2012 za vozila iz zaloge pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

Poraba goriva: kombinirana vožnja 4,9 l/100 km. Emisija CO2: 129 g/km.

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

ANKERSTGES.N.B.R. MARKETING & WERBUNG, EGELMOOSWEG 26, KAMERING/PATERNION

Kranj – »Doma imam že kar
nekaj pokalov in medalj z
različnih tekmovanj, svetovnega prvenstva pa sem se
letos udeležil prvič in takega
uspeha zagotovo nisem pričakoval,« je po velikem uspehu povedal dijak prvega letnika računalništva na kranjski tehniški srednji šoli Andrej Kristan, ki je v začetku
meseca domov prišel z velikim pokalom ter zlatima
odličjema za posamično in
ekipno zmago na 12. svetovnem prvenstvu v športnem
ribolovu na morju v kategoriji do 21 let, ki je potekalo v
Igalu v Črni gori.
Kljub rosnim letom pa Andrej še malo ni začetnik med
ribiči, saj ga je stari ata Branko Galjot že kmalu naučil
umetnosti tega zanimivega
športa. »Ko sva šla s starim
atom prvič lovit na Kokro,
sem imel tri leta in takoj mi
je bilo všeč. Sprva sva muharila in ni bilo dolgo, ko sem
ujel prvo ribo. Kasneje sem
se včlanil v RD Kranj, bolj zares pa se s športnim ribolovom ukvarjam zadnji dve leti.
Za morski ribolov sem član
ŠRD Kit. V sladkovodnem
športnem ribolovu sem državni podprvak v muharje-

Kranj

Kranjski glas, petek, 26. oktobra 2012
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kranjski glas
Za mesec dni likovna prestolnica
Osemnajst razstavišč v Kranju in okolici gosti umetniška dela petinsedemdesetih likovnih ustvarjalcev iz Slovenije in še osmih evropskih držav. Ljubitelji
sodobne likovne umetnosti bodo v teh dneh v Kranju zagotovo prišli na svoj račun.

Prva »krivca« za Mednarodni festival likovnih umetnosti Srečanja 2012 sta predsednik Zveze
društev slovenskih likovnih umetnikov slikar Aleš Sedmak in neutrudni slikar in likovni
zanesenjak Klavdij Tutta, organizator tokratnega mega likovnega dogodka. / Foto: Matic Zorman

Akademski slikar Jože Trobec se je v našo zgodovino vpisal z Vučkom, maskoto zimskih
olimpijskih iger 1984 v Sarajevu, zadnja leta pa ga spoznavamo tudi kot odličnega slikarja
aktov. Tokrat se v Kranjski hiši predstavlja z motivom Kranja. / Foto: Matic Zorman

Na ogromno risarsko površino, ki je na ogled v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno
umetnost, je slikar Milan Erič zabeležil politično zgodovino planeta Zemlja v 20. stoletju.
Za več informacij vam svetujemo pogled od blizu. / Foto: Matic Zorman

Eden najbolj prepoznavnih kranjskih fotografov, mojster ženskega akta Boštjan Gunčar je
svoje avtorske moči združil s floristom Matjažem Begušem. Na dvorišču pred njegovo
»cvetohišo« sta za en dan postavila duhovite foto-cvetlične aranžmaje. / Foto: Matic Zorman

Na osrednji slovesnosti ob odprtju festivala v Avli kranjske občine so devetim likovnikom podelili tudi priznanja strokovne žirije, ki ji je predsedoval likovni kritik Franc Obal (na levi).
Prejeli so jih: Janko Orač, Marko Tušek, Klementina Golija, Majda Skrinar, Špela Pavli, Dubravko Baumgartner, Ferenc Kiraly, Paride Di Stefano, Katja Smerdu in častno priznanje Andrej
Jemec. Prisotne smo ujeli tudi v fotografski objektiv. / Besedilo: Igor Kavčič, Foto: Matic Zorman

