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Začela se je nova sezona študija, šole, športov, delovanja KŠK in seveda Zapik. Najprej
opravičilo glede zaključka prejšnje sezone: načrtovana poletna številka Zapika je
odpadla zaradi nepričakovanega ogromnega zmanjšanja sredstev, ki jih ima KŠK na voljo
(več o tem na klubskih staneh in v Andraževi kolumni). Načrtovano poletno vsebino smo
zato prenesli na september in jo med prenašanjem precej spremenili, saj smo se odločili, da
mladim v Kranju postrežemo z malo širšo sliko kandidatov za župana v Kranju.
Izgovora za izogibanje volitvam tako nimate več. Tisti klasični »saj sploh ne vem kdo
kandidira« je propadel s to številko Zapika, v kateri imate intervjuje z vsemi kandidati. Skozi te
intervjuje si lahko sami ustvarite mnenje o tem, kdo je najboljši glede na vaš vrednostni sistem
in pričakovanja. Tudi kranjska občina bo po volitvah začela novo sezono in nikar ne zamudite
priložnosti, da pomagate odločati o prvem zvezdniku – na volitvah.
Jan Grilc, odgovorni urednik
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Šport

KŠK izgubil polovico denarja

Izobraževanje

Kultura

Konec junija so na Skupščini Sveta ŠOLS (študentskih organizacij lokalnih skupnosti) sprejeli nov
pravilnik o delitvi sredstev med študentske klube, ki bo Klubu študentov Kranj v enem letu odškrtnil
polovico sredstev. Klub, ki je lani prejel nekaj manj kot 490 tisoč evrov, bo do naslednjega junija izgubil
250 tisoč evrov.
Stari sistem, ki je veljal od leta 2001, je sredstva klubom delil na
podlagi števila študentov v upravni enoti, od koder prihaja klub,
in na podlagi tako imenovanega zgodovinskega faktorja. Mnogi
študentski klubi so imeli namreč v preteklosti svoje študentske
servise, ki so jim odvajali določen odstotek svojega zaslužka; ti
klubi pa so poseben status ohranili tudi kasneje, ko se je sprejemal pravilnik o razdeljevanju sredstev, čeprav denarja niso več
prejemali neposredno od študentskih servisov, temveč prek koncesijskih dajatev.
Novi sistem sredstva deli na podlagi števila študentov v upravni
enoti – v UE Kranj, ki jo pokriva KŠK, je sicer 4575 študentov –,
uvaja pa tudi pridnostni sklad, pri katerem je določena količina
denarja vezana na uspešno delovanje kluba. Prvo leto je preŠport

hodno, kar pomeni, da klubi denar dobijo le na podlagi števila
članov, naslednje leto pa bo količina denarja, namenjena posameznemu klubu, že odvisna od pridnostnega sklada.

Davaj*! Jezikovni tečaj!

Ok koncu oktobra se boste lahko začeli učiti tuje jezike tudi
s KŠK-jem! Šlo bo za intenzivne začetne tečaje, ki bodo obsegali 30 šolskih ur učenja na eni izmed kranjskih srednjih šol
(točna lokacija še ni znana). Potekali bodo v poznih popoldanskih in večernih urah – vsak jezik enkrat na teden po tri
šolske ure. Majhne skupine (7 – 12 članov) bodo poučevali
študentje višjih letnikov določenih jezikov, ki že imajo izkušnje s
poučevanjem, cene pa bodo nizke, kot so le lahko, in tako prim-

Zdravstvo in sociala

Izobraževanje

Kultura

KŠK

Odplešimo s KŠK-jem
Kot vsako leto si boste lahko plesne izkušnje v tej sezoni
nabirali tudi na tečajih, ki jih organizira Klub študentov Kranj.
V začetku oktobra se bodo začele vadbe salse (četrtki ob 20.
uri) in družabnih plesov (nedelje ob 19. uri), termini swinga
in orientalskih plesov pa še niso določeni (dogovorjeni bodo
v skladu s prijavami). Tečaji bodo potekali v Mladinskem kulturnem centru in na drugih lokacijah, cene pa bodo prilagojene študentskim žepom. Mentorji so izkušeni plesalci, ki se s
poučevanjem ukvarjajo že kopico let. Vse potrebne informacije
lahko dobite na spletni strani www.ksk.si in preko elektronske
pošte na tecaji@ksk.si.

Zdravstvo in sociala

KŠK

Že 4. Down Town festival!

Zdravstvo in sociala

Rock bar Down Town v zadnjem tednu septembra zdaj že tradicionalno gosti manjši kulturni festival, na katerem gostujejo
različni (bolj ali manj alternativni) stili glasbe in ostalo pestro
vsakodnevno dogajanje. Letos ga bo v petek, 24. septembra,
začel Festival kreativnih kitaristov z gosti večera Srečno mladino
– legendarnim rock bendom, ki je na sceni že od leta 1993. Dan
kasneje bodo novemu steklu na Globusu grozili Demolition
group, prvi vikend pa se bo končal malo bolj umirjeno z nedeljskim večerom družabnih iger.

* Pomen besede lahko izveste na KŠK-jevem tečaju ruščine.

Šport

KŠK letno organizira prek 250 dogodkov, med njimi tudi 9-dnevni festival Teden mladih, Sanje pod Krvavcem, neformalni informativni dan Študenti dijakom, mladim staršem prijazne Mlade
mamice in izdaja brezplačnik Zapik ter nudi prek 150 različnih
ugodnosti na Infotočki. Po besedah predsednika kluba, Andraža
Šilerja, se bodo vsi večji projekti zagotovo izvajali še v prihodnje,
se bodo pa na klubu bolj osredotočili na pridobivanje sredstev
tudi iz drugih virov, od pokroviteljev in z javnih razpisov.

Izobraževanje

Kultura

erne študentskim žepom. Več informacij o tem, kateri jeziki se
bodo poučevali, lahko dobite na info@ksk.si in na spletni strani
www.ksk.si.

Čez teden boste na dvorišču pred »Downom« lahko spremljali
fotografsko predavanje, filmski večer, gledališko improvizacijo z
zmešanimi Kudom Kiks, na svoj račun pa bodo prišli tudi metalci. Drugi vikend se bo začel z jukeboxom v petek, 1. oktobra,
v soboto pa se bo z divjim žurom udarno začela že 8. sezona
Glasbenih tematskih večerov! Po devetih dneh divjanja, kulture
in zabave bo v nedeljo na sporedu še potopisni večer o Jordaniji. Držimo pesti za vreme, saj v primeru dežja koncerti odpadejo,
ostali program pa se bo preselil v prostore lokala.
KŠK

KŠK

KŠK-jev športni dan v Megacentru!

Šport

Izobraževanje

Jesen ni ravno najbolj energičen letni čas in športni resor na KŠK
se je odločil, da ga popestri s športnim dnem. Ta bo v soboto, 9.
oktobra, od 9. ure dalje v Megacentru, kjer se boste lahko prepotili med skupinskimi vadbami, fitnes treningi in pestro pal-

eto različnih aktivnosti. Vse dejavnosti bodo brezplačne, vsak
udeleženec pa bo deležen tudi posebnega presenečenja!

Kultura

Včlani se ali podaljšaj članstvo v KŠK-ju kar na svoji
šoli, čaka te praktično darilce in srečelov!
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KŠK

Zdravstvo in sociala

Pravna pomoč

Potopisni večeri v oktobru:

FOV: 4. in 5. oktober
TŠC: 6. in 7. oktober
BTŠ: 13. in 14. oktober
Včlanite se lahko tudi na Info točki KŠK!

Pravna pomoč KŠK bo potekala preko elektronske pošte:
pravna.pomoc@ksk.si. Svetovali vam bodo absolventi
Pravne fakultete v Ljubljani.

17. oktober: Kolumbija, Ekvador, Filipini in Nova Zelandija

Včlanite se lahko tudi na Info točki KŠK!
BTŠ: 13. in 14. oktober
TŠC: 6. in 7. oktober
FOV: 4. in 5. oktober

Pravne fakultete v Ljubljani.
pravna.pomoc@ksk.si. Svetovali vam bodo absolventi
Pravna pomoč KŠK bo potekala preko elektronske pošte:

17. oktober: Kolumbija, Ekvador, Filipini in Nova Zelandija

šoli, čaka te praktično darilce in srečelov!

3. oktober: Madeira

Pravna pomoč

10. oktober: Po cesti od Miamija do San Francisca
24. oktober: Polarni sij - Islandija

24. oktober: Polarni sij - Islandija
10. oktober: Po cesti od Miamija do San Francisca
3. oktober: Madeira

Potopisni večeri v oktobru:
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TSKEGA
IZ ŠTUDEN
KORITA

Niti ne tako brezskrbno in sproščujoče poletje
ali kako so KŠK-ju zmanjšali sredstva …
Že Cankar je svoja del baje rad pisal na topli kmečki peči. Eno svojih črtic je celo naslovil tako. Prav
gotovo pa tega ni počel v začetku septembra, ko bi se po logiki letnih časov in globalnega segrevanja
morali sončiti nekje ob lonelyplanetsko opevanem Blejskem jezeru in srkati osvežilen in sproščujoč
»novi« radler, ki je bil takoj za nogometom glavna tema poletnih pogovorov gostilniških omizij širom
Slovenije.
Nič kaj osvežilno in sproščujoče pa se ni začelo poletje na
Klubu študentov Kranj. Konec junija so na seji Sveta študentskih
organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS), v organu, ki združuje
prav vse študentske klube v Sloveniji, sprejeli sklep, ki nam
drastično (kar za polovico) zmanjšuje sredstva. Zlagal bi se, če
bi trdil, da je do zmanjšanja prišlo nepričakovano, prav gotovo
pa je bila nepričakovana višina sredstev in način sprejetja
sklepa. Klub študentov Kranj že od nekdaj sodi
med največje klube v Sloveniji. Tako po številu
izvedenih projektov, včlanjenih članov,
kot tudi po višini prejetih sredstev. To
zadnje je šlo v preteklosti predvsem na
račun močnih študentskih servisov, ki
so pred letom 2001 delovali v Kranju.
Klubi, ki v svojem kraju niso imeli
študentskega servisa, so dobivali le
simbolične zneske ali pa so bili celo
brez financiranja iz tega vira. Njihovo
delovanje je bilo zaradi tega močno
okrnjeno. Večji klubi so se takrat solidarnostno
odločili, da bodo denar delili med vse klube
in jim s tem omogočili delovanje in razvoj. Denar
se je tako pošiljal v Ljubljano na Študentsko organizacijo
Slovenije (ŠOS), ta pa ga je distribuirala naprej po vsej Sloveniji,
upoštevajoč število študentov v posamezni upravni enoti ter
zgodovinski faktor večjih klubov, ki so ta denar pravzaprav
priskrbeli. Sistem je kot tak funkcioniral vse do letos, ko so se
s strani manjših klubov pojavile težnje po reformah. Ker smo
se vsi vpleteni zavedali, da gre za izredno občutljivo področje,
katerega spremembe imajo lahko izredno negativne posledice
po vsej Sloveniji, smo se zadeve lotili preudarno in sistematično.
Ustanovili smo pogajalsko skupino, sestavljeno iz izkušenih
posameznikov vseh vpletenih strani, ter pričeli z delom. Naš
cilj je bil jasen. Ustvariti kompromisen predlog, ki ne bo imel
drastičnih posledic za študentsko dogajanje po Sloveniji. In po
letu dni na čase kar napornih pogajanj smo pripravili izdelek. Ta
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je vseboval več elementov. Smernice za izboljšanje delovanja
klubov, indikatorje za preverjanje kakovosti delovanja, tabelo za
nagrajevanje uspešnosti ter predlog sankcij in ukrepov zoper
problematične klube. Seveda pa smo se dotaknili tudi ključnega
problema. Financ. Naš predlog je vseboval 50 % uravnilovko,
kar bi v praksi pomenilo, da bi veliki klubi izgubili okoli 25 %
denarja, ki bi ga pridobili manjši klubi, pobudniki
spremembe. Ta predlog je še bolj upošteval
število študentov po posameznih
upravnih enotah, ni pa zanemaril niti
zgodovinske zasluge večjih klubov,
ki so ta denar pravzaprav priskrbeli.
Predlog je bil premišljen in dober.
Klubi bi imeli čas pripraviti se
na spremembe, tako da jih
lokalna skupnost praktično ne bi
občutila. Ure vloženega dela so
se zdele ob pogledu na rezultat
poplačane. Kmalu se je izkazalo, da
so bile zaman. Skupina svetnikov je na
sami seji, s tiho privolitvijo vodstva Zveze
ŠKIS in nekaterih članov naše skupine, izkoristila
svojo demokratično pravico in vložila svoj predlog. Slab,
populističen in popolnoma neusklajen. Njihov edini cilj je
bila drastična sprememba financiranja v roku enega leta. Čas,
ki je za prilagoditev na tak šok vsekakor premajhen. Po burni
razpravi jim je predlog uspelo spraviti skozi z minimalno večino.
V veljavo je stopil naslednji dan.
Klub študentov Kranj sedaj na račun tega predloga prejema kar
50 % sredstev manj. Potrebno bo zategniti pas in racionalizirati
stroške ter ukiniti kak projekt. Verjamem, da bo tega čim manj
in da nam bo še vedno uspelo ponuditi pestro paleto projektov
in ugodnosti na vseh področjih. Ker si kranjski študentje in dijaki
to tudi zaslužite.
Andraž Šiler, predsednik Kluba študentov Kranj

Z BALKONA

Cilj ali pot?
Že leta gori v meni neizmerna želja, podvig, ki bi kronal veličino medija, v katerem figuriram. Opraviti
intervju s samim seboj. Zavoljo higiene pisanja in pa ker se sam se seboj pogostoma sprem, bi seveda podpisal koga drugega. Joža Ta in ta, intervju s Fokinjakom. Ampak dajmo no, tole licemerstvo,
opravimo z novinarsko okostenelostjo, objektivnostjo in nafrfuljeno, nasičeno, polimero kulturološko
pozitivno nabito barvno-oblikovno zmesjo teoretskih pristopov k snovi, ki ji v provinci pravimo megla,
ter recimo bobu bob. Pred vami, drage bralke, cenjeni bralci, avtointervju.
Kako ste pravzaprav prišli, spoštovani gospod Fokinjak (vselej sem v zadregi – kako naj vas vendar naslavljam?), do Zapika? Vemo, da ste se šolali v tujini, da
imate reference za »vola ubiti«, bi dejali pri nas, na
deželi, vaše meščanske korenine segajo daleč v čas, ko
je cvetel absolutizem, a so potlej obglavljali plemiče,
peli marseljezo, mahali z zastavami in plapolali z listjem
zakonodaje, ko ste vi, meščani, prosperirali, postavljali
fabrike, kupovali parne stroje, bili znanstveniki, umetniki, izumitelji, potlej ste se v vojni pokazali junaki, v
zlatih dvajsetih kraljevali kabaretom, plesali charleston, na gramofonih vrteli berlinske popevke, a srepeče
zrli proti prebujajoči se vihri, dokler ni naposled prišlo
še eno grozovito obdobje, vojna, ko ste vnovič poprijeli
za oblast, pomendrali sovražnika, ves čas gojili, kar
vam je bilo najdragocenejšega dano, razum in kritiko
ter visoko znanost in prelestno umetnost, še je bilo hudega, s srpom, kladivom ter najrazličnejšimi krepelci in
tomahavki so vas hoteli pobiti na trda tla, a se niste dali,
niste klonili, pisali ste naprej, vihteli ste pero in igrali na
Orfejevo liro precej bolje kot sovražnik na avtomatsko
orožje: kako, povejte, ste končali pri Zapiku?
Prijavil sem se na razpis.
Povejte kaj več …
In naslavljate me lahko kot vsi moji prijatelji: Fokinjak.
… kaj več o svojem šolanju.
Torej šolal sem se na Dunaju. Študiral sem jus, kar mi često pride
prav, potlej sem študiral vojne strategije, pozavno, obče prirodoslovje ter klasično grščino in antično umetnost.
Toda vešči ste s peresom …
Drži, namreč gramatika je bila ves čas moj najljubši študij. Veliko sem čital, v prvi vrsti so bili to klasični avtorji, sčasoma sem
vzljubil francoski naturalizem, nemško romantiko in Barbaro
Cartland. Ampak literatura je pri meni v službi višje sile.
Višje sile? Pravite, da verujete? Kakšni so pa zares vaši
življenjski nazori?
V službi kritike. Precej senzibilen sem, čeprav, toda oster kritik.
Moji življenjski nazori zavisijo od okoliščin. Sem tudi prilagodljiv.
Tega sem se priučil med študijem prirodoslovja. Evolucija,
dvoživke, genetika, vse to.
Velik mož ste. Nikdar vas nismo povprašali po starosti. Pišete za študentsko revijo, pa ste že v letih, kakor

vas vidim … (intervjuvančeva grožnja s pestjo) … ste
požlahtnjeni, pravim. Torej, ne menite morda, da gre za
paradoks, anomalijo?
Ne, nikakor, štejem jih dobrih trideset. To je scela običajno, mar
ne? Anomalija je študentsko delo, sem slišal nekje, ne strinjam
se – namreč študentje povečini ne razumejo te besede, zato ne
more biti anomalija. Paradoks je, da trenutno ne morem delati
prek napotnice, deset let tega sem še lahko in čez trideset let
bom spet. Ne, čez šestdeset, tedaj se bom namreč upokojil.
Koga ali kaj bi vzeli s seboj na samoten otok?
Marilyn Monroe, celotno zbirko rimskega prava, orglice, pladenj
prigrizkov, steklenico laškega rizlinga in postreščka, kakopak.
Marilyn Monroe?
Da, pravijo, da je bila izjemno inteligentna ženska.
Imate radi Klub študentov Kranj?
Seveda, dasiravno ga ne poznam prav dobro, kajti stanujem na
Dunaju, v Izoli imam garsonjero in vikend na Lesbosu. Sem precej potovalen tip človeka. Večkrat pa koristim KŠK ugodnosti in
na morju vselej nosim KŠK majice, modra se poda h grški arhitekturi, veste.
Načrti za prihodnost, s čim boste osrečili slovenske in
svetovne javnosti, kako boste prispevali k trajnostnemu
razvoju, k razrešitvi gospodarske krize, onesnaževanja
itd., kaj boste transcedentalnega in epohalnega naredili
v svoji bodoči karieri?
Na morje bom šel v Bosno, ne na Hrvaško, tako bom osrečil
slovenske javnosti; svetovnim se bom prikupil s potovanjem
v osemdesetih dneh okoli sveta, pri čemer bom dajal znatne
napitnine; principa trajnostnega razvoja ne razumem, to
ima verjetno kaj opraviti z zmanjšanjem porabe goriva – kupil bom kakšno ekološko toyoto, s čimer bom ubil dve muhi
na en mah (ne, seveda ju ne bom ubil, vsa bitja si zaslužijo
humano obravnavo, čeravno niso ljudje, prav tako ju tudi ne
smem zaničevati zaradi druge barve, oblike, svetovnega nazora
(muhe imajo svetovni nazor, vi kot novinar veste kaj o tem?),
kje šele, da bi fizično obračunal z njima: to se samo tako reče!);
gospodarsko krizo že rešujem, saj pišem za minimalen honorar;
transcedentalna bo enciklopedija dvoživk na slovenskih tleh,
epohalna pa monografija o Slovencih na slovenskih tleh. In ne
nazadnje: posadil bom drevo. Češnjo, zna biti, ali pa macesen.
Spogledujem se namreč z zen budizmom.
Fokinjak
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Andrew Page

“Tisti, ki vedo zanjo,
imajo o Sloveniji zelo
dobro mnenje”
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Andrew Page, Britanski veleposlanik
v Sloveniji
Veleposlanik Združenega kraljestva v Sloveniji je Anglež iz Sussexa v južni Angliji. V Foreign Office, britanski različici zunanjega ministrstva, je zaposlen že skoraj dvajset let. Deloval je v Ukrajini in Franciji,
ukvarjal se je tudi z bližnjim vzhodom in bil namestnik direktorja urada za stike z Rusijo in bivšimi sovjetskimi republikami. Z letom 2009 je prevzel naloge veleposlanika v Sloveniji. Pravi tudi, da bo kmalu
obiskal naše mesto in nekatere šole.

V Sloveniji ste kot veleposlanik že več kot
leto dni. Katere naloge so najtežje in katere
najzanimivejše?
Naj začnem z najbolj zanimivimi. Po mojem mnenju, ker sem
veliko delal na področjih nekdanje Sovjetske zveze ter srednje in vzhodne Evrope, je bilo zelo zanimivo priti v državo,
kot je Slovenija, ki je v letih po osamosvojitvi nadaljevala zelo
uspešno. Zanimiv je kontrast z ostalimi državami, ki imajo
prav tako socialistično ozadje. Zdi se, da je Slovenija napredovala precej dlje. Bila je prva, ki se je pridružila Evropski uniji
(EU), Natu, schengenskemu območju in evroobmočju ter
tudi predsedovala EU. Zanimivo in spodbujajoče je odkrivati
skrivnost uspeha Slovenije. To ne pomeni, da je država že
popolna - še vedno so stvari, na katerih je treba delati. Ampak v celoti gledano je država naredila izjemno zgodbo o
uspehu v manj kot dveh desetletjih.

Pa ste odkrili to skrivnost uspeha?
Ne povsem, čeprav sem opazil nekaj dejavnikov, ki so
prispevali k temu. Eden od teh je, da je bilo gospodarsko
upravljanje zelo dobro. Potem je bila država tudi nekoliko
srečnejša kot preostala Jugoslavija, ki je trpela zaradi etničnih
konfliktov. Poleg tega ima zaradi zgodovine, te stvari gredo
nazaj do Avstro-Ogrske in še prej Habsburške monarhije,
daljšo tradicijo poslovanja z Zahodom, z Italijo, Avstrijo in
je podjetniško uspešna. Zelo uspešni so tudi paradni konji
slovenskega gospodarstva, poglejte samo uspehe Mercatorja, Krke, Gorenja … Na koncu pa vodi tudi smiselno zunanjo politiko, politiko sprave s sosednjimi državami, je tudi
aktivna članica EU in Nata. V tem kontekstu je pomembna
članica Nata, ne le na bližnjem Kosovu, pač pa tudi v Afganistanu. Prav s to temo se tu veliko ukvarjam.

Kaj menite, kako mednarodna skupnost gleda
na Slovenijo?
Rekel bi, da imajo tisti, ki vedo zanjo, zelo dobro mnenje.
Države EU vedo zanjo, ne najmanj zaradi predsedovanja
tej zvezi v letu 2008, ki jo je zares postavilo na zemljevid.
Bilo je zelo uspešno predsedovanje s strani države, ki je zelo
majhna, kar kaže na njeno zmožnost organizacije. V šestih
mesecih je dosegla veliko, vključno z, na primer, liberalizacijo energetskega sektorja, ki je za EU zelo pomemben, ker

smo na tem področju močno odvisni od Rusije. Obenem
je dojeta kot država, ki je dobro vodena in organizirana. Je
demokratična, politični pluralizem je močno utrjen.

Bi lahko naredili kratko primerjavo med na eni
strani Ukrajino ali Rusijo in na drugi Slovenijo?
V primeru Rusije smo od razpada Sovjetske zveze videli
številne tranzicije. Imela je obdobje liberalizacije v devetdesetih, a morda s premalo regulacije. Ko je v začetku desetletja na oblast prišel Putin, smo v zgodnjem obdobju videli veliko napredka pri demokratičnih svoboščinah, a se ta
prostor v zadnjem času oži. V primeru Slovenije bi dejal, da
se demokratični prostor vedno bolj utrjuje in širi. V Ukrajini
so na pol poti. Menim, da so na nekaterih področjih prišli
dlje kot Rusija. Vsakič, ko so priredili demokratične volitve,
so bile boljše kot zadnje. To se je izrazilo v parlamentu, ki se
morda zdi nekoliko neučinkovit, a to je zaradi političnega
pluralizma. Stranka, ki je na oblasti, ima denimo zelo majhno
večino.

Vrniva se še na Afganistan. Kje je smisel, da
je majhna država, kakršna je Slovenija, ki ima
vsega skupaj 7000 vojakov, prisotna v tej vojni?
Pred približno tremi meseci sem imel predavanje, na katerem sem govoril o tej temi. Mislim, da slovenska javnost
razume, zakaj ste prisotni na Kosovu, precej manj pa, zakaj v Afganistanu. Nato je organizacija, ki temelji na kolektivni obrambi. Kot taka pričakuje, da države članice sodelujejo povsod, ne le na lastnem dvorišču. Afganistan je
najpomembnejši Natov izziv, morda celo eksistencialni. Jasno je, da ima Nato pomembno vlogo pri urjenju afganistanskih varnostnih sil. To počnemo vsi, tudi Slovenija. Čeprav
jih je malo – 70, novembra jih bo 90 – so slovenski vojaki
pomembni. Ne gre le za izpolnjevanje dolžnosti, ampak
za širšo sliko. Da poskrbimo za varnost doma, moramo biti
prisotni tudi na čezmorskih misijah. Afganistan je potencialno največja grožnja varnosti v Evropi. Če bi dovolili Al Kajdi,
da prosto operira v Afganistanu, lahko napovemo kaj se bo
zgodilo... 11. spetember, pa ne le ta, tudi drugi napadi, so to
jasno pokazali. Vi tega še niste doživeli, in bog daj da ne bi,
ampak vsi imamo skupen interes po varnosti. To je bistvo
kolektivne varnosti.
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Različne britanske organizacije, kakršna je
denimo British Council, se mnogo ukvarjajo z
mladimi po vsem svetu. Poznamo tudi program
MEPI in tako naprej. Se kot veleposlanik prav
tako ukvarjate s podobnimi aktivnostmi?

Prednostne usmeritve seveda določi Foreign Office.
Odločijo 'strateške parametre', če hočete, na nas veleposlanikih v različnih državah pa je, da smo zmožni podati nasvet
denimo o tem, pri katerih nalogah smo v najboljši poziciji,
katere so najbolj pomembne v državi, v kateri služimo.
Pričakuje se namreč, da bolje razumemo državo s tem, ko
delujem v njej. Da dam primer, ena najpomembnejših nalog trenutne britanske vlade in zunanjega ministra Williama
Haguea se tiče širitve EU, predvsem na Zahodni Balkan. Na
nas je, da v London poročamo, kako delamo s slovensko
vlado in kako najbolje nadaljevati po tej poti. S slovensko
vlado imamo tudi posvete, kako lahko najbolje sodelujemo,
da bomo državam Balkana pomagali pri pospešitvi postopka pridružitve.

Da, to je nekaj, s čimer se precej ukvarjam in pri tem uživam.
Povedal bom nekaj o programu MEPI in tudi o British Councilu, ker pri obeh aktivno sodelujem. British Council naredi
veliko dobrega po celem svetu, predvsem za mlajše gen-

Mar ni bil David Cameron, preden je zasedel
mesto predsednika vlade, označen za evroskeptika?
Ne bi rekel, da je evroskeptik. V konzervativni stranki vladajo
različni pogledi. Z vstopom liberalnih demokratov, ki imajo
do EU zelo pozitivna stališča, je prišlo tudi do produktivnega dialoga. Tako imenovana pozitivna agenda je, da si VB
prizadeva za širitev EU, energetsko varnost, doseganje 30%
znižanja izpustov ogljika, pa tudi enoten trg in prosta trgovina. Na drugi strani mora vlada Britancem zagotoviti, da ne
bomo prenesli več moči iz VB na Bruselj brez referenduma.

Bili ste na več nogometnih tekmah, celo na SP
v Južni Afriki. Takrat je priložnost tudi za neformalne pogovore … Lahko poveste, kakšna
je razlika med tovrstnimi pogovori in uradnimi
srečanji?
Ko gre za uradna srečanja, kakršno je bilo uvodno s predsednikom Türkom, potem imam verjetno navodila iz Londona
o tem, kakšno poanto želijo, da izrazim. Z Londonom se že
vnaprej dogovorimo, katere teme bi radi odprli. Medtem
ko če sem na nogometnem stadionu in se pogovarjam z
ministrom Lahovnikom, kot sem se na tekmi v Mariboru
(op. a.: intervju je potekal v času, ko je Matej Lahovnik še
bil minister za gospodarstvo), je diskusija precej bolj neformalna. Ne govoriš po navodilih, a je obenem tudi priložnost,
da ob robu kljub temu opraviš 'posel', kot bi rekli. Ob tem
ko govoriš o nogometu, kulturi, Južni Afriki, imaš tudi
priložnost, da se pomeniš o pomembnih temah, denimo da
preneseš, kakšna so stališča nove vlade v Londonu. Torej gre
za neko mešanico, niso si povsem različni.
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eracije. Njihovo delo je raznovrstno, nekatere njihove prioritete pa sovpadajo tudi z našimi v Foreign Office. Na primer,
tu v Sloveniji se veliko ukvarjajo s podnebnimi spremembami, za katere se močno zanima tudi veliko mladih. Eden
od projektov, ki so jih lani izvedli, je bil „Climate Camp“ na
Jezerskem. Ta projekt je združil mlade med 18. in 35. letom iz
6 držav. Namen je bil, da izmenjajo ideje in jih potem predstavijo in lobirajo pri svojih vladah, kar so tudi storili, na koncu pa so obdržali medsebojne stike. To je bil zelo uspešen
projekt. MEPI mi je zelo pri srcu, delno tudi zato, ker sem kot
šolar sam sodeloval v tem programu. Deluje že več kot 50 let
in se je razširil še v 125 držav. Združuje različne discipline in
vaje, ena najpomembnejših je pomoč skupnosti, (community service?) pogosto skupinam ljudi, ki so hendikepirani ali
pa ostarelim. Zdi se mi, da je za najstnike delo z ljudmi, ki
so na nek način manj srečni od njih, zelo dobra izkušnja. V
Sloveniji se je zelo dobro prijel in ga izvaja že več kot 30 šol.
In del mojih ciljev, na nek način misija, ki je tudi zapisana v
načrtu, ki ga imamo na ambasadi, je
število teh šol še razširiti.
Dejan Rabič
Miran Alijagić

NE POZABITE
NA ZDRAVSTVENO
VARNOST!
Zdravstvena zavarovalnica
Vzajemna želi obvestiti vse
tiste, ki bodo izgubili status
študenta ali dijaka, se prijavili na zavodu za zaposlovanje,
dopolnili 26 let ali se prvič
zaposlili, da bodo tako postali
zavezanci za plačevanje doplačil k zdravstvenim storitvam.
Obvezno zdravstveno zavarovanje jim namreč po izteku
statusa stroškov zdravstvenih
storitev ne bo več krilo v celoti, zato jim priporočamo, da
si uredijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Zdravje je
neprecenljiva
vrednota nas vseh,
zato ga varujmo in
skrbimo zanj.
Mladim, ki jim poteče status
študenta, svetujemo pravočasno sklenitev dopolnilnega
zdravstvenega
zavarovanja.
Če zavarovanja ne sklenejo v
enem mesecu od vključitve v
sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, bo, skladno z zakonom, zanje veljala
trimesečna čakalna doba. To
pomeni, da bo zavarovanec tri
mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku
zdravnika še vedno sam kril

PE KRANJ
Koroška cesta 1
tel.: 04/ 201 03 00

delež stroškov zdravstvenih
storitev, ki bi sicer bili pokriti z
dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Čakalne dobe ni,
če oseba sklene zavarovanje v
roku enega meseca od dne, ko
postane zavezanec za plačevanje doplačil k zdravstvenim
storitvam, običajno je to po
prekinjenem ali zaključenem
šolanju oziroma s pričetkom
redne zaposlitve. Zakon predvideva tudi poviševanje premije za tri odstotke za vsako
nezavarovano leto. V Vzajemni zato še toliko bolj priporočamo pravočasno sklenitev
dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja.

A si zavarovan?

Veš,
da sem.

V Vzajemni smo
za mlade pripravili
poseben paket
Vzajemna Mladi.
Paket Vzajemna Mladi lahko sklenete do 31. 12. 2010
v vseh naših poslovalnicah,
preko klicnega centra na brezplačni telefonski številki 080
20 60, poiščite obrazce na info
točkah Vzajemne in jih pošljite
po pošti, pri sklenitvi zavarovanja preko www.vzajemna.
si pa nudimo najvišji zakonsko
dovoljeni 3-odstotni popust.

Zdravja ne prepuščaj
naključju - skleni paket
Vzajemna Mladi.
Se splača!

Pripravili smo privlačne nagrade:
GLAVNA NAGRADA
1 mesečni najem avtomobila Volvo C30
MESEČNA NAGRADA
15x tečaj varne vožnje

• Kranj, Zlato polje 2,
tel.: 04/20 10 301
• Jesenice, C. Cirila Tavčarja 3/b,
tel.: 04/ 58 33 830
• Radovljica, Kranjska c. 2,
tel.:04/53 37 690
• Škofja Loka, Kapucinski trg 8,
tel: 04/511 25 20

Kupone in pravila sodelovnja za NAGRADNO IGRO DA NE BO PANIKE lahko
najdete v naših poslovalnicah in na www.vzajemna.si. Nagradna igra poteka od
vključno 15. 09. 2010 do vključno 31. 12. 2010.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Premakniva se še malce na vaše naloge, ki jih
imate kot veleposlanik. Koliko svobode imate
pri svojem delu – morate natančno slediti navodilom iz Londona ali je to bolj odvisno od vas
samih?
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MI2

“Biti del medijske in koncertne scene ne pomeni le
neizmernega zadovoljstva, trepljanja po ramenih in
vreščanja oboževalk, temveč je do tja treba prehoditi
kup korakov in preskočiti mnogo ovir.”
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Mi2-jevski rokenrol s Tončom in Dimekom
Skupina Mi2, ki na slovenski glasbeni sceni vztraja od leta 1995, je letos spet v polnem pogonu. Izdana biografija, nov album in obilo koncertov po slovenskih glasbenih festivalih ter med drugim tudi
na našem Tednu mladih so zadosten razlog, da so dobili prostor v Zapiku. Zaradi zasedenosti smo se s
pevcem Tonetom Kregarjem - Tončom in kitaristom Jernejem Dirnbekom - Dimekom pogovarjali preko
elektronske pošte.

Jernej, ti si v bandu že od pamtiveka, kot pravi
vaša spletna stran. Kako je zgodba o Mi2 sploh
nastala?
Pobuda za to je prišla na dan nekega popoldneva, ko se nas
je več današnjih članov hladilo s špricerji pred eno izmed
gorc (zidanic) na Kozjanskem, in ko smo v med nami prisotnem Fikiju opazili potencial za prvo slovensko rapersko
zvezdo. Kmalu za tem sva s Fikijem, s katerim sva bila soseda, zaradi obilice prostega časa začela ustvarjati skladbe, ki
so imele en sam namen – da bi se ob njih kar se da dobro
zabavala. Na pobudo znanke in sorodnice sva eno izmed
njih tudi posnela, in zgodila se nama je prva Črtica, ki je bila
kriva za vse, kar je sledilo potem.

Po začetnem albumu Črtica je skupino zapustil soustanovitelj Fiki. Takrat ste člani Mi2
preživljali težke čase. Kaj vas je gnalo naprej?
Kaj je botrovalu temu, da ste se znova zbrali in
izdali drugi album?
K težkim časom je največ prispevalo dejstvo, da je bila koncertna scena čisto na psu, in da zasedba Mi2, ki je uspela
pridobiti medijsko prepoznavnost in se uigrati v spodoben
koncertni bend, ni imela praktično nobene priložnosti da
počne to, kar bendi počnejo. A vendarle, človeka, ki ima rad
muziko, ki enkrat okusi koncertni oder in zasliši svoje stvaritve na radiu ter iz grl poslušalcev, nekaj žene dalje. Tako
smo se tudi mi odločili nadaljevati svojo glasbeno pot in čas
je potrdil, da smo se odločili prav.

Tone, k bandu si prišel leta 1998. Kako so te
fantje takrat sprejeli?
V bistvu sem se bandu pridružil med snemanjem plošče
Čudo tehnike in sicer na Jernejevo in Egonovo pobudo.
Nekdo je moral zamenjati Fikija in jaz sem se jima – glede
na staro prijateljstvo in dejstvo, da smo v preteklosti že igrali
skupaj – zdel primerna zamenjava. Seveda pa si takrat nihče
ni mislil, kako daleč bo vse skupaj šlo. Sam sem se odzval v
prepričanju, da bo šlo bolj za občasno druženje, ki bo trajalo
kakšno leto ali dve. No, in zdaj smo skupaj že celo večnost,
pa še nič ne kaže, da bi se naveličali drug drugega. In seveda
muzike.

V začetku leta ste člani banda izdali biografijo.
Zakaj taka poteza? Komu je knjiga namenjena?
Tone: Naj poudarim, da to ni bila naša ideja, pač pa pobuda
mariborske založbe Litera. Po daljšem premisleku smo se
nanjo pozitivno odzvali in verjamemo, da je to bila dobra
odločitev.
Knjiga je v prvi vrsti namenjena našim najzvestejšim
oboževalcem in podpornikom, ki tako lahko o nas izvedo
še kaj več. Obenem pa je zanimivo branje tudi za vse tiste,
ki so odraščali v podobnem okolju in času kot mi, prav pa
bo verjetno prišla tudi sociologom, zgodovinarjem in vsem
ostalim, ki se ukvarjajo s slovensko družbo in kulturo na prelomu tisočletij in v obdobju tranzicije.
Jernej: Vsekakor je knjiga zelo dobrodošlo čtivo mladim,
nadebudnim glasbenikom, ki so na začetku svoje glasbene
poti. Iz nje bodo izvedeli, da biti del medijske in koncertne
scene ne pomeni le neizmernega zadovoljstva, trepljanja po
ramenih in vreščanja oboževalk, temveč je do tja treba prehoditi kup korakov in preskočiti mnogo ovir, in da se morajo
v majhni državi, kot je Slovenija, takšni nadebudneži zanesti
predvsem na lastno pamet, sredstva in vztrajnost.

Po biografiji je izšel tudi vaš novi album Rokenrol. Kaj sami menite o njem?
Tone: To je naša šesta avtorska plošča, na kateri smo
dokončno utrdili naš glasbeni izraz, kakršnega smo nakazali
že na prejšnjih treh ploščah. S produkcijskega vidika je to
naš prepričljivo najboljši izdelek, z avtorskega vidika pa nadaljuje zgodbo prejšnjega albuma Dobrodošli na dvor. Verjamem, da je tudi na Rokenrolu kar nekaj pesmi, ki se bodo
ohranile in obdržale.
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Jernej: Menim, da si album definitivno zasluži zlat ovitek, ki
smo mu ga namenili. Izdelek je nastajal brez kakršnihkoli
obremenitev, zlagoma in predvsem »za našo dušo«, zato
tudi več mesecev po njegovem izidu še zmeraj z veseljem
ugotavljam, da na njem ne bi spremenil prav ničesar. Album
enostavno teče. Vseh 53 minut, vseh 14 sklad, ki se zvrstijo
druga za drugo lepo zaokrožijo zgodbo o rokenrolu, kot ga
občutimo, razumemo in znamo zaigrati člani skupine Mi2.

Ponudili ste ga v omejeni izdaji 1000 izvodov.
Zakaj? Je sploh ostal še kakšen izvod?
Tone: V časih, ki so izdaji plošč zelo nenaklonjeni, smo
želeli izdelku dati neko dodano vrednost ter njen nakup
omogočiti res samo tistim, ki naše delo najbolj cenijo in ki
bodo ploščo z veseljem in ponosom hranili v svoji zbirki.
Mislim da je na voljo še dobra tretjina plošč, zato ne zamudite in kliknite na www.mi2.si.

novostmi, zato beležimo dober odziv tudi ob predstavitvah
aktualnih skladb. Prav tako se ne moremo pritoževati nad
odzivom radijskih postaj in poslušalcev – prav vse do sedaj
lansirane skladbe iz Rokenrola so doživele svoj medijski krst,
in nekatere so na raznih glasbenih lestvicah obstale kar zavidljivo število tednov.
Tone: Na koncertih z veseljem opažamo, da poslušalci že
glasno prepevajo naše nove pesmi in da zahtevajo celo
nekatere, ki jih zaenkrat še nimamo na repertoarju. To je
največ, kar si lahko želimo.

Kako člani banda opredeljujete glasbo, ki jo
igrate?
Na to bi verjetno bolje odgovoril kakšen glasbeni kritik ali
teoretik. Naša glasba je neke vrste sinergija in istočasno
kompromis petih individualcev z različnimi glasbenimi preferencami. Ravno ta kombinacija pa privede do tega, čemur
lahko rečemo mi2jevski rokenrol.

Ker smo ravno iz Kranja, me zanima, kako je
bilo igrati na Tednu mladih in kaj si nasploh
mislite o Tednu mladih?
Tone: Izredno veseli smo, da nam je letos končno uspelo
nastopiti na tej prireditvi. Že kar nekaj let so potekali dogovori in obojestranski interes, a je žal naš nastop iz različnih
razlogov vselej padel v vodo. No, letos se je vendarle izšlo
in – kljub slabemu vremenu – je bila v Kranju huda fešta. Bili
smo pozitivno presenečeni tako nad obiskom kot odzivom,
kajti na
Gorenjskem objektivno vendarle nismo tako "in" kot recimo
na Štajerskem ali Dolenjskem. Zaenkrat.
Jernej: Izredno veseli smo, da ta vaša prireditev obstaja in
ostaja na sporedu tudi v teh, relativno težkih in negotovih
časih. Zaradi tovrstnih dogodkov rokenrol ostaja ne samo
pri življenju, temveč kar eden pomembnejših elementov
druženja in preživljanja prostega časa mnogih mladih.

NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ
za meseca september in oktober

KLUBSKO DOGAJANJE:

Jernej: Ker smo CD-ju želeli prihraniti počasno umiranje na
obroke na zaprašenih policah bencinskih pump, pošt in
nizkocenovnih trgovin. Tako je na voljo tistim tisočim posameznikom, ki glasbeni izdelek še zmeraj dojemajo kot celoto, kot zgodbo in nenazadnje, kot podporo glasbenemu
izvajalcu, ki ga imajo radi.

Kako so poslušalci sprejeli nove skladbe?
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Jernej: S tem Mi2 nikoli nismo imeli težav, saj smo imeli
vedno dovolj zvesto publiko, ki spremlja naše stvaritve, in
ki na koncerte prihaja »pripravljena«, se pravi seznanjena z

Namen te mini turneje je obeležiti 15. obletnico banda in
obenem ponuditi našo glasbo v živo ljudem, ki so morda že
malce "preveliki" za študentske popolnočne žure. Nastop bo
sestavljen iz električnega in akustičnega programa, začel se
bo ob spodobni uri in končal pred polnočjo. Gotovo bomo
nastopili v Ljubljani, Mariboru in Celju, morda še kje.
Luka Stare
Oto Žan

Šport

Izobraževanje

4. oktober 2010, ponedeljek
(P)ostani KŠK-jevec
Fakulteta za organizacijske vede, včlani se ali podaljšaj članstvo
v KŠK-ju, čaka te praktično darilce in srečelov!
5. oktober 2010, torek
(P)ostani KŠK-jevec
Fakulteta za organizacijske vede, včlani se ali podaljšaj članstvo
v KŠK-ju, čaka te praktično darilce in srečelov!
6. oktober 2010, sreda
(P)ostani KŠK-jevec
9.30, Tehniški šolski center Kranj, včlani se ali podaljšaj članstvo
v KŠK-ju, čaka te praktično darilce in srečelov!
7. oktober 2010, četrtek
(P)ostani KŠK-jevec
9.30, Tehniški šolski center Kranj, včlani se ali podaljšaj članstvo
v KŠK-ju, čaka te praktično darilce in srečelov!
13. oktober 2010, sreda
(P)ostani KŠK-jevec
Biotehniški center Naklo, včlani se ali podaljšaj članstvo v KŠKju, čaka te praktično darilce in srečelov!
14. oktober 2010, četrtek
(P)ostani KŠK-jevec
Biotehniški center Naklo, včlani se ali podaljšaj članstvo v KŠKju, čaka te praktično darilce in srečelov!
Šport

ŠPORT

Izobraževanje

28. september 2010, torek
Šport na velikem zaslonu: Nogomet (Liga prvakov)
20.00, Klubar, vstop prost, dodatne informacije: veliki.zaslon@
ksk.si
29. september 2010, sreda
Šport na velikem zaslonu: Nogomet (Liga prvakov)
20.00, Klubar, vstop prost, dodatne informacije: veliki.zaslon@
ksk.si
Kultura

Zdravstvo in sociala

Jeseni band odhaja na samostojno koncertno
turnejo. Kako bo potekala, kje vse se boste
ustavili?

10. oktober 2010, nedelja
Potopisni večer: Po cesti od Miamija do San Francisca
19.30, Klubar, Jurij Bizjak, Vstop prost

Šport

Izobraževanje

Kultura

KULTURA
Zdravstvo in sociala

3. oktober 2010, nedelja
Potopisni večer: Madeira
19.30, Klubar, Živa Slavec, Vstop prost

Kultura

Zdravstvo in sociala

SOCIALA IN ZDRAVSTVO
1. september – 31. december 2010
Pravna pomoč
Klub študentov Kranj, brezplačna pravna pomoč bo potekala
prek elektronske pošte: pravna.pomoc@ksk.si; svetovali vam
bodo absolventi PF v Ljubljani.
1. september – 31. december 2010
Cepljenje proti klopnem meningoencefalitisu
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Klub študentov Kranj v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, Eno
cepljenje za člane KŠK 22,90 €, nečlane 32,90 €; dve cepljenji pa
45,80 € za člane oziroma 65,80 € za nečlane KŠK.
Šport

Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE
Kultura

30. september 2010, četrtek
plesni tečaj
Salsa – BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA VADBA
20.00, Mladinski kulturni center, Tomšičeva 21, Člani KŠK 25 €,
ostali 30 €, info: salsa@ksk.si, 051 237 249 (Petra).
3. oktober 2010, nedelja
plesni tečaj
Družabni plesi - BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA VADBA
19.00, Mladinski kulturni center, Tomšičeva 21, Člani KŠK 25 €,
ostali 30 €, info: tecaji@ksk.si, 041 31 22 55 (Andreja).
7. oktober 2010, četrtek
plesni tečaj
Salsa
20.00, Mladinski kulturni center, Tomšičeva 21, Člani KŠK 25 €,
ostali 30 €, info: salsa@ksk.si, 051 237 249 (Petra).
10. oktober 2010, nedelja
plesni tečaj
Družabni plesi
19.00, Mladinski kulturni center, Tomšičeva 21, Člani KŠK 25 €,
ostali 30 €, info: tecaji@ksk.si, 041 31 22 55 (Andreja).
14. oktober 2010, četrtek
plesni tečaj:
Salsa
20.00, Mladinski kulturni center, Tomšičeva 21, Člani KŠK 25 €,
ostali 30 €, info: salsa@ksk.si, 051 237 249 (Petra).
Zdravstvo in sociala
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HERMINA K

Potem tu pride v poštev avtobusna postaja, katere problem se rešuje že od sedemdesetih let?
Avtobusna postaja je začasna in je že 40 let začasna. V tem
obdobju sta se spremenila način življenja in prometni režim.
Nekateri se sprašujejo, ali je avtobusna postaja v večjem
obsegu sploh še potrebna, po drugi strani pa ne smemo
pozabiti, da je Kranj eno izmed postajališč 10. Evropskega
železniškega koridorja in to nam narekuje, da bomo razmislili, kam umestiti avtobusno in železniško postajo, da bosta
primerni novim izzivom, ki so pred nami v roku 7–10 let.
Zaenkrat mislim, da bo ostala kar začasna, tam, kjer je.

Kako pa je s tem v novem občinskem prostorskem načrtu?
V OPN se nakazuje, da je predvideno to na Zlatem polju, kjer
naj bi šel deseti koridor. Pregledala bom vse dokumente, ki o
tem obstajajo, in se z ustrezno ekipo strokovnjakov pogovorila, kaj bi bilo najbolj pametno, in prav gotovo prispevala
k temu, da bomo imeli avtobusno postajo, ki bo povezala
vse krajevne skupnosti v MOK, najverjetneje pa tam, kjer bo
potem železniška postaja.

Kako vidite pomen mladinskih organizacij v
Kranju?

Hermina Krt
Direktorica kranjske poslovne enote Probanke, članica Združenja borcev za vrednote NOB in nestrankarska kandidatka za županski položaj s podporo Desusa Hermina Krt je tudi mati, pred kratkim pa je
izdala knjigo Neizprosnost pohlepa. Pravi, da se je za kandidaturo odločila po temeljitem premisleku.

Že imate sliko, kateri bodo prednostni projekti
v vašem morebitnem mandatu?
Ta slika nastaja in se izpopolnjuje vsak dan glede na aktivnosti, ki jih imamo z nosilci programskih izhodišč. Smo
pred zaključkom programa in tudi prednostne naloge so
znane.

Kdo pa so nosilci izhodišč?
To so posamezni kandidati za mestni svet, ki so strokovnjaki
na svojem področju in so ob sebi zbrali ljudi, ki so prepoznani kot poznavalci področja, ki ga obravnava ta strokovna
skupina. O imenih pa ne bi govorila.

Ogromno lokalov je praznih, govori se o
oživljanju starega mestnega jedra … Kaj bi
ukrenili v tej smeri?
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Imela sem okrog 50 razgovorov z ljudmi, ki stanujejo v mestnem jedru. Tudi z ljudmi, ki so pripravili strategijo razvoja,
ki razmišljajo, kaj narediti s Kranjem. Zadnjič je neki gospod,
ko smo imeli sestanek na krajevni skupnosti Center, lepo
povedal, da se v Kranju tega problema ne da rešiti že 30 let
in ni za pričakovati, da bi novi župan to rešil v svojem prvem

mandatu. Definitivno pa je moja ocena ta, da dokler ne bodo
v centru oz. starem mestnem jedru živeli ljudje, dokler se ne
bo populacija povečala in dokler ne bo to mesto prijaznejše
do svojih prebivalcev, toliko časa ne bo zadostne ponudbe
in tudi ne zadostnega povpraševanja. Zato je moja prednostna naloga predkupna pravica pri prodaji nepremičnin
in primerna politika za stimuliranje naselitve v starem mestnem jedru. Razmišljamo o tem, na kakšen način približati
ponudbo praznih stanovanj in katere spodbude uporabiti.

Kranju manjka tudi koncertna dvorana. Kaj bi
storili v tej smeri?
Prispelo je nekaj vprašanj na temo dvorane. Ko sem
natančno preučila proračun MOK in pogledala obveznosti,
ki iz njega izhajajo, sem ugotovila, da so prednostne naloge
MOK prav gotovo komunala infrastruktura in rekonstrukcija
čistilne naprave, pa optika po vaseh in KS, ki je še nimajo.
Torej gre za pomembne življenjske projekte, tako da za
koncertno dvorano v tem mandatu v mojem programu ni
prostora. Bi pa rada naredila sinergije tam, kjer je to možno,
povezala proste kapacitete in ponudila možnost, da se organizirajo koncerti na obstoječih lokacijah.

Jaz bi jih videla - pa ne vem, če je temu danes tako - predvsem kot pobudnike, kot motivatorje, ki mlade poskušajo
aktivirati v družbeno okolje. Občutek imam, da ste danes
mladi premalo družbeno aktivni, največkrat gledate na lasten interes ali na ozko področje, zelo malo je kritičnih prispevkov, pogovorov. Nekako ni čutiti, da ste nosilci razvoja in
sprememb, kar so mladi vedno bili. Rada bi, da študentske
oz. mladinske organizacije postanejo prostor, kjer se bodo
združevali napredno misleči mladi, ki bodo gibalo družbe,
kar bi mladi morali biti. Veliko je površnega kritiziranja, ne pa
doprinosa v smislu „na kakšen način pa zdaj naprej“.

Mladinske organizacije se soočajo s finančnimi
in prostorskimi težavami, še več pa jih bo z
novim zakonom o malem delu.
Rekla bi, da za to področje trenutno nimam rešitve oz. ne
znam povedati, kaj bi bilo mogoče narediti. Pogledala sem
proračunske postavke in videla, da je zelo veliko prosilcev za
sredstva. Proračun je omejen in dosedanja občinska uprava
je temu zadostila na način, da je vsakemu omogočila vsaj
majhen del sredstev. Zadevo bom pregledala in dobrodošli
boste s svojimi predlogi. Mislim, da moramo skupaj
razmišljati. Nisem mnenja, da bi vam lahko zdaj kar prinesla
neko rešitev, ampak ko boste vi prinesli pravo, jo bomo gotovo skupaj lahko realizirali. S sodelovanjem se marsikaj da
narediti.

Koliko denarja boste namenili za kampanjo?
Glede na zakonske omejitve je znano, kaj in koliko lahko,
tako da se bomo držali teh omejitev in ravnali v skladu z
zakonodajo. Večina ekipe so prostovoljci. Treba bo seveda
objaviti letake in kampanja bo šla v živo po vseh krajevnih
skupnostih, tako da bo kvota, ki je določena po zakonu, verjetno dosežena. Mislim, da je to okrog 11.000 evrov.
Dejan Rabič
Žan Kuralt
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TRIČ

DARJAN PE

naše strani, kako te zadeve oživiti. Dejstvo je, da so veliki
trgovski centri zadali smrtni udarec trgovinam in lokalom
v mestnem jedru. Seveda ti trgovski centri niso sovražniki,
ampak so pomembni partnerji Mestne občine Kranj. Od
njih pa bi bilo družbeno odgovorno, da najdemo nek dogovor, da bi določene izdelke prodajali izključno v mestu in
na tak način vrnili nakupovalce v mesto, morda z zavestno
manjšim dobičkom, mogoče celo z izgubo, ampak še vedno
bi bilo družbeno odgovorno, da bi bile cene v mestnem jedru ugodnejše od tistih v velikih nakupovalnih centrih. Vsem
Kranjčanom bi bilo treba zagotoviti ustrezno parkiranje, predvsem tistim, ki stanujejo v bližini mestnega jedra.
Druga ideja je s Facebooka in sicer, da bi v mestnem jedru
odprli outlet oziroma tovarniške trgovine z obutvijo, oblekami itd. Tako bi v jedro privabili ne samo Kranjčane, ampak
tudi nakupovalce iz cele Slovenije. Če smo v Kranju izgubili
status sejemskega mesta po 500 letih, se mi zdi, da bi na ta
način lahko vzpodbudili nakupovalni turizem. To bi odprlo
nova delovna mesta v trgovini, gostinstvu, hotelirstvu. Prav
v hotelirstvu je stanje zelo slabo, pa je pomemben faktor v
razvoju turizma.

Problem avtobusne postaje se rešuje že od
sedemdesetih let, pa še vedno ni rešen. Kako
boste ukrepali?

Darjan Petrič
Darjan Petrič je nekdanji uspešni plavalec, danes pa oče dveh otrok, magister, predsednik Plavalne
zveze Slovenije in skupni kandidat za župana Kranja strank SD in LDS, podpirata pa ga tudi Stranka
mladih – Zeleni Evrope in Glas žensk Slovenije. Z njim smo se pogovarjali v njegovem volilnem štabu v
starem mestnem jedru.

Kateri so prednostni projekti v vašem mandatu?
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Kranj je v zadnjih nekaj letih na številnih področjih zaostal za
ostalimi mesti. Moramo vzpostaviti poslovno prijazno okolje,
ki bo zanimivo za nove investitorje, s ciljem odpirati nova
delovna mesta. V zadnjih 20-ih letih smo izgubili 13 000 delovnih mest.
Če bomo odpirali nova delovna mesta, moramo zagotavljati
tudi stanovanjske kapacitete, da bodo ljudje imeli kje stanovati, tudi mlade družine in mladi nasploh. Urediti moramo
tudi problem tistih stanovanj, ki so prazna, mogoče z zakonom o nepremičninah, in sanirati že obstoječa stanovanja.
Po 16-ih letih se nam je prvič zgodilo, da ne moremo zagotoviti varstva vsem malčkom, ta problem se bo čez 4 leta prenesel tudi v osnovne šole.
Poleg tega imamo v Kranju v krajevnih skupnostih tudi
skupine, ki so izrazito »podhranjene«. S sredstvi za razvoj
podeželja bi morali več pozornosti in sredstev nameniti krajevnim skupnostim in jim zagotoviti normalno življenje. Od
interneta do vsega tistega, kar v mestu razumemo kot nekaj
normalnega, krajevne skupnosti pa tega niso deležne.
Naslednja je komunalna infrastruktura, kjer izrazito zaostajamo za prvotnimi plani. Izteka se čas za črpanje evropskih

sredstev, urediti pa je treba problem odlaganja komunalnih
odpadkov in pa vse tisto, kar dnevno občutimo, ko se vozimo v šole in službe, se pravi prometno infrastrukturo, ki je v
določenih segmentih izredno pereča.
Primer tega je severna kranjska obvoznica, ki jo Kranj nujno potrebuje. Mislim, da smo si ravno v severni obvoznici
županski kandidati enotni, da je nujno potrebna. Imamo
celo vrsto križišč, ki niso samo prometno sporna, ampak tudi
nevarna, naj omenim samo odcep iz ceste Kranj – Šenčur
v Hrastje in še mnogo prometnih zadev, recimo prehod s
parkirišča pri zdravstvenem domu, kjer hodijo mlade mamice
in bolniki in so primorani delati tudi prometne prekrške, ker
ni prehoda za pešce.

Ogromno lokalov v starem mestnem jedru je
praznih. Kako bi se lotili reševanja tega problema?
Prireditve so sicer eden izmed načinov vračanja življenja, ampak to so projekti, ki trajajo mogoče nekaj dni v celem letu.
Kar je treba prinesti mestnemu jedru, je dnevno življenje in
dogajanje, prav tako pa tudi posle. Mi smo iskali rešitve tudi
na Facebooku, kjer smo spodbujali razmišljanje »lajkerjev«

Stanujem streljaj od avtobusne postaje. Spomnim se, ko se
je gradil Globus in je bila v začetku sedemdesetih let tam
postavljena začasna avtobusna postaja. Od takrat je minilo
praktično 40 let, spremenilo pa se ni nič. Moje osebno stališče
je, da avtobusna in železniška postaja spadata skupaj. V
razgovoru z ministrom Vlačičem sem videl, da je zelo aktualna
severna železnica, se pravi hitra povezava Ljubljana – Brnik, ki
bi se potem nadaljevala do Nakla in priključila na že obstoječi
tir proti Jesenicam. Če bi bila ta trasa blizu, velja razmisliti, da
bi bili železniška in avtobusna postaja skupaj. To bi bilo sicer
malo izven centra, ampak problem bi lahko rešili z lokalnim
prevozom do centra mesta.

Kranj nima koncertne dvorane. Kako bi to uredili?
Resne večnamenske dvorane v Kranju, kjer bi lahko kvalitetno
izvajali program za mlade in tudi resnejši komorni program,
nimamo.
Kino Storžič je bil, vsaj v moji mladosti, popularna lokacija, kjer
se je ogromno dogajalo. Treba bi bilo stopiti v stik z lastniki in z
njimi doseči nek dogovor, da bi se te prostore dalo uporabljati,
vendar se bolj zavzemam za graditev novogradnje in se tudi
zavedam, da je to povezano z dodatnimi stroški. Obiskovalcem
bi tam lahko nudili nek standard, seveda mislim na parkirna
mesta ob samem objektu.

Kako vidite pomen mladinskih organizacij v
Kranju?
Absolutno so pomembne. Pogovarjal sem se s predsednikom
mladinskega sveta, ki si prizadeva, da bi združili vse mladinske organizacije, da bi resno kot nevladna organizacija, kot
civilna družba in tudi v odnosu do lokalnih skupnosti in države
kvalitetno zastopali svoje potrebe in interese. Ampak, kot sem
bil seznanjen, je to sodelovanje v tem trenutku zelo težko
zaradi zadev iz preteklosti, različnih interesov. Prav pa je, da so
interesi različni, saj se mi zdi, da je ta raznolikost med mladimi
veliko bolj prisotna kot pa kasneje v starejših letih. Prav je tudi,
da se mladi ustrezno povežejo in da enotno nastopajo in ščitijo
svoje interese, potrebe in zahteve v odnosu do lokalne skupnosti.

Mladinske organizacije se soočajo z veliki finančnimi in prostorskimi problemi. Iz
občinskega razpisa ne morejo pridobiti večjih
vsot za projekte. Kako bi občina še lahko pomagala mladim?
Mladinski svet se mi zdi tisti organ, kjer bi lahko bolj enotno
nastopali pri teh razpisih. Ne bi se omejeval samo na občinske
razpise, ampak tudi na državne. Ravno minister Lukšič je danes
na okrogli mizi odprl temo tudi na to problematiko mladine,
da bi mladi morali med seboj več sodelovati. Seveda so različni
interesi, različne prioritete, ampak v tem segmentu bi morali
mladi najti skupne točke in povedati, kaj v tem mestu dejansko
potrebujejo.
Mislim, da je glavni problem pri teh razpisih, ko nastopi dokumetacija. Prepogosto se naredi, da po začetni navdušenosti,
potem ko se je treba soočiti z birokratskimi ovirami, ta sapa pojenja. Pri razpisih je dokumentacija ravno zato, da se resni projekti prijavijo, kandidirajo za sredstva in potem tudi kvalitetno
realizirajo.

Koliko denarja boste namenili za kampanjo?
V okviru zakonskih omejitev, to se pravi 40 centov na volivca.
Približno 14.000 evrov.
Petra Ajdovec
Miran Alijagić
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bo zagotovo šel v Ljubljano, kdor bo hotel v filharmonijo, bo zagotovo šel v Ljubljano. Torej, potrebujemo eno dvorano, prilagojeno tudi za koncerte, nikakor pa ne neke velike novogradnje, ki
jo nekateri želijo, kajti to ne pomeni samo investicije v koncertno
dvorano, to potem mesečno pomeni tudi vzdrževanje. To pa za
Kranj predstavlja ogromne stroške.

Pa mogoče vidite lokacijo, kjer bi bilo to možno narediti?
Takšnih dvoran je veliko. Imamo jih v Stražišču, na Primskovem, na
Kokrici. Imamo tudi športne dvorane za večje potrebe, recimo na
Tehnični šoli, na Planini, pri Ekonomski šoli. Torej, teh je kar nekaj.
Potrebno bi bilo preveriti možnosti, katera bi bila najprimernejša,
da se prilagodi tudi za potrebe koncertne dvorane. Poudarjam
'tudi', ker to ne bi bila izključno koncertna dvorana.

kako bi jim pomagali, da bi lažje izpeljale svoje projekte?
No, mladinske organizacije imajo vsekakor cilj združevati mlade
in pa ustvarjati pogoje za boljše življenje in bivanje mladih. Jaz
vsekakor pozdravljam te organizacije. Vsi vemo, da so v Kranju bili
in so še sedaj javni razpisi za pridobivanje sredstev. Upam, da se
na te razpise organizacije prijavljajo in s tega vidika tudi pridobivajo sredstva za svoje delovanje.

Ampak ta sredstva so precej majhna. To vemo tako
iz delovanja Kluba študentov Kranj kot tudi iz drugih društev. Ne omogočajo jim nekega rednega
delovanja, ampak le izpeljavo nekaterih določenih
projektov.
Povedal sem že, da je moja prva naloga, če bom izvoljen, preveriti proračun za 2010 in pripraviti proračun za leto 2011. Ne
vemo, v kakšnem stanju bo proračun ob zaključku tega mandata obstoječe vodilne garniture. Tako da je v tem trenutku
nemogoče napovedovati, kakšna sredstva bo mogoče dati na
razpise v naslednjem letu. Mislim, da bi bila to iluzija. Potrebna
je analitska študija in potem vidimo, kateri projekti so v teku, kaj
je treba še pokrivati, ne pa gojiti lažnega upanja in iz tega nič ne
narediti.

Mohor Bogataj

Kaj pa kakšen drug način pomoči mladinskim organizacijam, kot na primer to, da bi jim dali prostore v smislu, da bi jim tako omogočili prostor za
delovanje?

Mohor Bogataj je na županskem stolčku v Kranju že preživel dva mandata (od leta 1998 do leta 2006),
zdaj pa se je kot kandidat Stranke za napredek krajevnih skupnosti odločil za ponovno kandidaturo.

V primeru, da bi bili izvoljeni, kateri bi bili vaši
prednostni projekti?
Po volitvah je prvo treba konstituirati mestni svet, postaviti
podžupane, te klasične zadeve, klasična opravila. Potem pa
je prva naloga pregledati proračun za leto 2010, kar pomeni
pogledati projekte, ki so v teku, pogledati zadeve, ki so že
realizirane, pa niso še plačane in ugotoviti, kaj pravzaprav ta
proračun za 2010 omogoča, videti, kaj se da ustaviti, če ni
sredstev in kaj se da podaljšati v naslednje leto. Naslednja
zadeva je pripraviti proračun za leto 2011 in ga predložiti
mestnemu svetu, kajti brez sprejetega proračuna ne moremo delati oziroma lahko mestna občina dela samo po
začasnem financiranju, to pomeni 1/12 porabe. Naslednja
zadeva, ki se je je nujno treba lotiti, je pregledati organizacijo
občinske uprave in vzpostaviti takšno občinsko upravo, ki
bo prijazna občanom, da se ne bo zapirala sama pred sabo,
ampak v bistvu odprto in komunikativno občinsko upravo.
Vsi se moramo zavedati, da smo mi zaradi občanov in ne
občani zaradi nas. Mislim, da v tem trenutku v Mestni občini
Kranj temu ni tako. S proračunom za leto 2011 bi naredili
plan, kaj se da realizirati v naslednjem letu. Seveda, v sodelovanju z mestnim svetom. To so v bistvu prvi koraki, potem
pa delo kaže naprej.
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Če se sprehodimo skozi staro mestno jedro,
ugotovimo, da je eden največjih problemov v
Kranju ogromno praznih lokalov. S kakšnim ukrepom bi jih poskusili napolniti?
Glejte, s tem smo se trudili v Kranju že, ko sem bil jaz 8 let župan, že
prej so se trudili in tudi sedaj se trudijo, vendar je to klasičen problem vseh velikih mest, ne samo Kranja. Je tudi problem Münchna,
Düsseldorfa, Dunaja, vseh velikih prestolnic. Mestna jedra počasi
izumirajo. Ljudi bomo pritegnili s kulturo in pa s trgovskimi lokali, ki bodo imeli svojo posebno ponudbo. Takšno, ki je ti veliki
trgovski centri in hipermarketi nimajo. To je ponudba, ki bo bolj
butična, ponudba na nivoju, ki bo lahko tudi malo dražja, ampak
pravim, da je ponudbo potrebno prilagoditi staremu mestnemu
jedru. Ne pa vanj pripeljati vsako kramo, ki ne sodi noter.

Kaj pa recimo koncertna dvorana v Kranju? Ta nam
še manjka.
Koncertna dvorana nam manjka, čeprav se je postavljalo
vprašanje izkoriščenosti te dvorane. Že takrat, ko se je gradil Tuš,
je bila možnost investirati v eno izmed teh kinodvoran, da bi bila
primerna tudi za koncertno dvorano, vendar je takrat investitor
Tuš zahteval kar velika sredstva, ki jih v Mestni občini Kranj nismo
imeli. Zagotovo takšno dvorano Kranj potrebuje, vendar ne tako
veliko, kot jo imajo nekateri v načrtu. Kdor bo hotel gledati opero,

Kaj pa avtobusna postaja? Vemo, da se ta problem
rešuje že od leta 1970.
Ko sem bil župan, smo že naredili idejni projekt avtobusne postaje na mestu, kjer je sedaj, na Stošičevi ulici. Uvoz in izvoz avtobusne postaje bi bila pod zemljo, nad zemljo bi bili pa izključno
poslovni prostori in stanovanja. Že takrat smo se pogovarjali o
možnosti ustanovitve konzorcija investitorjev, ki bi skupaj investirali tako v avtobusno postajo pod zemljo kot tudi v nadzemne
objekte, ki sem jih omenil.

Kje pa vidite največjo problematiko mladih v Kranju?
Problematik je več, vendar mladi potrebujete mesto za druženje,
mesto za zabavo. V Kranju sicer nekaj takih mest je, ampak nobeno ni prav primerno, če lahko tako rečem. Mi smo že takrat
razmišljali o starem zimskem bazenu v Savski loki, a je bil problem
nerešenega lastništva, mislim pa, da je zdaj zadeva že rešena. Tam
bi bilo možno urediti prostore, ki bi bili primerni za interesne sfere
mladih.

Kakšen se vam zdi pomen mladinskih organizacij
v Kranju? Vemo, da jih je kar precej, ampak se
soočajo s precejšnjimi finančnimi težavami. Kje je
vidite njihov pomen za samo življenje v Kranju in

Poglejte, ena od možnosti so zagotovo zaklonišča, ki jih je v Kranju in njegovi okolici kar nekaj. Mislim, da so sedaj ta zaklonišča
slabo izrabljena. Nekaj časa so jih imeli posamezni ansambli
za vaje, mislim pa da sedaj tudi tega ni več, nisem povsem na
tekočem. Ta zaklonišča imajo veliko perspektiv in bi se jih dalo
koristno uporabiti.

Kako bi v primeru zmanjšanja sredstev, ki jih imajo
organizacije, kot je Klub študentov Kranj, na voljo,
občina Kranj pod vašim vodstvom priskočila na
pomoč?
Vsekakor je ena izmed nalog proračuna podpirati take organizacije, če v ta namen obstajajo sredstva. V kolikor jih ni, jih je
treba na nek način najti.

Koliko denarja boste porabili za predvolilno kampanjo?
Uf, tu smo pa zelo skromni. Manj kot 10.000 evrov.
Jan Grilc
Oto Žan
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Še eno vprašanje glede starega mestnega jedra.
Ogromno lokalov je praznih. Na kakšen način bi
privabili ljudi, da bi zapolnili te prazne lokale?
Glejte, stari Kranj je na žalost postal prazen zaradi tega, ker
občina ni imela programa, kaj narediti tam. Ko bom župan,
bom naredil prvo zadevo, da se vse prazne lokacije odkupi
ali pa na nek način vzame v najem mestna občina. V te prostore je treba dati brezplačno ali za minimalno najemnino
dejavnosti, ki v staro mestno jedro spadajo. To so kulturniki,
to so čevljarji, zlatarji, druge dejavnosti, ki jih vidimo v drugih
starih mestih po Evropi. Seveda občina potem teh prostorov ne bi oddajala na način, da boš udaril nekoga, ki bi se s
svojo dejavnostjo se zelo težko preživljal, ampak mu daš to
za minimalno najemnino ali celo za nekaj let zastonj, ampak
mora v tisti hiši obvezno stanovati, ker ga boš na ta način
lociral in bo tudi tam živel in se drugače obnašal do tistega
prostora, ki ga dobi v najem. Seveda pa je treba tem ljudem,
ki bodo v tem delu mesta, pomagati tudi na drug način. Ali
mu mogoče plačat zavarovanje za osebo, ki jo bo zaposlil,
ali brezposelno, ki jo bo zaposlil. Te stvari so poznane. Ali pa
mu znižat davčno osnovo in tako naprej. Predvsem pa je
treba razmisliti, kaj mi pravzaprav v starem mestnem jedru
rabimo in za kaj smo zainteresirani. Banalen problem: Kranj
nima javnega stranišča v starem mestnem jedru! Pri tolikih
prostorih, ki so prazni. Zakaj ne bi enega prostora preuredili
v javno stranišče?

Matevž Kleč
Matevž Kleč, rojen v Celju, je kandidat Nove Slovenije. Oče petih otrok na kranjski občini dela od leta
1991, več mandatov pa je tudi član mestnega sveta. Z njim smo se pogovarjali v prostorih Mestne občine
Kranj.

Kateri bi bili vaši prednostni projekti v tem
mandatu, če bi bili izvoljeni?
Naša stranka daje prednostne projekte na področje gospodarstva, se pravi razvoj malega gospodarstva. Potem na
področju sociale. Podpiral bomo humanitarne dejavnosti,
širitev ponudbe doma upokojencev, imamo pa tudi idejo o
več-generacijskih družinah. Glede na majhna stanovanja je
to zelo težko, ampak treba si bo prizadevati, da se razbremeni
področje sociale na ta način, da starejši ostajajo tudi v okviru
svojih družin. Naslednje področje je področje šolstva - tukaj
je naša prioriteta glasbena šola v Kranju, ki potrebuje nove
prostore. In pa postopki na področju športa. Začeli bomo
postopke za izgradnjo večnamenske dvorane z 200-metrsko
atletsko stezo, ki jo Kranj ponuja. Na področju zdravstva si
bomo prizadevali, da Zdravstveni dom v Kranju pridobi nove
dejavnosti, prioriteta pa bo odprtje dežurne zobne ambulante. Kot župan bom najprej poskrbel za to. Naslednja zadeva
pa je promet. Na področju prometa seveda severna in južna
obvoznica, ker se bo Kranj drugače zadušil v prometu, prav
tako pa sta tako avtobusna kot železniška postaja potrebni
prenove. Potem pa urejanje prostora. Tukaj smo si zamislili in
bomo tudi izvedli javni sklad Stari Kranj. V to področje spada
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vse, kar je v zvezi s starim Kranjem, to je obnova starih hiš,
izgradnja stanovanj na podstrešjih, mogoče dve ali tri tržnice
v Kranju z različnimi vsebinami, ureditev prometa, ureditev
vseh stvari, ki tarejo te prebivalce starega mestnega jedra.
Potem na področju kulture smo pa že takoj na začetku
povedali, prizadevali si bomo in tudi izpeljali, če ne v tem
mandatu pa vsaj nakazali oziroma pripravili vse dokumente,
za izgradnjo koncertne dvorane na Savskem otoku. Tem
mladim, ki se zbirajo na starem bazenu, pa omogočiti lokacijo nekje drugje. Predvsem izhajamo iz tega, da je tam že
veliko parkirnih prostorov in lokacija Savski otok bi bila ravno
primerna za koncertno dvorano, ker je umirjen del Kranja.
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi turizma. Jaz si že ves čas
prizadevam, da bi v Kranju začeli razmišljati o večjem hotelu,
ker je blizu letališče, da bi ujeli, prestregli turiste, ki se peljejo
mimo Kranja. Turisti mestu prinašajo tudi denar. Recimo za
Prešernov dan, 8. februarja, pride v Kranj 20.000 turistov.
Če vsak pusti en evro, je to 20.000 evrov. Potem pa seveda
tudi na področje podeželja. Razmišljamo, da se tam poveča
število turističnih sob, kmetije odprtih vrat, kmečki turizem,
in da se mlade zainteresira, predvsem tiste, ki so brezposelni.

Prej ste omenili, da bi koncertno dvorano postavili na Savskem otoku. Tam je tudi eno izmed
mladinskih društev in na splošno je v Kranju
problem mladinskih društev, da nimajo svojih
prostorov za svoje delovanje. Kako bi drugače
to rešili?
Se strinjam. S tistim trenutkom, ko smo začeli razmišljati o
tem, da bi tam naredili koncertno dvorano, smo se zavedal
tega problema, ker ga nočemo uničiti ali pa ga hočemo
spodbuditi. Prepričan sem, če bi naredili ustrezno zamen-

javo tega prostora na drugi lokaciji, bi tudi mladi to vzeli z
razumevanjem. Samo treba jim je dobiti enakovredno lokacijo, ne pa da bodo imeli občutek, da jih porivamo nekam
na stranski tir, ker jaz podpiram, da se morajo mladi zbirati in
gojiti svojo kulturo, mladi morajo delati na področju tega, da
se bodo še zbirali, ker se premalo zbirajo, seveda pa mora biti
to zbiranje v normalnih okvirih, ki jih jaz razumem kot čim
manj pijače, čim manj mamil in tako naprej.

To bi bilo reševanje za določen primer. Kaj pa
na splošno ostala mladinska društva v Kranju,
ki imajo prav tako probleme s prostorom. Pač
jih nimajo oziroma morajo plačevati najemnine. Tudi KŠK recimo. Kako bi pomagali
tem društvom, ki se soočajo s precej velikimi
finančnimi problemi?
Jaz sem že pred časom povedal, da ima Kranj toliko prostorov praznih. Če vzamem samo bivšo obrtno šolo, ki ima
sorazmerno velike prostorske kapacitete. Jaz sem vseskozi
zagovarjal in še bom zagovarjal, da je treba tem društvom,
ki nimajo možnosti najema površin, omogočit v neki stavbi, kjer jim minimalno najemnino financira občina, ampak
občina je tista, ki jim mora zagotoviti prostore. Ta bivša obrtna šola v Kranju je v celoti prazna sredi mesta. Zakaj ne? Zakaj
ne za klub študentov? Zakaj ne recimo za Partizan, telovadno
društvo, ki je še zmeraj aktualno? In pa vsa ostala društva, ki
so tudi problematična oziroma imajo težave s prostori. Na
neki lokaciji mora občina zagotoviti te prostore.

Kako pa drugače vidite pomen mladinskih organizacij za Kranj?
Mladina je v svoji ihtavosti potrebna, vendar mora biti vedno sozvočje s starostjo, saj to verjetno ni nič novega. Mesto
začne umirati, ko ni mladine. V Kranj je treba pritegniti čim
več mladih, tudi okoliških, ki bodo prišli z idejami, ki bodo v
Kranj vdihnili novo življenje. Veste, mi vidimo mladino samo
tisto tamle, ko vidimo, da kdo popije kakšno pivo, ampak
jaz sem prepričan, da je veliko mladih, ki razumno mislijo,
ki želijo imeti v Kranju svojo kulturo, ki želijo poslušati svojo
glasbo, imeti svoja gledališča, ampak pravim, da mora vse
to pripeljati tudi do bogatenja odraslih, starejših. Mladi so
potrebni.

Koliko denarja boste porabili za predvolilno
kampanjo?
Naša stranka ni v parlamentu in nimamo toliko denarja, tako
da večino prispevamo iz svojega žepa. Računam, da več kot
5000 ali 5500 evrov ne bomo porabili.
Jan Grilc
Oto Žan
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sodoben trgovski center in iz bivših skladišč garaže, je bila
cena taka, da sem se samo obrnil in šel. Danes vidimo, kje
je Merkur. Cel Merkur ni vreden, po domače povedano, enega evra. Toliko so zadolženi, toliko so zapravili stvari. Sama
avtobusna postaja sigurno sodi zraven železniške postaje.
Ampak občina tam nima zemljišča, lastnik je Merkur. Če bo
sedaj Merkur v stečaju ali bo zdajšnji direktor našel interes,
se bom na vsak način na vse kriplje prizadeval, da se ta zadeva uredi. Kranj potrebuje moderno postajo, kranj potrebuje
močno železnico, 1200 potnikov se vsak dan vozi iz kranjske
železniške postaje in za te avtomobile moramo zagotoviti
parkirno hišo. Ko pa se ljudje vračajo iz Ljubljane in Jesenic,
pa si zaslužijo, da si na tem mestu, kjer imajo parkiran avtomobil, privoščijo tudi nakup.

Se pravi, če vas prav razumem, bi na mestu
železniške postaje zraven uredili še avtobusno
postajo, garažno hišo in nakupovalni center?
Edino to je smiselno, povezati te zadeve skupaj! Ampak sam
kot župan na to nimam vpliva. Lahko pripeljem druge partnerje in vlagatelje, lastnik zemljišča pa je Merkur.

Kaj pa koncertna dvorana v Kranju? Vemo, da je
ni. Kako bi to uredili?

Bojan Homan
Bojan Homan, ki živi na Laborah, je županski kandidat strank SDS in SLS. V prejšnjem mandatu je bil
poslanec v Državnem zboru, od leta 2007 pa v Kranju neprofesionalno opravlja tudi podžupansko funkcijo. Z njim smo se pogovarjali v gostišču na Laborah.

Kateri bi bili vaši prednostni projekti, če bi bili
na oktobrskih volitvah izvoljeni?
Najprej je na vrsti dokončanje začetih projektov, to se pravi
dokončanje knjižnice, ki naj bi bila končana in vseljena nekje
v februarju naslednje leto. Naslednji tak projekt je čistilna
naprava, ki bo največja investicija v Mestni občini Kranj
po osamosvojitvi, pa dokončanje ceste Mavčiče – Breg, ki
je prepotrebna obnove, in ceste Njivica – Podnart, ki še ni
dokončana. Želim tudi dobrega sodelovanja s sosednjimi
krajevnimi skupnostmi oz. občinami, ki je bilo v prejšnjih
mandatih zapostavljeno, in s kmeti, saj ima MOK ogromno
podeželja in tukaj moramo podeželje približati mestu in
mesto podeželju. Imamo ogromen potencial na področju
kmečkega turizma. V Kranju moramo narediti tudi moderno
tržnico, ki bo delovala vse dni v tednu.

Eden največjih problemov v Kranju so prazni lokali v starem mestnem jedru. Na kakšen način
bi jih skušali oživiti?
Tukaj je občina že naredila nek korak naprej. Trudimo se v
smeri, da bi oživljali mestno jedro, ampak jaz vedno pravim,
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da smo mi, občani in občanke, tisti, ki oživljamo mestno jedro. Mi moramo imeti zavest, da ko gremo v mesto na prireditev, ne gremo samo tja, ampak se ustavimo tudi v naših
kranjskih lokalih, se poveselimo, popijemo kavo in tudi sami
s tem pripomoremo k oživljanju mestnega jedra. Če mi
ne bomo oživljali sami svojega mesta, nam ga bodo drugi
težko. Tukaj moramo to zavest nekako utrditi, v pristojnosti
trgovcev pa je, da nam ponudbo približajo oz. da se njihove
aktivnosti tako usmerijo, da bomo z veseljem nakupovali v
mestu. Tu je še velika tržna niša, mi pa moramo urediti parkiranje in zagotoviti ponudbo, s katero bodo ljudje zadovoljni.

Drug podoben problem, ki se rešuje že od
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je avtobusna postaja v Kranju. Kakšen je vaš načrt v
zvezi s tem?
Lahko rečem da, ko gledam listo moje protikandidatke Hermine Krt, ima na listi ljudi, ki so na položajih, ki so na vodilnih
mestih in ki bi Kranju lahko že skozi zgodovino ogromno
dali, pa niso. Ko sem se kot poslanec pogovarjal z bivšim
direktorjem Merkurja Binetom Kordežem, kako bi uredili industrijsko cono ob bivšem Merkurju, da bi tam naredili nek

Na mojo pobudo bomo kupili akustično školjko, ki pride
v sredi oktobra v Kranj. Kupili smo jo v Ameriki, pol je dala
MOK, pol pa Ministrstvo za kulturo. Ta akustična školjka je
taka, da lahko postavimo 70 pevcev v katerokoli dvorano in
je dvorana akustična. V Kranju imamo dovolj dvoran in ne
potrebujemo še ene nove koncertne dvorane. Moramo pa
se zavedati, da je v kongresnem centru na Brdu, za katerega
sem kot poslanec pridobil ogromno denarja, dvorana za
1500 ljudi, ki je večinoma prazna. Treba se je zmeniti z ministrstvom, da nam da 10 – 15 dogodkov v MOK brezplačno ali
za polovično ceno. Vse te koncerte, ki jih Kranj ima, imamo
lahko na Brdu. Nove dvorane v tej težki situaciji, ko ni denarja, ne potrebujemo.

Kje vidite pomen mladinskih organizacij v
Kranju?
Močno organizirano mladino potrebujemo, saj je mladina
naš potencial, naša bodočnost. Seveda pa je mladino treba
tudi aktivno usmerjati v delo. Mladina ne sme samo posedati, za mladino ni samo zabava, so tudi druge aktivnosti.
Sila rad bi mladino povezoval in med počitnicami pripravil
neke delovne akcije. Zakaj ne bi mladina prebarvala klopi
v mestu, zakaj ne bi mladina pokosila trave? Pripravil bi
celotedenske delovne akcije in vsak dan nekaj skuhali in
zvečer poskrbeli za zabavo. Vidim, da mladina potrebuje
delo, saj ne zna delati, posebej ne fizičnih del. Mladina mora
biti šilana, izobražena, hkrati pa jo moramo vključiti v našo
družbo skozi delo. Mi bi jih za to seveda plačali ali pa jim
nudili neko zabavo ali drugo obliko druženja.

Mladinske organizacije se spopadajo s
precejšnjimi finančnimi problemi in odsotnostjo svojih prostorov. Kako lahko občina pri tem
pomaga?
Danes so mladinske organizacije razsejane na več lokacija
in po mojem bi bilo smiselno zadeve povezati. Imamo Klub
študentov, imamo Mladinski svet in ostale na različnih lokacijah in če bi bila moč in sloga pri študentih, bi vse to
lahko združili v eno močno organizacijo s kvalitetnim programom.

Ampak so tu tudi druga društva, nekatera bolj
alternativna in z drugačne vrste programom ...
Potrebno se bo usesti s študenti in pregledati, kaj potrebujemo in kaj bi lahko združili. Stroški so veliki in tu bi lahko
zadevo združili. Zakaj ne bi nekdo delal dopoldan, nekdo
popoldan pa lahko tudi zaradi mene še tja v večer do desete
ali enajste ure. Skratka, če imamo prostore, naj bodo polno
zasedeni in izkoriščeni do maksimuma.

Taka možnost bi teoretično bila možna za samo
delovanje društev, za prireditve pa prostora
potem še vedno ni.
Tu je zadeva taka: študentje oz. vsi, ki v MOK delajo dogodke,
morajo gledati, da bomo delali čim več takih prireditev, ki
bodo na koncu prinesle profit. Po domače: že 30 let sem
gasilec in nismo še delali gasilske veselice, ki bi naredila
izgubo. Tudi študentje se morajo znati obnašati poslovno in
vedeti, da delajo take prireditve, da bodo na koncu prinesle
profit. Če pa je prireditev širšega pomena in se že vnaprej ve,
da ne bo dobičkonosna, pa je treba že vnaprej kontaktirati
občino in skleniti dogovor o pokrivanju te izgube, ne pa da
se to rešuje po tem, ko je izguba že nastala.

Ampak prireditve, ki so nekako bolj na nivoju visoke kulture, skoraj nikoli ne prinašajo
dobička, hkrati pa so pomembne za izobrazbo
in kulturno vzgojo mladih.
Se strinjam, in tu bi se organizatorji morali že predhodno
posvetovati z občino in če je to v občinskem interesu, potem občina z veseljem stroške tudi krije. Vendar se je treba o
tem dogovarjati že pred pripravo proračuna. Jaz sem zagovornik starega reka »čisti računi, dobri prijatelji«.

Za konec: koliko denarja boste porabili za predvolilno kampanjo?
Vse skupaj bo znotraj zakonskih obveznosti. Približno 9000
evrov za svetnike in približno 6000 evrov za župana.
Jan Grilc
Oto Žan

25

»Kavna usedlina je kliše!«
Agata L. Roksanova je mednarodno priznana vedeževalka, strokovnjakinja za aplikativno laično psihologijo in tradicionalno zdravilstvo ter višja svétnica za reševanje zločinov s pomočjo šestega čuta.
Človek bi si ne mislil, da taista oseba piše horoskop za revijo Zapik. Po očetu je Bolgarka, po materi
Belorusinja, po žilah se ji pretaka tudi armenska kri, materin pradedek pa je bil Perzijec. Trenutno živi
in dela v Sankt Petersburgu, večkrat pa obišče Balkan, Mediteran in tudi Slovenijo.
Najprej: kje ste se pravzaprav šolali, kako ste
prišli do vsega tega znanja?
Izobraževala sem se pri različnih mojstrih in mojstricah teh
veščin. Obiskovala sem posebno gimnazijo za ljudi s povečanim
šestim čutom; v Karpatih je to pogostejši pojav, kot si utegnete
predstavljati. V razredu mojstra prof. Ostapa Novosela sem bila
najboljša, zato so me avtomatično sprejeli na Akademijo za
prihodnostne vede, kot se je v času socializma imenovala ta
ustanova. Tam sem diplomirala z odliko, kasneje sem obiskala
še nekaj simpozijev na Daljnem vzhodu, predvsem pa sem se
posvečala samoizobraževanju.

Bi nam lahko na kratko opisali, kaj vse obsega
vaše delo?
Bralci me poznajo kot avtorico horoskopa v Zapiku, vendar je
to le kaplja v morje. Predvsem nudim konzultacije: v Moskvi,
Sankt Petersburgu, Berlinu, Zagrebu in Budimpešti imam
t. i. astrološko-psihološke pisarne, kamor se zatekajo moje
stranke – od čisto običajnih ljudi pa do politikov, estradnikov,
intelektualcev, znanstvenikov ... Delujem, kakopak, v popolni
tajnosti. Ker sem večinoma na poti, od ene lokacije do druge,
se je treba prej napovedati, konzultacije pa opravljam tudi po
pošti, po el. pošti, v skrajnem primeru po telefonu. Domače
zdravilstvo in ostalo svetovanje praktične narave opravlja
kateri od mojih pomočnikov, jaz se posvečam bolj študiozni
obravnavi, zahtevnejšim primerom. Ptičje drobovje, črne
mačke, deviški kodri, kačja jajca in napitki za vzbujanje spolne
sle – vse to je delo cenenih mazačev in bleferjev. V resnici je
dobršen del medijevih sposobnosti v aplikativni psihologiji,
v kombinaciji, absolutno, s skrivnostnim talentom, ki je dan
malokomu. Kavna usedlina je kliše!

Ste pa tudi višja svétnica za reševanje zločinov.
Kako sodelujete z oblastmi?
Res je, to je uradna funkcija, ki jo opravljam vsega skupaj
šest let in ni vezana na državo, namreč sodno pooblastilo je
mednarodne veljave. Prejšnji teden me je kontaktirala milanska
policija, februarja sem v Lizboni opravila vrsto raziskav in v
pričevanju na sodišču podala izvedensko mnenje v zvezi serijo
umorov v prestižnem hotelu, po najinem pogovoru pa se
odpravljam v Kijev, kjer neuspešno iščejo materialne dokaze,
za katere že štirinajst dni vem, kje se nahajajo. Pogodbeno sem
zavezana svoja videnja, čeprav dislocirana, sporočiti dotičnim
pristojnim osebam, to sem storila v zvezi s kijevsko zagonetko,
zdaj se odpravljam na sam kraj dogodka, da zaključimo
postopek.
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House night
7. oktober

Vaše delo je nedvomno izjemno odgovorno. Kaj
vam predstavlja največji izziv, kaj največjo oviro?
Imate kdaj resnejše težave zaradi svojega dela?
Delo medija zahteva običajnim ljudem nepredstavljivo
koncentracijo; naporno ni le umsko, pač pa tudi telesno. Ob
videnjih oz. ob iskanju psihološke povezave v vzporednih
pretočnih kanalih informacij in dogodkov od izhodiščne
točke pa skozi procesno sfero ter končno do realizacije vodi
vidca kopica infinitezimalnih indicev, ki jih s svojim znanjem in
intuicijo prepoznava, tolmači ter jim sledi ali jih ovrže. Pri tem
mora biti koncentracija več kot stoodstotna (o delu medija
gre vedno govoriti v presežkih), fizična napetost pa omogoča
ekvilibriracijo valovanj, ki jih sprejemam. Mišična tenzija, nadzor
dihanja, krvnega tlaka, bitja srca ... vse to gre zraven. Tod se
pojavijo težave, namreč s starostjo včasih človek ni več kos
naporom, lahko pride do preutrujenosti ali pa, pogostoma,
do prevelike identifikacije in lastne nehotene vpletenosti v
obravnavan problem. Že nekajkrat se mi je zgodilo, da sem
se zaradi prevelike čustvene prizadetosti, ki sem jo, četudi kot
objektivni, nevpleteni subjekt, občutila ob videnju, morala
izločiti iz postopka. Sleherna naloga je zame izziv. Toda dober
vedeževalec zna presoditi, kdaj bi mu izziv dolgoročno lahko
škodoval, čeprav bi mu bil z lahkoto kos.

Za konec še vprašanje, čemu sodelujete z
Zapikom, kako ste prišli v stik z nami? Kaj vas
pri pisanju horoskopa za študentsko revijo tako
bogati?
No, honorar nikakor ne. (Smeh, takoj nato vznesen pogled,
skrivnostna patina v očeh.) Do tega nadvse uspešnega
sodelovanja je prišlo na pobudo daljne potomke nekega
dobrega prijatelja mojega praprapradedka. Ta gospod je imel
v lasti izjemno, bajno posestvo nedaleč od vašega mesta.
Preiskovala sem lažne čarovniške procese (tudi na slovenskem
ozemlju); do gospodične, ki je bila tedaj na čelu uredništva, me
je pripeljal priimek nekdanjega lastnika omenjenega dvorca.
Beseda je dala besedo – z veseljem sem sprejela to ponudbo.
Bogati pa me povezava z mladimi, vedno je treba stremeti k
razvoju talentov, k iskanju neodkritih darov: v prihodnosti
mladih ne vidim svoje sedanjosti, vidim spremembe, dejanja,
vidim možnosti, a vidim tudi odprte poti, razpotja, križpotja ...
Pozabljam na minljivost, a se je obenem tako zelo zavedam.
Takšno delo ima trajnostno vrednost, ki jo pri ostalih področjih
svojega delovanja večkrat pogrešim.
Nace Fock
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KAJ JE ČETRTKANJE?
Gre za tematske zabave, namenjene polnoletnim osebam, še
posebej jih priporočamo študentom.

Člani KŠK se lahko zabavajo brez plačila, ostali pa prispevajo 2,5
EUR.
Od 21h do 22h lahko izkoristite ugodnost “ 1 EUR HOUR”.

KAJ MORATE VEDETI?

V prostoru se nahajajo plakati “PIJAČA V AKCIJI”, ki vam povedo,
katera pijača je v času zabave bistveno cenejša.

Zabavo si privoščimo ob četrtkih od 21h do 3h v prostorih lokala
Klubar.

Z upoštevanjem priporočil določenih tematskih zabav si lahko
prislužite tudi nagrade.
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STRIJAMOŽ

Kranjčani poklapano hodijo po mestu, povešenih glav se bežno ozirajo tja gor pod nebo in čutijo, da jim
nekaj manjka, vendar nihče ne ve kaj natanko. Malodušno podrsavanje korakov odmeva v gluho noč.
Naenkrat temno noč prereže močan klic: »Maaaaaaaaaaaaaaaast!«

Cocktail
party
21. oktober
glasba:

DJ Tomy D´King

(pop house)

Cocktail show

Hip Hop &
RnB
28. oktober
glasba:

n
& Bronso
K´Pow
i udar,
, Amon, Bratsk

Ali DeLuks
co, SpetNC
Emka, Glok, So
i mixtape)
sk
nj
ra
(K

organizator
* 1 EUR HOUR
Med 21. in 22. uro je vsa pijača v akciji po 1 €.
Akcija ne velja za pijačo, ki je dražja od 2,2 EUR in pivo!

pomoč

STRIJAMOŽ

V epizodi Strijamoževa prerokba, 11. (in zadnji) del
Od prejšnjega dela še vedno osuplega ostarelega hipurja Marjana »Kje pa. Nihče me ni zastrupil. Kriv je tale zgubanec tukajle,« je dejal
je dobro merjena Temnikarjeva desnica zadela naravnost v nos, ki je
Strijamož in pomenljivo pomežiknil Marjanu, ki je vezal roke nezamalodušno popustil z glasnim hrskom, iz njega pa se je ulila kri, tako
vestnemu Temnikarju, »ki zna skuhati najboljše vampe na svetu.«
polna vsemogočih psihotropnih tvarin, da bi še Keith Richards poze»Dihče se jib de bore ubredi, sbloh bogredim,« je žareče pristavil polenel od zavisti. Potomcu vrača se je zaradi silovitega udarca pred tomec vrača, ki si je krvavitev iz nosu medtem zaustavil z bombažnim
očmi poblisnilo bolj, kot če bi zategnil polno prgišče
robcem neznane starosti in nedoločljive barve.
gobic, in se z glasnim »Do je ba zabolelo!« sese»Nazadnje mi jih je skuhal cel kotel in po tako
del na tla.
obilnem obedu je bilo treba rahlo podreOn je močen, on je možat,
»Ampak … kako?« je iskal besede Srezad.
mati. Čeprav sem res imel občutek, da sem si
To je nova pesem taramtaramtarat.
Fijufiju trosijo mu rož,
»Pred trenutkom še na oni strani votline, zdaj
privoščil kanček daljši spanec kot običajno.«
Frndžemrndže to je Strijamož.
že na tej?« je bil ubesedovalno uspešnejši
»Dobrig bed led,« je odvrnil Marjan.
Wleibeis.
»Kaj? Pet let?« je začudeno zazeval Strijamož.
»Preprosto,« je odvrnil pritlikavi albin. »V letih
»No, ja, ampak tisti vampi so bili vredni vsake
učenja pri templjarjih sem osvojil vse skrivnosti
predrnjohane minute. Me je pa vmes tlačila grozvirče-fuja, najsmrtonosnejše borilne veščine
zna mora. Sanjalo se mi je, da so z Atlasa sneli
Frndžemrndže to je Strijamož.
Fijufiju trosijo mu rož,
poznane človeštvu. Z enim samim dotikom
nagravžne zarjavele plošče, Atlas obnovili,
To je nova pesem taramtaramtarat.
ene od sedemnajstih poglavitnih kritičnih
nato pa plošče navesili nazaj. Kar strese me,
On je močen, on je možat,
točk vaju lahko pohabim, z dotikom katere
če se spet spomnim teh sanj. Tako je, če greš
koli od preostalih petintridesetih, pa vama
spat na poln želodec.«
povzročim glivično obolenje in/ali zlatenico.«
Učenjaka nista imela srca, da bi mu razkrila
Ob teh besedah je zemlja deusexmachinovsko zadrhpreroškost sanj, Marjan, ki je nehal krvaveti iz nosu, pa
tela, Temnikar se je živčno ozrl, učenjaka sta pričakujoče napenjala je dejal: »Pridita, gremo do svete deže, da si jo ogledata, vendar je ne
oči, Marjan pa si je brisal kri s papirnatim robcem in razmišljal, če naj
smeta odnesti od tod.«
ga shrani za prihodnjo uporabo kot pivnik s tripom. Zemlja je zadrhSrezad in Wleibeis sta mu urno sledila, Strijamož pa je za njimi stopal
tela še enkrat, toda nato se je nenadno, kakor se je zganila, umirila in
z lagodnim korakom.
se vedla, kakor da bi jo bilo drhtenja sram.
»Tukajle nekje je,« je dejal Marjan, ko so vstopili v votlinico, kjer je
»Zdaj pa dovolj okolišenja. Prišel sem po sveto dežo in brez nje ne
zrak zatohlo dajal vedeti, da je v njej precej dolgo časa spal nekdo,
mislim oditi. Obenem pa fentam še vas in tistega rejenega Strijamoža,
ki se krepko poti. »Nisem hotel buditi Strijamoža, tako da je tudi sam
ki se mi izmika že leta in je poniknil neznano kam …« Na tem mestu nisem videl že pet let.« S snopom svetlobe iz baterijske svetilke je beje naredil premor, ki pa ni bil posledica urejanja misli v koherentno
gal po kotih votline. V mraku se je nekaj zableščalo. »Tamle je. Napaceloto, temveč orjaške pesti, ki je lenobno šinila iz somraka in zadela
sita svoje znanstvene oči na njej.«
Temnikarja v betico.
Učenjaka sta planila k njej, a posodo sta (navkljub specifični teži zlata)
»Auč,« se je zaslišal glas iz polmraka.
dvignila kar nekam prelahko.
»…« je dejal Temnikar in nezavesten omahnil na tla.
»Kaj za vraga?« se je začudil Srezad.
»Dobro jutro,« je dejala obilna postava, ki se je primajala v luč in se
»Prazna je!« je osupnil Wleibeis.
leno pretegovala.
»Kaj?« je presenečeno poskočil Marjan, ki se mu je zaradi razburjenja
»Strijamož?« sta osuplo v en glas spregovorila učenjaka.
znova ulila kri iz nosu.
»To sem jaz!« je vzneseno pritrdila postava. »Borec za vse, kar je »Hmnja,« je dejal Strijamož in rahlo zardel v že tako rdeča lica. »To so
polnokaloričnega.«
bile pa najbrž tiste prijetne sanje. Da sem spet otrok in so mi Strijamati
»Od kod pa ti?« je vprašal Wleibeis. »Mislim, domnevala sva, da te postregli z mastjo, kakršno so znali pripraviti samo oni.«
bova našla nekje tu, bolje bi bilo, če bi te vprašal, kje si se skrival ves
»Pika,« je dejal avtor in za dobro mero pritisnil kar tri …
ta čas?«
»Hej,« se je oglasil Strijamož. »Tropičje vendar ne označuje končane
»Skrival? Samo legel sem po kosilu.«
celote, ampak dopušča nadaljevanje. Torej še nisem rekel zadnje?«
»Najbrž ti je kdo zavdal z zastrupljeno hrano,« je Wleibeis že postregel »Če bo sreča mila in bo Grilc dal,« je odvrnil avtor in odšel na počitnice.
z novo teorijo zarote. »Mogoče Slokadečva, Velefinka ali kdo drug od
tvojih večnih sovražnikov.«
Pižama
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28. Kranjska noč letos navdušila
s pestrim programom

sk.si

TEMNICA

http://foto.k

V zadnjih dneh julija Kranj že tradicionalno zaživi tudi ponoči. Letos se je med Slovenskim
trgom in Pungertom od 29. do 31. julija nekaj tisoč obiskovalcev lahko sprehodilo po (za spremembo) živahnih in polnih ulicah, spremljala pa jih je raznolika glasba, ulični in otroški program, stand-up komedija, stojnice in seveda obvezni prodajalci kiča, sladkarij in različnih
produktov večinoma kitajskega izvora. Najbolj odmevna glasbena imena tega Kranfesta so
bili Pero Lovšin, Vlado Kreslin, Niet, Orlek, Sarajevo drum orchestra, Andrej Šifrer, Adi Smolar in drugi. Predstavila so se tudi pobratena in prijateljska mesta Kranja, videli pa smo tudi
prvenstva v balinčkanju in odbojki na mivki.
Miran Alijagić

Sobota – Sarajevo drum orchestra

Dej še 'n' litro

Petek - Glavni koncert na Slovenskem trgu

Samuel Lucas

Pero Lovšin

Vlado Kreslin

Divja publika v petek ...

... in soboto.

Beer Belly Band

Orlek
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Nagradna križanka
Geslo junijske križanke je bilo Glasbeni festivali. Boštjan Hafnar si je s pravilno rešitvijo priskrbel dve uri odbojke na mivki v RC
Vogu, tolažilna KŠK paketa pa sta tokrat dobila Branko Podbršček in Marina Marušič. Rešitve septembrske križanke nam pošljite do 1.
oktobra na naslov Revija Zapik, Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj, ali preko spletnega obrazca na www.zapik.si/zapik.
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SPOZNANJ

PROSTOR ZA
NASTOPANJE
MOJZESOV
BRAT
HUNSKI
KRALJ
DRŽAVNI
PRORAČUN

SOL ALI
ESTER
VANADIJEVE
KISLINE
NARKOTIČNO
SREDSTVO ZA
KRATKOTRAJNO
OMAMO

PREDJAMSKI
VITEZ
TUJE
ŽENSKO IME

LUKNJIČAST
VZOREC
STRMINA

MOŠKO IME
NASTAVA,
ZANKA
GOJITEV
ŽIVALI
POT TELO- GRŠKA BOGIVADCA OD NJA MIRU
ENE DO DRU- DOLGOREPA
GE TOČKE
PAPIGA

SOVJ. VESOLJSKA LADJA

KRILO RIM.
KONJENICE
PASTIRSKA
IGRA
ALJOŠA
GROSAR

KDOR KAJ
UREJA

32

ŠPANSKI
POLITIK IN
PISEC
MANUEL

MORSKA
ŽIVAL
DELEC
PRAHU

VRSTA
ANTILOPE

GRŠKA
ČRKA

PLIN ZA
GOSPODINJSTVO

BRAZILSKI
NOGOMETAŠ

ODŽAGAN
KOS DEBLA

ZAPIK

AVTORSKA
AGENCIJA SL.
3. BEETHOVNOVA SIMF.

NEKD. DRSALKA MIDORI

SLOVENSKI
GRAFIK
HAMID

ANDREJ
NOVAK
GLAVNA
JUNAKINJA
VISOŠKE
KRONIKE

NATAŠA
ABRAM

33

FOTOGALERIJA

IZ
OLAŽNI KV

K

sk.si

http://foto.k

M matic zorman; T tadej slemc; O oto žan; Č črt slavec; B bojan okorn; X samo bešlagič;
A miran alijagic; Ž žan kuralt; G grega valančič; S matej slabe; D tea derguti; L luka rener

Tokratni kviz bo pravzaprav kolaž,
saj skozi celotni Zapik le sprašujem
o in odgovarjamo. Lahko delo za pisca
težje za onega, ki rešuje. Še posebej
, malo
zato, ker smo septembra ...

1. Na kaj Darjan Petrič meri s »seve
rno
a) na Transsibirsko železnico

železnico«?

b) na Orient Express
c) na železniško povezavo Kranj – Brnik
d) na železniško postajo Jesenice

4. Na katerem socialnem omrežju
je Darjan Petrič
med drugim iskal ideje za kampanjo?
a) Twitter
b) Netlog

e) na hitro železniško povezavo Ljublj
ana

c) Facebook
– Brnik

d) mIRC
e) Skype

2. Kje trenutno živi in dela Agat
a, med drugim
avtorica horoskopa v Zapiku?

KŠK-jev teniški turnir

O

Novo šolsko leto in novo včlanjevanje v KŠK!

M

Na Otočcu so se rockerji spet utapljali v blatu

5. Kdo je predsednik KŠK-ja?

a) v Ljubljani

a) Miha Petran
b) Andraž Šiler
c) Jazon

b) v Vatikanu
c) v Sankt Petersburgu
d) v Moskvi

d) Jaka Vuković

e) v Sofiji
3.

O

e) Jan Grilc

Česa ni študiral Zapikov kolumnist
a) medicine

Fokinjak?

6. Česa Zapik ne premore?
a) horoskopa

b) prava

b) kviza

c) prirodoslovja
d) antične umetnosti
e) vojnih strategij

c) križanke
d) sudokuja
Ž

e) praktičnega darila

Konec junija smo KŠK-jevci spet darovali kri in dobili lične majice

Nace Fock

KU
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rešitev križanke
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telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rešitev kviza

1

2

3

Festival Sanje – Ana Pupedan

2					

naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Davčno lahko posredujete tudi
naknadno, ko ste izžrebani.

T
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davčna številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
velikost majice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

19. skupna skupščina ŠOS-a

M

Festival Sanje – predstava Love in
progress

O

Zaključek rekreatura v kranjskem vodnjaku

Od 6. 9. do 15. 10. 2010

te na šoli/fakulteti in Info točki
KŠK ob včlanitvi ali podaljšanju
članstva čaka KŠK-jev srečelov.

Ob vpisu ali podaljšanju potrebuješ originalno potrdilo o šolanju.

