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O odpadkih na vsaki
seji
Kranjski svetniki se zavedajo
pomena rešitve problemati-
ke odpadkov, zato bodo o
tem govorili prav na vsaki
seji v novem letu.

Novoletna darila 
za vse otroke
V predprazničnih dneh so
pri Centru za socialno delo
Kranj posebno pozornost
namenili otrokom.

Za tenisači Triglava
najboljša sezona
Kranjski teniški klub Triglav
ima bogato preteklost, toda
prav letošnja sezona je 
najboljša v vsej zgodovini
kluba.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Praznikov in obdaro-
vanj se te dni zagotovo naj-
bolj veselijo otroci, tudi vsi
drugi pa bomo vsaj za dan
ali dva skušali pozabiti na
skrbi in se poveseliti z naj-
dražjimi in prijatelji. Da ne
bo dolgčas niti tistim, ki
bodo ostali doma, pa so po-
skrbeli pri Zavodu za turi-
zem Kranj in Mestni občini
Kranj, saj v naslednjih dveh
tednih res ne bo manjkalo
zanimivih prireditev. 
V zadnjih dneh sicer ni bilo
veliko sreče z vremenom,
toda včeraj je slovesno odprt-
je vendarle dočakalo drsališče
na Slovenskem trgu, kjer se
bo rajalo vse zimske dni,
organizatorji iz agencije Lu-
cky Luka pa obljubljajo, da
bodo vsako sredo ob 17. uri
pripravili vrtec na ledu, vsak
petek ob 17. uri bo čas za lede-
no pravljico, ob sobotah do-
poldne bodo prišli na svoj ra-
čun ljubitelji iger brez meja, v
času novoletnih počitnic, od
27. do 31. decembra, pa bo
vsak dan ob 11. uri potekala
počitniška šola drsanja.
Tiste, ki ste raje na toplem,
te dni vabijo v Kranjsko
hišo, kjer že poteka tudi ak-
cija zbiranja igrač. Zbirali
jih bodo do konca decem-
bra, nato pa jih bo Rdeči
križ, OE Kranj, podaril otro-
kom, ki jih potrebujejo.

Središče mesta je že zažive-
lo v prazničnem vzdušju,
prednovoletno dogajanje pa
je na Glavnem trgu popes-
tril tudi božično-novoletni
sejem s štirinajstimi paviljo-
ni, kjer je moč kupiti prisrč-
na darila ali se zgolj pogreti
ob čaju in kuhanem vinu.
Na Glavnem trgu bo v torek,
23. decembra, ob 19. uri žu-

panov božični koncert, na
katerem bo nastopila gospel
skupina IDMC, ki je Kranj-
čane in druge obiskovalce
navdušila že lani. 
Del prazničnega vzdušja bo
potekal tudi v znamenitih
kranjskih rovih, kjer otroke
te dni že razveseljuje škrat
Kranček, 26. decembra ob
18.30 pa bodo, v sodelovanju

s KUD Predoslje in pevski-
mi zbori Dekanije Kranj, pr-
vič uprizorili žive jasli.
Seveda bo vrhunec vseh
prazničnih decembrskih do-
godkov silvestrovanje na
Slovenskem trgu, tam pa bo
obiskovalce v novo leto po-
peljala skupina Mambo
Kings, manjkal pa ne bo niti
tradicionalni ognjemet.

Čas veselja in dobrih želja
V Kranju so se minuli konec tedna začele prireditve s skupnim naslovom "Veseli december", ki bodo
trajale vse do vrhunca, ko bo na silvestrovo obiskovalce v novo leto popeljala skupina Mambo Kings,
zbranim pa bo voščil župan Damijan Perne.

Svež v zrelih letih 
Preteklo soboto je Pihalni 
orkester Mestne občine
Kranj s slavnostnim koncer-
tom proslavil 110-letnico ob-
stoja in doživel aplavz polne
dvorane. 

Sožitje tudi 
v slikah

Na dobrodelnem prednovolet-
nem srečanju Društva Sožitje
Kranj so zbirali denar za razvojni
oddelek vrtca Mojca.
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Mi smo rak
planeta ...

Popotnik in avtor aktualnega
filma o Darfurju - Vojna za
vodo Tomo Križnar je bil gost
decembrske Mednarodne
večerne pisarne.
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Suzana P. Kovačič

Kranj - O škratku Krančku
kroži zgodba. No, vsaj igra-
lec Bojan Bešter, ki je bil v
soboto, 13. decembra, v vlogi
jamarja, je otrokom in njiho-
vim odraslim spremljeval-
cem, ki so se zbrali na Jele-
novem klancu, povedal
zgodbico o škratku. Jamar je
imel v rokah kramp, pa ne
zato, da bi z njim kogarkoli
strašil, ampak zato, da je s
pomočjo otrok tolkel v steno
pri vhodu v kranjske rove,
vse dokler se ta ni vdala. Na
drugi strani so presenečeno
opazovali dogajanje trije ne-
topirčki z imeni Kapnik,
Rovček inS. Za netopirčki se
je skrival prestrašen škratek,
ki je hitro zbežal v svoj do-
mek v temen kranjski rov,
kjer se je počutil varnega.
Skupina otrok in odraslih je
vstopila v rove, si pogledala
domovanje škratka in nada-
ljevala ogled po kranjskem
podzemlju. Na poti so sreča-
li človeško ribico z imenom
Angelca, srečali so tudi nem-
škega vojaka, ki je spal več
kot šestdeset let, zdaj pa si je
z začudenjem ogledoval
množico ljudi, turistov. V
enem od rovov je plesala
keltska plesalka, ki je časovni
stroj zavrtela precej nazaj v
preteklost. Celo krtek Lovro

si je skopal rov vse do kranj-
skega podzemlja. In nena-
zadnje je škrat Kranček ven-
darle premagal svoj strah, se
sprostil v družbi otrok in
jim, ko so bili na izhodu ro-
vov, celo pomahal v slovo.
Pozdravljeni v deželi škrata
Krančka je projekt, ki so ga
za najmlajše pripravili v Za-
vodu za turizem Kranj. "Ob
odprtju rovov pod starim
Kranjem smo doživeli izjem-
no pozitiven odziv, še pose-
bej mlajših obiskovalcev. Na
ustvarjalnih delavnicah, ki
jih za otroke organiziramo v
Kranjski hiši, pa smo spo-
znali, kako zelo si želijo še
več pravljičnega programa.
Tako smo prišli na idejo
škrata Krančka, ki predvsem
na otrokom prijazen način
predstavlja čare kranjskega
podzemlja. Škrat Kranček je
prijazen, dober, malce navi-
han škratek in ima kup jam-
skih prijateljev," je povedala
Natalija Polenec, direktorica
Zavoda za turizem Kranj.
"Najbolj mi je bil všeč škra-
tek, pa tudi jama, po kateri
smo hodili," je strnila vtise
po prvem doživetju Kran-
čkove dežele deklica Anika
Stojanov. "V jami so mi bili
všeč škratek in njegovi prija-
telji in še jih bom prišel po-
gledat," pa je povedal mladi
obiskovalec Luka Belec.

Zbudili škrata Krančka
V soboto, trinajstega, so v kranjskih rovih 
prebudili škrata Krančka iz dolgoletnega spanja.
Škrat je bil najprej presenečen, malce nejevoljen,
potem pa se je le sprostil v družbi otrok.

Najmlajši se te dni veselijo dobrih mož z darili, tudi vsi drugi pa si radi stisnemo roke ter
zaželimo sreče in zdravja. I Foto: Tina Dokl

Škrat Kranček se je prebudil iz dolgoletnega spanja.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Te dni, ko se poslav-
ljamo od leta 2008 in si že-
limo sreče in zdravja v no-
vem letu, si, kljub predpraz-
ničnem hitenju, radi vzame-
mo nekaj trenutkov tudi za
prijeten klepet, za druženje
s prijatelji in sodelavci. Tudi
v avli Mestne občine Kranj
je večkrat živahno, veselo pa
je bilo tudi na prednovolet-
nem sprejemu, ki ga je
kranjski župan Damijan
Perne priredil za tiste, ki se
med letom zvečine srečujejo
po službenih dolžnostih, ob

koncu leta pa so poklepetali
tudi v sproščenem vzdušju
ter si seveda zaželeli, da bi
novo leto začeli vsaj tako
uspešno, kot se končuje leto
2008. 
"Že lani smo se na občini
odločili, da se ob koncu leta
ne srečujemo več po skupi-
nah, ampak pripravimo dru-
žabno srečanje vseh Kranj-
čanov in Kranjčank, ki vpli-
vate, da Kranj gre naprej po
poti, ki smo si jo zastavili,"
je zbrane nagovoril župan
Perne in poudaril, da so na
občini ponosni, ker so uspe-
li pripraviti strategijo traj-

nostnega razvoja občine, ki
naj bi jo v začetku leta spre-
jel tudi mestni svet. "Strate-
gija se mi zdi tako zelo po-
membna prav zaradi dej-
stva, ker je dolgo veljalo, da
Kranjčani nismo sposobni
sodelovati. Priprava strategi-
je pa je dokaz, da temu ni
tako. Več kot 140 strokov-
njakov z vseh področij, ki jih
strategija obsega, ste stopili
skupaj, s pozitivno energijo
pogledali naprej in uspeli
narediti tisto, kar so skeptiki
trdili, da nam ne bo uspelo
več let. Zato se prav vsem še
enkrat najlepše zahvaljujem

za sodelovanje," je ob sreča-
nju poudaril župan Perne
ter dodal, da mu ravno volja
do sodelovanja daje pogum
za vnaprej. 
"Mislim, da je ob koncu leta
prav, da vsi skupaj za trenu-
tek pozabimo na vse eko-
nomske skrbi, ki jih imamo,
in poskušamo na prihajajo-
če leto pogledati z vesele pla-
ti. Zato vam želim, da bo
novo leto uspešno, s čim
manj skrbi in veliko dobre
volje," je tudi dodal župan
Damijan Perne, nato pa na-
zdravil s številnimi gosti in
sodelavci.
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Nazdravili so novemu letu
Kranjski župan Damijan Perne je skupaj s svetnicami, svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, 
direktorji gospodarskih družb in javnih zavodov ter poslovnimi partnerji nazdravil novemu letu.

Direktor zavoda za šport Brane Fartek in direktor kranjske
poslovne enote Adriatica Slovenice Franci Strniša sta 
nazdravila letu, ki prinaša nove izzive.

Direktor IC Doma Ivan Marjek, direktorica Ekonomske šole
Kranj Marija Simčič in župan Damijan Perne so si imeli ob
izteku leta veliko povedati.

Arhitekt, bivši direktor občinske uprave na Bledu, sicer pa
Škofjeločan Matjaž Erjavec in podžupan Igor Velov med
prijateljskim pomenkovanjem

Za dobro vzdušje ob družabnem dogodku je v avli Mestne
občine Kranj poskrbela skupina Slutnja poletja, ki jo 
sestavljajo vedno zanimivi Kranjčani.

Županov božični koncert s skupino IDMC
V Kranj v predbožičnem času znova prihaja odlična an-
gleška glasbena zasedba IDMC. S tankočutnim pristo-
pom k duhovni glasbi in priljubljenimi, znanimi uspešni-
cami, kot so Oh Happy Day, Amazing Grace in mnogimi
drugimi, bodo v letošnje decembrske dni prinesli upanje,
ljubezen do bližnjega in toplino duhovnih pesmi.
Koncert na prostem bo 23. decembra 2008 ob 19. uri na
Glavnem trgu v starem delu Kranja.
Tudi letos je k organizaciji koncerta veliko prispeval naš
glasbenik Andrej Šifrer, ki je za podporo navdušil tudi
večje kranjske gospodarske družbe.

Na kranjski smučarski ska-
kalnici bo 24. in 25. januarja
2009 potekalo zanimivo
tekmovanje v smučarskih
skokih in nordijski kombi-
naciji za Celinski pokal. Ker
gre tudi za tekmovanje v
nordijski kombinaciji, torej
v smučarskih skokih in
smučarskih tekih, bo tek-
movanje v tekih v Medvo-
dah, v skokih pa v Kranju.
Tekmovanja se bodo udele-
žile vse svetovne ekipe, ki
nastopajo v Celinskem po-
kalu. Pričakuje se udeležba
vsaj 30 ekip, kar bo pred-
stavljalo precejšen logistični
zalogaj za organizatorje.
Tekmovanja bodo potekala
po sledečem urniku:
- petek, 23. januarja 2009 -
uradni treningi;
- sobota, 24. januarja 2009,
skakalnica v Kranju: ob 9.
uri poskusni skoki, ob 12.

uri 1. serija in ob 13. uri fi-
nalna serija. Medvode: ob
18. uri smučarski tek v sklo-
pu nordijske kombinacije;
- nedelja, 25. januarja 2009,
skakalnica v Kranju: ob 9.
uri poizkusni skoki, ob 12.
uri 1. serija in ob 13. uri fi-
nalna serija. Medvode: ob
14.30 zasledovalni tek, nor-
dijska kombinacija.
"Vabim občane Kranja in
okolice, športne navdušence
in vse, ki jih skoki in teki za-
nimajo, da si v živo ogledajo
vrhunske športnike pri delu.
S tem bo nagrajen trud na-
stopajočih športnikov in
organizatorjev, ki smo se
trudili zgledno pripraviti
tekmovanje v skokih in nor-
dijski kombinaciji za Celin-
ski pokal," je povabil na
ogled tekmovanj predsednik
Organizacijskega komiteja
Kranj Franci Strniša.

V Kranju tekma 
Celinskega pokala 

Vilma Stanovnik

Kranj - Zadnja letošnja seja
sveta Mestne občine Kranj je
bila dokaz več, da je bodoča
strategija razvoja pravilno za-
črtana, saj Kranjčane najbolj
skrbi problematika urejanja
okolja in komunale. Tako so
svetniki znova opozorili na
kranjske prometne zamaške,
zlati na tistega pri krožišču
ob Mercatorju, pa tudi na za-
stoje na Koroški cesti in kao-
tično stanje na parkiriščih
okoli zdravstvenega doma.

Da so parkirišča v Kranju re-
sen problem, je bil dokaz
tudi pri obravnavi nove
odredbe o določitvi območja
javnih parkirnih površin,
kjer se plačuje parkirnina,
pa tudi višina plačila in nači-
ni plačevanja. Sedaj se na-
mreč parkirnina plačuje na
95 parkirnih mestih pred
stavbo Mestne občine Kranj,
delu Gregorčičeve in Na
skali, po novem pa naj bi jo
plačevali tudi pred poslovno
stavbo Gorenjske banke na
Bleiweisovi cesti, kjer je tre-

nutno kratkotrajno parkira-
nje (do 1 uro) zastonj, ven-
dar pa tako redarji kot pri
banki opažajo, da se urne
omejitve držijo le redki. Za-
radi opozoril svetnikov, da je
treba v vsej občini natančno
določiti, kje so modre cone
parkiranja ter kakšna bo vi-
šina in način plačevanja par-
kirnine (primerjava z drugi-
mi podobnimi mesti), so ob-
ravnavo prekinili, nadaljeva-
li pa naj bi jo na januarski
seji. Do takrat so svetniki
dali tudi vsa pooblastila

upravi MOK, da v skladu z
veljavnimi predpisi izvede
vse potrebne ukrepe za za-
gotovitev preglednosti dolo-
čanja cen pri distribuciji in
dobavi toplote na območju
občine, saj visoke cene ogre-
vanja že dlje časa spravljajo
v slabo voljo zlasti stanoval-
ce na Planini.

O odpadkih na vsaki seji
Kranjski svetniki se zavedajo pomena rešitve problematike odpadkov, zato
bodo o tem govorili prav na vsaki seji v novem letu.

Svetniki so se strinjali,
da se ulice na območju
novo nastajajočih 
centrov na 
jugovzhodnem delu
Kranja poimenujejo
Cesta Boštjana 
Hladnika, Cesta 
Rudija Šelige in Ulica
Angelce Hlebce.
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Po čem si boste zapomnil
iztekajoče leto 2008?
"To leto je bilo zame v mar-
sičem posebno, prav gotovo
pa si ga bom zapomnil po
tem, da sem bil na volitvah
izvoljen v državni zbor. To
je osebno velika potrditev.
Potrditev predvsem zato,
ker ljudje vidijo in cenijo
mojo delo. Zagotovo pa je
hkrati tudi velik izziv in po-
meni še več dela ter še manj
prostega časa, kot ga imam
že sedaj. Vendar, ker imam
rad izzive, to štejem kot svoj
največji letošnji uspeh. O
slabih stvareh sicer ne raz-
mišljam rad, vendar pa sem
letos imel tudi kar nekaj te-
žav z zdravjem. Vendar tudi
to jemljem z dobre strani,
saj sem dobil opozorilo, da
je treba živeti drugače, in
zato mislim, da je bila tudi
to pomembna stopnička v
mojem življenju. Sicer pa
lahko rečem, da je bilo to
leto zame zelo delavno, bilo
je ogromno projektov, ki so
v teku, veliko sestankov in
leto je minilo res zelo hitro.
Tudi dve leti županovanja
sta zame pretekli tako hitro,
da včasih ne morem verjeti,
da je za menoj že polovico
mandata. Pa tudi, da bodo
kmalu spet nove volitve."

Večkrat izpostavite dejstvo,
da se v Kranju pripravljajo
številni projekti, domačini
pa dostikrat sprašujejo, kdaj
bo namesto propadajočega
hotela Jelen moč videti novo
stavbo, kdaj bo odprla vrata
nova knjižnica, ...? 
"Mislim, da se že marsikaj
vidi. Veliko ljudi, ki niso
vsak dan v Kranju, vidi, da
se marsikaj dogaja, da se
stvari premikajo. Je pa res,
da je na primer projekt Jelen
dolgo časa stal in tudi tre-
nutno je zgradba še vedno
takšna kot zadnja leta. Ven-
dar vemo, koliko časa je po-
trebno, da se uredijo papirji
in glede na razpis in načrte,
ki smo jih že videli, očitno
tudi gradnja ni več daleč.
Tudi glede gradnje knjižni-
ce priprave in dela potekajo.
Res pa je, da smo ljudje po-
stali zelo nestrpni in si želi-
mo, da bi se načrti iz papir-
jev uresničili v nekaj dneh.
Žal tako ne gre, je pa po-
membno, da projekti gredo
v pravo smer in so strateško
naravnani. Rezanje vrvic in
uradno odpiranje novih ob-
jektov je pač zgolj pika na i."

Zadnje čase je veliko pole-
mik glede ureditve cest, ni
seje mestnega sveta, da svet-
niki ne bi opozarjali na pro-
blem krožišča pri Mercator-

ju, na druge dele cest, ki so
sicer državne. Kaj na občini
lahko storite, da se razmere
izboljšajo?
"Tako kot na mestnem sve-
tu, kjer svetniki opozarjajo
mene, jaz opozarjam na-
prej, nezadovoljstvo sporo-
čam naprej na ministrstvo.
Moram pa reči, da smo se v
zadnjih dveh letih nekajkrat
sestali z ministrom za pro-
met, dobili smo zagotovila,
da se bodo nekatere stvari
reševale prednostno. Ven-
dar pa je vse vezano na pro-
račun države in mi težko
vplivamo. Ko država začne
gradnjo, se trudimo slediti z
infrastrukturo, pločniki in
kolesarskimi stezami. Seve-
da pa upam in si želim, da
bom sedaj, ko sem poslanec,
večkrat lahko prišel do minis-
tra in ga seznanjal s perečo
problematiko Kranja. Tako
sem se že najavil tudi pri no-
vem ministru in pričaku-
jem, da bomo kar najhitreje
reševali največje težave. Za-
vedam se, da je treba urediti
tako imenovano vzhodno
vpadnico, severno obvozni-
co, pa tudi železniško in av-
tobusno postajo. To so vse
stvari, za katere vemo, da jih
bo v Kranju treba urediti.
Obnovljen je most čez Sav-
ski otok, ki je bil tudi pro-
blem Kranja, prav tako smo
se dogovorili še za podaljša-
nje obnove proti križišču,
sedaj pa čakamo v vrsti za
naprej."

V novem letu bo treba reše-
vati projekte, ki so povezani
z ravnanjem z odpadki.
Kako kaže trenutno?
"Trenutno je stanje proble-
matično po vsej Sloveniji.
Gorenjci oz. Kranjčani nis-
mo nič na slabšem, morda
pri reševanju tega problema
delamo celo bolj aktivno kot
marsikje drugje. Dejstvo je
namreč, da se nikjer v Slove-
niji ne bo več smelo odlagati
nepredelanih odpadkov, am-
pak bo moč odlagati le pre-
delane odpadke na petnaj-
stih odlagališčih, ki bodo
imela za to dovoljenje. V Slo-
veniji je na to pripravljena
samo celjska regija, vsi ostali
pa capljajo zadaj in nekateri
so na to še veliko slabše pri-
pravljeni kot Kranjčani in
Gorenjci. Problema se zave-

damo, delamo na tem, da bi
stekel projekt Cera z dvema
odlagališčema in eno prede-
lovalnico odpadkov. Odlaga-
lišči sta Kovor in Mala Meža-
kla na Jesenicah, predeloval-
nica v Kranju. Če bomo to
speljali, če ne bo pretiranih
nasprotovanj, bomo projekt
lahko uresničili. Moramo pa
se zavedati, da bo Slovenija v
zelo težki situaciji, če tega
problema ne bo rešila. Na
Gorenjskem smo korak bli-
že rešitvi in verjamem, da
bodo ljudje videli, da na ob-
močju Eksoterma ne gre za
nekaj, kar bi jih moralo skr-
beti, da tam ne bo odlagališ-
ča ali sežigalnice, temveč in-
dustrijski objekt, ki bo
umeščen med ostale objekte.
Glede transporta pa bo re-
žim vožnje tak, da bo čim
krajša povezava do tovarni-
škega objekta. Tudi sedaj,
pri pogovorih s civilno inici-
ativo in drugimi zainteresi-
ranimi posamezniki, ko jim
razložimo, kako bomo pro-
jekt uresničili, so strahovi
postali manjši. Seveda pa je
vedno kdo, ki načrtom na-
sprotuje. Tudi take posluša-
mo, vendar je treba imeti
pred seboj najustreznejšo
končno rešitev. V Celju so
projekt speljali brez težav."

V Kranju je trenutno veliko
prazničnih prireditev, pri-
pravlja se tudi novoletno
praznovanje. Kje boste doča-
kali novo leto?
"Z družino bom za novolet-
ne praznike ostal doma, ob
polnoči pa bom prišel v me-
sto in nazdravil skupaj s
Kranjčani in ostalimi obisko-
valci. Še bolj kot praznovanja
novega leta pa se veselim bo-
žičnih praznikov, ki jih bom
preživel v krogu domačih.
Trenutkov, ki jih preživljam
z domačimi, mi ob vseh se-
danjih aktivnostih še kako
manjka in upam, da bomo
vsaj nekaj nadomestili med
prihajajočimi prazniki."

Prepričan v strateški
razvoj Kranja
Zadnje dni leta navadno delamo obračune za nazaj, pa tudi načrte za naprej. O tem sva se 
v predprazničnem času pogovarjala s kranjskim županom Damijanom Pernetom.

Kranjski župan Damijan Perne I Foto: Tina Dokl

Redarji preganjajo nepravilno parkiranje
Mestno redarstvo je v novembru poostreno nadziralo miru-
joči promet na zelenicah in intervencijskih poteh na Cesti
Jaka Platiše v Kranju. Vozniki na zelenicah niso parkirali, so
pa redarji napisali 26 obvestil o prekršku zaradi parkiranja
na intervencijskih poteh. Preverili so tudi pritožbe, da štu-
denti parkirajo svoja vozila na cesti, ki vodi od lokala Krona
do stavbe Elektra na Zlatem polju. Vozila so bila res parkira-
na ob tej cesti, promet ni bil oviran, tako da kazni niso bile
izrečene. Prav tako so redarji preverjali zadrževanje vozil na
avtobusnem postajališču na Koroški cesti, kjer se vozila ve-
činoma ustavijo, da kdo od potnikov izstopi. Napisali so 13
obvestil o prekršku. Na Ulici Tuga Vidmarja se nepravilno
parkiranje zmanjšuje, čeprav je bilo v novembru še vedno
napisanih 19 obvestil o prekršku. Več nepravilno parkiranih
vozil se pojavi v večernem času, kar pa je splošen pojav tudi
na drugih lokacijah.

Zapora vstopa na Ulico Nikole Tesle
Mestna občina Kranj bo v ponedeljek, 12. januarja 2009,
vzpostavila sistem delovanja zapore ob vstopu na Ulico Ni-
kole Tesle (Planina). Ker vozniki ne spoštujejo postavljene
prometne signalizacije o prepovedi vožnje (razen za dosta-
vo v vrtca Najdihojca in Mojca), se je občina morala odloči-
ti za fizično zaporo dostopa. Dostop do vrtcev bo za upravi-
čence urejen pravočasno (tudi za starše otrok).

Obnova Tavčarjeve in Tomšičeve ulice
V starem mestnem jedru poteka obnova Tomšičeve ulice na
odseku od "Gasilskega trga" do Cankarjeve ulice in Tavčar-
jeve ulice na odseku od Poštne ulice do Cankarjeve ulice.
Obnovljeni bosta cesti obeh ulic in vse inštalacije v cestnem
telesu (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, plinovod,
telekomunikacije). Predhodno se bodo izvedla zaščitna ar-
heološka izkopavanja v vrednosti 198.251 EUR. Vrednost in-
vesticije je ocenjena na skoraj 1,6 milijona evrov. Iz evrop-
skega sklada za regionalni razvoj pričakujemo za 862.613
evrov sofinanciranih upravičenih stroškov.
V času obnove velja popolna zapora obeh ulic z možnostjo
dostopa do objektov. Zaključek obnove je predviden sep-
tembra 2009.
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Zaupajte v mlado leto, ki prihaja z novimi obeti, željami in 
lepimi nameni. Naj vam bo radodarno s srecnimi trenutki.

Želimo vesel božic in srecno novo leto.

Župan Damijan Perne
s sodelavci v obcinski upravi

in svetnicami in svetniki

Cesta od Žabnice do železni-
ške postaje na Sorškem pol-
ju v dolžini 700 metrov je
bila na novo preplastena z
asfaltom in urejene so bile
bankine. "Že do sedaj je ob
lepem vremenu konec tedna
to območje za sprehode upo-
rabljalo veliko ljudi. Z ureje-
no cesto postaja Sorško polje
priljubljena rekreativna toč-
ka za Kranjčanke in Kranjča-
ne," je bil zadovoljen podžu-
pan Bojan Homan.
Prav tako bodo do konca le-
tošnjega leta zaključena dela
na odseku zahodne obvozni-
ce od obnovljenega mosta
pri nakupovalnem središču
Supernova do zgradbe Mer-
kurja. Obnova odseka regio-
nalne ceste je strošek drža-
ve, medtem ko je Mestna
občina Kranj za gradnjo
pločnika namenila 150 tisoč
evrov. "Z državo se bomo
trudili doseči dogovor, da se
preplasti celoten klanec za-
hodne obvoznice, kar bi bila
pomembna pridobitev za
Kranj," opozarja podžupan.
Bojan Homan, ki je kot pod-

župan zadolžen za krajevne
skupnosti, še dodaja, da je
večina investicij po krajev-
nih skupnostih zaključenih
in so bila proračunska sred-
stva za te namene skoraj v
celoti porabljena. "Zataknilo
se je le tam, kjer zaradi na-
sprotovanja lastnikov zem-
ljišč ni bilo možno odkupiti
ali del ni bilo mogoče do-
končati zaradi drugih objek-
tivnih okoliščin."

Na novo urejene ceste

Bojan Homan

Razpis za priznanja športnikom
Zavod za šport Kranj je pripravil javni razpis za izbor naj-
boljših športnic, športnikov, športnih ekip ter športnih de-
lavk in delavcev v mestni občini Kranj za leto 2008. Pode-
ljujejo se športni znak, športna plaketa in športna nagra-
da Kranja. Letos je bil dobitnik športne nagrade za leto
2007 Franc Hvasti, starosta kolesarskega športa v Kranju.
Pogoji razpisa in razpisna dokumentacija so objavljeni na
spletni strani zavoda za šport www.zsport-kranj.si pod
"javni razpisi". Razpis je odprt do 15. januarja, podelitev
priznanj bo konec marca 2009.
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Zanimivosti

Vilma Stanovnik

Kranj - V mesecu decembru,
v mesecu lepih želja, priča-
kovanj in daril, so tudi pri
Centru za socialno delo
Kranj vedno bolj pozorni na
reševanje socialnih stisk
vseh ljudi, še posebno otrok
in mladostnikov. Tako so
tudi letos pripravili dobro-
delno akcijo, s katero so zbi-
rali sredstva za novoletna
obdarovanja in pomoč otro-
kom, ki to potrebujejo. Od-
zvalo se je precej donatorjev,
od občin do podjetij in klu-
bov, minuli torek pa je bila
avla Mestne občine Kranj
polna mladih, ki so radostno
pričakovali prihod dedka
Mraza in seveda novoletna
darila. "Blizu dvesto otrok je
udeleženih v tej akciji, nekaj
več kot sto jih je prišlo po
darila danes, ostali jih bodo
dobili ob našem obisku v
vzgojnih zavodih in v zavo-
dih za usposabljanje. Mis-
lim, da je to primerna pri-
ložnost, da otrokom, ki so
sicer lahko prikrajšani za
decembrske radosti, ponu-

dimo možnost, da se pove-
selijo. Prav tako je to prilož-
nost, da se rejnicam in rejni-
kom zahvalimo za celoletno
delo z otroki, ki so jim za-
upani," je ob novoletnem

srečanju in obdarovanju
otrok povedal direktor Cen-
tra za socialno delo Kranj
Marjan Podbevšek, otroci pa
so dobre volje odpirali velike
vreče z darili in se sladkali

ob obloženih mizah. Letoš-
nje zime pa niso dobre volje
pričakali le otroci, ampak je
v zadnjih tednih zaživela
tudi stavba na Sejmišču 4 v
Kranju, kjer so svoj novi
dom našli brezdomci, kjer je
nova razdelilnica hrane, svo-
je prostore pa imata tudi sta-
novanjska skupina za
ozdravljene odvisnike in
center za odvisnost. "Konec
novembra smo objekt do
konca opremili, že od začet-
ka novembra pa je v njem
razdelilnica hrane. V zavetiš-
če so prvi uporabniki prišli 3.
decembra in sicer najprej iz
celjskega zavetišča, kjer je
bila velika gneča, v tem ted-
nu pa smo začeli nameščati
tudi že brezdomce iz doma-
čega okolja. Nekaj težav je,
ker še ni bilo razpisa za pro-
gram na ministrstvu, prav
tako pričakujemo podporo
države glede kadra. Vendar
pa smo s pomočjo občine
našli rešitev, tako da zavetiš-
če že lahko deluje," je tudi
povedal Marjan Podbevšek.
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Leto brez pretresov
Nekaj kranjskih svetnikov smo vprašali, po čem
si bodo zapomnili iztekajoče se leto 2008.

Darko Jarc: "Zame je bilo minulo leto prelomno
zato, ker smo, tako v politiki kot v poslu in 
družini ugotovili, kako pomembno je 
sodelovanje. Prav s sodelovanjem nam lahko
uspe premagovati recesijo in najti nove izzive."

Stanislav Boštjančič: "Leto si bom zapomnil po
zmagi levice v Sloveniji. Sicer pa se mi ni zgodilo
nič posebnega in tako bom leto zaključil z željo,
da bi bilo novo vsaj tako dobro, kot je bilo to."

Rozalija Sabo: "Leto je zame minilo brez 
pretresov, zelo umirjeno, čeprav se je marsikaj
dogajalo. Zapomnila pa si ga bom po tem, da
sem pa postala svetnica občinskega sveta."

K veselemu vzdušju ob novoletnem druženju je prispevala tudi vesela predstava "Al' me
boš kaj rada imela", ki jo je pripravil KUD Teater. I Foto: Tina Dokl

Dedek Mraz je otrokom naročil, naj bodo tudi v novem letu pridni, in jim izročil darila. Bojan Homan: "Leto si bom zagotovo zapomnil
po volitvah, ki so bile zame z 29 odstotki glasov
uspeh, čeprav nisem več poslanec. Kot 
podžupan upam, da bom tudi v bodoče lahko
naredil kaj dobrega za Kranj."

Svetniki ZARES
aktivni
Kot član svetniške skupine
ZARES - nova politika Kranj
vam želim na polovici naše-
ga mandata 2060-2010 spo-
ročiti, da smo bili pri oprav-
ljanju svojega dela zelo ak-
tivni. Glavnina rezultatov
našega dela in prizadevanja
bo vidna šele v letu 2009 in
2010, saj vsak projekt terja
svoj čas. Od ideje do realiza-
cije posameznega projekta
pa hitro mine leto, dve, vča-
sih pa tudi več.
Ker se leto 2008 izteka, že-
lim vsem, ki bolj ali manj
redno prebirate moje vrsti-
ce, veliko smeha in čim
manj stresa v prihajajočem
letu. Pa kakšen dober žur,
lepe ocene, čim manj teže-
nja staršev in profesorjev.

Zaposlenim pa dobre odno-
se s šefom in sodelavkami
in sodelavci. Upokojencem
pa čim več prostega časa, saj
vam ga vedno primanjkuje.
Na koncu pa še veliko zdrav-
ja, brez katerega vse našteto
ni vredno skoraj nič. 

Jakob Klofutar 

Novoletna darila za vse otroke
V predprazničnih dneh so pri Centru za socialno delo Kranj posebno pozornost namenili otrokom, po
zaslugi dobrodelne akcije "Tudi za naše otroke" pa je novoletna darila že dobilo več kot sto otrok.

Vilma Stanovnik

Struževo - Prejšnji teden je
kranjski župan Damijan Per-
ne izročil ključe in pogodbe
za 22 novih neprofitnih sta-
novanj v Struževem. "Približ-
no leto dni je trajala gradnja
in sedaj sem vesel, da vam
lahko dam v uporabo nova
stanovanja. Mislim, da so
kvalitetna in lepa," je ob tej
priložnosti dejal župan Da-
mijan Perne, novi najemniki
pa se sedaj že selijo v večsta-
novanjsko zgradbo v Struže-
vem, ki jo je gradilo podjetje
Gradbinec GIP iz Kranja.
Projektant je bilo podjetje Ar-
hes Kranj, za nadzor pa je bil
zadolžen Domplan Kranj.
Vrednost investicije je 1,7 mi-
lijona evrov, stanovanja pa so

velika od 35 do 66 kvadratnih
metrov. Kar štirinajst od dva-
indvajsetih stanovanj je dvo-
sobnih, delila pa so se v skla-
du z dokončno prednostno
listo, ki je bila pripravljena na
podlagi javnega razpisa za
dodelitev neprofitnih stano-
vanj Mestne občine Kranj.
Na razpis je prispelo 282
vlog prosilcev, 242 pa jih je
izpolnjevalo pogoje. Stano-
vanjski fond Mestne občine
Kranj sedaj obsega 466 sta-
novanj. Do konca letošnjega
leta naj bi v najem oddali še
najmanj štiri neprofitna sta-
novanja, ki jih trenutno ob-
navljajo, v prihodnjih dveh
letih pa je v Struževem v na-
črtu gradnja še dveh stano-
vanjskih blokov s po 22 sta-
novanji. 

Za novo leto v novem domu
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Mateja Rant

Kranj - V krajevni skupnosti
Center si prizadevajo, da bi
uredili status enote Center
osnovne šole Simona Jenka
in v tej šoli ohranili devetlet-
ko. Zato so se zavzeli tudi za
spremembo šolskega okoli-
ša, ki naj bi ga še povečali.
Nič manj vroča ni bila raz-
prava o novi prometni ure-
ditvi v mestnem jedru. Sta-
novalci imajo občutek, da jih
zapirajo v geto, čeprav bi to
moralo biti odprto jedro.
"Zato pristojne pri občini po-
novno prosimo, da s promet-
nim režimom izboljšajo ka-
kovost življenja v mestnem
jedru," je pozval predsednik
sveta KS Center Franc Bene-
dik.
V civilni iniciativi za ohrani-
tev šole Center, je poudaril
Matjaž Božič, podpirajo stra-
tegijo trajnostnega razvoja
mestne občine Kranj v delu,
ki pravi, da območje enote
Center osnovne šole Simona
Jenka in nekdanje ekonom-
ske šole ostane namenjeno
izobraževalni dejavnosti ter
da se ohranijo zelene površi-
ne in igrišče. Obenem priča-
kujejo, da bodo to v enakem
smislu opredelili tudi v ob-
činskem prostorskem načr-
tu. Občini so tudi očitali, da
negospodarno ravna s svo-
jim premoženjem. "Stavba
propada pred našimi očmi,"
je dejal Božič. Po besedah
Franca Benedika so na to že-
leli opozoriti tudi s kazensko
ovadbo zoper neznanega sto-
rilca, ki so jo podali po tem,
ko je v avgustu in oktobru
prišlo do izliva vode. Opozo-
rili pa so tudi na vedno večje
prostorske potrebe, s kateri-
mi se bodo v prihodnjih letih

srečali v osnovni šoli Simona
Jenka, pri čemer jih je pod-
prla tudi ravnateljica šole Ne-
venka Škrlj. "V šoli smo pri-
pravili projekcijo oddelkov
za prihodnjih pet oziroma
šest let in številke jasno kaže-
jo, da čez dve do tri leta pros-
tora ne bo dovolj. S tem so
pri občini seznanjeni." Kot
pravi, jim je župan že lani
novembra obljubil, da bodo
do prihodnjega vpisa pripra-
vili vizijo razvoja šole. "Zdaj
se bliža že nov vpis. Upam,
da bodo vsaj do takrat pojas-
nili, kam bodo otroci, ki se
bodo takrat vpisovali, hodili v
šolo prihodnjih devet let."
Pri občini, je pojasnil podžu-
pan Igor Velov, so predlagali
rešitev, ki jo je potrdil tudi
mestni svet, po kateri ome-
njena šola obdrži status, pri-
tličje nekdanje ekonomske
šole pa bo preuredili za po-
trebe Kranjskih vrtcev. "Štu-
dija je namreč pokazala, da

sedanje zmogljivosti za šolo
zadoščajo," je vztrajal Velov.
Prebivalci mestnega jedra so
na zboru krajanov opozorili
še na težave s prometom v
mestnem jedru. "Vedeli
smo, da bo prišlo do neljubih
situacij, ko bomo začeli izva-
jati odlok," je o novem pro-
metnem režimu, ki je začel
veljati julija letos, dejal Velov
in dodal, da so že takrat ob-
ljubili, da če kaj ne bo dobro,
bodo popravili. "To je zgolj
fraza," je bilo ob tem slišati iz
občinstva. Velov jim je ob
tem odvrnil, da se je tudi več-
ina mestnih svetnikov stri-
njala, da se v mestu naredi
red. Na zboru krajanov so
potem predlagali nekatere
rešitve, s katerimi bi stano-
valcem v mestnem jedru
olajšali bivanje. Zahtevajo,
da se zarišejo dodatna parkir-
na mesta znotraj mestnega
jedra, na delu Tomšičeve uli-
ce pa naj se dovoli nočno par-

kiranje, a brez oznak. Ob za-
pornici na Kokrškem mostu
naj bi za red znova skrbel re-
dar, začasno parkiranje za
stanovalce pa naj bi se poda-
ljšalo na eno uro. Prav tako
naj bi podaljšali dostop za
poslovne prostore in omogo-
čili neomejen dostop zaradi
servisiranja. "Razen tega naj
bi zagotovili dodatne dovolil-
nice za parkirišče pri Čebeli-
ci in ob nedeljah dopoldne
omogočili prost vstop v mest-
no jedro," je še dejal Benedik
in dodal, da želijo, da se spre-
meni tudi sestava komisije
za revitalizacijo mestnega je-
dra, ki naj bi bil zdaj zgolj po-
litični organ, saj v njem ni
nobenega predstavnika kra-
jevne skupnosti. Uresničeva-
nje sklepov tako glede šole
Center kot prometa v mest-
nem jedru, je še napovedal
Benedik, bodo znova pretres-
li na zboru krajanov v drugi
polovici januarja.

Šola in promet trn v peti
stanovalcev Centra
Na zboru krajanov krajevne skupnosti Center so opozorili na problematiko enote Center osnovne šole
Simona Jenka in prometa v mestnem jedru.

Anketa

Mark Kern: "Razveselil bi se bonbonov, barvic,
pa še kakšnega darila. Želim, da bi se s prijatelji
še naprej tako dobro razumeli."

Patricia Čosič: "Moja največja želja je, da bi
imela konec šolskega leta čim boljši uspeh in da
se mi bo uspelo vpisati v Gimnazijo Kranj."

Gal Rihteršič: "Za darilo si želim lego tehnik.
Upam, da bo mlajša sestrica hitro odrasla, da se
bova lahko skupaj igrala."

Katja Hudobivnik: "Rada bi imela "voki toki".
Moja želja je, da bi se s prijateljicami še naprej
dobro razumele in da bi imela v šoli same lepe
ocene." S. K. 

Suzana P. Kovačič

Predoslje - V dvorani kultur-
nega doma v Predosljah so
prejšnji torek zainteresirani
javnosti predstavili osnutek
Strategije trajnostnega raz-
voja Mestne občine Kranj
2008-2023. Predstavitev je
vodil Bojan Homan, vodja
projektne podskupine Pode-
želje, mesto in krajevne
skupnosti. "Glede na vsebi-
no, s katero smo se ukvarja-
li v naši skupini, je bilo na
tej predstavitvi največ govo-
ra o vlogi podeželja. Strinjali

smo se, da je podeželje treba
ohraniti za vsako ceno, da je
treba ohraniti avtohtone
vasi, kot so Bitnje, Žabnica,
Nemilje, Jamnik, Mavčiče,
... Splošno mnenje sodelujo-
čih je bilo, da se preveč vlaga
v staro mestno jedro, da se
podeželje in kmetijstvo pre-
več zapostavljata in da se
jima za razvoj namenja pre-
malo denarja," je povedal
Homan. In če hodimo v
Kranj "po kulturo", zakaj ne
bi konec tedna hodili na po-
deželje v naravo, na svež
zrak, je menil Homan, in

dodal: "Lahko bi razvili te-
matske poti po podeželju, za
primer vzemimo samo en
biser: Sorško polje." 
Arhitekt Simon Basaj, ki je
sodeloval v projektni pod-
skupini Podeželje, mesto in
krajevne skupnosti, je pove-
dal: "Kaže se problem seda-
njega urbanizma na vasi, ki
je precej stihijski, vas izgub-
lja svojo identiteto. Potre-
ben je nov pristop. Precej
objektov znotraj vasi je nev-
zdrževanih, precej parcel
neizkoriščenih. V skupini
smo podprli trajnostni raz-

voj in ohranjanje kulturne
dediščine na vasi, kar se tiče
ekološke gradnje, pa porabo
naravnih materialov." Di-
rektor Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Kranj Mitja Kado-
ič pa je dejal: "Prostorska
politika je tisto področje,
kjer MO Kranj lahko največ
naredi. Treba je ohraniti
najboljša kmetijska zemljiš-
ča, zapuščena urbana po-
dročja pa nameniti novim
podjetniškim dejavnostim.
Ne sme se pozabiti na po-
men zdrave, doma pridela-
ne hrane!" 

Vas je treba ohraniti
V Predosljah so razpravljali o osnutku Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 
2008-2023. Največ pozornosti so namenili razvoju podeželja. 

Območje enote Center osnovne šole Simona Jenka in nekdanje ekonomske šole naj bi
ostalo namenjeno izobraževalni dejavnosti.

Bonbon pod smrek'co,
dober uspeh v šoli
Otroke smo vprašali, kaj si želijo pod novoletno
jelko in kaj pričakujejo v letu 2009. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Člani Lions kluba
Kranj in Leo kluba Brdo so
imeli pred kratkim tradicio-
nalni dobrodelni ples na
Šmarjetni gori. Zbrali so dva
tisoč evrov, ki jih bodo name-
nili Zavodu za varstvo in re-
habilitacijo po poškodbi glave
Korak iz Kranja. "Prav varo-
vanca Zavoda Korak sta pri-
pomogla, da je bil večer po-
poln. Rok Kacin se je predsta-
vil z branjem svoje poezije,
Željko Žilič pa z igranjem na
klaviature," je povedal pred-
sednik Lions kluba Kranj
Marjan Poljanec. Zbrane je
nagovoril častni gost, guver-
ner Lions distrikta Slovenije

Boris Žnidarič, ki je izposta-
vil številne dejavnosti članic
in članov Lions kluba Kranj, s
katerimi že enajst let poma-
gajo ljudem v stiski. Ob tej
priložnosti je podelil tudi pri-
znanje Lions kluba lanskolet-
nemu predsedniku kluba
Petru Marnu. 

"Tradicionalni ples je le
eden od dobrodelnih dogod-
kov in projektov, s katerimi
članice in člani Lions kluba
Kranj in Leo kluba Brdo po-
magamo posameznikom ter
sodelujemo z različnimi za-
vodi in inštitucijami, ob tem
pa sklepamo nova pri-
jateljstva in črpamo ideje ter
moči za nadaljnje delo," je
povedal Poljanec. 

Pomagajo ljudem 
v stiski
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si

Kranj

Raje semafor namesto pregrad
Cestišče na delu Ceste Jaka Platiše na Planini v Kranju so iz
dveh prometnih pasov zožili v enega. To je razburilo kar nekaj
voznikov, ki so rešitev z "usmerjevalnimi pregradami" ocenili
kot neustrezno. Po odgovor smo šli na Mestno občino Kranj,
predstavnica za odnose z javnostmi Mendi Kokot je povedala:
"Vozniki, ki vozijo po Cesti Jaka Platiše, v večini vozijo prehitro
in ne spoštujejo najvišje dovoljene hitrosti 50 km/h. Z omenje-
no preusmeritvijo smo jih prisilili, da zmanjšajo hitrost vožnje
pred križiščem. Postavitev je začasna, saj bomo križišče Cesta
Jaka Platiše - Planet Tuš opremili s semaforji. Kdaj bo to, tež-
ko napovem, v tem trenutku pripravljamo projektno dokumen-
tacijo, zatem bomo objavili ponudbo za izvajalca del.” S. K. 
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Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju - Rotary
klub Ljubljana 25, Rotary
klub Ljubljana Nike in Rota-
ry klub Kranj so prejšnji
petek skupaj priredili veliki
dobrodelni novoletni ples
pod sloganom "Dobro je,
kar nas združuje". Dogodek
je obeležila sedemdeseta ob-
letnica rotarijanstva v Kra-
nju ter deseta obletnica po-
novne ustanovitve Rotary
kluba Kranj. 
Trije klubi bodo mlademu
obetavnemu glasbeniku
Petru Ugrinu namenili za
študij jazz violine na prizna-
ni šoli v New Yorku - New
School for Jazz And Con-

temporary Music12 tisoč ev-
rov. Mladinska knjiga je po-
darila ročno vezano biblijo,
ki jo je na licitaciji za šest ti-
soč evrov kupil Matjaž Mur-
ko, Rotary klub Ljubljana 25
je prispeval tri tisoč evrov,
tri tisoč evrov pa so zbrali s
prostovoljnimi prispevki na
novoletnem plesu. 
Dobrodelna prireditev je
bila posvečena predvsem
mladim, saj sta se poleg Pet-
ra Ugrina predstavila tudi
mlada glasbenika Maruša
Bogataj in Mario Kurtjak.
Zapela je Katja Šulc, k pri-
jetnemu vzdušju so prispe-
vali voditelja Anja Tomažin
in Miha Alujevič in ansam-
bel Gregori.

Dobro je, 
kar nas združuje

Mlada in obetavna glasbenika, pevka Katja Šulc in violinist
Peter Ugrin

Od leve: direktorica Zavoda Korak Mateja Korošec, 
Rok Kacin, Željko Žilič in Marjan Poljanec 
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Suzana P. Kovačič

Begunje - Društvo Sožitje
Kranj je imelo pred kratkim
dobrodelno prednovoletno
srečanje pri Avseniku v Be-
gunjah. Z licitacijo trinaj-
stih slik, ki so jih ustvarile
osebe z motnjami v razvoju
na likovni delavnici in licita-
cijo petintridesetih kosov
nakita (bižuterije), ki ga je
izdelala Tatjana Ferengja,
so zbrali približno petsto ev-
rov. Zbrani denar bodo po-
darili razvojnemu oddelku
vrtca Mojca v Kranju za na-
kup igral v sobi za razvoj
čutno - gibalne integracije.
V Društvu Sožitje Kranj, ki le-
tos praznuje štiridesetletnico
delovanja, je zelo dejavna li-
kovna delavnica pod mentor-
stvom Tatjane Ferengja.
"Ustvarjali smo dva meseca
in pol v Osnovni šoli Helene
Puhar enkrat na teden, nasta-
lo je trideset slik različnih
motivov. Nekaj slik smo že
prodali ob slavju jubileja dru-
štva v mesecu maju, z zbra-

nim denarjem bomo kupili
tudi likovni material, ki ga
bomo potrebovali za likovne
delavnice v letu 2009. Pre-
ostalih trinajst slik smo
uspešno licitirali na srečanju
pri Avseniku," je povedala Fe-
rengja. Srečanja se je udeleži-
lo veliko članov društva,   nji-
hovih sorodnikov, prijateljev,
med gosti so bili predsednik
Zveze društev Sožitje Tomaž
Jereb, župana Ivan Štular in
Borut Sajovic in direktorica
Varstveno delovnega centra
Kranj Mirjana Česen. Kultur-
ni program so pripravili člani
Društva Sožitje Kranj, za do-
bro razpoloženje je poskrbel
voditelj Boštjan Meglič, za
ples pa ansambel Ideal.
Predsednica Društva Sožitje

Kranj Branka Perne se je za-
hvalila vsem zavezancem do-
hodninske napovedi, ki so
namenili 0,5 odstotka dohod-
nine v korist Društva Sožitje
Kranj. "Z donacijo bomo iz-
boljšali programe za čim bolj
kvalitetno preživljanje proste-
ga časa oseb z motnjami v

razvoju," je povedala Perne-
tova ter dodala: "Osnutek
strategije trajnostnega razvo-
ja občine Kranj 2008-2023
predvideva dostopnost, kako-
vost in pestrost storitev soci-
alne in zdravstvene oskrbe za
vse občane. V  društvu si želi-
mo, da bi načrtovalci strategi-
je prednostno upoštevali lju-

di, ki potrebujejo skrb in var-
stvo drugega. Potrebno bo
poskrbeti za različne oblike
varstva, še zlasti težko priza-
detih oseb, ki živijo v družini.
Možnih oblik varstva za ose-
be z motnjami v razvoju je
več, od bivalnih skupnosti,
varstveno delovnih centrov
do domskega varstva."

Sožitje tudi v slikah
Na dobrodelnem srečanju Društva Sožitje Kranj so zbirali denar za razvojni oddelek vrtca Mojca.

Tudi priljubljena pevka Eva Moškon je na dobrodelni licitaciji
kupila sliko. Izročil ji jo je Luka Perne. / Foto: Tina Dokl

G
or

en
js

ka
 b

an
ka

, d
. d

.,
 K

ra
nj

, B
le

iw
ei

so
va

 c
es

ta
 1

, 4
00

0 
K

ra
nj

TUDI NA
KRATEK ROK
VAM PONUJAMO VEÈ

POSEBNA PONUDBA ZA KRATKOROÈNE VEZANE VLOGE
 Stranka lahko sklene vezano vlogo za dobo 

od 3 mesecev do 9 mesecev in za zneske nad 1.000,00 EUR. Obrestne
mere so nespremenljive in veljajo za eno dobo vezave.

velja do 6. januarja 2009.

Znesek  vezave 
Od 1.000 do 5.000 € 

Od 5.001 do 25.000 €

Od 25.001 do 50.000 €

50.001 € in veè

Od 91 do 180 dni
5,20 %

5,20 %

5,25 %

5,30 %

Od 181 do 270 dni
4,85 %

4,90 %

4,95 %

5,00 %

do

D 3
6
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V
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Kristina Dželilovič

Prireditev je potekala prejš-
nji teden pod okriljem Kra-
jevne organizacije Rdečega
Križa Goriče v sodelovanju
s Krajevno skupnostjo Go-
riče, tamkajšnjim kultur-
nim društvom in Podru-
žnično šolo Goriče. Tradi-
cionalno srečanje za starej-
še občane nad 65 let so le-
tos pripravili že petnajstič
po vrsti, najbolj zaslužna
za to idejo je Alenka Štern,

predsednica Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Go-
riče. Pri izvedbi programa
vsako leto sodelujejo učen-
ci in učitelji Podružnične
šole Goriče. Letos so pri-
pravili božično igro, glasbe-
no pravljico, ki so jo pope-
strili s petjem in plesom.
Kljub slabemu vremenu je
bila dvorana Krajevne
skupnosti Goriče prejšnji
četrtek popoldan polna. Da
je vsako leto večja udelež-
ba, je potrdila tudi Alenka

Štern. Ob koncu prireditve
je za prijetno druženje, 
klepet in ples poskrbel an-
sambel Radost.
Prireditev pa ni vse, kar 
so pripravili starejšim 
krajanom. Krajevni odbor
Rdečega križa Goriče kraja-
ne, stare nad 80 let, obišče
tudi na domu in jih ob-
daruje. V Goričah je dva-
indvajset krajanov, starej-
ših od 80 let, ki bodo letos
prejeli božično-novoletno
darilo. 

Mladi razveselili starejše

Krajevna skupnost Goriče je organizirala božično-novoletno srečanje 
starejših krajanov, najstarejšim so pripravili tudi koš z darili.

Mladi so starejšim krajanom zapeli in zaplesali. / Foto: Matic Zorman

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Sami urejajo delavnice
Dijaki kranjske srednje poklicne in strokovne šole bodo v okviru praktičnega pouka poskrbeli za lepšo
podobo učnih delavnic.

Kranj

Starši so bili zelo velikodušni
V osnovni šoli Jakoba Aljaža so v ponedeljek pripravili 
že tradicionalni božično-novoletni sejem, z izkupičkom
katerega so letos nadvse zadovoljni. Za šolski sklad jim je
uspelo zbrati skoraj dva tisoč evrov. Denar bodo namenili
za plačilo malic, kosil ter dejavnosti in šole v naravi za manj
premožne učence, kot vsako leto pa bodo del denarja pora-
bili za nakup učil. Tokrat imajo v načrtu nakup televizorja in
DVD predvajalnika. M. R.

Mateja Rant

Kranj - "Pred dvema letoma,
ko smo prišli v te prostore,
je bilo videti obupno. Ni bilo
ne sanitarij ne centralne na-
peljave, zdaj pa počasi ure-
jamo," učitelj praktičnega
pouka Joža Verbič ponosno
pokaže, kaj je skupaj z dija-
ki dosegel v zadnjih dveh le-
tih. Prostore so že opremili
s predelnimi stenami, ure-
dili sanitarije in garderobo
za dijake, v prihodnje pa jih
čaka še precej dela pri na-
daljnjem urejanju delavnice
in učilnice na galeriji.
V teh prostorih je imela prej
delavnice nekdanja tekstilna
šola, po njihovi vselitvi pa jih
je pričakalo pravo razočara-
nje, saj jih je med drugim
tudi zeblo. "Zato sem takoj
začel pošiljati prošnje za do-
nacije, in to po vsej Sloveniji
- podjetjem, zasebnikom,
tudi občinam." Predvsem s
strani nekaterih občin, pravi
Verbič, je bil odziv zelo pičel.
"Ko sitnarim za denar v Ljub-
ljani, mi odgovarjajo, da bi za
to morale poskrbeti regije, na
občinah pa pravijo, da sežejo
le do osnovnih šol," je razoča-
ran Verbič. A to ga ne bo

ustavilo, da ne bi dela, ki si ga
je zastavil skupaj z dijaki,
tudi končal. Pri tem mu letos
pomaga 43 dijakov, delo pa
bodo po njegovi oceni konča-
li v dveh letih. Že takoj so po-
skrbeli za ogrevanje, počasi
pa bodo prostorom vdahnili

tudi novo, lepšo podobo.
"Uporabljamo izključno na-
ravne materiale, kot je les,
opeka, keramika ..." Pri ob-
novi v vse dele vpletejo tudi
številne okrasne elemente,
da tako dijakom čimbolj po-
pestri praktično delo.

Joža Verbič ocenjuje, da bo
celotna obnova vredna okrog
150 tisoč evrov, pri čemer je
šola prispevala zgolj slabih
štiri tisoč evrov, vse ostalo so
zbrali s pomočjo donatorjev.
Seveda pa v to številko ni 
vštel dela dijakov ...

Joža Verbič v sobi, v kateri bodo pričakali obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj - Na Gimnaziji Kranj
bodo čez dve leti zaznamo-
vali dvestoletnico gimnazij-
skega izobraževanja na Go-
renjskem. "Ta pomemben
jubilej za našo šolo, mesto
Kranj in Gorenjsko pa vidi-
mo tudi kot priložnost za
obnovo gimnazijske stavbe,
ki je ena izmed najveličast-
nejših arhitektur v Kranju,"
je ob tem dejal ravnatelj
Franci Rozman. Obnova bi
se po njegovih besedah lah-
ko začela že med poletnimi
počitnicami prihodnje leto,
po ocenah pa bo vredna de-
vet milijonov evrov.
Z ustanovitvijo liceja leta
1810 se je Kranj po besedah
Francija Rozmana pridružil
redkim slovenskim me-
stom, ki so v tistem času
premogli podobne ustano-
ve. Tej obletnici bodo zato
namenili posebno pozor-
nost, zato jih še toliko bolj
veseli, da so jim pri njihovih
načrtih prisluhnili tudi pri
kranjski občini in ministr-
stvu za šolstvo in šport. Mi-
nistrstvo bo zagotovilo de-
nar za celovito obnovo, v ok-
viru katere načrtujejo tudi
gradnjo telovadnice pod

dvoriščem. S pomočjo spon-
zorjev pa želijo obnoviti še
devet popolnoma dotrajanih
učilnic v prizidku. Po Roz-
manovih besedah jih niso
obnavljali že od leta 1979,
ko je bil prizidek zgrajen,
zato ne ustrezajo več potre-
bam pouka. "Dijakom seve-
da želimo nuditi kakovosten
pouk, predvsem pa toplino,
ki jo lahko ustvari prijeten
prostor," razmišlja Roz-
man, zato bodo vsako od de-
vetih učilnic s pomočjo dija-
kov ter keramičarke Barbe
Štembergar Zupan in rez-
barja Mateja Kosmača opre-
mili kot unikat. Sponzorji bi
postali meceni posameznih
učilnic, vsak pa naj bi pri-
speval deset tisoč evrov.

"Gre za obsežen, zahteven
in nenavaden projekt, saj
bodo učilnice opremljene
popolnoma nekonvencio-

nalno. Učilnice bodo prava
paša za oči, predvsem pa se
bo v njih veselje učiti." 
Rokodelca bosta po Rozma-
novih besedah v učilnice
vnesla dušo. "Dijaki pri kera-
mičarskem krožku že sami
izdelujejo ploščice, rezbar pa
bo posamezne učilnice opre-
mil s slikarijami in rezbarija-
mi v kontekstu s poučeva-
nim predmetom, slovensko
tradicionalno ornamentiko
in predvsem humorjem.
Učilnice bodo tako igrive in
onstran ustaljenih pred-
stav," je še dejal Rozman in
dodal, da bodo tako staro po-
vezali z novim.

Dvestoletnico bo pričakala pomlajena

Ob visokem jubileju gimnazijskega izobraževanja na Gorenjskem bodo v celoti obnovili več kot sto let
staro stavbo Gimnazije Kranj. 

"Gimnazija Kranj je bila in je še vedno 
osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova na 
Gorenjskem," meni ravnatelj Franci Rozman. 
V 70. letih 19. stoletja je bila edina gimnazija s
slovenskim učnim jezikom. Leta 1897 je postala
popolna osemletna gimnazija. "Ob velikem 
naporu Kranjčanov je takrat dobila dom v novi
stavbi na današnji lokaciji." Od leta 1901 je na
šoli maturiralo več kot 11 tisoč maturantov.

Več kot sto let staro stavbo gimnazije bodo v celoti obnovili. 
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Iščejo topel dom

Sivka je psička večje rasti, stara okoli dve leti, malo
nezaupljiva, prijazna in nežna. Psička je trenutno v Obal-
nem zavetišču, kontakt: 031/349-823 ali 041/626-448. S.K.

Lexi je simpatičen mešanec z ovčarjem, v srednjih letih.
Potrebuje nekoga, ki se bo z njim ukvarjal, primeren je za
bivanje v hiši z vrtom. Kuža je trenutno v Obalnem za-
vetišču, kontakt: 031/349-823 ali 041/626-448. S. K. 

Suzana P. Kovačič

Predoslje - V Kulturnem
domu v Predosljah se je
ustavil čas za zimsko plesno
pravljico, saj so na prvi 
petek v decembru nastopili
mladi plesalci Kulturnega
društva Qulenium. Nekate-
ri med njimi so pred števil-
nim občinstvom zaplesali
prvič, spet drugi so stari
znanci plesnega odra, neka-
teri so imeli komaj štiri leta,
spet drugi so že pravi moj-
stri sodobnega plesa. "Celo-
tna produkcija je bila ovita v
čarobni svet snežink, zim-
skih škratov, zimskih solz,
... Neža Hribar je imela solo
ples Levitev, starejša skupi-
na XS je imela nastop, ki je
bil pravzaprav zaključni
proces delavnic s koreogra-
fom Matejem Kejžarjem,"
je povedala vodja KD Qule-
nium Saša Lončar, ki je pri-
pravila večino koreografij za
produkcijo, v kateri so sode-
lovali še Drejc Pogačnik z

avtorsko glasbo, Primož
Renko s tehnično pomočjo
in koreografinja Ajda To-
mazin. 
Ob koncu plesnega dogod-
ka je nastopajoče obiskala
Snežna kraljica v spremstvu
snežnih škratov in s čarob-
nim prahom uresničevala
želje. Ob tej priložnosti je
izšla tudi nova publikacija
Quleniuma, v kateri je v sli-
ki in besedi zabeleženo vse,
kar se je dogajalo od leta
2006 do 2008. 
Ne gre pa prezreti še enega
dogodka, ki se je zgodil te-
den dni po plesnem ognje-
metu. Plesalec Jan Rozman
iz KD Qulenium je imel v
Galeriji Dali v Kranju pre-
miero sodobne plesne pred-
stave Sam o sebi s seboj.
Jan se v predstavi ukvarja s
pomembnostjo posamezni-
kove identitete v sodobnem
času. Takole pravi: "Vsi
imamo v sebi več identitet.
Vprašanje je le, v kakšni
meri jim dopustimo razvoj,

jih spustimo na plan. Si do-
pustimo, da se ravnamo po
vzgibu ali se pustimo "uka-

lupit"? Si dopustimo postati
to, kar naj bi bili, ali to, kar
od nas želi sistem?"

Zimska pravljica v gibu
Ustavil se je čas za zimsko plesno pravljico, na prvi petek v decembru so nastopili mladi plesalci 
Kulturnega društva Qulenium. 
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Zanimivosti

Mateja Rant

Kranj - "Aktivistični huma-
nist je na krvavo fronto kri-
vične mednarodne politike
stopil kot Drnovškov poseb-
ni odposlanec, sudanski za-
pornik, avtor aktualnega fil-
ma o kriznem Darfurju in
predvsem kot nepoboljšljivi
borec za ščitenje in preživet-
je staroselskih plemen," so
napovedali gosta v tokratni
večerni pisarni, ki ima vsak
prvi četrtek v mesecu svoje
prostore v konferenčni dvo-
rani kranjske gimnazije.
Skupaj S Tomom Križnar-
jem so se obiskovalci podali
v osišče sudanske krize.
"Ob zavesti, kaj vam moram
povedati, postanem žejen,"
je s kozarcem soka v roki za-
čel Tomo Križnar in potem
pojasnil: "Kolovratim na-
mreč po planetu in povsod
srečujem ljudi, ki so žejni
ali pa pijejo oporečno vodo."
In nato dodal, da so se pre-
piri o tem, kdo bo nadzoro-
val vodo, že zdavnaj začeli.
"Vse, kar smo posneli od
leta 1990 do 2000, so prve
posledice podnebnih spre-
memb. Južno od Sahare se
je količina padavin v zadnjih
letih zmanjšala za 40 od-
stotkov." To ga je tudi pripe-
ljalo nazaj v nubske gore,
kamor se je vrnil leta 1998,
ker je slišal, da se tam doga-
ja genocid. "Ker je manj
dežja, so se začeli spopadi

med arabskimi in afriškimi
plemeni." Ta plemena, raz-
laga Križnar, so prej sobiva-
la v miru, spore pa so reše-
vali vaški starešine. "Potem
pa so prišla še nova orožja,
kalašnikovke iz Rusije, in
zdaj je vsak Afričan oboro-
žen. Zato je težko vedeti,
kdo je prvi ubijal. Moč stare-
šin je upadla, arabska ple-
mena je podprla vlada in za-
čelo se je iztrebljanje." K
temu je svoje prispeval še
interes velikih sil na podro-
čjih, bogatih z nafto. "Dar-
fur predstavlja metastaze
raka, ki se je začel z odho-
dom Evropejcev iz Afrike.
Zdaj se tu sekajo interesi Ki-
tajske in Amerike, Evropa
pa samo opazuje. Pokojni
predsednik Drnovšek je bil
edini, ki si je upal povedati,
da je cesar nag." 
Vse močnejšo vlogo ta čas v
Afriki po Križnarjevih bese-
dah igrajo Azijci. "Evropejci
so zamudili priložnost, da bi
z Afriko navezali nov stik,
ko je popustil ameriški in
ruski interes na tem območ-
ju, zato so to vrzel zapolnili
Azijci. Ker ne vsiljujejo svo-
jih bogov in vrednot, jih
imajo ljudje še rajši." Politi-
ki, ob tem dodaja Križnar,
pa se še vedno vedejo kot ta-
krat, ko so kolonizatorje
prosili, naj se vrnejo. "A svet
se je spremenil, zdaj nas vi-
dijo kot skorumpirane in
zlagane. Svojim otrokom

govorijo, da smo rak plane-
ta. Zato nam grozi, da bodo
masovno ustanavljali nove
teroristične skupine." Zato,
pravi Križnar, njegova nalo-
ga ni prijetna, saj trka na
vest dobrosrčnih in dobro-
delnih ljudi, da je potrebno
vzpostaviti mir. Po 24 obis-
kih Afrike jo vidi kot torto, v
katero segajo pohlepni prsti.
"Ta torta je ta čas v rokah
Azijcev." 
Svojo pripoved je nadaljeval
v Darfurju, kjer se, pravi
Križnar, ponavlja enak vzo-
rec kot v nubskih gorah. "Da
se ne tepemo med sabo, se
tepemo na hrbtih Afriča-
nov." Ko ga je pred dvema
letoma poklical pokojni
predsednik Janez Drnovšek,
kaj bi lahko naredil za Nube,
mu je zato odgovoril, da se
metastaze tega raka širijo v
Darfur in se v Kongu pove-
zujejo v en sam požar. "Kar
se tam dogaja, pa bo slej ali
prej prismrdelo tudi k
nam." Ob Drnovškovem po-
sredovanju so se odprle dile-
me, ali lahko ena tako majh-
na država, kot je Slovenija,
poseže v nek humanitaren
problem. Tu Križnar citira
Drnovška, ki je menil, da
večji ne morejo, ker so sešte-
vek vseh pohlepov. Zato bi
bilo po Križnarjevem mne-
nju treba Evropo spodbudi-
ti, da nekaj naredi v Afriki.
"Če bi spremenili razmišlja-
nje in povezali vitalnost Af-

rike s spretnostjo Evrope, bi
to pomenilo napredek za
vse," je prepričan Križnar.
Priložnost Evrope je po nje-
govem v tem, da se izkaže
kot največja humanitarna
sila, saj so jo na vseh drugih
področjih že prehiteli drugi.
Najprej, še dodaja, pa si
bodo morali ljudje o Afriki
ustvariti pravilno sliko in se
pustiti poučiti o tamkajš-
njem dogajanju.
Ob koncu je med občin-
stvom vzniknilo tudi vpraša-
nje, kaj se dogaja s humani-
tarno pomočjo, ki se zbira
za Afriko, predvsem, ali ta
res doseže tiste, ki jim je na-
menjena. "Dejstvo je, da se
to vedno zlorablja, kljub
temu pa je govoriti o tem
tvegano, ker potem bodo ti
ljudje dobili še manj," je bil
iskren Križnar in dodal, da
je treba biti zelo iznajdljiv,
da pomoč doseže tudi zad-
nje v vrsti. "Treba pa bi bilo
najti tudi druge oblike po-
moči. Treba bi bilo njih
vprašati, kaj si želijo. To je
srečanje s svetom, zato tudi
vsi bežijo iz Afrike. Želijo se
razvijati. Otroci želijo zvez-
ke, svinčnike, želijo, da bi si
sami pomagali." Ob koncu
je vse še pozval, naj podpiše-
jo peticijo na spletnih stra-
neh Amnesty International
za zaščito civilnega prebival-
stva v Darfurju. "Vsaj to lah-
ko storite, to je vaša mož-
nost v času globalizacije." 

Mi smo rak planeta ...
Popotnik in avtor aktualnega filma Darfur - Vojna za vodo Tomo Križnar je bil gost decembrske 
Mednarodne večerne pisarne.

"Večerna mednarodna pisarna vas vabljivo kliče,
da zgrabite kljuko njenih namišljenih vrat in 
vedoželjno preskočite prag domačih logov. 
Mednarodni koordinatorji, osvobojeni toge 
uradniške drže, klepetavo postrežejo z mamljivi-
mi izkušnjami, ki iskrijo nove možnosti in 
priložnosti za pogumno preskakovanje domačih
meja in v prijazni koordinatorski maniri spretno
servirajo odgovore svojim večernim strankam,"
v Klubu študentov Kranju vabijo k poslušanju
zanimivih gostov, ki jih vsak prvi četrtek v 
mesecu gostijo v konferenčni dvorani kranjske
gimnazije.

Decembra so v mednarodni večerni pisarni gostili popotni-
ka in humanista Toma Križnarja.
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Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj, 
želi vsem občanom, predvsem svojim zavarovancem, 
prijetno božično praznovanje ter varno, zdravo in 
srečno leto 2009.

Namesto voščilnic zavarovancem smo sredstva namenili
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja z Jesenic za pomoč pri
organizaciji tekmovanja specialne olimpiade Slovenije.

Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj
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Pravljični svet v galeriji Kranjske hiše

Te dni v Kranjski hiši utegnete srečati škrata Krančka, ki bo
predvsem razveselil vaše najmlajše. Nekoliko bolj pravljično
kot sicer pa je tudi decembrsko vzdušje v hišni galeriji. Vse
tja do srede januarja bodo namreč na ogled in v prodajo ilus-
tracije priznanih slovenskih ustvarjalcev, med njimi Mojce
Cerjak, Jelke Godec Schmidt, Matjaža Schmidta, Adrijana Ja-
nežiča, Kristine Krhin, Damjana Stepana, Urške Stropnik,
Maje Šubic, Marjance Šegule Miš in drugih. Pravljični moti-
vi, živalice, ki na slikah oživijo, čarobni prijazni svetovi in raz-
ne duhovite likovne domislice ... to in še kaj smo zasledili na
več kot trideset delih naših najboljših ilustratorjev. Puncam
so na primer najbolj všeč muce in tale, ki jo na fotografiji
kaže Zala Julija, menda že visi v domači galeriji. I. K.

Zmago, platno ti bo prav prišlo ...

S temi besedami je letošnjega občinskega nagrajenca,
akademskega slikarja Zmaga Puharja, nagovorila njegova
sestra Petra Kejžar Puhar, prva "aktivistka" v družinskem pod-
jetju Puhart. Na fotografiji je ob Petri in Zmagu še njegova hči
Eva, ki v družini nadaljuje slikarsko tradicijo in z bratom Mit-
jem prav tako pridno sodeluje v družinskem podjetju. Čeprav
je bilo prisrčno darilo precej veliko platno, smo izvedeli, da je
kljub kroničnemu pomanjkanju časa za kakršnokoli veliko
delo, ki ga ponavadi narekuje veseli december, platno že
podleglo svojemu namenu. Zmago ga je že poslikal, bržkone
pa ga bomo videli na kateri od njegovih prihodnjih razstav.
Trenutek na fotografiji smo zabeležili na odprtju likovne razs-
tave v prostorih mestne občine Kranj, ki bo tam na ogled še
tja v januar. I. K.

Igor Kavčič

Vsi, ki so bili na sobotnem
slavnostnem koncertu, ki so
ga v kranjskem pihalnem or-
kestru pripravili ob svoji 110-
letnici, bodo znali razbrati
dvopomenskost v naslovu.
Namreč. Orkester ima za se-
boj bogato in pestro zgodovi-
no, od Godbe prostovoljne
požarne brambe, ustanovlje-
ne v avgustu leta 1898, preko
Meščanske godbe v začetku
prejšnjega stoletja in Kranj-
ske godbe, ki je v dvajsetih le-
tih delovala v okviru Prosvet-
nega društva in Kranjskega
glasbenega društva, ki je de-
lovalo vse do 2. svetovne voj-
ne, pa vse do povojnih "god-
benih let" v okviru DPD Svo-
bode in po letu 1995 samo-
stojnega Pihalnega orkestra
MO Kranj. V vseh teh letih so
se v orkestru izmenjali mno-
gi glasbeniki in dirigenti. Leta
2000 je svež veter v orkester
prinesel akademsko izobra-
žen glasbenik Matej Rihter in
od takrat se pod njegovim
vodstvom orkester uspešno
vrača tako na tekmovalne

odre kot na stalne letne kon-
certe, slišimo pa jih tudi na
številnih dogodkih v Kranju
in okolici. 
Svežino pa v danes petdesetč-
lanski orkester poleg petnaj-
stih članov, ki v njem igrajo
deset in več let, pravi legendi
sta Anton Pogačnik in Tomaž
Završnik, ki ju v orkestru sli-
šimo že tri oziroma dvainpet-
deset let, prinašajo tudi pleja-
da mladih glasbenikov, ki v
orkester v glavnem prihaja iz
pihalnega in trobilnega od-
delka kranjske Glasbene šole.
Izkušnje in mladost smo lah-
ko prepoznali tudi v zanimi-
vem programu sobotnega
koncerta. Slišali smo skladbe
in njihove priredbe iz različ-
nih glasbenih zvrsti, od kla-
sične "pihalne" literature, kot
sta bila Hoch Heidecksburg
Marsch ali pa zaključni Ra-
detzky Marsch, priredbe kla-
sičnih skladb, kot Straussov
Perpetuum mobile in Čmrljev
let Rimskega - Korsakova, s
solistom Tomažem Kukovi-
čem na klarinetu, pa širin
jazzovskega repertoarja s
skladbami, kot sta Završni-

kovi priredbi Joplin's Ragti-
mes in swingovski Hello, Dol-
ly. Ob izvajanju slednje se je
na podestu pridružila plesna
skupina Meule, ki je poživila
že tako sproščeno ozračje v
dvorani. Zgodba zase je seve-
da legendarni Oto Pestner, ki
je dvorano še enkrat znova
navdušil s svojimi velikimi,
kot so: 30 let, Silvestrski pol-
jub, Na snežno noč in Mati bo-

diva prijatelja. Ob odlični or-
kestrski spremljavi se je, kot
že tolikokrat, znova izkazal
tudi Oto. V Silvestrskem pol-
jubu je k mikrofonu pristopil
tudi Rihter in v dvorani požel
veliko odobravanje. Kranjski
Pihalni orkester je kljub le-
tom mlad, po repertoarju za-
zrt v široko obzorje in je prav
tak, kot si ga Kranj zasluži.
Najboljši. 

Svež v zrelih letih 
Preteklo soboto je Pihalni orkester Mestne občine Kranj s slavnostnim koncertom proslavil 110-letnico
obstoja. Aplavzi polne dvorane Ekonomske šole za orkester in goste, Ota Pestnerja in kranjsko plesno
swing skupino Meule. 

Matej Rihter vodi generacijsko zelo raznolik orkester, saj je
Pihalni orkester MO Kranj preplet izkušenj in mladosti. 

Igor Kavčič

Ob obletnici Prešernovega
rojstva so v splošnem oddel-
ku Osrednje knjižnice Kranj
pripravili večer glasbe in po-
ezije z akustično skupino
Tantadruj in dramskim ig-
ralcem Pavlom Rakovcem.
Mogoče v nekoliko neobičaj-
nem, pa vendarle v kranjski
knjižnici že tradicionalnem
prireditvenem prostoru,
smo prisluhnili znanim Pre-
šernovim pesmim, kot so
Kam, Dekletam, V spomin
Andreja Smoleta, Vrba, Apel
in čevljar in drugim, bodisi v
doživeti recitatorski izvedbi
Pavla Rakovca bodisi v izvir-
nih uglasbitvah skupine
Tantadruj, z avtorjem, voka-

listom in kitaristom Boštja-
nom Sokličem, violončeli-
stom Dinom Gojom, violi-
nistko Katarino Šetinc in
pevko Matejo Gorjup. "Na
mesec v študijskem oziro-
ma splošnem oddelku pri-
pravimo vsaj dva glasbena
ali literarna dogodka. Knjiž-
nico našim obiskovalcem
želimo predstaviti še kako
drugače, kot le prostor za iz-
posojo in vračilo knjig," je
povedala vodja projektov in
prireditev v kranjski knjiž-
nici Aljoša Grilc. V knjižni-
ci pa redno pripravljajo tudi
razstave.
Tako je v Pionirski knjižnici
ta trenutek na ogled razsta-
va z naslovom "Zlato srečo
nosimo, vsem ljudem jo

trosimo - Trije dobri mož-
je". Za otroke so ta mesec
seveda najbolj aktualni Mi-
klavž, dedek Mraz in Boži-
ček. "Predstavljeni so skozi
literaturo, ki jo je moč na to
temo dobiti v knjižnici, vsak
posebej v svoji vitrini, z vidi-
ka običaja kot skozi zgodbi-
ce ali pravljice," je povedala
Ines Jenšterle, z Juretom
Bohincem soavtorica razsta-
ve. Poleg so pripravljene
uganke na temo treh dobrih
mož in otroci, ki uganejo,
pri knjižničnem pultu lahko
vzamejo bonbonček. V avli
študijskega oddelka je ta
trenutek na ogled razstava
Pobratena mesta s Kra-
njem, kjer je z materialom,
s katerim razpolagajo v

knjižnici, predstavljenih kar
17 s Kranjem pobratenih
oziroma prijateljskih mest.
V vitrini na stopnišču je na
ogled neknjižno gradivo na
temo Prešerna, kot so zgoš-
čenke, dvd-ji in podobno.
"Na leto postavimo najmanj
12 razstav, ki so vezane
predvsem na aktualni čas in
dogodke, včasih pa prostor
odstopimo tudi društvom in
posameznikom iz Kranja.
Po mnenju Grilčeve bi se v
knjižnici lahko dogajalo še
več, a zaradi prostorskih
omejenosti dogodki lahko
potekajo le izven odpiralne-
ga časa. Z novo knjižnico si
torej v našem mestu lahko
obetamo tudi še bogatejšo
"obknjižno" dejavnost.

Knjižnica niso le knjige 
V knjižnici se vsako leto zvrstijo tudi številni glasbeni in literarni dogodki ter razstave. 

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Nedavno sta v knjižnici nastopila skupina Tantadruj in
dramski igralec Pavel Rakovec. I Foto: Matic Zorman

Predvsem otroci vsako leto decembra pričakujejo tri dobre
može, ki zlato in srečo nosijo ... I Foto: Jure Bohinec 
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Triglavanke kadetske prvakinje
Mlade kegljačice kranjskega Triglava so prejšnji konec tedna
dosegle lep uspeh, saj so v močni konkurenci slovenskih
deklet zasluženo osvojile naslov državnih ekipnih prvakinj
med kadetinjami. Dekleta so najprej merila moči v Medvo-
dah, nato pa še v Slovenj Gradcu, mlade Triglavanke pa so
zmagale pred ekipo Proteusa iz Postojne in ekipo Pivke. Za
kranjsko ekipo so pod vodstvom trenerke Brigitte Strelec
nastopile Urška Jenko, Erika Ušlakar ter Monika in Nika
Blagovič. V. S.

Mlade prvakinje iz ekipe Triglava (z desne): Urška Jenko,
Monika Blagovič, Erika Ušlakar in Nika Blagovič

Kranj bo gostil dan moške košarke
Košarkarska zveza Slovenije in Košarkarski klub Triglav bo-
sta danes teden, v petek, 26. decembra, pripravila sedaj že
tradicionalni dan slovenske moške košarke. Prireditev, ki
vsako leto privabi ljubitelje košarke iz vse Slovenije in na ka-
teri se zberejo košarkarji vseh generacij, bo letos potekala v
dvorani na Planini v Kranju. Na njej bo moč spremljati boje
ekip pionirjev do 12 let, do 14 let, kadetov, mladincev ter za
konec še spektakularen dvoboj članskih selekcij zahoda in
vzhoda. "Pred to sezono smo v našem klubu postavili zdra-
ve temelje in ponovno začeli z resnim delom. V našo sredi-
no smo pripeljali trenerja Aleksandra Sekuliča in verjame-
mo, da se bomo vrnili na stara pota. Že sedaj se v klubu ve-
selimo košarkarskega praznika v Kranju," pravi predsednik
KK Triglav Kranj Darko Vidakovič, ki v dvorani na Planini čez
teden dni napoveduje pravi spektakel. Poleg košarkarskih
obračunov namreč organizatorji pripravljajo tudi nastop ra-
perja Terkaja in igralcev Dejmo Stisnt Teatra, zanimive ani-
macijske popestritve, nagradne igre, laserski šov, nastope
Zmajčic, svetlobne efekte in tudi presenečenja. Posebej
atraktivna naj bi bila izvedba slovenske himne, ki jo bomo
slišali pred začetkom članske tekme. To bo med 20.25 in
22.30 prenašala tudi slovenska športna televizija Šport TV.
Cena vstopnic bo 6 evrov, veljala pa bo cel dan. V. S.

Veselila sta se kolajne
Evropsko prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih, ki je prej-
šnji konec tedna potekalo na Reki, je nov mejnik tudi za
kranjski plavalni klub Merit Triglav. Ob spodbudnih
nastopih mladih Jana Karla Petriča in Nike Karline Petrič sta
v finalih plavala Anja Čarman in Emil Tahirovič. Medtem ko
je Anja v disciplini 200 metrov hrbtno le za las zgrešila ko-
lajno, pa je tretje mesto in bronasto odličje v disciplini 50
metrov prsno uspelo osvojiti Emilu. V. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Teniški klub Triglav
je bil ustanovljen leta 1952,
čeprav se je v Kranju tenis
igral že prej. Zadnja leta so
imeli vodilni v klubu zlasti
veliko dela z zagotavljanem
primernih prostorov za vad-
bo, saj so zgradili dvorano,
postavili dva balona ter tik
ob igriščih tudi prijetne
klubske prostore. Tako ima
sedaj klub v poletnem času
na voljo sedem peščenih
igrišč in tri igrišča v dvorani
s hitro podlago, pozimi pa
štiri peščena igrišča pod ba-
lonom in tri igrišča v dvora-
ni. 
Kljub dejstvu, da je klubska

dejavnost sestavljena iz teni-
ške šole, rekreativnega teni-
sa in tekmovalnega tenisa,
pa največ denarja, ki ga klub
dobi od sponzorjev, vlagajo
v tekmovalni vrhunski tenis.
Tekmovalno ekipo vodi glav-
ni trener Marko Por, Rok
Ferjan (pred kratkim je bil
izbran za trenerja leta 2008
v Sloveniji) je trener Blaža
Kavčiča, Sergej Ocepek, Da-
vid Lenar, Bor Pristavec,
Drejc Šinkovec in Gal Brzin
v klubu uspešno delajo z
mlajšimi kategorijami tek-
movalcev in tekmovalk,
Žiga Janškovec, ki je tudi
pomočnik selektorja za Da-
vis Cup, pa ima v klubu sve-
tovalno vlogo in je v prejš-
njih letih v klubu delal tudi
kot trener. Za kondicijsko
pripravo v klubu skrbi An-
ton Erlah - Fonza, vse sku-
paj pa povezujeta sekretar
Primož Starc in predsednik
kluba Andrej Polenec, gene-
ralni direktor družbe Iskra-
tel. 
Kranjski Iskratel je tudi
glavni sponzor kluba, v kate-
rem so letos ponosno priča-
kali zaključek sezone. Tako
moška ekipa, ki jo sestavlja-
jo Grega Žemlja, Blaž Kav-
čič, Rok Jarc, Matjaž Pogač-
nik, Marko Por, David Le-
nar, Tim Cibašek, Bor Pri-
stavnik, Bruno Šteh, Tim
Bajc, Mitja Crček in Boštjan
Mulej, kot ženska ekipa, ka-
tere članice so Barbara Mu-
lej, Urša Jerman, Jasmina
Kajtazovič, Sončka Jazbin-
šek, Klavdija Rebolj, Tesa
Pivk in Nina Šuvak, sta
osvojili naslova ekipnega dr-
žavnega prvaka. Najbolj po-
nosni v klubu pa so na svoja
najboljša igralca, Gregorja
Žemljo in Blaža Kavčiča.
Gregor je namreč ob koncu
sezone na 194. mestu, Blaž
Kavčič pa na 235. mestu les-
tvice ATP. 

Odlično je leto zaključil zla-
sti Gregor Žemlja, ki je ko-
nec novembra v Cancunu v
Mehiki na turnirju v veli-
kem finalu premagal Argen-
tinca Martina Alunda in kot
prvi Slovenec osvojil naslov
najboljšega na turnirju seri-
je challenger. S tem rezulta-
tom je 22-letni Gregor iz-
boljšal tudi dosedanjo naj-
višjo uvrstitev Slovenca na
ATP lestvici, ki jo je doslej s
197. mestom leta 1998 imel
Iztok Božič. Prav tako si je
Gregor s tem rezultatom

priboril sodelovanje v kvali-
fikacijah za prvi grand slam
sezone, ki bo januarja 2009
v Melbournu. 
"Za doseganje dobrih rezul-
tatov sta pomembna tako ta-
lent kot volja igralca, pa tudi
podpora staršev, kar odloča
na začetku kariere. Nato je
več poti, od različnih kam-
pov do zasebnih aranžma-
jev. V teniškem klub Triglav
pa smo dokazali, da tudi
klub lahko nudi pogoje raz-
voja za vrhunske rezultate.
Z vsemi silami smo se bori-

li, da naš klub ostane tudi
klub s tekmovalno vizijo,
zato smo vsa finančna sred-
stva vlagali v razvoj tekmo-
valnega tenisa. Želimo, da
naši tekmovalci igrajo po-
membno vlogo na medna-
rodni sceni. Zato so uspehi
Gregorja Žemlje, Blaža Kav-
čiča in ostalih, priznanje
tudi za nas. Verjamemo, da
nas bodo še razveseljevali,"
je ob priložnostnem spreje-
mu po vrnitvi Gregorja
Žemlje in Blaža Kavčiča iz
zadnjega turnirja v Mehiki,
poudaril predsednik Andrej
Polenec.
Tudi oba športnika sta pove-
dala, da so jima prav letošnji
rezultati velika spodbuda za
nove treninge in da si želita
napredovati najprej do 150.
mesta na ATP lestvici, nato
pa tudi višje.

Za tenisači Triglava 
je najboljša sezona
Kranjski teniški klub Triglav ima bogato preteklost, toda prav letošnja sezona, ko so tako dekleta 
kot fantje postali ekipni državni prvaki, Gregor Žemlja pa je zmagal na challener turnirju v Mehiki, 
je najboljša v vsej zgodovini kluba.

Emil Tahirovič se je uspeha veselil skupaj s trenerjem
Ronijem Pikcem. I Foto: Gorazd Kavčič

Minuli ponedeljek je Teniška zveza Slovenije
proglasila naša najboljša igralca v letu 2008. V
ženski konkurenci je naslov osvojila Katarina
Srebotnik, v moški pa Gregor Žemlja.

Gregor Žemlja in Blaž Kavčič sta zadovoljna zaključila sezono. I Foto: Tina Dokl

Predsednik TK Triglav Andrej Polenec
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Študentska

13

Maja Kalan

Pred mesecem smo pisali o
domnevni nedemokratično-
sti delovanja Študentske
organizacije Univerze
(ŠOU) v Ljubljani, kjer je vo-
lilna komisija zavrnila pri-
poročeno poslane kandida-
ture za volitve v Študentski
zbor. Po volitvah, ki trem fa-
kultetam niso prinesle pred-
stavnikov v zboru, po ob-
strukciji zadnje seje starega
zbora, kjer naj bi razpravlja-
li o nedemokratičnosti, po
konstituiranju novega zbora
z le 39 študentskimi poslan-
ci in volitvah novega pred-
sednika ter ministrov, je
vendarle počilo. 
Pred dobrimi štirinajstimi
dnevi je Študentska organi-
zacije Slovenije (ŠOS), sicer
krovna organizacija vseh štu-
dentov, sporočila, da je ŠOU
v Ljubljani izbrisala iz regi-
stra svojih organizacijskih
oblik. V prevodu to pomeni,
da ŠOU v Ljubljani ni več
upravičena do financiranja,
ki ga preko ŠOS prejema v
obliki koncesijskih dajatev od
študentskega dela. V ŠOS so
pojasnili, da so tovrsten
ukrep uporabili zaradi ogro-
žanja demokratičnosti štu-
dentskega organiziranja.
Sklep o izbrisu je sprejelo

Razsodišče ŠOS, ki je neod-
visen, samostojen organ
ŠOS, ki odloča o skladnosti
poslovanja organizacijskih
oblik ŠOS z akti. "Istočasno
sta se tako Predsedstvo ŠOS
(v sestavi predstavnikov ŠOU
v Mariboru, ŠOU na Primor-
skem, Sveta študentskih klu-
bov in predsednik ŠOS) kot
tudi Razsodišče ŠOS prve
stopnje zavezala, da bosta ta-
koj, ko bodo volitve ŠOU v
Ljubljani izvedene demokra-
tično, ponovno vpisala ŠOU
v Ljubljani v register organi-
zacijskih oblik ŠOS," so od-
govorni v ŠOS zapisali v izja-
vi za javnost.

Tak ukrep je bil neizbežen,
saj, kot so zapisali v ŠOS, je
ŠOU v Ljubljani ovirala zbi-
ranje dokumentov v preiska-
vi nepravilnosti pri volitvah
in ni imenovala svojih pred-
stavnikov v najvišje organe
ŠOS, kot je to določeno v ak-
tih. ŠOU v Ljubljani je sicer
organizacija, ki prejme 5,5
milijona evrov na leto, s či-
mer financira svoje delova-
nje, podpira nekatere zavo-
de (K 6/4, Zavod Šolt, Radio
študent, Študentsko založbo
in drugi), sicer pa vodi pro-
dajo študentskih bonov za
subvencionirano prehrano,
brezplačno svetovalnico.

Vse to kratkoročno ni ogro-
ženo, s ŠOS pa se tudi dogo-
varjajo o rešitvi problema
prodaje študentskih bonov,
saj je pogodba, podpisana z
Ministrstvom za delo, druži-
no in socialne zadeve, ve-
ljavna le do konca tega leta. 
V ŠOU v Ljubljani so se v
precejšnji meri zavili v
molk, povedali so le, da od-
ločitev ŠOS proučujejo in
hkrati iščejo pot k demokra-
tičnosti organizacije, ki bi jo
prinesle ponovne volitve.
Spremembe tako pričakuje-
mo po novem letu, brez dvo-
ma pa se bo o tej temi še pi-
salo. 

Izbrisali največjo študentskih
organizacij univerz
Pred dobrimi štirinajstimi dnevi je Študentska organizacije Slovenije (ŠOS), sicer krovna organizacija
vseh študentov, sporočila, da je ŠOU v Ljubljani izbrisala iz registra svojih organizacijskih oblik.

KŠK na "dilcah"

Jutri je dan za smučanje. Ob 6. uri se lahko izpred Creine
odpravite v Avstrijo, natančneje na smučišče Heiligenblut.
Cena za članek Kluba študentov Kranj je 30 evrov, obsega pa
dnevno smučarsko vozovnico, avtobusni prevoz in osnovno
nezgodno zavarovanje. Število mest je omejeno, zato se še
danes pozanimajte na INFO točki KŠK na Gregorčičevi 8 ob
Down Townu. Za več informacij pišite na smucanje@ksk.si,
resor za šport pa obljublja, da to ne bo zadnja smučarska
ekskurzija v tej sezoni.  M. K. 

Maša Nahtigal

Športne tekme praktično ne
bi obstajale brez občinstva.
Včasih ga je ogromno,
včasih je število pač bolj
skromno in jih sestavljajo
bolj kakšne skrbne mame in
mlajše sestrice, pa vendar -
občinstvo je.
Vendar pa je beseda "občin-
stvo" pravzaprav nadpo-
menka za ljudi, ki spremlja-
jo kakršnokoli prireditev.
Ožji pomen za gledalce
športnih spektaklov ima be-
seda NAVIJAČI. Načeloma
občinstvo namreč ne stoji
oziroma sedi popolnoma
neprizadeto ob strani, pač
pa vsak, ki je tekmo prišel
gledat zaradi športa samega
in ne le zaradi tega, ker je
imel preveč časa, navija za
svojega favorita. Tedaj se v
vsakdanjem življenju popol-
noma normalni ljudje prele-
vijo v pravo pravcato navija-
ško rajo, ki izklopi razum in
se zanaša na nagone. In za-
čne se boj. Ne boj - mesar-
sko klanje.
V eno najbolj agresivnih vrst
spodbujevalcev prav gotovo
spadajo nogometni navijači.

Ko je nogomet na vrhuncu
sezone, skorajda ni tedna ali
celo dneva, ko ne bi po poro-
čilih poslušali o raznih iz-
gredih, ki so posledica ranje-
nega srca in predvsem po-
nosa navijačev poražene eki-
pe. Takrat se lahko vnamejo
celo zelo hudi spopadi, ki
policistom nekoliko preve-
trijo vsakdan. Ta gnev se
lahko razširi celo onkraj
meja normale - znani so na-
mreč primeri, ko sta se spri-
čkali celo državi med sabo le
zaradi nogometa. 
Najbrž se še vsi spomnimo ti-
stega domala tragičnega ob-
računa med hrvaškimi in srb-
skimi vaterpolisti, ko se je na-
vijačem popolnoma scufalo
in so trgali sedeže s podlage
in jih metali v vodo, razmeta-
vali tudi s stoli, plezali po stre-
hah in posegli onkraj meja z
grožnjami in orožjem. Tiste-
ga dne so se morali naključni
mimoidoči dobesedno zaba-
rikadirati v vse možne prosto-
re, da so se lahko skrili pred
besnimi navijači.
Organizatorjem seveda ni v
interesu reševati prehudih
konfliktov, zato poskrbijo za
preventivne ukrepe. Lahko

se zgodi na primer to, da
morajo navijači domače eki-
pe počakati v dvorani, da se
lahko nasprotniki hitro po-
spravijo na varno. Na tek-
mah lahko srečamo tudi
vedno večje število polici-
stov in redarjev, ki naj bi
skrbeli za preprečevanje raz-
nih agresivnih izpadov, vse-
eno pa včasih med tekmo
pravzaprav že skoraj ne veš,
ali je bolj zanimivo dogaja-
nje na igrišču ali na naspro-
tni tribuni, ko specialci važ-
no preskakujejo ograje in
besnim navijačem mahajo s
pendreki pred nosom. 
Razred zase so tudi hokej-
ske tekme, ki predstavljajo
tako boj med dvema ekipa-

ma hokejistov kot tudi med
gledalci. Navijači domače
ekipe zasedajo bolj ali manj
večino dvorane, tulijo, bob-
najo, ploskajo in izžvižgajo
gostujočo ekipo, medtem ko
se na drugi strani na eno
samo tribuno zbašejo na-
sprotniki, ki prav tako ne
varčujejo z nesramnimi
opazkami in s kričanjem po-
skušajo preglasiti večinski
del občinstva. Temu in me-
tanju raznih plastenk, žogic
in drugih čudaških traparij
bi lahko v resnici brezsrčno
rekli - nešportno obnašanje.
Po drugi strani pa vendar:
kaj pa bi bilo navijaštvo brez
kletvic, zmerjanja in nezna-
nih letečih predmetov? 

Navijaški fenomen
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Podarili ste, zdaj pa prisluhnite

V okviru projekta Kdor podari, rešuje življenja, v katerem ste
darovali zdravila in druge medicinske pripomočke, zdaj Klub
študentov Kranj pripravlja predavanje o eni izmed najrevnej-
ših afriških držav, Zambiji. Tam so članice humanitarno-
medicinske odprave z medicinske fakultete in visoke šole za
zdravstvo poleti preživele tri mesece v lokalni misijonski bol-
nišnici. Pri svojem delu so se srečevale s številnimi bolezni-
mi, ki poleg revščine pestijo ne samo Zambijo ampak celo-
tno Afriko. Veliko je podhranjenih otrok, raznih črevesnih
okužb, tuberkuloze, poškodb, predvsem pa HIV-a in AIDS-a,
ki predstavljata največji zdravstveni problem te južnoafriške
države. O vsem tem in še marsičem drugem boste lahko po-
slušali na predavanju, ki bo v ponedeljek, 22. decembra, ob
18. uri v konferenčni dvorani Gimnazije Kranj. T. P.

Otroška delavnica izdelajmo svečke

Otroške delavnice, ki potekajo vsak drugi teden, so namen-
jene osnovnošolcem od 6. do 15. leta. Zasnovane so te-
matsko. Vsaka tema je znana vnaprej, tako da se otroci lahko
udeležijo samo tiste delavnice, ki jih zanima. Delavnice ob-
segajo ročna dela, ki spodbujajo otroško domišljijo,
kreativnost in razmišljanje. Zasnovane so tako, da se otroci
lahko naučijo kaj novega, dodatno pa so stimulirani s po-
močjo glasbe, poučnih pravljic ali z zanimivimi eksperimen-
ti. Tokrat bodo z vodjo projekta Tjašo Flis izdelovali svečke,
v katere bodo lahko vstavili svojo igračo ali drugo dekoraci-
jo. Delavnica se prične danes ob 15. uri v Osnovni šoli Franc-
eta Prešerna, simbolična cena pa je 2 evra. T. F. 
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Zanimivosti 

Od enega od treh mož, ki obdarujejo, smo se v
decembru že poslovili, obisk Božička in dedka
Mraza pa najmlajši še nestrpno pričakujejo. Pri
najboljšem sosedu na Primskovem se bosta
oglasila v prihodnjih dneh, zagotovo pa se mi-
mogrede ustavita tudi v čudovitem svetu igrač
trgovine Direndaj - v istem centru na Primsko-
vem, kjer so do konca decembra na izbiro raz-
lične igrače po akcijskih cenah, široka pa je
tudi paleta izbora med družabnimi igrami, pliša-
stimi in drugimi igračami. Letos precej zanima-
nja otroci kažejo za igrivo igračo kuža Wow Pal-
sa, ki lahko laja in maha z repom, od razvajanju
pa poklanja tudi poljube. Otroci pa si v svojih
pismih najljubšemu decembrskemu možu za-
želijo tudi lego kocke, punčko, avto na daljinca,
kar v Direndaju tudi najdemo. Otroško pozor-

nost pa so letos poleg plišastega kužka priteg-
nili še zidaki Teifoc, igralni set, ki omogoča, da
zgrajeno hišo, ko se je naveličaš, preprosto po-
staviš v vedro z vodo, počakaš, da se masa raz-
topi, in znova lahko začneš z gradnjo. Deklice
pa še vedno močno privlačijo znane Barbike in
magične punčke s krili Winx.
Odraslim pa bo letos Božiček pri najboljšem
sosedu tudi v Kranju na Primskovem v nedeljo
podaril koncert znanega slovenskega terceta
Eroika, ki je nase opozoril prvič na Emi 2007.
Sestavljajo ga baritonist Matjaž Robavs in teno-
rista Aljaž Farasin ter Metod Žunec. Njihova av-
torska zgoščenka še nastaja, tujina jih vse bolj
glasno kliče, Kranjčanom pa se bodo predsta-
vili z znanimi melodijami in hiti iz opernega kot
tudi pop oziroma zimzelenega sveta glasbe.

Čudoviti svet igrač in melodij
Najmlajše pri najboljšem sosedu velikokrat premamijo igrače, v 
decembru pa se na Primskovem obeta tudi obisk slovenskega Il Diva. Vsako soboto v decembru

od 9. do 14. ure: 
EKOLOŠKA TRŽNICA
- sveže obrani izdelki vsebujejo še vi-
talno energijo, kar je vsekakor dober
razlog za obisk naše ekološke tržnice

Nedelja, 21. decembra, ob
10. uri: koncert EROIKE
- vsako leto se veselimo prazničnega
decembrskega razpoloženja. Letos ga
bomo zaznamovali s koncertom treh iz-
jemnih vokalistov, ki slišijo na ime Eroi-
ka. Koncert bodo sestavljali praznični
hiti in znani napevi, ki vam bodo segli v
srce.

Od 19. do 21. decembra
ob 10. uri: PRAZNIK KRUHA
- v petek bo na obisku pek Matjaž s
svojo zabavo za najmlajše, v soboto bo
sledil prikaz izdelave pletenic, nedelja
pa bo namenjena lajnarjevim melodi-
jam. 

Torek, 23. decembra, od 9.
do 12. ure: NOVI OKUSI
HOKUS
- spoznajte sladke in slastne novosti iz
zamrzovalnih omar: rogljiči, blazinice
in mini blazinice Hokus novih, čudovi-
tih okusov.

Sreda, 24. decembra, ob
16. uri: obisk BOŽIČKA
- pridružite se nam vsi, ki imate Božička
radi, v predstavi Cingole, cingole...

Petek, 26. decembra, ob 10.
uri: NOVOLETNA ZABAVA
- vabljeni na pravo novoletno zabavo,
kjer bodo obiskovalcem ponudili šte-
fani pečenko s kuhanim jajcem in
kuhano vino. Zabaval vas bo narod-
nozabavni ansambel, otroci pa bodo
ustvarjali v delavnicah in se pogreli ob
čaju.

Sobota, 27. decembra, ob
10. uri: DAN FOLKLORE
- folklorna skupina nam bo predstavila
tradicionalne ljudske plese, postregli
pa vam bodo s pravimi koroškimi
kanapeji.

Nedelja, 28. decembra, ob
10. uri: obisk DEDKA MRAZA
- predstava poteka v napetem pričako-
vanju obiska dedka Mraza

Sreda, 31. decembra, ob 10.
uri: nastop ansambla CARNICA
- v goste so povabili ansambel Carni-
ca, ki bo z izvajanjem narodnozabavne
glasbe polepšal sredino dopoldne.

PRIREDITVE MESECA DECEMBRA 
V MERCATOR CENTRU KRANJ PRIMSKOVO
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Kranj

Druži jih ljubezen do Črne gore
Člani in simpatizerji Črnogorskega kulturno prosvetnega in
športnega društva Morača Kranj so imeli pred kratkim tradi-
cionalno prednovoletno srečanje v Kranju. Predsednik druš-
tva Čedo Djukanović je povedal: "Letošnje leto je za naše
društvo jubilejno, spomladi smo praznovali desetletnico de-
lovanja. Trenutno nas je v društvu okoli 120, članstvo je dru-
žinsko, želimo si še več novih članov in še več povezovanja
z drugimi društvi v Sloveniji in matično državo Črno goro.
Upam, da nam bo uspelo privabiti čim več mladih, ki bi so-
delovali v naši folklorni dejavnosti. S folkloro smo se jeseni
v Zagrebu udeležili srečanja Črnogorcev, ki živijo in deluje-
jo na Hrvaškem. Posebej bi izpostavil zares uspešno delo-
vanje planinske sekcije, ki jo vodi Momir Savović, in pohvalil
naše soproge in dekleta, ki na prireditvah poskrbijo za kuli-
naične dobrote. Tudi brez sponzorjev, ki nam stojijo ob
strani pri izvedbi različnih projektov, ne bi šlo." Na predno-
voletnem srečanju so medse sprejeli nekaj novih članov,
predvsem pa je bil to čas za druženje ob pesmi, igrah in ple-
su. S. K. 

Kristina Dželilović

Da so se plesalci sploh lahko
uvrstili na svetovno prven-
stvo, so se morali zelo dobro
odrezati na državnem tek-
movanju. Plesne skupine, ki
na državnem tekmovanju
zasedejo prva tri mesta, se
uvrstijo na svetovnega. Ple-
salci in plesalke Plesnega
kluba Tinča so na državnem
nivoju osvojili drugo mesto,
zato so spakirali stvari, zna-
nje in veščine, ter se odpravi-
li na Slovaško, kjer so tek-
movale najboljše skupine
sveta. Tekmovanje v slova-
škem mestecu Martin je po-
tekalo od 2. do 7. decembra,
plesalci Tinče so se s pred-
stavniki drugih držav pome-
rili v plesu disco dance in
street dance. "V teh kategori-
jah so najmočnejši Čehi,
Slovaki in Švedi, saj imajo
disco dance razvit precej dlje
kot Slovenija," je povedala
Tina Tome Veras, ustanovi-
teljica Plesnega kluba Tinča.
V kategoriji disco dance za
male formacije, ki štejejo do
sedem plesalcev, so se člani
kluba Tinča izmed 35 tekmu-
jočih uvrstili na 14. mesto.
"Na to mesto smo zelo po-

nosni, saj je bila konkurenca
izredno huda," je povedala
Tina. V disco danceu za veli-
ke formacije, ki jih tvori do
24 plesalcev, je klub zasedel
zavidljivo četrto mesto. "Na
tekmovanje smo se priprav-
ljali dobra dva meseca. Do-
bro je, da plesalci trenirajo
tudi druge zvrsti in ne samo
tiste, v kateri se bodo poka-

zali na tekmovanju, saj s tre-
niranjem drugih zvrsti pri-
dobijo predvsem na tehniki.
Plesalci morajo treninge obis-
kovati vsaj štirikrat na teden.
Izredno pomembno je, da
veliko nastopajo, saj s tem
pridobivajo izkušnje," je po-
vedala sogovornica. 
"Sodniki so na tekmovanju
ocenjevali tri stvari: koreogra-

fijo, videz in izvedbeno tehni-
ko. Prav tako smo morali
upoštevati številne predpisane
standarde, kamor sodi tudi
dolžina in ritem glasbe, kostu-
mi in izvedbena perfekcija,"
je razložila Tina. Kljub temu
da je bila konkurenca huda,
so zasedli četrto mesto, kar je
do sedaj največji uspeh v zgo-
dovini Plesnega kluba Tinča. 

Četrti na svetovnem prvenstvu
Pred kratkim so se s svetovnega prvenstva na Slovaškem vrnili plesalci plesnega kluba Tinča iz 
Kranja. V kategoriji disco dance velika formacija so dosegli četrto mesto.

Plesalci Plesnega kluba Tinča iz Kranja so na svetovnem prvenstvu na Slovaškem zasedli
četrto mesto.Prednovoletno druženje je minilo ob pesmi, igrah in plesu. 
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Pestra ponudba svežih in zamrznjenih
morskih dobrot!

Poslovalnica Mercator center Kranj, Ulica Staneta Žagarja 69, 
4000 Kranj, tel: 04/2014 267,  mercator-kranj@kompas.si 

@ACCESSORIES
NOVA KOLEKCIJA!
V naših poslovalnicah širom
Slovenije vam je na voljo
pestra izbira modnih dodat-
kov za 2008

PO NAJBOLJŠI
SLADOLEDV

KJER SE OBLAČI VSA DRUŽINA

UGODNA

PONUDBA IGRAČ,

VEČ KOT 100 

ARTIKLOV PO

NIŽJIH CENAH.

PE Kranj, tel.: 04/2042 000 www.cistilnica-labod.si

AKCIJA V DECEMBRU:
20 % POPUSTA ZA VSE VRSTE PLAŠČEV

Delovni čas v mesecu decembru: od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja od 8.00 do 15.00 ure, 
24. decembra od 8.00 do 19.00 ure, 25. decembra zaprto, 26. decembra od 8.00 do 13.00 ure, 

31. decembra od 8.00 do 19.00 ure, 1. januarja zaprto, 2. januarja od 8.00 do 13.00 ure

FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

NOVI SREČKI

w
w

w
.loterija.si 
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Privoščite 
svojim nogam najboljše 

in jih obogatite 
s kvalitetno kolekcijo 

nogavic

OTROŠKA OBLAČILA
IN POKRIVALA 

DO 12 LET

 

 

MODNA OBUTEV

www.chicco.si

ZADNJI KRIK MODE

CVETLICE IN DARILA FLORA
cvetlicarna.m-kr@flora.si, www.flora.si
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kranjski glas
Kranjski glas, petek, 19. decembra 200816

Ta veseli mesec 
Letošnji december si bomo zagotovo zapomnili najprej po sneženju, predvsem pa po obilnem
deževju. Kaplje dežja seveda niso ovira, da se mladi in malce starejši ne bi udeležili številnih 
prireditev v Kranju.

Uvod v najbolj veseli mesec leta se je v Kranju začel s postavitvijo božičnega drevesa na
Glavnem trgu v Kranju, 28. novembra. I Foto: Tina Dokl

Miklavž je med otroke prinesel dobre želje in darilca, otroci so mu pa seveda obljubili, da
bodo prihodnje leto še bolj pridni, kot so bili letos. I Foto: Tina Dokl

Igralec Bojan Bešter je bil tokrat jamar. In glej ga, zlomka,
skupaj s skupino otrok je 13. decembra v kranjskih rovih
škrata Krančka prebudil iz sladkega sna. I Foto: S. K.

Snežna kraljica decembra večkrat pride na obisk, tudi v Kranj. Prejšnjo soboto je na 
mimoidoče posipala čarobni prah. Kdo ve, kakšne želje se jim bodo uresničile? I Foto: S. K.

Otroci iz kranjskih vrtcev in plesalci društva Qulenium, ki so se odeli v snežinke, so
mestne ulice 28. novembra razsvetlili z lučkami. I Foto: Tina Dokl

Enajstega decembra je bil na Glavnem trgu v Kranju bazar
kranjskih vrtcev (na sliki), dvanajstega decembra pa je bil
bazar kranjskih osnovnih šol. I Foto: Matic Zorman 

Suzana P. Kovačič

Trinajstega decembra so v kranjskih rovih odprli Krančkovo
deželo v organizaciji Zavoda za turizem Kranj. Oživili so
človeško ribico (na sliki), pa tudi netopirje, plašnega krtka,
keltsko plesalko in nemškega vojaka, ki je prespal zadnjih
šestdeset let.  I Foto: S. K.


