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OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI KULTURA ŠPORT

Mestni svetniki želijo
pojasnila
Na zadnji seji sveta MOK so
svetniki sprejeli proračun za
prihodnje leto, največ slabe
volje pa je povzročilo poroči-
lo o projektu CERO.

Na plavanje tudi 
invalidi
Nova pridobitev v kranjskem
olimpijskem bazenu je ba-
zensko dvigalo, ki je name-
njeno invalidom in osebam z
motnjami v motoričnem raz-
voju.

Novo leto bodo 
pričakali na vrhu
Hokejisti kranjskega Triglava
so v razširjenem državnem
prvenstvu zanesljivo na pr-
vem mestu, kar pet njihovih
mladih upov pa je tudi čla-
nov slovenske mladinske dr-
žavne reprezentance.
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Vsa Gallusova 
na nogah
Gallusova dvorana Cankarje-
vega doma v Ljubljani je mi-
nuli četrtek pokala po šivih.
Kranjska invazija v največjo
slovensko koncertno dvora-
no se je končala s stoječimi
ovacijami.

Bilo je tudi leto
solidarnosti

Območno združenje Rdečega 
križa Kranj in kranjske osnovne
šole so organizirali odmevne 
akcije zbiranja hrane, šolskih 
potrebščin in oblačil.
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Najlepše 
Miklavževo 
darilo

Smučarska tekačica Vesna Fabjan
je v Düsseldorfu pritekla do prvih
stopničk v svetovnem pokalu.
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Praznično vzdušje so
v staro mestno jedro Kranja
prinesli predšolski otroci in
učenci iz nižjih razredov
osnovnih šol na tradicional-
nem bazarju, ki ga je Zavod
za turizem Kranj organiziral
v petek, 11. decembra. 
"Svoje izdelke so predstavili
in prodajali otroci iz vrtcev
Čirče, Besnica in Najdihoj-
ca. Sodelovali so tudi učenci
kranjskih Osnovnih šol (OŠ)
Simon Jenko, Matija Čop,
Stane Žagar, Stražišče,
France Prešeren in OŠ Da-

vorina Jenka iz Cerkelj. Na
odru so poleg Pike Nogavič-
ke nastopili folklorna skupi-
na OŠ Davorina Jenka Cer-
klje, mladinski pevski zbor
OŠ Matije Čopa Kranj in or-
kester mladih flavtistov iz
OŠ Simona Jenka Kranj," je
povedal Srečko Štagar iz Za-
voda za turizem Kranj. Otro-
kom so pri ustvarjalnem
delu pomagale vzgojiteljice
in učiteljice, lesene stojnice
pa so se šibile od lično izde-
lanih voščilnic, lutk, lesenih
šatulj, novoletnih okraskov,
domačih marmelad, angel-
čkov iz testenin, venčkov ... 

Praznični bazar 
kranjskih malčkov

Vilma Stanovnik

Kranj - Do novega leta nas
loči le še dober teden, praz-
nični dnevi pa so že tukaj.
Kljub temu da bodo za mar-
sikoga minili delavno, pa si
bo večina zagotovo vzela več
časa zase in najbližje. 
Domove smo okrasili in pri-
pravili za najlepši čas v letu,
prav tako pa je praznični
utrip že nekaj časa čutiti na
kranjskih ulicah, kjer se je
sredi meseca začel tudi bo-
žično novoletni sejem, ki
med tednom poteka vsak
dan od 12. do 19. ure, ob so-
botah pa med 8. in 13. ter
med 16. in 19. uro. Tudi da-
nes in na silvestrovo bodo
praznični nakupi na stojni-
cah mogoči med 12. in 16.
uro, le ob nedeljah in jutri je
sejem zaprt. 
Do 6. januarja bo v rovih
pod starim Kranjem odprta
razstava jaslic devetih raz-
stavljavcev iz različnih kon-
cev Slovenije, to soboto in
nedeljo, 26. in 27. decem-
bra, pa si bo moč ogledati
tudi uprizoritev živih jaslic v
izvedbi KUD Predoslje in
sedmih zborov, ki bodo pre-
pevali božične pesmi. Oba
dneva bosta predstavi ob
16.30 in 18.30. Seveda otro-
ke tudi letos v mestu in rovih
razveseljuje škrat Kranček, z
dedkom Mrazom pa uživajo
na glasbenih in animacij-

skih predstavah ter ustvarjal-
nih brezplačnih delavnicah v
pravljični deželi na Glavnem
trgu in Kranjski hiši. 
V Kranjski hiši, v sodelova-
nju z Rdečim križem Slove-
nije in Rotary Clubom iz
Kranja, že poteka tudi akcija
zbiranja igrač za socialno
ogrožene otroke, ki jo bodo
zaključili 29. decembra,
prav tako pa igrače zbirajo
tudi na Fakulteti za organi-

zacijske vede Kranj. Kot je
povedala direktorica Zavoda
za turizem Kranj Natalija
Polenec, so jih do sedaj
zbrali že več kot tisoč. 
Že po tradiciji pa bo na
kranjskih ulicah veselo tudi
na zadnji letošnji dan in
prve ure v novem letu. Naj-
daljšo noč bodo namreč
Kranjčani in obiskovalci pre-
živeli na Slovenskem trgu,
kjer bo poskrbljeno za zaba-

vo, na kateri se jim bo pri-
družil Vili Resnik. Vili slovi
kot odličen pevec, poleg tega
pa je znan tudi kot eden ti-
stih, ki zna pripraviti veselo
vzdušje. Poleg njega bodo za
prazničen zaključek leta po-
skrbeli tudi Veseli svatje.
Vse obiskovalce bo z novo-
letnim voščilom pozdravil
kranjski župan Damijan
Perne, vrhunec praznovanja
pa bo seveda ognjemet.

V Kranju je veselo že vse od začetka decembra, vrhunec praznovanj pa se obeta ta konec
tedna in na zadnji letošnji večer, ko bo na Slovenskem trgu silvestrovanje z ognjemetom.  

Kranj že utripa s prazniki
Letošnji decembrski praznični utrip se je v mestu na Miklavžev večer začel s prižigom lučk in obiskom
prvega od dobrih decembrskih mož, te dni pa je živahno tako na ulicah Kranja kot v rovih, kjer si bo
tudi letos moč ogledati žive jaslice.

Srečno 
v letu 2010

Uredništvo 
Gorenjskega glasa
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Vilma Stanovnik

"Mislim, da smo v zadnjih
treh letih na področju druž-
benih zadev v občini največji
premik naredili na področju
predšolske in šolske vzgoje.
Tako je bilo leta 2006 v vrt-
cih okoli tisoč petsto otrok,
letos jih je okoli dva tisoč, in
ta številka se še povečuje.
Leta 2006 je bilo za predšol-
sko vzgojo namenjenih 4,4
milijona evrov, letos 6,8 mi-
lijona. To pa pomeni, da je
letos kar 13,6 odstotka prora-
čuna namenjenega samo
predšolski vzgoji in da smo
zato morali racionalizirati
poslovanje in druge investi-
cije," pravi podžupan Igor

Velov in dodaja: "Glede
osnovnih šol naj povem, da
smo z ravnatelji dosegli do-

govor, kaj je treba narediti,
da bodo v doglednem času
vsi otroci imeli v šolah enake
pogoje. S ponosom trdim, da
nam to uspeva. Največja in-
vesticija je bila v Žabnici,
prav tako je bila velika inve-
sticija v Osnovni šoli Staneta
Žagarja, praktično v vsaki
šoli je bilo kaj narejeno. Po-
leg tega smo skušali šolam
dati dodatno kakovost, na-
menjeno otrokom, pa tudi
okoliškim prebivalcem. To
so, na primer, otroško igriš-
če in rolkarska steza pred
Prešernovo šolo, lep vrt z
gozdom pred šolo Staneta
Žagarja, bejzbolsko igrišče
pri Osnovni šoli Jakoba Alja-
ža in še marsikaj."

Tudi na področju športa je
bilo letos nekaj novosti, naj-
večja je zagotovo tribuna
Vzhod. Poleg tega poteka pre-
cej že znanih investicij v kul-
turo, zlasti v starem mest-
nem jedru. "Rad bi poudaril
pridobitev, ki se redko ome-
nja. Kupili smo namreč depo
za muzejske predmete. S tem
smo pomembne predmete
zaščitili in hkrati spraznili
druge prostore, ki jih potre-
bujemo za kulturno delova-
nje," dodaja podžupan Velov,
ki opozarja tudi na pridobitve
na področju sociale: od na-
mestitev za brezdomce do po-
delitev neprofitnih stanovanj,
ki so jih v zadnjih treh letih
podelili 65.

Več pozornosti najmlajšim
Podžupan Igor Velov je pri ocenjevanju dela na področju družbenih dejavnosti ponosen zlasti 
na pridobitve za predšolske otroke in šolarje.

Vilma Stanovnik

Kranj - Prejšnjo sredo je bila
še zadnja letošnja seja sveta
Mestne občine Kranj, svet-
niki pa so najprej zadržali
pri odloku o proračunu za
leto 2010. "Čeprav je bil pro-
račun že do prvega branja
dobro usklajen, je bilo na
prvi obravnavi nekaj pri-
pomb, zato smo v času do
drugega branja preverili rea-
lizacijo v letošnjem letu in
predvideno povečanje pri-
hodkov v vrednosti okoli
500 tisoč evrov. Teh petsto
tisoč smo porabili kot vir za
nekatere spremembe. Tako
bo več denarja za centralno
čistilno napravo, urejanje
Mestne hiše, Hafnarjeve
poti, Ceste Staneta Žagarja.
Dodatno smo v proračunu
zagotovili sredstva za posta-
vitev prehoda za pešce v
Spodnjih Bitnjah, za center
LAS, za praznovanje jubileja
Gimnazije, zamenjavi stre-
he vrtca Živ-žav, v skladu s
sklepom sveta pa smo zago-
tovili tudi sredstva za sub-
vencioniranje dviga cen od-
laganja komunalnih odpad-
kov. Dodatno bomo zagoto-
vili sredstva še za nekatere
druge projekta, nekaj želja
pa žal nismo mogli upošte-
vati," je poudaril župan Da-
mijan Perne, svetniki pa so
nato predlagali še nekaj
sprememb, ki pa niso bile
izglasovane. Večina pa se je
s proračunom, s predvideni-
mi blizu 60 tisoč evri pri-
hodkov in nekaj več kot 63
tisoč evri odhodkov, strinja-
la. Odhodki sicer presegajo
prihodke, vendar pa jih bo
občina pokrila s sredstvi
preteklih let.
Na seji so svetniki brez več-
jih pomislekov sprejeli tudi
pravilnik o sprejemu otrok v
vrtec in novo ceno vzgojno
varstvenih programov, ki
bodo za starše namesto pr-

votnega predloga povečanja
za okoli deset odstotkov se-
daj višje le za okoli pet od-
stotkov. 
Najbolj se je razprava razvne-
la pri poročilu o projektu
CERO. MO Kranj je namreč
na podlagi sklepov in zavez z
Ministrstvom za okolje ter
podporo CERO Gorenjske
pristopila k izvajanju projek-
ta CERO, kot je poudaril pod-
župan Stane Štravs, so na
podlagi operativnega progra-
ma pridobili zemljišče za re-
gijski center za obdelavo od-
padkov v poslovni coni Exo-
terma in začeli pripravljati
potrebno dokumentacijo za
kohezijska sredstva. "Za to,
da lahko oddamo vlogo za
kohezijska sredstva, moramo
imeti podpisano pogodbo
med vsemi gorenjskimi obči-
nami. Do sedaj smo predvi-
devali, da pri tem ne bi sme-
lo biti težav, na žalost pa se je
pojavil resen problem, saj
minister Karl Erjavec javno
nasprotuje lokaciji in tako za-
vira projekt, ki je tik pred od-
dajo za evropska sredstva,"
je poudaril podžupan Štravs
in predlagal interpelacijo mi-
nistra. Tudi svetniki so v raz-
pravi menili, da je občina
projektu regijskega centra za
obdelavo odpadkov nameni-
la preveč denarja in časa, da
bi sedaj odstopila od njega,
za Kranjčane in okoličane pa
bi predelava odpadkov kje
dlje pomenila še dodaten
strošek pri že tako visokih
cenah. Slišati je bilo celo raz-
lične grožnje ministru Erjav-
cu in pozive po odstopu, na
koncu pa so svetniki sklenili,
da bodo ministra povabili na
januarsko sejo, kjer naj bi
jim argumentirano pojasnil
vzroke, zakaj nasprotuje re-
gijskem centru na Polici
(edini, ki ga je kdaj navajal,
je nasprotovanje civilne ini-
ciative), saj stroka to lokacijo
podpira.

Podžupan Igor Velov
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Vilma Stanovnik

"Letos je bilo v prvi obra-
vnavi sprejetih kar nekaj
prostorskih aktov. To sta
občinski podrobni prostor-
ski načrt Britof-jug in Mla-
ka-zahod, pa tudi prostor-
sko ureditveni pogoji
(PUP) in dolgoročni druž-
beni plan. Ta dva zadnja
dokumenta sta v tem tre-
nutku ključna prostorska
dokumenta za MO Kranj in
v mnogo čem definirata
tako prostorski kot tudi si-
ceršnji gospodarski in ko-
munalni razvoj občine. Vsi
ti dokumenti se pripravlja-
jo za drugo obravnavo oz.
za dokončen sprejem. Po

novi zakonodaji vzporedno
pripravljamo občinski
prostorski načrt, ki bo prav

tako v proceduri naslednje
leto. Ta načrt najbolj zani-
ma občane, saj zajema tudi
vse individualne pobude o
novih zazidljivih zemljiš-
čih. S sprejemom vseh teh
prostorskih dokumentov
Kranj tudi v praksi udeja-
nja dolgoročno vizijo pros-
torskega razvoja," pravi
podžupan Stane Štraus.
"Poudariti želim predvsem
projekt ločenega zbiranja
odpadkov na izvoru, saj
bomo prav od vseh obča-
nov želeli in pričakovali, da
se v ta sistem vključijo, si-
cer ne bo deloval. To je za
občino obsežen logistični
zalogaj, zato se ga loteva-
mo zelo previdno. Sistem

že poskusno teče v Struže-
vem, v prvi polovici nasled-
njega leta pa bo uveden
povsod v občini. V nasled-
njem letu načrtujemo tudi
gradnjo sortirnice mešanih
komunalnih odpadkov v
poslovni coni Exoterm. S
tem bo občina Kranj ohra-
nila strateški nadzor nad
smetmi, saj tega ne želimo
prepustiti zasebnim izva-
jalcem," tudi pravi Stane
Štraus in poudarja priorite-
te na področju vodovoda,
kanalizacije in gradnje či-
stilnih naprav, pri čemer je
še kako pomembna nad-
gradnja čistilne naprave na
Zarici, ki je vredna 35 mili-
jonov evrov.

Prostorski dokumenti za razvoj
Podžupan Stane Štraus izpostavlja nove dokumente, s katerimi Kranj v praksi udejanja dolgoročno 
vizijo prostorskega razvoja, pa tudi velik pomen ločenega zbiranja odpadkov.

Podžupan Stane Štraus
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Vilma Stanovnik

"Rad bi poudaril, da zgledno
sodelujemo s predsedniki
krajevnih skupnosti. Rad bi
se jim zahvalil za trud, prav
tako pa tudi predstavnikom
svetov krajevnih skupnosti,
ki poznajo probleme na te-
renu. Tudi z njimi res dobro
sodelujemo. Tako smo
uspeli realizirati vse, kar
smo si zastavili, in porabiti
vsa sredstva, ki so bila za
krajevne skupnosti name-
njena v proračunu. Tudi v
novem proračunu bo skoraj
dva milijona evrov namenje-
nih krajevnim skupnostim,
porabili pa jih bomo za
uresničevanje predlogov

predstavnikov svetov krajev-
nih skupnosti," pravi podžu-
pan Bojan Homan, ki je za-

dovoljen, da bilo je z denar-
jem, namenjenim za delo
krajevnih skupnosti, zgraje-
no veliko koristnega. 
"Omenim naj prizidek h
kulturnem domu in obnov-
ljeno dvorano na Primsko-
vem, Krajevna skupnost
Orehek je dobila svoje pros-
tore, lepšo podobo je dobil
športni objekt Zarica, po-
membna je obnova ceste
Drulovka-Breg, z investicijo
pa bomo še nadaljevali, saj
skušamo počasi urediti ce-
loten odsek od Orehka do
Mavčič. V Tenetišah se je
dokončal mrliški objekt, v
Predosljah smo obnovili
dvorano in trg, v Stražišču
se gradi prepotrebna kanali-

zacija, na Joštu urejamo vo-
dovod, v Besnici načrtuje-
mo investicije v šolo, cesto,
javno razsvetljavo. Precej se
dogaja v Bitnjah, kjer se gra-
di most, sanira se potok
Žabnica, odkupili smo pros-
tor pri vrtcu, kjer bo še en
nov objekt za vrtec. Tudi v
Podblici se ureja vodovod,
krpajo in asfaltirajo se lokal-
ne ceste, najbolj pa so do-
mačini veseli, da se je obdr-
žala šola. V Mavčičah so v
krajevnem domu naredili
vrtec, obnovili prostore.
Skratka, v vsaki krajevni
skupnosti se kaj dogaja, že-
lja in potreb pa je seveda še
več in to nas čaka za na-
prej," pravi Bojan Homan.

Pridobitve v krajevnih skupnostih
Podžupan Bojan Homan je zadovoljen s številnimi pridobitvami v krajevnih skupnostih, ki so plod
tvornega sodelovanja.

Podžupan Bojan Homan

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Mestni svetniki 
želijo pojasnila
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Leto se izteka. Po čem si ga
boste najbolj zapomnili? 
"To leto je bilo zame na vsak
način zelo delovno leto, leto,
ki si ga bom zapolnil tudi po
ekonomski krizi, ki je kroji-
la naše delo. Kljub temu
nam je uspelo večino pro-
jektov, ki smo si jih zastavi-
li, peljati naprej. Nekatere
smo zaključili, nadaljujemo
zelo pomembne in verja-
mem, da bomo v drugem
letu zaključili tudi te. Letos
so se dogodile tudi spre-
membe v moji osebni karie-
ri. Ko je bil objavljen razpis
za direktorja bolnišnice, iz
katere izhajam in v kateri
sem začel svojo psihiatrično
pot, mi je občutek odgovor-
nosti do te bolnišnice nala-
gal, da se nanj prijavim in
na razpisu sem bil tudi
uspešen. To je pomembna
stopnica v mojem življenju,
težka, vendar se mi zdi do-
bra odločitev. To pomeni, da
zapuščam poslanske klopi,
kjer me bo zamenjal Alojz
Potočnik, s katerim sva sku-
paj pripravljala volilni pro-
gram, in se zato ne bojim za
nadaljnje delo predstavnika
iz Kranja. Direktorsko funk-
cijo bom v bolnišnici nasto-
pil z novim letom." 

Novo leto boste torej začeli v
novi službi. Mesto poslanca
boste predali drugemu, žu-
pan pa ostajate?
"Zagotovo ostajam župan
do konca mandata, saj je to
tisti del odgovornosti, ko
prevzameš tako funkcijo.
Kot sem že večkrat povedal,
v tem času sem si ustvaril
zanesljivo ekipo, ki dobro
vodi projekte. Verjamem, da
tudi v prihajajočem letu ne
bo popolnoma nič drugače,
ne glede na to, da sem po-
klicno delo prenesel iz par-
lamenta v bolnišnico." 

Kaj vas in občinsko upravo
čaka v prihodnjih mesecih? 
"V zadnjem letu županske-
ga mandata si bomo priza-
devali zaključiti večji del
projektov, ki so v tem tre-
nutku zastavljeni. Med nji-
mi so obnova kompleksa 
Kieselstein, pridobitev pros-
torov za knjižnico, obnova
Slovenskega trga in pripada-
jočih ulic, če omenim samo
največje. To so vse finančno
zelo zahtevni projekti, ki jih
je potrebno skrbno voditi,
da ne pride do kakršnekoli
napake. Pričakujem, da
bomo dodali še nekaj inve-
sticij, s katerimi smo ali že
ali še bomo kandidirali za
evropska sredstva, tako da

nam dela v naslednjem letu
zagotovo ne bo zmanjkalo."

Kranj je v zadnjem letu tudi
zaradi omejitev prometa
oživel. Načrtov za urejanje

starega mestnega jedra pa je
še kar nekaj. Kaj se vam pri
tem zdi najpomembnejše? 
"Najpomembnejše se mi zdi
zagotovo to, kar vedno ponav-
ljam, pripeljati v mesto vsebi-

ne, ki bodo privabile ljudi.
Zavedati pa se moramo, da
omejitve prometa vedno pri-
nesejo določene težave, in s
tem se moramo soočiti in to
moramo sprejeti. To je tisti
doprinos k temu, da dobimo
nekaj boljšega. Tega se mora-
jo zavedati vsi, tako tisti, ki
delajo v mestnem jedru, kot
tudi tisti, ki tam živijo. Šele
ko bodo vsi stopili na isti ime-
novalec in razumeli, da dela-
mo, vlagamo denar v mesto
zato, da bi bilo življenje na
tem prostoru boljše, ko si
bomo prizadevali za skupni
cilj in ne vlekli vsak na svoj
konec, takrat, verjamem, da
bo mesto zares zaživelo."

Nekaj očitkov je bilo v zad-
njem času, da se več pozorno-
sti v Kranju posveča rovom
kot staremu mestnemu je-
dru. Kaj pravite na te očitke? 
"Očitkov nikakor ne morem
sprejeti. Tisti, ki tako pravi-
jo, ne upoštevajo, koliko de-
narja je bilo investiranega v
mestno jedro. Rovi so le del-
ček tega. V času mojega žu-
panovanja je bilo v stari
Kranj vloženo več sredstev
kot v prejšnjih mandatih. To
se lahko povsem dobro pre-
veri skozi proračune, prek
opravljenih projektov - vse je
bilo vloženo za boljše pogoje
dela, perspektivne progra-
me in za lep, enoten in celo-
vit videz Kranja. Marsikaj je
treba še postoriti, kar smo
zapisali tudi v razvojno stra-
tegijo občine." 

Kje boste preživeli božič in
novo leto? 
"Doma. Božič človek pona-
vadi preživi doma. Kar pa se
tiče novega leta, bom kot žu-
pan po tradiciji Kranjčanke
in Kranjčane nagovoril ob
polnoči na Slovenskem
trgu."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Župan ostaja 
do konca mandata
Kranjski župan Damijan Perne se z novim letom sicer vrača v zdravniško službo, vendar se ne odreka
odgovornosti za razvoj občine, ki je v obsežnem investicijskem obdobju. 

Damijan Perne ostaja kranjski župan, ob odhodu na novo
delovno mesto direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje
pa ne bo več poslanec. I Foto: Tina Dokl
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Razgrnitev občinskega lokacijskega načrta 

Od 21. decembra naprej je javno razgrnjen predlog občin-
skega lokacijskega načrta Br1-Britof jug. Dokument si je mo-
goče ogledati na Oddelku za okolje in prostor Mestne obči-
ne Kranj, Slovenski trg 1, Kranj in na sedežu Krajevne skup-
nosti Britof v prostorih Gasilskega doma Britof. Javna razgr-
nitev bo trajala do 21. januarja 2010. V času javne razgrnit-
ve bo organizirana tudi javna obravnava, in sicer v sredo, 13.
januarja 2010, ob 17. uri na sedežu Krajevne skupnosti Bri-
tof v prostorih Gasilskega doma Britof. Pisne pripombe k
predlogu odloka občinskega lokacijskega načrta Br1-Britof
jug lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnit-
ve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor, Mestne obči-
ne Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le pod-
pisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in pred-
logi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.

Občinski SPV za varnost v prometu

Na Brdu pri Kranju je v petek, 17. decembra, potekalo sreča-
nje predstavnikov svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu iz projektne skupine VAMOS. VAMOS je medna-
rodni projekt s ciljem vzpostaviti učinkovita orodja, metode
za izvajanje akcij za varnost v cestnem prometu in poudar-
kom na osnovanju lokalnih omrežij organizacij prostovolj-
cev ter stalnega izobraževalnega sistema. Projekt temelji na
ciljih Bele knjige o prometu in pri njem sodelujejo Belgija,
Grčija, Finska, Slovaška, Portugalska in Slovenija, kjer se je
projekt začel izvajati decembra 2007. V okviru projekta je bil
izdan Priročnik VAMOS za razvijanje in spodbujanje prosto-
voljnega dela na področju prometne preventive. V njem so
predstavljeni primeri dobre prakse iz nekaterih sodelujočih
občinskih SPV: Prostovoljci na poti v šolo (Ljubljana), Pa-
savček (Maribor), Od mladosti do starosti varni v prometu
(Murska Sobota), Bodi preViden (Tržič) in Prometni dan na
osnovni šoli (Kranj).

Novoletno darilo za prvošolce

V Mestni občini Kranj že vrsto let prvošolci ob začetku
osnovnega šolanja prejmejo od župana v dar knjigo, in sicer
v decembru, pred božično-novoletnimi prazniki. Letos je
bila to knjiga Svetlane Makarovič Kam pa kam, Kosovirja?.
Knjigo s posvetilom župana je prejelo 482 prvošolcev
osnovnih šol v kranjski občini, še posebej slovesno pa je
bilo v ponedeljek na Osnovni šoli Jakoba Aljaža, kjer so
učenci knjigo prejeli iz županovih rok. V. S.

”Kranjčankam in Kranjčanom želim v novem letu, 
da dokončajo vse tiste načrte, ki so si jih zastavili, 
pa jih morda še niso uspeli dokončati. 
Želim vam čim več zdravja 
in osebne sreče.”

Kranj - V Kranju so javna
parkirišča, na katerih ni po-
trebno plačevati parkirnine,
parkirišča v "modri coni",
kjer je trajanje parkiranja ča-
sovno omejeno (največ dve
uri), vendar ni plačljivo (Jele-
nov klanec, Slonček, Šmar-
tinski dom v Stražišču, ploš-
čad nebotičnik), parkirišča v
"modri coni", kjer je trajanje
parkiranja omejeno na naj-
več dve uri in je za parkiranje
potrebno plačati parkirnino,
oziroma je ena ura brezplač-
no, če uporabnik parkirnino
plača s kartico MOK, druga
ura je 1 evro (Gregorčičeva
ulica, Na Skali, Ob Likozarje-
vi cesti, pred stavbo Gorenj-
ske banke ob Bleiweisovi ce-
sti), parkirnina se plačuje
med ponedeljkom in petkom
med 7. in 17. uro, ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa se
parkirnine ne plačuje. V ob-
močju za pešce (staro mest-
no jedro) je v času dostave
(pon.-pet.- med 4. in 10. uro
in popoldan med 16. in 17.
uro, sobota med 4. in 8. uro in
nedelja med 7. in 13. uro) do-
voljeno največ 30 minut brez-
plačnega parkiranja, vse dru-
go se plačuje, maksimalno
dovoljen čas zadrževanja v ob-
močju za pešce pa je dve uri. 
Na parkirišču pri "Čebelici"

lahko med 17. in 6. uro na-
slednjega dne parkirajo samo
imetniki dovolilnic za vstop v
območje za pešce (staro
mestno jedro), zunaj navede-
nega časa pa je parkirišče na
voljo vsem voznikom. Na par-
kiriščih na ploščadi MOK, na
Hujah ob Likozarjevi cesti,
Zdravstveni dom Kranj, Zlata
riba in pri Čebelici bo potreb-
no plačevati parkirnino vsak
delavnik med 6. in 20. uro,
oziroma pri Čebelici le do 17.
ure, zunaj tega časa, ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih, pa
parkirnine ni potrebno plače-
vati. Na teh parkiriščih je prva
ura parkiranja brezplačna,
vsaka začetna nadaljnja ura
pa je en evro. Na omenjenih
parkiriščih je ena ura brez-
plačnega parkiranja že vnese-
na v sistem, to pomeni, da
voznik, če parkira 60 minut
ali manj, lahko zapusti parki-
rišče z istim listkom, ki ga je
prejel na vstopu na parkirišče
(ni mu potrebno hoditi do av-
tomatske blagajne). Parkiriš-
če ob Župančičevi ulici je na-
menjeno zaposlenim v sta-
rem mestnem jedru, cena
najema pa je znižana iz 40
EUR na 25 EUR  na mesec
za eno parkirno mesto
(DDV ni vključen).

Parkiranje v mestu
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Sprenevedanje -
ali iskanje 
resnice (2. del)?
Nesporno je, da je prišel čas
in je sprenevedanja konec,
ker bo morala kranjska vla-
dajoča koalicija položiti na
mizo račune in dokončno
rešitev, kaj bomo počeli z
odpadki in kje bo lokacija re-
gijskega centra za obdelavo
odpadkov. Vsekakor čas ni
več županov zaveznik, žal pa
tudi nas Kranjčanov ne. Za
župana ne, ker, vse tako
kaže, nima prave rešitve, in
tudi za nas, Kranjčane, ne,
ker nas bodo teple visoke
cene na računih Komunal-
nega podjetja Kranj.
Prvi račun smo dobili na
mizo na septembrski seji
Sveta MO Kranj, ko smo ob-
ravnavali predlog za poveča-
nje cen odlaganja odpadkov
za skoraj 10-kratno. Podraži-
tev je sledila po dokončnem
zaprtju deponije Tenetiše
julija meseca, ko smo začeli
odpadke voziti na Malo Me-
žakljo (60 odstotkov) in v
Logatec (40 odstotkov). Da
bi bilo prejemnikom raču-
nov manj šokantno, je bil
sprejet sklep, da se za obdo-
bje pol leta subvencionira
dvig cene iz občinskega pro-
računa v višini 50 odstotkov.
Dejstvo pa je tudi to, da so
sredstva iz občinskega pro-
računa pravzaprav naš, dav-
koplačevalski denar in
bomo zato morali nameniti
drugim porabnikom manj
sredstev (kulturi, športnim
programom, krajevnim
skupnostim ...).
Razprava na seji Sveta je bila
zelo vroča. Podžupan Štravs
je zagotavljal, da so storili
vse, da bi problematiko sme-
ti uredili, čeprav je mag.
Grims, tudi član vladajoče
koalicije, temu oporekal, češ
da za politične igrice na ra-
čun odpadkov zdaj izstavlja-
jo račune Kranjčanom. Na
podlagi razprave je logično
sledil moj predlog županu
Pernetu, da naj razmisli in
odstopi s položaja koordina-
torja Centra za rokovanje z
odpadki za Gorenjsko ter vo-
denje prepusti tisti občini in
županu, ki ima rešitve in je
vsaj nekaj postoril na tem
področju. To je Tomaž Men-
cinger, župan Jesenic, obči-
na, ki ima sprejet operativni
plan za ravnanje z odpadki
in dovoljenje za obratovanje
za obdobje 30 let. In ker je
bil župan Perne odsoten na
seji, ko smo obravnavali pro-
blematiko odpadkov in pove-
čanje cene storitev, sem to
pobudo županu ponovila na
seji Sveta v oktobru mesecu.
Tu pa se začne znova, ali pa
se nadaljuje zgodba z naslo-
vom: Sprenevedanje. Podžu-
pan Štravs in po izjavi župa-
na Perneta oseba, ki se tudi s
to problematiko strokovno
in operativno ukvarja, pove,
da je Projekt CERO zahteven
in zelo kompleksen projekt,
ne samo na Gorenjskem,
ampak tudi v drugih regijah.
Kranj je v zamudi, ker so
morali opraviti nekaj dopol-
nitev in popravkov. Vendar
je za opravičilo teh proble-

mov zdaj našel v Svetu mest-
ne občine Kranj, ker poteka-
jo različni pritiski oziroma
lobiranja, naj ta zadeva gre
na Jesenice. Pred meseci je
zaradi teh istih težav s smet-
mi in pri projektu MBO Po-
lica izjavil, da je problem na
Ministrstvu za okolje in
prostor, da se sprenevedajo
ali pa ne vedo, kaj hočejo.
Prav nerazumljiva je ta zad-
nja trditev podžupana Štrav-
sa, ko pa že od julija dalje
vozimo smeti na Malo Me-
žaklo in so bile Jesenice edi-
na rešitev. Tega županu nis-
mo sugerirali mi, svetniki.
Predlog, da se umakne in
preda vodenje CERA sposob-
nejšemu, ki bo projekt pri-
peljal uspešno do primerne
rešitve, sem mu ponudila
kot svetnica, ki odgovorno
spremljam zgodbo o naših
smeteh in Projekt CERO, za
katerega si upam reči, da je
bil za Kranj najpomembnej-
ši, pomembnejši od garaž-
nih hiš, stražnih stolpov,
spremenjenega prometnega
režima v starem mestnem
jedru, za katerega se jim je
zgodil upor lastnikov loka-
lov in prebivalcev. Pa tudi
kot Kranjčanka, ki me po-
dražitev, kot vse ostale, uda-
ri po žepu in mi tudi zaradi
tega ne more biti vseeno. 
Duh lobiranja in pritiskov se
je očitno razširil iz Kranja
tudi med svetnike v Tržiču,
ker je predlog, da se vodenje
CERA prenese na Jesenice,
pretekli teden na seji Sveta
predlagal svetnik SDS in
bivši župan Tržiča Rupar.
Naključje ali pa morda tudi
on lobira za jeseniškega žu-
pana Mencingerja.
In kaj pomeni beseda lobira-
nje? Preprosto povedano
"navijanje". Moram poveda-
ti, da res navijam za Jeseni-
čane, ampak za hokejiste
ACRONI z Jesenic, čeprav
jim letos ne gre najbolje v
ligi EBEL.
Drugi račun nam, kot zgle-
da, izstavljajo naši odgovor-
ni občinski možje v Poročilu
o projektu CERO za decem-
brsko sejo v dodatnem gra-
divu. Pa saj so bili izzvani,
da to storijo, ko pa smo bili
preko medijev o tem že ob-
veščeni. MOP in minister
Erjavec nasprotujeta lokaciji
MBO na Polici. Predlog lo-
kacije za MBO je Mala Me-
žaklja in ne Polica. Sprašu-
jem se, ali je tudi minister
postal lobist za Malo Meža-
klo ali pa zagovarja strokov-
ne podlage svojih služb in
koliko računov nam bodo
odgovorni še izstavili?
Res je, da smo bili svetniki
priča dogajanj kalvarije z na-
šimi smetmi. Res je, da smo

predvsem opozicijski svetni-
ki SD opozarjali na nepre-
mišljena in škodljiva dejanja
odgovornih v MO Kranj že
pri načinu razreševanja za-
prtja deponije Tenetiše od
prvega dneva dalje, ko je ne-
kaj občanov nezakonito za-
prlo občinsko cesto in s tem
onemogočilo odlaganje sme-
ti na deponijo, ki je takrat še
legalno delovala in kar nas
je posledično veliko stalo.
Res je tudi to, da smo izvedli
referendum, katerega izid je
bil v prid nadaljnjemu obra-
tovanju deponije Tenetiše,
vendar so se na voljo obča-
nov požvižgali in ga "sfižili"
s postopkom mediacije.
(Oddajo o mediaciji ste si
pred časom lahko ogledali
na GTV.) In res je tudi to, da
so vsi regijski centri za rav-
nanje z odpadki opredeljeni,
le Gorenjska in južna Pri-
morska bosta, tako kaže,
ostali brez njega.
Res je tudi, da najbrž vseh
ozadij za tako početje tudi
svetniki ne poznamo, pred-
vsem opozicijski, kot je na
primer, zakaj se je odstopila
predkupna pravica občine
za zemljišče na Polici. In na
tem mestu bom ponovila
svoje mnenje s seje Sveta
MO Kranj, da to niso le poli-
tične igre, kot se je izrazil
mag. Grims, ampak hazard
s Kranjčani in občani občin
spodnje Gorenjske, katerega
"zapitek" bomo plačevali vsi
do konca svojih dni.
Ob koncu mojega zapisa
bom izkoristila, da vam v
prihajajočem letu 2010 za-
želim uspeha, sreče in oseb-
nega zadovoljstva. 

Nada Mihajlovič
Svetnica SD v MO Kranj

Kranj za vedno,
vendar ne z 
istimi oblastniki
Nobenega dvoma ni več.
Predvolilna kampanja se je
začela. In kot se za vsako to-
vrstno kampanjo spodobi,
se je začela s hvalnicami.
Najprej se je v "Kranjskem
glasu" oglasil dežurni hvali-
lec občinske oblasti, pred-
sednik Zaresa v Kranju Ja-
kob Klofutar. Njega razu-
mem, saj to opravlja tako re-
koč po uradni dolžnosti, pa
še zastonj je, njegova hvala
namreč. Z njegove strani
sem tovrstnih hval navajen
in me ne presenečajo. Bil
sem pa neprijetno presene-
čen na prireditvi v čast
kranjskemu prazniku in
njegovim nagrajencem. Žu-
pan je to prireditev zlorabil
za to, da je nekritično hvalil
sebe in svoje tri podžupane.
Kot da je bila ta prireditev
namenjena njim. Človek bi
takšen govor pričakoval od
direktorja cestnega ali pa
gradbenega podjetja, ne pa
od župana. Poleg tega bese-
dičenje o tem, koliko cest je
bilo in koliko še bo prekopa-
nih, spada v tisto vrsto hval,
za katere ljudsko reklo pravi
"lastna hvala, cena mala" ali
pa "lastna hvala se pod mizo

vala". Za tovrstno prekopa-
vanje in vnovično asfaltira-
nje, pri čemer ne zanikam,
da je marsikdaj tudi potreb-
no, ne rabiš veliko inovativ-
nosti. Dovolj je, če imaš de-
nar in gradbene stroje. Je pa
res, da tovrstne dejavnosti
ljudje najbolj opazijo in jo
občinska oblast jemlje kot
del svoje promocije pred
vsakokratnimi volitvami.

Drugi sklop hvalisanja se
nanaša na nadaljevanje gra-
denj raznih objektov (Khisl-
stein, Layerjeva hiša, knjiž-
nica, itd). Tudi tu inovativ-
nosti ni, saj so s projekti za-
čeli drugi, ne pa slabo delu-
joča sedanja oblast. Edino
"izvirna" stvar je "tribuna
Vzhod", pri čemer je treba
pripomniti, da je zaradi nje
ostala na "kahli" glavna tri-
buna, ki je v interesu vseh
športnikov in ne le nogome-
ta, kateremu v glavnem služi
"tribuna Vzhod" in katerega
predsednik je podžupan Ve-
lov. Je pa župan zlorabil tudi
okoliščino, da občina finan-
cira Zavod za turizem. V
prospektu prireditev za me-
sec december, ki ga je izdal
Zavod, je ponovil skrajšano
verzijo svojega "svečanega"
govora na občinski proslavi.
Podobna zgodba se ponovi z
Gorenjskim muzejem, ki je
organizator razstave v čast
plastičnega denarja v lasti
podžupana Staneta Štrausa.
Vedel sem, da je gospod
podžupan, pa ne samo on,
strasten zbiratelj denarja. Le
to, o plastiki, pa mi je novo.
Še dobro, da gospod podžu-
pan ne pojejo, saj bi drugače
v Kranju začeli graditi opero. 
Naslednji val samohvale je
udaril v naše poštne nabiral-
nike pred kratkim. Nič hu-
dega sluteči državljani smo
bili s posebno knjižico ob-
veščeni o uspehih sedanje
koalicije na čelu s strankama
Zares in Grimsovega SDS.
Če bi gospodje to predvolil-
no propagandno akcijo dela-
li s svojim denarjem, bi bila
sprejemljiva tudi ta propa-
ganda, ker pa jo zganjajo s
proračunskim denarjem, to-
rej z denarjem davkoplače-
valcev, se je vprašati, ali gre
takim, kot so, sploh še za-
upati ravnanje s proračun-
skim denarjem. Po mojem
mnenju ne, vendar se bo to
dalo preprečiti, šele ko bodo
lokalne volitve.
Sedaj bi se lahko bralec
vprašal, ali je sploh kaj do-
brega storila ta občinska ob-
last. Prav gotovo je, saj si za-
radi njenega delovanja sta-
nje v Kranju še ni bistveno
poslabšalo. M
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Odgovor "Civilni 
iniciativi" Naklo -
Struževo
Ko sem prebral pamflet, poln
neresnic, zavajanj in celo pod-
tikanj, pod katerega sta se pod-
pisala Mara Črnilec in Vinko
Ušeničnik, mi je bilo jasno, da
to pač ni "Odgovor Andreju
Dolencu", ampak predvsem
posledica funkcionalne nepis-
menosti avtorjev in poskus zlo-
rabe mojega pisanja za propa-
gandne namene rušenja pro-
jekta centra za predelavo od-
padkov na Polici.
V mojem zapisu, ki je bil na-
menjen predvsem opominja-
nju na to, da moramo Gorenj-
ci držati skupaj in se boriti za
naše projekte, sta omenjena
izbrala stavek, ki kritizira vlo-
go ministra Karla Erjavca pri
reševanju komunalne proble-
matike na Gorenjskem. Zakaj
sta se ob kritiki ministra ome-
njena čutila prizadeta, mi ni
jasno. Edini razlog, ki mi pri-
de na pamet, je, da so z držav-
ljanom Karlom Erjavcem ne-
kako povezani v zaviranju
projekta Mestne občine Kranj,
ki bi bil dober za vse Gorenjce
in še zlasti za vse Kranjčane.
Zakaj bi bil projekt dober, je
verjetno jasno vsem prebival-
cem Kranja, ki so s plebiscitar-
no večino podprli še obsežnejši
projekt v Tenetišah, razen tej
ozki skupini ljudi. Kakšna na-
predna tehnologija bi bila pri
tem uporabljena, kako bi bili
prebivalci območja zaščiteni
in kakšni bi bili dejanski vpli-
vi na okolje, pa so prebivalcem
tega območja že večkrat zelo
podrobno predstavili predstav-
niki MOK, Komunale Kranj
in neodvisni strokovnjaki. A je
verjetno tako, da nekdo, ki se
boji, da se mu bo zmanjšala
vrednost nepremičnine in se
bo okolica, ki jo je do sedaj po-
znal celo življenje, spremenila,
ne bo nikoli hotel razumeti ar-
gumentov, ki mu bodo pred-
stavljeni in bo v boju za svoje
interese uporabil vsa sredstva,
tudi laži. Šele ko bi bil projekt
izveden in bi tudi v praksi vi-
deli, da se jim ni nič hudega
zgodilo, bi se ljudje s takšnim
projektom strinjali. Kljub vse-
mu pa se mi pri vsej zadevi
zdi najbolj perverzno to, da se
"civilna iniciativa" proti pro-
jektu, ki bi prinesel zmanjša-
nje obremenjevanja okolja,
bori prav z argumentom "za-
ščite okolja". Zato se tudi ne
bom trudil zavračati vseh za-
pisanih nesmislov in neresnic
"civilne iniciative", saj so to do
sedaj že velikokrat storili pred-
stavniki MOK, Komunale
Kranj in neodvisni strokovnja-
ki, pa vendar to samooklica-
nih vodij "civilne iniciative"
ne odvrača od tega, da svojih
neresnic ne bi razširjali še na-
prej. Toda ker ima ta ozka
skupina ljudi na svoji strani
tudi državljana Erjavca, ki je
po naključju hkrati tudi mini-
ster, odgovoren prav za to po-
dročje, je močna in se njihove
zahteve upošteva. Saj minister
Erjavec pač posluša državlja-

na Erjavca in zato deluje v
smeri, ki zavira ta projekt. Pri
tem ljudem na ministrstvu
celo daje navodila (vsaj take
informacije so prišle do mene),
ki od njih zahtevajo nezakoni-
to ravnanje in blokiranje tega
projekta. Kar pa je pri tej
zgodbi žalostno, je to, da mi-
nister Erjavec podpira "civilno
iniciativo", ki ni odgovorna
nikomur, razen sebi in da je
pripravljen zaradi takšnega
projekta blamirati celotno mi-
nistrstvo in državno upravo.
Poleg tega svojo moč ministra
za okolje zlorablja za to, da
izsiljuje Kranj pri potrjevanju
prostorskih aktov (no, podo-
bne taktike se je posluževal že
minister Podobnik, zato je v
vodo tudi padla lokacija Tene-
tiše). Mestna občina Kranj in
Komunala Kranj, ki pri tem
branita javni interes, sta v od-
nosu do ministrstva de facto v
podrejenem položaju in bosta
na koncu verjetno morala pri-
stati na neki gnil kompromis.
Kaj se zgodi, če se nekdo za-
meri ministru Erjavcu, pa ste
pred kratkim lahko videli na
primeru poslanske skupine
Desus, ko se minister ni oziral
ne na bonton, statut stranke,
demokratične norme itd. Žr-
tev takšnega načina delovanja
bo sedaj tudi Mestna občina
Kranj in vsi njeni prebivalci.
Posledica nerealiziranega cen-
tra za predelavo odpadkov v
Kranju bodo vsak mesec nekaj
evrov višje položnice (na to se
bralci spomnite, ko vam bo
minister spet obljubljal mini-
malne pokojnine v višini
1.000 EUR mesečno ali kakš-
ne podobne cvetke) ter izguba
nekaj deset delovnih mest v
Kranju, ki se bodo preselili na
Jesenice (z izgradnjo takšnega
centra bi namreč v Kranju na
novo zaposlili pribl. 20 ljudi).
Bi pa to priložnost izkoristil
tudi za to, da bi pohvalil
Mestno občino Kranj in Ko-
munalo Kranj, ki sta se na vse
te težave hitro odzvali in takš-
no nagajanje do neke mere
tudi predvideli. Tako bomo v
prihodnjem letu v Kranju z
novimi zabojniki za odpadke
za vsa gospodinjstva že dose-
gli, da bomo na deponije odlo-
žili manj kot 50 odstotkov
zbranih odpadkov. Druge pa
nam bo uspelo bodisi predelati
(papir, plastika itd.) bodisi
kompostirati (biološki odpad-
ki). Tako da lahko zapišem,
da Kranj, vsem težavam nav-
kljub, postaja okolju bolj pri-
jazno mesto.

Andrej Dolenc, 
svetnik 

Mestne občine Kranj

P.s. Glede zlorabe mojega
prejšnjega zapisa pričakujem,
da bo nekaj podobnega dele-
žen tudi ta zapis. Zato bi rad
že zdaj pojasnil, da se na nove
zlorabe mojega pisanja ne
bom več odzval, saj se mi zdi
takšno dopisovanje preko me-
dijev neproduktivno in ne bo
pripomoglo k mojemu osnov-
nemu namenu - večji poveza-
nosti Gorenjcev pri uresniče-
vanju skupnih razvojnih in
ekoloških projektov.

Pisma bralcev
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Mnenja občinskih svetnikov
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Ko gledam propagandno
knjižico "Kranj za vedno"
(kako veličastno zveni ta pa-
rola), razmišljam o dvojem.
Naslov knjižice kaže na do-
ločeno skepso o nadaljnjem
obstoju mesta in se mora to-
rej občinsko oblast predsta-
viti, kot da je le ona garant te
"vednosti". Kdor pač v to
verjame, naj jih v letu 2010
znova voli. Jaz nasprotno
menim, da je večina volivcev
pametna in tovrstni propa-
gandi ne bo nasedla. Drugi
razmislek pa je sledeč. Ob-
činska oblast, če bi hotela
biti objektivna in s tem vero-
dostojna, bi morala izdati
tudi knjižico, v kateri bi na-
vedla, česa pa ni storila, kar
je obljubila pred volitvami
oz., kaj je storila narobe. Ker
vem, da tega ne bo storila,
naj mi bo dovoljeno, da na-
vedem nekaj stvari.
Občinska uprava se je ob
enakih pristojnostih pove-
čala skoraj za tretjino. Delu-
je enako slabo, kot je pred
tem povečanjem, kar je ra-
zumljivo, saj se direktor
uprave Sladojevič ukvarja s
politiko, namesto z njenim
funkcioniranjem. Poleg
tega se raznim svetovalcem
plačuje na stotisoče evrov.
Na porabo teh sredstev
Mestni svet nima vpliva in
tako samo občinski oblast-
niki vedo, kaj so za prora-
čunski denar dobili. Kakšen
odnos imajo občinski ob-
lastniki do tega denarja, pa
je navedeno zgoraj. 
Zadeva s smetmi je popol-
noma zavožena, kar bo
Kranjčane kar precej stalo.
Milijoni evrov (mesto se je
celo zadolžilo zaradi tega) je
bilo porabljenih za projekt
CERO (Center za ravnanje z
odpadki), kljub temu da iz
te moke ne bo kruha. Trage-
dija je v tem, da se denar še
vedno daje za ta projekt, za
katerega že vsi, razen kranj-
ske koalicije (Zares, SDS)
vedo, kakšen bo končen re-
zultat. Civilna iniciativa, ki
je na tem področju že usta-
novljena, mora imeti enak
položaj in pravice in s tem
torej tudi posledice, kot jih
je imela civilna iniciativa
Mlaka Tenetiše.
Projekt Mlaka, s katerim so
spravili na noge in to upravi-
čeno prebivalce tega kraja, je
bil tak, da bi se z njegovo iz-
vedbo bistveno poslabšalo
življenje tam živečih. Kak-
šen bo končen rezultat, se še
danes ne ve, kljub potroše-
nemu proračunskemu de-
narju in izgubljenemu času
prebivalstva. 
Z garažami pod Slovenskim
trgom in na Likozarjevi ulici

se župan hvali, da se kar
kadi. Osebno nasprotujem
gradnji garaž pod Sloven-
skim trgom, saj bi se le-te
lahko gradile na prostoru, ki
je v lasti gospodarske druž-
be Sava in je od Slovenskega
trga oddaljen približno 100
metrov. Še bolj pa nasprotu-
jem temu, da je bila pogod-
ba podpisana z gospodarsko
družbo "Kranjska parkiriš-
ča, d. o. o." , ki jo je ustano-
vila neka družba z otoka Ci-
per, ki ima le za 7.500 evrov
ustanovitvenega kapitala,
nobenega zaposlenega in
nobenega opravljenega pro-
meta v letu 2009. Sedaj naj
bi ta družba opravila posel,
vreden 10,5 milijona evrov.
Tovrstnim družbam nobena
naša banka ne bo dala kredi-
ta, svojega denarja pa tako
ali tako nima. Brez dvoma,
če bo v resnici prišlo do rea-
lizacije te pogodbe, bo po-
trebno preveriti izvor denar-
ja. Morebitni izgovor občin-
skih oblastnikov, češ saj se
je prijavila zgolj ta družba,
ni upoštevan. Še za precej
manjše posle resen sopo-
godbenik preveri boniteto
družbe. Očitno je v danem
primeru prevagala okolišči-
na, da sta imeli tako ta druž-
ba kot stranka Zares (bivši
Mladi za Kranj) sedež na is-
tem naslovu. 
Velik problem je urejanje
prostorov. Oddelek za urba-
nizem je že dalj časa brez
načelnika in to funkcijo kar
mimogrede opravlja direk-
tor Sladojevič. Prejšnji na-
čelnik je bil, kar se politike
na področju prostorskega
urejanja tiče, prava megla,
saj ni poznal ne Kranja, ne
problemov, pa tudi vizije ni
imel nobene. Zato tudi ni
bilo nobene škode, ko je od-
šel. Očitno kranjskim ob-
lastnikom ni jasno, kaj po-
meni prostor, saj drugače ne
bi predlagali spremembe pr-
vovrstnega kmetijskega
zemljišča v stavbno zato, da
bi se gradile znova nove in
nove trgovine. Tudi nimajo
idej, kaj z zemljišči, kjer je
bila včasih industrija. Temu
se ne čudim, saj podžupan
Stane Štraus, ki je zadolžen
za gospodarske dejavnosti,
premore le srednjo šolo in
niti enega dneva v gospodar-
stvu.
To je le del tega, kar je sicer
bralcu skrito, ga udarja in ga
bo še bolj udarjalo po žepu,
kljub raznim knjižicam, ki
jih bosta Zares in SDS na
račun proračuna pošiljala
krajanom in se v njih hvalila
o svojih ogromnih uspehih.
Kljub natančnemu branju
knjižice "Kranj za vedno"

nisem zasledil novih delov-
nih mest, novih investicij,
razen v stanovanja, niti tega,
kaj je z načrti za razvoj Kra-
nja, ki so narejeni, plačani
in sedanjim oblastnikom le-
žijo v predalih. Tudi to je po
njihovi zaslugi mrtev kapi-
tal. 
Tudi ni vredno omenjati ne-
načelnosti, klientilizma, ne-
argumentiranosti mestnih
oblastnikov v zvezi z imeno-
vanjem direktorja v Komu-
nalnem podjetju, d. d.. Ob-
činskim oblastnikom, zlasti
županu ni jasno, da je ta go-
spodarska družba le izvaja-
lec politike, ki jo mora načr-
tovati mesto, saj bi sicer
mestnemu svetu že predla-
gali, kakšna naj bi bila ta na
tem področju.
Naj na koncu le še čestitam
županu za mesto direktorja
Psihiatrične bolnišnice Be-
gunje. Upam, da bodo tam z
njim zadovoljni. 

Stane Boštjančič

P.S.
Bralcu, ki se bo hotel po no-
vem letu zaradi svojih pro-
blemov sestati z županom,
predlagam, da naj gre preje
k svojemu zdravniku, po na-
potnico za pregled v bolniš-
nici v Begunjah, saj bo le na
ta način prišel do iskane
osebe. 

Parkirna kartica
Med občani Kranja, ki želijo
obiskati mestno jedro, je sli-
šati vse več pritožb glede
parkiranja. Pritožujejo se,
da ni v Kranju nikjer več
mogoče parkirati. No, če
prav razumem, ni skoraj
nikjer več mogoče brezplač-
no parkirati. Parkirišč je na-
mreč vse več.

Priznam, da tudi sama raje
naredim en krog več, samo
da se izognem plačilu par-
kirnine. Do nedavnega sem
se plačilu uspešno upirala.
Potem pa so prišle spre-

membe. Zaprlo se je parki-
rišče pri "Čebelici", modrih
con je bilo vse več. Na koncu
mi ni preostalo drugega, kot
da brezplačno pustim avto
na parkirišču oddaljene tr-
govine in se sprehodim v
mesto, ali pa plačam parkir-
nino in parkiram v nepo-
sredni bližini mestnega je-
dra.
Včasih se mi je zgodilo, da
sem želela plačati parkirni-
no, a so bila vsa plačljiva
parkirna mesta zasedena.
Brezplačna pa so bila tako
ali tako ob delavnikih zase-
dena. Zato sem bila prisilje-
na iskati storitev, ki sem jo
sicer dobila v mestnem je-
dru, zunaj njega. S tem pa je
mesto vse bolj umiralo.
Pravo odkritje pa je bila par-
kirna kartica, ki v modri
coni omogoča 1 uro brez-
plačnega parkiranja na dan.
Sedaj lahko vse obveznosti,
od obiska knjižnice, naku-
pov in kave s kolegi opravim
ter pri tem še vedno brez-
plačno parkiram.
Vsaka nadaljnja ura stane si-
cer 1 evro. Če seštejemo, vi-
dimo, da za 2 uri parkiranja
plačamo en evro. Nov si-
stem parkiranja je prinesel
še dodatno prednost - po-
spešil je pretok mirujočega
prometa v okolici mestnega
jedra. To pomeni, da vedno
najdem prosto parkirno me-
sto in se brezskrbno odpra-
vim po opravkih. Parkiranje
med osmo uro zvečer in še-
sto uro zjutraj pa je na ob-
močju modre cone brezplač-
no. Mislim, da je to rešitev,
ki jo kranjska občina zgled-
no lahko pokaže drugim ob-
činam.
Številni so me spraševali,
kje je mogoče kupiti parkir-
no kartico. Kartico lahko ku-
pite v sprejemni pisarni
Mestne občine Kranj v času
uradnih ur. Izven uradnih
ur sprejemne pisarne so
kartice 24 ur na voljo na av-
tomatu, ki je nameščen na
glavnem vhodu občinske
stavbe. Občinska uprava še
išče možnost prodaje kartic
tudi na drugih mestih. 
Spremenjen sistem parkira-
nja se bo predvidoma do
konca letošnjega leta uvedel
tudi na ostalih parkiriščih,
kjer že sedaj nameščajo za-
pornice. Ko bodo dokonča-
na dela na vseh parkiriščih
in bo sistem parkiranja pov-
sod tudi začel delovati, bo
občinska uprava izdala po-
sebno zloženko, v kateri
bomo vsi občani obveščeni
o sistemu parkiranja in na-
činu plačevanja.

Nataša Robežnik

Odgovornim na
Mestni občini Kranj
Svetnikom MO Kranj, Kra-
jevnim skupnostim Predoslje,
Primskovo, Vodovodni stolp
V Kranjskem glasu z dne 27.
novembra 2009 je bilo objavl-
jeno, da so delavci Cestnega
podjetja Kranj začeli urejati

kolesarsko pot Kokrica-Naklo
v okviru projekta Brezmejna
doživetja narave, ki ga sofi-
nancirata država in Evropska
unija.
Namen lepo pozdravljam,
hkrati pa prosim naslovljence,
da bi ob sprejemanju proraču-
na za leto 2010 uvrstili vanj
tudi asfaltiranje klancev na
kolesarski poti Kranj-Predoslje
in bi izvajalec tudi izvedel
dela.
Mislim, da za to investicijo ne
bo treba odšteti toliko kot za

kolesarsko pot Kokrica-Polica,
90 tisoč evrov.
Klanci so zelo nevarni, posebej
za starejše pohodnike in kole-
sarje. Sedaj so posuti z gramo-
zom, na katerem nam hitro
spodrsne in je treba paziti, da
človek ne pade na tla in se ne
zvali po klancu navzdol.
Uporabniki poti vam bomo
hvaležni.

Jože Dolhar, st., 
Predoslje

Pisma bralcev

Eva Černe: "Želim zdravja sebi in družini, ker
čakam naraščaj, pa seveda tudi novorojencu.
Prav tako je pomembna sreča, razumevanje 
s partnerjem in domačimi, na katere sem zelo
navezana. V službi pa čim manj stresa."

Jani Kovačič: "Kot vsako leto si tudi za naprej
najbolj želim zdravja in družinskega zadovoljstva.
Vse drugo je odvisno od tega. Če si zdrav in 
zadovoljen, lažje krmariš med vsemi čermi, 
ki se nastavljajo."

Janez Križaj: "Zelo rad potujem in zato si želim,
da bi šel na kakšno lepo pot. Zelo me privlači
Himalaja s kolesom. Seveda je pomembna tudi
sreča, ki jo želim sebi in vsem drugim."

Mirjana Česen: "Glede na to, da v tem hipu 
odganjam virozo, si seveda želim predvsem
zdravja. Tega želim tudi svoji družini, vsem 
najbližjim. Na poslovnem področju pa uresničitev
vsega, kar smo si zastavili." V.S.

Najprej je zdravje

Ob izreku starega leta že kujemo načrte za novo.
Zato smo tokrat povprašali po željah.

Brezplačno drsanje
V ledeni dvorani na Zlatem
polju je moč brezplačno dr-
sati vsako soboto od 15.30
do 17. ure in vsako in nede-
ljo od 10. do 11.30. Med šol-
skimi počitnicami (26. de-
cember 2009 do 3. januar
2010) bo drsanje brezplač-
no tudi med tednom od 10.
do 11.30. Ledena dvorana bo
zaprta le v petek, 1. januarja
2010. Drsalke si je moč tudi
izposoditi. V. S.
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Zanimivosti

Vilma Stanovnik

Kranj - December je še bolj
kot drugi meseci namenjen
razveseljevanju svojih bliž-
njih, letošnjega pa se bodo za-
pomnili tudi tisti, ki jim je
bilo doslej vstopanje in izsto-
panje v kranjski olimpijski ba-
zen onemogočeno ali pa je za-
nje in njihove spremljevalce
predstavljalo pravi podvig.
"Že takrat, ko smo odprli eno-
to v Kranju, smo sklenili, da
domačinom damo nekaj take-
ga, kar se nam je zdelo dobro
in potrebno darilo. Odločili
smo se za bazensko dvigalo in
vesel sem, da že služi name-
nu," je od predstavitvi nove
pridobitve na kranjskem
olimpijskem bazenu povedal
direktor poslovalnice Nove
KBM v Kranju Elvis Durako-
vić. Nova KMB je namreč na-
kup omogočila s 5 tisoč evri,
ostali denar za 7 tisoč štiristo
evrov vredno dvigalo pa je pri-
speval Zavod za šport Kranj. 
"Veseli me vsak tak dogodek,
kot je današnji, saj je skupina
ljudi, ki je prikrajšana zaradi
bolezni, dobila pomemben
pripomoček. Na občini skuša-
mo poskrbeti za čim boljše
pogoje tako za športne aktiv-
nosti kot za vse ostale, vendar
ponavadi denarja zmanjka in

brez različnih pomoči bi bilo
težko slediti vsem potrebam.
Zato se zahvaljujem za to do-
nacijo, ki je tudi zgleden pri-
mer in odraz dobrega sodelo-
vanja med gospodarstvom in
občino. S tem smo še izboljša-
li ponudbo našega športnega
centra in razširili krog tistih,
ki bodo lahko športno udej-
stvovali, seveda pa je to tudi
dragocen pripomoček v tera-
pevtskem smislu," je ob pri-
kazu delovanja bazenskega
dvigala poudaril kranjski žu-
pan Damijan Perne, direktor
Zavoda za šport Branko Far-
tek pa je povedal, da je dvigalo
premično in da ga bodo poleti
premaknili tudi k letnemu ba-
zenu, kjer bo prav tako služil
obiskovalcem.
Dvigala so bili seveda najbolj
veseli uporabniki, med prvimi
pa so ga preizkusili učenci
Osnovne šole Helene Puhar.
"Naš učitelj športne vzgoje
Andrej Slavec je dal pobudo
za nakup dvigala in danes
smo veseli, da smo ga s po-
močjo občine in donatorjev
tudi dobili. Ponosni smo tudi,
da ga ne bomo uporabljali le
mi, ampak tudi ostali invalidi,
ki bodo prihajali na bazen," je
povedala ravnateljica Osnov-
ne šole Helene Puhar Nataša
Zrim Martinjak.

Na plavanje tudi invalidi
Nova pridobitev v kranjskem olimpijskem bazenu je bazensko dvigalo, ki je namenjeno invalidom in
osebam z motnjami v motoričnem razvoju.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Na Planini tri, ki
sodi v območje Krajevne
skupnosti (KS) Primskovo,
so se leta spopadali s proble-
mom odlaganja odpadkov.
Lokacija je namreč postala
črno odlagališče za kosovne
in druge vrste odpadkov, ki
so jih ljudje vozili ponoči iz
vseh koncev občine. Tam-
kajšnja stanovalka Ljudmila
Royce je na problem opozar-
jala deset let, ko pa je že sko-
raj obupala nad neredom, se
je za to, da se stanje izbolj-
ša, zavzel še aktualni pred-
sednik gospodarske komisi-
je pri KS Primskovo Primož
Kern. "Šlo je za res velik
problem, saj zabojniki za
odpadke stojijo v strnjenem
in gosto poseljenem nase-
lju, zaradi prekomernega
odlaganja je že močno za-
udarjalo, naselile so se pod-
gane, nenazadnje tod mimo
vodi tudi glavna cestna
vpadnica v Kranj. Če hoče-
mo red in čistočo, smo mo-
rali prostor, v katerem je več
zabojnikov za okoliške sta-
novalce, fizično ograditi in
zapreti (stanovalci so dobili

ključe) ter urediti okolico. V
KS smo začeli zbirati po-
nudbe, za projekt smo se
dogovorili z MO Kranj kot
lastnico tega zemljišča ter
Domplanom kot upravljav-
cem stanovanjskih blokov.
Strošek, gre za približno
šest tisoč evrov, smo si raz-
delili, Domplan bo svoj tret-
jinski del razdelil med sta-
novalce. S strani KS bodo
predstavniki stanovalcev o
projektu v teh dneh pisno
obveščeni," je povedal Pri-
mož Kern. 
Ljudmila Royce je podoben
sistem videla na švedskem
otoku Aland, kot je dejala:
"V nekem naselju vrstnih
hiš je bila manjša lična hi-
ška. V njej je bilo veliko ma-
lih zabojnikov in kar nisem
mogla verjeti, da so to zaboj-
niki za smeti. Vse je bilo
tako čisto, ljudje so že od
doma v vrečkah prinašali lo-
čeno zbrane odpadke." So-
govornika sta opozorila na
še en problem na Planini tri,
na barako nasproti omenje-
ne lokacije zabojnikov. "Ba-
rako bi bilo treba sanirati in
upava, da bo to pobudo za-
sebni lastnik vzel kot izziv." 

Zabojniki za odpadke
pod ključem

Zabojniki za odpadke na Planini tri so po novem
ograjeni. Odlaganje na črno ni več mogoče,
stanovalci so za dostop dobili ključe. 

Ljudmila Royce in Primož Kern  

Pletle copate za mrzle zimske dni
Društvo upokojencev Ministrstva za obrambo (DU MORS),
Sekcija Gorenjska ima mesečna medgeneracijska druženja.
Na enem, ki je potekal nedolgo nazaj v prostorih društva v
kranjski vojašnici, so ženske v sproščenem prijateljskem
vzdušju pletle copate pod vodstvom Marinke Friškovec in
Tatjane Kožuh. S. K. 

Dvigalo je pri vstopanju v vodo in iz vode v veliko pomoč
invalidom in osebam z motnjami v motoričnem razvoju  

Direktor poslovalnice Nove KBM v Kranju Elvis Duraković,
župan Damijan Perne, ravnateljica OŠ Helene Puhar Nataša
Zrim Martinjak in direktor Zavoda za šport Branko Fartek
ob predali čeka za nakup dvigala
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Mateja Rant

Strokovna gimnazija Tehni-
škega šolskega centra Kranj
letos praznuje deseto oblet-
nico izvajanja izobraževal-
nega programa. "Vsi smo
ponosni na prehojenih deset
let. Z dosežki naših dijakov
smo dokazali, da si strokov-
ne gimnazije zaslužijo me-
sto v našem šolskem siste-
mu, saj so odlična popotnica
tudi za nadaljnji študij tako
tehniških kot naravoslovnih
ved," je na slovesnosti ob de-
setletnici strokovne gimnazi-
je Tehniškega šolskega cen-
tra Kranj poudarila ravnate-
ljica Zdenka Varl.
Deset let je v primerjavi s
sto- in večletno tradicijo ne-
katerih gimnazij sicer kratka
doba, je ob tem poudarila
prva ravnateljica strokovne
gimnazije Vlasta Jemec. A
kljub temu, je dodala, so po-
nosni na to obletnico, saj
ima njihov center dolgoletno
tradicijo izobraževanja tehni-
ških kadrov v gorenjskem
prostoru. Na to je spomnil
tudi podžupan Igor Velov, ki
je prepričan, da so ti kadri
pomembno pripomogli k
razvoju občine in regije. "Po-

memben del izobraževalne
ponudbe tehniškega šolske-
ga centra je strokovna gim-
nazija, ki izobražuje kadre,
ki bodo tudi v prihodnje go-
nilo napredka in razvoja," je
še dodal Igor Velov. Po pre-
pričanju nekdanje direktori-
ce Tehniškega šolskega cen-
tra Andreje Pogačnik si je
šola v desetih letih uspela iz-
boriti in ohraniti svoje mesto
in trden položaj v regiji. 
Izobraževalni program teh-
niške gimnazije je po bese-
dah Vlaste Jemec enakovre-
den izobraževalnemu pro-

gramu splošne gimnazije.
Vendar pa se njihovi dijaki
že v 2. letniku srečajo z
enim od strokovnih podro-
čij, in sicer elektrotehniko,
mehaniko ali računalniš-
tvom.  Čeprav se dijaki z
uspešno končano splošno
maturo lahko vpišejo na ka-
terokoli fakulteto, pa jim
znanje, ki ga pridobijo v ok-
viru šolanja na strokovni
gimnaziji, olajša predvsem
študij na tehniških fakulte-
tah. "Imajo vse možnosti, da
postanejo odlični študentje
matematike, fizike, naravos-

lovja in tehničnih strok." To
dokazuje tudi nekdanji dijak
David Koblar, ki po konča-
nem študiju strojništva na-
daljuje podiplomski študij
kot mladi raziskovalec iz go-
spodarstva. Prepričan je, da
je bila izbira tehniške gim-
nazije pravilna, saj je imel
na fakulteti precej manj 
težav kot tisti, ki so prišli iz
splošnih gimnazij ali sred-
njih tehničnih šol. Lahko se
celo pohvali, da je v četrtem
in petem letniku študija 
prejel tudi nagrado za naj-
boljšega študenta letnika.

Gonilo napredka in razvoja

Vsem dobrodelnim in 
dobrega srca!
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NOVO LETO 2010!

Kolektiv Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike
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Na slovesnosti so se zahvalili tudi nekdanjim in sedanjim ravnateljem.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Otroci in njihovi
straši gotovo že poznajo tr-
govinico in igralnico za
predšolske otroke Rajarija,
ki jo je konec oktobra v sta-
rem mestnem jedru odprla
Katja Sodnik. Rajarija je ne-
kakšen odgovor na potrošniš-
tvo, saj igralnica otrokom
ponuja možnost igre s pra-
vimi naravnimi igračami. V
igralnici imajo svoje mesto
storži, školjke, kamni in ka-
menčki, punčke iz cunj ...,
vsi pa čakajo na otroško do-
mišljijo. Katja in sodelavci
ter mladi prostovoljci skrbi-
jo, da se v Rajariji vedno do-
gaja kaj zanimivega. Tako
so prve praznične decembr-

ski dni izkoristili tudi za pri-
reditev, ki so jo poimenovali
Otroci otrokom. "Ideja pro-
jekta je, da otroci igračo, ki
je lepo ohranjena in se z njo
ne igrajo več, podarijo svo-
jim vrstnikom, hkrati pa si
lahko izberejo "novo" izmed
igrač, ki so jo podarili drugi
otroci. Cilj, ki ga želimo do-
seči, je pokazati, da živimo 
v svetu vedno večje soodvis-
nosti, kjer nobeno od naših
dejanj ni brez vpliva. Na
drugi strani želimo pri otro-
cih negovati čut za huma-
nost, saj bomo ostanek igrač
podarili Centru za socialno
delo, kjer so zagotovili, 
da bodo prišle v prave roke,"
je ob prireditvi povedala
Katja Sodnik.

Naj živi otroška domišljija
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MILČI
PVC OKNA IN VRATA, 
Škofja Loka, Trata 34
Proizvodnja: 041 223 595
Razstavni salon: 040 932 640
milan.dolinsek@siol.net Srečno 2010

26. in 27. dec.
ob 16.30 in 18.30 

Žive jaslice

www.tourism-kranj.si

Odprto mesto

Obišèite stari Kranj s posebno ponudbo v èasu prireditev.

Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši in prodajnih mestih Eventim.

 

Info: Kranjska hiša, Glavni trg 2, tel: 04-2380-450, e: tic@tourism-kranj.si 

Razstava jaslic 
od 18. dec. do 6. jan

Suzana P. Kovačič

Kranj - Zimska plesno gleda-
liška pravljica Dedkova očala,
ki je avtorsko delo koreografi-
nje Saše Lončar, je bila pre-
mierno predstavljena 11. de-
cembra. Prisrčen nastop
malo manjših in malo večjih
otrok se je dotaknil sleherne-
ga obiskovalca polne dvorane
Prešernovega gledališča.
Zgodba skozi sodoben plesni
gib - najmlajši, ki štejejo ko-
maj nekaj pomladi, so osvoji-
li prve plesne korake - pripo-
veduje o potepanju po izmiš-
ljenih deželah z izmišljenimi
liki, ki so se rodili v naviha-
nih glavah plesnih ustvarjal-
cev iz Kulturnega društva
Qulenium. Zgodba se plete:
dedek sedi v starem gugalni-
ku, v njegovem naročju sedi
deklica z radovednim pogle-
dom in se trudi ujeti prav
vsako njegovo besedo. Vse
bolj se deklici dozdeva, da
dedkova zgodba nima ne
repa ne glave, pa še očala je

izgubil ... Deklica Julija za-
čne iskati dedkova očala in
odpotuje v svet nagajivih
škratov Skokobrančkov, spo-
zna zanimiv svet Travoprejk,
nevarne sence jo spremljajo
v podzemlju in od daleč opa-
zuje ples Vilinske miline. Ju-
liji nazadnje vendarle uspe
najti dedkova očala.
Glasbo za predstavo sta na-
pisala Drejc Pogačnik in De-

jan Osterman, kostumogra-
fija je delo Tine Pavlin, ded-
ka je zaigral Jan Rozman,
kot deklica Julija se je iz-
jemno izkazala Julija Vrtar.
Zaplesale so plesne skupine
Qars, Skokolinke, Migetal-
karji, Kristalčki, Ledemit in
Axis. Projekt sta omogočili
Mestna občina Kranj in
Osnovna šola Simona Jenka
Kranj. 

Zimska plesna pravljica
Dedek je izgubil očala, zato ne more brati. Deklica Julija začne iskati 
dedkova očala in odpotuje v svet nagajivih škratov in travoprejk, ki so ga
premierno ustvarili mladi plesalci Kulturnega društva Qulenium. 
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Največje stanovanjsko podjetje na Gorenjskem vam nudi 
zanesljivo in strokovno upravljanje večstanovanjskih stavb in 
poslovnih prostorov ter ugodno posredovanje nepremičnin.

Vsem našim strankam želimo vesele božične in novoletne 
praznike!

   Srečno 2010!

Domplan d.d.,  Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04/20 68 700, F 04/20 68 701, I www.domplan.si, E domplan@domplan.si
Delovni čas: ponedeljek: 10:00-14:00, sreda: 13:00-16:00, petek: 10:00-11:30
 

Izvedba celovitih geodetskih storitev po ugodnih cenah:
geodetski načrti, evidentiranje zemljišča pod stavbo, ureditev meje (dela meje), 
vpis stavbe in dela stavbe v kataster stavb,
izravnava meje, zakoličbe objektov, komunalnih vodov, cest,
parcelacije (delitev, združitev) - označitev meje v naravi,
evidentiranje zemljišča pod stavbo, komasacije stavbnih zemljišč,
sprememba bonitete zemljišča
Pokličite nas na tel. 031/695 484 ali se oglasite na sedežu podjetja!

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04/20 68 700, F 04/20 68 701, I www.domplan.si, E domplan@domplan.si 
PE Nepremičnine  Škofja loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka,  T 04/51 16 831, 
F 04/51 10 835, 
PE Nepremičnine Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič,  T 04/53 25 840, F 04/53 25 843 
Delovni čas: ponedeljek: 10:00-14:00, sreda: 13:00-16:00, petek: 10:00-11:30
 

Ko se prižgejo praznične luči,
sredi bele mrzle zime,

prijateljstvo ogreje nam dlani
in naj ta ŽELJA vzpne se iz naših src v višine:

”Stanovalci in delavci Doma upokojencev Kranj
Vam v letu 2010 želimo polno drobnih radosti,

zdravih, srečnih in uspešnih dni.”
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PODARITE DARILNI BON ZA ČLANARINO
in obdarovancu odprite vrata do neprecenljivega bogastva: do
sproščenega leposlovnega branja, strokovnega in poljudnega
znanja, do filmske in glasbene zbirke ... skratka do vsega, kar
s knjižnično zbirko in storitvami svojim članom ponuja Osrednja
knjižnica Kranj. Kupite ga lahko v vseh enotah knjižnice.

www.kr.sik.si, tel. 04/2013 566

Bi radi ob koncu leta, morda za rojstni dan ali god, podarili
partnerju, prijateljici, študentu, sodelavki, upokojenim staršem,
babici ... kaj zares posebnega? Tule je odgovor:

Suzana P. Kovačič

Kranj - V skladišču Območ-
nega združenja Rdečega kri-
ža (OZ RK) Kranj je bilo sre-
di prazničnega decembra do-
volj hrane za socialno ogrože-
ne. "Letos smo s hrano in hi-
gienskimi pripomočki poma-
gali 720 prosilcem pomoči
(lani 540), večinoma druži-
nam, kar pomeni, da je po-
moč dobivalo približno 1800
oseb. V letu 2009 smo razde-
lili 2653 prehrambenih pake-
tov, 1304 zavitkov pralnega
praška, 670 kompletov higi-
enskih potrebščin, 2,5 toni
krompirja, 500 kilogramov
jabolk, 10 tisoč kilogramov
hrane donatorjev, šolske po-
trebščine za 250 učencev in
36 tisoč kilogramov interven-
cijskih zalog (mleko, sladkor,
moka, testenine, polenta).
Oddali smo tudi 6462 kilo-
gramov oblačil za 1304 ose-
be. V zalogi imamo še 789
prehrambenih paketov in
pralnega praška, če prištejem
akcije pomoči na osnovnih
šolah, bo hrane dovolj še za
januar, potem pa računamo
na nove dobave intervencij-
skih zalog," je povedala Mil-
ka Miklavčič, sekretarka OZ
RK Kranj. 
Ob koncu leta so akcije po-
moči organizirale tudi neka-
tere osnovne šole (OŠ). Vod-
ja Podružnične šole Kokrica

Dijana Korošec je povedala:
"Imeli smo novoletni bazar,
vstopnica za prireditev je
bila sladkarija ali šolska po-
trebščina, zbrano smo pre-
dali OZ RK Kranj". OŠ Stra-
žišče je zbrala približno dve-
sto kilogramov hrane, kot je
povedal ravnatelj Pavel Sreč-
nik: "Vsako leto organizira-
mo akcijo pomoči, letos smo
presodili, da ljudje v stiski še
najbolj potrebujejo hrano."
Zelo uspešno so organizirali
akcijo tudi v OŠ Simona Jen-

ka Kranj, poleg matične šole
so sodelovale tudi vse njene
podružnice Goriče, Trste-
nik, Center in Primskovo
(šolska skupnost, vodstvo
šole in krožek Rdečega kri-
ža). Ena od koordinatork
projekta Irena Hudobivnik
je povedala: "Najprej smo
zbirali šolske potrebščine,
zatem smo zbirali hrano.
Veseli smo odziva učencev
in delavcev šole, saj smo
zbrali kar 1200 kilogramov
hrane. Do božično-novolet-

nih počitnic zbiramo še
zimska oblačila in obutev ter
posteljnino, ker tega trenut-
no najbolj primanjkuje. Vso
hrano in 400 kilogramov
oblačil pa smo že predali OZ
RK Kranj."
"Vsem donatorjem se iskre-
no zahvaljujemo za vse po-
darjene izdelke in si želimo,
da nam bodo prisluhnili tudi
v letu 2010," pa je Milka Mi-
klavčič sklenila leto solidar-
nosti do tistih, ki so se znašli
v stiski ... 

Bilo je tudi leto solidarnosti
Območno združenje Rdečega križa Kranj in kranjske osnovne šole so organizirali odmevne akcije 
zbiranja hrane, šolskih potrebščin in oblačil. 

Hrano za socialno ogrožene družine lahko v tem letu posamezniki darujete še v ponedeljek,
28. decembra, od 14.30 do 16.30 v skladišču Rdečega križa Kranj, v katerem dela skupaj
šest prostovoljcev. 

Zamujajo z dostavo zabojnikov za smeti
Stanovalka iz Stražišča je opozorila, da je že pred časom
naročila zabojnik za smeti, a jim ga Komunala Kranj še
vedno ni dostavila. Predstavnica za stike z javnostmi pri
Komunali Kranj Klara Škrabec je pojasnila: "V zadnjih me-
secih se je veliko ljudi odločilo za zamenjavo zabojnikov
za mešane odpadke. Zaradi težav pri dobavi žal naročil ne
moremo izpolniti tako hitro, kot bi si želeli. V Kranju in
okolici je skupaj približno tristo naročil za najem oziroma
nakup zabojnikov in pričakujemo, da jih bomo dostavili do
konca leta. Konkretno v Stražišču smo jih prejšnji teden
dvajset že dostavili." S. K. 

Suzana P. Kovačič

Kranj - Stanovalec Zoisove
ulice v Kranju (naslov je v
uredništvu) je bil neprijet-
no presenečen, ko je videl,
da mora za oktober plačati
kar 34,30 evra za vodo,
pred tem pa je na mesec
plačeval le nekaj evrov.
Samo omrežnina, ki je
nova postavka in obvezna
in ni odvisna od količine
porabljene vode, na njegovi
položnici znese 31,15 evra.
Ostali trije evri gredo na ra-
čun števnine, nekaj centov
pa znesejo še vodarina, od-
vajanje in čiščenje odpadne
vode. 
Predstavnica za stike z jav-
nostmi pri Komunali Kranj
Klara Škrabec pojasnjuje:
"Pri obračunu storitve
oskrbe s pitno vodo, odva-
janja in čiščenja smo s sep-
tembrom uvedli nove po-

stavke omrežnine (omrež-
nina voda, omrežnina od-
vajanja in omrežnina čiš-
čenje). Obračunavajo se
glede na zmogljivost pri-
ključkov, določenih z moč-
jo vodomera, tako kot se
obračuna na primer števni-
na. Količina porabljene
vode na postavke omrež-
nin ne vpliva. Višina
omrežnine glede na di-
menzijo vodomera je bila
oblikovana skladno s Pra-
vilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb var-
stva okolja in sprejeta s
strani Sveta Mestne občine
Kranj." 
Če so komu postavke na
položnici še vedno nejasne,
jih bodo podrobno razložili
na sedežu Komunale Kranj
v sobi osemnajst, je še do-
dala Škrabčeva. 

Voda z nekaj evrov 
na dobrih trideset
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Kultura

Društvo upokojencev Kranj
Tomšičeva 4, 4000 Kranj

Leto hitro mine, 
Življenje naše piše nam spomine ... 

Želimo vam popestriti vaše življenje, 
zato se nam pridružite!

Dobrodošli v našem društvu v starem mestnem jedru v
mestu Kranj vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 15.
ure. Ob sobotah od 8. do 13. ure ter ob nedeljah in na dan
prireditev od 8. do 13. ure in popoldne od 15. do 22. ure, ko
lahko zaplešete ob prijetni glasbi. 

Poleg tega vas vabimo, da se pridružite našim številnim de-
javnostim. V društvenem biltenu Informacije so vse de-
javnosti DU Kranj in vse dogajanje za tekoče leto podrob-
no opisane, zato pridite, ne bo vam žal. 

Imamo se fajn. Za nas pomeni veliko tudi druženje s pri-
jatelji, bivšimi kolegi in radi spoznavamo nove obraze.
Vsem članom DUK in vsem upokojencem MOK želimo

SREČNO V NOVEM LETU 2010.
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Mladi glasbeniki za božič 

Minuli teden so se v Avli Mestne občine Kranj v bogatem
sporedu predstavili predvsem učenci nižjih razredov. Slišali
smo tako solistične nastope kot nastope komornih sestavov
in skupin učencev posameznih glasbil, od skladbic, ki jih
otroci igrajo v drugem in tretjem razredu, do Avsenikovih
pesmi v izvedbi dekliškega pevskega kvarteta, znanih božič-
nih pesmi kvinteta harmonik in simpatične Božične fantazi-
je, ki jo je zaigralo sedem učencev violine ter ob zaključku
znanih melodij skoraj petnajstčlanskega šolskega orkestra
flavt. V petek se je z Velikim božičnim koncertom na Brdu z
nastopom šolskega simfoničnega orkestra, pihalnega orkes-
tra, zbora in solistov zaključilo tudi celoletno praznovanje
100-letnice Glasbene šole. I. K. 

V Creinativi razstavlja Mašukov

V Galeriji Kulturnega zavoda Creinativa v teh prednovoletnih
dneh razstavlja akademski slikar Nikolaj Mašukov, po rodu
iz Rusije, že dolga leta pa živi in ustvarja v Ljubnem. Pred-
stavlja se s slikami, katerih središčna tema je akt, ustvaril pa
jih je predvsem v zadnjem času. I. K., foto: Iztok Zupan

Urša Uršič, učenka 5. razreda saksofona, se je ob klavirski
spremljavi Petre Mohorčič predstavila s skladbo Chanson
et Passepied. I Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Bolj poredko se mi zgodi, da
preprosto ne vem, kaj naj
napišem, kako naj pravza-
prav opišem Veliki božični
koncert Gimnazije Kranj, ki
se je tokrat prvič v svoji se-
demletni zgodovini zgodil v
Gallusovi dvorani Cankarje-
vega doma. Pred polnim av-
ditorijem najmanj 1500 po-
slušalcev, učiteljev, dijakov,
staršev, predvsem pa vseh
zvestih spremljevalcev kon-
certov Gimnazije Kranj, ki
jih je vsako leto več. Naj naj-
prej zapišem, kako popolno
je izzvenel veliki Ravelov Bo-
lero, kako ognjevito so bile
zaigrane suite iz znamenite
opere Carmen, kako drugač-
no, natančno in sproščeno
hkrati so gimnazijke zapele
skladbo Las Amarillas, kako
navdušujoče je bilo posluša-
ti pevske solistke v skladbah,
kot sta El dia que me quieras
in Eres tu, kako mojstrsko
na svoje inštrumente igrajo
gostujoči solisti, violinista
Matjaž Bogataj in Oksana
Pečeny, kitarist Ravi Shre-
sta, vsi nosilci solističnih
točk znotraj orkestralnih
skladb ... Naj preprosto za-
čnem z veliko ekipo, ki z vso
prizadevnostjo in srčnostjo
že sedem let pripravlja gim-
nazijske koncerte, z odlič-
nim dirigentom orkestra

Nejcem Bečanom, zboro-
vodjema obeh zborov Pri-
možem Kerštanjem in Bar-
baro Kušar, in v prvi vrsti
profesorjem Primožem Zev-
nikom, glasbenim navdu-
šencem, ki si je pred leti vse-
ga skupaj izmislil?
Bolero. Potiho, sliši se le rit-
mično bobnanje mladega
bobnarja, ki skoraj deset mi-
nut brez najmanjšega po-
pustka drži ritem celotnemu
orkestru. Piccicato godalcev,
najprej viol, nato violončel,
kasneje violin, ob tem pa se
v orkestralno sliko počasi iz-
risujejo posamezni inštru-
menti, oboa, flavta, klarinet
... V gimnazijski izvedbi?
Da, v izvedbi 70-članskega
orkestra, v katerem četrtini
stalnim zunanjim članom

(večinoma nekdanjim gim-
nazijcem, zdaj študentom
glasbenih akademij) vsesko-
zi polno podporo držijo mla-
di glasbeniki, dijaki kranj-
ske gimnazije. Nežen in ob-
čuten preludij prve suite
opere Carmen vse do špan-
sko temperamentnih eks-
plozij v znanih melodijah
četrte in pete suite Habane-
ra in Les Toreadors ... v sklad-
bi Concierto de Aranjuez ki-
tarsko mojstrstvo Ravija
Shreste, nekoč dijaka gim-
nazije, zdaj pa profesorja v
Barceloni ... izjemen Špan-
ski cappriccio Nikolaja Rim-
skega-Korsakova ob koncu
... Bom nehal. Tega, kar smo
slišali, videli in čutili na Ve-
likem božičnem koncertu
Gimnazije Kranj, ni mogoče

brati. Treba je preprosto biti
tam.
Če smo pred dnevi, ko so šle
v prodajo vstopnice in jih je
brez velikega oglaševanja v
petih dneh zmanjkalo, upali
razmišljati, če so gimnazij-
ski zbori in orkester že tako
veliki ali pa Kranj postaja
premajhen za njih, po to-
kratnem božičnem koncertu
nič več ne bo tako, kot je
bilo. Glasbeniki kranjske
gimnazije so osvojili ljub-
ljanski Cankarjev dom. Se
bodo še kdaj vrnili v gimna-
zijsko telovadnico? Ko se je
koncert v dodatku zaključe-
val z znamenito E viva
Espagna, smo si skladbo za-
gotovo prav vsi prevajali z:
Naj živijo koncerti Gimnazi-
je Kranj. 

Vsa Gallusova na nogah
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani je prejšnji četrtek pokala po šivih. Kranjska 
invazija v največjo slovensko koncertno dvorano se je po dveh urah španskega glasbenega 
temperamenta v izvedbi Revijskega orkestra, Dekliškega pevskega zbora in Fantovske vokalne
skupine Gimnazije Kranj končala s stoječimi ovacijami in glasnim aplavzom 1500 parov rok.

Saj gre samo za Revijski orkester in združene zbore Gimnazije Kranj v razprodani veliki
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Samo? 

Violinista Matjaž Bogataj in Oksana Pečeny, sicer gostujoča
člana gimnazijskega Revijskega orkestra, sta kot solista za
poslušalce podoživela vse eksplozije skladbe Navarra. 

Eres tu s pevsko solistko Tajdo Jovanovič je bil eden od 
kamenčkov čudovitega gimnazijskega glasbenega mozaika. 
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Zavoda za
šport Kranj, Zavod za šport Kranj (v nadaljevanju: zavod) objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor najboljših športnic, športnikov, športnih ekip
ter športnih delavk in delavcev v Mestni občini Kranj v

letu 2009 (v nadaljevanju razpis)

Predlogi za priznanja morajo biti na obrazcih iz razpisne doku-
mentacije, v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je nave-
den naziv izvajalca in napis: Priznanja najboljših športnikov
2009, poslani priporočeno na naslov: Zavod za šport Kranj,
Partizanska 37, 4000 Kranj. Rok za oddajo predlogov je 15.
januar 2010. Javni razpis vključuje obdobje od 1. januarja
2009 do 31. decembra 2009. Na razpisu lahko s svojimi
predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni ob-
čini Kranj. Pravilnik, javni razpis in obrazec lahko preberete na
spletni strani: www.kranj.si - pod dokumenti - razpisi v letu
2009 in www.zsport-kranj.si. Informacije: Zavod za šport
Kranj, tel. 201 44 20. Komisija za priznanja

V SKB smo letos sredstva za novoletna darila in sprejeme namenili izvedbi 
dobrodelnega koncerta Rdečega križa.
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vas tudi v novem letu vabimo v 
poslovalnice SKB na Gorenjskem. Seznam poslovalnic najdete na www.skb.si.

Vse najlepše v letu 2010.

Lepe želje osrečujejo. 
Dobra dejanja še bolj.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55 
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Vabilo mladim skakalcem in skakalkam 
V skakalnem centru na Gorenji Savi in Bauhenku te dni že
pripravljajo skakalnice za zimo, hkrati pa pri SK Triglavu
vpisujejo tudi v šolo smučarskih skokov. Vabijo zlasti dekleta
in fante od prvega do četrtega razreda, vpis pa je v klubskih
prostorih na Gorenji Savi. Prav tako se otroci za šolo
smučarskih skokov lahko prijavijo po kranjskih osnovnih šo-
lah ali po telefonu 041/857 486 (Finžgar). Ob vpisu bodo
izvedeli tudi, kdaj se tečaj začne. Vse, kar rabijo, je oprema za
alpsko smučanje, saj tisti, ki uspešno opravijo tečaj in se nato
vpišejo v klub, tam dobijo brezplačno skakalno opremo. V. S.

Maja Bertoncelj

Besnica - "Taktično sem v
vseh tekih tekla dobro. Doslej
sem velikokrat imela kar pre-
cej smole, a iz napak se vedno
kaj naučim in tokrat sem vse
znala obrniti v svojo korist.
Že pred startom sem vedela,
da sem sposobna vrhunske
uvrstitve. V zaključku final-
nega nastopa nisem prišla na
pravi korak in v zadnjem me-
tru izgubila še lepšo uvrstitev,
a biti prvič na odru za zmago-
valce je fantastično," je po
tretjem mestu na sprintu v
prosti tekmi v Düsseldorfu
povedala smučarska tekačica
Vesna Fabjan.
To so bile njene prve stop-
ničke na tekmah svetovnega
pokala, ki si jih je naglas že-
lela že v pretekli sezoni. Os-

vojila jih je 5. decembra.
"Letošnje Miklavževo darilo
je bilo najlepše doslej. Naj-
prej stopničke, po vrnitvi iz
Nemčije so me domači in
prijatelji razveselili in prese-
netili s sprejemom, Miklavž
pa mi je darilo pustil tudi
doma," je dejala Besničan-
ka, ki je v pripravah na letoš-
njo sezono naredila še korak
naprej, kar se pozna tudi na
tekmah. Škoda le, da bo na
olimpijskih igrah sprint v
klasični tehniki. "V klasič-
nem sprintu mi še malo
manjka do takšnih rezulta-
tov, kot jih dosegam v pro-
stem slogu, tako da me čaka
še kar precej dela. Potrebno
bo izpustiti tudi kakšno tek-
mo in si vzeti čas za dober
trening," razmišlja 24-letna
članica TSK Merkur Kranj. 

Najlepše 
Miklavževo darilo

Vesna Fabjan s skulpturo I Foto: Črt Slavec

Vilma Stanovnik

Kranj - Ekipa hokejistov
kranjskega Triglava je po
osemnajstih krogih letoš-
njega razširjenega državne-
ga prvenstva, v katerem na-
stopa deset ekip iz Sloveni-
je, Hrvaške, Srbije in Avstri-
je, zanesljivo na prvem me-
stu. Fantje so si v osemnaj-
stih tekmah priborili 45
točk, to pa je sedem več kot
drugouvrščena ekipa Stav-
barja Maribora in osem več
kot ekipa Jesenic mladi. Na
lestvici z večjim zaostankom
sledijo še ekipe Partizana,
HK Olimpije, Bleda, Med-
veščaka, Slavije, Gradca in
Mladosti. Triglavani, ki jih
vodita glavni trener Gorazd
Drinovec in njegov pomoč-
nik Edo Hafner, so z izku-
pičkom dosedanjega tekmo-
vanja zadovoljni, zavedajo
pa se, da jih največji izziv in
najtežje tekme sezone za
uvrstitev med štiri najboljše
slovenske hokejske ekipe še
čakajo. 
"Zaenkrat nam gre vse po
načrtu in res je lepo videti
lestvico z imenom Triglav
na prvem mestu. Seveda pr-
venstva še zdaleč ni konec,
na vsak način pa se bomo
potrudili, da bomo prvi osta-
li tudi ob koncu rednega
dela. Tako bomo v končnici
dobili lažje nasprotnike,"
pravi kapetan Triglavanov
Domen Jemec, ki je prepri-
čan, da je za zmagovito
vzdušje na igrišču potrebno
tudi prijateljstvo v garderobi
in zunaj hokejske dvorane.
"Fantje se med seboj dobro
razumemo, v garderobi je
odlična atmosfera, poleg
tega smo vsi prijatelji med
seboj. Poleg tega je po-
membno, da je v ekipi velika
konkurenca, saj se nas vseh
dvaindvajset igralcev bori za
petnajst mest v ekipi. Zato
se tudi na treningih zelo tru-

dimo," dodaja 23-letni Do-
men Jemec, ki je klub mla-
dosti med starejšimi člani
ekipe.

Prav tako je mlad, a že izku-
šen Anže Ahačič, ki skupaj
z mlajšim bratom Mihom
vztrajno trese mreže na-

sprotnikov. "Že na začetku
sezone smo vedeli, da bo
Maribor naš največji kon-
kurent. Zdaj smo jih dva-
krat zanesljivo premagali in
zato tudi takšna prednost
na lestvici. Mislim pa, da je
največja moč našega moš-
tva res pravi ekipni duh, ve-
lika želja po dokazovanju.
Vsi si želimo, da po svojih
močeh kar najbolje zasto-
pamo svoj klub oziroma
dres, ki ga nosimo. To pa je
v športu tudi zelo pomemb-
no," pravi Anže Ahačič, ki
tako kot vsi drugi uživa, ko
se napolnijo tudi tribune
kranjske ledene dvorane na
Zlatem polju. Tja ste ljubi-
telji hokeja spet vabljeni po
novem letu, ko se obeta ne-
kaj zanimivih obračunov:
najprej 6. januarja z ekipo
Slavije, nato 13. januarja z
ekipo Bleda, 20. januarja z
ekipo Partizana in 30. janu-
arja derbi z ekipo Stavbarja
Maribor.

Novo leto bodo
pričakali na vrhu
Hokejisti kranjskega Triglava so v razširjenem državnem prvenstvu zanesljivo na prvem mestu, 
kar pet njihovih mladih upov pa je tudi članov slovenske mladinske državne reprezentance.

V naši mladi hokejski reprezentanci do 20 let igra kar pet mladih Triglavovih hokejistov:
Jan Markelj, Gašper Jordan, Aleš Trobec, Jan Berčič in Miha Mulej.

Kapetan Domen Jemec I Foto: Tina Dokl

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Študentska

AEROBIKA, BADMINTON, 
BAZEN, BOWLING, FITNES, KINO, 
FLY BOX, FOTOKOPIRANJE,GLEDALIŠCE, 
KICKBOKS, KI AIKIDO, KNJIŽNICA, MASAŽA, SAVNA,
ODBOJKA, SMUCANJE, SOLARIJ, SQUASH, 
TECAJI JEZIKOV, TENIS ...

Maja Kalan

Ob tej priložnosti je Univerza
v Ljubljani izdala tudi publi-
kacijo Ustanovitev Univerze v
Ljubljani v letu 1919, v kateri
opisuje začetek teženj po raz-
voju lastne univerze na Slo-
venskem. Te so se sicer pre-
bujale že v času pred razpa-
dom avstro-ogrske monarhi-
je, a pravo priložnost in raz-
mah dobile prav v letih 1918-
1919 z ugašanjem avstro-
ogrske uprave na slovenskem
ozemlju. Ključno vprašanje je
bilo, kje naj nadaljujejo šola-
nje slovenski študenti, ki so
študirali na avstrijskih uni-
verzah, s katerih so začeli od-
puščati tudi univerzitetne
učitelje slovenske narodnosti.
Devetdeset let nazaj, 23. julija
1919, je tako regent po moč-
nih prizadevanjih takrat usta-
novljene Vseučiliške komisi-
je podpisal Zakon o Univerzi
Kraljestva Srbov, Hrvatov in
Slovencev v Ljubljani. S tem
je formalno ustanovil prvo
slovensko univerzo, ki jo je
sestavljalo pet fakultet: filo-
zofska, pravna, teološka, teh-
niška in medicinska.
Po devetdesetih letih obstoja
je bilo zadnjih nekaj let ljub-
ljanske univerze zaznamova-
nih z drastično prenovo pro-
gramov - tako imenovano Bo-
lonjsko reformo. Čeprav so se

ključne spremembe zgodile
še v času prejšnje rektorice
dr. Andreje Kocijančič, je lev-
ji delež izboljšav padel na od
oktobra novega rektorja, dr.
Staneta Pejovnika. Ta je v in-
tervjuju za STA povedal, da je
glavni problem povezan z no-
tranjo organizacijo univerze.
"Ali mora biti taka reforma
enotno vodena in če je enotno
vodena, ali je rektorat tisti, ki
jo bo enotno vodil? Odgovor
ni preprost," pravi Pejovnik.
Rektorat bi moral biti po nje-
govo tisti, ki bo moral doseči
temeljni dogovor o številu
programov, ki jih lahko uni-
verza izvede. Doseči bi moral
tudi dogovor o tem, kako se
bo ohranila matičnost določe-
nih disciplin - temeljne nara-
voslovne vede na primer naj
bi bile po njegovo vodene z
enega mesta, z ene katedre. A
kot poudarja, ne ve, ali bi on
tak dogovor znal doseči ali ne,
zato delnega neuspeha na
tem področju ne šteje kot a
priori napako. "Zame je naj-
pomembnejše vprašanje,
kako naprej," je dejal rektor,
ki ga moti tudi financiranje
univerze. "Univerza je v tem
trenutku popolnoma ne-
ustrezno financirana, kar do-
kazuje en sam podatek: več
kot 80 odstotkov sredstev, ki
jih dobimo od države, porabi-
mo za plače, ki so določene z

zakonom o plačah javnih
uslužbencev," meni. Zaradi
tega je neprimerno financira-
na izvedba študijskega proce-
sa, posebej na tehniških in na-
ravoslovnih fakultetah. Vse to
je po Pejovnikovo posledica
neustrezne visokošolske poli-
tike iz preteklih let, saj so za-
sebne univerze posegle v de-
nar, ki je bil prej namenjen
državnim, celotna proračun-
ska sredstva pa ostajajo enaka.
"Denar se je enostavno jemal
državnim univerzam in tukaj
sta ceno za razvoj visokošol-
skega sistema plačali dve uni-
verzi," o pomanjkanju sred-
stev ljubljanske in mariborske
univerze nadaljuje rektor. 
Tudi minister za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo
Gregor Golobič, meni, da je
dediščina na področju visoko-

šolske in znanstvene infra-
strukture slaba zaradi odloči-
tev prejšnjih vlad, ki so za to-
vrstne projekte namenile le
majhen delež sredstev Evrop-
ske unije. Pri tem je pred ča-
som dejal, da se bo ministr-
stvo lotilo intenzivnega lobira-
nja na vladi, da se izvede "pre-
tres porabe še neporabljenih
sredstev EU in se jih razpore-
di na področja, ki so bolj v
skladu z nacionalnimi razvoj-
nimi programi, kar visokošol-
ska in znanstvena infrastruk-
tura nedvomno je". Med večje
investicije na Univerzi v Ljub-
ljani sicer štejejo projekt nove
Politehnike, ki zajema novo-
gradnje fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo ter za
fakulteto za računalništvo in
informatiko ter prenovo
umetniških akademij.

Še deset let, pa jih bo sto
V začetku meseca je najstarejša in hkrati največja slovenska univerza s slavnostno sejo senata in
akademijo praznovala 90. obletnico obstoja. 

Nace Fock

Od vrnitve Napoleona Bona-
parta (tedaj že Napoleona I.) z
Elbe v Francijo pa do poraza
pri Waterlooju sicer ni minilo
pregovornih sto dni, jih bo pa
kmalu toliko preteklo od dne,
ko so vse univerze na Sloven-
skem morale začeti z izvaja-
njem visokošolskih študijskih
programov v skladu z bolonj-
sko reformo. Vsakršne defini-
tivne (ob)sodbe bi bile na tej
točki preuranjene, gre pa pri-
sluhniti ugotovitvam, konsta-
tacijam, skromnim mnenjem
in objektivnim pogledom ti-
stih, ki s(m)o se, vsaj kar zade-
va dodiplomski študij, izogni-
li tej prekuciji.
Precej presenetljivo pri tej
spremembi je, da še nikoli in
nikdar ni bilo slišati pozitivne-
ga mnenja bodisi pedagoških
delavcev bodisi študentov o
nastali situaciji. Že nekajletna
procedura, ki je terjala ogrom-
no časa, denarja ter energije
in na račun katere je zaradi
preobremenjenosti aparata, v
prvi vrsti namenjenega razis-
kovalnemu ter pedagoškemu,
ne pa tudi logističnemu in bi-
rokratskemu delu, trpel sam
pedagoški proces, se še zdaleč
ni zaključila, saj so - konstant-
na praksa v Sloveniji, naj gre

za šolstvo, visoko šolstvo ali
gospodarstvo, še najraje pa za
gradnjo cest ter avtocestnih
predorov (sic!) - ves čas po-
trebne korekcije, milo rečeno.
Prve pridejo na vrsto na veliki
večini fakultet, ki so z izvaja-
njem začele šele letos, saj dru-
gostopenjskih programov še
niso dokončno spisali. Ker jih
bodo prilagajali sproti (kar je v
redu, čeprav mestoma nekoli-
ko neodgovorno do študen-
tov, ki so potemtakem kupo-
vali mačka v žaklju). Ali, mi-
zerno in po slovensko omeje-
no, a čisto realno, trenutni po-
stavitvi kadra, ki si bo, kar gre
v danih okoliščinah konec
koncev celo razumeti, zagoto-
vil svoje stolčke in optimalno
obremenitev. 
Naslednjih se bodo verjetno
lotili kar vsi po spisku - ko
bodo ugriznili v kislo jabolko
skrajšanja študija. Trenutno
velja (pa ne bo več dolgo, pra-
vijo), da so študentje upraviče-
ni do leta absolventskega sta-
ža po prvi tako kot po drugi
bolonjski stopnji, kar skupaj
nanese sedem let rednega do-
diplomskega študija; brez po-
navljanja, pavziranja, izme-
njav in podobnega, kar se tudi
da vkomponirati v t. i. konti-
nuirani študij. Kakor hitro
bodo to pravico poskušali uki-

niti, se lahko nadejajo prote-
stov s strani študentov. In zo-
pet smo v začaranem krogu
interesov ter kontradikcije ra-
zuma "pridnega" študenta in
študenta, ki bi rad čim dlje ob-
držal status (ker ima z delom
prek napotnice višji dohodek,
kot bi ga imel ob redni zapo-
slitvi, če bi do slednje kljub
univerzitetni diplomi sploh
lahko prišel), če ne drugače s
fiktivnim vpisom na višjo ali
poklicno šolo v tem ali onem
odročnem kraju, kamor bi šel
na dan vpisa taborit ob enih
zjutraj.
Prehodnost med programi,
paradni konj bolonijade, se v
teoriji tudi lepše sliši kot v res-
ničnosti. Idealizirana podoba
je omejena, če že s čisto
osnovnimi znanji ne, vsaj z
določenim številom diferenci-
alnih izpitov, tako ali drugače
pridobljenih kreditnih točk in
morebitnih lukenj, ki jih je v
kontinuiranem procesu izob-
raževanja zaobšel "matični"
študijski program. Konkretno
Fakulteta za družbene vede je
namesto "tri plus dva" uvedla
svojo lastno bolonjsko verzijo
"štiri plus ena", kar še dodat-
no zaplete proces tako zelo že-
lenega prehajanja, ki je verjet-
no glede na precejšnje število
programov in same vsebine

študija več kot smiselno za di-
plomante.
Da pa ne bi le grajali, je po-
trebno povedati, da ima refor-
ma tudi pozitivne plati - če le-
te odtehtajo, naj se odloči vsak
"prizadeti" zase. Obvezno
opravljanje vseh izpitov v let-
niku bo verjetno pripomoglo
k sprotnemu delu, večje števi-
lo izpitov (vsaj ponekod) z
manjšim obsegom snovi pa
bo po zaključenih celotah
omogočalo večjo sistematič-
nost. Trenutna vzdihovanja
vse povprek bodo mogoče za-
menjali pomisleki, da morda
pa le ni tako slabo, za nas, ki
še študiramo "po starem", pa
je v prihodnosti relevanten
edinole podiplomski, torej
doktorski študij po bolonjsko.
Po stotih dneh logističnih te-
žav na določenih fakultetah,
dvojne birokracije, provizorič-
nih rešitev, sestankovanj na
"najvišji ravni", študentskih
skeps in shizofrenega beganja
profesorjev med DA-bolon-
jskimi ter NE-bolonjskimi
predmeti lahko zunanji opa-
zovalci, zadnji študentje pro-
grama "še iz tistih časov", re-
čemo samo, da bi bilo bolje,
če bi bili Slovenci s svojimi
težnjami po Bologni in bo-
lonjskem ostali zgolj pri - špa-
getih po bolonjsko.

Bolonjinih sto dni

Igrače za otroke s Pediatrične klinike 
Ko boste danes pojedli božično večerjo in morda skočili na
bolj zgodnjo verzijo polnočnice, se lahko odpravite v Klubar.
Od 23. ure dalje bo namreč potekalo božično Četrtkanje -
Študent podari mi. Na večeru bo Klub študentov Kranj zbi-
ral stare in nove igrače za bolne otroke. Pediatrična klinika
je KŠK zaprosila, naj študenti ne zbirajo plišastih igrač, ker
so stroški dezinfekcije previsoki. Vse drugo (knjige, kocke,
avtomobilčke, družabne igre ...) pa bodo z veseljem sprejeli,
pravijo. Zato danes čim prej na Četrtkanje z igračo v roki, saj
se boste lahko zabavali do 4. ure zjutraj.

Potopisni večeri - s KŠK-jem po svetu
Doslej izjemno dobro obiskani in priljubljeni potopisni
večeri pod okriljem kulturnega resorja Kluba študentov
Kranj se nadaljujejo tudi v letu 2010. Ob nedeljskih večerih
se bomo v lokalu KluBar še naprej prepuščali znanim in
manj znanim popotnikom, ki nas bodo s prečudovitimi fo-
tografijami ter spretno izbranimi besedami popeljali po za-
nimivih, slikovitih, nam bližnjih in oddaljenih krajih sveta.
Ob izvrstni videoprojekciji in pijači ter v sproščenem ambi-
entu se bomo podali po stopinjah svetovnih popotnikov, ki
z veseljem prihajajo delit svoje izkušnje. Zadnjo nedeljo
starega leta, 27. decembra, bomo odšli štopat po Avstraliji,
prvo potopisno predavanje v novem letu, 3. januarja, pa bo
namenjeno odkrivanju prezrtih lepot vroče južnoameriške
države Venezuele. V Burmo, na jugovzhod Azije, se bomo
podali 9. januarja, v prihodnjih terminih pa nas čaka še cela
vrsta atraktivnih destinacij. Vabljeni torej, da se nam na po-
tovanju okrog sveta pridružite vsako nedeljo ob 19.30 v
kavarni KluBar.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Križanka
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KRANJ:  Jezerska cesta 3, tel.: 201 34 81
Koroška cesta 26, tel.: 201 34 82

ŠKOFJA LOKA: Cankarjev trg 1, tel.: 201 34 85
JESENICE:  Cesta Cirila Tavčarja 6, tel.: 583 34 64

www.mesarstvo-cadez.si
E-pošta:cadez@mesarstvo-cadez.si

Za nagrajence smo pripravili lepe nagrade - bone za
nakupe v vseh naših poslovalnicah MESARSTVA ČADEŽ:

1. nagrada: bon v vrednosti 30 eur 
2. nagrada: bon v vrednosti 25 eur 
3. nagrada: bon v vrednosti 20 eur 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z

oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na

dopisnicah do srede, 6. januarja 2010, na Gorenjski glas,

Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Človek ne zna voščiti toliko želja, 

kot jih zmore uslišati življenje. 

Preproste stvari in majhne 

pozornosti delajo čudeže. 

Naj jih bo v letu 2010 čim več.

Mirne božične praznike in veliko zdravja v

novem letu vam želi 

Srečno 2010

10 % POPUST ZA UPOKOJENCE
Odslej lahko upokojenci vsak mesec zadnjega in prvega 

v mesecu uveljavljajo 10 % popust pri enkratnem nakupu
mesa in mesnih izdelkov v vrednosti nad 20 EUR. 
Za uveljavitev ugodnosti je potrebno ob nakupu na
vpogled predložiti potrdilo o statusu upokojenca oz.

odrezek o nakazilu pokojnine.

ZBIRANJE NALEPK MESARSTVA ČADEŽ
VAM PRINAŠA 10 % POPUST

Odslej pri nakupu v prodajalnah Mesarstva Čadež 
za vsakih dopolnjenih 10 EUR zbirate nalepke, 

ki vam prinesejo enkratni 10 % popust pri nakupu mesa
in mesnih izdelkov.
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Kristina Dželilović

Organizatorji praznovanja
60. obletnice Folklorne sku-
pine Sava Kranj, katerega
moto je bil "60 let - gremo
naprej", so slavnostni zaklju-
ček pripravili v Prešernovem
gledališču v Kranju. Koncept
slavnostnega koncerta ob 60-
letnici skupine je predstavljal
program, čigar namen je bil
prikazati povezanost med
starim (klasičnim) poustvar-
jalnim konceptom prikazova-
nja ljudskega izročila in no-
vim pristopom avtorske in-
terpretacije k temu. 
Program koncerta je bil raz-
deljen v štiri prizore po šir-
ših geografskih enotah. Na
oder so najprej stopili vete-
rani z glamočem (jugoslo-
vanskim plesom), sledila pa
jim je pevska Bela krajina,
ki so jo zaplesali in zapeli
aktivni plesalci. Jugoslovan-
ski ples baranja je kot inspi-
rativna točka napovedala po-
stavitev Goričke suite, kjer
se prepleta zgodba Madža-
rov na eni in Prekmurcev
na drugi strani. Za inspira-
tivno točko Čardaža, s kate-
rim so folklorniki leta 2008

nastopili tudi na Območ-
nem srečanju folklornih
skupin, je bil uporabljen ju-
goslovanski ples bunjevac.
Sledili so rezijanski plesi -
zaplesale so jih Dečve, pred-
stavnice pevske skupine, ki
je nastala prav pod okriljem
Folklorne skupine Sava.
Pevke so na pomoč pri ple-
su morale poklicati nekaj
nekdanjih pa tudi aktivnih
plesalcev. "Stu ledi" je po-

stavitev, pri kateri so bili pri-
kazani primorski plesi, za
veliki finale pa je bila pri-
pravljena prava poslastica -
odrska postavitev gorenj-
skih plesov, poimenovana
"Ta potrkan ples". Ker so
del nove podobe Folklorne
skupine Sava tudi novitete,
je bilo na odru prisotno tudi
ogledalo (projekcija), ki je
prikazovalo sliko iz kamer.
Avtor novih odrskih postavi-

tev, ki so bile prikazane na
koncertu, Tomaž Gantar je
bil z izvedbo koncerta izred-
no zadovoljen. Žal ob slav-
ju, zaradi bolezni, ni bilo
predsednika skupine Zvo-
neta Gantarja. "Bilo nam je
zelo hudo, ker ga ni bilo z
nami, vendar smo ga imeli
ves čas v mislih," je poveda-
la Tanja Kozjek, vodja pro-
jektne skupine, ki je skrbela
za proslavo jubileja. 

Koncert ob koncu
praznovanja
Vrhunec prireditev ob jubileju Folklorne skupine Sava je bil slavnostni koncert v Prešernovem gledališču.

Navdušili so tudi veterani: Janez z majoliko. I Foto: Gorazd Kavčič

Upokojenci Elektra Gorenjske so si z zanimanjem ogledali
tudi Sečoveljske soline. I Foto: Matija Kenda

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU JANUARJU ZA MC KRANJ PRIMSKOVO
Petek, 8. januarja, ob 17. uri 
Otroške delavnice - škrati so med nami

Sobota, 9. januarja, ob 10. uri
Zimska fešta - medaljoni Stroganov in kruhovi cmoki,
zabavni trio + otr. delavnica

Petek, 15. januarja, ob 17. uri
Otroške delavnice - škratkovi prijatelji

Sobota, 16. januarja, ob 10. uri
Otroška prireditev LUMPI
PALAČINKE + delavnica - otroci bodo v otroški delavni-
ci pekli Lumpi palačinke

Petek, 22. januarja, ob 17. uri
Otroške delavnice - škratkova kanglica

Sobota, 23. januarja, ob 10. uri
Kmečki dan - nastop harmonikarja v narodni noši, 
ajdovi žganci z ocvirki + otroška delavnica

Petek, 29. januarja, ob 17. uri
Otroška delavnica - škratkova mušnica

Sobota, 30. januarja, ob 10. uri
Animacijska predstava - snežakova zgodba
Otroci bodo izdelali snežaka iz papirja in vate ter se
naučili - povedati in prikazati zgodbico o snežaku

Vsako soboto od 9. do 14. ure:

EKOLOŠKA TRŽNICA

Ogledali so si Kozjansko
in Istro ter martinovali

Ugodni decembrski nakupi 
v Mercator hipermarketu Primskovo
Mercator hipermarket na Primskovem sestavlja živilski oddelek, za šolski program,
mesnica, toploteka, v njem pa se nahaja tudi ribarnica Delmar. Poleg kartice
zvestobe Mercator Pika, rednih akcij, dodatne ponudbe, vikend akcij, uživajmo zdra-
vo, akcije pet na dan, torkovih popustov, četrtkovega popusta za upokojence,
raznih popustov na blagovne skupine, za predpraznični čas pripravljajo posebne
ponudbe, ugodnosti in znižanja. 
Naj omenimo:
- božične zvezde so po 2,79 evra, 
- pri nakupu nad 30 evrov vam podarijo 25-odstotni popust za celodnevno
smučarsko vozovnico na smučiščih Rogla, Vogel, Krvavec in Cerkno,

- program zvestobe (ob nakupu nad deset evrov ena nalepka) zberi in izberi jedilni
pribor ZWILLING (s 70 - 85-odstotnim popustom),

- velika izbira tekstilnih izdelkov in igrač,
- prodajajo pa tudi vozovnice za polet z balonom (vozovnica za otroke 
55,90 evra, vozovnica za odrasle 89,90 evra)

Delovni čas: od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure, 
24. 12. od 8.00 do 19.00 ure, 25. 12. - ZAPRTO, 26. 12. od 8.00 do 13.00 ure, 27. 12. od 8.00 do 15.00 ure, 

31. 12. od 8.00 do 19.00 ure, 1. 1. - ZAPRTO, 2. 1. od 8.00 do 13.00 ure.

Se priporočamo za obisk in vam želimo 
vesele božične praznike in srečno 2010!

Vilma Stanovnik

Društvo upokojencev Elektra
Gorenjske je v zadnjih mese-
cih pripravilo tri zanimive iz-
lete za svoje člane. Najprej
so se septembra odpravili na
izlet na Kozjansko. Na poti
so si v Šempetru v Savinjski
dolini ogledali rimsko akro-
polo, nato pa so nadaljevali
pot v Olimje. Tam so si naj-
prej ogledali cerkev Mariji-
nega vnebovzetja, nato pa še
Pavlinsko lekarno. Obiskali
so še čokoladnico, kjer še
vedno izdelujejo čokolado po
starih receptih. Izlet so za-
ključili z ogledom romarske
cerkve sv. Matere božje in
nato še s obiskom kmečkega
turizma na Smoletovi gorici.
Oktobra jih je pot vodila v
slovensko Istro, najprej pa
so se ustavili na gradu So-
cerb. Obiskali so tudi Luko

Koper, ki so si jo temeljito
ogledali in izvedeli marsikaj
zanimivega o delovanju
Luke. Njihov naslednji cilj je
bil krajinski park Sečovelj-
ske soline, kot je povedal
predsednik Društva upoko-
jencev Elektra Gorenjske
Matija Kenda, pa so si ogle-
dali tudi ves tehnološki po-
stopek pridobivanja soli iz
morske vode. Izlet v Istro so
zaključili na kmečkem turiz-
mu v Bertokih. Novembrski
izlet so sicer organizirali v
neznano, seveda pa je bil po-
vezan z martinovanjem. Od-
peljali so se proti Štajerski in
si najprej ogledali hidroelek-
trarno Formin na Sp. Dravi.
Na Razkrižju so si nato ogle-
dali znameniti kovaški mu-
zej, prijetno druženje in
praznik sv. Martina pa so za-
ključili v prleški vasi Slam-
njak.



Zapeljiv in lahek zimski korak
Kaj je "in" in kaj "out" v prihajajoči zimi ni več skrivnost. Modni trendi napovedujejo asimetrijo, mehke,
žametne tkanine, poudarjena ramena, raztrgan videz, visoke pete in v barvah kraljevanje umirjenih pastelnih
barv. Alpina tudi z letošnjo jesensko-zimsko kolekcijo modne obutve ostaja zvesta udobju, naravnim materialom, kakovostni
izdelavi, funkcionalnosti in seveda svetovnim modnim trendom. Prepričani smo, da nova kolekcija prav nikogar ne bo pustila ravno-
dušnega.
Alpinino modno obutev odlikujejo predvsem odlični materiali. Mehko usnje v mat ali sijajnem videzu, usnje z živalskim vzorcem in
dodani tekstilni materiali različnih vzorcev so zagotovilo, da se boste v svojih novih čevljih počutili udobno in modno. Naši obliko-
valci so v novo kolekcijo vpeljali nove razsežnosti v obliki in kombinaciji materialov, tako da ponuja številne domiselne možnosti kom-
binacij z novimi kroji oblačil in torbic, ki so, vsaj pri ženskah, zveste spremljevalke. 
Letošnji "must have" ostajajo športni, udobni čevlji ter visoki škornji. Škornje preprosto mora imeti vsaka ženska, saj ponujajo nešte-
to kombinacij, prav vsaka od njih pa je lahko unikatna in dih jemajoča. Izbirate lahko med različnimi višinami pet, med visokimi in
oprijetimi ali nizkimi in bolj ohlapnimi modeli, med modeli z gubami, naborki in tekstilnimi dodatki. V jesensko-zimski kolekciji letos
prevladujejo polkrožne konice in široke opazne pete, ki zagotavljajo moden videz in udoben korak. Seveda pa imajo tudi letos
posebno mesto na policah gležnarji, ki ponujajo nove raznolike možnosti kombinacij.
In še namig: za bolj dramatičen in opazen videz to jesen in zimo posezite po temnih odtenkih. Črna, vsi odtenki rdeče in vijolična
bodo v kombinaciji z novimi materiali pričarali prav poseben videz. Bogata črna obleka z naborki in volančki ter obveznim steznikom
se odlično dopolnjuje s črnimi usnjenimi polškornji z elegantno visoko peto iz Alpinine nove jesensko-zimske kolekcije.

Otroške smuči
XT Team / TC45 / 70 ali 80 cm 
Sweety / TC45 / 70 ali 80 cm

90 do 130 cm: 99,95 EUR
140 ali 150 cm: 109,95 EUR

79,95
EUR

Ponudba Peka je bogatejša za
novo zdravo in nogam prijazno
obutev. Ženski škornji, ki sega-
jo do kolen, so edinstveni, saj
jih lahko zložimo oz. zvijemo v
zvitek in priročno pospravimo v
torbico. Tako zavzamejo le
malo prostora in jih lahko 
vedno nosimo kar s seboj, v pri-
meru, da v kratkem času 
potrebujemo novo obutev.
Škornji so izdelani iz naravnih
materialov, natančneje iz lateks
gume, na voljo pa so v modni
barvni in črni izvedbi. Ključna
prednost je neverjetna mehko-
ba in prileganje vsaki nogi. 

Škornji, ki jih spravimo kar v torbico
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Flora je na slovenskem trgu navzoča že več kot petnajst let. Čeprav jo tako Gorenjci kot
Kranjčani poznajo predvsem po vrtnarski tradiciji, se je cvetličarska dejavnost uspešno
razvijala vzporedno. Velik poudarek je na kakovosti cvetja, kar opazijo tudi kupci.
V preteklem mesecu je podjetje v Mercatorjevem centru na Primskovem odprlo še eno
prodajalno Cvetlice in darila Flora. Prodajalne so prepoznavne po tem, da ima vsaka svo-
jo noto. Ponujajo vse od rezanega cvetja do lončnic, darila trendovsko aranžirajo in do-
dajo male darilne dodatke.
V podjetju skrbijo za redno izobraževanje zaposlenih o trendih doma in po svetu. 
"Cvetje največkrat povezujejo z ljubeznijo - tistega, ki podarja, in tistega, ki sprejema." 
V Flori so se odločili, da bodo ljubezen, ki nas veže na cvetje, podarili svojim kupcem,
zato bodo v novi cvetličarni to ljubezen povezali z znanjem vrhunskih floristov, ki bodo za
vas ustvarjali trendovske kreacije iz rezanega cvetja, lončnic in dekorativnih dodatkov.
Izziv nam predstavljajo zahtevni kupci, ki si želijo brezhibno sveže cvetje in lončnice,
aranžirane v okrasnih lončkih in vazah, kot tudi kakšnega drobnega darila - na primer
predmete slovenske domače obrti. 
Z novo trgovino pa je prišla tudi nova podoba in da bi poudarili svojo drugačnost, so si
za nov slogan izbrali:



kranjski glas
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Prijetna decembrska druženja
V mesecu lepih želja in pričakovanj je veselo tako na kranjskih ulicah kot na številnih praznovanjih, ki so priložnost za prijetna decembrska druženja.

Na tradicionalnem sprejemu pred božičnimi in novoletnimi prazniki se je župan Damijan
Perne srečal s predstavniki verskih skupnosti, ki delujejo na območju kranjske občine. 

Na prijetnem decembrskem druženju z novinarji so direktor občinske uprave Aleš 
Sladojević ter podžupana Igor Velov in Stane Štravs nazdravili tudi z Iztokom Golobom. 

Učenci in učenke kranjske glasbene šole so na decembrskem druženju z Miklavžem
pokazali, kaj so se naučili med letom in nato zasluženo prejeli darila prvega od 
decembrskih dobrih mož. I Foto: Gorazd Kavčič

Na prednovoletno srečanje v avlo Mestne občine Kranj so prišli tudi kranjski svetniki,
predstavniki krajevnih skupnosti, direktorji gospodarskih družb in javnih zavodov ... 
in številni drugi, ki skrbijo za razvoj občine. I Foto: Gorazd Kavčič

Prijetna in vedno dobrovoljna gostitelja prednovoletnih druženj v občinski avli sta bila
župan Damijan Perne in žena Tanja, župan pa bo Kranjčanom in vsem obiskovalcem
voščil tudi na silvestrovanju na Slovenskem trgu. I Foto: Gorazd Kavčič, besedilo: Vilma Stanovnik

Pri Centru za socialno delo Kranj so poskrbeli, da brez Božičkovih daril niso ostali niti 
otroci in mladostniki, ki živijo pri rejniških družinah, skrbnikih, vzgojnih zavodih ali 
zavodih za usposabljanje in rehabilitacijo. I Foto: Tina Dokl
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