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V zavetišču niso 
nikogar zavrnili
V stavbi Sejmišča 4, kjer je
razdelilnica hrane in zavetiš-
če za brezdomce, deluje tudi
dnevni center Labirint za po-
moč, terapijo in socialno re-
habilitacijo zasvojenih.

Layerjeva hiša živi 
z umetniki
Prvi od javnih dogodkov v
obnovljeni Layerjevi hiši
umetnikov je bil v začetku
tega meseca, ko je Lea Pisa-
ni predstavila knjigo o kultu-
ri oblačenja.

Rdeči orli poleteli 
prek meje
Treniranje borilnih veščin v
Kranju postaja vse popular-
nejše, eden od športnih kolek-
tivov, ki mu je uspel tudi pro-
dor na mednarodno sceno,
pa so Rdeči orli iz Hrastja.
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Slikarji med 
srednješolci
V avli gimnazije ESIC je na
ogled razstava likovnih del,
nastalih na letošnjem likov-
nem srečanju Jasna v Šmar-
jeti.

Lepo je kot 
sredi Pariza

Pavel Polak na Žanovi ulici v Kranju
vsako leto z razsvetlitvijo poskrbi za
praznično vzdušje, ki vedno znova
navduši sosede.
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Porodnišnica 
mora ostati 

Župan Mohor Bogataj, ki je v začetku 
decembra prvič postal tudi dedek, bo vztrajal,
da v Kranju ostane porodnišnica, prav tako 
pa se bo občinska uprava lotila reševanja 
likvidnostnih težav v kranjskih vrtcih.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Kar nekaj let je traja-
lo od napovedi odstranitve
ene kranjskih sramot na
vhodu mesta, kar je bil hotel
Jelen zadnja leta. Toda mi-
nulo soboto je nekoč veli-
častna stavba vendarle doča-
kala rušenje. Posebnih težav
pri tem ni bilo, le cesta je
bila nekaj časa zaprta, kot
napoveduje direktor sektor-
ja Nepremičnine v podjetju
Elektroservisi Trzin Vojko
Vrtačič, pa bo promet oviran
še nekaj časa, saj so se dogo-
vorili, da ruševine odvažajo
po klancu navzdol in ne sko-
zi mestno jedro. Tako se v
prihodnje še obetajo občas-
ne polovične zapore ceste,
popolna zapora pa bo pred-
vidoma še enkrat prihodnje
leto, ko bodo gradili priklju-
ček iz kleti garaže na glavno
cesto.
Kot je znano, je investitor
bodočega dvorca Jelen, ki bo
predvidoma do sredine leta
2012 zrasel na mestu sedaj
že nekdanjega hotela in so-
sednjih stavb, družba Elek-

troservisi Trzin, že ob začet-
ku pripravljalnih delih pa je
vodja projekta Brane Ribič
povedal, da bo gradnja od-
visna tudi od poteka arheo-
loških raziskav in geološke-
ga stanja zemljine. Za grad-
bena dela na objektu skrbi
podjetje Lesnina Inženiring,
pri projektu pa sodelujeta še
projektant A Biro in nadzor
Proctor. 
V bodočem stanovanjsko-
poslovnem objektu bo sedem-
inšestdeset sodobnih stano-
vanj, 1500 kvadratnih me-
trov poslovnih prostorov, v
treh kletnih etažah pa bo več
kot dvesto parkirnih mest.
Ta bodo prvenstveno name-
njena kupcem stanovanj,
ostanek parkirišč pa bo na
voljo ostalim. Pri Elektroser-
visih zagotavljajo, da bo ob-
jekt v osrčju mesta s svojo
sodobno in kvalitetno nad-
standardno zasnovo ter arhi-
tekturno umeščenostjo v
okolje združil razkošje biva-
nja s tradicijo starega mest-
nega jedra in s tem prispe-
val tudi k oživitvi mestnega
središča Kranja. 

Hotel Jelen so podrli
Minuli konec tedna so vendarle porušili dolgoletno
sramoto Kranja, razpadajoči hotel Jelen, na 
njegovem mestu pa bodo zgradili 
stanovanjsko-poslovni objekt, dvorec Jelen.

Vilma Stanovnik

Kranj - Čeprav je vedno več
posameznikov in družin, ki
se skromno in le s težavo
prebijajo iz meseca v mesec,
pa je nekaj tudi takšnih, ki
še lahko pomagajo. In me-
sec december, mesec lepih
želja in pričakovanj, je goto-
vo mesec, ko si eni in drugi
večkrat podajo roke kot med
letom. 
Tako so tudi pri Centru za
socialno delo Kranj vedno
bolj pozorni na reševanje so-
cialnih stisk in težav ljudi, še
posebej otrok in mladostni-
kov, za katere so letos v pred-
prazničnem času znova pri-
pravili dobrodelno akcijo
"Tudi za naše otroke." Z njo
so zbrali denar za novoletna
obdarovanja in pomoč otro-
kom, ki ne živijo doma in za
katere starši iz kakršnih koli
razlogov ne skrbijo. Nameš-
čeni so v vzgojne zavode ali
zavode za usposabljanje in
rehabilitacijo, rejniške druži-
ne ali živijo pri skrbnikih.
"Rad bi se zahvalil vsem, ki
skrbite za te otroke, tako rej-
nicam in rejnikom, kot skrb-
nicam in skrbnikom in star-
šem otrok s posebnimi po-
trebami. Rad bi se vam za-
hvalil za vaš posluh za stisko
otrok, ki so vam zaupani, pa
tudi za vašo predano ljube-
zen in skrb. Naj vam tudi v
prihodnjem letu ne zmanjka
poguma, ko se boste znašli

pred izzivi, ki jih prinaša od-
govorna naloga starševstva,"
je na tradicionalni prireditvi
v avli kranjske občine pouda-
ril direktor Centra za social-
no delo Kranj Marjan Pod-
bevšek, otroci pa so si nato
ogledali igrico, ki so jo pri-
pravili člani gledališke sku-
pine Živčki Osnovne šole
Naklo. Sledilo je srečanje z
Božičkom, vsi pa so dobili
tudi novoletna darila.

Seveda pa to ni bila edina do-
brodelna akcija zadnje dni,
saj so se v torek donacije
Elektra Gorenjske v vredno-
sti 5.400 evrov za novo opre-
mo večnamenskega prostora
razveseli tudi v Centru Son-
ček Kranj. Prav tako so več-
krat pomoči različnih dona-
torjev deležni v Varstveno
delovnem centru Kranj, kjer
jih prav danes čaka prijazno
novoletno voščilo, saj so se

člani ATV QUAD kluba Slo-
venije (klub ljubiteljev vseh
vrst štirikolesnikov) odločili,
da jim poklonijo dva invalid-
ska vozička. 
Tudi precej drugih je še, ki
še lahko in radi darujejo.
Nekateri darujejo več, drugi
manj, nekateri želijo, da jav-
nost to izve, drugi želijo
ostati anonimni. Vsi pa želi-
jo, da se imamo vsaj za praz-
nike vsi čim lepše.

Tudi letos so številni donatorji prispevali v dobrodelni akciji "Tudi za naše otroke", zaključili
pa so jo minuli torek s prireditvijo v avli Mestne občine Kranj, kjer so se otroci srečali 
z Božičkom in dobili darila. I Foto: Tina Dokl

Sedaj že nekdanji hotel Jelen so začeli podirati minulo 
soboto, trenutno iz gradbišča še odvažajo ruševine, nato
pa naj bi se začela gradnja dvorca Jelen. I Foto: Gorazd Kavčič

Praznični čas obdarovanja
Te dni si večkrat kot navadno stisnemo roke ter zaželimo sreče, mnogi, ki še lahko pomagajo, pa niso
pozabili na najmlajše in druge pomoči potrebne.
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Vilma Stanovnik

"Izbira podžupanov je bila
odvisna od koalicijskih po-
gajanj, kar mislim, da je v
času demokracije tudi nor-
malno. Zato smo najprej ob-
likovali koalicijo, v kateri so
Stranka za napredek krajev-
nih skupnosti, SDS, SD,
LDS, SLS in DeSUS. Ker
ima SDS osem svetniških
mest, je bilo logično, da ima
SDS tudi podžupana, v do-
govoru z drugimi koalicij-
skimi partnerji pa smo za
podžupana izbrali Bojana
Homana. On je bil podžu-
pan tudi v prejšnjem man-
datu, tako da predstavlja
kontinuiteto dela, saj bo še
naprej pokrival področje de-
lovanja krajevnih skupnosti,
ob tem pa bo skrbel tudi za
oddelek za gospodarske jav-
ne službe. Od koalicijskih
partnerjev je s petimi svetni-
škimi mesti druga po številu
stranka SD, dogovorili pa
smo se, da bo Nada Mihajlo-
vić s svojimi izkušnjami skr-
bela za področje družbenih
javnih služb. S štirimi svet-
niškimi mesti je tretja v koa-
liciji Stranka za napredek
krajevnih skupnosti, njen
član pa je tudi tretji podžu-
pan Janez Frelih, ki bo skr-
bel predvsem za področje
okolja in prostora," je odlo-
čitev pojasnil župan Mohor
Bogataj in dodal, da vsi pod-
župani svoje funkcije oprav-
ljajo nepoklicno, sam pa
funkcijo župana opravlja po-
klicno.

Nada Mihajlović: 
družbene dejavnosti so v
času krize pod pritiskom
Podžupanja Nada Mihajlo-
vić je zadolžena za področje
oddelka za družbene dejav-
nosti (predšolska vzgoja, izo-
braževanje, kultura, šport,

socialno varstvo in zdrav-
stvo), oddelka za tehnične
zadeve in kabinet župana.
Diplomirala je na Fakulteti
za javno upravo in je rojena
v znani kranjski športni dru-
žini Prezelj. Tudi sama je
bila vrhunska športnica, saj
je trenirala atletiko in košar-
ko ter bila celo članska ko-
šarkarska reprezentantka
Jugoslavije, še vedno pa je
športno aktivna, saj se ude-
ležuje veteranskih iger v ko-
šarki. Nada Mihajlović je
svojo prvo službo dobila na
kranjski davčni upravi, nato
pa je bila zaposlena v Iskri
Elektromehaniki, Iskri Tel
in do upokojitve kot pomoč-
nica direktorja v Bolnišnici
za ginekologijo in porodniš-
tvo v Kranju. Leta 2006 je
bila na listi SD izvoljena v
kranjski mestni svet, mest-
na svetnica pa je tudi v tem
mandatu, ko ji je župan za-
upal funkcijo podžupanje. 
"Voditi področje družbenih
dejavnosti je meni veliko
priznanje, istočasno pa tudi

velik izziv in odgovornost.
Ravno te dejavnosti so v
času krize pod pritiskom,
vendar obljubljam, da se
bomo vsi skupaj trudili, da
bomo izpolnili čim več pred-
volilnih obljub," je ob pre-
vzemu funkcije poudarila
Nada Mihajlović.

Bojan Homan: občina 
želi slediti razvoju na 
področjih komunale,
energetike in ekologije
Najmlajši med podžupani je
Bojan Homan, ki je bil pod-
župan že v prejšnjem man-
datu. Zadolžen je za podro-
čje oddelka za razvoj in inve-
sticije ter delno oddelka za
splošne zadeve. Po srednji
lesarski šoli je delal v Jelovi-
ci, nato pa tudi na Petrolu,
kjer je ob delu pridobil po-
klic komunalnega inženirja.
Je ljubitelj planin, smuča-
nja, v prostem času pa rad
zaigra na diatonično harmo-
niko. Že od otroških let je
gasilec. V Slovensko demo-
kratsko stranko je vstopil že
v času osamosvojitve Slove-
nije, bil pa je tudi poslanec v
državnem zboru. 
"Delo poznam, saj je podo-
bno, kot sem ga že imel, ne-
kaj pa je ob tem tudi novega,
predvsem področje komu-
nale, energetike in ekologi-
je. To so pomembna podro-
čja, kjer želi občina slediti
razvoju. Zato obljubljam, da
bom delo opravljal strokov-
no vestno," je poudaril Bo-
jan Homan.

Janez Frelih: vse se 
dogaja v prostoru
Najstarejši med podžupani
je Janez Frelih, ki je po štu-
diju na Gradbeni fakulteti
leta 1965 postal gradbeni in-

ženir. Nato je na Fakulteti
za organizacijske vede v
Kranju diplomiral leta 1987
in za diplomsko nalogo do-
bil Kidričevo nagrado. Leta
1990 je zaključil še podi-
plomski študij in tudi za
magistrsko nalogo prejel Ki-
dričevo nagrado. Vrsto let je
bil direktor Domplana, upo-
kojil se je leta 2007. Je tudi
športni navdušenec, sodelo-
val je pri gradnji skakalnega
centra v Kranju, bil je med-
narodni smučarski sodnik,
kot sodnik za smučarske
skoke je dvakrat sodil tudi
na olimpijskih igrah.

"Mislim, da je urejanje pros-
tora ena od najbolj proble-
matičnih dejavnosti in to ne
le v kranjski, ampak vseh
občinah. Vse se dogaja v
prostoru in v njem nastajajo
vsi konflikti. Zato se moram
najprej dobro seznaniti z
vsemi akti in problematiko,
nato pa bom skušal, skupaj
s strokovnjaki, zadeve uredi-
ti. Poleg tega sem zadolžen
za investicijske naloge, kjer
je moja naloga vezana pred-
vsem na pridobivanje fi-
nanc," pravi Janez Frelih.

Podžupan Janez Frelih
ima uradne ure za 
občane ob ponedeljkih
med 10. in 12. uro,
podžupanja Nada 
Mihaljović ob sredah
med 10. in 12. uro, 
Bojan Homan pa po
dogovoru. Na razgovor
se je potrebno prijaviti
v tajništvu podžupanov
po tel. 04/23 73 110 ali
04/23 73 128.

Sredi meseca je župan Mohor Bogataj med 
kandidati, ki so se prijavili za delovno mesto 
direktorja občinske uprave Mestne občine Kranj,
izbral 36-letnega Mitja Heraka, vodja sektorja
uniformirane policije Policijske uprave Kranj. 
Z družino živi v Bistrici pri Tržiču, kot je povedal
ob imenovanju, je v svoji šestnajstletni delovni
karieri pridobil ustrezna znanja ter izkušnje 
s področja vodenja in odločanja na najvišjih 
nivojih. Najdragocenejše izkušnje je pridobil kot
komandir PP Kranj, ki je največja policijska 
postaja na Gorenjskem, saj je tu zaposlenih 70
ljudi. Pri delu na področju preiskovanja 
gospodarske kriminalitete in tudi drugih 
delovnih področjih je dodobra spoznal delovanje
javne uprave in lokalne samouprave.

Podžupanja in dva
podžupana
Kranjski župan Mohor Bogataj je v začetku tega meseca na podžupanska mesta imenoval Nado 
Mihajlović, Bojana Homana in Janeza Freliha, ki bodo funkcije opravljali nepoklicno.

Kranj

Pred parkirišči nove svetlobne table

Pri Mestni občini Kranj so se odločili, da bodo pred vstopi
na parkirišča namestili svetlobne obvestilne table. Table
bodo nameščene neposredno pred vstopi na parkirišča
(Zdravstveni dom Kranj, Brioni, Čebelica, Huje ob Likozar-
jevi cesti), ko se bodo uskladili s KS Center, pa še na parki-
rišču Sejmišče oziroma Zlata riba. Na začetku savskega mo-
stu (Ljubljanska cesta) je že nameščena velika tabla, s kate-
re bodo vozniki razbrali informacije za vseh pet parkirišč na-
enkrat. Osnova tabel je prometni znak za parkirni prostor, v
katerem sta dodatno vgrajena svetlobna znaka - rdeča in ze-
lena luč o prostem oziroma zasedenem parkirišču z napi-
som prosto - zasedeno ter napisom, pred katerim parkiriš-
čem je trenutno voznik. Sistem bo deloval preko sporočil v
sistemu mobilne telefonije. V odstotkih bo odšteval zasede-
nost parkirišč, parkirišča bodo medsebojno povezana, vse
informacije skupaj pa se bodo zbirale in distribuirale prek
nadzornega centra. Strošek vzpostavitve sistema je 25.960
evrov (DDV ni vključen), delovati pa bo predvidoma začel
najkasneje do konca letošnjega leta. V. S.

Na začetku savskega mostu je že nameščena informativna
tabla z oznakami parkirišč. I Foto: Tina Dokl

Javni razpis za turistična društva
Mestna občina Kranj objavlja Javni razpis za sofinanciran-
je projektov oz. prireditev turističnih društev na območju
Mestne občine Kranj v letu 2011. Na javni razpis se lahko
prijavijo turistična društva s sedežem na območju Mestne
občine Kranj. Razpis se začne 24. decembra 2010 in za-
ključi 21. januarja 2011. Vloge morajo na Mestno občino
Kranj prispeti do 21. januarja 2011. Razpisno doku-
mentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v
sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali si jo natisnejo s
spletne strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Podžupanja Nada Mihajlović Podžupan Bojan Homan Podžupan Janez Frelih

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl



Kranjski glas, petek, 24. decembra 2010

Občinske novice

3

Vilma Stanovnik

Župan ste dober mesec dni,
v tem času pa ste prejel že
kar nekaj vprašanj in pobud
tako občinskih svetnikov kot
občanov. Eno od pisem so
vam in tudi medijem poslali
tudi ogorčeni občani (tako
so se podpisali), ki se ne stri-
njajo z izrekanjem kazni za
prometne prekrške zaradi
prekoračitve hitrosti, ki jih
pošilja Mestno redarstvo
Kranj. Kakšno je vaše mne-
nje in kako jim odgovarjate? 
"Res smo prejeli kar nekaj
pisem občanov, ki se niso
strinjali z izrekanjem kazni
za prehitro vožnjo. Po pogo-
vorih, ki sem jih imel z vod-
jo medobčinskega redarstva,
sem se podrobneje seznani-
li s procesom izrekanja kaz-
ni. Največ kaznovanih se je
namreč pritoževalo pred-
vsem nad tem, da so kazni
prejeli z določenim časov-
nim zamikom, nekaterim se
je ta rok zdel predolg. Ven-
dar pa moram opozoriti, da
je zakonski rok za zastara-
nje prekrškov dve leti od sto-
ritve prekrškov, tako da so
bile kazni izrečene skladno
z zakonodajo. Očitki, da ra-
dar ni bil postavljen na ne-
varnih, izpostavljenih me-
stih, enostavno ne držijo, saj
so bile meritve opravljene
na krajih po posvetovanju s
policijo, SPV, občani in re-
darji. To je bilo pogosto tudi
okoli šol in vrtcev. Tudi v
prihodnje bomo skrbeli, da
bodo poti v šolo, vrtce, služ-
be kar se da varne, tudi z
ugotavljanjem prekoračitev
hitrosti."

Kranjčane in okoličane je v
zadnjem mesecu zelo raz-
burila vest o morebitnem
zapiranju kranjske porod-
nišnice. O tem ste govorili
tudi na seji mestnega sveta,
kjer so bila mnenja različna.
Kakšno je vaše?
"Moja osebna želja je, da bi
porodnišnica ostala v Kra-
nju, saj si ob toliko porodih
v Kranju enostavno ne mo-
remo(jo) privoščiti, da bi po-
rodnišnico zaprli. Sam sem
o nestrinjanju z zaprtjem
obvestil ministra za zdravje
dr. Marušiča in ga na ome-
njeno temo zaprosil tudi za
sestanek, ki pa ga do danes
še ni bilo. V zvezi z aktiv-
nostmi proti zaprtju se bom
povezal tudi z vodstvom bol-
nišnice, menim pa, da
bomo morali biti zelo vztraj-
ni, kajti nameni ministrstva,
vsaj kar spremljam po medi-
jih, so zelo jasni. Vsekakor
pa sem proti, da bi porod-
nišnica v Kranju zaprla vra-
ta, saj gre za strokovno inšti-
tucijo, z ugledom in tradici-
jo. Tako pomembnih inšti-
tucij se enostavno ne more
kar zapirati, rezerve bo mo-

ralo ministrstvo poiskati
drugje."

Tudi na morebitno zaprtje
bazena za fizioterapijo v
kranjskem zdravstvenem
domu že nekaj časa opozar-
jajo tako zaposleni kot upo-
rabniki. V zadnjem času ste
menda dosegli vsaj začasni
dogovor za odložitev zaprtja?
"Tako je, vodstvo zdravstve-
nega doma me je obvestilo,
da bodo bazen uporabniki
lahko koristili vsaj do polovi-
ce leta 2011. Moramo pa vse
občine, katerih uporabniki
koristijo bazen, najti pri-
merno rešitev, da bi bazen
lahko obdržali. Tukaj nam
država namreč ne stoji ob
strani, saj bazen država
opredeljuje kot nadstan-
dardno storitev, ki ni upravi-
čena do financiranja s strani
zavoda za zdravstveno zava-
rovanje. Tako da upam, da
bomo občine našle sredstva
v svojih proračunih, da bi
bazen ohranili ..."

Težave naj bi imeli v zadnjih
mesecih tudi v Kranjskih
vrtcih. Kako jih boste poma-
gali reševati?
"Javni zavod Kranjski vrtci,
ki je največji javni zavod na
področju predšolske vzgoje
v Sloveniji, se res nahaja v
težkih likvidnostnih teža-
vah. Zavod se po izgubi, ki
je v letu 2009 znašala
244.133 evrov, še ni uspel
povsem postaviti na noge.
Potem ko je Mestna občina
Kranj preusmerila večino
proračunskih sredstev, na-
menjenih investicijskim
transferom, v pokrivanje iz-
gube, je zavod še vedno imel
precejšnje odhodke iz naslo-
va opremljanja prostorov,
obenem pa so se povečevale
neporavnane obveznosti.
Zavod je v prvi polovici leta
te reševal z akontacijami, ki
jih je nakazovala občina na
račun kasnejših nakazil, kar
pa se odraža v drugi polovici
leta, ko so izplačila občine
na račun prejšnjih akontacij

znižana. Višina neporavna-
nih zapadlih obveznosti je
tako v začetku decembra
znašala že dobrih 490 tisoč
evrov. V zavodu ugotavljajo,
da je za neustrezno razmer-
je med prihodki in odhodki
poleg lanske izgube in za-
kasnelih plačil staršev kriva
tudi prenizka ekonomska
cena storitve, ki je bila zad-
njič spremenjena junija
2008. Mestna občina Kranj
bo na podlagi obvestila zavo-
da poskušala v okviru za-
konskih in finančnih mož-
nosti zagotoviti dodatna
sredstva iz proračuna za leto
2010, da bi premostili dolg
do poglavitnih dobaviteljev,
po ugotovitvah zaključnih
računovodskih izkazov za-
voda pa bo sprejela določene
ukrepe, kako zagotoviti po-
krivanje morebitne izgube
iz proračunskih sredstev.
Zelo verjetno pa bo treba na-
črtovati tudi predlog svetni-
kom o spremembi ekonom-
ske cene storitve predšolske
vzgoje."

Kako daleč je opremljanje
nove knjižnice in kdaj pred-
videvate, da se bo lahko za-
čela selitev v nove prostore?
"Opremljanje z regali bo za-
ključeno v tem tednu. Po
novoletnih praznikih se za-
čne opremljanje z malose-
rijsko opremo. Po uspešno
zaključenih javnih naročilih
za serijsko in tehnično opre-
mo sledi opremljanje s se-
rijsko in tehnično opremo,
čemur sledi selitev knjig.
Več v tem trenutku ne mo-
rem napovedati, seveda si
želim, da bi uporabniki čim
prej prišli do novih knjižnič-
nih prostorov."

Kranj je praznično okrašen
in začela so se božično-no-
voletne prireditve. Kako oce-
njujete program in ali boste
obiskal prireditve?
"Zavod za turizem je poskr-
bel za bogat in raznovrsten
program, zato verjamem, da
bo vsako našel kaj primer-
nega zase. Veliko je dogod-
kov namenjenih otrokom,
pa tudi odraslim, tu so stoj-
nice, organizirani so koncer-
ti, dogajalo se bo tudi v rovih
... Ker se dogaja res veliko,
predlagam, da si občani po-
gledajo spletno stran Zavo-
da za turizem. Seveda na
prireditvah ne bom manj-
kal, tako si bomo skupaj voš-
čili tudi srečno in zdravo
novo leto ob polnoči na 
Slovenskem trgu, po polno-
či bom obiskal dežurne na
urgenci in gasilce. Menim,
da je prav, da jim izrečem
podporo, saj delajo tudi ta-
krat, ko se drugi lahko spro-
ščeno zabavamo. Skratka,
pridite v Kranj na dogodke
in seveda na silvestrovanje
na prostem!"

Porodnišnica mora ostati
Kranjski župan Mohor Bogataj, ki je v začetku decembra prvič postal tudi dedek, bo vztrajal, da 
v Kranju ostane porodnišnica, prav tako pa se bo občinska uprava lotila reševanja likvidnostnih težav
v kranjskih vrtcih.

Kranjski župan Mohor Bogataj I Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Svetniki so se na drugi seji v
novem mandatu strinjali z
ugotovitvijo, da je dvourno
brezplačno parkiranje na
parkiriščih na Hujah ob Li-
kozarjevi cesti, pri Čebelici
in Zlati ribi precej povečalo
zasedenost na parkiriščih,
hkrati pa so tako vozniki kot
trgovci in gostinci v starem
mestnem jedru Kranja
odredbo sprejeli pozitivno.
Ker je bila sprva omejena
do konca letošnjega leta, so
jo zato podaljšali. Ob tem je
svetnik Alojz Gorjanc opo-
zoril, da naj v občinski
upravi premislijo tudi o
tem, da bi podaljšali brez-
plačno polurno parkiranje v
mestu za branjevke, ki se
pritožujejo, da jim pol ure
ne zadošča, da lahko pripe-
ljejo in odložijo robo na trž-
nici. Sprejeli so tudi novo,
1,9 odstotka višjo vrednost
točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega
zemljišča v občini. 

Svetniki so imeli na seji tudi
precej pobud, ena od njih pa
je bila tudi za ohranitev
kranjske porodnišnice, ki so
jo večina podprli, čeprav je
bilo slišati, da je prav, da se
pri tem upošteva tudi mne-
nje stroke. Tudi napovedano
zaprtje bazena pri fiziotera-
piji kranjskega zdravstvene-
ga doma razburja zaposlene
in uporabnike, svetniki pa
so bili mnenja, da bi morali
delovanje bazena sofinanci-
rati tudi v drugih občinah,
od koder prihajajo uporab-
niki, in ne le v kranjski. Na
napovedano januarsko
skupščino v javnem podjet-
ju Komunala Kranj je opo-
zorila svetnica Alenka Bra-
tušek, ki je vztrajala, da se
seja skupščine Komunale
Kranj preloži, dokler kranj-

ski mestni svet ne izve, za-
kaj in kakšne spremembe se
obetajo. Prav tako so svetni-
ki govorili o mestnem potni-
škem prometu ter nujni
uvedbi novih postajališč in
linij, precej pobud pa je bilo
tudi na račun varnejšega
urejanja cestnih odsekov in
zatrpanih intervencijskih
poti. 
Med sedmimi točkami
dnevnega reda 2. seje sveta
Mestne občine Kranj je bilo
tudi imenovanje nadzorne-
ga odbora ter delovnih teles
sveta, vendar pa se je zaple-
tlo že pri imenovanju nazor-
nega odbora, v katerem naj
bi bil tudi Marjan Gantar, ki
pa zaradi svoje funkcije
(predsednik OZ RK Kranj)
naj ne bi smel biti član. Prav
tako so svetniki predsedni-
ku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imeno-
vanja Zmagoslavu Zadniku
očitali, ker v nadzornem od-
boru ni večina članov iz opo-
zicijskih vrst, na koncu pa
se je župan Mohor Bogataj

odločil, da točko o imenova-
nju nadzornega odbora
umakne z dnevnega reda. V
nadaljevanju je bilo veliko
kritik slišati tudi na račun
predlaganih različnih komi-
sij sveta, pri čemer je večina
svetnikov opozarjala, da
funkcije glede na volilne re-
zultate niso pravično razde-
ljene, pa tudi, da ni upošte-
vana strokovnost predlaga-
nih kandidatov za različne
komisije, tako da so na kon-
cu glasovali le o statutarno
pravni komisiji in jo v sesta-
vi Stanislav Boštjančič, Kle-
men Valter, Igor Velov,
Neža Mihalič in Andrej Šu-
šteršič tudi potrdili, o sesta-
vi ostalih komisij pa naj bi
svetniki odločali na prvi seji
v novem letu 2011, ki bo
predvidoma 26. januarja. 

Dvourno parkiranje 
še naprej brezplačno
Na drugi seji novega kranjskega mestnega sveta
so podaljšali brezplačno parkiranje na Hujah, pri
Čebelici in na Sejmišču, sprejeli pa so tudi novo
vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča.

Vabilo na pogovore z županom

Župan Mohor Bogataj je začel s pogovori z občani v Mest-
ni hiši na Glavnem trgu. Praviloma bodo potekali ob sre-
dah med 15. in 17. uro. Obvezna je prijava v tajništvu župa-
na po tel. 04/23 73 101 ali e-pošti: breda.prislan@kranj.si
in napoved zadeve, o kateri bo tekel pogovor. Vprašanja,
pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek
spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.
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Svetnik Darko Jarc je na seji mestnega sveta
predlagal, da naj se v Kranju razmisli, ali je
možnost, da bi katera od večjih kranjskih
športnih dvoran (Planina, Zlato polje) gostila 
evropsko prvenstvo v košarki, ki bo v Sloveniji
potekalo leta 2013.

"V prazničnem decembru vam želim veliko 
sreče, zdravja, miru in osebnega zadovoljstva.
Vesel bom, če se srečamo na božično-novoletnem
sejmu, na županovem koncertu pred božičem ali
na silvestrovanju na Slovenskem trgu in si stis-
nemo roko z dobrimi željami za naprej. K praz-
ničnemu veselju bo dodana prav vsaka priredi-
tev, ki jo bodo z dobro voljo in zagnanostjo 
pripravili sokrajani v bližnjem kulturnem domu.
Za prihodnje leto vam želim, da uresničite čim
več načrtov, naj so majhni ali veliki, saj prav
vsak dosežen cilj nekaj šteje. Lepo preživite
praznike in srečno v letu 2011," pravi župan 
Mohor Bogataj.
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Aktualno

Čigav je Šmartinski
dom v Stražišču 
pri Kranju
Državljanska pobuda za ob-
novo postopka lastninjenja
Doma KS Stražišče 

Upravna enota (dalje UE)
Kranj je v zadnjem odgovoru v
Kranjskem glasu zapisala - na-
vedek: "da se upravna enota ne
bo več odzivala na razpravo v
medijih v zvezi z denacionali-
zacijo Šmartinskega doma v
Stražišču pri Kranju. Meni-
mo, da je bilo s strani upravne
enote o navedeni zadevi že vse
pojasnjeno" - konec navedka.
Kot kaže, je to zadnja stopnja
obrambe UE Kranj, preden
pripozna očitano strokovno
napako iz leta 1996, s katero
je bil Dom protipravno odvzet
Krajevni skupnosti Stražišče
in podarjen Fari Stražišče.
Upravičeno smo pričakovali,
da bo UE Kranj na naše opo-
zorilo, podprto z uradno do-
kumentacijo, po uradni dolž-
nosti izdala ustrezno nado-
mestno odločbo. UE Kranj pa
tega nikakor noče storiti.
V zadnjem odgovoru je UE
Kranj še mimogrede zavedla
bralce s trditvijo, da so uprav-
ni akti "podvrženi vnovični
presoji zakonitosti dela s stra-
ni ministrstev" - kar je samo
deloma res. Navedene institu-
cije znova pretehtajo pravil-
nost in zakonitost upravnih
aktov samo v primeru, če se
stranke z njimi ne strinjajo,

ne pa pred izdajo upravnih
aktov, kot bi to bilo možno na
hitro razumeti po zapisanem.
Dejansko je bila izvedena na-
cionalizacija v okviru zakona
o denacionalizaciji. Na odloč-
bo o odtujitvi Doma se tedanje
vodstvo KS in vsi kasneje izvo-
ljeni sveti KS Stražišče niso
pritožili, krajani Stražišča pa
o odtujitvi Doma nismo bili
javno obveščeni. 
Objavljamo doslej še neobjav-
ljena "Pravila Prosvetnega
društva v Šmartnem pri Kra-
nju", potrjena "po odredbi ve-
likega župana ljubljanske ob-
lasti dne 28. avgusta 1929,
oznaka U.br.12722/III". 
V 20. členu piše
"društvo se razpusti: 
1. če to sklene občni zbor ...
2. če je razpusti pristojna oblast. 
Ako se društvo razpusti, pripa-
de vse društveno premoženje
Stavbni zadrugi 'Ljudski dom'
v Šmartnem pri Kranju".
V skici izmere novega Doma v
Stražišču iz leta 1931, ki jo je
sestavil tedanji pristojni katas-
trski urad v Kranju, je jasno, z
velikimi pisanimi črkami vpi-
sano "Ljudski dom v Šmart-
nem pri Kranju", ob strani pa
v drobnem zapisu - Nova stav-
ba - prepis /Šmartinski dom/.
Upajmo, da bo novi svet KS
Stražišče imel toliko poguma
in pokončnosti, da se razjasni
denacionalizacija Doma in
da novi svet KS Stražišče, kot
stranka v postopku, zahteva
revizijo odločbe o denacionali-
zaciji Doma iz leta 1996.

Za državljansko pobudo
predsednik

Gorazd Zupančič

Prejeli smo

Mateja Rant

Kranj - Na tekmovanju v lo-
čenem zbiranju odpadkov, ki
je predstavljalo osrednjo le-
tošnjo aktivnost kampanje
Pozor(!)ni za okolje, je sode-
lovalo skoraj pet tisoč dijakov
iz sedmih gorenjskih sred-
njih šol. Od začetka oktobra
do konca novembra je vse so-
delujoče šole štirikrat nena-
povedano obiskala Eko komi-
sija, ki je ocenjevala tako si-
stem ločevanja kot uspešnost
ločevanja v zabojnikih zno-
traj in zunaj šole. Pri tem se
je najbolj izkazala Srednja
šola za lesarstvo Šolskega
centra Škofja Loka, ki jim je
Eko komisija podelila naziv
najboljša šola. S posebnim
priznanjem pa so nagradili
tudi trud dijakov in zaposle-
nih na gimnaziji Esic Kranj,
ki so v času tekmovanja po-
kazali največji napredek.
Pobudnica kampanje je bila
Sava Tires, njen namen pa
je bilo spodbuditi mlade, da
bi bolj odgovorno ravnali z
naravnim okoljem. "Prvi ko-
raki kažejo, da smo na pravi
poti, zato bomo s kampanjo
v razširjeni obliki nadaljeva-
li tudi v letu 2011. Poleg va-

rovanju naravnega okolja
bomo poudarek namenili
tudi varnosti in zdravju pri
delu," je napovedal glavni di-
rektor Goodyear Dunlop Ti-
res CSEE in Save Tires Thie-
rry Villard. Kot partnerji so
se jim v kampanji pridružili
Mestna občina Kranj, Dinos,
društvo Ekologi brez meja,

Fakulteta za organizacijske
vede Univerze v Mariboru,
Komunala Kranj, Loška ko-
munala, Zavod za zdravstve-
no varstvo Kranj in sedem
gorenjskih srednjih šol. Pri-
zadevanja vseh, ki so se de-
javno vključili v varovanje
okolja, je pohvalil tudi žu-
pan Mohor Bogataj. Kampa-

nja po njegovih besedah
lepo dopolnjuje njihovo ak-
cijo Kr' ločuj, s katero se tru-
dijo občane ozaveščati o pra-
vilnem ločevanju odpadkov.
"Nedvomno bomo s temi ak-
cijami skupaj pripomogli k
čistejšemu in ohranjenemu
okolju," je še prepričan Mo-
hor Bogataj.

Najbolje ločujejo na lesarski šoli
S slovesno podelitvijo priznanj najboljšim šolam se je prejšnji teden končalo tekmovanje v ločenem
zbiranju odpadkov v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje.

Vilma Stanovnik

Kranj - Iz podjetja IPIS spo-
ročajo, da se še lahko vklju-
čite v brezplačna računalni-
ška usposabljanja. Uspo-
sabljanje je namenjeno
odraslim, ki računalnika še
niso uporabljali in si želijo
pridobiti osnovno znanje za
uporabo računalnikov. Pri-
javite se lahko v dva različna
programa in sicer neformal-
ni program za računalniško

in digitalno opismenjevanje
in javno veljavni program
računalniške pismenosti za
odrasle. Prvi je namenjen
odraslim, ki imajo pridob-
ljeno osnovno ali nižjo po-
klicno izobrazbo oziroma
nizko raven pismenosti ter
nimajo izkušenj z računal-
niško in digitalno tehnolo-
gijo in to znanje potrebuje-
jo. V okviru programa ni iz-
pita za pridobitev javno ve-
ljavne listine. Drugi je na-

menjen odraslim, ki raču-
nalnika še niso uporabljali
in si želijo pridobiti temelj-
no znanje za delo z računal-
niki. V okviru programa je
vključeno tudi opravljanje
izpita za pridobitev javno
veljavne listine. 
Usposabljanje bo potekalo v
računalniški učilnici podjet-
ja IPIS v Kranju, Mirka
Vadnova 19. Za dodatne in-
formacije in prijave pokliči-
te po telefonu 04/204 74

40, pošljite elektronsko
pošto na naslov ipis@ipis.si
ali obiščite spletno stran
www.ipis.si. Kot pojasnjuje
Slavko Zupanc, bodo prijav-
ljene povabili na informa-
tivne delavnice, kjer bodo
predstavili program uspo-
sabljanja. Udeleženci bodo
izpolnili prijavnico. Na
osnovi vprašalnikov o pred-
znanju bodo udeležence
razvrstili v skupine in dolo-
čili urnike. 

Brezplačna računalniška usposabljanja za odrasle

Nova, praktična

kuharica z recepti za

štruklje in 60 slastnih

nadevov. Peke potic

po receptih Andreja

Goljata pa se lahko

lotijo tudi začetniki.

Nepogrešljivi 

napotki 

za dobro testo, 

predstavljenih 

je 50 nadevov 

za potice, 

vse do 

sodobnih 

koktajl potic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Knjiga obsega 260 strani, ima mehke platnice, povezane 

s špiralo. Redna cena 12,50 EUR. Če knjigo kupite ali naročite 

na Gorenjskem glasu, je cena le 9,90 EUR + poštnina
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Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Glavni direktor Goodyear Dunlop Tires CSEE in Save Tires Thierry Villard (desno) je 
ravnatelju srednje šole za lesarstvo Petru Žagarju izročil priznanje za najboljšo šolo.

Tekaške proge že urejajo

Mestna občina Kranj je, v sodelovanju z Zavodom za šport,
uredila prve tekaške proge v letošnji zimi. Tako je tek na
smučeh že od minulega torka naprej možen na Kokrici (oko-
li 1,5 kilometra po tekaškem poligonu) ter na progah na Jam-
niku (okoli 2 km). Takoj ko bodo razmere dopuščale, bodo
proge urejene še na Zlatem polju oziroma Kokrici, v Britofu,
v Hrastju in na Planini, Sorškem polju, na področju Brega in
Mavčič ter v Zgornji Besnici in Nemiljah. V. S.
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Razpis, oglasi
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mesto 
na listi priimek in ime št. točk
1. Svetelj Alenka 660
2. Štempihar Bruno 637
3. Kelbić Slavica 608
4. Lesičar Grbič Mira 590
5. Arko Nataša 585
6. Benedičič Klavdija 584
7. Zaletelj Sabina 575
8. Dobrilović Snežana 567
9. Ravlić Irena 557
10. Drinovec Melita 543
11. Krč Olga 528
12. Rehberger Klavdija 527
13. Ribnikar Meta 527
14. Kozelj Franc 520
15. Zorič Simona 506
16. Resnik Zdenka 504
17. Sajovic David 502
18. Purg Zvonka 501
19. Alagić Husein 498
20. Bešić Firdez 497
21. Ibrahimagić Mirsada 497
22. Xhekaj Hysni 497
23. Kalabić Edin 495
24. Debeljak Jožef 492
25. Jambriško Nataša 492
26. Likozar Sebastjan 490
27. Dobrin Alenka 490
28. Horvat Dušan 489
29. Markelj Jure 487
30. Nikolova Anita 483
31. Petrov Mira Sara 479
32. Ibrahimović Vesna 479
33. Babnik Viktor 478
34. Mehmedović Kada 472
35. Jeraj Maruša 468
36. Rosenfeld Jule 468
37. Grubor Mara 467
38. Gorenc Milan 466
39. Starič Marjana 465
40. Hušidić Izabela 465
41. Zorzut Tanja 464
42. Štular Fanika 462
43. Kurbegović Senad 462
44. Begić Ljiljana 461
45. Forjan Lidija 460
46. Kahrimanović Edina 459
47. Bevc Leon 458
48. Petek Kristina 457
49. Bogdanović Alain 457
50. Derling Slavko 455

mesto 
na listi priimek in ime št. točk
51. Kondić Dejan 455
52. Jović Suzana 455
53. Kerić Renata 454
54. Begić Edita 453
55. Gosar Brigita 453
56. Mekiš Tina 450
57. Šteković Rada 446
58. Jovanović Ivana 445
59. Draksler Lilijana 438
60. Novak Sebastijan 436
61. Gerjolj Romana 434
62. Krmelj Klavdija 432
63. Meglič Dušica 432
64. Vomš Katarina 431
65. Vegnuti Anton 431
66. Milojević Desimirka 431
67. Pintar Suzana 429
68. Gojan Božena 427
69. Arnautović Milan 427
70. Spahić Ramiza 424
71. Berčič Marija 422
72. Pašić Elvodina 421
73. Babli Snježana 420
74. Dinov Tomica 419
75. Kos Danijela 419
76. Bilanović Monika 418
77. Spahić Raza 418
78. Sipić Amela 418
79. Frantar Štefka 417
80. Fajfar Krmelj Petra 417
81. Pipp Lučka 417
82. Gril Sabina 414
83. Kralj Beti 413
84. Nikolić Barbara 413
85. Jović Jagoda 413
86. Jaglica Gordana 411
87. Omerčič Hanka 411
88. Turnšek Alenka 411
89. Smajić Fatima 410
90. Kruezi Elvir 409
91. Ovniček Janez 408
92. Kovač Simon 407
93. Makarić Zoran 406
94. Penezić Anita 406
95. Kuzmanović Sanja 406
96. Zver Jana 405
97. Kralj Edita 403
98. Srečnik Mateja 403
99. Vasilić Jana 403
100. Djaković Tatjana 401

mesto 
na listi priimek in ime št. točk
101. Jagodic David 401
102. Čengija Milan 394
103. Vasilić Ljubiša 393
104. Mujadžić Amela 392
105. Ječnik Karin 391
106. Cupać Beba 391
107. Dacar Peter 389
108. Vreš Jasna 388
109. Potočnik Nina 386
110. Marko Angelca 385
111. Zorko Sebastian 385
112. Ljušić Dobrila 385
113. Mlinar Irena 384
114. Pašić Fatka 384
115. Glamočanin Radoslav 381
116. Braimi Vulnet 380
117. Uković Simona 379
118. Cebov Kole 376
119. Tamburič Stojanka 375
120. Krnjić Majida 374
121. Ahmetaj Čamil 374
122. Podjavoršek Andreja 372
123. Bajrović Suzana 372
124. Globočnik Ana 371
125. Vujinović Nedeljko 370
126. Urbanc Grega 369
127. Šulc Vanja 368
128. Grozdek El Sayed 

Greta 368
129. Deljanin Emir 368
130. Krgović Jelena 368
131. Punčec Gordana 366
132. Suvajčević Tatjana 366
133. Hadžić Severina 366
134. Dolinar Jana 365
135. Ferenček Boris 364
136. Marinković Tadeja 364
137. Štenta Neža 362
138. Vavpot Anja 362
139. Bunić Valnet 359
140. Milaković Maruša 359
141. Karaula Monika 359
142. Kazić Almir 359
143. Andonoska Zlatka 359
144. Nazić Ahmet 359
145. Kenjar Šefika 359
146. Maksimović Svetlana 358
147. Šavs Miroslav 355
148. Ratković Sašo 355
149. Presek Lucija 354

mesto 
na listi priimek in ime št. točk
150. Prevodnik Klavdija 354
151. Bernik Boštjan 352
152. Čengija Dragan 352
153. Žgajnar Karmen 351
154. Lekše Marjeta 351
155. Koželj Petra 350
156. Dolinar Petra 349
157. Šarić Fatima 348
158. Erjavec Borut 346
159. Čekić Alisa 346
160. Simić Podvorica 

Mirjana 345
161. Jagodic Gabrijel 342
162. Grum Alja 342
163. Otoničar Matjaž 341
164. Krničar Andrejka 341
165. Kominkoski Maja 341
166. Blažević Vesna 340
167. Bordonček Mark 339
168. Stržinar Mateja 337
169. Krt Rudolf 336
170. Andjelković Živorad 334
171. Višnjić Željko 334
172. Petrov Zlatko 334
173. Šuman Dijana 333
174. Vovk Miran 333
175. Jovanović Milena 331
176. Tamburič Gordana 331
177. Marinković Milorad 330
178. Djuretić Mirjana 329
179. Zajc Marjan 327
180. Sever Maja 326
181. Kokalj Karmen 326
182. Božič Sanela 325
183. Jagić Lea 324
184. Zupanc Srđan 324
185. Redžematović Sanda 323
186. Zupan Janez 323
187. Milošević Mica 322
188. Suljić Rasema 321
189. Peternelj Klavdija 321
190. Čiča Đorđe 319
191. Antova Maja 319
192. Milaković Milanka 316
193. Bisaku Robert 316
194. Ločniškar Vera 315
195. Pirc Iris 315
196. Zorenč Verena 315
197. Praća Milka 314
198. Meglič Luka 313

mesto 
na listi priimek in ime št. točk
199. Rant Andreja 312
200. Karaula Mira 312
201. Petrovski Bojan 306
202. Halilović Azra 306
203. Mehani Nexhmi 305
204. Čoralić Halid 305
205. Kovač Drago 304
206. Djaković Dušanka 304
207. Čerina Vera 304
208. Filipov Borčo 304
209. Polajnar Željko 302
210. Malinović Milenko 301
211. Stare Ada 299
212. Kovačević Nevenka 299
213. Jagurdžija Nasiha 299
214. Kosmač Roman 298
215. Mežan Slavka 297
216. Dacar Maja 296
217. Lašič Jelena 296
218. Janša Nina 295
219. Đorđević Saša 292
220. Jovčić Siniša 292
221. Sebaa Olga 290
222. Ašanin Vojislav 290
223. Červ Jože 287
224. Petrović Aleksander 287
225. Opaka Marijana 287
226. Šobot Zora 286
227. Ocvirk Jasna Klara 286
228. Bešlić Avdo 286
229. Mikec Nataša 286
230. Tičar Primož 283
231. Ratković Živko 282
232. Ramadani Asije 282
233. Manfreda Slavko 281
234. Ferenčak Srečo 281
235. Gashi Leonard 281
236. Krstev Lupče 280
237. Drempetič Franci 276
238. Švajger Mojca 276
239. Muharemović Šerifa 276
240. Kuralt Gašper 273
241. Šušteršič Matjaž 271
242. Prešeren Lonka 

Uršula 270
243. Bučan Monika 269
244. The Promise Erik 268
245. Selmani Luljeta 268
246. Stanić Medina 268
247. Obrulek Tjaša 266

mesto 
na listi priimek in ime št. točk
248. Kuhar Klemen 264
249. Alibabić Majda 264
250. Pen Boštjan 263
251. Groše Mitja 261
252. Zlate Danica 260
253. Pašić Ibrahim 260
254. Filipović Ika 257
255. Vučenović Mira 256
256. Đorđević Milica 256
257. Markelj Metod 254
258. Ducanović Božo 253
259. Gasser Krisper Lea 252
260. Hočevar Dijana 251
261. Djaković Mara 251
262. Penezić Vera 250
263. Popović Sanja 250
264. Radončič Ibrahim 246
265. Grašič Vanja 245
266. Grgić Gvozden 245
267. Cecunjanin Jasmina 244
268. Bešić Sinan 242
269. Cerić Armina 242
270. Resnik Marjan 239
271. Majkić Dijana 238
272. Kondić Danijela 237
273. Rajhard Erika 233
274. Lovrić Persa 231
275. Mihajlović Radmila 230
276. Koleski Danijela 229
277. Braimi Gazi 226
278. Nikolova Nataša 224
279. Halili Violete 224
280. Mušić Enes 222
281. Delić Aleksandar 220
282. Suka Hasan 214
283. Suljanović Amel 211
284. Kaštrun Bojan 209
285. Čosić Miro 208
286. Jagodic Sebastjan 205
287. Bajrović Valentina 203
288. Nikolić Danijela 202
289. Stojanova Slavica 202
290. Dimić Daliborka 201
291. Gutić Anes 197
292. Marjanović Snježana 196
293. Hrast Miša 193
294. Mujagić Refik 191
295. Pečanac Saša 156
296. Živković Mario 134

Dne 26. 03. 2010 je bil v Kranjskem glasu objavljen razpis za dodelitev ne-
profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, na podlagi katerega je
bilo predvidenih za oddajo v najem okvirno 20 stanovanj. Na razpis je pri-
spelo 427 vlog. Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem Mestne občine Kranj je vloge pregledala, vsak pro-
silec je prejel sklep o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo, v pri-
meru umika vloge pa sklep o ustavitvi postopka, zoper katerega je bilo

možno podati pritožbo županu Mestne občine Kranj v roku 15 dni od 
vročitve posameznega sklepa. Po poteku pritožbenih rokov in po rešitvi 
pritožb je bila pripravljena dokončna prednostna lista, na katero se je 
uvrstilo 296 upravičencev. Število upravičencev do dodelitve neprofit-
nega stanovanja v najem je večje, kot je na voljo razpoložljivih 
neprofitnih stanovanj. Z uspelimi upravičenci bodo glede na število 
razpoložljivih stanovanj sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in

z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki bo zavrnil dodeljeno primerno 
stanovanje, se črta z dokončne prednostne liste. Objavljena dokončna
prednostna lista bo veljavna do objave naslednje dokončne prednostne liste.

Številka: 352-10/2010-43/05
Datum: 24. 12. 2010 Mohor Bogataj, univ. dipl. org.

ŽUPAN

Dokončna prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem - 2010

MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/237 31 58, fax. 04/237 31 59

V kartonki 

so predstavljene tri

čudovite klasične

pravljice s 

čarobnimi barvnimi

ilustracijami: 

Sneguljčica, 

Rdeča kapica in

Obuti maček. 

Knjiga obsega 38 strani, napisana je z velikimi tiskanimi

črkami. Je idealno darilo za vaše otroke!

Cena: 12 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo 
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli 
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w
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Aktualno

Britof

Bil je dan za druženje
Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Britof je 9. de-
cembra v gasilskem domu v Britofu organizirala prednovo-
letno srečanje starejših nad osemdeset let, ki so člani KO
RK Britof. "Prvič smo organizirali takšno srečanje in smo bili
prijetno presenečeni, da so prišli v tako lepem številu, okrog
štirideset jih je bilo. Namen je bil, da se jim zahvalimo za
vsa leta članstva v Rdečem križu, da se družimo, pogovo-
rimo in malce poveselimo," je povedala Metka Žibert, tajni-
ca KO RK Britof. Zapele so Britofške frajle, zbrane sta
nagovorila predsednik KO RK Britof Anton Tomažič in Met-
ka Žibert, ki je povedala nekaj prijaznih misli o modrosti, ki
jo prinese jesen življenja. V kulturnem programu je nastopil
tudi pevski zbor Osnovne šole Predoslje, ki so ga nagradili
z bučnim aplavzom, srečanje pa so sklenili s pogostitvijo
Arvajevih dobrot. Kot je še povedala Žibertova, poverjenice
KO RK Britof med letom večkrat obiščejo starejše člane na
domovih in tudi v domovih za starejše občane, konec leta
pa jih tudi obdarijo z drobno pozornostjo. S. K. 

Zbirali so denar za dvigalo
Tradicionalni zabavi Od šeste do šeste v kranjskem baru
Stara pošta so fantje letos dodali še dobrodelno noto. 
Odločili so se, da bo šel izkupiček večera, pa še kdo je 
kaj primaknil, za nakup invalidskega dvigala Mojci Tomažin
iz Britofa, ki jo je na voziček pred dvajsetimi leti prikovala
avtomobilska nesreča. Dvigalo ji bo olajšalo dostop do kleti
in nadstropij v hiši, kar dekletu in mami, s katero Mojca 
živi, pomeni veliko. Ekipa je na omenjeni večer zbrala okoli
dva tisoč evrov, Sandi Murovec -Muri pa je Mojco že obiskal
na domu (na sliki) in ji denar tudi predal. A. B.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Pred dvema letoma so
se pri Centru za socialno
delo Kranj razveselili novih
prostorov na Sejmišču 4.
Tam imajo novo razdelilnico
hrane, trenutno pa jo redno
obiskuje 55 uporabnikov.
Precej polno je tudi zavetišče
za brezdomce, kjer je trenut-
no 23 uporabnikov, z dvema
dodatnima posteljama jih
lahko sprejmejo 25. Vodja
zavetišča za brezdomce Ro-
mina Purič - Kollmann pravi,
da do sedaj še ni bilo treba
nikogar zavrniti. Prav tako je
v stavbi stanovanjska skup-
nost, v kateri je trenutno pet
uporabnikov, v zadnjem letu
pa so veliko pozornosti na-
menili tudi sprejemnem in
dnevnem centru, ki pomaga
rehabilitaciji zasvojenih. Re-
integracijski center je od le-
tošnjega poletja naprej v
Domu Vincenca Drakslerja v
Pristavi pri Tržiču. 
Kot je prejšnji teden ob tako
imenovanjem dnevu odpr-
tih vrat povedal vodja Cen-

tra za pomoč, terapijo in 
socialno rehabilitacijo za-
svojenih Labirint Mile Hod-
nik, imajo trije zaposleni
ogromno dela, saj v povpre-
čju dnevno k njim prihaja
petnajst do dvajset uporab-
nikov. "Populacija, ki priha-
ja k nam, je zelo raznolika,
poleg odvisnikov pridejo po
pomoč tudi njihovi starši in
sorodniki, v zadnjem času
pa bolj intenzivno delamo
tudi z mladimi. Tudi po šo-
lah organiziramo preventiv-
ne delavnice," pravi strokov-
na sodelavka Tina Mohar.
Ker se želijo povezovati tudi
z drugimi stanujočimi in
obiskovalci na tem delu
Kranja, so ob dnevu odprtih
vrat pripravili arheološko
razstavo s slikami izkopa-
nin, ki so jih našli ob pre-
novi na Savski cesti in v
okolici. Načrtujejo tudi, da
bi spomladi pripravili skup-
no čistilno akcijo, s katero
bi počistili zapuščeno par-
celo pri kranjski avtobusni
postaji, kjer si želijo, da bi
namesto priljubljenega zbi-

rališča odvisnikov dobili lep
park za druženje Kranjča-
nov. 
"Vsi programi na Sejmišču
4 potekajo z velikim poslu-
hom Mestne občine Kranj,
brez tega ne bi šlo. V zave-
tišču in pri delu Labirinta s

financiranjem delno poma-
ga tudi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve,
razdelilnica hrane pa je v 
celoti projekt, ki ga financi-
ra občina," dodaja direktor
Centra za socialno delo
Kranj Marjan Podbevšek.

V zavetišču doslej še niso
nikogar zavrnili
V stavbi Sejmišča 4, kjer je razdelilnica hrane in zavetišče za brezdomce, deluje tudi dnevni center
Labirint za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih, prav tako pa je v prenovljenih 
prostorih stanovanjska skupina.

V zavetišču so poskrbeli, da brezdomci koristno uporabijo
prosti čas, saj se ukvarjajo tudi z različnimi ročnimi deli.

Kranj

Nekdanja mlekarna vse bolj izginja
Nekdanjo mlekarno v Kranju, ki so jo leta 2005 dokončno
zaprli in je potem kazila podobo okolice, so v začetku 
decembra le začeli rušiti. Dela potekajo hitro, objektov je 
iz dneva v dan manj, na mestu mlekarne pa bo v prihodnjih
letih zrasla stanovanjsko-poslovna soseska Kozolec investi-
torja ABCFIN. B. B.
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Mateja Rant

"Večina mamic se srečuje s
težavo, da so ves dan same.
Rutina z dojenčkom lahko
postane naporna, zato jim
omogočamo, da se srečajo z
drugimi mamicami in vidijo,
da v tem niso same, ampak
se to dogaja vsem," je pomen
skupin, v okviru katerih se
srečujejo mamice, ki so na
porodniškem dopustu, pa
tudi tiste, ki se odločijo, da se
po izteku porodniškega do-
pusta ne bodo vrnile v služ-
bo, opisala koordinatorka
združenja Naravni začetki
Damijana Medved.
Skupino Začetnica vodi Ta-
deja Milivojevič Nemanič,
Imago svetovalka in vodja Fa-
milylab seminarjev z veliko
lastnih izkušenj, saj je tudi
sama mama štirih otrok. Na
srečanjih mlade mamice lah-
ko dobijo odgovore na vpraša-
nja, kot so: Kako naj najdem
čas, da skuham, pospravim
in se še spočijem? Kako naj
svojo mamo ali taščo odvr-
nem od vpletanja v vzgojo

otroka? Kje je čas zame? Kaj,
če se preveč posvetim otroku,
v službi pa me bodo pozabili?
"Mamice potrebujejo mož-
nost, da govorijo o tem, kar se
jim dogaja, zato je poudarek
na pogovoru in druženju," je
ob tem poudarila Damijana
Medved. Tovrstne skupine za
samopomoč, pravi psihologi-
nja Radmila Pavlovič, ki je
tako skupino že pred leti za-
snovala v Ljubljani, lahko v
sodobnih družbah nadomeš-

čajo razširjene družine, ki so
nekdaj zelo olajševale mate-
rinstvo. "Povezanost z drugi-
mi ženskami v podobni situ-
aciji daje občutek varnosti in
zanesljivosti v novi vlogi. Z iz-
menjavo izkušenj, informacij
in opreme za dojenčke si ma-
mice precej pomagajo in olaj-
šajo življenje, ki se ga šele pri-
vajajo." Skupina Nadaljeval-
nica, ki jo vodi Damijana
Medved, pa se je razvila iz Za-
četnice in je namenjena ma-

micam, ki tudi po izteku po-
rodniškega dopusta ostanejo
doma z otrokom. "Na sreča-
njih se pogovarjamo o izzi-
vih, ki jih taka odločitev pri-
naša, si izmenjujemo mne-
nja in izkušnje, ki jih kot star-
ši nabiramo, občasno gosti-
mo tudi kakšno gostjo ...," je
razložila Damijana Medved.

Srečanja za mamice z dojenčki
V združenju Naravni začetki so oblikovali skupini Začetnica in Nadaljevalnica, v okviru katerih nudijo
pomoč in podporo v obdobju po porodu in prvih letih starševstva.

Srečanja skupin 
Začetnica in 
Nadaljevalnica 
se odvijajo vsak drugi
četrtek dopoldne v 
Juninem kotičku v hiši
Krice Krace. Skupini
sta povsem odprti in
se jima je mogoče 
pridružiti kadarkoli.
Srečanje skupine 
Začetnice bo spet 6.
januarja, Nadaljevalnice
pa se bodo znova 
sestale 13. januarja.

Damijana Medved / Foto: Tina Dokl

V SLOGI JE MOČ!

KVC Slogin vrt Kranj
Šuceva 27
T: 04 2014 960

KVC Sloga Naklo
Cesta na Okroglo 1/a
T: 04 5951 940

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

KTC Sloga Šenčur
Kranjska cesta 29
T: 04 2519 772

Ponudba rezanega cvetja, 
aranžmajev, darilni program
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Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

CVETLIČARNA 
V KVC SLOGIN VRT NAKLO

ODKUP LESA 031 648 016

Miklavž, Božiček in dedek Mraz 
kupujejo tudi pri nas.

AKCIJA - igrače BRUDER -10%

Pred bližajočimi
se prazniki vam

nudimo veliko
izbiro dekoracij, 

adventnih
venčkov, 

novoletnih
okraskov, ...

V mrazu poskrbimo za 
zunanje ptice: krmilnice,

lojne pogače, sončnice, ...

ZOO PROGRAM: 
hrana in oprema za 

male živali

Sobne lončnice, 
okrasni lonci,
specialna 
tekoča gnojila 
za okrasne rastline

Razveselite prijatelje - podarite jim bon!

KMETIJSKA MEHANIZACIJA
● traktorji, balirke, prikolice, ...
● hlevska oprema, ...
● olja, maziva, AKCIJA: zimsko 

ČISTILO ZA VETROBRANSKA STEKLA 

Goriče

Mladi čebelarji v Goričah
V Podružnični šoli (PŠ) Goriče je letos začel delovati 
čebelarski krožek. "Obiskuje ga trinajst učencev tretjega in
četrtega razreda. Srečujejo se enkrat na teden, skupaj z
mentorjem Friderikom Malijem spoznavajo življenje čebel
in njihov pomen za človeka in okolje. Čebel pa ne spoznava-
jo samo preko učbenikov, temveč tudi v njihovem naravnem
okolju. Tako so si ogledali čebele v čebelnjaku, v spomla-
danskem času pa bo takih dejavnosti še več. Zgradbo čebel-
njaka so spoznavali tudi ob slikanju panjskih končnic in 
izdelovanju satnic," je povedala Jana Dubravica, vodja PŠ
Goriče, in dodala, da delo poteka po programu Čebelarska
zveza Slovenije, ki za vsakega učenca prispeva učbenik 
ter zaščitno opremo za delo v čebelnjaku. "Čebelarski 
krožek pa ni edina oblika sodelovanja šole in Čebelarskega
društva Goriče. Ob letošnjem krajevnem prazniku smo pri-
pravili skupno razstavo, čebelarji pa šolarje obiščejo vsako
jesen in jim podarijo med, s katerim si posladkajo dopol-
dansko malico v šoli," je še dejala Dubravica. S. K. 



Vilma Stanovnik

Kranj - Veseli december se
je v Kranju začel že v začet-
ku meseca ob občinskem
prazniku z blagoslovom bo-
žičnega drevesa na Glav-
nem trgu in slovesnim pri-
žiganjem praznične raz-
svetljave. Nadaljeval se je z

obiskom svetega Miklavža
in zanimivimi dogodki v ro-
vih pod starim Kranjem,
kjer je trenutno razstava
jaslic, prav tako pa je v tem
tednu svoja vrata odprla de-
žela škrata Krančka, v kate-
ri so najmlajši spoznali nje-
govo domovanje in iskali
zaklad. 

Decembrskih dogodkov v
rovih pa še ni konec, saj v
njih še vedno poteka razsta-
va jaslic, z enajstimi unikat-
nimi jaslicami pa se pred-
stavlja osem razstavljavcev.
Tudi v prihodnjih dneh
bodo še potekali vodeni
ogledi, vstopnina pa je 3 evre
za odrasle ter 2,5 evra za
otroke. Prav tako v rovih si
bo to nedeljo, 26., in v pone-
deljek, 27. decembra, moč
ogledati predstavo z živimi
jaslicami. Zavod za turizem
Kranj jo je predstavil v sode-
lovanju s KUD Predoslje,
obiskovalci pa bodo lahko na
sprehodu skozi rove uživali
v božičnem petju PZ Prim-
skovo in PZ Kokrica, ter si
poleg rednih razstav ogleda-
li tudi razstavo jaslic. Kot po-
sebna gostja bo v ponedeljek
nastopila tudi finalistka ta-
lentov Fani Križaj. Predstave
bodo oba dneva ob 17., 18.,
19. in 20. uri, vstopnina pa
bo šest evrov za odrasle in tri
za otroke. 
Marsikaj zanimivega se je
že in se bo še dogajalo nad
rovi, v starem delu mesta,
kjer so v sredo učenci Glas-
bene šole Kranj poskr-
beli za božično voščilo, voš-
čilu pa so se ob 90-letnici 
pridružili tudi člani NK 
Triglav Kranj. Včeraj je bil
na Glavnem trgu tudi tradi-
cionalni županov božični
koncert Kranjčanom, zape-
la pa je vokalna skupina
Perpetuum Jazzile z gostjo
Nuško Drašček.
Že od ponedeljka naprej 
v središču mesta poteka
božično-novoletni sejem s
praznično ponudbo domače
in umetnostne obrti ter uni-
katnih izdelkov, za dobro
razpoloženje pa skrbijo Beer-
belly band in Metka Štok, 
ki se bodo znova predstavili

28. in 29. decembra med
18. in 20. uro.
Pravljični december je seve-
da namenjen tudi najmlaj-
šim, zato že od začetka tega
tedna v Savnikovi hiši poteka
svet pravljic, med 27. in 30.
decembrom pa vsak dan ob
17. uri vabijo v praznične de-
lavnice, ki jih pripravlja OKC
Krice Krace, sodeluje pa tudi
Rajarija. V ponedeljek, 27.
decembra, in v četrtek, 30.
decembra, bo ob 18. uri na
Glavni trg med svojim popo-
tovanjem s kočijo in sprem-
stvom prispel tudi dedek
Mraz ter poskrbel za pravljič-
no novoletno vzdušje.
Veseli december v mestu se
bo končal na zadnji letošnji
dan, 31. decembra, ko bo naj-
prej ob 12. uri na Glavnem
trgu silvestrovanje za naj-
mlajše. Otroci bodo, skupaj s
čarovnikom Gregom, simbo-
lično vstopili v novo leto. 
Prav tako bo poskrbljeno
tudi za silvestrovanje na
prostem, ki se bo na Sloven-
skem trgu začelo ob 22. uri
z glasbenim programom, za
katerega bo poskrbela sku-
pina Yuhubanda, v novo
leto pa bomo vstopili z du-
najskim valčkom in ognje-
metom. 
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Zanimivosti

Pravljični december 
za mlade vseh starosti
Tudi letos so pri Zavodu za turizem Kranj poskrbeli, da se v predprazničnih in prazničnih dneh vedno
kaj dogaja, vrhunec praznovanj pa bo zadnji letošnji dan najprej silvestrovanje za najmlajše, zvečer
pa bo veselo na Glavnem trgu, kjer bo igrala skupina Yuhubanda, manjkala pa ne bosta niti dunajski
valček in ognjemet.

2010
27. - 30. dec. ob 17.00 uri - Glavni trg 

PRAZNIČNE DELAVNICE 
27. in 30. dec. ob 18.00 uri - Glavni trg

SPREVOD DEDKA MRAZA
28. in 29. dec. ob 18.00 uri - Glavni trg
SLOVENSKE POPEVKE Z METKO ŠTOK

27 - 31. dec.  - Glavni trg
BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM

www.tourism-kranj.si

31. december, 

ob 22.00 uri na Slovenskem trgu

Silvestrovanje na prostem 

YUHUBANDA
ognjemet

iniit mmo

31. december, ob 12.00 uri 
na Glavnem trgu

Silvestrovanje za najmlajše  
ČAROVNIK GREGA

Obiščite stari Kranj s praznično ponudbo.

26. in 27. december
od 17.00 do 20.00 ure

*Število obiskovalcev na predstavo je omejeno.
Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2, Kranj.

www.tourism-kranj.si

Razstava jaslic  18. dec. -  6. jan.
*ob rednih vodenih ogledih

Središče mesta je okrašeno že od začetka decembra, te dni
pa je v njem živahno tako podnevi kot zvečer.

V začetku tedna se je v središču Kranja začel tradicionalni
božično-novoletni sejem s praznično ponudbo.

Za pripravo prireditev
v okviru Veselega 
decembra je, podobno
kot zadnji dve leti, 
namenjeno okoli 
55 tisoč evrov, od tega
jih 40 tisoč nameni
Mestna občina Kranj,
ostalo pa pri Zavodu
za turizem zberejo s
pomočjo pokroviteljev.
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Bistvo je v pravih barvah

V ateljeju Beadhabit Tanje Drinovec,
imamo pestro izbiro sodobnega, 
modnega, ročno izdelanega nakita. 
Svetovali vam bomo pri izbiri ustreznega,
lahko pa vam ga izdelamo po vaših željah
in potrebah za vse priložnosti (poroke,
maturantski plesi, slovesne priložnosti ...).
Toplo vabljeni.

Vilma Stanovnik

Kranj - Na prvi decembrski
dan je že lani prenovljena
Layerjeva hiša umetnikov na
Tomšičevi ulici v Kranju
spet zaživela. Za kraj pred-
stavitve svoje knjige o obla-
čenju si jo je namreč izbrala
Nakelčanka Lea Pisani, nav-
dušenja ob prvem javnem
dogodku v obnovljeni hiši
umetnikov pa niso skrivali
številni obiskovalci, ki so si
ob predstavitvi knjige z zani-
manjem ogledali tudi razsta-
vo unikatnega nakita in 
večina prvič tudi obnovljeno
stavbo in vrt. 
"Mestna občina Kranj je ob-
javila razpis za upravljanje
Layerjeve hiše. Javila sem se
in bila izbrana. Kot poslovni

partner se mi je pridružil
Aljaž Primožič iz društva
Carnica," je ob prvi prireditvi
v hiši umetnikov povedala
Petra Puhar Kejžar in pojas-
nila, da je pritličje v hiši na-
menjeno predvsem izobraže-
vanju in različnim delavni-
cam, prav tako bo v hiši ka-
varna, pomladi bo zaživel vrt,
zgornji del hiše pa je name-
njen gostujočim umetnikom. 
Različnih umetnikov in lju-
biteljev umetnosti se je v La-
yerjevi hiši nato zbralo tudi
minulo nedeljo, ko so pripra-
vili tako imenovali dan odpr-
tih vrat. 
"S prireditvami v hiši smo si-
cer nameravali nadaljevati,
šele ko bo do konca oprem-
ljena, kar naj bi bilo predvi-
doma ob kulturnem prazni-

ku 8. februarja, vendar pa je
na prvi testni prireditvi hiša
vse tako očarala, da nismo
mogli čakati toliko časa. Tako
sva z Aljažem sklenila, da se
tudi z Layerjevo hišo vključi-
va v kranjski veseli december
in pripravila sva dan odprtih
vrat. Namen tega dne je, da
se pokažemo tisti, ki bomo
hišo oživljali. Tako se pred-
stavljamo ustvarjalci obeh
najinih družin, od akadem-
skega slikarja Zmaga Puhar-
ja, slikarke Eve Puhar, pa
grafični oblikovalec Aljaž Pri-
možič in njegova sestra Alja
Starc, ki se predstavlja s ču-
dovitimi porcelanastimi in
glinenimi izdelki. Seveda
sodelujem tudi sama, pova-
bili pa smo tudi goste. Tako
kot ob prvi prireditvi sta svo-

je izdelke predstavila zlatar-
ja Huberto Široka in Chri-
stoph Steidl, prav tako pa
sem povabila glasbene prija-
telje. Odzvala sta se pevka
Metka Štok in pianist Marko
Petrušič, pa tudi pevka Petra
Polak in kitarist Uroš Rako-
vec," je ob dnevu odprtih
vrat povedala Petra Puhar
Kejžar, ki je skupaj s sodelu-
jočimi poskrbela za zanimiv
program v prenovljeni hiši. 
"Kljub temu da je slovesno
odprtje prenovljene Layerje-
ve hiše napovedano 8. fe-
bruarja, pa sem prepričana,
da ne bomo zdržali, da se do
takrat ne bi še kaj dogajajo.
Pred dnevi smo se namreč
razveselili uporabnega dovo-
ljenja za hišo," je tudi pove-
dla Petra Puhar Kejžar.

Layerjeva hiša 
že živi z umetniki
Prvi od javnih dogodkov v obnovljeni Layerjevi hiši umetnikov je bil v začetku tega meseca, 
ko je Lea Pisani predstavila knjigo o kulturi oblačenja, dan odprtih vrat z razstavami, glasbo in
demonstracijami pa so pripravili minulo nedeljo.

Ob dnevu odprtih vrat sta se med drugimi predstavila 
pevka Metka Štok in pianist Marko Petrušič.

Petra Puhar Kejžar je poskrbela, da Layerjeva hiša še pred
uradnim odprtjem živi z umetniki.

Naš razvoj je usmerjen v strokovno
poslovanje, ki ga uspešno gradimo 
na znanju in izkušnjah, ki smo si jih 
pridobili, kot pošten in zaupanja 
vreden partner. 

Natančno in profesionalno 
opravljanje naših storitev 
prilagajamo specifičnosti vsakega
posameznega podjetja, katerim
ponujamo svoje storitve.

Našim strankam zagotavljamo
storitev primerno njihovi dejavnosti,
načinu in obsegu poslovanja
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Objava svetniške skupine

MO SDS KRANJ VABI K PODPISU 

PETICIJE  PROTI UKINITVI 
PORODNIŠNICE V KRANJU

I.

Podpisani državljanke in državljani (v nadaljevanju: podpisniki)
smo zgroženi nad dejstvom, da se je s strani vlade oziroma 
Ministrstva za zdravje sploh uradno pojavil namen ukinitve 
Porodnišnice v Kranju; proti njemu ostro protestiramo in ga 
zavračamo v celoti. 

II.
Bližina in s tem dostopnost ter kvaliteta porodnišnice je bistve-
na za izjemno pomemben trenutek, ki ga v življenje vsake druži-
ne prinese rojstvo otroka. Varčevanje z ukinjanjem porodnišnic
je zato že v temeljih povsem napačna politika.

III.
Porodnišnica v Kranju se je v zadnjih letih razvila v odlično 
medicinsko institucijo, v katero prihajajo rojevat ne le Kranjčan-
ke in Gorenjke, ampak tudi prebivalke drugih delov Slovenije in
celo iz tujine. Dober glas o kvaliteti Porodnišnice v Kranju, 
njenih storitev in njenega osebja je namreč presegel meje 
države Slovenije, zato je namera vlade naravnost škandalozna in
v škodo otrokom, materam, družinam, Kranju, Gorenjski in 
Sloveniji v celoti. 

IV.
Opozarjamo na sramotno sprenevedanje vlade, ki kot ključni
razlog navaja zgolj racionalizacijo in torej varčevanje. Temelj
vsake politike morajo biti vrednote. In med vrednotami morajo
imeti interesi otrok, mater in družin posebno mesto ter 
prednost pred na primer varčevanjem ali ekonomičnostjo 
poslovanja.

V.
Ne le, da na Jesenicah, kamor naj bi preusmerili porodnice, rodi
trikrat manj žensk kot v Kranju, kar že samo pove veliko. Še bolj
vlado razgalja dejstvo, da je sramotni predlog o ukinitvi Porod-
nišnice v Kranju oblikovala "varčevalno" ista vlada, ki je v 
proračunu predvidela neverjetnih 150 milijonov evrov za to, da
bo ukinila vinjete, s čimer se bo promet z avtocest znova 
preusmeril na lokalne ceste, znova bodo zastoji in drastično se
bo zmanjšala varnost udeležencev v prometu in vseh, ki živijo
ob regionalnih cestah; mnogo več bo spet mrtvih in ranjenih na
naših cestah. Poleg znova povečanega števila človeških tragedij
bo tudi bistveno več stroškov za zdravstvo. Ob tem pa vlada
"varčevalno" ukinja Porodnišnico v Kranju, za ohranitev katere je
potrebnih neprimerljivo manj sredstev! 

VI.
Pozivamo Ministrstvo za zdravje in Vlado RS, da v korist družin,
žensk in otrok Porodnišnica v Kranju ostane in se še naprej raz-
vija v skupno korist celotne Slovenije.

Na tradicionalni prireditvi MO SDS
Kranj Božiček obdaril otroke

Tokrat je Božiček v Kranju bolj pohitel in na tradicionalni prireditvi MO SDS Kranj obda-
ril otroke že devetega decembra. Prireditev v več kot nabito polni spodnji dvorani
Mestne občine Kranj je že na začetku pozdravil predsednik MO SDS Kranj mag. Branko
Grims. Spregovoril je o prihajajočih referendumih in pozval h glasovanju proti Šircine-
mu zakonu o RTV Slovenija, zakonu o malem delu ter novemu pokojninskemu zakonu
in obžaloval, da koalicija ni sprejela predloga SDS, da bi o vseh odločili na en dan in tako
prihranili veliko denarja. Zbranim se je zahvalil za doseženo v minulem letu, ko je na ob-
činskih volitvah MO SDS Kranj dosegel svoj največji dosedanji uspeh in je v mestnem
svetu v Kranju skoraj dvakrat močnejši od prve naslednje politične stranke. Ob koncu je
vsem voščil tudi miren Božič, čestital ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaželel
Srečno 2011. Sledil je program čarovnika, ki je otroke povsem navdušil in nato je prišel
še Božiček. Srečni obrazi obdarjenih otrok so bili vsem organizatorjem res največje pri-
znanje in nagrada.

Vesel in miren Božič v krogu vaše družine, 
iskrene čestitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti 

ter zdravja, sreče, veselja in miru 
v Novem letu 2011 

Vam želi 

Mestni odbor SDS Kranj
mag. Branko Grims, predsednik

Podpisovanje peticije bo v prihodnjih tednih potekalo na
več mestih, peticijo pa najdete skupaj z obrazci za 

podpisovanje in navodili tudi na naslovu www.kranj.sds.si.
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Literarni natečaj  
Kluba študentov Kranj  
za najboljšo poezijo
Klub študentov Kranj razpisuje  
literarni natečaj za najboljšo poezijo.

Rok:
31. januar 2011

Informacije:
natecaj@ksk.si

Izvolili novo postavo dijaškega odbora KŠK
V soboto, 11. decembra, je v OpenLabu potekala redna letna
seja Dijaškega odbora. Na njej so pregledali delo odbora v
preteklem letu in volili nove predstavnike Dijaškega odbora v
Klubu študentov Kranj. V imenu lanske predsednice odbora
Laure Berčič, ki je bila tokrat odsotna, je zbrane s preteklim
delom odbora seznanil Miran Alijagić in ga označil za uspeš-
no. Nato so se predstavili kandidati za predsednika in člane
odbora. Za predsednika je kandidiral Miran Alijagić, dijak 4.
letnika Tehniškega šolskega centra, za člane pa Christian Pa-
vuna, dijak Tehniškega šolskega centra, Žan Sadar, Tom Sta-
re in Matjaž Vidmar, vsi dijaki Gimnazije Kranj. Ker je bilo
število kandidatov identično številu prostih mest, je bila izvo-
litev zgolj formalnost. Alijagič je ob izvolitvi povedal, da bo
delo svoje predhodnice Laure Berčič nadaljeval in ga nadgra-
dil. Več o tem, za katere dijaške interese se bo boril Dijaški
odbor KŠK v letošnjem mandatu, si lahko pogledate v pri-
spevku na mladinskem spletnem portalu Zapik.si. P. J. 

Literarni natečaj za najboljšo poezijo
Klub študentov Kranj razpisuje literarni natečaj za najboljšo
poezijo. Mladi od 15. pa do izpolnjenega 26. leta starosti lah-
ko pošljejo največ tri prispevke. En prispevek ustreza eni pes-
mi, torej se ocenjuje vsaka pesem zase, in ne pesniška zbirka.
Pesem naj ima bodisi obliko soneta (s poljubno tematiko) bo-
disi družbenokritično tematiko (v poljubni obliki). Avtorji se
lahko odločijo za kombinacijo obeh kriterijev (torej sonet z
družbenokritično tematiko), pri čemer pa takšna odločitev ne
bo vplivala na ocenjevanje prispevka. Prispevki naj bodo tip-
kani, v berljivi pisavi črne barve, velikost 11 ali 12. Poslane pri-
spevke bo dobila v pregled strokovna žirija, ki bo ocenjevala
kreativnost, slog, jezik, spretnost povezave vsebine in oblike
ter celostni umetniški vtis literarnega teksta. Zmagovalec na-
tečaja prejme denarno nagrado v vrednosti 200 evrov, drugo
uvrščeni 150 evrov, tretje uvrščeni pa 50 evrov. Izdelke natis-
njene in podpisane s psevdonimom oz. šifro pošljite do 31. ja-
nuarja 2011. Dodatne informacije na natecaj@ksk.si. P. J.

Ne veš, katera fakulteta je najboljša izbira?
Na prvo februarsko soboto, 5. februarja 2011, bo v novih
prostorih Ekonomske gimnazije Kranj potekala že tradicio-
nalna prireditev Študenti dijakom, ki jo od leta 2010 organi-
zira Klub študentov Kranj. Čeprav se dijaki lahko udeležite
uradnega informativnega dneva, organiziranega s strani
univerz, vam tovrstne prireditve ponujajo zgolj uradne pred-
stavitve, omejen časovni okvir pa navadno ne dopušča ob-
iska več fakultet na različnih lokacijah. Te vrzeli zapolni pri-
reditev Študenti dijakom, ki vse pomembne podatke o veli-
ki večini slovenskih študijskih programov podaja na eni lo-
kaciji in iz prve roke, preko po dveh predstavnikov študen-
tov prvega in zadnjega letnika za vsako fakultetno enoto. S
premišljeno pripravljeno predstavitvijo, z uporabo multime-
dijskih pripomočkov in uradnih podatkov ter ob študijskih
izkušnjah se bodo predavatelji potrudili kar najbolje odgo-
voriti na ključna vprašanja, ki vas, dijake, pestijo pred osred-
njo življenjsko odločitvijo - izborom poklicne poti. Dodatne
informacije studenti.dijakom@ksk.si. P. J. 

Petra Jošt

Obenem je bil to drugi refe-
rendum, na katerem se je
preverjala volja volivk in vo-
livcev o istem vprašanju, to-
rej statusu in ureditvi nacio-
nalne radiotelevizijske hiše.
Referendum o zakonu
RTVS je potekal že septem-
bra 2005, decembra 2010 pa
je nekaj čez 14 odstotkov vo-
livcev z veliko večino (72,60
proti 27,40) zavrnilo nov za-
kon o RTV Slovenija. Plačni-
ki RTV naročnine bodo tako
še naprej spremljali veliko
verskega programa in narod-
no zabavnih oddaj, vlada pa
zaenkrat ne bo mogla ures-
ničiti načrtovanih zamenjav.
Ali se nam kmalu obeta že
petnajsti referendum? Pred-
sednik DZ Pavel Gantar je
za 35-dnevni rok za zbiranje
40 tisoč podpisov za razpis
referenduma o zakonu o
malem delu določil 3. janu-
ar. Zahtevo za začetek po-
stopka za razpis referendu-
ma sta vložila Študentska
organizacija Slovenije in
ZSSS. Če bodo podpise
uspeli zbrati, mora DZ v sed-
mih dneh po vložitvi zahteve
razpisati referendum. 
V Sloveniji imamo preveč re-
ferendumov, ki bi morali biti
skrajna možnost ob "usod-
nih" zadevah. Tudi kriteriji
za razpis referenduma bi
morali biti po mnenju pred-
sednika državnega zbora
ostrejši. Pavel Gantar se zav-
zema za uvedbo kvoruma, s
katerim bi za veljavnost refe-

renduma določili minimal-
no udeležbo, po Gantarje-
vem mnenju bi to morala
biti najmanj ena tretjina vo-
livcev. Tudi v Sloveniji smo
po mnenju predsednika DZ
nagnjeni k pretirani regula-
ciji, med drugim zakonov.
Referendumski dan je, pra-
vi, lepa ideja, a praktično ne-
izvršljiva. S tem bi zakoni,
sprejeti takoj po tem dnevu,
z referendumsko zahtevo na
glasovanje čakali eno leto,
predlagatelji pa bi veljavnost
zakonov odložili za leto ali
dve. 
Tudi nekateri poslanci iz dr-
žavnega zbora so povedali,
da bodo zahtevali posvetoval-

ni referendum, ali bi se dr-
žavljani strinjali s spremem-
bo 90. člena ustave, ki govo-
ri o referendumih. Državlja-
ne bi vprašali, ali bi v ustavi
spremenili določbe, kdaj
parlament referendum
mora razpisati. Vodje po-
slanskih klubov koalicijskih
strank predlagajo, da bi z
ustavo prepovedali referen-
dume o zakonih, ki se nana-
šajo na nacionalno varnost,
odpravo posledic naravnih
nesreč, ki bi povzročili za-
drege pri izvrševanju držav-
nega proračuna ali bi pose-
gali v temeljne človekove
pravice. Spremenili bi tudi
določbo, da lahko referen-

dum zahteva tretjina poslan-
cev, torej 30. Poslej bi ustava
določala, da mora zahtevo za
referendum podpisati 36 po-
slancev ali dve petini. Voliv-
cem bi ponudili v premislek
tudi, ali bi določili, da refe-
rendum velja le, če se ga
udeleži vsaj štirideset odstot-
kov volivcev. 
Kljub vsem trudom se v koa-
liciji zavedajo, da posvetoval-
ni referendum o spremembi
ustave še ne pomeni, da bo
za spremembo ustave mo-
goče doseči dvotretjinsko
večino v parlamentu. A to je
edina možnost, da bi bilo
morebiti vendarle mogoče
kaj spremeniti.

Slovenija in referendumi
Referendum o zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je razpisal državni zbor in je potekal 
12. decembra, je bil že 14. referendum v zgodovini samostojne države. 

Nace Fock

Sicer je december, toda v
največji možni meri se iz-
ogibam sezonski patini v
svojih komentarjih. Dejstvo
je namreč, da človeška ne-
umnost, ki ji v tovrstnih pri-
spevkih skušamo pridržati
zrcalo, ravno tako ni vezana
na mesec, letni čas, epoho,
na provincialno gnezdo, me-
tropolo ali kontinent. Spre-
menila se je v nekakšen ele-
ment scenografije.
In prav o scenografiji kanim
govoriti - od tod v nadaljeva-
nju morebitni pridih sezon-
skega, za katerega se opravi-
čujem, čeprav bralcu najbrž
godi. Ob sobotnih dopoldne-
vih še posebej. Nikakor ni-
sem prvi, ki se je obregnil ob
splošno ljudsko težnjo po
pripisovanju nesramno veli-
kega pomena scenografiji -
vedno znova se zatekam v
gledališko metaforiko - v pri-
merjavi z eksistenco in de-
javnostjo človeka, z izvajanji
na odru, potemtakem. Ker
se imam za estetično bitje, bi

bilo v nasprotju z mojimi
prepričanji docela izničiti
pomen irelevantnih, pa ven-
dar všečnih reči nekje v oza-
dju; pod pogojem, seveda, da
je poskrbljeno za ravnotežje.
Toda dandanašnji niti sceno-
grafija ni več tisto, kar je
bila. Na oder katerikrat spu-
stijo bel dim, posrebren in
rožnat in plav od raznoraz-
nih reflektorjev - to je tisto, s
čimer imamo zadnje čase
največ opravka.
Spočetka je veljalo, da je, de-
nimo, ljubka nakupovalna
vrečka prav toliko pomemb-
na kot njena vsebina. Da
urejena prodajalka v snažni
trgovini proda več. Veljalo je
tudi, da se bolj efektivno uči-
mo za pisalno mizo v t. i. de-
lovnem okolju. Mozartova
Sonata za dva klavirja (D-
dur, K. 448) resnično izbolj-
šuje kognitivno funkcionira-
nje (K. Habe, Psihološka ob-
zorja, 15, 2 (2006); 53-66).
Znano predvajanje klasične
glasbe kokošim in kravam
molznicam, kmalu zatem pa
še ljudem - paritveni spevi

ork, sinjih kitov in žerjavov,
šumenje oceanov, žuborenje
hudournikov ... Kapljanje
vode na kos pločevine pa je
ena izmed japonskih tehnik
torture. Eksperimentiranje s
čutnimi zaznavami in mani-
puliranje potom le-teh je po-
stalo nekaj čisto običajnega -
in za nameček uspešnega.
Ker ni vseeno, katera zvrst
glasbe se vrti v kateri trgovi-
ni, kaj odzvanja po dolgih
hodnikih podjetij, izobraže-
valnih ustanov ...
Še posebej v zadnjem času
pa doživljajo razcvet genera-
torji vonjav. V trgovinah,
pred izložbami, v podjetjih, v
javnih ustanovah, vsepovsod
se pojavljajo lične napravice,
ki oddajajo arome (bojda na-
ravne), češ da naj bi te sti-
mulativno delovale na kup-
ca, študenta, uslužbenca. Po
nekaterih izobraževalnih
ustanovah se že valijo pe-
zantne vonjave, ki po izsled-
kih mednarodnih raziskav
pozitivno vplivajo na kogni-
tivne procese, v praksi pa
predvsem izzovejo glavobol,

omotico in bruhanje. Pred
odišavljenimi izložbami naj
bi se zastran teh arom dlje za-
držali, na sestankih bili manj
agresivni, na izpitih pa bi po-
temtakem morali blesteti.
Teater, če se povrnem k
zgornjim metaforam, je to-
pogledno konvencionalen.
Dimnim učinkom navkljub
se na odru stvari odvijajo. V
resničnem življenju pa ljud-
je postajamo otopeli, brez-
voljni, lagodno nesposobni,
namesto lastne volje pa ima-
mo stimulanse. Še več, odso-
tnosti le-teh pripisujemo ne-
uspeh, slabo počutje in ne-
ugodno razpoloženje, t. j. at-
mosfero (dobesedno), ki jo
namesto nas ustvarjajo vani-
lija, cimet in hibiskus ter pa-
nove piščali, bučanje Atlan-
tika in, nenazadnje, slad-
kobne praznične popevke.
Za konec povejmo le, da ni
koncept tovrstnega stimu-
lansa nič novega - afrodizia-
ki so v uporabi že tisočletja.
Vendar imajo, za razliko od
zgoraj navedenega, vsaj ko-
ličkaj dopadljive učinke.

Stimulans mediokritete
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Vilma Stanovnik

Zasluge, da je brazilski jiu-
jitsu postal popularen tudi v
Kranju, ima prav gotovo Ne-
ven Polajnar, ki ima v boril-
nih veščinah dolgoletne iz-
kušnje. Neven je ustanovi-
telj športnega društva Rdeči
orel in je tako trener kot tek-
movalec.

Brazilski jiu-jitsu je pri nas
večini precej nepoznan
šport. Ga lahko na kratko
predstavite?
"Brazilski se imenuje zato,
ker se je v začetku dvajsete-
ga stoletja prenesel z Japon-
skega v Brazilijo. Tam so
nato tradicionalni japonski
jiu-jitsu prilagodili šibkej-
šim osebam, začel pa se je
uporabljati v borbah brez
pravil na črno. Iz športa so
odstranili vse neuporabne
tehnike in ohranili samo ti-
ste, ki resnično delujejo. To
so počeli praktično celo sto-
letje, hkrati pa so ta šport
učili naprej. Če bi želeli po-
tegniti vzporednice z drugi-
mi zvrstmi športa, je brazil-
ski jiu-jitsu še najbliže judu.
Se je pa z leti zelo populari-
ziral, in ker bodo leta 2016
olimpijske igre v Braziliji, je
gostiteljem uspelo doseči,
da je med predlaganimi
predstavitvenimi športi prav
brazilski jiu-jitsu."

Kako je ta šport prišel v Slo-
venijo in kako v Kranj?
"Pri nas se vse skupaj šele
začenja, lahko rečem, da je
ta šport še v povojih. Je pa
precej močna baza brazil-
skega jiu-jitsa v Zagrebu.

Ker se z borilnimi veščina-
mi ukvarjam že petnajst let,
sem se v Zagrebu spoznal
tudi s tem. Začelo se je so-
delovanje z najmočnejšo
svetovno organizacijo BJJ
zveze Alliance Jiu-Jitsu. Tre-
nerji delujemo pod asisten-
co mojstra Romera "Jaca-
rea" Cavalcantija, pri njem
pa potekajo tudi vsi izpiti in
seminarji. Tako sem se pred
letom in pol odločil, da v
Kranju ustanovim športno
društvo, glede na kranjski
grb pa sem se odločil, da mu
dam ime ŠD Rdeči orel, po
svetu pa nastopamo z ime-
nom red igel team."

Ste v društvu le moški?
"Večina smo moški iz Kra-
nja in okolice, redno nas tre-
nira okoli dvajset, vendar
trenirajo tudi dekleta. Tre-

ningi petkrat na teden pote-
kajo v telovadnici kranjske-
ga olimpijskega bazena.
Lahko rečem, da smo v Slo-
veniji daleč najuspešnejši
klub, dva podobna pa sta še
v Ljubljani."

Kakšni so vaši dosedanji
največji tekmovalni uspehi?
"Letos smo se že udeleževa-
li mednarodnih tekmovanj
in začeli dosegati tudi od-
mevne rezultate. Močna
centra v bližini sta zlasti Za-
greb in Beograd, kjer smo
na dveh močnih turnirjih.
Zlasti uspešni smo bili pred
kratkim na mednarodnem
turnirju Kralj Tomislav v
Zagrebu, kjer smo osvojili
sedem zlatih medalj, eno
srebrno in tri bronaste. Naj-
bolj veseli pa smo bili naj-
bolj prestižne nagrade, to je

pokal za najboljši klub na
tekmovanju, kar je bilo v
moči konkurenci res lepo
priznanje. Seveda nam na-
črtov ne manjka, saj se
bomo januarja udeležili ev-
ropskega prvenstva v Lizbo-
ni, nato pa junija načrtuje-
mo udeležbo na svetovnem
prvenstvu v Los Angelesu.
Naj omenim, da tekmujemo
tudi v tako imenovanem ul-
timat fightu, prosti športni
borbi, kjer se je sredi no-
vembra na tekmovanju v Va-
raždinu z zlato medaljo v
težki kategoriji izkazal Men-
sud Julević (sicer košarkar).
Poleg njega je bronasto me-
daljo v kategoriji do 65 kilo-
gramov osvojil Davor Rado-
jević, prav tako bron pa si je
v kategoriji do 85 kilogra-
mov priboril Vladimir Ro-
gić."

Rdeči orli poleteli
Treniranje borilnih veščin v Kranju in okolici postaja vse popularnejše, eden od športnih kolektivov, ki
mu je v zadnjem času uspel tudi prodor na mednarodno sceno, pa so Rdeči orli iz Hrastja.
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Pod skakalnico tudi
telovadnica

V državnem panožnem nordijskem centru v
Kranju je pod skakalnico na novo urejenih skoraj
tisoč kvadratnih metrov prostorov, vključno s
telovadnico in fitnes centrom.  

Maja Bertoncelj 

Kranj - Pred skakalci so tek-
me novoletne turneje, na ka-
teri naši orli upajo na kaj
boljše uvrstitve, kot so jih
dosegali na zadnjih tekmah.
In če že ne morejo biti vese-
li zaradi rezultatov, pa so se
razveselili novih prostorov
za trening pod skakalnico
pod Šmarjetno goro.
"V centru v sklopu skakal-
nice smo uredili prostore v
skupni velikosti skoraj ti-
soč kvadratnih metrov.
Spodaj je telovadnica veli-
kosti 15-krat 22 metrov, to-
rej skupaj 330 kvadratnih
metrov, zgoraj je fitnes
center, poleg tega smo ure-
dili še garderobe, prostor je
za lokal. Za trening so tu-
kaj sedaj optimalni pogoji.
Skakalci gredo najprej na
trening na skakalnico, nato
pa lahko v prostorih pod

njo opravijo še kondicijski
trening," je povedal Ivo Zu-
pan, vodja in oskrbnik Dr-
žavnega panožnega nordij-
skega centra v Kranju. In-
vestitor ureditve prostorov
pod skakalnico je Smučar-
ska zveza Slovenije, dobili
pa so tudi nekaj sponzor-
jev. Telovadnico je opremi-
lo podjetje Elan. Prostori
bodo primarno namenjeni
skakalcem, kot pa je dejal
Zupan, se za njihovo upo-
rabo zanimajo tudi že osta-
li športniki.
V centru so tudi ekološko
ozaveščeni. "Za svoje potre-
be smo naredili vrtino in
uporabljamo lastno vodo, ki
jo poleti rabimo za zalivanje
skakalnice, pozimi pa za
umetno zasneževanje. Poleg
tega smo jo speljali čez to-
plotno črpalko in na ta način
ogrevamo celo telovadnico,"
je pojasnil Zupan.

Nova generacija obetavnih atletov
Vilma Stanovnik

Kranj - S podelitvijo pri-
znanj so na skupščini Atlet-
skega kluba Kranj zaključili
letošnje športno leto. Pred-
sednik kuba Tomaž Kukovi-
ca je povedal, da je finančno
stanje v klubu stabilno, delo
trenerjev profesionalno, oči
vodstva kluba pa so že
usmerjene v novo sezono in
gradnjo tribune s športno
dvorano. Spodbudni so re-
zultati nove generacije mla-
dih atletov in atletinj, ki so v
iztekajočem se letu osvojili
kar 64 medalj na državnih
prvenstvih, v klubu pa so po-
nosni zlasti na ekipo mlaj-
ših mladincev, ki so prvič v
zgodovini kluba postali
ekipni zmagovalci Atletske-
ga pokala Slovenije. Kot je
povedal glavni trener Matjaž
Polak, so z dosežki v letu
2010 izstopali reprezentanti
Tina Murn (100 m), Tamara
Zupanič (100, 200 in 400
m), Žani Sladič (110 m ovi-

re), Žiga Žepič (100 in 200
m), Jernej Kokalj (skok v da-
ljino), Jaka Škrlep (met kop-
ja), Matic Dolenc (400 m),
Žan Frelih (skok v daljino in
300 m), Tim Zalokar (skok v
daljino), Matic Hudovernik
(met diska), Anja Lipovšek
(300 m ovire), Katja Mihelič

(met kopja), Anja Jarc (met
diska) in Klara Repnik (skok
v višino). "Naši atleti so za-
beležili nastope za vrste dr-
žavnih reprezentanc od pio-
nirskih do članskih katego-
rij, ne glede na neprimerne
pogoje treninga v zimskem
času. Žal smo še vedno kot

edini bazični in vrhunski
šport v Kranju brez ustrezne
zimske vadbene infrastruk-
ture, vendar nas veseli, da so
na Mestni občini Kranj že
izdelali projektno dokumen-
tacijo za izgradnjo nove tri-
bune s športno dvorano pod
njo," pravijo v klubu.

Mladih v AK Triglav ne manjka, najboljšim med njimi pa so na skupščini minuli petek
podelili zaslužena priznanja. I Foto: Gorazd Kavčič

Ekipa ŠD Rdeči orel uspešno nastopa tudi v mednarodni konkurenci. Na sliki po zadnjem
turnirju v Zagrebu so tekmovalci Radoslav Zindović, Edi Plava, Neven Polajnar (trener),
Nejc Murn, Primož Pičulin, Miha Perhavec, Adnan Redžić, Davor Radojevič. Poleg njih so
tudi tekmovalci Mensud Julević, Mersim Julević in Elvis Radončić. I Foto: arhiv ŠD Rdeči orel

Kranj 

Nogometni Triglav praznuje

Nogometno društvo Triglav 2000 letos praznuje 90-letnico.
V sklopu praznovanja so v ponedeljek v Kranju pripravili
okroglo mizo z naslovom "Nogomet je prvi in pravi gorenj-
ski šport", osrednja prireditev pa je bila v sredo, ko so pode-
lili tudi priznanje častnemu članu kluba. To je postal Djor-
dje Sretenoski - Džoko. Ob obletnici so predstavili še nekaj
novosti. Prva je klubsko geslo Triglav = trmast, druga je
klubska himna Avsenikova Na Golici, napovedali pa so tudi
podpis pogodbe z novim največjim sponzorjem, ki bo pokril
četrtino stroškov članske ekipe. Članska ekipa Triglav Go-
renjska je jesenski del v prvi slovenski nogometni ligi konča-
la na osmem mestu. Pred dobrim tednom so imeli zadnji
skupni trening, znova se dobijo 10. januarja. Za spomladan-
ski del želijo obdržati vsaj trenutno uvrstitev na lestvici in
upajo na večjo podporo s tribun. Večjih sprememb v ekipi
naj ne bi bilo. Je pa že jasno, da se je od dresa Triglava po-
slovil Josip Špelič, ki je bil član ekipe od poletja. "Trener in
športni direktor sta naredila analizo in izpostavila potrebo
po morda enem, dveh igralcih, ni pa to imperativ, predvsem
če bodo ostali igralci ostali pri nas," je dejal direktor kluba
Miran Šubic. M. B.

Ivo Zupan je predstavil novo pridobitev pod kranjsko
skakalnico. Fitnes center je v zgornjih prostorih, spodaj pa
je telovadnica.
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Vilma Stanovnik

Kranj - V začetku decembra
so se na kranjskem bazenu
zbrali starejši rodovi kranj-
skih vaterpolistov, ki so se
že petnajstič pomerili v spo-
min na nekdanjega vaterpo-
lista in znanega kranjskega
zobozdravnika Jožeta Rebo-
lja. Bil je zelo priljubljen
tako med vrstniki, kot tudi
med kasnejšimi rodovi
kranjskih vaterpolistov, zato
se pozivu na turnir v njegov
spomin vedno radi odzovejo
bivši vaterpolisti kranjskega
Triglava. Letos se jih je na-
bralo za tri ekipe, ki so jih
vodili kapetani Tomo Bal-
derman, Rado Čermelj in
Iztok Kraševec. Čeprav izidi
niso bili najpomembnejši, v
vodi ni manjkalo borbenosti
in lepih potez. Na tretjem
mestu so na koncu pristali
najstarejši, ekipa Toma Bal-
dermana, ki je imela v svoji
vrsti tudi najstarejšega ig-
ralca, 73-letnega Milivoja
Veličkoviča. V finalu je nato
moštvo trenerja Rada Čer-
melja moralo priznati pre-
moč ekipi, ki jo je vodil Iz-

tok Kraševec. V tej ekipi je
bil tudi najboljši vratar tur-
nirja Tomaž Polšak, najbolj-
ši igralec Tevž Suhadolnik
ter s šestimi goli tudi naj-
boljši strelec Elvir Bečič. Po-
leg omenjenih so za zmago-
valce igrali še Franc Kuhar,
Tadej Peranovič, Primož
Troppan, Gregor Košir,

Darko Zupanič in Boris Vu-
kanac.
Živahno bo v kranjskem ba-
zenu tudi 26. in 27. decem-
bra, ko bodo kranjski vater-
polisti organizirali medna-
rodni turnir za najmlajše.
Na božično-novoletnem tur-
nirju dečkov do 11 let se
bodo namreč pomerili na-

raščajniki Triglava, Kamni-
ka, zagrebškega Medveščaka
in reškega Primorja. Še po-
sebej zanimivo dogajanje se
obeta 26. decembra, ko bo
poleg tekmovanja potekal
tudi družabni dan s starši,
na katerem bodo za vse vad-
bene skupine organizirane
tekme za torto. 

Vilma Stanovnik

Dnevi po novem letu bodo
namenjeni predstavitvi na-
ših košarkarskih ekip vseh
generacij. Tako bo že prvo
januarsko nedeljo v letu
2011 na parketu dvorane v
Stožicah potekal Dan slo-
venske moške košarke, na
njem pa se bodo predstavili
tako najbolj perspektivni
mladi košarkarji, ki bodo
tvorili prihodnost naše ko-
šarke, kot tudi tisti, ki so za-
znamovali prvo desetletje
samostojne države, in tisti,
ki trenutno igrajo v ligi Tele-
mach. Prireditev v Stožicah
se bo začela ob 10. uri dopol-
dne s tekmo najmlajših pio-
nirjev (U-10) in končala s
tekmo najboljših košarkar-
jev lige Telemach, ko se
bodo ob 19. uri med seboj
pomerili domači in tuji ig-
ralci. Zagotovo bo zanimiv
tudi dvoboj nekdanjih ko-
šarkarjev, ki so ga pri Košar-
karski zvezi Slovenije po-
imenovali Tekma zvezd Slo-
venije 90' - 99', saj se bodo
predstavili košarkarji, za ka-

tere smo navijali v prvih le-
tih slovenske samostojnosti.
Kot običajno bodo organiza-
torji poskrbeli tudi za bogat
spremljevalni program.
Zagotovo bo živahno in zani-
mivo tudi teden dni po dru-
ženju košarkarjev, ko bo dvo-
rana na Planini v Kranju 9.
januarja gostila Dan sloven-
ske ženske košarke. Program
se bo začel ob 12. uri s tekmo
pionirk (U-14). Sledila bo tek-
ma kandidatk za kadetsko re-
prezentanco Slovenije, ki se
bo začela ob 13.30, ob 15. uri
pa bo še tekma kandidatk za
mladinsko reprezentanco.
Ob 16.30 se bodo na tekmi
pomerile pionirke (U-12), vr-
hunec druženja na ženskem
košarkarskem dnevu pa se
bo začel ob 18. uri, ko bo tek-
ma članskih ekip. Kot je po-
vedal predsednik Ženskega
košarkarskega kluba Triglav
Kranj Jernej Gortnar, bodo
Dan slovenske ženske košar-
ke organizirali skupaj s KZS,
Mestno občino Kranj in Go-
renjsko banko, sodelovali pa
bodo tudi nekateri drugi
simpatizerji kluba. 

Od veteranov do najmlajšihDan ženske košarke bo
v Kranju

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Kot povsod drugod tudi pri urejanju in vzdrževanju grobov nastajajo odpadki. Količine odpad-
kov, ki se pojavljajo na pokopališčih, niso zanemarljive, zato je pomembno, kako z njimi rav-
namo. Tako smo tudi na pokopališču v Bitnjah vzpostavili ločeno zbiranje odpadkov. 

Obstoječe zabojnike za mešane komunalne odpadke smo nadomestili z zabojniki za ločeno zbi-
ranje sveč, cvetja in mešanih komunalnih odpadkov. 

V zabojnike za sveče sodijo samo odpadne sveče in ne drugi odpadki. V zabojnik za
cvetje odložite ovenelo cvetje in ostale rastlinske odpadke, kot so plevel, trava, listje in
podobno. V tretji zabojnik za mešane komunalne odpadke pa odložite vse druge
odpadke.

Dodatno smo postavili tudi večji zabojnik za gradbene odpadke. Vanj lahko odlagate pesek,
kamenje in gradbene ostanke, ki nastanejo pri urejanju grobov (robniki, ostanki betoniranja in
podobni manjši odpadki).

Ločeno zbiranje odpadkov tudi 
na pokopališču v Bitnjah

V zimskem času spremenjen urnik 
odvoza bioloških odpadkov

Letos smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in uvedli ločeno zbiranje odpadne em-
balaže in bioloških odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. V zimskem času se
količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar že opažamo pri praznjenju vaših zabojnikov. Zato
smo se odločili, da v zimskem času zmanjšamo pogostost odvoza bioloških odpadkov.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri gospodinjstvih, ki biološke od-
padke zbirate z zabojniki za biološke odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in odstranjeva-
nja bioloških odpadkov se bodo v času od 1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili.

Če bomo ugotovili, da sistem odvoza na 14 dni v predlaganem obdobju ne bo uspešen, bo od-
voz v prihodnje celo leto potekal tedensko oziroma se bo obdobje odvoza na 14 dni lahko tudi
podaljšalo.

V krajevnih skupnostih Besnica, Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja Sava, Hrastje, Jošt, Mavčiče, Orehek
- Drulovka, Predoslje, Stražišče in Žabnica bo prvi odvoz bioloških odpadkov po novem urniku 6.
januarja 2011. Naslednji odvoz bo 20. januarja 2011.

V krajevnih skupnostih Bratov Smuk, Center (izvzeto strogo mestno jedro), Golnik, Goriče, Huje, Ko-
krica, Planina, Primskovo, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp in Zlato polje bo prvi odvoz
bioloških odpadkov po novem urniku 13. januarja 2011. Naslednji odvoz bo 27. januarja 2011.

V času od 1. 1. do 31. 3. 2011 bo odvoz bioloških odpadkov potekal na 14 dni. 

Na turnirju v spomin Jožeta Rebolja so tekmovali nekdanji kranjski vaterpolisti. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Tako lepo, kot je te
dni v naši Žanovi ulici, je
malo kje drugje. Morda sre-
di Pariza," je navdušeno
povedala Silva Kmetič in me
povabila v njihovo ulico, kjer
se, ko se naredi tema, prižge
razsvetljava na ogromni 
smreki. "Naša ulica je bila
ena zadnjih, ki je dobila
javno razsvetljavo. Po vsej
ulici je bila tema, in ko sem
se vračal domov, sem
dostikrat razmišljal, kako to
spremeniti. Ker smo si ure-
dili vrt in nasadili tudi 
smreke, sem se odločil, da
vsaj ob največjih praznikih
tudi zunaj prižgemo lučke.
V začetku so bile smrekice
majhne in je bilo lučk manj,
nato so smreke rasle in lučk
je bilo vedno več. Sedaj je
smreka visoka dvanajst
metrov in letos sem prižgal
že dva tisoč štiristo lučk,"
pravi Pavel Polak, ki je vmes
smreke ob cesti tudi posekal.
"V petindvajsetih letih se je
sicer dogajalo marsikaj, saj
so nekateri mimoidoči lučke

tudi snemali s smreke, jih
metali po cesti, odbili glavo
palčku ..., vendar je res, da
sosedje vsako leto komaj
čakajo, kdaj se bodo prižgale
lučke. Vendar sem se odločil,
da počakam do sredine de-
cembra," tudi pravi Pavel, ki
je letos za napeljavo lučk
porabil dva cela dneva. "Sem

kuhar dietetik v ljub-
ljanskem Kliničnem centru,
kjer je delo velikokrat na-
porno in stresno, saj imamo
okoli dva tisoč pacientov.
Zelo pa se sprostim ob ra-
zličnih ročnih delih, večino
stvari za dom naredim sam,
trenutno delam nove
omare," tudi pravi Pavel, ki

sicer ni natanko izračunal,
koliko več elektrike porabi
zaradi množice lučk. "Mis-
lim, da je dodaten strošek
zgolj okoli deset evrov, saj
lučke ne gorijo vse noči, le
do polnoči in zjutraj, dokler
se ne naredi dan. Le na
praznike gorijo vso noč,"
pravi Pavel Polak.

Lepo je kot sredi Pariza
Pavel Polak na Žanovi ulici v Kranju vsako leto z razsvetlitvijo poskrbi za praznično vzdušje.

Na Žanovi ulici je pred prazniki smreka s kar dva tisoč štiristo lučkami. I Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj - Kranjski poklicni ga-
silci so restavrirali staro ga-
silsko črpalko, last družine
Povšnar iz Kokre, ki je raz-
stavljena v prostorih gasil-
ske postaje GRS Kranj. Čr-
palka naj bi bila narejena
med leti 1890 in 1900. Na
kmetiji Povšnarjevih so na
črpalki našli listek, na kate-
rem je ime podjetja, ki se je
ukvarjalo z izdelovanjem
gasilskih črpalk v tistem
času - Vögel in Noot. Črpal-
ko so sodelavci GRS Kranj
obnovili in usposobili, ve-
čina delov na njej je origi-
nalnih. Prvič so jo javno po-
kazali v začetku decembra
na srečanju z upokojenci

GRS Kranj in sprejemu no-
vih sodelavcev, ki so uspeš-
no zaključili šolanje za po-
klicnega gasilca v Izobraže-
valnem centru Zaščite in re-
ševanja na Igu (Simon Šter,
Miha Meglič, Nejc Štrem-
felj, Gorazd Marn in Simon
Štern). Direktor GRS Kranj
Vojko Artač je povedal:
"Upamo tudi na novo cister-
no, ki bo polnila tudi to sta-
ro gasilsko črpalko. Naši
fantje si zaslužijo tako vozi-
lo, za katerega upam, da bo
prihodnje leto ob tem času
že v uporabi. Novi župan
Mohor Bogataj je v svojem
predhodnem županovanju
podpiral gasilsko in reševal-
no dejavnost, zato upamo,
da bo podobno tudi sedaj."

Črpalko so prvič javno pokazali v začetku decembra na 
srečanju z upokojenci GRS Kranj in sprejemu novih 
sodelavcev. I Foto: Tina Dokl

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 201 !1

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
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Restavrirali črpalko,
staro več kot sto let

Na kmetiji Povšnarjevih so imeli staro gasilsko
črpalko, ki so jo sodelavci GRS Kranj obnovili.

Kranj

Obiskal jih je dedi z violino

Otroci in vzgojiteljice iz kranjskega vrtca Čenča so preživeli
prijetno decembrsko petkovo dopoldne v družbi Dušana
Stanjka, ki je zaigral na violino. Vsi skupaj so z njim prepe-
vali znane pesmice, kot so Kuža pazi, Ringa raja, Siva kuč-
ma ... Ker pa je imel Dušan Stanjko, ki ima v tem vrtcu vnu-
ka, s seboj še eno manjšo violino (polovinko), so poskusili
zaigrati tudi otroci. "Po izobrazbi sem diplomirani ekono-
mist, imam pa narejenih deset razredov violine v glasbeni
šoli. Glasbeni program vedno prilagodim poslušalcem,
danes so otroci neverjetno sodelovali," je povedal Stanjko,
ki na violino igra tudi pri Folklorni skupini Iskraemeco. S. K.
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Decembrska srečanja in radosti
Zadnji mesec v letu je namenjen tudi druženjem tako v krogu prijateljev in družine kot med sodelavci. Nekateri se srečujejo na mestnih ulicah, drugi na
prireditvah, ob jaslicah in božičnem drevesu. Povezujejo nas lepi skupni trenutki, včasih čisto kratki, včasih malo daljši, večina pa za vse prijetni.

V prednovoletnem času je župan Mohor Bogataj obiskal Zavod Korak in nato še VDC
Kranj, kjer je tako varovancem kot zaposlenim voščil lepe praznike in srečno novo leto.
Obiska so se razveselili zlasti varovanci Varstveno delovnega centra, ki jih je zanimalo
predvsem, kako se župan počuti kot dedek, z njim pa so se tudi slikali. I Foto: Vilma Stanovnik

V prednovoletnem času župan vsako leto s knjigami obdari prvošolce in obišče eno izmed
šol. Letos je knjigo z naslovom Ovca Boža slovenske avtorice Tine Perko dobilo 546 
prvošolcev, župan Mohor Bogataj pa jih je prejšnji petek osebno izročil prvošolcem na 
Osnovni šoli Orehek, kjer so mu pripravili tudi lep program. I Foto: Gorazd Kavčič

Okrasitev v Kranju je zasijala na predvečer občinskega praznika 2. decembra in bo ostala
do 6. januarja. Letos bo stala okoli 65 tisoč evrov, od tega bodo za namestitev in 
odstranitev okrasja odšteli petintrideset tisoč evrov, dvajset tisoč bo stala zamenjava
poškodovanih okraskov, med osem in deset tisoč pa še račun za porabo elektrike.

V tem času si vsi z velikim zanimanjem ogledujemo najrazličnejše jaslice, ki so včasih 
pravo umetniško delo. Ob razstavi jaslic in ostalih likovnih del umetnice Brigite Juvan iz
Spodnjih Pirnič pa uživajo tudi obiskovalci dvorane Gasilskega društva v Mavčičah, kjer si
je jaslice in druge umetnine moč ogledati še do 7. januarja. I Foto: Vilma Stanovnik

Kranjski župan Mohor Bogataj je v prazničnem decembru v prostorih občine sprejemal 
različne goste, od gospodarstvenikov, direktorjev javnih zavodov, predstavnikov sodstva,
policije, verskih skupnosti, pa tudi novinarje in novinarke (na sliki), ki poročamo o 
dogodkih v največji gorenjski občini, kjer se vedno kaj dogaja. I Besedilo: Vilma Stanovnik

Te dni je živahno tudi v rovih pod starim Kranjem, kjer je od minule sobote razstava jaslic,
obiskovalci pa si bodo v nedeljo in ponedeljek ogledali tudi predstavo Žive Jaslice, ob 
sprehodu skozi rove pa bodo lahko uživali ob božičnem petju. V ponedeljek bo v rovih
nastopila tudi finalistka talentov Fani Križaj. I Foto: Gorazd Kavčič
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