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Hokej igra
na Češkem

Kranj vidi
razvojno pot

Komaj 18-letni Kranjčan Gašper
Jordan je minulo poletje sprejel
izziv in se podal v Trebič, kjer
igra v elitni češki mladinski
hokejski ligi.

Predsednik dr. Danilo Türk je ob svojem
prvem uradnem obisku v Kranju zapisal,
da je Kranj na dobri poti, da postane
simbol slovenske prodornosti,
podjetnosti in socialne pravičnosti.
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Nova knjižnica do konca leta
Po zapletu zaradi gradnje osrednje knjižnice v Kranju so na sredini seji kranjski svetniki sprejeli
sklep, da se odgovorni iz Mestne občine Kranj ter družba IC Dom s partnerji čim prej uskladijo glede
gradnje in da naj se ta čim hitreje nadaljuje.
Vilma Stanovnik

prvem delu dnevnega reda.
Ker pa je bilo že pred sejo dogovorjeno, da naj bi obravnava ne potekala brez prisotnosti odgovornih za gradnjo iz

družbe IC Dom, ti pa so bili
na sejo povabljeni šele po
osmi uri, pa je vroča tema
knjižnice ostala za konec seje.
2. stran



TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 55, KRANJ

Kranj - Informacija o stanju
gradnje osrednje knjižnice v
Kranju je bila sicer na dnev-

nem redu sredine seje sveta
MO Kranj predlagana kot zadnja, že na začetku pa je svetnik Stanislav Boštjančič predlagal, naj bi jo obravnavali v

AKTUALNO

KULTURA

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Postopki dolgi kot
kolone

Potekle so tudi solze
veselja

Kranjčani uspešni
v domovini karateja

Predan vzgoji mladih
planincev

Kaže, da kranjske vzhodne in
severne obvoznice še lep čas
ne bo. Aktualen državni projekt je prenova Kidričeve ceste. Dvopasovnica ob treh
nakupovalnih centrih se duši
v prometu.

Z zletom nekdanjih učencev
se je sredi tega meseca začel
sklop praznovanj ob 100-letnici Glasbene šole Kranj. Po
trideset in več letih so se spet
srečevali učitelji in učenci in
potekle so tudi solze.

Osemčlanska ekipa Karate
kluba Kranj je konec lanskega leta znova obiskala domovino karateja, otok Okinavo na Japonskem.

Franci Benedik je štiri desetletja vodil delo z mladimi v
Planinskem društvu Kranj.
Decembra je prejel najvišje
priznanje, svečano listino
Planinske zveze Slovenije.
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Layerjeva hiša bo
spet hiša umetnikov
Mestna občina Kranj je bila uspešna pri
kandidaturi za evropska sredstva, s pomočjo
nekaj več kot 900 tisoč evrov pa naj bi končno
obnovili Layerjevo hišo.
Vilma Stanovnik
Kranj - "Layerjeva hiša je ena
od zgradb v Kranju, zaradi
katere sem bil zelo žalosten,
saj so se ustavila že začeta
dela pri obnovi. Zdaj bomo
končno s prenovo lahko nadaljevali, saj smo dobili sredstva na razpisu. Nekaj več
kot 900 tisoč evrov denarja
je namreč znaten delež za
obnovo, za katero potrebujemo okoli 1,3 milijona evrov.
Manjkajoči denar bomo morali prerazporediti znotraj
proračuna," je povedal kranjski župan Damijan Perne in
dodal, da mora biti prenova
končana do konca oktobra,
zato bo treba takoj začeti
iskati izvajalce del in z obnovo čim prej tudi začeti.
Denar, natančno 937.192,10
evra, ki ga je Mestna občina
Kranj s strani Ministrstva za
kulturo pred kratkim dobila
na javnem razpisu za sofinanciranje javne kulturne
infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Layerjeva
hiša - hiša umetnikov, je namreč spodbudil odgovorne

(lastnica objekta je občina),
da se vendarle nadaljuje obnova nekoč čudovitega objekta z lepim razgledom, katerega prenova se je pred leti
že začela ter se financirala
tako z občinskim denarjem
kot državnimi sredstvi. Prenova je nato zastala, kot je
povedal vodja oddelka za
družbene dejavnosti Uroš
Korenčan, pa je bila na srečo
takrat prenovljena tudi streha, tako da objekt ni propadal. Opravljena so bila tudi
arheološka izkopavanja, zato
naj bi predvidena dela sedaj
lahko stekla nemoteno.
Po obnovi bo Layerjeva hiša
povezovala različne kulturne dejavnosti, saj naj bi v
njej dobila svoje mesto stalna muzejska zbirka kranjskih umetnikov, katere
skrbnik je Gorenjski muzej,
v njej naj bi potekale umetniške in kreativne delavnice,
ateljeji za gostujoče umetnike, prav tako pa je v hiši
prostora za tri rezidenčna
stanovanja gostujočih umetnikov oziroma umetniški rezidenčni center.
2. stran



Predsednik Likovnega društva Kranj Nejč Slapar si je z
zanimanjem ogledal, v kakšnem stanju je trenutno Layerjeva
hiša in kaj bo še treba postoriti, da bi spet zaživela.
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Nova knjižnica do konca leta
1. stran
Večina svetnikov je v razpravi o zapletu pri gradnji poudarila, da si ne domačini ne
obiskovalci v središču Kranja
ne želijo "hiše strahov" oziroma "Bejruta", pač pa je s strani občine treba narediti vse,
da na pol podrta stavba Globusa čim prej dobi lepši videz, mesto in občani pa primerno osrednjo knjižnico.

membe in dopolnitve po željah MO Kranj. Ko bodo, tudi
na osnovi sklepov današnje
seje, izpolnjeni vsi pogoji in
ko bo potrjen projekt za izvedbo, s katerim bomo definirani, kaj vse moramo narediti, in ko bodo sklenjeni tudi
vsi dodatki k pogodbi, kar je
bilo danes tudi dogovorjeno,
bomo knjižnico končali, po
našem načrtu v 255 delovnih
dneh. To pomeni, da naj bi

Vez med Kranjem in Kočani
Župana občin Kranj in Kočani podpisala Listino o sodelovanju na področju zaščite in reševanja.
Suzana P. Kovačič
Kranj - Prejšnji petek je bila
na obisku v Kranju delegacija iz makedonske občine Kočani. Župana Damijan Perne in Ljubomir Janev sta
podpisala Listino o sodelovanju med Mestno občino
Kranj in Občino Kočani na
področju zaščite in reševanja
s poudarkom na požarni varnosti. "Sodelovanje na področju civilne zaščite ni
novo, je pa vsekakor nadgradnja in vključuje izmenjavo izkušenj in znanja.
Eden od poglavitnih ciljev je,

da se Protipožarni enoti Kočani pomaga pri usposabljanju za intervencije pri prometnih in naravnih nesrečah," je povedal Damijan
Perne. "Zahvaljujem se za
vso podporo in pomoč, to je
lahko tudi priložnost za začetek sodelovanja na drugih
področjih," je povedal Ljubomir Janev. Dogodka se je
udeležil tudi Janez Bohorič,
predsednik uprave družbe
Sava in častni konzul Republike Makedonije v Sloveniji.
Ob tej priložnosti so gostom
podarili rabljeno gasilsko
orodno vozilo, ki je bilo

doslej v lasti Prostovoljnega
gasilskega društva (PGD)
Mavčiče. Ključe vozila je poveljniku
protipožarnega
centra v Kočanih Vlatku Jevtimovu izročil predsednik
PGD Mavčiče Stane Stenovec, ki je povedal: "Dvajset
let staro gasilsko vozilo smo
obnovili, v avtu je tudi gasilska črpalka, ki je bila doslej
v uporabi pri PGD Golnik.
Nove pnevmatike Goodyear
in montažo je prispevalo
podjetje Sava Tires. "PGD
Mavčiče je iz občinskega
proračuna 2008 že dobilo
novo orodno vozilo v vred-

nosti 60 tisoč evrov. Vsako
leto iz proračuna namenimo
denar za novo gasilsko vozilo enemu od društev, letos
je bilo na vrsti PGD Bitnje,
prihodnje leto bo za novo
vozilo na vrsti PGD Stražišče," je povedal podžupan
Bojan Homan. Gostje iz Kočanov so za spomin prejeli
tudi kipec s podobo pesnika
Simona Jenka, rojaka iz Podreče, za katerega letos obeležujemo 140-letnico smrti.
Kipec je Ljubomirju Janevu
v imenu Krajevne skupnosti
Mavčiče izročil Rudi Zevnik.

Direktor IC Doma Ivan Marjek in podžupana Stane Štravs
ter Igor Velov so se dogovorili, da se čim prej sestanejo.
Svetniki so tudi menili, da
obtoževanje o tem, kdo je
kriv za zamudo pri gradnji,
ne pelje do rešitve, pač pa se
morajo odgovorni čim prej
usesti za skupno mizo in
uskladiti tako finance kot izvedbene roke. "S sklepi z današnje seje sem zadovoljen,
saj smo prišli do spoznanja,
da je odgovornost za zamudo
pri gradnji na obeh straneh.
Najbolj pomembna pa je odločitev, da se v najkrajšem
času z občinsko upravo usedemo za eno mizo ter odkrito pogovorimo. Projekt namreč sploh ni tako velik, je
relativno enostaven in obvladljiv. Imel je sicer spre-

bila gradnja zaključena do
konca leta, nekje do božiča.
Skupni interes vseh nas je, da
bi bila knjižnica zgrajena čim
prej," je po seji povedal direktor IC Doma Ivan Marjek.
Gradnja osrednje knjižnice
pa v tem letu ni ednini od
velikih projektov MO Kranj.
Kot so se strinjali svetniki, je
nujno čim prej začeti tudi
dela pri rekonstrukciji stare
ekonomske šole za potrebe
predšolske vzgoje, prav tako
pa projekt nadgradnje čistilne naprave. Svetniki pa se
na sredini seji niso strinjali,
da bi se povišale cene parkiranja na javnih parkiriščih v
mestu.

Brezplačno drsanje med počitnicami
Mestna občina Kranj v času zimskih šolskih počitnic omogoča
za svoje občane, predvsem pa šoloobvezne otroke, brezplačno
drsanje v ledni dvorani na Zlatem polju. Drsanje bo mogoče
od ponedeljka, 16. februarja 2009, do petka, 21. februarja
2009, od 10. do 11.30. Drsalke si je možno tudi izposoditi.
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Gostom so podarili rabljeno gasilsko orodno vozilo, ki je
bilo doslej v lasti Prostovoljnega gasilskega društva
Mavčiče. I Foto: Tina Dokl

Od leve: Janez Bohorič, Ljubomir Janev in Damijan Perne
ob podpisu Listine o sodelovanju na področju zaščite in
reševanja I Foto: Tina Dokl

Layerjeva hiša bo spet hiša umetnikov
1. stran
Na vrtu naj bi postavili
manjšo Forma Vivo s kipi
gostujočih kiparjev, prav
tako pa naj bi uredili manjšo
muzejsko trgovino z umetniškimi izdelki in muzejsko
kavarno.
Za življenje v obnovljeni Layerjevi hiši naj bi skrbeli člani Likovnega društva Kranj,
ki se zlasti veselijo nove priložnosti za mednarodno sodelovanje. "Kranj potrebuje
rezidenčni atelje oziroma
sobo, kjer bo naše društvo
in društvo slovenskih likovnih umetnikov lahko sodelovalo z umetniki iz tujine.
Gre predvsem za izmenjavo
in mislim, da se s tem tudi
nam odpira možnost sodelovanja v drugih državah in
možnost razstavljanja v tujini," je o načrtih bližnje prenove povedal predsednik Likovnega društva Kranj Nejč
Slapar, prostore, ki še čakajo obnovo, pa sta si minuli
ponedeljek z zanimanjem
ogledala tudi Vasja Doberlet
iz Fotografskega društva Janeza Puharja Kranj in akademski slikar Klavdij Tutta,
ki sta prepričana, da bo obnovljena stavba velika spodbuda tako za gorenjske fotografe kot slikarje ter prilož-

Sedaj zanemarjen vrt Layerjeve hiše naj bi ob prenovi uredili, z vrta pa naj bi pot vodila
tudi na kolodvor. S tem bo povezana kulturno-prireditvena četrt, ki se začenja
s Khislsteinom in preide prek Knedlovega vrta ter obrambnega stolpa na Škrlovcu na vrt
Layerjeve hiše in na Pot na kolodvor, kjer je tudi eden od vhodov v kranjske rove.

V bližini gradu Khislstein je v nadstropni hiši
iz 18. stoletja (Tomšičeva 32) deloval eden
najplodovitejših slovenskih slikarjev na prehodu
iz 18. v 19. stoletje Leopold Layer (1752-1828).
Stavba ima slikovito pročelje, še bolj dragocena
pa je notranjost.

nost za izmenjavo z umetniki iz vsega sveta. Kot je na
priložnostni tiskovni konferenci v prostorih Layerjeve
hiše povedala direktorica
Gorenjskega muzeja mag.
Barbara Ravnik Toman, pa
se pri njih že pripravljajo
tako na stalne postavitve kot
delavnice.
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Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Vsako leto več varčnih svetil javne razsvetljave

Kranj vidi razvojno pot

V letu 2007 je bila sprejeta nova uredba, ki ureja področje
javne razsvetljave z vidika porabe in svetlobnega onesnaževanja. Tudi Mestna občina Kranj sledi zahtevam nove uredbe, zato postopoma obnavlja javno razsvetljavo - zamenjuje stare dotrajane svetilke z novimi, ki ustrezajo novim zahtevam. Svetilke so z ravnim steklom ter s porabo 36 W.
Razširjajo se tudi osvetljena območja v občini v sklopu komunalnega urejanja ulic ali v sklopu obnov. V preteklem letu
so se prižgale nove luči v naselju Zarica in v Srakovljah. Zamenjave svetilk in postavitev nove javne razsvetljave se
bodo nadaljevale po sprejetem letnem planu, saj uredba zahteva zamenjavo svetilk, ki svetlobno onesnažujejo nebo,
do leta 2016. Lani je bilo v različnih krajevnih skupnostih postavljenih 143 novih drogov z novimi svetilkami. Lani nedokončane investicije na področju javne razsvetljave na Trsteniku, v Besnici, Zgornjih Bitnjah bodo zaključene v tem letu
ali se bodo nadaljevale v sklopu urejanja komunalne infrastrukture. Postopno se ureja tudi ulični usmerjevalni sistem, zato obiskovalci lažje najdejo prebivalce Struževega,
Huj in Primskovega. Ocenjuje se, da bo ulični usmerjevalni
sistem v mestu dokončan do leta 2012.

in vodovoda Bašelj, vodovoda Hrastje-Prebačevo, vodovoda in zajetja Grad, vodohranov Grad in Adergas ter
Velesovo. Prenova kranjske
čistilne naprave skupaj s sistemom kanalov presega 25
milijonov evrov, zato bo projekt obravnavala evropska
komisija. Upamo na najboljše in odobritev sredstev za
to pomembno investicijo v
prihodnosti."

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Vaše leto se je začelo z dobrimi željami Kranjčanom v
središču mesta in obiskom v
porodnišnici. Ste bili veseli
podatka, da je bilo v kranjski
porodnišnici v minulem
letu več rojstev kot leto prej?
"Vsakoletni obisk 1. januarja
v kranjski porodnišnici zagotovo sodi med prijetnejša
opravila mojega županovanja. Nova rojstva in povečevanje njihovega števila me
seveda navdušujejo, saj smo
konec koncev tudi v strategijo trajnostnega razvoja Kranja do leta 2023 zapisali, da
si želimo povečanja števila
prebivalcev. Tukaj smo imeli
v mislih tako prirast rojstev
kot tudi priseljevanje iz drugih krajev, saj želimo Kranj z
več vidikov (stanovanjskih,
po komunalni opremljenosti, kot kulturno in turistično
središče) narediti oziroma
urediti prijetno za bivanje in
obiskovanje.
Zadovoljen
sem tudi, da se je toliko
Kranjčank in Kranjčanov odločilo, da preživijo najdaljšo
noč v Kranju, na prostem, na
Slovenskem trgu. Tudi takšni dogodki prispevajo k oživljanju mestnega jedra in k
prepoznavnosti Kranja. Rad
bi se zahvalil tudi zavodu za
turizem, ki je zgledno organiziral dogodek."
V januarju je bil na obisku
predsednik dr. Danilo Türk,
na kaj ste ga opozorili?
"Predsednika države sem
seznanil s ključnimi projekti, ki jih moramo v prihodnosti izpeljati, če želimo, da
Kranj postane trajnostno
razvita občina, kot smo si
zastavili v strategiji razvoja
MOK. Predstavil sem mu
predvsem probleme, ki jih
imamo pri uresničevanju
razvoja, ter tudi naša pričakovanja do države. Predsednik se je strinjal, da moramo
urediti komunalno infrastrukturo. Dotrajane kanalizacijske cevi kmalu ne bodo
več omogočale zdrave pitne
vode. Povedal sem, da pri
tem potrebujemo razumevanje države, ki bo prepoznala
potrebo kranjske občine, da
potrdi nove cene komunalnih storitev. To je edina
možnost, da zagotovimo
varno in zdravo vodo. Predsednika sem tudi prosil, naj
po svojih najboljših močeh
skuša urejati enake razvojne
priložnosti za vse, saj se mi

Župan Damijan Perne s predsednikom dr. Danilom
Türkom ob obisku v Kranju I Foto: Tina Dokl
ne zdi dopustno (naj opozorim še na to, da je povišanje
sprejel tudi kranjski mestni
svet), da so nekatere slovenske občine že dobile pozitivne odločbe za povišanje cen
komunalnih storitev, Kranj
pa še vedno ne. Sam si bom
tudi prizadeval za pridobitev
pozitivne odločitve na Ministrstvu za okolje in prostor ter na Ministrstvu za gospodarstvo, ki kot resorni
ministrstvi o tem odločata."
Zadnje mesece je veliko pogovorov, okroglih miz o strategiji. Kakšne odzive dobivate glede načrtovanega razvoja
Kranja v naslednjih letih?
"Javna razprava o dokumentu strategije trajnostnega razvoja Kranja do leta 2023 je
trajala do 15. januarja 2009.
Že pred novim letom smo
vsem gospodinjstvom poslali
brošuro, s katero smo želeli
predstaviti ključne strateške
usmeritve in projekte. Zadovoljen sem, da smo prav z
vseh vsebinskih področij prejeli mnenja, tudi drugačne
poglede. Vodje in koordinatorji sedaj te predloge pregledujejo in jih vsebinsko urejajo. Urejeno gradivo iz javne
razprave bodo pregledali še
posvetovalni organi za pripravo strategije - svetniška,
gospodarska skupina ter strateški svet. Pričakujem, da bo
do seje mestnega sveta sredi
marca potekala še kakovostna razprava o tem, kaj vse
sodi v strategijo ter kaj bomo
morali morda tudi izpustiti.
Moramo se zavedati, da strategijo predstavlja nabor želja,
potreb Kranja na vseh pomembnejših področjih. Prav
vseh želja zagotovo ne bomo
mogli uresničiti, treba bo določiti prednostne in uresničljive projekte."
Tako kot večino tudi Kranjčane skrbi draginja, med
drugim tudi zvišanje cen komunalnih storitev. Posebej

jih skrbi, da se bodo občutno dvignile cene po zaprtju
deponije Tenetiše čez slabega pol leta. Kaj pričakujete?
"Letos je pričakovati zvišanje cen komunalnih storitev. Glavni razlog je ta, da so
cene komunalnih storitev v
kranjski občini na zelo nizki
ravni glede na primerljive
občine in ne omogočajo normalnega izvajanja dejavnosti, vzdrževanja ter novogradnje komunalne infrastrukture. Zaradi nizkih cen
veliko delov Kranja danes
nima osnovne komunalne
infrastrukture (npr. kanalizacije), v precejšnjem delu
občine pa je komunalna infrastruktura nezadostna ali
zastarela. Kar se tiče ravnanja z odpadki, s 15. julijem
2009 nepredelanih odpadkov ne bo mogoče več odlagati, saj bodi vsi odpadki
morali najprej na predelavo,
šele nato se bo lahko odložil
ostanek odpadkov. Takšne
višje stopnje obdelave odpadkov, ki smo jih prevzeli
kot del pravnega reda EU,
seveda pomembno zvišujejo
stroške ravnanja z odpadki.
Ti stroški bi nastali tudi, če
bi deponija Tenetiše obratovala še naprej."
Kaj za občino Kranj pomeni
projekt GORKI in ali bo z
njim občina laže prišla do
potrebne prenove čistilne
naprave?
"Projekt GORKI zajema
ureditev oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja voda (kanalizacijo) in čistilnih naprav. Mestna občina Kranj
je na področju odvajanja in
čiščenja vključena v nabor
ekonomsko upravičenih investicij z investicijami v čistilni napravi Kranj in
Smlednik ter gradnjo kanalov Žabnica-Šutna-Bitnje in
Hrastje-Trboje. Na področju
oskrbe z vodo pa so ob sodelovanju sosednjih občin
predvidene ureditve zajetja

O parkiranju in parkiriščih
je bilo v Kranju že veliko povedanega, vendar težave
ostajajo, saj so tako domačini kot obiskovalci nezadovoljni. Kaj jim predlagate?
"S stanovalci starega mestnega jedra je bilo opravljenih
več pogovorov, tako preko
Zbora krajanov KS Center,
pa tudi sam sem se osebno
sestal z njimi. Veliko njihovim prošnjam, za katere
smo ocenili, da jih lahko izpolnimo, je bilo že ugodeno.
Stalno tudi spremljamo potek prometa in parkiranja v
mestnem jedru. Nikakor ne
držijo navedbe, da tamkajšnji prebivalci živijo v 'getu'.
Naj spomnim, da imajo privilegij v primerjavi z drugimi prebivalci Kranja (npr.
na Planini), saj imajo zagotovljeno brezplačno parkirno
mesto. Vendar bomo glede
na prakso v drugih slovenskih in evropskih mestih nadaljevali z uresničevanjem
sprejetega odloka, tako da
stanovalcem predlagam, da
spoštujejo sprejeti odlok o
novem prometnem režimu."
Proračun za leto 2009 je bil
sprejet že prejšnje leto, se
obeta rebalans? Mogoče že
veste, kateri projekti bodo
imeli prednost?
"Tako je, proračun za leto
2009 znaša nekaj več kot 57
milijonov evrov in je bil
sprejet že v preteklem letu.
Že pred samo objavo finančno-gospodarske krize
smo zaradi spremenjenih
razmer in predpostavk,
predvidenih v sprejetem
proračunu, ugotovili, da bo
potreben rebalans. Projekte,
ki so v teku in za katerimi so
pogodbene
obveznosti,
bomo morali izpeljati do
konca. Trenutno se izvaja za
skoraj 15 milijonov evrov investicij. V dneh do 11. marca
2009, ko bo Svet Mestne
občine Kranj prvič obravnaval predlog rebalansa proračuna za leto 2009, bodo potekala usklajevanja, kateri
projekti, ki so planirani v letošnjem proračunu, se bodo
lahko začeli izvajati še letos
in kateri ne. Ali bodo imeli
prednost t. i. komunalni ali
družbeni projekti ali morebiti kombinacija le-teh, se
bo odločil mestni svet. Prav
tako bo mestni svet odločal
tudi o morebitnem zadolževanju za izvajanje in začetek
projektov, ki so za Kranj razvojnega pomena."

Sofinanciranje obnov fasad v mestnem jedru
Obnovo fasad v starem mestnem jedru oziroma na spomeniško zaščitenih stavbah je Mestna občina Kranj začela sofinancirati v letu 2005. V tem letu je bilo v proračunu za ta namen
15.000.000 tolarjev (62.594 evrov) sredstev. V letu 2006 je
bilo za ta namen okoli 9.000.000 tolarjev (37.556 evrov) in
enako v letu 2007. V letu 2005 so bile v obravnavi in rešene
vloge za sofinanciranje obnove šestih objektov, v letu 2006
petih in v letu 2007 šestih objektov. Ker so bila sredstva v letu
2006 porabljena v celoti že pred iztekom leta, se je sofinanciranje enega objekta preneslo v leto 2007. V letu 2007 pa so
bile rešene vse prejete vloge za sofinanciranje teh investicij. V
letu 2008 je občina za sofinanciranje obnove fasad, zamenjave oken in obnove streh v starem mestnem jedru Kranja namenila 70.000 evrov. Zajetih je bilo devet stanovanjskih objektov in porabljenih blizu 53.000 evrov. Najvišji znesek, ki je
bil dodeljen, je bil okoli 9.000 evrov, šlo pa je za obnovo fasade, menjavo oken in obnovo strehe. V letošnjem letu bo za tovrstno sofinanciranje namenjeno 90.000 evrov, javni razpis
bo objavljen predvidoma v maju 2009.

Prehod za pešce v Zgornjih Bitnjah
V Zgornjih Bitnjah, na regionalni cesti Kranj-Škofja Loka (križišče z občinsko cesto, ki vodi do pokopališča), so se decembra 2008 začela dela za ureditev prehoda za pešce. Gradi se
tudi pločnik, javna razsvetljava, ureja se odvajanje meteornih
vod, nad prehodom bo postavljen svetlobni prometni znak,
preurejeno bo tudi avtobusno postajališče. Vrednost del je 82
tisoč evrov, zaključena pa bodo predvidoma marca letos.

Iščejo rešitve za opuščene industrijske cone
Na občini so predstavili projekt COBRAMAN (menedžer za
revitalizacijo degradiranih urbanih območij), ki je financiran
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in v katerem
sodeluje kranjska občina. Samo v ožjem območju občine je
skoraj sto hektarov opuščenih industrijskih površin. "V Veliki Britaniji 70 odstotkov novih stanovanj zgradijo znotraj degradiranih območij. S tem gradnje ne širijo na kmetijske
površine, kar je vredno razmisleka tudi pri nas," je povedal
vodja Oddelka za okolje in prostor Boštjan Cotič. Vrednost
projekta je 3,6 milijona evrov, od tega dobi občina Kranj 194
tisoč evrov. "Za pilotni projekt, ki bo trajal tri leta, smo
izbrali območje okrog železniške postaje Kranj. V srednjeročnem cilju občine je, da semkaj preselimo tudi avtobusno postajo. Denar bomo porabili za izobraževanje v tem
projektu, nekaj denarja pa bomo namenili za ureditev zelenih površin in za informacijske table. Želim, da bo rezultat
uporaben za potencialnega investitorja v območje okrog
železniške postaje," je povedal Cotič. S. K.

Foto: Tina Dokl

Predsednik dr. Danilo Türk
se je ob svojem prvem uradnem obisku v Kranju 15. januarja 2009 vpisal tudi v
Knjigo gostov. Ob tej priložnost je zapisal, da je Kranj
na dobri poti, da postane
simbol slovenske prodornosti, podjetnosti in socialne
pravičnosti. O tem, kako bo
Kranj ta cilj dosegel, in o trenutnih aktivnosti Mestne
občine Kranj smo se pogovarjali z županom Damijanom Pernetom.

Učili se bodo na primeru območja okrog železniške postaje.
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Brezplačno
parkiranje
v modri coni
Že dalj časa je možno 30 minut brezplačno parkirati na
parkirišču pred občinsko
stavbo. Če za to še niste slišali, vas gotovo zanima,
kako je to mogoče. Odgovor
je zelo preprost. Z uporabo
parkirnih kartic. Izdala jih
MO Kranj in so namenjene
plačevanju parkirnine na
parkomatih, ki so postavljeni ob modrih conah.

Foto: Tina Dokl

V tem tednu je Območno združenje Rdečega
križa Kranj organiziralo več krvodajalskih akcij.

Foto: Tina Dokl

Klemen Šmid: "Podpiram prostovoljno
krvodajalstvo. Treba je še bolj spodbujati k
darovanju krvi, ker s tem rešujemo življenja in
smo medsebojno solidarni."

Vesna Pustavrh: "Kri se vedno potrebuje, zato
mora krvodajalstvo v taki obliki, kot je zdaj,
ostati. Človek nikoli ne ve, kdaj bo kri tudi sam
potreboval."

Kartice lahko kupite na modrem avtomatu, ki stoji pred
glavnim vhodom (na levi
strani) v občinsko stavbo. V
času uradnih ur pa je nakup
možen tudi v občinski sprejemni pisarni.
In kakšna je cena? 2,05 oz.
4,10 evra.
Vsaka parkirna kartica nam
omogoča enkrat dnevno
brezplačno parkiranje. Pogoj je le, da jo uporabimo
pri plačilu parkirnine na
parkomatu št. 1 in 2. Eden
stoji blizu vhoda v občinsko
stavbo, drugi pa v smeri proti Gimnaziji. Pa naj sedaj še
kdo reče, da pred občino ni
možno zastonj parkirati!
Jakob Klofutar,
svetniška skupina ZARES nova politika

Foto: Tina Dokl

Plače, nagrade
in odpravnine

Foto: Tina Dokl

Marija Nemec: "Podpiram krvodajalstvo.
Odvzemna mesta krvi bi morala biti na več
mestih, tudi v zdravstvenih domovih in to
kadarkoli, ne samo v času akcij."

Marjan Podgoršek: "Krvodajalstvo je koristno,
ker s tem pomagamo ljudem pri stvari, pri
kateri je človeška pomoč nenadomestljiva." S. K.

Ta država je bolna, oprostite, ta država je res bolna - je
izjava zdaj že bivšega ministra za gospodarstvo te iste
po njem bolne države Andreja Vizjaka, ob sprejemanju krizne zakonodaje v našem parlamentu za pomoč
gospodarstvu v času krize.
Pred tem so bile z vladnim
ukrepom deležne pomoči
tudi banke za podporo realnemu sektorju. In ker smo
država mi, državljanke in
državljani, ki plačujemo
davke in prispevke, da država lahko funkcionira, smo
bolni tudi mi?
To vprašanje je ob poslušanju argumentov do, oprostite
mi za izraz, sanjske enomilijonske nagrade predsedniku
uprave NLB vsekakor na mestu. Kljub krizi in zategovanju pasu mu po pogodbi, ki
jo ima, taka nagrada pač pripada. Tako ima zapisano v
pogodbi. Naše banke po
vplivnosti in velikosti res
niso primerljive z ameriškimi bankami, ki so v pohlepu
kapitalističnih elit - lastnikov

bank, v pohlepu po vedno
večjih dobičkih, ki so jim slepo sledile menedžerske elite
zaradi svojih nagrad, ki so
odvisne od velikosti dobička,
pahnile ves svet v finančno
krizo in posredno v recesijo.
Se pa naši menedžerji pri
svojih plačah, nagradah in
odpravninah zelo radi primerjajo s tujimi. Izjave, da za
znižanje plač v bankah in
tudi v podjetjih v večinski lasti države, kot jih priporoča
vlada, ne bodo dobili dobrih
menedžerjev, niso na mestu.
Če se dobi ljudi za sodnike,
zdravnike, ministre, predsednika vlade in države, ki
imajo nekajkrat manjše plače in brez milijonskih nagrad, bomo dobili tudi menedžerje za še vedno mnogo
višje plače. Pri tem radi zelo
na hitro odgovorijo, da najbrž predsednik države zasluži premalo, kar je najverjetneje res, ker vodi državo, ki je
pravzaprav največje podjetje.
Temu pa je potrebno dodati
še eno ugotovitev, na katero
pozabijo, da najbrž tudi delavci zaslužijo premalo.
Če naše banke niso krive za
svetovno krizo, so pa naše
banke morda krive za stanje
v našem realnem sektorju,
ki so ga kreditirale, oziroma
asistirale pri menedžerskih
odkupih "tajkunom" pri
lastninjenju nekdaj naših
podjetij. In morebiti tudi za
ponovno slabo stanje in dubioze v bankah zaradi tveganih, nezavarovanih naložb,
kar naj bi pokazale revizije
poslovanja. In kaj zato, saj
vse to tako ali tako vedno
plačamo mi, državljanke in
državljani.
In zakaj smo bolni mi, državljanke in državljani Slovenije? Odgovorov je najbrž
več. Enega je potrebno iskati prav v sanaciji bank in realnega sektorja. Spomnimo
se, da so se delavci odpovedovali dela plač in regresa
pri stabilizaciji poslovanja v
svojih podjetij. Res je tudi,
da smo sanirali naše največje, državne banke prav državljanke in državljani Slovenije. Te se danes ponašajo
z velikim dobičkom, dobrimi plačami in visokimi nagradami vodilnim. Delavci,
tudi ti so pomagali sanirati
banke, ko ostanejo brez dela
na cesti, zaradi recesije ali
ekonomskih težav podjetja,
kot se to dogaja trenutno
tudi z delavci zdaj že bivše
tekstilne tovarne IBI, ponosa Kranja, pa morajo za svoje odpravnine moledovati
pri stečajnem upravitelju
vsak teden, da se na njih ne
pozabi. Tudi njihova upravičenost do odpravnine je za-

pisana, uzakonjena. Sprašujejo pa se tudi, ali bodo odpravnine sploh dobili.
Paradoks tega je, da znesek
vseh odpravnin skupaj (730
tisoč evrov) ni za eno samo
nagrado enemu samemu
človeku. In takih "IBI-jev" in
delavcev je veliko.
Za konec mojega prispevka
pa še tale pripis, primerjava
z nekimi drugimi časi:
"Bančni sistem je odvzel iz
rok privatnih kapitalistov in
oderuhov razdeljevanje kapitala kot poseben posel, kot
družbeno funkcijo. Banka
in kredit postajata s tem
hkrati najmočnejše sredstvo, ki žene kapitalistično
produkcijo prek njenih
meja in je eden najučinkovitejših vzvodov kriz in špekulacij" (Marx Karel, Kapital,
Tretji zvezek, 36. poglavje),
je zapisal avtor tega citata že
sredi 19. stoletja, od leta
1848-1857, v času kriz, ko se
je ukvarjal v svojih študijah
prav o vzrokih kriz. Ni čudno, da so knjige, ki so bile
leta pozabljene in celo zasmehovane, postale znova
zanimivo branje.
Nada Mihajlovič
Svetniška skupina SD

Gospodarska in
finančna kriza
Dnevno nas tiskani in elektronski mediji zasipajo z novicami o gospodarski in finančni krizi v Sloveniji. Prav
to je zmotilo tudi mojo prijateljico, ki dela v športni trgovini. Zelo razburjena me je
poklicala po novem letu in
dejala, naj si tisti, ki pišejo in
govorijo o gospodarski in finančni krizi v Sloveniji, pridejo ogledat vrste za blagajnami in polne nakupovalne
vozičke. To me je spodbudilo, da napišem nekaj vrstic o
aktualnih zadevah, ki smo
jim priča vsak dan.
Zelo dolgo se je cela Slovenija ukvarjala samo z zadevo
Rupel. Predsednik države
dr. Türk je dejal, da dr. Rupel ne uživa njegovega zaupanja za veleposlanika na
Dunaju. Sprašujem se, ali je
to dovolj tehtna utemeljitev?
Koliko je bilo prelitega črnila šele potem, ko je predsednik vlade dr. Rupla povabil k
sodelovanju v svoj kabinet.
Za vsem tem hrupom pa
smo skoraj že pozabili na
razsipnost taistega predsednika države. Mediji so poročali, da je samo najem letala
za dvodnevni uradni obisk v
BiH znašal 89.100 evrov in
če ta znesek razdelimo, dobimo kar 162 delavskih plač.
O ukrepih, ki bi pomagali
gospodarstvu, da bi se čim
hitreje izvil iz krize, pa od
nikoder. O, saj ni res, predsednik vlade nas je presenetil in dejal, da bo od sedaj
naprej reprezentanco in
kavo plačeval sam. Je to rešitev za gospodarstvo? No, pa
smo pred kratkim doživeli
še dodatno obremenitev.
Vlada je s trošarinami na gorivo obremenila državljane
in posledično tudi gospodarstvo, čeprav je bila dana ob-

ljuba, da bodo ohranjali
cene goriv na enaki ravni. S
to potezo vlade se je cena goriva občutno zvišala, medtem ko cene goriv na svetovnih trgih padajo. V času, ko
to pišem, pa se napoveduje
vnovični dvig trošarin na gorivo. Konkretnih ukrepov za
razbremenitev gospodarstva
sedanja vlada še ni predstavila. Medtem ko je vlada Janeza Janše edina vlada, ki je
v samostojni Sloveniji davke
dejansko znižala. Letos se
bo ukinil davek na izplačane
plače in s tem se bo gospodarstvo razbremenilo.
V nadaljevanju, natančneje
decembra nas je presenetila
izjava predsednika DZ RS za
zunanjo politiko g. Iva Vajgla v Beogradu, ko je dejal,
da "se bo začela uveljavljati
odločba ustavnega sodišča v
zvezi z vprašanjem statusa
manjšin in "izbrisanih
oseb", ki bodo dobile dokumente in povračilo škode."
O tej temi smo si prejšnji teden na nacionalni TV lahko
gledali oddajo Polemika. Ko
sem poslušala g. Krivica in
mag. Klemenčiča, kako sta
se trudila, da sta negirala
vsako besedo mag. Grimsa,
sem se vprašala, kdo se bo
zavzel za slovenske ljudi, za
delavce, ki bodo oziroma so
ostali brez dela. Vsak od tako
imenovanih "izbrisanih" je
imel možnost, da si uredi
status, ne bom trdila, da so
vsi špekulirali, večina pa je,
zato je potrebna individualna obravnava, tako kot je dejal mag. Grims.

Za konec se bom dotaknila
še aktualnega problema, to
so odnosi s Hrvaško ter z njenim vstopom v Nato in EU.
Dne 13. januarja 2009 je bil
gost v Odmevih na TVS zgodovinar dr. Jože Pirjevec, ki
je na vprašanje voditeljice,
kako komentira izjavo predsednika Hrvaške g. Mesića,
dejal, da njegova izjava ne
more zmanjšati njegove
vrednosti, dejstvo pa je, da je
odraz določene napetosti
med obema državama ta, ki
nas sili v to, da se kregamo v
bistvu za oslovsko senco.
Nad to izjavo sem bila kratko malo zgrožena in če si izposodim izjavo predsednika
države o zaupanju, taki ljudje, ki so povrhu še zgodovinarji, ne uživajo mojega zaupanja, kaj pa vašega!!
Kaj je novega v Kranju, pa
naslednjič. Malo pozno, pa
vendar, vsem občankam in
občanom Kranja želim, naj
bo leto 2009 najlepše leto,
obsijano s soncem, srečo in
z uspehi prežeto.
Saša Kristan

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Krvodajalstvo, dragoceno
in nenadomestljivo
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Ali bo z(Z)ares
katastrofa?
Ker živim na kmetih, sem se
navadil razmišljati po kmečko. Kmete sem zmeraj spoštoval. Na življenjskih primerih sem ugotovil, da je
pametno, če uporabljaš
"kmečko pamet". Moje
kmečko razmišljanje mi
pravi, da je v kranjskem političnem loncu nekaj naro-

V občini je kar nekaj slabo pretočnih cestnih
križišč. Katera pa so najbolj problematična?

stranko ZARES), se nam za
prihodnost ni potrebno bati.
V predvolilnem času so nam
obljubljali skoraj raj na zemlji. Kot spoznavam, pa smo
iz raja že prišli v vice. Ali bo
Zares vzrok tudi, da pridemo v pekel?
Mi na kmetih obljubam ne
verjamemo več in denar raje
spravljamo v nogavice. Bankam namreč ne moremo
več zaupati, saj se po svetu
preveč sesuvajo. Razen tega
prebiram v časopisih, da
banke pri nas raje kreditirajo tajkunske odkupe podjetij, kot pa da bi skrbele za
normalne denarne tokove.
Tudi shrambe smo spet začeli polniti po navodilih
priročnikov "nič nas ne
sme presenetiti", ki so včasih krožili med ljudmi, ko
smo še delali za mir in se
pripravljali, kot da bo jutri
vojna.
Je pa nekaj, kar nam, "kmetom", vliva upanje. Mladi se
radi grejejo pod odejo, zato
se je v državi povečalo število rojstev, kar je za narod
zelo spodbudno. Da bi le
tako ostalo.

Foto: Tina Dokl

Kranj z županom na čelu
voditi prioritetno in s strokovnjaki, ki so sposobni projekte pripeljati do konca v
okviru planiranih časovnih
in finančnih pogojev.
Za realizacijo preostalih
predvolilnih obljub župana
je očitno potrebno še počakati.
Čez dve leti bodo prebivalke
in prebivalci Kranja na volitvah pokazali, ali je sedanje
občinsko vodstvo vredno zaupanja za vodenje mesta
Kranj tudi v drugem mandatu.
Darko Jarc,
svetnik SDS

Krožišča: ali jih ni,
ali pa so premajhna

Dedo Bešić: "Problematično je križišče na koncu
Delavskega mostu, ob Savi in Iskratelu. Vozni
pasovi so nepregledni, voznika zmedejo, slabo
so vidni prehodi za pešce. Rešitev je krožišče."

Foto: Tina Dokl

Trenutno stanje mesta Kranja nudi naključnemu obiskovalcu slabo celostno podobo. Mestna občina Kranj,
središče Gorenjske, je še
vedno pred izzivi, ki jih občinska uprava z županom
na čelu sprejema in obvladuje, kakor je pač v njeni volji in znanju.
Mesto Kranj bi moralo uspevati in nuditi prebivalkam in
prebivalcem urejeno, čisto,
družbeno in gospodarsko
ustrezno ter vabljivo življenjsko okolje. V takem mestu naj bi človek z veseljem
živel in ustvarjal.
Polovica mandata vodstva
občine je mimo. Rezultati?
Nekaj je narejeno, predvsem na področju pospešene gradnje nepremičnin in
nakupovalnih centrov. Tudi
za ceno pozidave zadnjih zelenih površin v mestu. Smiselnost tega? Na to vprašanje bi župan in občinska
uprava zlahka odgovorila.
Pa daje mesto Kranj bodočim prebivalkam in prebivalcem ustrezen življenjski
prostor, kjer bodo z zadovoljstvom živeli? Predvsem
varno, zdravo in mirno? Postaja Kranj spalno mesto in
predmestje Ljubljane?
Predraga in problematična
prenova Globusa v knjižnico, zastarela avtobusna in
železniška postaja, neurejene in zanemarjene cestne
povezave, kolesarske poti,
problemi parkiranja osebnih vozil, problem odpadkov, zastarela in zdravju
škodljiva vodovodna napeljava, zastarela čistilna naprava, itd. ... so projekti, ki
bi jih morala uprava MO

be. Po celem svetu bijejo
plat zvona, ker se rušijo denarni in gospodarski imperiji. V Kranju imamo pripravljeno Strategijo razvoja
MOK do leta 2023, kar je
krasno in spodbudno. Vendar mi pri vsej zadevi nekaj
manjka. Manjka pa mi vizija
preživetja. Delavci Ibija se
borijo za odpravnine, ker
vedo, da se bodo lahko obrisali pod nosom, če bo šlo
podjetje v stečaj. Sava je
imela najslabši poslovni uspeh v vsej njeni zgodovini in
še bi lahko našteval.
V teh težkih časih obišče
Kranj predsednik države in
kmečka pamet mi pravi, da
bo s stopnic gimnazije nagovoril zbrano ljudstvo na Slovenskem trgu in mu povedal
nekaj spodbudnih besed.
Nekaj besed o tem, da bomo
preživeli in da so sprejeti politični in gospodarski ukrepi, ki nas bodo pripeljali
skozi krizno obdobje. Potem
pa zvem, da je šel na obisk h
klošarjem in v kranjske rove
(nekateri so mi prišepnili,
da naj bi tam kar ostal) in v
Iskratel, ki menda še diha s
polnimi pljuči. Seveda predsednik ne more povedati
česa spodbudnega, ker mu
je zategovanje pasu "španska vas", saj je samo za en
državniški obisk v nekdanji
bratski republiki zapravil toliko denarja, kot znaša odpravnina za Ibijeve delavce.
Tudi v parlamentu in na vladi niso sprejeli kakšnih pametnih ukrepov, kot zatrjuje
opozicija.
Torej spoštovani prebivalci
Mestne občine Kranj. Ker je
v Kranju na oblasti politična
struktura Mladi za Kranj
(ups, ti so se že prebarvali v

Jože Kern: "Problematično je krožišče pri
Hipermarketu Mercator na Primskovem.
Krožišče je premajhno, niti nima urejenega
odcepa za zavijanje desno."

Matevž Kleč
Svetnik N.Si

Foto: Tina Dokl

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Zrcalo Kranja

Jure Ahačič: "Najbolj problematično je krožišče
pri Hipermarketu Mercator na Primskovem, ker
blokira promet v konicah v vse smeri, še posebej
pa iz smeri avtoceste."

SDS Kranj znova organizirala Božička za najmlajše

Foto: Tina Dokl

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ - SVETNIŠKA SKUPINA SDS

V nedeljo, 21. decembra 2008, je svetniška skupina SDS skupaj s člani pripravila v Kulturnem domu v Stražišču že
tradicionalno prireditev za najmlajše, Božička. V dvorani se je tokrat zbralo res veliko ljudi, od najmlajših do starejših.
Vse navzoče je najprej pozdravil predsednik mestnega odbora SDS in poslanec SDS mag. Branko Grims, ob tej
priložnosti se je vsem, še posebej najožjim sodelavcem, iskreno zahvalil za pomoč pri volilni kampanji ter v kratkih
besedah predstavil aktualne dogodke. Vse navzoče sta pozdravila tudi kranjski podžupan in svetnik SDS g. Bojan
Homan in sekretarka MO SDS Kranj ter svetnica SDS ga. Saša Kristan. Sledila je zabava za vse prisotne, najbolj pa so
uživali najmlajši, saj jih je zabaval klovn Žare, na koncu pa jim je Božiček razdelil še darila. Saša Kristan

Branko Mežnar: "Semaforizirano križišče pri
bencinski črpalki na Zlatem polju bi bilo treba
preurediti v krožišče. Krožišča bi morala biti
povsod tam, kjer je za to prostor." S. K.

občinske novice - KRANJ CMYK

30.01.2009

stran 06

Kranjski glas, petek, 30. januarja 2009

6

Aktualno
Počutijo se kot v getu
Prebivalci mestnega jedra so prepričani, da
mestna oblast še vedno ni naredila dovolj, da bi
jim olajšala življenje za zapornicami.
Mateja Rant
Kranj - Na zboru krajanov
krajevne skupnosti Center v
začetku decembra so sprejeli deset sklepov, s katerimi
naj bi prebivalcem mestnega jedra olajšali življenje v
mestu zaradi spremenjene
prometne ureditve. Med
drugim so zahtevali, da se v
mestu zarišejo dodatna parkirna mesta, da se podaljša
dostavni čas za poslovne
prostore, da se zagotovi neomejen dostop za izvajanje
servisnih storitev ... Čeprav
sta od takrat minila skoraj
dva meseca, pa se po mnenju krajanov, ki so se znova
zbrali v ponedeljek, doslej
ni naredilo skoraj nič.
"To ni življenjski odnos do
prebivalcev mestnega jedra.
Gre za getoizacijo," je opozoril predsednik sveta krajevne skupnosti Center
Franc Benedik in dodal, da
pri občini govorijo o oživljanju mestnega jedra, pri tem
pa pozabljajo, da mu utrip
dajejo prebivalci. "Žal se
ukvarjajo zgolj z obnovo
starih stavb, manj pa z vsebino." Stanovalka mestnega
jedra Tania Mendillo meni,
da zapiranje mesta pomeni
tudi njegovo umiranje. Podobnega mnenja so bili še
nekateri drugi krajani, ki so
opozorili, da so z novim
prometnim režimom stanovalcem otežili normalno
življenje, odgnali obiskovalce, ki nimajo kje parkirati,
ter zatrli trgovce in podjetnike, ki v takšnih razmerah
ne morejo poslovati. Postopnemu ugašanju trgovine in storitev bo po njihovem sledilo nadaljnje upadanje obiskovalcev, propa-

danje okolja in selitev stanovalcev.
Podžupan Igor Velov je krajanom poskušal dokazati, da
vsi njihovi očitki ne držijo,
saj se, kot pravi, marsikateri
sklep, ki so ga sprejeli na decembrskem zboru krajanov,
že izvaja. Tako so v mestnem jedru zarisali dodatna
parkirna mesta, kjer se je
dalo, z lastniki zemljišč se
še dogovarjajo za osem dodatnih parkirnih mest pri
glasbeni šoli na Pungertu.
Prav tako pri zapornici na
Kokrškem mostu, kot so zahtevali krajani, znova stoji
redar, poskusno pa so brez
oznak omogočili tudi nočno
parkiranje v delu Tomšičeve
ulice. "Podaljšanja začasnega parkiranja s sedanjih trideset na šestdeset minut pa
nikoli nisem obljubil. Podobno imajo urejeno tudi v
drugih mestih in tega ne
bomo spreminjali," je vztrajal Velov. Tudi glede sklepa,
v katerem so zahtevali podaljšanje dostopa za poslovne
prostore, so ugotovili, da je
dostav zunaj dostavnega
časa zelo malo, do največ tri
na dan. Na seje komisije za
revitalizacijo mestnega jedra je po novem vabljen tudi
predstavnik krajanov, zagotovili so še dodatne dovolilnice za parkirišče pri Čebelici, a kot je opozoril Velov,
število parkirnih mest ni neomejeno.
Na koncu so se še dogovorili, da bo Velov posredoval
svoja stališča do pripomb, ki
so jih izrazili na zboru krajanov, in jih do konca februarja uskladili s civilno iniciativo za kakovost bivalnega
in delovnega okolja v mestnem jedru.

Kranj

Tečaj nege bolnika na domu
Rdeči križ Kranj skupaj z Rdečim križem Slovenije pripravlja tečaj nege bolnika, ki je namenjen ljudem, ki nimajo
zdravstvene izobrazbe. Tečaj bo potekal 23. in 25. februarja
ter 2., 4., in 9. marca v prostorih Krajevne skupnosti Kokrica. Sestavljen bo iz petih delavnic, ki bodo trajale po
tri pedagoške ure v popoldanskem času. Teme bodo:
bolnik v družini, negovani bolnik, znaki staranja in gibanje,
nega bolnika pri različnih boleznih. Več informacij boste dobili na telefonski številki 20 18 670 ali po e-pošti
ozrk.kranj@siol.net. S. K.

Posnetek je s tečaja na Primskovem I Foto: Arhiv RK Kranj

Postopki dolgi kot kolone
Kaže, da kranjske vzhodne in severne obvoznice še lep čas ne bo. Aktualen državni projekt je prenova
Kidričeve ceste. Dvopasovnica ob treh nakupovalnih centrih se duši v prometu.
Suzana P. Kovačič
Kranj - Društvo za razvoj
kritične misli Odgovor je
pred kratkim pripravilo
okroglo mizo Prometna infrastruktura v Kranju v
prostorih Galerije Dali. Da
prometna infrastruktura ne
sledi trendom, so se strinjali vsi sodelujoči. Severne in
vzhodne obvoznice Kranj še
vedno nima in jo, kot kaže,
še lep čas ne bo dobil. "V
tem trenutku imamo načrte
za štirideset obvoznic v državi, med katerimi pa ni
Kranja. Z razpoložljivim denarjem lahko izvedemo eno
do dve obvoznici na leto,
projektov niti ne moremo
realizirati, dokler so ti samo
na ravni pogovorov in želja,
kot je to v primeru Kranja,"
je povedal Dževad Kulenovič iz Direkcije Republike
Slovenije za ceste. Kranjski
podžupan Igor Velov je povedal, da so na ministrstvu
za promet na temo gradnje
obvoznic že bili in da so v
zelo kratkem času pripravljeni priti še enkrat, tudi k
planerju Dževadu Kulenoviču. Med glavnimi ovirami
za pridobitev vseh potrebnih dokumentov pa so po
besedah Velova prostorski

Ob konicah v krožišču na Primskovem prihaja do prometnih infarktov. Na Direkciji RS za
ceste pravijo, da so v pripravi študije sprememb. V bližini nakupovalnih centrov pa manjka
tudi prehodov za pešce, ki hodijo na sprehode proti Hrastju. I Foto: Tina Dokl
akti in lastništvo zemljišč.
Jure Pejanovič iz Direkcije
RS za ceste je povedal, da je
v Kranju aktualna rekonstrukcija Kidričeve ceste (v
bližini so šolski center,
zdravstveni dom in porodnišnica). "Velik problem je
tudi cesta iz Kranja, mimo
Šenčurja, do Brnika. Industrijske cone se tako hitro
razvijajo, da jim z našimi
postopki ne moremo več
slediti," je povedal Pejano-

vič. Hitro rastoči so nakupovalni centri, v Kranju imamo na razdalji nekaj sto metrov tri večje centre ob dvopasovni cesti, ki se duši v
prometu. "Ne bi jim smeli
dati uporabnega dovoljenja,
dokler se ne bi zgradila štiripasovnica," je menil Emil
Humar iz Avtošole Humar.
Igor Velov je pojasnil, da
so nakupovalna središča dobila soglasje v času prejšnjih županov in da zdaj nosi-

jo le posledice teh odločitev.
Arhitekt Ciril Oblak je izpostavil širjenje mesta Kranj
in njegovega postopnega
združevanja s Šenčurjem.
"Sama od sebe se ponuja še
ena vpadnica mimo Tuša
proti komunalni coni, proti
Vogljam, do podvoza pod
avtocesto. Ta bi razbremenila obstoječo vpadnico od
Mercatorja na Primskovem
do zdravstvenega doma," je
povedal Ciril Oblak.
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Kultura

Utrnile so se solze veselja

Kako se poje jazz
V kulturno ustvarjalnem ciklu z naslovom Pojemo z Metko
Štok si v letošnji sezoni vsak mesec predvidoma enkrat
sledijo zanimivi glasbeno-izobraževalni večeri, tako v lokalu
Mitnica kot v zadnjem času v Gostišču Arvaj. Rdeča nit
večera je bil minulo sredo skladatelj Cole Porter, saj je Metka ob spremljavi klaviaturista Marka Petrušiča zapela nekaj
znanih Porterjevih skladb, v prvem planu pa je bila tokrat
znana I Love Paris. Pesmi so se imeli priložnost naučiti tudi
obiskovalci večera. Teh je vsako tretjo sredo v mesecu
(kakor bodo odslej potekali večeri) več, zadovoljstvo in
navdušenje nad tovrstnim predstavljanjem jazzovske in
swingovske glasbe pa tudi v Kranju raste. I. K.

Z Zletom nekdanjih učencev se je sredi meseca začel sklop praznovanj ob 100-letnici Glasbene šole
Kranj, ki bo trajal skozi celo leto. Po trideset in več letih so se spet srečevali učitelji in učenci.

O nekoliko smeli, a simpatični, in kot se je izkazalo,
uspeli ideji v prostorih glasbene šole na Trubarjevem
trgu na tako imenovanem
zletu zbrati nekdanje učitelje in učence glasbene šole,
na najboljši način govorijo
nekateri zapisi v knjigi spominov. Med njimi tale:
"Einstein je imel prav, kar
se tiče relativnostne teorije.
Zdi se nama, da sva še včeraj hodili v glasbeno šolo, a
je od tega že 50 let. Družijo
naju lepi spomini na šolo in
na njene učitelje," ki sta ga
podpisali nekdanji učenki
kranjske glasbene šole Mojca Bunc Bavdek in Mira Govekar Plahuta.
Več kot sto nekdanjih učiteljev in učencev si je v sobotnem dopoldnevu sredi tega
meseca prišlo obudit nekdanja znanstva in ogledat
prostore, kjer so nekoč bodisi predajali znanje mladim
bodočim glasbenikom bodisi v obratni vlogi sprejemali
glasbene izkušnje od svojih
učiteljev. Med njimi smo
srečevali tako mlade, ki so
pred letom, dvema še hodili
v sedmi, osmi razred glasbene šole, kot ljudi v zrelih
letih, ki so se inštrumenta
učili pred tridesetimi, štiridesetimi, tudi petdesetimi
leti. Goste sta pričakali dve
izmed sodelavk v današnji
šoli, tokrat v vlogi hostes, ki
sta obiskovalce usmerjali v

učilnice, kjer so nekoč vadili ali učili in jih vabili v vpisovanje v knjigo vtisov. Njuni obleki sta bili v slogu začetka prejšnjega stoletja, tokrat izposojeni v Prešernovem gledališču.
Med obiskovalci smo srečali
mnoge znane Kranjčane,
med njimi tudi nekatere
kasnejše glasbenike kot
skladatelja Dušana Bavdka,
legendo kranjskega pihalnega orkestra Tomaža Završnika - Fomo, pa priznanega violinista Miho Pogačnika, ki
je v šolo prišel s svojim štiriindevetdesetletnim očetom:
"Dolgo je že tega, odkar sem
dvakrat, trikrat na teden hodil peš od doma na Laborah
po Gaštejskem klancu navzdol, čez most, po Rožnovenskem klancu gor in na
Pungert v glasbeno šolo.
Včasih je bila že noč, ko sem
se vračal domov in sem gledal luno, ki je šla za Iskro ..."
Mimogrede je skočil domov
po violino in v enournem
predavanju prisotnim predstavil, kako povezovati glasbo in naravo, kako glasba
vpliva na poslovnost menedžerjev ...
Živahno je bilo tudi pri učiteljici klavirja Janji Zupančič. V učilnico št. 11 jo je
prišla obiskat njena nekdanja učenka, danes gospa
srednjih let, po imenu Romana. Z učiteljico sta se
prisrčno objeli. "Pri gospe,
no, tovarišici, kot se je reklo
takrat, Zupančičevi sem ig-

Nekdanja učiteljica Janja Zupančič in njena učenka
Romana sta po skoraj tridesetih letih spet skupaj sedli za
klavir in zaigrali štiriročno. I Foto: Gorazd Kavčič
rala osem let, pred tem že
dve leti na Jesenicah in
zdaj, ko računam, sva se
zadnjič videli pred sedemindvajsetimi leti," se spominja: "Od leta 1982 tudi v to
stavbo nisem več prišla.
Klavir pa sem še igrala, tako
za dušo." "Oooo, pa z dušo
tudi. Dobro si igrala, takrat
bi se lahko odločila tudi za
študij na akademiji za glasbo, a si se premislila," jo
pohvali Zupančičeva. In
spomini na učence? "Prav v
tej učilnici sem učila in
imam krasne spomine na
moje učence. Veliko dobrih
glasbenikov je šlo skozi
moje roke in hkrati izjemnih ljudi, ki so se uveljavili
na različnih področjih.
Vsem pa je še vedno ostalo
veselje do glasbe in tega bogastva jim ne more nihče

vzeti," je še povedala Janja
Zupančič, ki je na kranjski
glasbeni šoli začela poučevat leta 1948 in na njej delovala 35 let, ob tem pa še 25
let na slovenski glasbeni
šoli v Celovcu, kjer je prenehala s poučevanjem pred
tremi leti.
Organizatorji tokratnega
zleta z učiteljico klavirja
Jasmino Pogačnik na čelu
so bili kar nekoliko presenečeni nad dobrim obiskom.
Naslednja v nizu prireditev
ob 100-letnici glasbene šole
Kranj bo celovečerni koncert, 5. februarja, v dvoranici
šole na Trubarjevem trgu.
Učenci glasbene šole bodo
igrali dela slovenskih skladateljev, v prihodnjih dneh pa
bo izšel tudi zbornik, posvečen visokemu jubileju šole.

Zven Kokr'čanov pri petnajstih
Vokalna skupina Kokr'čan ob petnajstletnici delovanja pripravlja celovečerni koncert jutri, v soboto,
31. januarja, ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma na Kokrici.
Suzana P. Kovačič
Kranj - Vokalna skupina
Kokr'čan ob petnajstletnici
delovanja pripravlja celovečerni koncert v soboto, 31. januarja, ob 19.30 v dvorani
Kulturnega doma na Kokrici.
Od skromnih začetkov v letu
1993 so se Kokr'čani razvili v
zrel vokalni ansambel, ki je
skozi različne nastope in
koncerte pokazal veliko voljo
do glasbenega poustvarjanja.
Skupini se pozna šola zborovodje Ignaca Gorjanca, ki jo
spremlja že od vseh začetkov.
Skupaj z njim so Kokr'čani
pobrskali po zaprašenih arhivih in odkrili slovenske glasbene dragulje, kot so uglasbitve pesmi Josipine Urbančič - Turnograjske. Bogat repertoar sestavljajo pretežno
slovenske narodne pesmi,
poleg teh so se naučili tudi
nabožne, partizanske, dalmatinske in latinske pesmi, tako
da lahko ustrežejo svojim poslušalcem ob različnih prilož-

Foto: Vasja Doberlet

Igor Kavčič

Fotografi Iskre razstavljajo
Fotografska skupina pri Planinskem društvu
Iskra deluje pet let. Pripravila je zanimivo
razstavo v galeriji Pungert.
Stojan Saje
Kranj - Planinsko društvo
Iskra Kranj ima tudi odsek
za izobraževanje, ki skrbi
predvsem za znanje o gorništvu. V njem že pet let
deluje fotografska skupina,
v kateri je trenutno osem
članic in članov društva.
"Vsako leto organiziramo fotografski tečaj. Lani je bilo
dvajset udeležencev, dober
obisk pa pričakujemo tudi
letos. Stalnica so skupni fotografski izleti v gore in
jame, kamor gremo vsaj dvakrat na leto. Fotografi slikamo tudi samostojno. Vsak
prvi četrtek v mesecu se zberemo v društvu, kjer analiziramo dela in načrtujemo
skupne projekte. Med slednje spadajo fotografske razstave. V galeriji Mestne občine Kranj smo novembra lani
razstavljali dela z abstraktno
tematiko. Tokrat smo izbrali
specifično temo, fotografije

v oranžnem tonu. Zato smo
razstavo naslovili ORANŽNA - med rdečo in rumeno.
Odprli smo jo 21. januarja v
kranjski galeriji Pungert.
Tam bo na ogled dva tedna,"
je povedal Marjan Ručigaj,
vodja izobraževalnega odseka pri PD Iskra.
Na tokratni razstavi se predstavljajo s fotografijami
Marjana Perkovič, Breda
Pirc, Uroš Prelovšek in Marjan Ručigaj iz Kranja, Janez
Kadivec s Trstenika, Aleš
Arh iz Kamne Gorice in Vili
Vogelnik iz Tržiča. Navdihnili so jih različni motivi od drevesa ob vodi do gorske krajine, pa od cvetov do
raznih predmetov, celo gorečega lesa. Vmes so ženske
noge s kančkom erotike.
Kdor je zamudil domiselno
odprtje razstave, lahko še
vedno ob kozarcu pijače
občuduje dela fotografov
Iskre, ki so v zimo vnesli
oranžno toplino.

Kokr'čani obljubljajo nepozaben koncert.
nostih. "Pevski večer je naša
osrednja prireditev, letos
aprila bo že štirinajsta po vrsti, nanjo povabimo tudi druge zbore. Prepoznavni smo
po podoknicah, s katerimi
popestrimo razna praznovanja v domačem kraju in drugod. Izdali smo tudi zgoščenko, gradivo za novo pa že pripravljamo," je povedal Si-

mon Kumer, ki poje prvi bas.
Poleg njega v skupini prepevajo še Vili Grašič in Janez
Perčič (prvi tenor), Anže
Cunk, Igor Hribar, Toni Križaj in Igor Platiša (drugi tenor), Franci Lombar in Nenad Kastelic (prvi bas), Igor
Benedičič, Andraž Rejc, Matej Kolar in Klemen Naglič
(drugi bas).

Gostji celovečernega koncerta ob petnajstletnici bosta Metka Kumer in Zdenka Pestar. Za jubilej so izbrali priljubljene pesmi iz
različnih obdobij delovanja
skupine, med drugim tudi
Zdravljico, ki jo je uglasbil
zborovodja Ignac Gorjanc.
Večer bo popestrila dramska skupina Gardelin.

Avtorji fotografij: Aleš Arh, Vili Vogelnik, Marjan Ručigaj,
Janez Kadivec, Uroš Prelovšek, Marjana Perkovič in Breda
Pirc (od leve)
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Valentinovo
HURA, ZIMSKE
POČITNICE

❤

Valentin in prvi spomladin

EUR/osebo
že od 39 EUR/oseba
2 otroka
do 12 let imata
BREZPLAČNO
BIVANJE!!!

NORA ANIMACIJA ZA OTROKE!
Informacije: T: 03/78 08 110, F: 03/78 08 111
info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si

Nikoli ni preveč trenutkov, ko nekomu pokažemo, da ga imamo radi, zato ni čudno, da smo zadnja
leta tudi pri nas z navdušenjem začeli praznovati Valentinovo, ki je iz praznika pomladi postal praznik
vseh, ki se imamo radi.
Valentinovo, oziroma praznik svetega Valentina, se
praznuje 14. februarja. To
je dan, ko si v nekaterih
kulturah zaljubljenci že vrsto let izkazujejo ljubezen.
Vendar pa navade in praznovanja niso povsod enaki.
Tako so Rimljani Valentinovo praznovali kot dan
plodnosti in rodovitnosti,
zgodba iz Indije pa pripoveduje, da je bil to dan naznanitve pomladi.

Ljubezen na zemlji je
ustvarila mati.
Petrarca

❤

Prvo pričevanje o povezanosti dne svetega Valentina z
romantično ljubeznijo sega
v 14. stoletje, ko so v Angliji
in Franciji 14. februar označevali kot dan, ko se ženijo
ptički. Ljubimci so si izme-

njevali pisemca in prav iz
tistega časa ostaja običaj,
da si ljudje, ki se imajo radi,
podarjajo tako čestitke kot

gradih in na vrtovih. Kot
dan zaljubljencev Valentinovo pri nas poznamo šele v
sodobnem času, vendar pa

Ljubezen! Ta beseda
mi zveni tako
čudovito, da menim:
vse, kar izvira iz
ljubezni, mora biti
prav tako čudovito.
Dante
rože, čokolado in druga
drobna darilca.
Tudi v Sloveniji god svetega
Valentina poznamo in tudi
praznujemo že dolgo, le da
ni bil vedno povezan z dnevom zaljubljencev. Po starem kmečkem koledarju je
Valentin prinesel ključ od
korenin in so mu zato rekli
tudi prvi spomladin. Zato
naj bi se na god svetega Valentina začela dela v vino-

Ljubezen je od vseh
strasti najmočnejša,
saj napada
❤
istočasno
srce, glavo in razum.
Voltaire

❤

Brez ljubezni
je človek samo mrlič
na dopustu.
Remarque

❤

se je zadnja leta zelo uveljavil in je postal tudi močno
skomercializiran. Poleg voščilnic si zaljubljenci med
seboj podarjajo tudi bolj
ali manj draga darila, od nakita do avtomobilov. Še vedno pa so na prvem mestu
rože, zlasti rdeče vrtnice, pa
tudi različni spominki v obliki srca - od sladkih dobrot
do mehkih blazinic. Prav
tako je pomembno, da si
vsaj delček dneva namenimo več pozornosti kot običajno, se morda odločimo
za romantično kosilo ali
večerjo. Seveda pa trenutkov, ko lahko komu pokažemo, da ga imamo radi, ni
nikoli preveč.

Misli o ljubezni

❤

❤

❤

❤

Prva, dasi otroška ljubezen, je več vredna
kot vse poznejše. Simon Jenko
Telefon: 04/202 32 12

Ljubezen je strast, ki odrine vse vesoljstvo,
zato da vidi ljubljeni predmet. Napoleon

www.torte-tanci.si, info@torte-tanci.si

Za valentinovo vam
nudimo različna
sladka presenečenja:
torte po naročilu,
piškote in različna
peciva.
Obdarite sebe
in svoje najdražje.

V ljubezni je vedno nekaj nesmisla. Vedno je
tudi nekaj pameti v nesmislu. Nietzsche
Brez spoštovanja ni resnične ljubezni. Kant

❤

❤

❤

❤

NOVO V KOZMETIČNEM SALONU BARBARE WEBER
DO BLEŠČEČEGA NASMEHA SAMO V ENI URI Najsodobnejša tehnologija BEYOND White Spa
Beljenje zob je postala po vsem svetu najpopularnejša
storitev s področja kozmetike in estetske stomatologije.
Bolj beli in bleščeči zobje so vedno aktualni, v vseh letnih
obdobjih in ob vseh priložnostih. Naj bo obletnica poroke,
rojstni dan, počitnice, pomemben poslovni sestanek ali
nastop - lep bel nasmeh bo vedno opažen in bo požel
odobravanje in simpatije. Poleg tega je beljenje zob v
našem kozmetičnem salonu enkratna dopolnitev ostalim
našim kozmetičnim ritualom.
Kozmetično beljenje zob je enostaven in hiter postopek ter
ga je možno izvajati hkrati z drugimi kozmetičnimi posegi,
kot so pedikura, obrazna maska, kar ustvari dodatno
zadovoljstvo strank.
Beljenje zob je enako aktualno tako za stranke moškega
kot ženskega spola.

mali oglasi

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

naročnine

04/201 42 41
e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Privoščite si zadovoljstvo
ob bolj belih in bleščečih zobeh
z BEYOND White Spa
v samo 60 minutah!

KOZMETIKA BARBARA WEBER, s.p.
Hafnerjevo naselje 2, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/ 513 6300

❤
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Valentinovo

Priložnost za romantično
večerjo v dvoje

NUS NUS, FRIZERSTVO, d. o. o.
Bleiweisova 16, Kranj, Tel.: 04/23-61-818

Valentinovo je zagotovo dan, ko tiste, ki jih imamo radi, povabimo na kosilo ali večerjo. Če smo
zaljubljeni, pa je to priložnost za romantično večerjo v dvoje.
Najbolj pomembno pri romantični večerji je, da je
drugačna kot ostale dni v
letu. Če se odločimo, da
bomo večerjali doma, je prvi
pogoj, da ugasnemo televizor in večino luči. Primerna
je nežna glasba, rahla svetloba, najbolje je, če prižgemo sveče in mizo oziroma
prostor okrasimo s cvetjem.
Šopek cvetja naj bo preprost
in nizek, da vam ne bo zakrival obraza ali pogleda na
partnerja, niti vam ne bo
oviral dostopa do hrane.
Čeprav so časi hitre prehrane, se ob romantični večerji
skušamo izogibati težke in
mastne hrane, pa tudi obilnega obroka. Veliko bolje je,

tudi ledeni čaj. Nasveti za
romantično večerjo:

če poskrbimo za več manj
obilnih jedi, ki pa naj imajo
lep videz, vonj in okus.
Dejstvo je, da se nihče ne
ljubi rad s (pre)polnim
želodcem, če nas v postelji
napade lakota, pa si še vedno lahko privoščimo sadje,
piškote ali čokoladne bonbone.
Tudi pretiravanje z alkoholom ne sodi k romantični
večerji. Seveda to ne pomeni, da ne smemo popiti kozarčka penine ali kvalitetnega vina. Prav nič pa ne bo
narobe, če bomo pripravili
katerega od koktajlov. Lahko je tudi brezalkoholen.
Poleg postrežemo kozarec
vode, vedno primeren pa je

Raca ali piščanec
v pomarančni omaki
Kose race ali piščanca natremo z začimbami (sol, vegeta, peteršilj), po želji pa jih
lahko premažete tudi z medom. Med pečenjem dodaste koščke pomaranče. Pečete lahko v pečici ali v ponvi, kot priloga pa je zelo primeren riž ali pečena zelenjava.

❤
❤ ❤

NAJCENEJE
V KRANJU:

Božanska solata za dva

MOŠKO
KLASIČNO STRIŽENJE

Pripravimo 400 gramov rukole, motovilca ali radiča ter
solato dobro operemo. Dodamo na kocke narezano mozzarelo, olive po okusu, narezane paradižnike in posujemo z baziliko. Zabelimo z
oljčnim oljem, limono ter po
želji s česnom ali čebulo.

5,80 EUR
Tuhnja, d. o. o.,
Cesta talcev 69,
4000 Kranj
Tel.: 04/23 41 220,
www.tuhnja.si

Palačinke zaljubljencev
Specite palačinke po običajnem receptu, nato pa jih namažite s čokolado. Dodajte
kepico sladoleda in zavijte.
Po vrhu prelijte s čokoladnim prelivom in okrasite s
smetano, ki jo iztisnete v
obliki srčka.

VALENTINOVI
DNEVI
❤❤

❤

- 20% na vse izdelke od 30. 1. do 14. 2. 2009

RAZVAJANJE
V OBJEMU
EV
C
ce
EL EUR
ZD R A
R
na
V
H
I
VILN
polp
4
enzion
a na osebo že od

3

neomejeno kopanje v vseh bazenih
otroci do 6. leta brezplačno bivanje
● 10% popusta za upokojence
● ugodni smučarski paketi na Golteh
● zaradi velikega zanimanja še vedno:
bioterapija po metodi Zdenka Domančića
●
●

Foto: Tina Dokl

Dobrodošli v Topolšico, kjer je vsak
letni čas nekaj posebnega!

Tel.: 03/896 31 00 in 06 ● E-pošta: info@t-topolsica.si
http://www.terme-topolsica.si

POKLIČITE M&S TAKSI
NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO
080 98 66, 041 957 110.

Po d a r i t e s v o j im n a jd r a z j im v e ce n s p o min .

Z nakupom
njihovih
izdelkov se
vam bo odprl
nov svet
intimnosti.

Valentinove verizice
zanjo in zanj ze za

6,99 EUR

v avli Planeta Tuš Kranj

MASNEC SUZANA s.p., TRŽAŠKA CESTA 2, LJUBLJANA

Venera shop je največja erotična trgovina v Sloveniji, namenjena
popestritvi intimnih trenutkov. Na Gorenjskem imajo dve poslovalnici, in sicer v Kranju na Jenkovi ul. 6 (stari del mesta) in v
Medvodah, Seškova ul. 9 (nasproti tovarne Color).
Imajo pa tudi KATALOŠKO PRODAJO po tel.: 04/281 32 20 in
TRGOVINO NA SPLETNIH STRANEH www.venera-shop.si

V NAŠI DRUŽBI SE LAHKO ZAČNE
VAŠA PUSTOLOVŠČINA.

11 EUR
MATIJA ŠČUREK TRIGLAVČNIK s.p., Mariborska cesta 128, Celje

Venera shop Zg. Jezersko, d.o.o., Zg. Jezersko 82, Zgornje Jezersko

Valentinovi
kompletki od

Startnina 1 EUR, prevoženi km 1 EUR.
Za stalne stranke, ki pokličejo večkrat, je km 0,75 EUR.
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Pogovor

Šah je igra za vse življenje
Izobraževanje na strokovni
in poklicni šoli TŠC Kranj

Ob jubileju šahovske sekcije pri Športno kulturnem prosvetnem društvu Tomo Zupan Kranj smo za
pogovor prosili predsednika Žigo Žvana.

Strokovna in poklicna šola kot največja
enota TŠC Kranj nudi srednješolsko izobraževanje na področjih elektrotehnike,
računalništva in mehatronike. Dijaki
lahko obiskujejo 3-letno srednje poklicno
izobraževanje, 2-letno poklicno tehniško
(3+2) ali 4-letno srednje strokovno izobraževanje. Prenovljeni izobraževalni programi so modulno zgrajeni in kreditno
Mirko Meglič,
vrednoteni. Del vsebin na osnovi kataloravnatelj
ga izobraževalnega programa določi
šola, del vsebin oblikuje strokovni sosvet, ki predstavlja lokalno gospodarsko in socialno okolje, del vsebin pa lahko dijaki
sami izbirajo. Vsi izobraževalni programi so podprti s praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu.

Oskar Orel

Elektrotehnika
Elektrotehnika je zagotovo tisto strokovno področje, na katerem je bilo v zadnjih letih največ novosti. Sestavljata ga elektronika in elektroenergetika. Slednja se ukvarja s pridobivanjem, prenosom in racionalno rabo električne energije. Še posebno privlači izkoriščanje alternativnih virov za pridobivanje
električne energije. Elektronika spremlja naše življenje na vsakem koraku in je vanj vnesla največ sprememb. Težko si zamislimo naše bivanje brez vseh elektronskih naprav in pripomočkov. Prav zaradi tega elektrotehnika v prihodnosti nudi gotovost zaposlitve ter dinamično in ustvarjalno delo. Dijaki spoznajo zakonitosti elektronskih vezij in naprav, električne in komunikacijske instalacije, uporabo regulacij in mikroprocesorskih naprav, delovanje elektroenergetskih sistemov, načine prenosa električne energije ter priklop in uporabo pogonskih elementov.

Računalništvo
Z računalniki ali pa vsaj z njihovim osnovnim delom - procesorjem, se srečamo vsepovsod. Vgrajeni so v igrače, avtomobile, letala, gospodinjske in delovne stroje, vodijo zahtevne procese,
pomagajo pri skladanju glasbe, z njimi načrtujemo zgradbe, oblikujemo nove izdelke, srečamo jih v zdravstvu, pomagajo nam
pri napovedovanju vremena in še bi lahko naštevali. Prenovljeni programi računalništva s svojimi strokovnimi moduli omogočajo pridobitev znanja na področju uporabe programirljivih naprav, vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme,
omrežnih sistemov ter načrtovanju in razvoju programskih aplikacij in podatkovnih baz.
Na naši šoli bomo izvajali tudi poklicni tečaj, s katerim dijaki
v enem šolskem letu pridobijo poklic elektrotehnik računalništva. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije.

Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj

Mehatronika
V Evropi se je mehatronika uveljavila že pred desetletjem in je v
samem vrhu med tehničnimi vejami. S spremembami na področju razvoja tehnologije v smeri avtomatizacije, pa z velikimi koraki prihaja tudi k nam. Predstavlja sintezo področij strojništva,
elektrotehnike in računalništva. Izobraževalni programi so pripravljeni po novih izhodiščih v povezavi s podjetji in zahtevami
trga dela. Vsebine so zgrajene na osnovi poklicnih standardov,
ki jih narekujejo gospodarske organizacije. Pridobljena znanja
dijaku omogočajo poznavanje in načrtovanje proizvodnih procesov, uporabo računalnika pri načrtovanju in upravljanju mehatronskih sistemov, poznavanje mehanskih in elektronskih sestavnih delov strojev, naprav in procesnih linij, načrtovanje in izdelavo krmilno regulacijskih sistemov, delo z roboti ter upravljanje
avtomatiziranih procesnih linij in sistemov. Na TŠC Kranj je
tudi na področju mehatronike omogočeno nadaljevanje izobraževanja od poklicne stopnje do inženirja mehatronike.
Modulna zgradba naših izobraževalnih programov omogoča
tudi prestopanje na drug izobraževalni program, prav tako pa
dopolnitev izbranega programa in pridobitev več poklicev. Prepričani smo, da bodo učenci z izbiro izobraževalnega programa
naše šole pridobili vse potrebno znanje za nadaljevanje študija
oziroma za delo v gospodarstvu ali podjetništvu.

Šahovska sekcija Športno
kulturno prosvetnega društva
Tomo Zupan Kranj je v letu
2008 praznovala 40-letnico
delovanja. V tem času so člani društva osvojili kar nekaj
naslovov državnih prvakov v
članski in mladinski konkurenci, vrsto let pa je v klubu
uspešno potekala tudi šahovska šola za najmlajše. Vzgojili so kar nekaj državnih prvakov v najmlajših konkurencah. Pomoč nudijo slepim in
slabovidnim pri treningih,
pripravah na največja šahovska tekmovanja, kot so olimpijske igre, SP in EP. Pogosto
sodelujejo in vodijo državna
prvenstva in mednarodne
turnirje. ŠS Tomo Zupan
Kranj je vrsto let slovela kot
najuspešnejši amaterski šahovski klub v Sloveniji. Brez
dostojne podpore ožje družbe
pa je delo z mladimi "usihalo", kar se je najprej pokazalo
z rezultati v najmlajših kategorijah. Lani so delo z mladimi zastavili na bolj sodoben
način: uvedli so klubsko šahovsko šolo, ki jo letos vodi
Adrijan Rožič z Iga. Predsednika šahovske sekcije Žigo
Žvana pa smo zaprosili, da
nam ob minulem jubileju odgovori na nekaj vprašanj.
Kdaj je bilo društvo ustanovljeno in kdo ga je ustanovil?
"Društvo je bilo ustanovljeno
20. decembra 1968. Ustanovila ga je skupina slepih in
slabovidnih šahistov z Gorenjskega. Ker je šah eden od
redkih športov, pri katerem
se slepi lahko dokaj enakovredno kosajo z videčimi, je
društvo sprejemalo tako slepe
kot videče šahiste."
Koliko članov ima društvo in
kakšna je starostna struktura
članov?
"Društvo ima približno sto
članov. Veliko je mladih. Od
tistih, ki smo že zaključili igranje na mladinskih prvenstvih, nas je največ starih med
25 in 40 let. Večini precej primanjkuje časa, bodisi zaradi
službe, bodisi zaradi majhnih
otrok. Moram reči, da si zato
precej pomagamo s starši naših mladih šahistov, ki veliko
pomagajo pri vožnjah na turnirje, spremljajo otroke na
večdnevnih prireditvah in podobno. Ob tej priložnosti bi se
jim vsem prav lepo zahvalil za
požrtvovalnost."
S kakšnimi uspehi se lahko
klub pohvali?
"Ker je bila v času nekdanje
Jugoslavije konkurenca na šahovskem področju bistveno
večja, bi kot največja uspeha
izpostavil dve zmagi na državnem kadetskem prvenstvu Jugoslavije. Dosegla sta
ju Rado Bumbar in vi Oskar
Orel. Vi ste nato dosegli bro-

nasto medaljo še na svetovnem prvenstvu. Poleg vaju
imamo še nekaj igralcev, ki
so bili najboljši v svoji kategoriji v Sloveniji. Če gremo po
starosti, smo to: Matjaž Šlibar, Boštjan Markun, Maja
Šorli, moja malenkost, Vesna
Rožič in Mitja Rozman."
V klubu imate nekaj šahistov z različnimi mednarodnimi nazivi, katerimi?
"Trenutno je naše prvo ime
mednarodna mojstrica in
večkratna državna prvakinja
Vesna Rožič. Vesna je uspešno zastopala Slovenijo tudi
na zadnji šahovski olimpijadi
v Dresdnu, kjer je prvič premagala velemojstrico. Če ji
bo še naprej uspevalo usklajevati šah in študij medicine, se
lahko nadejamo še veliko njenih uspehov. Poleg tega ima
mednarodni naslov tudi
Škofjeločanka FIDE mojstrica Simona Orel. Čast moških
branita dva mojstra FIDE, vi,
Oskar Orel, in Boštjan Markun. Omenil bi rad še Bojana
Arzenška in Aleša Drinovca,
ki imata oba najvišji sodniški
naziv in sta po mojem mnenju najboljša šahovska sodnika v Sloveniji."
Kakšno je sodelovanje z občino Kranj?
"Občino moram v zadnjem
času kar pohvaliti, saj je sodelovanje dobro. Preko razpisov
dobimo nekaj sredstev za delovanje, predstavniki občine
pa se tudi udeležijo večjih prireditev, ki jih organiziramo.
Sicer se zavedamo, da je v
Kranju veliko društev, zato je
občinskega denarja vedno
premalo. Več sodelovanja bi
si želeli od gorenjskih podjetij, kjer se mi zdi, da bi bilo
lahko več posluha tako za šah
kot za mlade."
Kje vidite prednosti, ki jih prinaša šah pred drugimi športom?
"Na profesionalnem nivoju je
šah podoben večini športov,
saj ponuja uspeh le najboljšim. Hkrati ti mora ustrezati
tudi življenjski stil, s čimer
mislim na veliko sedenja za
šahovnico, delo z računalnikom, potovanja ... Mislim, da
sta glavni dve prednosti šaha
na povsem amaterskem nivoju. Kot prvo je šah, v nasprotju s športom, igra, ki jo lahko
igraš celo življenje. Če bom
na primer pri 40. letih že zelo
star za košarko, bom lahko
nekoč dokaj dobro šahiral
tudi v domu za ostarele. Kot
drugo, bi si rad izposodil rek
dr. Milan Vidmarja: "Šah je
miniatura življenja." V tem je
kar nekaj resnice, saj šah zelo
pomaga pri razvoju analitičnega mišljenja, logike in
sprejemanju odločitev. Mislim, da mi je šah v mladosti
dal kar nekaj lastnosti, ki jih
lahko sedaj s pridom upora-

Žiga Žvan je odličen šahist in predsednik šahovske sekcije
pri ŠKPD Tomo Zupan Kranj. I Foto: Vilma Stanovnik
bim v službi in drugod v življenju."
Kakšno vlogo imajo računalniki v sodobnem šahu?
"Tudi pri normalnem igranju
šaha so računalniki naredili
veliko revolucijo, saj imamo
sedaj vsi dostop do velike
večine partij, ki so se odigrale
kjerkoli na svetu. Če veš,
kako sta določeno pozicijo igrala dva vrhunska velemojstra, hkrati pa si si ogledal
njeno računalniško analizo,
lahko igraš tako pozicijo vsaj
za kategorijo bolje. V sodobnem šahu zato zelo veliko
odtehta sposobnost, da pred
partijo uganeš, katero otvoritev bo igral nasprotnik."
Kaj bi bilo potrebno narediti
za večjo prepoznavnost šaha
v Sloveniji?
"Sloveniji bi najbolj koristil
odmeven uspeh na mednarodnem nivoju. Če bi imeli
igralca, ki bi igral dvoboj za
svetovnega prvaka, bi bila to
najboljša reklama. Da bi prišli do tja, bi morali veliko več
vlagati v mlade šahiste. V Sloveniji je preveč klubov, ki kujejo svoje uspehe na kupljenih igralcih. Ker na koncu
taki igralci igrajo predvsem

med seboj, ne doprinesejo
nobenega znanja, samo začasen rezultat."
Kako v klubu skrbite za razvoj mladih šahistov?
"Predlani smo prenovili šahovsko šolo. Povečali smo
število krožkov na osnovnih
šolah in sestavili perspektivno skupino, ki je trenirala
pod vodstvom Blaža Kosmača. Prenovili smo spletno
stran (www.tomo-zupan.org)
in začeli obveščati vse zainteresirane o šahovskih dogodkih. Klubsko šolo smo nato
nadgradili z nakupom štirih
računalnikov, poučevanje pa
je prevzel Adrijan Rožič. V
Kranju nam je pokazal, kako
se da računalnike vključiti v
treninge, kar je zelo koristno
za bodoče šahiste, ki se morajo čim hitreje navaditi dela z
računalnikom, če želijo napredovati. Poleg skupinskih
treningov se trudimo vsem
interesentom ponuditi možnost individualnih treningov,
poleti organiziramo piknik
članov, trudimo se biti transparentni in pošteni ter se zavedamo, da je za uspeh potrebno zelo dobro sodelovanje med klubom, mladimi šahisti in njihovimi starši."

Zadnji intervju Oskarja Orla
Škofjeloški šahist Oskar Orel je tako v Gorenjskem kot
Kranjskem glasu zadnja leta skrbel, da so ljubitelji šaha
lahko prebrali marsikateri zanimiv zapis s tekmovanj in
pogovore z gorenjskimi šahisti. Zadnji intervju je
naredil lani decembra s predsednikom šahovske sekcije
pri ŠKPD Tomo Zupan Kranj Žigo Žvanom, za objavo
pa sva se dogovorila v prvem letošnjem Kranjskem
glasu. Žal pa smo prav na prvi dan novega leta izvedeli,
da je Oskar Orel umrl, star komaj 50 let. Tako v tej
številki objavljamo zadnji Oskarjev članek, sodelovanje
z novimi šahovskimi prispevki pa je obljubila njegova
žena Simona, prav tako odlična šahistka in članica šahovske sekcije pri ŠKPD Tomo Zupan Kranj. V. S.
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Hokej igra na Češkem

Kranjčani uspešni
v domovini karateja
Vilma Stanovnik

Komaj 18-letni Kranjčan Gašper Jordan je minulo poletje sprejel izziv in se podal v Trebič, kjer igra
v elitni češki mladinski hokejski ligi.
lektor do 20 let Brodnik
menda izjavil, da na Češkem igram preslabo ligo,
da bi me lahko povabil v reprezentanco. Seveda to ni
res, saj so tekme v češki ekstra ligi izjemno močne in
čeprav je naša ekipa na dnu
prvenstvene lestvice, sem
pridobil res veliko novega
znanja. Treniramo namreč
štirikrat na dan, dvakrat na
ledu in dvakrat kondicijo."

Vilma Stanovnik
Gašper Jordan se je za hokej
odločil že pri šestih letih.
Takrat so namreč starši videli razpis za hokejsko šolo
pri kranjskem Triglavu, takoj ko so Gašperju obuli drsalke, pa je bil navdušen nad
ledom in drsanjem. S spoznavanjem hokejske igre se
je njegova ljubezen do tega
športa še okrepila, zato se je
minulo poletje, pri komaj
osemnajstih letih odločil, da
po enajstih sezonah igranja
pri Triglavu svoje znanje
nadgradi še v eni najbolj hokejskih držav na svetu, na
Češkem.
Kljub temu da si tekme v
češki ekstra ligi do 20 let sledijo druga za drugo, pa je
pred novoletnimi prazniki
vendarle prišel domov za
pet dni in nekaj o svojih izkušnjah povedal za naš časopis.
Zapustiti domače, prijatelje
v klubu in sošolce gotovo ni
majhen korak. Kaj si razmišljal, ko si se odpravil na
Češko?
"Ponudbo, da treniram in
igram v Trebiču, sem dobil
že leto prej, ko sem bil tam
na poletnem hokejskem
kampu. Toda obveznosti v
šoli, saj sem dijak kranjske
gimnazije, so me odvrnile
od tega, da bi šel v tujino že
pri sedemnajstih. Ko pa sem
zadnje poletje znova šel v
Trebič, so me pri klubu Horatska Slavija znova povabili, da bi igral za njihovo mlado ekipo do 20 let, ki igra v
njihovi tako imenovani ekstra ligi. Ta liga je tako moč-

Gašper Jordan se je med novoletnimi prazniki prvič, odkar
igra na Češkem, vrnil domov za nekaj dni.
na, da spada med pet najmočnejših na svetu in ponudbi se enostavno nisem
več mogel odreči."
V kakšni ligi in ekipi igraš?
"V ligi igra štiriindvajset
ekip, tekme si sledijo druga
za drugo, samo v rednem
delu bomo odigrali 46 tekem. Potujemo iz enega
konca države na drugega,
tekme si sledijo vsak konec
tedna, ponavadi sta na sporedu dve ali celo tri, le eno
nedeljo na mesec smo prosti. Do sedaj sem odigral 38
tekem, to je deset več kot
lani v celi sezoni. To pa pomeni, da sem dobil ogromno novih izkušenj, izboljšal

sem svoj strel, kondicijo,
taktično igro, skratka, dobil
sem ogromno novega znanja in izkušenj. Igram s fanti in proti fantom, ki bodo
morda čez nekaj let igrali v
NHL. V svojem moštvu trenutno igram v drugem napadu, kar pomeni, da igram
na vseh tekmah."
Ko si igral v Sloveniji, si bil
redno tudi član naših mladih hokejskih reprezentanc.
Letos te selektor ni povabil
na svetovno prvenstvo do 20
let?
"Ko sem igral za Triglav,
sem bil član vseh naših reprezentanc, do 16, do 17 in
do 18 let. Letos pa je naš se-

Kakšni pa so stroški igranja
in bivanja v Trebiču?
"Bivanje plačuje klub, nekaj
dobim tudi opreme. Kar rabim za ostale stroške, prispevajo straši. V šolo na Češkem ne hodim, četrti letnik
kranjske gimnazije bom
skušal redno dokončati po
izpitih, nato pa me čaka še
matura. Ne vem še, ali bom
ostal na Češkem, glede na
to, da me že sedaj v klubu
vabijo, da bi ostal vsaj še eno
sezono, pa se utegne zgoditi
tudi to. Seveda si želim nato
tudi študirati, navdušujem
se nad fizioterapijo. Vendar
trenutno tako dolgoročnih
načrtov še ne delam."
Po postavi ne kažeš robustnosti hokejista?
"Res sem visok le dobrih
170 centimetrov in sem najmanjši v ekipi, kjer je povprečje 182 centimetrov.
Vendar pa pri hokeju to ni
najpomembneje. Sem namreč hiter, nepopustljiv, veliko pohval dobivam tudi kot
odličen drsalec. Ob meni v
napadu sta krilna igralca, ki
sta visoka eden 192, drugi
pa 186 centimetrov, a nas to
ne moti in se dobro ujamemo."

Osemčlanska ekipa Karate
kluba Kranj je konec lanskega leta znova obiskala domovino karateja, otok Okinavo na Japonskem. Kot je
po vrnitvi povedal Igor Prašnikar, je - poleg izpopolnjevanja pri tamkajšnjih mojstrih karateja najvišjega ranga - pet članov nastopilo na
odprtem turnirju okinavske
karate zveze (All Okinawa
Karate Do Championships),
ki so se ga poleg domačinov
udeležili tudi tekmovalci iz
Avstralije, ZDA, Argentine
in Brazilije.
Po uspešnem lanskem nastopu tudi letos niso izostali
izvrstni uspehi. Matjaž Končina je s štirimi zmagami
osvojil prvo mesto v borbah v
absolutni kategoriji, dosti pa
ni zaostajal mladi Rok Trost,
ki si je priboril tretje mesto. V
tekmovanju v izvajanju predpisanih form (kat) se je med

ženskami zelo izkazala Bojana Dujović, ki je premagala
vse okinavske tekmovalke in
osvojila prvo mesto. Ti uspehi pomenijo veliko priznanje
kvalitetnemu delu trenerjev
kranjskega kluba.
Ekipa si je na povratku v Tokiu ogledala še svetovno prvenstvo v karateju, kjer je
nastopilo 888 tekmovalcev
iz 97 držav, kar priča o razširjenosti tega športa. Na prvenstvu je za državno reprezentanco Slovenije nastopila
tudi najuspešnejša tekmovalka KK Kranj Iva Peternel.
Tokrat sicer ni uspela ponoviti ali preseči uspeha izpred
dveh let, ko je osvojila peto
mesto. V absolutni kategoriji je premagala Stojovićevo
(Srbija) in Gopalasamy (Malezija), nato pa izgubila proti Aničićevi (Hrvaška) in
osvojila deveto mesto, kar je
bil tokrat še vedno najboljši
uspeh slovenske reprezentance.

Kranjska ekipa: prva vrsta (z leve) Matjaž Končina, Bojana
Dujović, Rok Trost in Milan Pešič; druga vrsta Drago Cekič,
Igor Prašnikar, Tsutomu Nakahodo, mojster 10. dan,
Hirokuni Yamashiro, mojster 7. dan, Drago Ristič in Stane
Nadižar. I Foto: arhiv KK Kranj

Konec tedna znova dr. Fig
Je zanimanje za hokej v Trebiču veliko?
"To je tam šport številka ena
in če si hokejist, imaš tudi
malce poseben status, tako
med navijači kot tudi med
dekleti, ki jih je na tam tekmah res veliko. Tako imam
poleg prijateljev že tudi kar
nekaj prijateljic."
Premišljuješ, da bi se vrnil k
Triglavu?
"Trenutno te želje nimam,
ne vem pa, kaj bo v prihodnje. Morda bom kdaj trener,
morda kaj drugega. O tem
enostavno še ne delam načrtov."

Gašper je sicer najmanjši v moštvu Horatske Slavije, a si je kot hiter in spreten drsalec
priboril mesto v drugem napadu.

Imaš tudi mlajšega brata.
Ali je tudi on navdušen nad
hokejem?
"Ne, Krištof se je odločil za
nogomet. Pravi, da je treba
pri hokeju preveč razmišljati, kako drsaš, držiš palico,
pa še o igri ... Meni to ni težko, tudi brata podpiram pri
igranju nogometa in ko sem
ga gledal, se mi zdi, da je kar
dober."

Dr. Fig je mednarodno plavalno tekmovanje za najmlajše, ki
ga tudi ob letošnjem kulturnem prazniku pripravlja kranjski
plavalni klub Merit Triglav. Potekalo bo to soboto in nedeljo,
31. januarja in 1. februarja, v pokritem olimpijskem bazenu v
Kranju, na njem pa organizatorji pričakujejo kopico mladih
plavalnih upov tako iz Slovenije kot tujine. Čeprav med najmlajšimi še ni slovitih imen domačega in svetovnega plavanja, pa je tekmovanje pomembno zato, ker si mladi na
njem nabirajo izkušnje za naslednja leta. Tako so nekoč na
tekmovanju kalili tudi sedaj že uspešni Triglavovi plavalci na
čelu z Anjo Čarman, Emilom Tahirovičem, Niko Karlino
Petrič in Alešem Aberškom, ta konec tedna pa bodo domači
klub skušali čim bolje zastopati najmlajši na čelu z Adriano
Mediževec, Miho Kraljem, Blažem Kraljem, Žanom Omejcem, Petrom Stevensom, Anamarijo Pavlič in ostalimi. V. S.

Kranjske hokejistke še vedno brez poraza
Minuli konec tedna so hokejistke Merkur Triglava v
predzadnjem krogu avstrijske razširjene lige DEBL na kranjski ledeni ploskvi dvorane Zlato polje gostile ekipo Neuberg
Highlanders. Čeprav so Triglavanke povedle 2:0, so se jim
Štajerke dobro upirale in izenačile, tudi na koncu pa je bil
izid izenačen 3:3. Tako je sladil podaljšek, navijači gorenjskih hokejistk pa so vendarle na koncu znova imeli vzrok za
praznovanje, saj je kapetanka Triglava Nataša Pagon z
natančnim strelom matirala gostujočo vratarko in postavila
končni rezultat 4:3. Kranjske hokejistke so tako kolo pred
koncem v rednem delu lige DEBL še neporažene, zadnja
tekma pa jih čaka v soboto, 7. februarja, ko se bodo pomerile z igralkami z Dunaja. Takrat bo tudi znano, kdo bodo njihove tekmice v polfinalu. V. S.
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Študentska

Foto: Matic Zorman

Beneški karneval

Nov razpis ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v začetku leta po dveh letih prinesel
nove cene študentskih bonov.

Flashirajmo skupaj
Bi želeli spoznati orodje, v katerem nastajajo najbolj medijsko bogate in z interaktivnostjo zapolnjene spletne strani,
najbolj kreativni spletni bannerji in uporabniški vmesniki za
predvajanje videa na Youtubu? Potem se vidimo na predavanju o Flashu, kjer si bomo ogledali drobovje programa
Flash, raziskali, za kaj vse ga je moč uporabiti, in naredili
kakšen enostaven primer. Delavnica bo potekala 5. februarja 2009 ob 19.30 v OpenLabu na Koroški cesti 19 v Kranju.
Z nami bo računalniški "stručko" Lovro Žitnik, ki kot spletni
vseznalec svoje znanje deli z reklamnimi agencijami že več
kot 10 let, za eno najbolj prestižnih avstralskih nepremičninskih agencij McGratdelal je delal Flash Mobile aplikacijo,
ima pa tudi svoje podjetje, ki se med drugim ukvarja tudi z
inovacijami na področju spleta in interakcije.

Največji neformalni informativni dan
Študenti dijakom
Ponovoletno lenarjenje maturantom onemogoča vrsta
skrbi, ki jim jih prinaša ciljna ravnina zrelostnega izpita. Še
preden se zaklenejo v študijske karantene, pa jih čaka ena
najpomembnejših življenjskih odločitev - vpis na fakulteto.
Da prijavnica ne bo odromala na napačen naslov, bo pomagal tradicionalni projekt Študenti dijakom, ki bo v soboto, 7.
februarja, četrtošolcem in staršem posredoval vse potrebne
informacije o domačih študijskih programih. Največji neformalni informativni dan bo osvobojen uradnega nizanja podatkov. Predstavitve fakultet bodo z uporabo multimedij
pripravili študenti sami, vključujoč prvoosebne izkušnje,
hkrati pa prihranili čas za neobhodna vprašanja, ki dijake
pestijo pred ključno odločitvijo. Za dodatno obveščenost bo
poskrbela tudi vpisna publikacija Napotnik, v kateri bo Klub
študentov Kranj zbral vse pomembne datume in informacije ter jih v obliki zajetne barvne knjižice dostavil na vse
gorenjske in osrednjeslovenske srednje šole, študentske
klube ter nekatera druga distribucijska mesta. P. S.

Podražitev je povzročila nemalo razburjenja, čeprav ne
toliko med študenti, kot
med podmladki političnih
strank ter nekaterimi študentskimi skupinami študentskih organizacij po Sloveniji. V povprečju 40 odstotkov dražji boni so na
noge dvignili Neodvisno
študentsko mrežo, ki se je
verjetno spomnite iz preteklih člankov o nepravilnostih na volitvah v Študentski
zbor Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani. Ta se je podala kar na
protestni obisk parlamenta,
kjer so jih sprejeli najmlajši
izmed državnozborskih vrst,
tričlanska delegacija pa je
bila deležna tudi 3,30evrskega kosila, ki je na voljo
v menzi državnega zbora.
Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS)
Danijel Bandelj je v okviru
svojih srečanj z ministroma
za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo ter ministrom
za delo povedal, da je zadeva
s podražitvijo bonov medijsko prenapihnjena, kar so
po njegovem povzročili podmladki političnih strank. S
svojimi izjavami pa se je zameril zlasti Mladi Sloveniji,
ki je zahtevala celo njegov
odstop. Mladi Forum SD je
postregel z ukrepom, imenovanim e-bon. "Glede na

Foto: Bojan Okorn

Maja Kalan
V Benetkah vsako leto poteka eden najbolj znanih karnevalov
na svetu, ki ponuja razgled na mnogoštevilne čudovite pustne maske in ulične umetnike. Ti pričarajo čarobno vzdušje v
mestu, ki je samo po sebi prepojeno z legendami. Mesto na
vodi s prelepimi mostovi, palačami, cerkvami, Markovim trgom, Doževo palačo, Mostom vzdihljajev ... predstavljajte si
na tisoče umetelno izdelanih mask, ki se sprehajajo v tem
okolju in prepričani ste lahko, da je obisk Beneškega karnevala - obvezen! Odhod bo ob 6.30 izpred vrtnega centra Sloga,
sledila bo vožnja proti Italiji čez nekdanji mejni prehod Fernetiči in naprej po avtocesti do Benetk. Približno ob 11. uri prispemo do pristanišča Punta Sabbioni, od koder se z ladjico
odpeljemo do Benetk. Do 16.30 bo dovolj časa za ogled mesta, ko se bomo dobili v bližini Markovega trga in odšli proti
domu, kamor bomo prišli v večernih urah. Cena za člane KŠK
je 26 evrov, za ostale pa 35 evrov, več informacij pa dobite pri
Matjažu na 031/863 357.

Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, Kranj

Tudi kranjske denarnice
se bodo odprle bolj široko

projekcije Mladega foruma
bi uvedba elektronskega
bona realno pomenila ostanek sredstev v proračunu,
saj ne bi bili boni porabljeni
v sedanjem obsegu. Na ta
račun pa bi se lahko povečala državna subvencija za kar
četrtino, torej vsaj 3 evre na
en študentski obrok," je
uvedbo e-bona pojasnil poslanec SD Dejan Levanič, ki
je predlog tudi predstavil odboru državnega zbora za
delo. Minister za delo Svetlik je bil bolj zadržan.
Meni, da vsaka podražitev
prizadene, ter da študenti
lahko izbirajo med restavracijami in sami presodijo, kje
ponudba ustreza ceni.

Cene bonov pri kranjskih
ponudnikih študentske prehrane so višje za približno
80 centov. Najbolj se je podražil bon v restavraciji
Iskratel, ki je kar trikrat
dražji. Priljubljeni Buf bo
zahteval 75 centov več, najmanjšo razliko pa boste občutili v Mlečni restavraciji,
borih 24 centov. Največ boste za kosilo odšteli v Kavarni Zlato polje, kar 4,47 evra,
to pa je tudi najvišja možna
cena bona. Najcenejši so
boni za Tvojih 5 minut, med
novimi ponudniki pa so Kavarna Zlato polje ter restavraciji Interspar in Tuš.
Da pa ne pozabimo na zgodbo o nepravilnostih ŠOU v

Ljubljani - zgodba se razpleta. Za drugo polovico februarja so razpisali nadomestne
volitve za fakultete, kjer študenti niso mogli izbirati med
dvema opcijama. O oktobrskih volitvah je končno podala načelno mnenje tudi protikorupcijska komisija z Dragom Kosom na čelu, ki je potrdila, da je šlo v primerih
vodstva volilne komisije in
nadzornih organov za korupcijo. Predsednik ŠOS, ki je iz
registra svojih organizacijskih oblik prav zaradi nepravilnosti na volitvah izbrisala
ljubljansko ŠOU, je že naznanil, da jo bodo, v primeru
korektno izvedenih volitev,
znova uvrstili v register.

krat: zajčki, polžki in črvi).
Skozi osnovno šolo teče vsaj
šestindvajset različnih zbiranj točk v tej ali oni obliki:
ker so ocene v tem sistemu
paradoksalno postranskega
pomena, je kompenzacija s
točkami resnično dobrodošla. Točke od tekmovanj, točke od raziskovalnih nalog,
točke od psihotestov. Ob
vpisu v srednje šole se načarajo še točke od uspeha (izredno realen pokazatelj),
eksternih preverjanj (za
upoštevanje le-teh morajo
starši sicer podpisati soglasje), že omenjenih tekmovanj in z nekakšno prajuho
vseh adicij ter multiplikacij
se človek končno lahko vpiše na gimnazijo oziroma na
frizersko šolo.
Na srednji šoli ste prvi dve
leti lahko razmeroma mirni,
razen če prejemate to ali
ono štipendijo, ki vam postavlja najrazličnejše pogoje
(beri: povprečje, nabor dodatnih točk etc.). V tretjem

letniku si z zadostno iz matematike lahko pokvarite
prihodnje izobraževanje, saj
vam uspeh tega letnika kot
tudi uspeh pri posameznih
predmetih že prinaša določeno število točk. Enako je tudi
v četrtem letniku, ki ga okrona matura. Z višjimi nivoji,
špekulacijami in ljubečimi
odnosi s profesorji, pri katerih imate ustne izpite, vlagate v svojo prihodnost (beri:
zbiranje točk). Majske ekspedicije k matematikom in slavistom (če bi jaz lahko imel/a
dve vaš predmet ...) pa bi lahko po analogiji poimenovali
beračenje za točkami.
Bitka se na fakulteti stopnjuje, saj se poleg za vašo stroko
pomembnih predmetov šteje
v povprečje še ves preostali
balast: računalništvo za filologe, nemščina za finančne
matematike in samoupravljanje s temelji marksizma vsaj za športno vzgojo zadostuje le frekvenca. Potem
vam zmanjkuje odstotnih
točk za štipendijo, za vpis na
podiplomski študij ipd., za
nameček pa je bolonja "točke" nadgradila v "kreditne
točke", ki vse skupaj obrnejo

na glavo. V akademskih vodah točke neredko zasenčijo
strokovnost: objavlja se tisto
in tam, kjer dobite največ
točk za napredovanje.
Kateri koli delodajalec vam
bo pikolovsko prešteval ...
točke. Po skrajno nesmiselnih kriterijih jih lahko zberete lepo število z mešanjem
megle na pravem mestu ali
pa izvisite pri napredovanju,
ker ste se držali strokovnega
dela, ki v resnici pritiče vašemu delovnemu mestu. Na
plačilni dan lahko preletite
svoj količnik, dodatke, odbitke, uspešnost etc. - v točkah.
In nenazadnje se lahko znajdete na cesti (pomanjkanje
točk).
Vse lepo in prav, zakaj red
mora biti. V današnji pluralnosti, relativnosti, holističnosti, interdisciplinarnosti, liberalnosti, demokratičnosti,
socialnosti etc., ki zabrišejo
meje med realnostjo ter fikcijo oziroma se bolj in bolj prevešajo v fikcijo (burke, tragikomedije etc.), ostaja vendarle še ena rdeča nit: točke. In
pa univerzalni duh - skupaj z
evri smo namreč dobili še
eno valuto: točke.

Točke
Nace Fock
Vse skupaj se začne že nekje v vrtcu. Na velike plakate
ob imena svojih varovancev
tovarišice (ki danes raje vidijo, da se jih naslavlja z vzgojiteljicami ali pa kar po imenu) lepijo pikapolonice in
gobice in aviončke za vsako
gnilo jabolko ali izmaličeno
češpljo, ki so jo malčki prispevali v skupni fond VVZjevega projekta Spoznajmo
jesen. Ubogi otročič z najbolj pretencioznimi starši in
posledično z največ sličicami bo nagrajen s kartonastim ježkom, ki bo glavna
atrakcija vse do naslednjega
"projekta". Tudi vsem dobro
znano žvečenje roza tabletk,
s katerim si najbolj pridni
(ali najbolj zviti) umivalci
zob prislužijo "Oral-B" čepico, "Aquafresh" majico ali
pa izlet na Šmarjetno goro
pod vodstvom Zavoda za varovanje zdravja, temelji na
točkovnem sistemu (zaen-
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Predan vzgoji
mladih planincev

Gasilski veleslalom
na Krvavcu
Suzana P. Kovačič

Franci Benedik je štiri desetletja vodil delo z mladimi v Planinskem društvu Kranj. Decembra je prejel
najvišje priznanje, svečano listino Planinske zveze Slovenije.
Stojan Saje
Stražišče pri Kranju - Po
rodu je iz Strmice v Selški
dolini. Strmin je vajen od
mladosti, vendar je začel zahajati v gore šele po prihodu
v Kranj leta 1961. Po odsluženi vojaščini se je odločil za
študij in postal predmetni
učitelj zgodovine ter zemljepisa. Od leta 1968 pa do
upokojitve leta 2001 je učil v
Osnovni šoli Simona Jenka.
Franci Benedik in žena Lea
sta si postavila hišo v Stražišču, kjer danes bivata sama.
Sin Andrej in hči Marja imata že svoji družini.
"Če ne bi imeli domači razumevanja za mojo povezanost s planinstvom, bi v
njem veliko manj naredil,"
je priznal 71-letni upokojenec. Rad se je spomnil prvih
korakov v gore. "Najprej
sem hodil po naših gorah z
družbo. Vzpel sem se na vse
vrhove planinske transverzale. Ko sem začel delati v
šoli, sem se kot mentor planinske skupine vključil v
Planinsko društvo Kranj.
Njegov član sem pol stoletja,
kar štiri desetletja pa sem
vodil Mladinski odsek. Težišče dela je bilo na sodelovanju z desetimi osnovnimi
šolami v tedanji občini
Kranj. V sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja je bilo v
planinskih krožkih do 600
učencev. To je pomenilo 40
odstotkov vsega članstva v
društvu. Skrbel sem za koordinacijo dela s krožki, organizacijo izletov in pripravo

planinskih šol ter taborov.
Če se prav spomnim, sem
opravil z mladimi planinci
okrog 600 izletov v gore.
Najbolj zveste člane krožkov
sem za nagrado osemnajstkrat vodil na Triglav. Zadnja
leta gremo v plezalni vrtec
nad Preddvorom. Tam jih
alpinisti učijo osnov plezanja," je povedal Franci Benedik o svojem dolgoletnem
sodelovanju v kranjskem
planinskem društvu.
Veliko je bilo prostih sobot
in nedelj, ko je vodil mlade
planince v hribe. Ko sta njegova otroka zrasla, sta se
včasih pridružila na izletih.
Vsak šolski krožek je organiziral svoje izlete, enega na
mesec pa so imeli skupaj.
Tako so spoznali vsa pogor-

ja v Sloveniji, od nižjih do
višjih. Na skupne pohode so
hodili tudi s kranjskimi taborniki in jamarji. S slednjimi še pripravijo po en planinsko jamarski izlet na
leto. V planinskih šolah je
Franci predaval o zgodovini
in organizaciji planinstva,
naših gorstvih, orientaciji in
drugih temah. Planinske tabore je pripravljal tudi v sodelovanju z Mladinsko komisijo PZS.
"Skupaj smo doživeli veliko
lepega. Največ je vredno, da
se na izletih ni nihče ponesrečil. Delo z mladimi ima
neprecenljivo vzgojno vrednost. Poleg znanja o planinstvu spodbuja skrb za naravo, pozitivne medčloveške
odnose in zdravo telesno ak-

tivnost. Slednjega se zavedamo tudi starejši. Že štiri leta
vodim na planinske izlete
upokojence iz društev Žabnica in Bitnje-Stražišče. Najbolj uživam, ko vidim zadovoljne ljudi po končanem izletu in osvojitvi novega vrha.
To je največja nagrada za
mojo aktivnost," je dejal izkušeni član PD Kranj.
Njegovo bogato delo ni ostalo prezrto. Hrani vrsto priznanj: častne znake PZS in
celo srebrni znak Planinske
zveze Jugoslavije, Ručigajevo plaketo in malo plaketo
Občine Kranj. Lani je dobil
najvišje planinsko priznanje, svečano listino Planinske zveze Slovenije. Franci
se šele sedaj zaveda, da mu
to veliko pomeni.

Kokrica

Še eno uspešno gasilsko leto
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Kokrica je imelo pred
kratkim redni občni zbor. "Lansko leto smo po vseh kriterijih (finančnem, operativnem ...) zaključili uspešno. V času
predsedovanja Slovenije Evropski uniji smo bili dežurna
enota," je povedal Andraž Šifrer, tajnik PGD Kokrica. In
kakšni so načrti društva s 142 člani v letošnjem letu? "Organizirali bomo tekmovanje 19. memorial ustanovnih članov.
Na operativnem področju se bomo udeležili ocenjevalnih
vaj Gasilske zveze Mestne občine Kranj (GZ MOK). Udeležili se bomo občinskega tekmovanja z več ekipami, priredili
bomo dvodnevno vrtno veselico, še naprej bomo veliko delali z gasilskim podmladkom," je povedal Šifrer. Na občnem
zboru društva so določili delegata za občini zbor GZ MOK,
to sta predsednik PGD Kokrica Darko Petelinšek in poveljnik
PGD Kokrica Marjan Bašelj. Podelili so tudi priznanja in nagrade najbolj zaslužnim članom društva. S. K.
Kranj

Srečanja skupine za starše
V socialno preventivnem programu Škrlovec - dnevni center
za mlade in družine, ki deluje v okviru Centra za socialno
delo Kranj, so ustanovili skupino za starše. Vodi jo psihologinja Maja Turšič, enkrat na mesec pa bodo potekala
srečanja. Prvo bo ta ponedeljek, 2. februarja, ob 17.30 v
zgornjih prostorih Škrlovca. V. S.

Poslovna skupina Sava

Krvavec - V nedeljo je bil na
Krvavcu 3. tradicionalni veleslalom Gasilske zveze
Mestne občine Kranj v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva (PGD)
Kranj - Primskovo. "Imeli
smo eno vožnjo, tekmovalo
je 37 udeležencev v kategorijah pionirji/ke, mladinci/ke in člani/ce iz sedmih
PGD: Suha, Stražišče, Žabnica, Jošt, Bitnje, Kokrica in
Kranj-Primskovo," je povedal Mitja Zupan, član upravnega odbora PGD KranjPrimskovo. V kategoriji pionirji/ke je slavila Monika
Ažman iz PDG Suha, med
mladinci Erik Murnik iz do-

mačega društva, med mladinkami pa Klavdija Ažman
iz PGD Suha. Med članicami je zmagala Nada Košnik
iz domačega društva, med
člani pa Branko Rozman iz
PGD Stražišče. Najboljši
čas vožnje je dosegel Erik
Murnik. Prvi trije v vsaki
kategoriji so dobili medalje,
najbolje uvrščeno društvo,
to je bilo PGD Kranj-Primskovo, je prejelo prehodni
pokal.
"Organizacija veleslaloma
je bila uvodna prireditev ob
letošnji 130-letnici PGD
Kranj-Primskovo. Osrednje
slavje bomo imeli 19. junija
v družbi Čukov in 20. junija v družbi ansambla Fantje
z vasi," je še povedal Zupan.

Veleslaloma se je udeležilo 37 gasilk in gasilcev v različnih
kategorijah. I Foto: Gorazd Kavčič
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Dom in trgovino prenavljajo
Na Primskovem so začeli z obnovo doma krajanov, Mercator pa z obnovo
trgovine, ki jo bodo predvidoma odprli meseca maja.
Suzana P. Kovačič
Kranj - "Gradbeno dovoljenje smo dobili za celoten objekt, to pomeni za prenovo
pomožnih prostorov, dvorane in trgovine Mercator. V
tej prvi fazi Mercator prenavlja trgovino, krajevna skupnost pa pomožne prostore.
Ne moremo delati ločeno,
saj gre za povezan projekt,"
je povedal predsednik Krajevne skupnosti Primskovo
Drago Štefe.
V pomožnih prostorih bodo
vadili pevci, folkloristi, nastopajoči se bodo pripravlja-

li za nastope. "Gre za osnovno, a zelo pomembno funkcijo teh prostorov, ki jih potrebuje vsaka dvorana," je
povedal Štefe in poudaril, da
so našli skupni jezik vsi solastniki doma, zato so tudi
pridobili gradbeno dovoljenje. S prenovo so začeli 12.
januarja letos, s prvo fazo
naj bi zaključili meseca
maja. "Že v lanskem občinskem proračunu smo imeli
dodeljenih 200 tisoč evrov
za gradnjo pomožnih prostorov, a ker smo morali počakati z deli do izdaje gradbenega dovoljenja, smo šli v

prenovo šele januarja. Prepričan sem, da nam bodo na
občini prisluhnili in da bodo
denar, ki ga lani nismo porabili, prenesli v letošnje
proračunsko leto," je povedal Štefe. Denar za opremo
pomožnih prostorov bodo
morali še zbrati, obnova
dvorane pa bo prišla na vrsto kasneje.
Direktor maloprodajnega
območja v Mercatorju Miha
Kravanja je povedal, da bodo
Mercatorjevo trgovino nekoliko povečali in obogatili s
ponudbo. Predvidoma naj bi
jo odprli maja letos.

Vabljeni!
Foto: Tina Dokl

PS MERCATOR d. d., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA

Supermarket Kokrica,
vas v 2009 prièakuje tudi
ob nedeljah od 8 do 12 ure.

Na Planini tudi sodoben Mercator supermarket
Prihodnji teden 5. 2. ob 10. uri bo po več letih vrata odprl povsem prenovljen Mercatorjev
supermarket Planina. Ohranil bo pristno domačnost, po kateri slovijo manjše trgovine, in
obenem ponudil ugodne nakupe po cenah in akcijah, ki veljajo v hipermarketih.

tako zahtevne kupce in jim olajšati vsakodnevne nakupe," je še dejal Kravanja. Naj
ob tem dodamo, da bo pred prenovljenim supermarketom na Planini dobro poskrbljeno tudi za parkiranje. Vljudno vabljeni!

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU FEBRUARJU 2009 ZA MC KRANJ PRIMSKOVO
Vsako soboto od 9. do 14. ure Ekološka tržnica
Nedelja, 1. februarja, ob 10. uri:
tematska delavnica Cin, Cin, že zvončki cingljajo
Torek, 3. februarja, ob 10. uri:
dobrote slovenskih kmetij
Petek, 6. februarja, ob 17. uri:
otroška delavnica Voščilnica za mojega Valentina
Sobota, 7. februarja, ob 10. uri: pantomimiki nakupujejo
Torek, 10. februarja, ob 10. uri: dogodek Pivka-Njam
Petek, 13. februarja, ob 16. uri: Mens Chelenge
Petek, 13. februarja, ob 17. uri:
otroška delavnica Pustna pokrivala
Sobota, 14. februarja, ob 8. uri: Mens Chelenge
Sobota, 14. februarja, ob 17. uri: Valentinovo
Nedelja, 15. februarja, ob 10. uri: lutkovna delavnica

Izdelajmo si svojega Valentina
Torek, 17. februarja, ob 10. uri:
dobrote slovenskih kmetij
Petek, 20. februarja, ob 17. uri:
otroška delavnica Obrazna maska
Sobota, 21. februarja, ob 9.30: pustna povorka
Nedelja, 22. februarja: obisk kurentov
Nedelja, 22. februarja, ob 10. uri:
otroška delavnica Izdelajmo si svojega klovna
Torek, 24. februarja, ob 17. uri:
nastop ansambla Črna Mačka
Petek, 27. februarja, ob 17. uri:
otroška delavnica Čaša ljubezni
Sobota, 28. februarja, ob 10. uri:
dogodek Podravka-Eva

PS MERCATOR d. d., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA

Nekdanja Mercatorjeva trgovina na
Planini, ki je bila zadnja leta zaprta, je
z novogradnjo zrasla v popolnoma nov
in sodoben supermarket, ki ga bodo
odprli ta četrtek, 5. 2. ob 10. uri. Po
besedah Mihe Kravanja, direktorja maloprodajnega območja, so se za vnovično
odprtje te enote odločili, ker se želijo še
bolj približati kupcem, še zlasti bližnjim
stanovalcem na Planini, ki so bili pred
leti zelo navezani na to trgovino z dolgoletno tradicijo: "Z odprtjem tako
skušamo obuditi tudi njihovo staro
navado in znova dokazati, da je Mercator resnično "Najboljši sosed". Ponavadi
Miha Kravanja
se je namreč po vsakodnevnih nakupih
bolj priročno odpraviti v bližnjo trgovino
in ne v večji center, kjer bi za majhen nakup porabili bistveno več časa." V supermarketu Planina bodo nakupi zares ugodni, saj bodo v njem ponujali tudi asortiman po cenah in akcijah, ki veljajo v hipermarketih. Za nakup cenejših izdelkov in
prihranek denarja se tako ne bo več nujno potrebno odpraviti v večji center.
Trgovino na Planini so z dobrih tristo povečali na 550 kvadratnih metrov neto prodajne površine. Supermarket je urejen po najnovejših Mercatorjevih standardih,
ponaša se s sodobno opremljenostjo in zelo funkcionalno razporeditvijo prodajnega
prostora. Gre za format trgovine, ki glede na kvadraturo ponuja nabor artiklov, ki
je primeren za večje enote, kot so hipermarketi, hkrati pa je po strukturi to manjša
oz. srednje velika prodajalna, ki je namenjena pristnemu občutku domačnosti,
dostopnosti ter udobnemu vsakodnevnemu nakupu. V supermarketu Planina za
kupce pripravljajo široko ponudbo kruha in pekovskega peciva ter delikatesnih artiklov. Velik pomen nameravajo dati svežemu programu - sadju in zelenjavi, pa tudi
zamrznjenemu programu.
"Z ekipo strokovnih in dobro usposobljenih trgovk že težko pričakujemo naše
stranke. Z nasmeškom, dobro voljo in ugodnimi cenami bomo skušali zadovoljiti še
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Nova kolekcija Tom Tailor
že na prodajnih policah
Sportina Group je v kranjskem Mercatorju na Primskovem novembra lani odprla novo trgovino priljubljene nemške blagovne znamke Tom Tailor. Na kar dvesto kvadratnih metrih lahko izbirate med moškimi in ženskimi oblačili ter modnimi dodatki linije Tom Tailor Casual. Blagovna znamka Tom Tailor je namenjena tistim, ki kupujejo kakovostna oblačila, v katerih se počutijo udobno in sproščeno. Te dni prodajne police že polni nova kolekcija. In kaj bo to pomlad in? Zanjo lahki in tanki materiali - bombaž, lan, džins, najlon ter pletenine v svetlo rumeni, polnočno modri, beli in turkizno modri barvi. Lahek pleten pulover, pod katerim se nosi
igriva bluza s čipkastimi detajli, v kombinaciji s širokimi hlačami v beli ali svetlo bež barvi, ki
jih lahko nadomestimo s prav tako širokimi spranimi hlačami iz džinsa. Zanj mora biti barvno.
Svetlo rumena, rdeča, kivi zelena in bela. Uporablja se celoten niz modre - od temno modre,
turkizne, do najsvetlejših tonov za džins. Čiste linije in visoka kakovost s poudarkom na podrobnostih in kot kontrast izprani in po celotni površini tiskani materiali.
V trgovini Tom Tailor velja Sportinina kartica ugodnosti, ki prinaša vrsto ugodnosti. Več informacij dobite na blagajni novo odprte trgovine Tom Tailor.

Zaprite oči in vklopite čutila s Kompasom
V kranjskem Mercator Centru na Primskovem je ena številnih Kompasovih poslovalnic. Že z
januarjem se Kompas zadovoljno predstavlja s kar štirimi novimi in zanimivimi katalogi: Počitnice na Jadranu 09 (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija),
Počitnice na Mediteranu 09 (Grčija, Tunizija, Egipt, Turčija, Španija, Bolgarija), Valentinovo,
karnevali in pustovanja 09 (Slovenija, Italija, Francija), ogledate in izbirate pa tudi lahko že
med Prvomajskimi potovanji 09.
Ob odličnih produktih in nepozabnih doživetjih so vam na voljo enkratni popusti in ugodnosti za zgodnje prijave, popusti pri plačilih z gotovino, brezplačno počitnikovanje za otroke,
varčni termini. Pri prvomajskih potovanjih naj poudarimo ugodnosti za zgodnje prijave, pri
čemer pride tudi do štirideset evrov popusta na prijavo, izbirate pa lahko med številnimi prvomajskimi izleti in potovanji po Evropi in svetu z odličnimi slovenskimi vodniki, kakovostnim
programom in možnostjo odhodov iz različnih krajev Slovenije. Odločate se lahko med avtobusnimi izleti in potovanji, letalskimi potovanji ali križarjenjem.
V letošnji sezoni Kompas vabi s sloganom Zaprite oči - vklopite vsa čutila. Prebudite svojih
pet čutil, da bodo vaše počitnice in potovanja ostala veliko bolj nepozabna, doživeta. Zaprite oči, otipajte mivko, zavonjajte začimbe ob stojnicah, poslušajte klice galebov in pesmi škržatov.

Čiščenje in pranje
v zadovoljstvo strank
Dolga tradicija, znanje in kakovost sta odliki čistilnice in pralnice Labod, ki svoje storitve ponuja tudi v Mercator centru Kranj na Primskovem. Labod je največja čistilnica v Sloveniji in redko tovrstno podjetje, ki ponuja vse vrste
storitev iz omenjene dejavnosti: kemično čiščenje in pranje vseh vrst tekstila, tekstilnih talnih oblog in preprog, usnjenih in krznenih oblačil, merino posteljnine, šotore in baldahine, zavese, izvaja pa tudi šiviljska popravila.
Posebnost v ponudbi Laboda je 'servis srajc', pri čemer gre za pranje in likanje srajc po ugodni ceni (1,30
EUR/kos). Da Labod opere in zlika že več kot deset tisoč srajc na mesec, je dovolj zgovoren podatek o tem, da je
storitev za stranke zanimiva. Novost v Labodu je tudi bio pranje preprog, ki temelji na ploskovnem pranju preprog z
veliko količino vode in uporabo bio razgradljivega - okolju in ljudem prijaznega pralnega sredstva. Veliko pozornosti Labod posveča tudi ekologiji, saj edini v Sloveniji uporablja kemično čiščenje s tekočim parafinom oziroma OVT
postopek.
Vse redne stranke čistilnice in pralnice Labod si lahko brezpogojno pridobijo kartico zaupanja, s katero so upravičene od šest do dvanajstih odstotkov popusta,
redne mesečne akcije pa delajo storitve čiščenja v čistilnici še dostopnejše.

Naj izdelki Chicco spremljajo
odraščanje vsakega otroka

PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Chicco je priznana blagovna znamka, ki združuje širok spekter kakovostnih
izdelkov, ki so nepogrešljivi pri odraščanju vsakega otroka. Chicco obsega opremo, igrače, osnovni program za hranjenje in nego dojenčkov ter otrok - dude,
stekleničke za hranjenje, grizala, številne ostale pripomočke, obutev in
oblačila. Otroška kolekcija oblačil omenjene blagovne znamke, ki jo najdemo tudi v Mercatorjevem centru na Primskovem, izstopa po toplih odtenkih in
široki barvni paleti, z velikim številom našitkov v obliki prikupnih živalic. Našitki so pogosto namenjeni stimulaciji otroka in imajo didaktičen namen.
V februarju (od 29. januarja do 28. februarja) v trgovini Chicco pri nakupu med
petdeset in sto evri podarimo prikupno darilo, in sicer igračko zapestnico gosenico. Pri
nakupu nad sto evrov pa si boste lahko izbrali eno izmed zabavnih prijateljic. Igračka bo
hitro postala otrokova zvesta spremljevalka v vseh trenutkih dneva.
Rast in razvoj otroka je izredno lepa izkušnja in če oboje združite z izdelki Chicco, jo
lahko še dodatno polepšate.

Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure,
nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure
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kranjski glas
Veselo druženje na smučeh
Na Krvavcu je pod okriljem Alpskega smučarskega kluba Triglav in ob podpori MO Kranj sredi tega meseca potekalo tekmovanje kranjskih in sosednjih
osnovnih šol v smučanju. V prelepem vremenu se je po veleslalomski progi pognalo lepo število otrok. Poleg njih so svoje smučarsko znanje preizkusili
tudi njihovi učitelji in učiteljice. Sledilo je prijetno druženje in podelitev diplom ter medalj. Manjkal ni niti zelo razpoložen župan Kranja, Damijan Perne.

Nekateri otroci so prikazali vrhunsko smučanje, zaostajala pa ni niti njihova oprema.

Vsi otroci so dobili diplome, najboljši trije v vsaki kategoriji pa tudi medalje.

Župan Damijan Perne je širil svoje nalezljivo prešerno razpoloženje med vse nastopajoče.

Po belih strminah so se spustile tudi nekatere učiteljice.

Za popestritev na progi je poskrbel tudi prisrčen kuža, ki je v smeh spravljal predvsem
najmlajše.

Smeha in zadovoljstva ni manjkalo, še posebej pri zmagovalni šoli.
Besedilo in foto: Črt Slavec

