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Ponosni tudi
na mlade
Pri Prostovoljnem gasilskem društvu
Breg ob Savi so letos postavili nekaj
pomembnih mejnikov, med drugim
so se razveselili naslova državnih
prvakinj pionirk na državnem kvizu.

Slovenski padalci so se pred kratkim
zadovoljni vrnili iz svetovnega prvenstva
v Dubaju, dobre volje pa je tudi
Kranjčanka Maja Sajovic.
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Miren božič in novo leto
Z odprtjem razstave jaslic v kranjskih rovih bo Kranj danes začel utripati v pričakovanju božičnih in
novoletnih praznikov, ki se bodo končali s tradicionalnim silvestrovanjem na Slovenskem trgu.

Včeraj so v gradu Khislstein slovesno odprli
veliko stalno razstavo Gorenjskega muzeja z
naslovom Prelepa Gorenjska.
Igor Kavčič

Vilma Stanovnik
Kranj – Od Miklavževega večera, ko je župan Mohor Bogataj ob blagoslovu božičnega drevesa, za kar je poskrbel župnik kranjske župnije
Vinko Podbevšek, prižgal
lučke, je Kranj postal praznično osvetljen. Minulo
sredo so v Kranj prinesli luč
iz Betlehema, začele pa so
se tudi različne prireditve, ki
jih bo največ v prihodnjih
dneh vse do novega leta.
Po sredinem božičnem voščilu Glasbene šole Kranj je na
Glavnem trgu včeraj nastopila Alenka Godec, danes pa
bodo ob 18. uri v rovih odprli
razstavo jaslic, ki si jo bo moč
ogledati vse do 12. januarja.
Prireditve se bodo nadaljevale prihodnji teden, ko
bodo v četrtek ob 13. uri na
kranjsko občino prišli koledniki, na Glavnem trgu pa
bo ob glasbi Jazz station ob
17. uri prvič sprevod dedka
Mraza. Ob petek, 28. decembra, bo ob 19. uri na

Gorenjcem v ponos

Kranj je v decembru zažarel v tisočerih lučkah, te dni pa se v mestu obetajo različne
praznične prireditve. / Foto: Tina Dokl
Glavnem trgu nastop Severe
Gjurin, v soboto, 29. decembra, pa bo ob 19. uri še nastop Katalene.
V soboto se bo v rovih začela
tudi dežela škrata Krančka, ki

jo pripravljajo tudi v nedeljo,
30. decembra, prav tako pa
bo pravljična dežela potekala
na Glavnem trgu. Tam bo na
zadnji letošnji dan ob 11. uri
otroško silvestrovanje s ča-

rovnikom Gregom. Decembrska praznovanja v Kranju
se bodo zaključila s silvestrovanjem na Slovenskem trgu,
ki se bo s skupino Rock© n
band začelo ob 22. uri.

Včeraj zvečer je bil v Kranju
velik dogodek. V gradu Khislstein so odprli dolgo pričakovano stalno razstavo s pomenljivim naslovom Prelepa Gorenjska. Čudovita razstava je
rezultat večletnega dela kranjskih muzealcev in številnih
drugih sodelavcev, obiskovalci
pa so se lahko prvič sprehodili
skozi kranjsko, gorenjsko in s
tem tudi slovensko zgodovino
od pozne antike do, lahko bi
rekli včerajšnjega dne, slovenske osamosvojitve.
Razstava je zasnovana kot
sprehod skozi čas v dvanajstih
epizodah v prvem nadstropju
gradu in na njegovi podstrehi.
Razstavne zgodbe o Gorenjski
in njenih ljudeh pripoveduje
preko tisoč tristo muzealij,
vsebino posameznih sob pa
povzemajo izbrani verzi iz
Prešernovih poezij in ljudske
pesmi. Muzejsko pripoved o
Prelepi Gorenjski oživljajo
zvočni prostori, številne fotografije in dokumentarni ter
igrani filmi. Na razstavi so na

ogled najpomembnejše muzealije, ki jih nekatere tudi že
skoraj šestdeset let hrani Gorenjski muzej in so temeljnega pomena pri obravnavanju
gorenjske zgodovine.
Z odprtjem razstave Prelepa
Gorenjska se tako zaključuje
tudi projekt obnove gradu
Khislstein, ki je tako dobil
tudi novo vsebino. Razstava
kot taka je s celovitim zgodovinskim pregledom pokrajine
Gorenjske po svoji zasnovi
tudi pomembna pridobitev za
celotno slovensko muzejsko
stroko. Razstava je nedvomno
Kranjski in Gorenjski ponos,
česar se seveda zavedajo tudi
direktorica Gorenjskega muzeja Marija Ogrin, oblikovalec razstave Željko Kovačić in
vodja projekta Prelepa Gorenjska dr. Verena Perko, na
fotografiji v osmi razstavni
sobi, ki jo v naslovu zaznamuje Prešernov verz »Žive
naj vsi narodi«, katere vrhunec razstave je simbolni oltar
domovini. Slovesno odprtje je
minilo ob melodijah Hišnega
ansambla Avsenik.
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Svetniki sprejeli
proračun

Protesti tudi v Kranju

Ščuka velikanka
z Mavčiškega jezera

Dve Puharjevi
o Miheličevi

Prav poseben ulov je pred
kratkim uspel Jaku Mišmašu
iz Moš pri Smledniku, ki je
ujel kar 10,5 kilograma težko
ščuko, ki je bila dolga 104
centimetre.

Prejšnji teden sta bila v
Mestni knjižnici Kranj raz
stava in pogovor ob izidu
monografije Alenke Puhar v
čast Miri Mihelič (1912–
1985).
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Osrednja točka zadnje letoš
nje seje kranjskega mestne
ga sveta je bil odlok o prora
čunu, ki so ga svetniki spre
jeli s štirimi amandmaji.

Po protestih v Mariboru in
Ljubljani se je tudi na Go
renjskem oblikovala Face
book skupina Gorenjska
vstaja, ki je pozvala k prote
stom tudi v Kranju.
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Razstava Prelepa Gorenjska je odprta. / Foto: Tina Dokl
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Občinske novice
Želi si uspeha
projekta Gorki
Matej gal Pintar je v tem mandatu prvič svetnik,
izvoljen je bil na listi mladi za kranj in je v
opoziciji.
Vilma Stanovnik

Kakšne so vaše izkušnje svetnika?
»To je moj prvi mandat. Izvo
ljen sem bil na Listi Mladi za
Kranj. Delujem v opoziciji, ki
je hkrati tudi neki »nadzorni
organ« občine. Izkušnje po
dveh letih so kar pestre, saj
sem se ukvarjal z različnimi
stvarmi, od stanovanjskih
problemov, nagrad občin
skim nagrajencem do razi
skovanja nepravilnosti župa
na in občinske uprave.«
Se kot svetnik počutite, da
lahko prodrete s svojimi predlogi?
»S svojimi predlogi v večini
problemov ne uspem, kar je
dokaj pogost pojav, če si v opo
ziciji. Pred kratkim je bil sicer
moj predlog, da se poveča
fond za kadrovske štipendije,
sprejet. Vendar to je majhna
stvar v primerjavi s celotnim
proračunom MOKa.«
Katere odločitve v mestnem
svetu so vas do sedaj navdušile oziroma razočarale?

Foto: Gorazd Kavčič

Se lahko predstavite?
»Rojen sem v Kranju, živim
v Kranju skupaj s partneri
co. Otrok še nimam. Delam
na področju managementa
in consultinga.«

Matej gal Pintar
»Navdušila me ni nobena
stvar. Razočarala me je »ple
nilska koalicija« okoli župa
na, ki si dodeljuje funkcije
in občinske službe ter posle
kot po tekočem traku, isto
časno pa zadolžuje občino
za tekoče izdatke.«
Kaj bi bil ob koncu tega
mandata za vas največji
uspeh?
»Ob koncu mandata bi bil
najbolj zadovoljen, če bom
videl, da nam je uspelo lju
dem v tem mandatu pokaza
ti, česa si Kranj ne zasluži in
to je sedanja oblast. Zadovo
ljen bi bil, če bi uspelo MOK
u pridobiti evropska sred
stva za projekt Gorki, vendar
je to na žalost malo verje
tno.«

dobrodelni koncert v tržiču
Jutri,v soboto, 22. decembra, ob 19. uri vabljeni na dobrodelni koncert v Kulturni center Tržič. Nastopili bodo IF - Tribute to Pink Floyd. Zbirali bomo sredstva za program Reintegracijski center, ki poteka v domu Vincenca Drakslerja v
Pristavi pri Tržiču.
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Svetniki sprejeli proračun
Osrednja točka zadnje letošnje seje kranjskega mestnega sveta je bil odlok o proračunu, ki so ga
svetniki sprejeli s štirimi amandmaji, med katerimi je bilo največ govora o dotrajanih kopalnicah pod
tribuno v športnem centru.
Vilma Stanovnik
Zadnja letošnja seja kranj
skega mestnega sveta je bila
v veliki meri namenjena go
voru o proračunu za prihod
nje leto. Na občini pričaku
jejo nekaj več kot 52 milijo
nov prihodkov in drugih
prejemkov, porabili pa naj
bi skoraj deset milijonov
evrov več. Razliko naj bi po
krili z ostankom iz letošnje
ga proračuna in zadolževa
njem, to pa naj ne bi bilo
večje od sedmih milijonov
evrov. V takšni višini naj bi
se zadolževali zgolj v prime
ru, če se začneta uresničeva
ti za občino največja projek
ta, projekt GORKI in izgrad
nja vodovoda Bašelj–Kranj.
Projekt GORKI še čaka, ali

bo na državni ravni uvrščen
za sofinanciranje, to pa naj
bi bilo znano še do konca
letošnjega leta. Zato so sve
tniki kranjske poslance po
zvali, naj naredijo, kar je v
njihovih močeh, da projekt
postane prioriteta, svetnik
in poslanec Alojz Potočnik
pa je predlagal, da pišejo
tudi vladi in razložijo gospo
darsko nujo glede začetka
izvajanja projekta.
Poleg amandmaja glede za
dolževanja za projekt Gorki
so se kranjski svetniki stri
njali, da je treba 100 tisoč
evrov nameniti za nujno
prenovo dotrajanih kopalnic
pod tribunami v športnem
centru. Ob tem je bilo veliko
polemike, ali je prenova
smiselna, saj naj bi se tribu

na rušila in zgradila nova.
Ker pa ni zagotovil, da bo to
že v prihodnjih letih, kopal
nice pa so dotrajane, pa so
se vendarle odločili, da jih
vsaj prenovijo.
Prav tako so se svetniki od
ločili, da bo občina s 100 ti
soč evri pomagala pri preno
vi Domu upokojencev Kranj,
pa tudi, da je 20 tisoč evrov
treba nameniti za postavitev
montažnega drsališča na
Slovenskem trgu.
Svetniki so govorili tudi o
zagotavljanju socialno var
stvenih dejavnosti v občini
in sprejeli nov odlok, po hi
trem postopku pa so sprejeli
tudi odlok o gospodarskih
javnih službah, po skrajša
nem postopku pa tudi odlok
o upravljanju in vzdrževa

nju javnih parkirišč, ki se
zagotavlja prek javnega pod
jetja Komunala Kranj.
Seznanili so se s strategijo
mestnega potniškega pro
meta, v prvi obravnavi pa so
govorili tudi o spremembah
in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega Zavoda
za turizem Kranj, saj se mu
dodajata novi organizacijski
enoti, Layerjeva hiša in Le
tno gledališče Khislstein z
gostinskim obratom.
Na seji so potrdili tudi cene
v zasebnem vrtcu s koncesi
jo Mezinček in sprejeli sklep
o novi vrednosti točke za iz
račun nadomestila za upora
bo stavbnega zemljišča. Ta
bo v letu 2013 višja za 2,6
odstotka, kar v povprečju
pomeni dva evra za hišo.

Strategija mestnega
potniškega prometa
cilj dokumenta je oblikovanje ukrepov za zagotovitev kakovostnega in usklajenega javnega prevoza
potnikov v mestni občini kranj v prihodnje.
Na podlagi analiz, terenskih
raziskav, izvedenih in obde
lanih anket, proučenih pre
dlogov predstavnikov krajev
nih skupnosti in Mestne
občine Kranj ter izdelanega
prometnega modela sta se
izoblikovali dve možnosti za
bolj dostopen mestni potni
ški promet na območju
kranjske občine.
Namen sprememb je, da se
poveča časovna dostopnost
(povečanje frekvenc, podalj
šanje časa obratovanja dolo
čenih linij, uvedba nedelj
skega obratovanja za določe
no linijo), prostorska dosto
pnost (izboljšanje povezlji
vosti območja Primskovo,
povečanje števila postajališč,
boljša povezanost delov me
sta z železniško postajo) in
organiziranost mestnega po
tniškega prometa z optimizi
ranjem obstoječih linij v
enostavnejši in preglednejši
sistem linij in voznih redov
ter izboljšanjem informacij
skega sistema o javnem po
tniškem prometu za potnike
(prikazovalniki odhodov na
postajališčih, internetni in
mobilni portal).
Prvi možni scenarij vključuje
uvedbo krožne linije št. 15, ki
bi povezovala center, Prim
skovo (Dolnov), Planino in
železniško postajo, novo av
tobusno postajališče Stara
Mlaka v krajevni skupnosti
Kokrica, dve novi postajališči
na območju Primskovega
(Dolnov) in novo postajališče
Drulovka II v krajevni sku

v kranju naj bi bil promet po novem še bolje organiziran, saj naj bi imeli nove in
pogostejše linije. / Foto: Gorazd Kavčič
pnosti Orehek, podaljšanje
obratovanja linije 4 do 18. ure
v času delovnih dni in ukini
tev obstoječih deviacij linij 1,
2 in 3 do Mercator centra, ki
jih bo nadomestila nova kro
žna linija.
Po drugem scenariju bi po
večali frekvence na posame
znih obstoječih linijah ozi
roma jih časovno prilagodi
li, prav tako pa so predvide
na nova postajališča, in sicer
Stara Mlaka v krajevni sku
pnosti Kokrica, dve postaja
lišči na območju Primskove

ga (Dolnov) in Drulovka II v
krajevni skupnosti Orehek.
Ocena je, da je časovna do
stopnost prevozov v mest
nem potniškem prometu
boljša z uvedbo krožne pro
ge po prvem scenariju, po
prostorski dostopnosti se
scenarija ne razlikujeta veli
ko, ocenjeno število prepe
ljanih potnikov pa bi bilo za
kakšen odstotek boljše s pre
urejanjem frekvence obsto
ječih prog. Stroški pa odloč
no govorijo v prid prve reši
tve, torej krožne proge, saj

se pri prvem scenariju pove
čujejo za 200.000 evrov, pri
drugem scenariju pa za
320.000 evrov.
Mestna občina Kranj ima
najcenejše vozovnice za
mestni potniški promet v
Sloveniji. Ker občina več de
narja kot doslej temu ne
more nameniti, je potrebno
pokritje za višje stroške iska
ti v spremembi cene vozov
nic ali pa pri podeljevanju
koncesije iskati soglasje
koncesionarja, da bo to po
kril z lastnim vložkom.
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Občinske novice

Svetnice in svetniki so 12. decembra sprejeli proračun Mestne občine Kranj za leto 2013. Predvidenih
je 52,5 milijona prihodkov, deset milijonov več je odhodkov, razlika pa se bo pokrila iz ostanka
sredstev letošnjega leta in z zadolževanjem. Pričakovanih evropskih sredstev sofinanciranja je 8,5
milijona evrov, od države in občin pa še 2,5 milijona evrov.
»Priprava proračuna za prihodnje leto je potekala praktično od konca pomladi. Potrebno pa je povedati, da je
bilo gradivo pripravljeno v
okoliščinah in času, ki s pripravami proračunov v preteklih letih ni primerljiv. Zadovoljen sem, da smo uspeli
proračun 2013 sestaviti tako,
da je uravnotežen in poleg
financiranja osnovnih nalog
zajema tudi ključne investicije,« pojasnjuje župan Mohor Bogataj.
Po vrednosti največji ostaja
projekt Gorki (gradnja komunalne infrastrukture in
posodobitev čistilne naprave), za katerega je treba v letu
2013 zagotoviti 10,6 milijona
evrov. Ključno pri izvedbi
projekta je sofinanciranje iz
evropskih sredstev, kar odobri država oziroma uvrsti
projekt za prejem nepovratnih sredstev. Formalno odgovora o prejemu sredstev v
prihodnjem letu Mestna občina Kranj ta trenutek še
nima, ga pa pričakuje do
konca leta.
»Na ravni države se intenzivno pogovarjamo in poudarjamo, da je projekt povsem
pripravljen in zato primeren
za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Ustna zagotovila so, da bo uvrščen za dodelitev nepovratnih sredstev.
Hkrati pa moramo biti odgovorni in videti še korak dlje.
Vedno je potrebna še kakšna
druga rešitev, če nepovratnih
sredstev pa vendarle ne bi
dobili. Dejstvo je, da je potrebno čistilno napravo posodobiti in prav tako kanalizacijsko omrežje. Nihče v Kranju in okolici se ne bi nekega
jutra želel zbuditi v greznici.
Za sedaj računamo na nepovratna sredstva, o drugačnih
rešitvah pa bomo govorili, če
bo to potrebno. V imenu
mestnega sveta smo poslali
tudi pismo Vladi RS in upamo na najboljše,« je odločen
župan.
Zaradi navedenega je v proračun prišlo tudi določilo, da
se občina lahko dolgoročno
zadolži do višine 7 milijonov
evrov; v tem okviru za Gorki
in vodovod Kranj–Bašelj do
višine 4,86 milijona evrov po
prejemu odločbe o financiranju iz evropskih sredstev, za
financiranje ostalih investicijskih projektov pa do višine
2,14 milijona evrov.
Večja sredstva so predvidena
še za gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj (2 milijona evrov),
zaključila se bo obnova ulic
mestnega jedra (1,5 milijona
evrov). Vlaganja bodo v energetsko prenovo stavbe osnovne šole v Predosljah (0,77 mi-

Župan Mohor Bogataj / Foto: Tina Dok
lijona evrov), stavbi zdravstvenega doma in zobne poliklinike (0,77 milijona evrov).
Za vzdrževanje in obnove šol
je predvideno 600.000 evrov
in še skoraj 300.000 evrov za
investicijske transfere šolam.
Za vrtce je planirano 300.000,
za zbirne centre in ekološke
otoke je predvideno 770.000
evrov. Začrtan je tudi projekt
vzpostavljanja medgeneracijskega centra, kjer občina zagotavlja 472.000 evrov, enakovreden del pa bo donatorskih sredstev v sodelovanju z
gospodom Vincencem Drakslerjem, ki že več kot desetletje precejšnje vsote namenja
programom boja proti zasvojenosti.

predsednikom ter svetom krajevnih skupnosti, da razumejo
težo sedanjih ekonomskih
razmer, ki jih odraža tudi občinski proračun.«

Kaj prinašajo ključni
projekti
V sklopu projekta GORKI je
predvidena gradnja fekalne
kanalizacije, vodovodnega
omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave na
naslednjih območjih: Bitnje-Šutna–Žabnica, Kokrica, Kokrški log, Kokrški breg, Huje,
Partizanska cesta, Zlato polje-sever in Skalica-Ulica Tatjane Odrove.
V okviru projekta vodovod Bašelj-Kranj je načrtovana grad-

»Tokrat smo veliko govorili v številkah, a o
proračunu skoraj ne moremo drugače. Želim
vam mirne božične praznike in vse dobro v
novem letu.«
Na področju infrastrukture je
v proračun uvrščeno financiranje gradnje ceste Hotemaže–Britof (249.648 evrov),
priprava lokacijskega načrta
Pševo (450.000 evrov) in ureditev poti na Jošta (300.000).
Za kolesarsko mrežo pa bo
občina v letu 2013 namenila
127.000 evrov.
»Za izboljšanje infrastrukture
in kakovosti življenja na območju posameznih krajevnih
skupnosti je namenjen dober
milijon evrov,« pove župan.
»V ta okvir sodi gradnja manjših parkirišč, urejanje zelenih
površin in otroških igrišč, urejanje pokopališč; obnova domov krajevnih skupnosti, obnove cest, urejanje meteornih
vod in urejanje športnih
objektov po krajevnih skupnostih. Sredstva za investicije po
krajevnih skupnostih se že
drugo leto zapored nekoliko
zmanjšujejo in sem hvaležen

nja magistralnega vodovoda
Bašelj-Kranj, v skupni dolžini
10 km, vodohran Zeleni hrib v
velikosti 1500 m3 in objekt ultrafiltracije v Bašlju.
Do konca septembra 2013 se
bo zaključila obnova ulic starega Kranja. Doslej je končana celotna obnova Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice,
Vodopivčeve ulice, Glavnega
trga ter vrta pri gradu Khislstein. V letu 2013 bo v celoti
obnovljena še Poštna ulica,
vključno z mostom čez Kokro, urejen bo dostop do rovov pod mestnim jedrom (iz
Poštne ulice) in zgrajen
objekt Kostnice.

Šole in vrtci,
medgeneracijski center
V okviru vzdrževanja in obnove šol je predvideno: rekonstrukcija posedenega in drsečega vhodnega platoja v OŠ
Jakoba Aljaža, rekonstrukcija

dotrajanih sanitarij v prizidku
OŠ Staneta Žagarja, obnova
sanitarij OŠ Franceta Prešerna, obnova telovadnice v OŠ
Helene Puhar in obnova fasade na OŠ Predoslje.
Obnove v vrtcih: ureditev dvigala v enoti Kekec in v enoti
Mojca; nakup opreme za igralnice, garderobe in spremljajoče prostore, preureditev sanitarnih blokov in ureditev igrišč
ter ureditev dveh novih oddelkov v enoti Mojca; nabava
klim v enoti Najdihojca, enoti
Janina in za prostore uprave;
nakup pisarne, zbornice in
spremljajočih prostorov (Najdihojca, Mojca, uprava). Prav
tako bodo investicijskega vzdrževanja deležni prostori vrtcev
pri osnovnih šolah.
Medgeneracijski center na lokaciji nekdanje gostilne Blažun bo obsegal različne aktivnosti in združeval različne
skupine ljudi oziroma nevladne organizacije, ki imajo v
svojem programu medgeneracijsko sodelovanje. Medgeneracijski programi, ki bodo
ponujeni, bodo zasnovani na
potrebah in zmožnostih starejše in mlajše generacije,
vključevali pa bodo tudi otroke iz vrtcev, učence osnovnih
šol ter dijake in študente. V
programu bo poudarek na
medgeneracijski izmenjavi
znanj in izkušenj in vseživljenjskem učenju.

Ceste
Po lokacijskem načrtu Pševo
bo prestavljena Pševska cesta.
Omenjena cesta se odcepi od
Ješetove in je v prvih 150 metrih zelo ozka in se jo zaradi
poteka po naselju ne da širiti,
poleg tega je njeno priključevanje na Ješetovo zelo neugodno. Glede na to, da se za
področje nad Lazami pripravlja večji zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko, se je občina odločila, da kritični del
omenjene trase ukine, Pševska cesta pa se prestavi tako,
da se združi s cesto v Laze.
Istočasno se obnovi tudi vsa
komunalna infrastruktura.
Prav tako bo prestavljena cesta ob Šempetrski graščini v
Stražišču.
Nadaljevala se bo nadgradnja
zbirnega centra Zarica in postavljeni bodo ekološki otoki v
starem mestnem jedru.
Predvidena sredstva za kolesarsko mrežo so namenjena
nakupu zemljišč in za izdelavo projektne dokumentacije
na trasi Breg-Mavčiče-Podreča-občinska meja. V naslednjih letih pa sledi izvedba projekta na terenu z gradnjo kolesarske poti in označevanje
obstoječih kolesarskih poti v
MO Kranj.

Mestna občina Kranj v času
božično-novoletnih počitnic
vabi vse svoje občanke in občane na brezplačno drsanje
v Ledeno dvorano na Zlato
polje. Drsanje bo možno v
soboto, 22. in 29. decembra,
od 16.30 do 18.00; nedeljo,
23. in 30. decembra, od
10.00 do 11.30; med tednom
od ponedeljka, 24., do petka,
28. decembra, od 10.00 do

12.00. V ponedeljek, 31. decembra, in v torek, 1. januarja 2013, bo dvorana zaprta.
Brezplačno drsanje bo možno tudi na montažnem drsališču, ki bo postavljeno na
Slovenskem trgu, in sicer od
24. decembra 2012 pa najmanj do konca februarja
2013 oziroma dokler bodo
dopuščale vremenske razmere.

V Ledeni dvorani bo živahno tudi med božično-novoletnimi
počitnicami. / Foto: Gorazd Kavčič

Programi javnih del za leto 2013
Z namenom aktiviranja brezposelnih oseb, njihove sociali
zacije, ohranitve ali razvoja delovnih sposobnosti ter spod
bujanja razvoja novih delovnih mest Mestna občina Kranj
soglaša s 50 predlogi programov javnih del za leto 2013, ki
naj bi vključevali 78 udeležencev, to je brezposelnih oseb s
stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Predloge pro
gramov javnih del s področij socialnega varstva, izobraževa
nja, kulture in drugih področij je Mestni občini Kranj posre
dovalo 35 neprofitnih izvajalcev. Občina bo za kritje regresa
in sorazmernega dela plače udeležencem javnih del name
nila okvirno 263.000 evrov. Izvajalci programov so oziroma
bodo podpisano in žigosano dokumentacijo oddali na Za
vod RS za zaposlovanje, Območno službo Kranj, ki bo na
podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del za
leto 2013 opravila končni izbor.

Enostavnejša vloga za znižanje plačila vrtca in
uveljavljanje otroškega dodatka
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si v okviru projek
ta odprave administrativnih ovir že dalj časa prizadeva, da
državljanom ne bi bilo potrebno izpolnjevati zapletenih
obrazcev, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. V
okviru omenjenega projekta je Ministrstvu za pravosodje in
javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve uspelo poenostaviti vlogo za ponovno
uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in vlogo za zni
žanje plačila vrtca. Večina staršev bo tako lahko že ta mesec
(decembra 2012) vložila enostavno vlogo za znižanje plačila
vrtca in vlogo za otroški dodatek. Na centrih za socialno
delo bodo vsi starši, ki so pravico že pridobili v preteklem
obdobju, vložili samo enostavno vlogo za ponovno uveljav
ljanje pravice. Tako ne bo več potrebno izpolnjevati obse
žnega obrazca, ki je predviden samo za nove vloge.
Več informacij in obrazce dobite na spletnih povezavah:http://
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_ponovno_uveljavlja
nje_otr.dodatek_vrtec_101212.pdf
http://euprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1497

Razpis za športna priznanja
Zavod za šport Kranj je v ponedeljek, 11. decembra 2012,
objavil javni razpis za športna priznanja v Mestni občini Kranj
za leto 2012. Tudi letos bodo športnikom, športnim ekipam
in delavcem podelili priznanja v štirih kategorijah: športni
znak Kranja, mala športna plaketa Kranja, velika športna plaketa Kranja in športna nagrada Kranja. Na razpisu s svojimi
predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v mestni
občini Kranj, predlagajo pa lahko športnike, športne ekipe
in delavce, ki so rezultate dosegli letos. Predlogi za priznanja
morajo biti na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki so na
voljo na spletni strani Zavoda za šport (www.zsport-kranj.si)
in na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si; rubrika Javni razpisi in naročila). Dostavljeni pa morajo biti v zaprtih pisemskih ovojnicah do 15. januarja 2013.
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V letu 2013 za investicije
26 milijonov evrov

Na brezplačno drsanje

Kranjski glas, petek, 21. decembra 2012
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Aktualno
Odgovori na vprašanja
Poziv voznikom:
Z zabave pojdimo trezni! in pobude
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj poziva vse voznice
in voznike ter organizatorje prednovoletnih zabav k odgovornosti.
Davek, ki ga terja alkohol,
tudi na kranjskih cestah, je
previsok. Kritično obdobje
zgoščenih prometnih ne
sreč, katerih »sopotnik« v
vozilu je tudi alkohol, je v
prednovoletnem obdobju.
Veselje, ki ga prinaša ta čas,
se kaj hitro spremeni v trav
matično izkušnjo. In vsi
smo lahko žrtve, brez izje
me! Ravnanje udeleženca,
ki se v promet vključuje v
alkoholiziranem stanju, bi
lahko opredelili kot nakle
pno dejanje, ki je uperjeno
zoper zdravje in življenje
drugega. Pa se tega vozniki
zavedamo? Se tega zavedajo
organizatorji prednovole
tnih zabav?
V času, ki prihaja in prinaša
v srca veselje, ni potrebe za
slabo vest, strah, predvsem
pa nesorazmerno tveganje.
Potrebno se je le primerno
organizirati ter po zabavi
predvideti prevoz do doma.
Preprosto. Za tiste, ki jih vse

eno zanese, naj ima gostinec
zagotovljen prevoz, na pri
mer dogovorjeno taksi služ
bo. Pa, da ne bo pomote, al
kohol je škodljiv in zabava
lahko poteka tudi brez njega.
Svet za preventivo v cestnem
prometu Kranj bo v sodelo
vanju s Policijsko postajo
Kranj na območju Kranja v
decembru izvedel posebno
akcijo. Voznikom, ki bodo
opravili preizkus alkoholizi
ranosti in bo rezultat 0,00,
bo izročen alkotest za enkra
tno uporabo. Tako se bo vo
znik ob priložnosti, ko bo
podvomil o svoji treznosti,
preden bo sedel za volan,
lahko preizkusil sam. Priča
kujemo, da se bo rezultatu
primerno tudi vedel. Hkrati
predlagamo gostincem, da
lokale opremijo z alkotesti.
Na trgu jih je več vrst in so
relativno poceni. Prepričani
smo, da se jim z družbeno
odgovornim ravnanjem
obisk ne bo zmanjšal.

»Naj bo Kranj, kjer se pro
metna varnost počasi, a
vztrajno izboljšuje, mesto
varnih cest. Alkohol je v tem
pogledu prvovrstni sovra
žnik, ki ga moramo pregna
ti. Ravno zaradi tega se s
tem pozivom obračamo na
vse; prepričani smo namreč,
da Kranjčanom ni vseeno,
kako (ne)varne so njihove
ceste,« pravi predsednik
Sveta za preventivo in vzgo
jo v cestnem prometu Damjan Bertoncelj.
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Kranj
ima na zalogi še nekaj alko
testov, ki jih je pripravljen
dati organizatorjem novole
tnih zabav. Če vam ni vsee
no za sodelavce, prijatelje,
družine, se odzovite in pre
ko elektronskega naslova
spv@kranj.si sporočite, ko
liko alkotestov potrebujete,
pripišite tudi kontaktno šte
vilko ¼ in organizirajte mo
žnost prevoza.

(Iz gradiva za decembrsko sejo občinskega sveta)
Vilma Stanovnik
Vprašanje svetnice dr. Andreje Valič Zver: Opozorila
je na poškodovano Cesto
Kokrškega odreda od vodo
vodnega stolpa v smeri
Rupe ter dotrajane kanaliza
cijske in druge vode. Prav
tako jo je zanimalo, kaj je
moč narediti zaradi prometa
na tej cesti, kjer opaža, da
avtomobili vozijo prehitro.
Odgovor: Cesta je bila udrta
v času poplav, saj je bila na
paka na vodovodnem
omrežju, kar so sanirali in
sedaj ne pričakujejo težav.
Bo pa občinska uprava naro
čila meritve hitrosti in pri
dobila informacije Policij
ske postaje Kraj. Na podlagi
meritev in informacij bodo
izvedli ustrezne ukrepe.
Pobuda svetnice Vlaste Sagadin: Dala je pobudo, da se
pregleda cesto proti Besnici,
kjer je v vlažnem vremenu
cestišče spolzko in bi ga bilo

smiselno preplastiti. Zani
ma jo, ali je za večje število
nesreč kriv nevaren odsek
ali zgolj neprevidna vožnja
posameznikov.
Odgovor: Na cesti so nare
dili ogled in ugotovili, da
so bili v preteklosti s proti
zdrsno asfaltno prevleko že
sanirani nekateri odseki,
zlasti tisti, kjer je bila pove
čana nevarnost. Ostala sta
ovinek ali dva, ki bi ju bilo
še potrebno popraviti, ven
dar ne morejo trditi, da sta
ob upoštevanju omejitev
hitrosti nevarna. V prora
čunu za drugo leto za to ni
zagotovljenih finančnih
sredstev.
Pobuda svetnice Alenke
Primožič: Opozorila je na
umazanijo, razpadajoče
kontejnerje, podrt stebri
ček, parkiranje in sicer sla
bo ureditev tržnice ob ulici
Nikole Tesle ter ugotovila,
da ne opravlja svoje vloge,
saj morajo prebivalci hoditi

na tržnico drugam. Predla
gala je, naj se tržnica, če ne
bo vnaprej služila svojemu
namenu, spremeni v garaže
in gostinski lokal.
Odgovor: Ker se zavedajo
problematike te tržnice, so
na Uradu za okolje in pro
stor v novih aktih, ki so v
pripravi, določili pogoje za
ureditev tega območja. Na
tržnici lahko parkirajo le
določeni upravičenci, kar
pa se zlorablja, zato bodo to
poskušali logistično urediti.
Uničen stebriček bodo sa
nirali.
Pobuda svetnice Irene Ahčin: Znova je opozorila, da
so še vedno odpadki pod
viaduktom Rupovščica–
Ilovka.
Odgovor: Medobčinski in
špektorat je sredi novembra
opravil ponovni ogled pod
viaduktom. Pri tem so našli
komunalne odpadke, zato je
bil uveden upravni inšpek
cijski postopek.

Predstavitev Zavoda za šport Kranj
metni klubi. V njej potekajo
tudi vsa šolska športna tek
movanja, ki so nadgradnja
rednega pouka športne
vzgoje v osnovnih in sred
njih šolah.
Športni center Kranj in Špor
tni park Stražišče sta v večji
meri dostopna tudi rekrea
ciji in sprostitvi. Družine in
rekreativci večinoma igrajo
tenis in košarko, rolajo, te
čejo ali pa si ogledajo nogo
metne tekme. Na atletskem
stadionu se dvakrat na leto
lahko tudi brezplačno ude
ležijo Cooperjevega teka
škega testa ali testa hoje.
Pokriti olimpijski bazen je
poleg klubom in društvom
na voljo tudi šolam, ki v
njem izvajajo svoj redni šol
ski program. Zavod za šport
Kranj jim je s svojimi stro
kovnimi sodelavci v pomoč
pri izvedbi športnih dni, ki
jih z vrsto rekvizitov in iger

Zavod za šport Kranj vabi
v Pokriti olimpijski bazen v Kranju
Obratovalni čas bazena:
pon. – pet.: od 7. do 22. ure
sobota:
od 9. do 22. ure
nedelja:
od 7. do 22. ure
informacije: recepcija bazena 04/201 44 40,
spletna stran www.zsportkranj.si

Cenik vstopnic:
izvedejo skupaj s preverja
njem znanja plavanja. Po
leg tega zavod skrbi tudi
za predšolske otroke, ki so
v nacionalnem programu
Zlati sončeknauči se plavati
deležni začetnega plavalne
ga tečaja, kjer se skozi igro
privajajo na vodo.
Zavod za šport Kranj ponuja
rekreativcem vodeno rekre
ativno plavanje pod stro
kovnim nadzorom trenerke

plavanja. Izberete lahko
med vadbo 3krat ali 2krat
na teden v enomesečnih
ciklusih. V vodenem pro
gramu boste imeli možnost
izboljšati svojo plavalno
tehniko, vzdržljivost in moč.
Zavod za šport Kranj ima
seveda kvalitetno službo
reševalcev iz vode. Letos
pa smo začeli tudi z lastnim
programom usposabljanja
reševalcev iz vode, zato bo
za varnost tudi v prihodnje
dobro poskrbljeno.
Prisrčno vabljeni torej v Po
kriti olimpijski bazen. Vse in
formacije in aktualne novice
si lahko preberete na spletni
strani Zavoda za šport Kranj
www.zsportkranj.si.
Razpis za športna
priznanja MO Kranj za
leto 2012 je objavljen na:
www.zsportkranj.si,
www.kranj.si

dnevna vstopnica
odrasla:
6,00 EUR
otroška:
4,00 EUR
družinska: 12,00 EUR
Sezonske vstopnice so decembra v prodaji po akcijskih
cenah. Športno aktivnejšim pa priporočamo kombinira
no vstopnico s fitnesom MaxxFit, Pokritim olimpijskim
bazenom in Letnim kopališčem, ki velja leto dni od na
kupa in jo lahko plačate preko trajnika v 12 obrokih po
39 evrov:
odrasla:
150,00 EUR (redna 230 EUR)
otroška:
105,00 EUR (redna 154 EUR)
kombinirana: 470,00 EUR (12 x 39 EUR)

Smučarsko tekaške proge v Kranju
in okolici
Zavod za šport Kranj bo v primeru zadostne količine
zapadlega snega naročil ureditev smučarsko tekaških
stez po standardnih lokacijah. Vse lokacije in aktualne
informacije si lahko ogledate na spletni strani zavoda v
zavihku rekreacija. Da ne bi povzročili škode na njivah in
travnikih, je potrebna količina snega vsaj od 2530 cm,
suhega pa precej več. Poleg zadostne količine snega se
upošteva tudi vremenska napoved, ki mora biti ugodna
vsaj za 10 dni.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Zavod za šport Kranj uprav
lja športne objekte, ki so v
lasti MO Kranj. Tako skrbi za
urejenost Športnega centra
z atletskim in nogometnim
stadionom v Kranju, Špor
tnega parka v Stražišču,
Športne dvorane Planina,
Pokritega olimpijskega ba
zena in Letnega kopališča
ter pomaga pri urejanju ne
katerih nogometnih igrišč
in Smučarskega skakalnega
centra na Gorenji Savi. Pozi
mi v povezavi s krajevnimi
skupnostmi tudi naroči pri
pravo smučarsko tekaških
stez. Objekti so večinoma
namenjeni športni vadbi
klubov in društev ter šolam
in vrtcem za izvedbo peda
goškega procesa. Nekateri
pa seveda tudi rekreaciji in
sprostitvi občanov.
Športno dvorano Planina
večinoma zasedajo odboj
karski, košarkarski in roko

MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Številka: 352-3/2012
Datum: 17. 12. 2012

DOKONČNI PREDNOSTNI LISTI ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2012
LISTA A

63.

Gerjolj Romana

466

128.

Tamburić Gordana

403

193.

Punčec Gordana

335

ŠT.
TOČK

64.

Glamočanin Radoslav

463

129.

Djaković Dušanka

403

194.

Mihajlović Radmila

335

65.

Šteković Rada

463

130.

Pirnaver Janko

402

195.

Jagodić Daniela

334

MESTO
NA LISTI

PRIIMEK IN IME/ ŠT. VLOGE

1.

Petek Kristina

719

66.

Čoralić Halid

462

131.

Mežan Slavka

401

196.

Alić Zana

334

2.

Murselaj Izabeta

703

67.

Pintar Suzana

461

132.

Čića Đorđe

401

197.

Gutić Anes

329

3.

Nikolova Anita

645

68.

Kazić Almir

461

133.

Kovačević Nevenko

401

198.

Kondić Daniela

329

4.

Xhekaj Hysni

619

69.

Nazić Ahmet

461

134.

Ninić Đorđe

400

199.

Četić Gordana

328

5.

Tadić Božana

618

70.

Barić Dragan

460

135.

Vuk Andreja

400

200.

Škodlar Roman

328

6.

Likozar Sebastjan

612

71.

Muzaferović Hamdija

459

136.

Jernejšek Hedvika

400

201.

Heldić Eldin

328

7.

Kalabić Edin

607

72.

Potočnik Nina

458

137.

Cafuta Tatjana

395

202.

Jović Jagoda

325

8.

Pašić Fatka

606

73.

Draksler Ljiljana

456

138.

Podjavoršek Andreja

394

203.

Lovrić Danijela

325

9.

Jambriško Nataša

604

74.

Micov Arsen

456

139.

Fortuna Vesna

393

204.

Gracar Majerle Suzana

325

10.

Mlinar Irena

596

75.

Dacar Peter

451

140.

Dimitrova Snežana

392

205.

Krstev Ljupčo

322

11.

Ravlič Irena

589

76.

Kregar Branka

451

141.

Šinkovec Tadeja

392

206.

Mirt Sabina

321

Lašič Petra Patricija

451

142.

Vučenović Dejan

389

207.

Derling Nuša

321

12.

Starič Marjana

587

77.

13.

Bešić Firdez

574

78.

Bergant Minka

450

143.

Ševo Mira

386

208.

Đorđević Saša

316

14.

Krničar Andrejka

573

79.

Kavčič Elizabeta

449

144.

Šuman Dijana

385

209.

Gočaj Mergim

314

Gojan Božena

449

145.

Kovač Drago

384

210.

Kaštrun Bojan

311

15.

Presek Brigita

572

80.

16.

Mehmedović Kada

570

81.

Zener Sandy

449

146.

Djaković Mara

383

211.

Udir Esma

309

17.

Ječnik Karin

568

82.

Žgajnar Karmen

448

147.

Tamburić Stojanka

383

212.

Kostadinov Dejan

305

18.

Jović Suzana

567

83.

Stare Ada

448

148.

Sejkić Sanda

382

213.

Ninić Marija

303

19.

Oblak Anja

551

84.

Lekše Marjeta

448

149.

Kenjar Šefika

381

214.

Hudorovac Monja

303

Ukovič Simona

446

150.

Florjančič Katja

380

215.

Vukotić Ljiljana

301

20.

Završnik Jure

544

85.

21.

Vavpot Anja

544

86.

Prodanović Vesna

443

151.

Đurković Ademir

380

216.

Potočnik Domen

300

22.

Demišoski Ejvas

543

87.

Čubrlo Tina

442

152.

Dodić Tomaž

379

217.

Martey Špela

296

Djuretić Mirjana

441

153.

Cupač Tanja

378

218.

Kejžar Jernej

293

23.

Vomš Katarina

533

88.

24.

Pašić Elvodina

533

89.

Praća Milka

438

154.

Bešlić Avdo

378

219.

Belec Milan

292

25.

Petrov Mira Sara

531

90.

Pipp Lučka

436

155.

Golub Irena

378

220.

Pavlin Nataša

291

26.

Štrajhar Sabina

530

91.

Urbič Karla

435

156.

Pašić Ibrahim

377

221.

Babić Marija

291

27.

Timić Jasharaj Mirjana

530

92.

Koželj Petra

432

157.

Kranjec Sonja

375

222.

Jakara Anka

287

28.

Novak Sebastijan

528

93.

Dobrin Alenka

432

158.

Kralj Aleša

375

223.

Ajdinović Tehvida Sara

284

29.

Meglič Dušica

525

94.

Kurent Stanislav

431

159.

Jović Suzana

375

224.

Kos Stojko

281

30.

Radončić Admir

523

95.

Andonoska Zlatka

431

160.

Miklavčič Katja

373

225.

Puzin Goran

279

Miljić Dragana

430

161.

Popović Sanja

372

226.

Kodele Boštjan

273

31.

Pajić Pavel

521

96.

32.

Šulc Vanja

520

97.

Sintič Stanić Medina

430

162.

Nenezić Zorka

371

227.

352-57/2012

272

33.

Mesarić Drago

520

98.

Bolte Nastija

430

163.

Kosi Mirjana

371

228.

Polutranko Miroslav

269

Marko Angelca

427

164.

Davidović Ljiljana

370

229.

Majkić Dijana

260

34.

Fajfar Krmelj Petra

519

99.

35.

Deljanin Emir

519

100.

Božič Sanela

427

165.

Radončić Ibrahim

368

230.

Gvero Rabina

256

36.

Purg Zvonka

516

101.

Mehani Nexhmi

427

166.

Velušček Silvester

368

231.

Gorenc Robert

255

37.

Tominac Mara

515

102.

Mravlje Mojca

426

167.

Kožuh Antonija

367

232.

Kralj Klavdija

255

38.

Bajrović Suzana

514

103.

Višnjić Željko

426

168.

Avdić Anel

366

233.

Dragoljić Miro

254

Borković Dušan

425

169.

Brumec Milena

365

234.

Ajdinović Zemira

254

39.

Penezić Anita

508

104.

40.

Jovanović Željko

508

105.

Begić Ljiljana

423

170.

Jovčić Siniša

364

235.

Marjanović Snježana

248

41.

Muminović Majda

506

106.

Bučan Monika

422

171.

Tobias Janez

364

236.

Rošić (Beganović) Admira

242

Bordonček Mark

421

172.

Juhant Anita

364

237.

Djogić Denis

225

42.

Kurbegović Senad

504

107.

43.

Zorzut Tanja

501

108.

Suljić Rasema

421

173.

Trivić P ožun Klemen

363

238.

Stanković Ana

222

44.

Vreš Jasna

500

109.

Kugić Vlado

420

174.

Malinović Milenko

363

239.

Gajser Dominik

218

45.

Kominkoski Maja

498

110.

Sipić Amela

417

175.

Hočevar Dijana

357

240.

Borovnica Ignac

201

46.

Sajovic David

495

111.

Cecunjanin Jasmina

416

176.

Grašič Andrej

355

47.

Bilanović Monika

490

112.

Galjot Drago

416

177.

Vuković Dragica

354

48.

Lipar Petra

490

113.

Opaka Marijana

414

178.

Gajin Slavica

354

Kralj Beti

486

114.

Celar Stane

413

179.

Kuralt Gašper

350

MESTO
NA LISTI

PRIIMEK IN IME/ ŠT. VLOGE

49.

ŠT.
TOČK

50.

Draksler Tedy

485

115.

Globočnik Ana

413

180.

Gracar Metka

349

1.

Hirci Jana

400

51.

Babli Snježana

482

116.

Suvajčević Tatjana

413

181.

Kovačević Konstantin

348

2.

Markelj Metod

386

52.

Varmaz Zana

481

117.

Smajić Fatima

412

182.

Muharemović Šerifa

348

3.

Vučenović Mira

373

53.

Rosenfeld Jule

480

118.

Vujinović Nedeljko

412

183.

Prevodnik Klavdija

346

4.

Penezić Vera

348

54.

Djaković Tatjana

478

119.

Škodnik Darinka

410

184.

Bajrović Mahija

345

5.

Halilović Azra

343

55.

Kurbegović Edina

476

120.

Maksimović Svetlana

410

185.

Cerić Armina

344

6.

Šerifović Ariana

336

56.

Gerič Mateja

475

121.

Lapanja Dragica

409

186.

Makarić Nada

344

7.

Dvanajščak Zvonko

328

57.

Karaula Monika

475

122.

Ducanović Božo

408

187.

Rajhard Erika

343

8.

Čekić Alisa

324

58.

Ovniček Janez

474

123.

Ločniškar Vera

407

188.

Manfreda Slavko

339

9.

Mrđenović Borjana

322

59.

Kesić Maša

474

124.

Resnik Marjan

406

189.

Bukovnik Barbara

338

10.

Lavička Janja

297

60.

Bisaku Robert

473

125.

Čerina Vera

406

190.

Bertoncelj Klavdija

338

11.

Koleski Danijela

281

61.

Dacar Maja

468

126.

Marković Danijela

404

191.

Suljanović Feriz

336

12.

Čamdžić Roman

280

62.

Erjavec Borut

468

127.

Rekanović Azra

404

192.

Našić Đula

336

13.

Ignjić Radomir

280

Dne 30. marca 2012 je bil v Kranjskem glasu objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj Mestne občine Kranj v najem, na podlagi katerega je bilo predvidenih za oddajo v najem
okvirno 15 stanovanj. Na razpis je prispelo 277 vlog. Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Kranj je vloge pregledala, vsak prosilec je prejel
sklep o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo, v primeru umika vloge pa sklep o ustavitvi
postopka, zoper katere je bilo možno podati pritožbo županu Mestne občine Kranj v roku 15 dni
od vročitve posameznega sklepa. Po poteku pritožbenih rokov in po rešitvi pritožb sta bili pripravljeni dokončni prednostni listi, na kateri se je uvrstilo 253 upravičencev. Število upravičencev do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem je večje, kot je na voljo razpoložljivih neprofitnih

LISTA B

stanovanj. Z uspelimi upravičenci bodo glede na število razpoložljivih stanovanj sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki bo zavrnil dodeljeno primerno stanovanje, se črta z dokončne prednostne liste. Objavljena dokončna prednostna lista bo
veljavna do objave naslednje dokončne prednostne liste.
Mestna občina Kranj bo v najem oddala okvirno 15 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem
oddana v najem predvidoma v letih 2013 in 2014 postopoma glede na to, kako se bodo sproščala.
Mohor Bogataj
ŽUPAN
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Aktualno
Teden improvizacije
in smeha
Festival improvizacijskega gledališča, imenovan
Teden improvizacije, je poskrbel, da je bil v
Kranju december zares vesel.
Samo Lesjak
V petih dneh so se na treh
lokacijah zvrstili številni im
provizacijski ter standup do
godki, za organizacijo kate
rih so poskrbeli mladi entu
ziasti iz KUD KIKS, društva,
ki se že vrsto let ukvarja s
pripravo tovrstnih dogodkov.
Poleg rednih predstav so pod
svojim okriljem že organizi
rali tri turnirje Spopad gene
racij ter njihovo izpeljavo,
tekmovanje Spopad mest.
Festival se je začel s tradici
onalnim, tokrat že sedmim
tekmovanjem improvizator
jev v znanem rock baru, kjer
se je kranjska mladina med
seboj borila za laskavi naziv
Maestra Down Towna. V
hudi konkurenci treh sred
njih šol je krono lanskemu
zmagovalcu, legendarnemu
Dinu Kapetanoviću, prevzel
Marcel Nahtigal z Gimnazi
je Kranj.
Dan kasneje sta v kranjski
Mestni knjižnici improviza
torja Vid Sodnik in Tomaž
Lapajne Dekleva s pomočjo
Andraža Gartnerja, ki je skr
bel za glasbeno podlago, s

humornim improvizacij
skim prepletanjem več na
ključnih zgodb spravljala
občinstvo v smeh. Tega ni
manjkalo niti v zadnjih dveh
dneh festivala, ko je v stolpu
Škrlovec potekalo medregij
sko tekmovanje Spopad
mest. Skupine improvizato
jev iz Kranja, Maribora in
Ljubljane so se prvi večer
© ogrevale© z ustvarjanjem
improviziranih zgodb, v ne
deljo pa je potekala klasična
tekma z različnimi impro
disciplinami. Lanski naslov
je obranila ekipa iz Ljublja
ne, ki je v trdem boju po po
daljšku premagala odlično
domačo ekipo. Zmagovalca
je z aplavzom kot ponavadi
določila (objektivna) publi
ka, ki je tudi letos lahko kar
pet dni uživala ter se nema
lokrat do solz nasmejala ob
spremljanju verbalnih, pa
tudi situacijskih komičnih
improvizacij.
Razširjen kulturni dogodek
je dokazal, da se ohranja vi
sok nivo gledališke improvi
zacije v našem prostoru –
mladim domišljije in krea
tivnosti ne primanjkuje.

Za Maestra Down Towna so se verbalno spopadli kranjski
srednješolci. © Brez milosti.© / Foto: arhiv dogodka (Primož Pičulin)

Ko scenarij nastaja sproti ... – Spopad mest je tudi tokrat
poskrbel za smeh. / Foto: arhiv dogodka (Primož Pičulin)
Presernov_smenj_2013_KGdec.pdf 1 18.12.2012 18:19:42
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od 10. ure v starem Kranju

Protesti tudi V Kranju
Po protestih v Mariboru in Ljubljani se je tudi na Gorenjskem oblikovala Facebook skupina Gorenjska
vstaja, ki je pozvala k protestom tudi v Kranju.
Andraž Sodja
Prvi protest v Kranju je Go
renjska vstaja tako napoveda
la že 29. novembra, ko se je
na trgu pred občinsko stavbo
zbralo okoli tisoč ljudi, ki so
v znak mirnih protestov deli
li nageljne, ki so jih v gumb
nicah nosili tudi policisti.
Glasna množica se je nato
sprehodila proti občinski
stavbi, kjer so zažgali sliko
župana Mohorja Bogataja,
sežigali pa so tudi letake s
podobo predsednika vlade
Janeza Janše. Slišati pa je
bilo gesla »Hočemo pravno
državo, Lopovi, lopovi, Janša
dol, Janković dol, Mohor, pri
di ven. Le vkup, le vkup Go
renjska, Mohor, fertik si, po
žrli ste malice kranjskim šo
larjem,« in druge. Večjih iz
gredov ni bilo, težave je pov
zročala manjša skupina pro
testnikov, ki je hotela vdreti v
občinsko stavbo, počilo je
nekaj petard, v občinsko
zgradbo pa je poletelo tudi
nekaj granitnih kock, stekle
nic in jajc.
Drugi protest se je zgodil te
den dni kasneje, 6. decem
bra, ko se je pred kranjsko
občino zbralo okoli 400 pro
testnikov. S transparenti so

Protestnik Lojze s protikorupcijskim traktorjem je sporočal »Odstranimo korupcijsko
vlado, lopovi, fertig ste.«
državni in lokalni oblasti
sporočali »Socialna država
crkava, Janšo na sodišče, na
rod na volišče in Mladi ho
čemo službe«. Pred občin
sko stavbo pa se je s protiko

rupcijskim traktorjem in
pometačem
pripeljal
protestnik Lojze, ki je sporo
čal: »Odstranimo korupcij
sko vlado, lopovi, fertig ste.«
Tretji protestni shod z ime

nom Shod proti politični eli
ti in Kranjskemu županu 3.
del je potekal 14. decembra,
vendar se je tega shoda ude
ležilo le še okoli 70 protest
nikov.

Kranjski glas, petek, 21. decembra 2012
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Zanimivosti
Razstava jaslic
v Besnici
Grega Flajnik
Zgornja Besnica – Turistično društvo Besnica je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Besnica minuli konec tedna pripravilo razstavo z naslovom Božično-novoletni prazniki v Besnici.
Kot je že v navadi, so se
najbolj potrudili člani obeh
besniških kulturnih društev,
KUD Sejalec Besnica se je
predstavil z ročnimi deli, z
različnimi vezenimi, rišelje
in kvačkanimi prti ter drugimi izdelki, KD Jožeta Paplerja Besnica s slikarji. S
klekljanimi prti in lepim nakitom so se predstavile klekljarice, čebelarji iz Besnice
pa so razstavljali izdelke iz
medu in čebeljega voska.
Svoje izdelke so razstavljali
tudi učenci iz šole Besnica
in Podblica ter vrtičkarji iz
Besnice.

Razstave se je udeležilo tudi
nekaj članov Društva jasličarjev iz Slovenije. Razstavljenih je bilo 42 različnih jaslic,
od tega trinajst iz Besnice.
Razstavljavci so predstavili,
kako lahko izdelamo jaslice
iz različnih materialov. Največ je bilo glinenih, iz lesa in
papirja, pa tudi iz volne, voska, blaga, kovine in mavca.
Obiskovalci so lahko ob novoletnih aranžmajih, starih
voščilnicah ter adventnih
venčkih dobil nove ideje za
izdelovanje. Bili so namreč
izdelani iz enostavnih in naravnih materialov.
Razstavo so odprli v petek,
na prireditvi pa so poleg domačih izvajalcev sodelovali
tudi Kranjski furmani. Razstavo, ki je bila odprta še v
soboto in v nedeljo, si je
ogledalo veliko obiskovalcev, nekateri so prišli celo iz
Velenja.

“V nestabilnih časih je dobro
imeti jeklene partnerje.”

www.geoplin.si

Foto: Gorazd Kavčič

Slavko Kanalec, Acroni

Razstavljenih je bilo kar dvainštirideset različnih jaslic, kar
trinajst tudi iz Besnice.

ZANESLJIVOST USTVARJA ZADOVOLJSTVO!
Geoplin. Dokazano najzanesljivejši dobavitelj plina za Slovenijo že več kot 35 let.

11/12/2012 11:58

Foto: Gorazd Kavčič

KRANJSKI GLAS_KANALEC_oglasi ljudje_171x230_pravi_1.indd 1

Na razstavo so prišli tako domačini kot obiskovalci iz
različnih koncev Slovenije.

KOMUNALA KRANJ, D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Foto: Gorazd Kavčič

Obiskovalci so si lahko ogledali različne praznične
aranžamje, prav tako so bila na ogled ročna dela.
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Zanimivosti

Andrej danes praznuje v gostilni
Boštjan Bogataj
Zmagovalec Popovega resničnostnega šova Gostilna
išče šefa je prejšnji teden
postal Andrej Murko z Mlake pri Kranju. Andrej, ki je
kuhinjo spoznaval le v gostinski šoli, za goste pa do
šova pripravljal le hitro prehrano v kiosku, ki ga v šenčurski obrtni coni vodi skupaj z bratom Rokom, je nad
Gostilno navdušen. Vmes je
pet let preživel v Portorožu
in dve na Tenerifih. Chef
Bine Volčič mu je pokazal,
da lahko v kuhinji pri pripravi hrane in novih jedi
uživa, vloži dušo ne zgolj
telo. »Teh deset tednov je
bila moja najboljša šola,« je

dan po zmagi povedal novi
chef Gostilne, ki je od včeraj
znova odprta. Če je bil včeraj
poseben dan, ko je prvič kot
franšizojemalec odprl vrata
skupaj s sofinalistko Julijano, je danes tudi nekoliko
poseben – Andrej praznuje
30. rojstni dan. Poleg Julijane mu bodo v kuhinji pomagali tudi nekateri drugi sotekmovalci, tu bo tudi brat
Rok, v šenčurski del, kjer na
jedilniku ne manjkajo malice z jajci, pa se bo Andrej še
vračal. Tu so ga na zmagovalno noč sprejeli prijatelji.
Kot ga bodo najbrž danes v
Gostilni, ki ne išče več šefa.
Ali v stanovanju nad njo, ki
ga bo lahko uporabljal
naslednjih pet let.

Kranj

Dobrodelna prireditev Imamo talent
Nadarjeni dijaki gimnazije ESIC Kranj so na Miklavžev dan
predstavili svoje ustvarjalno delo in iskrive ideje. Na prireditvi v telovadnici šole so se družili ob glasbenih, plesnih in
športnih nastopih. Med obiskovalci so bili tudi številni starši, pokrovitelji prireditve in drugi. "V okviru dobrodelne prireditve je nastal tudi koledar in voščilnice, ki so jih oblikovali dijaki. Pri nakupu teh izdelkov so nam pomagali številni
pokrovitelji prireditve oziroma sponzorji, nekaj podjetij pa
se je odločilo za donatorstvo. Ves izkupiček od prireditve,
vključno z izdelki na šolskem bazarju je namenjen šolskemu
skladu,« je strnila profesorica Marija Vreček Sajovic. S. K.

Rok in Andrej Murko se bosta v prihodnjih mesecih
posvetila Gostilni, občasno pa oba še vedno uživala v
pripravi hitre prehrane v Šenčurju. / Foto: Tina Dokl

Na prireditvi so se družili ob glasbenih, plesnih in športnih
nastopih.
Kranj

Praznično v domu upokojencev
V kranjskem domu upokojencev so tradicionalno pripravili
miklavževanje za stanovalce in otroke zaposlenih. Popoldansko medgeneracijsko druženje so z ljudskimi plesi in igrico
prijetno popestrili učenci Osnovne šole Matije Čopa iz Kranja. Učenci od prvega do tretjega razreda so zaplesali spleta
pod vodstvom mentoric Sonje Zupanec in Mateje Jelar.
Učenci od tretjega do petega razreda so zaigrali igrico Ovčka
Izabela pod vodstvom mentoric Jane Urh in Irene Jenko. Program je popestril Žiga Jelar z diatonično harmoniko. Po zaključku programa so priklicali parkeljne in Miklavža. S. K.

Prijetno popoldansko druženje več generacij / Foto: arhiv M. Jelar
Britof

Srečanje s starejšimi v prijetnem vzdušju

Foto: Tina Dokl

ADRIATIC SLOVENICA D.D., LJUBLJANSKA CESTA 3/A, KOPER

Krajevna organizacija Rdečega križa Britof – Orehovlje je
tudi letos pripravila srečanje s starejšimi. V dvorano gasilskega doma v Britofu jih je prejšnji petek popoldne prišlo
dvainštirideset starejših nad osemdeset let. »Zares je bilo to
eno tako prisrčno druženje, udeleženci so veliko kramljali
med seboj in zelo so bili veseli povabila,« je srečanje strnila
Metka Žibert, predsednica Krajevne organizacije Rdečega
križa Britof – Orehovlje, ki je organizirala srečanje. Udeležence so pogostili z večerjo, kot je še dejala Žibertova, so
denar čez leto prihranili za ta dogodek. Srečanje je z lepo
zapetimi pesmimi in deklamacijami popestril nastop učencev Osnovne šole Predoslje. S. K.
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Zanimivosti
Z donacijo
razveselili invalide
Vilma Stanovnik
Prejšnji teden je direktor
kranjska enote Zavarovalni
ce Triglav Aleš Klement ob
seji zbora članov Medobčin
skemu društvu invalidov
Kranj simbolično predal ček
z donacijo v višini dva tisoč
evrov. To je sicer del sred
stev, ki so ga namesto novo
letnih voščilnic poslovnim
partnerjem podarili za iz
vedbo programov pomoči
socialno ogroženim invali
dom. »Družbena odgovor
nost je ena od temeljnih
vrednot Zavarovalnice Tri
glav. Tudi s to donacijo do
dajamo kamenček v mozaik
naših prizadevanj, da pri
sluhnemo okolju, v katerem
smo navzoči. Ob tem gre
vsa pohvala tudi društvu, ki
skozi vse leto skrbi za izvaja
nje številnih aktivnosti, s ka
terimi invalide razvedrijo in

popestrijo njihovo življe
nje,« je ob predaji donacije
povedal direktor kranjske
enote Zavarovalnice Triglav
Aleš Klement.
»Na vse zavarovalnice na Go
renjskem smo poslali proš
nje za pomoč in zelo smo se
razveselili novice, da nam bo
z donacijo pomagala Zavaro
valnica Triglav. To nam veli
ko pomeni, še posebno v tre
nutnih gospodarskih razme
rah, ko opažamo, da je vse
več naših članov v vedno
hujši socialni stiski. Denar
bomo namenili za program
socialno ogroženih invali
dov, v okviru katerega bomo
okrog 50 socialno najbolj
ogroženim invalidom preda
li enkratno pomoč v živilih.
Težke in negibljive invalide,
ki jih je približno 130, bomo
na domu obdarili s praktič
nim darilom,« je povedal
predsednik Marjan Murko.

Ob seji zbora članov Medobčinskega društva invalidov
Kranj v gostilni Na Laborah je direktor območne enote
Zavarovalnice Triglav Kranj Aleš Klement ček predal
predsedniku Marjanu Murku in tajnici društva Marinki
Javornik. / Foto: Tina Dokl

Spominski kegljaški turnir
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj je v spomin na dolgoletnega kegljača Borisa Žukeviča pripravilo že
8. mednarodni kegljaški turnir. Tekmovalo je 78 kegljačev iz
petih držav. Gorenjski tekmovalci so imeli veliko uspeha, saj
so ekipno dosegli drugo mesto, takoj za ekipo iz Ljubljane
in pred Reko. Med posamezniki je Škofjeločanka Alojzija
Pirc v kategoriji B2 zmagala, Zdenka Benedik iz Stražišča je
v kategoriji B3 zasedla 2. mesto, v absolutni ženski kategoriji pa sta bili 2. in 4. V moški konkurenci je Marjan Žalar iz
Srednjih Bitenj zmagal v kategoriji B3 in absolutno, Franci
Pirc iz Šofje Loke pa je bil v kategoriji B4 drugi. V. S.

Uspešni gorenjski kegljači: Marjan Žalar, Alojzija Pirc in
Jože Lampe na spominskem turnirju v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič

Ščuka velikanka iz Mavčiškega jezera
Prav posebna ribiška sreča je v začetku tega meseca
spremljala Jaka Mišmaša iz Moš pri Smledniku, ki je lovil
v Trbojskem oziroma Mavčiškem jezeru in ujel ščuko velikanko. Da je bil ulov res zajeten, je ugotovil, ko je ribo
zmeril in stehtal. Ščuka je bila namreč dolga kar 104 centimetre, tehtnica pa je pokazala dest kilogramov in pol. Kot
je povedal srečni ribič Jaka (na sliki s ščuko velikanko), je
ribič že od malega, ribolova pa ga je naučil oče. Sedaj, ko
je starejši in izkušenejši, najraje hodi na ribolov s prijatelji.
»Ta ščuka je doslej moj največji ulov, pri tem pa mi je pomagal sosed, prav tako strastni ribič Jure Žitnik, brez katerega ne vem, kako bi ribo sploh spravil v čoln,« je povedal
22-letni Jaka Mišmaš in dodal, da se trenutno vpisuje v
kranjsko ribiško družino. V. S.
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Kultura
Dve Puharjevi o Miheličevi Kranj zavzel »cankarja«
Prejšnji teden sta bila v Mestni knjižnici Kranj razstava in pogovor ob izidu
monografije Alenke Puhar v čast Miri Mihelič (1912–1985).
Igor Kavčič

Igor Kavčič

Petra, Alenka in Mira / Foto: Mestna knjižnica Kranj
ležna materinske ljubezni. To
bolečino je izrazila v večini
svojih knjig in jo blažila s svojim požrtvovalnim delovanjem, imela je pet otrok, napisala sedemnajst romanov,
sedem dram, prevedla je več
kot osemdeset proznih in
dramskih del, predvsem iz
angleščine, francoščine in
nemščine, pisala je otroške in
mladinske knjige ¼ Dvakrat
je prejela Prešernovo nagrado.
Knjiga o Miri Mihelič ni le
brezhiben zbornik, ampak

tudi pronicljiv vpogled v intelektualno življenje v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Izbor pisem, odlomkov, dokumentov in zapiskov nas popelje v svet in dileme izobražencev v času, ko ni bilo popolne svobode govora. Sogovornici sta se ob zaključku
vprašali, ali bi v času sicer
neprimerljivo večje svobode
govora imela senzibilna in
pokončna Mira podobne težave na svojih poteh spoznanj, kot jih je imela v času
enopartijskega sistema?

Že tradicionalne stoječe ovacije ob zaključku tudi na tokratnem gimnazijskem božičnem koncertu niso izostale. V
letošnjem »cankarju« smo
doživljali glasbo Med nebom in
zemljo, kot so program poimenovali organizatorji, v prepletu
mladega virtuoznega z otroško navdušujočim. Namreč,
ob orkestralni glasbi Velikega
Simfoničnega orkestra Gimnazije Kranj pod vodstvom
Nejca Bečana sta tokrat svoje
pevsko znanje in moči ob mladih gimnazijskih pevkah poslušalstvu predstavila še Otroški in mladinski pevski zbor
Osnovne šole Orehek pod
vodstvom Janje Jošt.
Drugačna, nekoliko jazzy, je
bila že uvodna Gruberjeva
Sveta noč v odlični priredbi
Gašperja Jereba. Prvi, bržkone pa tudi največji vrhunec
večera je bil Koncert za čelo in
orkester v e-molu opus 85 s solistko Marušo Bogataj. V več
kot pol ure dolgi skladbi Edwarda Elgarja je pokazala iz-

foto: Ksaver Šinkar - Iks

Publicistka in dolgoletna novinarka Dela Alenka Puhar je
za zbirko Album založbe
Mladinska knjiga uredila
knjigo Mira Mihelič – Družinska slika z gospo. Obsežna monografija, delo sedemnajstih
avtorjev, z bogatim slikovnim
gradivom, osvetljuje življenje
in delo pisateljice, prevajalke
in urednice, ki je med drugim vodila Društvo slovenskih pisateljev in slovensko
izpostavo mednarodne pisateljske organizacije PEN. O
njej se je z avtorico večjega,
biografskega dela knjige
Alenko Puhar pogovarjala Petra Puhar Kejžar. Slednja je
sprva prebrala odlomek priljubljene knjige iz otroštva z
naslovom Puhek v Benetkah.
Knjigo je napisala Mira Mihelič. V mladih letih je spoznala
tudi sestrično Alenko Puhar,
katere druga mati je bila Miheličeva. Odnos med Miro in
Alenko je bil kljub temu ljubeč, kot med materjo in hčerko. Mira Mihelič namreč zaradi ločitve staršev ni bila de-

Na torkovem Velikem božičnem koncertu Gimnazije Kranj je polna
Gallusova dvorana Cankarjevega doma stoje pozdravila nastopajoče.

Še en uspešen Božični koncert kar kliče po nadaljevanju.
jemno obvladovanje glasbila,
prepričljivo interpretacijo in
tisto čustvenost pri muziciranju, ki odlične poustvarjalce
loči od povprečnih. Bravo,
Maruša je izjemna violončelistka in ena tistih slovenskih
glasbenikov, o kateri bomo še
slišali, Kranjčani pa s ponosom ponavljali, da je »naša«.
V drugem delu koncerta so
po uverturi Offenbachove
operete Orfej v podzemlju z

vsem poznanim dodatkom
Can Canom oder prevzele
mlade pevske moči z božičnimi pesmimi W. Lutoslawskega, ki sta jih posebej za to
priložnost prevedla Primož
Zevnik in Klemen Pisk, glasbeno pa priredil Marjan Peternel. Orkester se je spet v
polnem sijaju predstavil v zaključku koncerta z uverturo v
opero Romeo in Julija, P. I.
Čajkovskega.

Likovniki Jasne med mladimi
Igor Kavčič

2012

V galeriji Gimnazije ESIC
so v torek, 11. decembra, odprli razstavo udeležencev 7.
likovnega srečanja Jasna, ki
je letos julija potekalo v slikovitem okolju Zgornje in
Spodnje Sorice, ki je navdihovalo tudi enega največjih
slovenskih slikarjev, impresionista Ivana Groharja. Letošnja lokacija je bila izbrana v posvetitev lanske stoletnice Groharjeve smrti. Srečanje je pritegnilo kar dvaindvajset slikarjev in fotografov, zanimanje pa je vsako
leto večje. Želja je, da bi
kolonija sčasoma prerasla v
mednarodno likovno srečanje, katerega namen bi

19. – 31. dec., Glavni trg Božično novoletni sejem
21. dec.– 12. jan., Rovi pod starim Kranjem

Razstava jaslic
27. dec., ob 17. uri, Glavni trg

Sprevod Dedka Mraza, Adventune

Severa Gjurin
29. dec. ob 19. uri, Glavni trg Katalena
28. dec. ob 19. uri, Glavni trg

Ob nekaterih razstavljavcih so razstavo odpirali tudi dijaki
Gimnazije ESIC. / Foto: Gimnazija EISC
ostal enak: ljubezen do slikarstva, umetnosti, druženje in izmenjava izkušenj,«
je o njihovem delu zapisala
umetnostna zgodovinarka

Katja Mohorič. Razstavo je
pripravila vodja galerije
prof. Irena Koncut Marolt,
odprla pa jo je v. d. ravnateljice prof. Mirjam Bizjak.

29. - 30. dec. ob 11. uri, Rovi pod starim Kranjem

Dežela škrata Krančka
30. dec. ob 17. uri, Glavni trg

Sprevod Dedka Mraza, Damjana Golavšek

Silvestrovanje na prostem!

31. dec. ob 11. uri, Glavni trg
31. dec. ob 22. uri, Slovenski trg
Silvestrovanje v Kranju

Rok’N’Band, ognjemet
www.tourism-kranj.si
Pogreli se bomo s kuhanim vinom ali čajem in
uživali ob dobrotah z roštilja. Prehod v novo leto
bomo pospremili z družinskim ognjemetom in
glasbo. Vzdušje bo silvestrsko, cene običajne.

18.12.2012 17:51:02

raznične dni si polepšajte z obiskom
vasice Adergas, v kateri vas pričakuje
popolnoma nov hotel – Vodnikova domačija. Njihova ponudba poleg gostinsko
– hotelske vsebuje tudi savne, jacuzzi:
skratka razvajanje za telo in dušo.
Odpiralni čas:
Hotel: odprt 24 ur na dan
Restavracija: od ponedeljka do četrtka
od 11. do 22. ure
Petek, sobota: od 8. do 23. ure
Nedelja: od 8. do 21. ure
Sprejemamo rezervacije za kosila,
obletnice, poroke ... na 041 275 621

DOMAČIJA VODNIK ADERGAS d.o.o., ADERGAS 27, CERKLJE

P

Otroško silvestrovanje, Čarovnik Grega

VD_KG_133x200.indd 1

Adergas 27, Cerklje na Gorenjskem
T: 04 29 27 260, 04 29 27 270
E: info@domacija-vodnik.si
W: www.domacijavodnik.si
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Študentska

Na zavodu se kopičijo
iskalci zaposlitve

Filmski večer: Veliki Lebowski
V sredo, 26. decembra, bo ob 20. uri v prostorih Kluba študentov Kranj (Slovenski trg 3) potekal komično obarvan večer, ko bo na ogled film Veliki Lebowski v režiji Joela Coeuna.
Film je bil med drugim nominiran tudi za prestižnega zlatega medveda na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu.
Glavni junak zgodbe je Jeffrey "The Dude" Lebowski (Jeff
Bridges), brezposeln meščan Los Angelesa, ki ga po spletu
naključij zamenjajo za miljonarja z enakim priimkom. Tako
misleč, da sta vlomila v hišo milijonarja, dva mafijca uničita
njegovo preprogo. Na poti maščevanja ga spremlja prijatelj
Walter Sobchak (John Goodman). Vlogo Jeffrejeve hčerke
Maude prevzame Julianne Moore. Poleg že omenjenih zvenečih imen filmske industrije v filmu med drugim nastopajo
še Steve Buscemi, David Huddleston in Philip Seymour
Hoffman. Ogled filma je za vse člane Kluba študentov Kranj
ob predložitvi članske izkaznice brezplačen. P. J.

Število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje se je povečalo za 0,5 odstotka, skrb vzbujajoče pa je
dejstvo, da je bilo povpraševanje delodajalcev po delavcih novembra najmanjše letos.
Petra Jošt

Zavrti se v ritmu glasbe iz 80. let
V soboto, 22. decembra, bo od 21. ure dalje v Down Townu
potekal glasbeni tematski večer 80© s X-mas party. Predbožični žur bo potekal ob glam rock, pop in dance glasbi iz 80.
let prejšnjega stoletja. Dress code: red, white, x-mas, glam.
Vrtel bo DJ Keptn. Vstop prost! P. J.

Pridi na praznično tržnico oblačil

višji socialni varnosti. Brezpo
selnim osebam so na voljo še
ostali ukrepi aktivne politike
zaposlovanja. Poleg Prvega iz
ziva Zavod na spletni strani
objavlja še pet javnih povabil,
kamor se lahko vključujejo
tudi mladi, ki izpolnjujejo še
dodatne pogoje ciljnih skupin;
javno povabilo Zaposli.me je
namenjeno subvencioniranju
zaposlovanja dolgotrajno brez
poselnih mladih in program
Usposabljanja na delovnem
mestu, ki omogoča iskalcem
zaposlitve pridobiti nove de
lovne izkušnje, znanja in spre
tnosti. Mladi se lahko vključu
jejo tudi v programe izobraže
vanja, v različne tečaje in v
pridobitev nacionalnih poklic

nih kvalifikacij. Brezposelni
mladi pa pomoč lahko poišče
jo tudi v Kariernih centrih,
med drugimi na Kariernem
centru Univerze v Ljubljani ali
na Kariernem centru Fakulte
te za organizacijske vede v
Kranju. Študentom s spodbu
janjem podjetij za različne
oblike sodelovanja s študenti
in fakulteto nudijo zaposlitve
ne priložnosti za kakovosten
razvoj kariere in jim omogoča
jo individualno svetovanje in
skupinsko usposabljanje. Štu
dentje preko Kariernega cen
tra FOV lahko tudi pridobijo
koncesijo za posredovanje za
poslitev s strani Ministrstva
RS za delo, družino in social
ne zadeve.

Kot alternativna oblika zapo
slovanja se iz različnih strani
spodbuja razvoj podjetništva.
V Kranju za to skrbi Razvojni
center za informacijske in ko
munikacijske tehnologije
(RC IKT), ki primarno podpi
ra zagon novih podjetij in
nudi pomoč v začetnem ob
dobju rasti podjetij. RC IKT
novo nastalo podjetje finanč
no podpre in mu omogoča
priložnosti za povezovanje,
rast in prodor na globalni trg.
K večji zaposljivosti tako lah
ko v veliki meri pripomore
mo mladi sami in sicer tako,
da že med študijem na takšen
ali drugačen način pridobiva
mo neformalne delovne
izkušnje.

V soboto, 22. decembra, bo od 15. do 18. ure v Kranjski hiši
potekala praznična tržnica oblačil, ki bo delovala po principu
izmenjave; tolikšno število kosov, kot jih prineseš, jih prav
toliko lahko odneseš domov. V zamenjavo lahko prinesete
vse vrste oblačil (hlače, majice, puloverje, jakne ¼ ), nakit in
druge modne dodatke (rute, šale, torbice ¼ ). Vsa oblačila naj
bodo oprana. Na koncu bodo KŠK-jevci polepšali praznični
december še tistim, ki si tega ne morejo privoščiti – oblačila,
ki bodo ostala neizmenjana, bodo podarili dobrodelnim organizacijam in društvom. Vstop je prost. P. J.

Foto: Žiga Žužek

Foto: Žiga Žužek

V primerjavi z oktobrsko
strukturo brezposelnosti se je
novembra najbolj povečal de
lež brezposelnih v starosti od
25 do 39 let. Več je tudi brez
poselnih, starih od 40 do 49
let, ter iskalcev prve zaposlitve.
Skozi leta (po razpoložljivih
podatkih od 2007 dalje) se šte
vilo brezposelnih mladih do
30 let postopno povečuje. Na
Zavodu RS za zaposlovanje
mladim svetujejo, da aktivno
iščejo zaposlitev na različnih
naslovih: na Zavodu RS za za
poslovanje, na različnih zapo
slitvenih spletnih portalih, v
dnevnih časopisih, ipd.
Poleg svetovanja in podpore
so v Zavodu organizirali pro
jekt Prvi izziv, ki je eden od
ukrepov aktivne politike zapo
slovanja, namenjen posebej
mladim brezposelnim ose
bam. Ta omogoča mladim is
kalcem zaposlitve pridobitev
redne, najmanj petnajstme
sečne zaposlitve, ki vključuje
tudi poskusno dobo, namenje
no spoznavanju novega delo
dajalca in delovnega okolja ter
preizkusu na delovnem me
stu. S tem mladi lahko prido
bijo nova znanja in delovne
izkušnje, ki prispevajo k odpi
ranju novih zaposlitvenih mo
žnosti, redna zaposlitev pa k

O letu Gospodovem 2012
Dejan Rabič
Nekateri so napovedovali, da
se bo včeraj končal svet. No,
če torej beremo te vrstice, po
tem obstajata samo dve mo
žnosti – ali Kranjski glas iz
haja tudi v nebesih, peklu,
večnih loviščih, Hadovem
podzemlju in drugih posmr
tnih pribežališčih, ali pa je
svet preživel tudi zadnjo v
vrsti katastrof, ki so napove
dovale žalosten konec naše
civilizacije. Jaz se bolj nagi
bam k drugi možnosti, ker
se mi moja okolica zdi sum
ljivo podobna tisti, ki sem je
vajen, in ker bi jo sumljivo
težko opisal kot nebesa ali
kot pekel. Lahko se seveda
tudi motim, ker tole pišem
nekaj dni pred koncem sveta
in mu tako še nisem bil pri
ča, vendar se mi zdi, da
imam nekaj malega prero
škega daru. Se pa precej bolj
nezadržno in zagotovo pri
bližuje konec leta Gospodo
vega 2012, zato bom nekako
v klasični maniri časopisja in
medijev na splošno poskusil

narediti kratko retrospektivo
teh burnih mesecev.
Zaradi burnega protestni
škega ozračja tudi v naši do
mači solzni dolini najprej
omenimo nadaljevanje arab
ske pomladi. Najbolj odmev
na je sirska vstaja, ki se je
sicer začela zdaj že daljnega
leta 2011. Boji med vladnimi
in opozicijskimi silami so se
vlekli čez celo leto in se nada
ljujejo še zdaj, saj v naspro
tju z Libijo tu ni prišlo do
pomoči upornikom s strani
tujih, beri zahodnih, voja
ških sil – Rusija in Kitajska
nista pretirano navdušeni
nad posredovanjem zahod
njakov proti režimom, s ka
terimi so v dobrih donosih.
Tudi v Egiptu po strmoglav
ljenju Hosnija Mubaraka ni
vse rožnato, čeprav so dobili
izvoljeno oblast, in protesti
se še vedno nadaljujejo. Tako
je tudi v nekaterih evropskih
državah, ki jih je kriza hudo
prizadela – najhuje je seveda
v Grčiji, podobno pa je tudi v
Španiji, na Portugalskem, v
manjšem obsegu tudi dru

gje. Proti koncu leta je bilo
na žalost znova krvavo v
Gazi, kjer je izraelska vojska
znova uprizorila lov na tero
riste, kot jih kličejo oni, ali pa
napad na borce za svobodo
in nedolžne civiliste, kot so
prepričani Palestinci. Tudi
pri nas smo se malce zbudili
in na ulicah pokazali, da
nam ni vseeno, kaj se dogaja
z državo, čeprav se zdi, da vo
dilnim politikom še vedno ni
uspelo dojeti, da se jim trese
jo tla pod nogami.
Ampak obrišimo si prah in
kri ter skočimo v svet znano
sti in tehnologije, kjer
človeštvo večinoma kaže svo
jo svetlejšo plat. Nov mejnik
se je zgodil pri vesoljskih po
letih – z mednarodno vesolj
sko postajo ISS se je prvič
združila vesoljska ladja Spa
ceX Dragon – prvo tovrstno
plovilo, ki ga ni razvila držav
na agencija, ampak zasebno
podjetje. NASA je na Mars
poslala novo raziskovalno vo
zilo. Potem so v CERNu ek
sperimentalno potrdili ob
stoj Higgsvega bozona, po

pularno poznanega kot ¹ bož
ji delec“, kar jim je uspelo
nekaj let prej, kot so pričako
vali tudi najbolj optimistični
znanstveniki. Znanost je po
magala tudi pri skoku Felixa
Baumgartnerja z ¹ roba veso
lja“, iz višine 39 kilometrov
in 45 metrov. S splošno mo
bilizacijo uporabnikov inter
neta smo se zaenkrat izognili
apetitom vlad po večjem nad
zoru nad internetnim pro
metom. Ampak vsega, kar se
je zgodilo, je enostavno pre
več za te vrstice.
Zanimiv pogled na skoraj
preteklo leto lahko najdemo
na Googlovi spletni strani
google.com/zeitgeist/2012/,
kjer najdemo najpogosteje
iskane pojme na internetu.
Kateri dogodki in katere ose
be so se znašle na prvih me
stih? Whitney Houston,
Gangnam Style, Kate Midd
leton, iPad in iPhone in tako
naprej. Kaj lahko potegne
mo iz tega? Večina ljudi (z
dostopom do interneta)
kljub vsemu še vedno živi
zgolj v svetu kruha in iger.

Pridi na koncert skupine Neomi
Neomi pomeni sladko in prijetno, takšen pa bo tudi koncert, ki se nam obeta zadnji petek v letu, 28. decembra, ob
21. uri v atriju pred lokalom Down Town. Obeta se prijeten
akustični večer v družbi skupine, ki je še na začetku svoje
ustvarjalne poti, saj je komaj pred letom dni izdala svoj prvenec z naslovom Poglej. Sami svojo glasbo opisujejo kot
urbani pop, drugi pa pevko Sašo Vipotnik opisujejo tudi kot
slovensko Norah Jones. Vstopnine ni. P. J.

Prazni~ni koncert: Neomi
KJE: atrij Rock bara – Down Town
KDAJ: petek, 28. december, 21.00

e ni!

Vstopnin
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Šport
Drugo mesto
za Shotokan Kranj
Nastja Bojić
V začetku decembra je v
Žalcu potekalo Mladinsko
državno prvenstvo v karateju
do 21 let, ki se ga je udeležilo
418 tekmovalcev, med njimi
tudi kranjski karateisti.
Člani Karate kluba Shotokan
Kranj so zabeležili odlične
rezultate, in sicer so prvo
mesto osvojili Patricija Belehar (ml. deklice, 40 kg), Vasudev Gautam (ml. dečki, 45
kg), Peter Hafnar (st. dečki,
40 kg), Aleksandar Filić (kadeti, +70 kg), Juš Markač
(ml. člani, 78 kg) in Danijel
Rihtarič (ml. člani, +78 kg).
K skupnemu uspehu Karate
kluba Shotokan Kranj sta z
osvojenim drugim in tretjim
mestom prispevala še Zoran
Karov (ml. dečki, 45 kg) in
Radosav Marković (kadeti,
+70 kg). S šestimi zlatimi,
enim srebrnim in enim bronastim odličjem so kranjski
karateisti v skupnem seštev-

ku medalj med nastopajočimi 54 klubi osvojili odlično
drugo mesto.
Trener Vojislav Ašanin je z
nastopi svojih tekmovalcev
izjemno zadovoljen, še posebej ga veseli uspešna vrnitev
Juša Markača, ki je nedavno
nazaj prestal operacijo kolena. Lanski mladinski evropski prvak je znova v najboljši
pripravljenosti, saj sta z Danijelom Rihtaričem konec novembra nastopila na članskem svetovnem prvenstvu v
Parizu. V ekipnih borbah sta
oba zelo dobro nastopila, a je
slovenska reprezentanca v
tretjem krogu kljub temu izpadla in ostala brez odličja.
Vsa tovrstna tekmovanja so po
besedah trenerja Ašanina
dobra priprava za mladinsko evropsko prvenstvo v
Turčiji in evropsko prvenstvo v Budimpešti prihodnje
leto, kamor se bosta Juš
Markač in Danijel Rihtarič
odpravila v boj za odličja.

Do srebrne medalje
mirno in neobremenjeno
Slovenski padalci so se pred kratkim zadovoljni vrnili iz svetovnega prvenstva v Dubaju, dobre volje
pa je tudi Kranjčanka Maja Sajovic, saj je domov prinesla srebrno odličje in tudi ona poskrbela za
slovenski uspeh.
Vilma Stanovnik
Na svetovnem prvenstvu v
Združenih arabskih Emiratih so naši padalci dosegli
imeniten uspeh, saj so se
domov vrnili z dvema zlatima medaljama in srebrom
ter tako dokazali, da so še
vedno ena izmed svetovnih
velesil v skokih na cilj.
Na prvenstvo v Dubaju je
nastopilo skoraj 1500 padalcev iz 56 držav, slovenska
odprava si za svoje nastope v
Dubaju res zasluži čestitke
in pohvale, še posebej pa to
velja za zlato ekipo (Roman
Karun, Uroš Ban, Senad
Salkič, Borut Erjavec, Domen Vodišek), zlatega Domna Vodiška in srebrno
Majo Sajovic. Kranjčanka
Maja Sajovic pa je po končanem prvenstvu strnila nekaj
misli tudi za Kranjski glas.
S kakšnimi pričakovanji ste
odhajali v Dubaj?
»Na treningih oz. jesenskih
pripravah na svetovno prvenstvo v Dubaju sem bila izredno motivirana. Forma se je

KK Shotokan Kranj je v skupnem seštevku osvojil odlično
drugo mesto. / Foto: arhiv KK Shotokan Kranj

Med starejšimi dečki do 40 kilogramov se je zmage
razveselil Peter Hafnar. / Foto: arhiv KK Shotokan Kranj

Maja Sajovic je iz Dubaja
prinesla srebrno odličje.

Vzdušje na doskočišču je bilo imenitno, Majo pa so najbolj spodbujali reprezentančni prijatelji.
stopnjevala v skladu z željami in na samo prvenstvo
sem se odpravila samozavestna ter z željo po medalji.«
Kako je potekalo svetovno
prvenstvo?
»Lahko rečem, da je bilo to
svetovno prvenstvo oziroma
svetovne igre vseh padalskih
disciplin prvenstvo presežkov, tako v številu udeležencev kot v organizacijskem
smislu. V skokih na cilj se je
med seboj pomerilo blizu
300 tekmovalcev in tekmovalk, tekma pa je trajala kar
deset dni. V slovenski ekipi
je vladalo zelo prijetno in
spodbudno vzdušje. Za sebe
pa lahko rečem, da še na nobeni veliki tekmi, svetov-

nem ali evropskem prvenstvu, kljub tokrat izredni
konkurenci, nisem nastopala tako mirno in neobremenjeno.«

podelitvi medalj pričarali vsi
slovenski tekmovalci in
spremljevalci, ki so se v pravem trenutku prelevili v
strastne navijače.«

Kaj si boste od prvenstva
najbolj zapomnili?
»Ker so bile v devetem polfinalnem in desetem finalnem skoku v boju za na najvišja mesta poleg mene večinoma kitajske in ruske tekmovalke, sem od evropskih
kolegic in kolegov, s katerimi se redno srečujemo v poletni tekmovalni sezoni serije tekem za svetovni pokal,
prejemala spodbudne navijaške pozdrave in besede.
Prav posebno vzdušje pa so
na samem doskočišču in ob

Kaj vam pomeni srebrna kolajna in naslov svetovne
podprvakinje?
»To je moja druga medalja
iz civilnih svetovnih prvenstev v skokih na cilj po bronasti iz leta 2008 in upam
oziroma si želim, da pomeni še eno prehojeno stopničko na poti do naslova svetovne prvakinje. V domači
omari pa bo svoje mesto
našla tik ob moji najljubši,
srebrni iz vojaškega svetovnega prvenstva CISM Indija
2007.«

Gledališka doživetja prazničneGa decembra
Preživite decembrski večer v gledališču in si še Pred koncem leta narišite nasmeh na obraz!

enrico luttman: Sen
komedija o umetnosti in življenju nasploh
četrtek, 27. december ob 19.30

Veterinarska ambulanta v Zapužah pri Radovljici
Zapuže 3a, 4275 Begunje na Gorenjskem
T: (04) 2565 104, F: (04) 2565 105, E-pošta: vazapuze@vpt.si

Veterinarska ambulanta v Tenetišah
Tenetiše 80, 4204 Golnik, T: (04) 2565 102, E-pošta: ambulanta@vpt.si

Neprekinjena dežurna služba: (04) 2565 100

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2013

vinko möderndorfer: limonada Slovenica
malce hudobna komedija o današnjem času
petek, 28. december ob 19.30
PREDSTAVA ZA OTROKE
ela Peroci – desa muck: mUca copatarica
otroška klasika za vse čase!
nedelja, 30. decembra ob 16.00
rezervacija in nakup vstopnic pri gledališki blagajni
Prešernovega gledališča kranj od ponedeljka do petka
od 10.00 do 12.00, ob sobotah od 9.30 do 10.30 ter
uro pred predstavo. telefon 04 20 10 200. www.pgk.si

SILVESTRSKA PREDSTAVA
nikolaj vasiljevič gogolj: revizor
komedija o oblastnikih s kozarcem
šampanjca
Silvestrski večer ob 19.00

Kranjski glas, petek, 21. decembra 2012

13

Zanimivosti
Plezanje
in druženje

Dva dni malega nogometa

Vilma Stanovnik

Jutri in v nedeljo bo v športni dvorani na Planini božično-novoletni turnir v malem
nogometu »Kranj open
2012«. Za nastop na njem je
organizator prejel več kot 50
prijav, vendar bo igralo samo
28 ekip, ki bodo razdeljene v
sedem skupin po štiri ekipe.

PDK AO Kranj je ob zaključku letošnje sezone v športnem plezanju v dvorani
Zlato polje pripravil sedaj že
tradicionalne plezalne dneve Kranja. Prireditev, na kateri so se pomerili tekmovalci vseh kategorij, je trajala
tri dni, vrhunec pa je bil v
soboto zvečer, ko so na finalni tekmi v težavnosti tekmovali članice in člani. Med
dekleti je edina prav do vrha
preplezala zmagovalka svetovnega pokala Mina Markovič (PK 6b Ptuj), ki je tako
tudi zmagala in hkrati osvojila naslov državne prvakinje. Druga je bila Maja Vidmar (PK Škofja Loka), ki je
drugo mesto osvojila tudi v
skupnem seštevku, tretja pa
je bila Tina Šušteršič (AO
Kranj), ki je tudi v skupnem

seštevku osvojila tretje mesto.
V moški konkurenci je najviše v smeri splezal Jure
Raztresen (PK Škofja Loka),
ki je zmagal pred klubskim
prijateljem Urbanom Primožičem in Domnom Škoficem (ŠPO Radovljica). Urban je v skupnem seštevku
drugi, Jure tretji, Domen pa
je izvrstno sezono zaključil
kot državni prvak.
Tekmovalci in tekmovalke
so se pomerili tudi v balvanskem plezanju. V moški konkurenci je bil najboljši Jernej Kruder (ŠPO
Celje), ki je zmagal pred
Klemenom Bečanom (ŠPO
Tržič) in Urbanom Primožičem. Med dekleti je bila
najboljša Mina Markovič,
ki je zmagala pred Majo
Vidmar in Tjašo Kalan (AO
Kranj).

Vilma Stanovnik

Jutri bodo ekipe odigrale kvalifikacijske tekme, v nedeljo
pa četrtfinale, polfinale in finale. Organizatorji so se odločili, da lahko v ekipi igrata
samo dva registrirana igralca
futsala (malega nogometa),
kar so igralci velikega nogometa sprejeli z navdušenjem,
saj bodo tako tekme veliko
bolj izenačene in zanimive.

Svojo udeležbo so že najavili najboljši igralci futsala,
prav tako igralci velikega
nogometa na čelu s trenutno prvim strelcem slovenske nogometne lige, Kranjčanom Enisem Đurkovičem in italijanskim legionarjem Josipom Iličičem.
Za kratek predah in dobro
voljo pred finalnimi obra-

čuni bo z nastopom poskrbel stand-up komik Vid
Valič.
V nedeljo ob 17.30 bo ekshibicijski nastop dveh ženskih
ekip v malem nogometu, ob
18. uri bodo na parket stopili
veterani Kranja, za katere
bodo nastopili mojstri nogometa na čelu z Miranom
Pavlinom.

Ste se morda vsaj kdaj vprašali …
· Ali vaš računovodja za vaše podjetje dejansko skrbi optimalno?
· Ali vas sproti obvešča o vašem knjigovodskem poslovanju?
· Ali vam poišče najboljše računovodske in davčne rešitve?
· Ali vam ustrezno razloži, zakaj in kaj se dogaja na vašem
finančno-računovodskem področju?
· Ali veste, kaj plačate?
Mi vam za ugodno ceno zagotavljamo
doslednost, strokovnost, razpoložljivost
in maksimalno optimizacijo birokratskega dela,
medtem ko lahko vi svojo energijo
brezskrbno usmerjate v svojo dejavnost.
Prihranimo vam dragoceni čas,
saj po vašo dokumentacijo pridemo mi.
Sedanjim in bodočim poslovnim partnerjem
želimo vesele praznične dni ter v zdravju in sreči
dosežene nove poslovne in osebne uspehe.
SREČNO 2013

Plezalci in plezalke vseh kategorij so tekmovali tudi v
balvanskem plezanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Praznični Zeleni kras

RDO

Ko si v zimskih prazničnih dneh vzamemo čas za celodnevni družinski
izlet, je to vsekakor priložnost za odkrivanje kotičkov Slovenije, ki jih
vsi poznamo, a nas znajo vselej presenetiti z novimi zanimivostmi.

O

sopranistka Vida Matičič. V soboto, 5
januarja, se ljubiteljem glasbe obeta
posebno doživetje, saj bo ob jaslicah
zapela vokalna skupina Perpetuum
Jazzile in tako naredila doživetje še bolj
nepozabno.
Jaslice v Postojnski jami, ki jih bo spremljal
božični sejem, si boste lahko ogledali 25.,
26., 29. in 30. decembra ter 5. januarja,
vedno ob 14., 15. in 16. uri.
Zeleni kras, kjer nepregledni gozdovi
kljubujejo kraški burji in je zemlja v svojih
nedrjih oblikovala neverjetne umetnine,
pa nudi še več priložnosti za obisk. Če
ste ljubitelji zgodovine, vas bo vsekakor
navdušilo število ohranjenih gradov, ki

V predprazničnem tednu je kranjski župan Mohor Bogataj
že po tradiciji obiskal nekatere uporabnike socialnih programov v občini. Tako je bil na obisku v Varstveno delovnem
centru Kranj, kjer ga varovanci vedno navdušeno pozdravijo
s programom. Obiskal je tudi Center Korak Kranj, na prednovoletnem obisku pa je bil tudi na Sejmišču 4, kjer delujejo razdelilnica hrane, zavetišče in center za odvisnosti. V. S.

bisk Postojnske jame je v božično
novoletnem času še posebej
čaroben, saj se v najlepših
dvoranah in galerijah Postojnske jame
odvija svetopisemska zgodba o božjem
rojstvu. Prva in največja slovenska živa
postavitev svetopisemskih prizorov
Jezusovega rojstva v veličastnem
podzemlju letos praznuje 23 let.
Obiskovalci si prizore jaslic ogledajo ob
sproščenem sprehodu skozi postojnsko
podzemlje. K prazničnemu vzdušju na
izviren način prispevajo nastopajoči
pevski zbori, svetopisemsko zgodbo pa
bosta letos s svojim petjem obogatila
tudi mladi baritonist Jure Počkaj in

Župan je bil v torek na obisku v Centru Korak. /Foto: Tina Dokl

Jaslice v Postojnski jami že dobri dve desetletji bogatijo praznični čas.

Organizatorji so poskrbeli za otroški kotiček, za katerega je
bilo veliko zanimanja. /Foto: Gorazd Kavčič

PR sporočilo

Župan na predprazničnih obiskih

stojijo na njegovih robovih. O burnem
dogajanju v teh krajih zgovorno priča
več kot 700 let star Predjamski grad, v
katerem je nekoč živel legendarni vitez
Erazem Predjamski. Zanimiv srednjeveški
grad, ki je zrasel na temeljih rimske
utrdbe, je Grad Prem s stalno zbirko o
gradovih in gradiščih porečja reke Reke.
Čudovit, v belo odet grad Snežnik velja
za enega najlepših in najbolje ohranjenih
gradov na Slovenskem. Drobce
vsakdanjika tukajšnjega prebivalstva
zanimivo predstavi tudi Notranjski muzej
v Postojni, spomine na polpreteklo
zgodovino pa bo obudil sprehod po
Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Grad Snežnik, lepo ohranjen baročni dvorec sredi snežniških gozdov
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Zanimivosti
Knjižni prvenec Anite
Štefe
Samo Lesjak

Foto: Gorazd Kavčič

Pred kratkim je v kranjski
Mitnici svoj knjižni prvenec
School is a Pain v pogovoru
s Petrom Šalamonom predstavila Anita Štefe, učiteljica
tujih jezikov iz Trboj. Prav
številni zanimivi šolski pripetljaji, ki jih je avtorica doživela v letih poučevanja, so
bili navdih za knjigo, ki na
humoren način popisuje dogodivščine mladostnikov,
sicer pa je namenjena vsem
generacijam, mladim po
srcu. »Želela sem na enostaven, berljiv način predstaviti
zgodbe o najstnikih – njiho-

vem uporništvu, odnosih
med njimi, prvih ljubeznih,
konfliktih s profesorji itd.
Gre torej za tematike, ki
mlade pritegnejo pred knjigo, obenem pa utrjujejo svoje znanje angleščine,« je dejala avtorica. Na odlično obiskani predstavitvi poleg družinskih članov niso manjkale niti njene sodelavke in
številni sedanji ter bivši
učenci, nekateri tudi navdih
za zgodbe v knjigi. Sproščen
večer pa je s krajšim spontanim koncertom v slogu zaključil Anitin prijatelj, legendarni glasbenik Peter
Lovšin.

Avtorica Anita Štefe s svojim knjižnim prvencem

Ponosni tudi na mlade
Vilma Stanovnik
Leto 2012 bodo gasilci iz
Brega ob Savi v svojo zgodovino zapisali z več pomembnimi dosežki. »Naše prostovoljno gasilsko društvo trenutno šteje okoli 120 članov,
od tega je nekaj več kot štirideset operativcev. Posebej
veseli smo, ker je med nami
veliko mladih, od pionirjev
do mladincev. Teh je okoli
petdeset. Vsi skupaj se preko celega leta izobražujemo,
nastopamo na različnih tekmovanjih, od kvizov do orientacijskih pohodov in podobno. Letošnje leto je bilo
za nas uspešno, saj smo
med šestnajstimi prostovoljnimi gasilskimi društvi v
kranjski občini dosegli četrto mesto. Še posebej pa smo
ponosni na uspehe mladih,
ki pridno vadijo in dosegajo
lepe rezultate, za kar so zaslužni tudi naši mentorji,«
pravi predsednik PGD Breg
ob Savi Marjan Fajfar in dodaja, da so v iztekajočem se
letu poleg vaj opravili tudi
gašenje na gospodarskem
poslopju Vrhunc na Orehku. »Velika pridobitev za
naše društvo je tudi avtoci-

Državne prvakinje Nuša Šimnovec, Tina Urh in Leja Šimnovec s pokalom ter predsednik
PGD Breg ob Savi Marjan Fajfar in mentorji Andrej Langus, Stanislav, Jure in Gašper
Porenta ter Marko Šimnovec / Foto: Tina Dokl
sterna, ki smo jo dobili v avgustu. Ob tem smo organizirali tudi veliko demonstrativno vajo članic,« še pravi
Marjan Fajfar.
Sicer pa se bodo gasilci z
Brega ob Savi letošnjega leta
spominjali po lepih dosežkih ne le na občinskih, temveč tudi na regijskih in državnih tekmovanjih, kjer so

jih razveseljevali tudi mladi.
Zgodovinsko zmago za
društvo so na gasilskem kvizu v Cerknici osvojile Leja
in Nuša Šimnovec ter Tina
Urh, ki so postale državne
prvakinje v kategoriji pionirjev. »Naši mladi člani
radi tekmujejo na različnih
tekmovanjih, otroci pa številno sodelujejo tudi pri

prvi komisijski vaji. Prav
tako so sodelovali pri paradi
ob prevzemu novega avtomobila, pri srečelovu in
drugih aktivnostih,« pravi
mentor mladih Stanislav
Porenta, ki mu pomagajo
še Andrej Langus ter Jure
in Gašper Porenta ter poveljnik društva Marko Šimnovec.

Telemach prenovil pakete Tenis za užitek
Totalni trojček, ki so na
voljo po vsej Sloveniji

Člana Teniškega kluba Triglav Kranj Grega Žemlja in Blaž Kavčič sta na
ekshibicijskem obračunu navdušila številne navijače.

PR SPOROČILO

Vilma Stanovnik

Ponudba novega paketa Totalni
trojček prinaša možnost ogleda
49 izbranih televizijskih programov in do 200 dodatnih prosto dostopnih satelitskih televizijskih in radijskih programov
po lastni izbiri. V paket je vključena
brezplačna storitev prenosne
televizije D3 GO, ki omogoča
spremljanje televizijskih vsebin
na vseh napravah (računalnik,
tablice, prenosnik ali mobilni
telefon). V ponudbo so vključeni
tudi brezplačni klici v omrežje
Telemach in možnost najcenejših
klicev v tujino, internet s hitrost
mi do 10 Mbps/768 kbps,
brezplačno brezžično omrežje
WiFi ter digitalni sprejemnik.
Polna cena paketa je 38 EUR, pri
Telemachu pa sedaj novi paket
Totalni trojček dobite v poseb
ni akciji. Vsi, ki se boste do 31.
januarja 2013 odločili za nov
paket, boste prve tri naročnine
plačevali 50 odstotkov ceneje ter
izkoristili 50odstotni popust pri
priključnini. Več o ponudbi naj
dete na naslovu www.telemach.si.

Prejšnji teden so pri Teniškem klubu Triglav v teniški
dvorani v Kranju pripravili
ekshibicijski obračun med
svojima najboljšima članoma, Gregom Žemljo in Blažem Kavčičem. Oba sodita
med najboljših sto igralcev
na svetu. Kot je ob teniškem
spektaklu poudaril predsednik kluba Andrej Polenec,
pa smo lahko ponosni, saj je
Slovenija med desetimi državami na svetu (na devetem mestu), ki ima kar tri
igralce med najboljšo stoterico. Poleg Žemlje in Kavčiča je to še mladi Aljaž Bedene.
Grega Žemlja in Blaž Kavčič
sta nato številnim navijačem
pokazala, kako igrajo najboljši na svetu. Po izenačenem rezultatu, ko sta navduševala z bogatim teniškim
znanjem in atraktivnimi
udarci, sta se razšla s prijateljskim neodločenim izidom 1:1. "Z Blažem veliko
skupaj trenirava in tako kot
na današnjem obračunu se
vedno trudiva, da je pri tem
nekaj tekmovalnega naboja,« je po dvoboju povedal
Grega Žemlja.
Še pred obračunom Žemlje
in Kavčiča so na igrišču v
dvorani prikazali delo teniške šole, prav tako pa so pripravili dobrodelen srečelov.

Grega Žemlja se po kratkih počitnicah in pripravah že
pripravlja za nastop na turnirju v Dohi. / Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Totalni trojček združuje storitve
satelitske televizije Total TV ter
interneta in telefonije preko
omrežja ADSL Telekoma Sloveni
je. Je prava izbira za gospodinj
stva, ki jim doslej zaradi lokacije
paketi trojček niso bili na voljo.
Prav tako je namenjen tudi vsem,
ki si želijo dobre in kakovostne
televizijske slike ter večjega
števila programov, ki jih strešne
ali sobne antene ne omogočajo.
Ker se televizijski signal ne
prenaša preko omrežja ADSL,
uporaba interneta ne vpliva na
kakovost televizijske slike, kar
v praksi pomeni, da televizijska
slika ne bo 'zmrzovala'. S paketom
Totalni trojček boste lahko dos
topali do številnih televizijskih in
radijskih programov, prav tako pa
vam bodo na voljo tudi številni
dodatni televizijski paketi, kot
so priljubljeni POP NON STOP,
HBO ali paket HD, kjer si boste
lahko športni navdušenci tekme
španske lige La liga in angleške
Premier League ogledali v naj
bolj ostri in čisti sliki.

Predsednik TK Triglav Andrej Polenec si je ekshibicijski
obračun ogledal v številni družbi, tudi z ministrom Karlom
Erjavcem, sicer navdušenim rekreativnim igralcem tenisa.
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Zanimivosti

Priznanja medicinskim sestram
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je tudi letos pripravil decembrsko slovesnost, v Prešernovem gledališču pa so
podelili priznanja najbolj zaslužnim medicinskim sestram.
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Foto: Gorazd Kavčič

Barbara Renko

Barbara Moravac

Erika Povšnar

tudi s pomočjo gorenjskega
društva, vendarle rešili.
»Medicinske sestre nas
spremljate skozi vsa obdobja
našega življenja, od prihoda
na svet do zadnjih trenutkov.
Kdor potrebuje zdravstveno
pomoč, potrebuje tudi vas.
Ste nepogrešljiv del zdrav
stvenih ekip, vsi vemo, da
boste poskrbele za nas, če
zbolimo ali se poškodujemo.
To je neprecenljivo. Za sedaj
smo še med srečnimi držav

ljani, ki imajo večina zagotov
ljeno javno zdravstveno var
stvo,« je na slovesnosti pove
dal kranjski podžupan Bojan
Homan in čestital letošnjim
nagrajenkam.
Srebrne znake za leto 2012
so prejele Erika Povšnar iz
Zdravstvenega doma Kranj,
Barbara Moravac in Barbara
Renko iz Univerzitetne klini
ke za pljučne bolezni in aler
gijo Golnik ter Lidija Ahec iz
Splošne bolnišnice Jesenice.

Častna članica društva je po
stala Antonija Rozman, ki je
bila glavna medicinska ses
tra v Centru za usposablja
nje, delo in varstvo Matevža
Langusa Radovljica, od leta
2004 pa je upokojena in živi
v Kamni Gorici.
»Priznanje mi pomeni potr
ditev za delo, ki ga sicer
opravljam z veseljem, čeprav
je potrebno veliko odrekanja
in razumevanja družine. Po
meni, da dobro delam, brez

Kranjski glas 259x191.pdf
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Foto: Gorazd Kavčič

Ob decembrskem tradicional
nem druženju ter monoko
mediji Star fotr v izvedbi Ja
neza Hočevarja Rifleta so v
Prešernovem gledališču v
Kranju podelili letošnja pri
znanja najbolj zaslužnim me
dicinskim sestram, ki deluje
jo na območju Gorenjske. Kot
je povedala predsednica
društva Judita Slak, so si za
glavno nalogo društva posta
vili izobraževanje in profesio
nalno rast in to nalogo tudi
izpolnili. V minulem letu so
se srečavali tudi s težavami, ki
so jih imeli zaradi očitkov v
javnosti, da ne delajo strokov
no. Zato je bila njihova krov
na organizacija, Zbornica
zdravstvene in babiške nege
Slovenije, Zveza strokovnih
društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehni
kov Slovenije, deležna tudi
pritiskov, kot je poudarila
predsednica zbornice Darinka Klemenc, pa so jih večina,

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik
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sodelavk in drugih v kolekti
vu tega ne bi zmogla,« je po
vedala Barbara Renko, ki se
je po končanem šolanju naj
prej zaposlila na Nevrološki
kliniki v UKC Ljubljana, tri
leta pridobivala izkušnje in
znanje v bolnišnici dr. Petra
Držaja, od leta 1986 pa je za
poslena v Univerzitetni kli
niki za pljučne bolezni in
alergijo Golnik.
Že osemindvajset let je na
Kliniki Golnik zaposlena
tudi Barbara Moravac, ki je
najprej delala na pnevmolo
škem oddelku, od leta 1996
pa je na intenzivnem oddel
ku kot vodja tima. »Nagrada
mi je v veliko čast, počaščena
sem zlasti zaradi svojih so
delavcev, našega kolektiva,
ki me je tudi predlagal za ta
znak. Če bi bila moja mama
še živa, bi bila zagotovo
name ponosna tudi ona, saj
je nekaj zasluge za znak tudi
njene, kajti tudi ona je bila
medicinska sestra,« je pove
dala Barbara Moravac.

Priznanja se je razveselila
tudi Erika Povšnar, višja me
dicinska sestra in univ. dipl.
pedagoginja  andragoginja,
ki je od leta 1980 zaposlena
v Zdravstvenem domu
Kranj. Po nekaj letih v patro
nažni dejavnosti je prevzela
mesto vodje zdravstvene
vzgoje, preventive in promo
cije zdravja. Na visoki šoli za
zdravstveno nego na Jeseni
cah sodeluje kot visokošol
ska učiteljica pri predmetu
Zdravstvena nega v patrona
žnem in dispanzerskem var
stvu. »Priznanje mi pomeni,
da je bilo moje preteklo delo
dobro opravljeno. Je pa dej
stvo, da je naš uspeh vedno
delo mnogih, ne le enega,«
je povedala Erika Povšnar, ki
je v mladosti nihala med pe
dagoškim poklicem in pokli
cem medicinske sestre. »Na
življenjski poti sem imela
srečo, da sem združila oba
poklica, zdravstveno nego in
pedagoško delo,« je še doda
la Erika Povšnar.
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Praznična slavnostna
akademija
Ob letošnjem občinskem prazniku, 3. decembru, je bila na Brdu pri Kranju slavnostna akademija, na
njej pa je župan Mohor Bogataj izročil priznanja letošnjim nagrajencem.
Vilma Stanovnik
Mestna občina Kranj ima
svoj praznik 3. decembra, ko
se spominjamo rojstva našega največjega pesnika dr.
Franceta Prešerna.
»France Prešeren je v Kranju
preživel svoja zadnja leta in
pustil dovolj močne sledi, da
s ponosom pravimo, da smo
poleg zgodovinskega, kultur-

nega, univerzitetnega in
športnega mesta tudi Prešernovo mesto,« je letošnje nagrajence in številne goste na
slavnostni akademiji Kongresnega centra Brado na
predvečer praznika nagovoril
župan kranjske občine Mohor Bogataj ter naštel nekatere pridobitve, za katere je
občina bogatejša v zadnjem
letu. Župan je spregovoril

tudi o načrtih, največja pozornost pa je bila namenjena
občinskim nagrajencem.
»Letošnji občinski nagrajenci
ste vsem nam svetel zgled.
Dokazujete, da nas volja in
trdo delo vedno vodita k napredku. Vaša nesebična predanost znanosti, kulturi, športu in skrbi za soljudi daje novo
upanje in spodbudo vnaprej,«
je poudaril Mohor Bogataj.

Prešernovi plaketi je nato podelil GUD Kranjski komedijanti in KD Akademska folklorna skupina Ozara. Listine
o priznanju so prejeli dr. Stanislav Benedik, Peter Škerjanc, dr. Aleš Paternoster, Borut Zatler v imenu civilne iniciative Ogrevanje Planina in
PGD Stražišče. Veliko Prešernovo plaketo je prejelo Prešernovo gledališče Kranj, velike

Po zaslugi odlične
violinistke Anje Bukovec so
obiskovalci lahko prisluhnili
bogatemu glasbenemu
programu. / Foto: Matej Slabe

Nuška Drašček je ob
spremljavi Jake Puciharja
zapela nekaj najlepših
zimzelenih slovenskih
popevk. / Foto: Matej Slabe

plakete Klinika Golnik, Miroslav Rant in mag. Franc Ekar,
nagradi MO Kranj pa Kulturno umetniško društvo Jožeta
Paplerja Besnica in Makedon-

sko kulturno društvo sv. Ciril
in Metod Kranj. Ob gromkem
aplavzu je naslov častnega občana prejel akademik dr. Janez Peklenik.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Mohorjem Bogatajem ob prejemu nagrad na slovesnosti na Brdu. / Foto: Matej Slabe

Darila za nove naročnike na časopis
ali
palični
mešalnik
BOSCH

NAROČILNICA

Naročnina na
Gorenjski glas
je tudi
lepo darilo!

Jelena Justin

II

vzglavnik Dremavček

ali kopalna brisača s
celodnevno vstopnico
za Terme Snovik

www.gorenjskiglas.si

Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica.
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga
prijazno vabi v gore.
Marija Volčjak

Pozdravljene, gore II

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

ali darilni bon
za refleksoterapijo
v vrednosti 20 EUR

 Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

Za več informacij
pokličite na

04 201 42 41

