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NA OBISKU

Največ težav je s 
parkiranjem
V Krajevni skupnosti Plani
na je malo samostojnih hiš, 
je pa veliko blokov, pred ka
terimi že nekaj časa zmanj
kuje prostora za parkiranje. 

Stran 7

ŠPORT

Kegljači Triglava so 
prvaki
Z zmago v zadnjem kolu 
proti Gorici so kegljači Tri
glava po enajstih letih zopet 
osvojili naslov prvakov in si 
s tem priigrali nastop na 
svetovnem pokalu.

Stran 12

ZANIMIVOSTI 

V Dih pomladi z 
Adijem Smolarjem
Srčnost, prostovoljno delo, 
druženje, ljubezen do do
mačega kraja. Vse to pove
zuje članice in člane Turi
stičnega društva Kokrica.

Stran 13

Vilma Stanovnik

Po končani zimski sezoni in 
pred začetkom poletne so se 
kranjski športni delavci, 
športniki in njihovi navijači 
zbrali na prireditvi ob pode
litvi občinskih športnih pri
znanj za minulo leto. Letos 
je drugo leto zapored pote
kala v starem Kranju, kjer so 
obiskovalce zabavali Čuki, 
na mini skakalnici je mlade 
za smučarske skoke navdu
ševal Franci Petek, postav
ljena je bila plezalna stena, 
nogometni biljard in še kaj. 
Največje navdušenje obisko
valcev je požel junak letoš
nje zime Peter Prevc, ki je 
bil na odru s svojimi klub
skimi prijatelji, saj so si veli
ko športno plaketo med Tri
glavovimi skakalci poleg Pe
tra Prevca prislužili še Ro
bert Kranjec, Nejc Dežman 
in Smučarski klub Triglav, 
ki je lani praznoval 70letni
co delovanja. »Vesel sem, 
ker občina podpira šport, v 
klubu so dobri objekti in 
zato imamo dobre pogoje za 
treninge. Naj se ob tej 
prilož nosti zahvalim za vse 
to,« je poudaril Peter Prevc, 
ki se je tudi v Kranju razve
selil glasne podpore. »Hvala 
Kranjčankam in Kranjča
nom, ki ste prišli pozdravit 
nas, športnike, in upam, da 
se kmalu spet vidimo,« je še 

povedal Peter Prevc, ki so 
mu na odru poleg predse
dnika kluba Jožeta Javornika 
družbo delali tudi klubski 
trener in pomočnik repre
zentančnega trenerja Jani 
Grilc ter mladi perspektivni 
skakalci.
Poleg smučarjev skakalcev 
so velike športne plakete 
prejeli še Balinarsko društvo 
Primskovo in Kegljaški klub 
Sava Kranj za 40 let uspe
šnega delovanja, organiza

cijski odbor Plezalnih dni 
Kranja pri PD Kranj, špor
tna delavca Milan Porš in 
Dejan Klemenčič ter špor
tniki: lokostrelca Toja Černe 
in Dejan Sitar, smučarska 
tekačica Lea Einfalt, športna 
plezalka Tjaša Kalan, plaval
ca Peter John Stevens in 
Špela Bohinc ter košarkarice 
Urša Žibert, Živa Zdolšek in 
Maša Piršič. 
Poleg velikih športnih pla
ket so male športne plakete 

dobili športniki perspektiv
nega razreda, teh pa je v 
kranjskih klubih enaindvaj
set. Dve ekipi in 46 športni
kov in športnic je osvojilo 
naslove državnih prvakov in 
si prislužilo športne znake 
Kranja, dobila pa sta ga tudi 
člana Medobčinskega druš
tva slepih in slabovidnih 
Marjan Žalar in Jože Lam
pe. Velika športna nagrada 
za življenjsko delo letos ni 
bila podeljena.

Čestitke športnikom
Na četrtkovi slovesnosti na Glavnem trgu v Kranju so priznanja dobili športniki in športni delavci ter 
predstavniki klubov, največji aplavz pa si je zaslužil skakalec kranjskega Triglava Peter Prevc, ki so ga, 
tako kot druge športnike, pod odrom pozdravili številni športni navdušenci.

Skakalec kranjskega Triglava Peter Prevc si je za uspehe v minulem letu zaslužil tudi veliko 
športno plaketo, ki mu jo je ob navdušenju številnih obiskovalcev slovesnosti na Glavnem 
trgu izročil župan Boštjan Trilar. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Marčevska seja Sveta Mes
tne občine Kranj se je začela 
z minuto molka v čast pred 
kratkim umrlega častnega 
občana Janeza Peklenika. 
Že pri sprejemanju dnevne
ga reda je nato župan Boš
tjan Trilar predlagal umik 
druge obravnave odloka o 
Občinskem prostorskem 
načrtu za preselitev kmetij
skega gospodarstva Knez in 
Nastran, svetnik Branko 
Grims pa novo točko dnev
nega reda, na kateri bi se 
svetniki seznanili z odloči
tvijo častnega razsodišča, ki 
je ta mesec obravnavalo rav
nanje župana Boštjana Tri
larja ob prometni nesreči. 
Častno razsodišče je namreč 
ugotovilo, da je župan Trilar 
kršil Kodeks ravnanja funk
cionarjev Mestne občine 
Kranj, in mu predlagalo, da 
razmisli o odstopu s funkci
je župana. Svetniki so raz
pravo uvrstili na dnevni red, 
Bojan Homan pa je nato 
predlagal, da razsodišče, ka
terega odločb se ne spoštuje, 
razpustijo. Kljub temu je 
bila večina svetnikov mne

nja, naj razsodišče ostane, 
saj je njegov namen pred
vsem opozarjanje na nepra
vilnosti.
Državljanska pobuda za 
ohranitev zdravega življenj
skega okolja Zlato polje ozi
roma njen predstavnik Mi
lan Korbar je predstavil sta
lišča, s katerimi nasprotuje
jo občinskemu podrobnemu 
prostorskemu načrtu za av
tobusni terminal. 

Skrbi jih zlasti, da se bodo z 
izgradnjo terminala poslab
šale prostorske razmere v 
bližnji okolici, lokacija se jim 
zdi preveč utesnjena, dvomi
jo tudi o boljši pretočnosti 
prometa na Kidričevi cesti. 
Bojijo se poslabšanja prome
tne situacije v predvideni po
vezavi med Levstikovo in Na
zorjevo ulico. Menijo, da bo
sta onesnaženost zraka in 
cestni hrup presegla dopus
tne meje. Računalniške si
mulacije sicer kažejo naspro
tne rezultate, vendar jih do 
sedaj niso prepričale. Kot 
pravijo, ne nasprotujejo pro
storskemu aktu v celoti, tem
več predvsem umestitvi na 
predlagano lokacijo in cestni 
povezavi med Levstikovo in 
Nazorjevo ulico. 
Predstavniki občinske upra
ve in stroke so izpostavili, da 
je v primeru avtobusnega 
terminala podrobni občinski 
prostorski načrt zastavljen 
tako, da niti hrup niti emisije 
delcev v zrak okolja ne bodo 
dodatno obremenili, temveč 
se bodo zmanjšali pod mej
no raven, na kateri so sedaj. 
Pretočnost prometa se bo po
večala, šolska stavba pa bo 

dodatno zaščitena s protihru
pno ograjo. Kljub pojasni
lom strokovnjakov se bo o 
projektu očitno treba še veli
ko pogovarjati. 
Pogovorov pa se je po dobrih 
treh urah seje, že po štirih od 
desetih točk dnevnega reda, 
naveličala večina svetnikov. V 
dvorani jih je ostalo le še šti
rinajst, zato mestni svet ni bil 
več sklepčen in župan Boš
tjan Trilar je sejo zaključil.

Skrbi je veliko
Na marčevski seji so kranjski mestni svetniki 
prisluhnili stališčem Državljanske pobude za 
ohranitev zdravega življenjskega okolja Zlato 
polje, seja pa se je končala še pred 
obravnavanjem nekaterih pomembnih odlokov.

Na seji so mestni svetniki potrdili,  
da svetnico Sando Nikolić, ki je odstopila, 
nadomesti Aleksandar Andrić, naslednji 
kandidat z liste SMC. 

OBČINSKE NOVICE

O pasteh 
mladostništva
Na 26. medobčinskem otro
škem parlamentu so mladi 
izrazili svoje želje in straho
ve, povezane z obdobjem od
raščanja.

Stran 2

Ponosna  
sem na kranjsko 
publiko
Tako pravi Mirjam Drnovšček, 
direktorica Prešernovega 
gledališča 

Stran 8

Slavje v ledeni 
dvorani
Pred nabito polnimi 
tribunami so kadeti 
Hokejskega kluba Triglav 
osvojili naslov državnih 
prvakov. 

Stran 12
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Mateja Rant

Letošnjo temo otroškega 
parlamenta Pasti mladost-
ništva so izbrali na lanskem 
otroškem parlamentu. Otro-
ški parlament v Kranju se je 
odvijal pod okriljem Društva 
prijateljev mladine, udeleži-
li pa so se ga predstavniki, ki 
so jih izbrali na šolskih par-
lamentih osnovnih šol  
iz Kranja, Cerkelj, Jezerske-
ga, Nakla, Preddvora in Šen-
čurja.
Delo je potekalo v treh delo-
vnih skupinah. Na delavni-
cah so se zvrstile tri teme, in 
sicer Medosebni odnosi in 
kako lahko mladi pomagajo, 
Pasti interneta in drugih 
medijev ter Samopodoba in 
mladostnik. Učenci so pred-
stavili svoja razmišljanja o 
teh temah in izmenjali pri-
mere dobrih praks, zaključ-
ke pa predstavili na sklep-
nem plenarnem zasedanju. 
Na prvi delavnici o medose-
bnih odnosih in kako lahko 
mladi pomagajo pri tem, so 
ugotavljali, da si otroci v šoli 
vedno več upajo, učitelji pa 
izgubljajo avtoriteto. Dober 
učitelj je po njihovem tisti, 
ki zna razložiti snov, ki goji 
medsebojno spoštovanje in 
mu lahko zaupaš. Slabi uči-

telji pa delajo razlike med 
učenci, imajo previsoka pri-
čakovanja ter sodijo učence 
na podlagi prvega vtisa in so 
bolj strogi do tistih, ki imajo 
slab sloves. Na delavnici o 
pasteh interneta so otroci 
opozorili, da sodobni elek-
tronski mediji pred mlade 
postavljajo vse več izzivov, 
kar lahko vodi do negativnih 
posledic, kot so vedenjske 

motnje in zasvojenost. Stri-
njali so se, da bi morali ime-
ti zato omejen dostop do 
mobitelov in svetovnega 
spleta. V sklopu tretje delav-
nice pa so se posvetili lastni 
samopodobi. Poudarili so, 
da je treba spoznati svoja 
močna področja, pa tudi 
napake, saj se le tako lahko 
naučimo pridobivati pozor-
nost na pozitiven način in ni 

treba za svoje napake kriviti 
drugih.
Njihove sklepe, pobude in 
predloge bodo z ugotovitva-
mi delovnih skupin posre-
dovali Zvezi prijateljev mla-
dine Slovenije, da jih bodo 
vključili v temeljni doku-
ment nacionalnega otroške-
ga parlamenta, ki bo zasedal 
11. aprila v dvorani državne-
ga zbora.

O pasteh mladostništva
Na 26. medobčinskem otroškem parlamentu, ki so ga sredi marca pripravili v prostorih kranjske 
občine, so mladi izrazili svoje želje in strahove, povezane z obdobjem odraščanja.

V prostorih kranjske občine je sredi marca zasedal medobčinski otroški  
parlament. / Foto: Gorazd Kavčič

Mestna občina Kranj je v tem mesecu na Gorenjesavski 
cesti postavila polportal za kontrolo višine s pripadajočo 
vertikalno prometno signalizacijo. Namenjen je tovornim 
vozilom s polpriklopniki, pri katerih skupna višina presega 
3,9 m, da se prepreči njihov uvoz v železniški podhod in 
povzročanje zastojev. 

Omejitev za visoka tovorna vozila

To soboto, 2. aprila, Zveza 
tabornikov občine Kranj in 
Mestna občina Kranj vabita 
na tradicionalno spomladan-
sko akcijo Očistimo Kranj. 
Tudi letos bo osrednje zbir-
no mesto na Glavnem trgu v 
starem Kranju ob 9. uri, 
zbirna mesta pa bodo tudi po 
krajevnih skupnostih. 
Čistila se bodo naselja in 
območja, kot so prijavile kra-
jevne skupnosti in nevladne 
organizacije, obrežje reke 
Save od Savskega otoka do 
Struževega in kanjon Kokre. 
Zaključek akcije je predviden 
na Glavnem trgu ob 12.30 in 
na drugih lokacijah ob 14. 
uri. Na Glavnem trgu bo ves 
čas potekal spremljevalni 
program. Taborniki priprav-
ljajo delavnice na temo Pri-
hodnost si krojim, za odpad-
ke poskrbim in bodo obliko-
vali skulpturo iz smeti, pisali 

dobre misli ter oblikovali in 
risali izdelke. Na fotografski 
razstavi bodo predstavili pre-
tekle čistilne akcije, izbrali 
najsmet letošnje akcije in 
poskrbeli za peko palačink. 
Predstavila se bo Fundacija 
Vincenca Drakslerja s cen-
trom ponovne uporabe izdel-
kov, Komunala Kranj bo 
»obrnila smetnjak« in preve-
rila ločevanje odpadkov, 
gasilci bodo predstavili, kako 
ravnajo v primeru naravne 
nesreče, potekala bo izmen-
java knjig in rabljenih igrač, 
s kranjskimi skavti boste lah-
ko iskali zaklad (in zraven 
čistili smeti). Ustvarjalno bo 
tudi v Hiši na koncu tunela, 
pri Krogu pa bo možno pop-
raviti kolesa. Še bolj podro-
ben program čistilne akcije 
je na povezavi http://www.
zto.taborniki.net/cistilna.
php. 

V soboto na akcijo 
Očistimo Kranj

Mestna občina Kranj je v 
Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 18/2016 z dne 
4. 3. 2016, objavila javni raz-
pis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva, gozdars-
tva in podeželja v mestni 
občini Kranj v letu 2016 v 
skupni višini 153.400 evrov.
Javni razpis obsega ukrepe 
na področju pridelave kme-
tijskih proizvodov (pomoč 
za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetij-
sko proizvodnjo, pomoč za 
zaokrožitev kmetijskih in 

gozdnih zemljišč, pomoč za 
naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetij-
skih gospodarstvih), ukrepa 
na področju predelave kme-
tijskih proizvodov, dopolnil-
nih dejavnosti in gozdarstva 
(pomoč za naložbe v prede-
lavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko deja-
vnost na kmetiji, podpora 
investicijam za varno delo v 
gozdu) ter ostala ukrepa 
(podpora šolanju na poklic-
nih in srednješolskih kme-
tijskih in gozdarskih progra-
mih, podpora delovanju 
društev s področja kmetijs-

tva, gozdarstva in razvoja 
podeželja).
Razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega raz-
pisa, obrazce za posamezne 
namene javnega razpisa, 
vzorce pogodb in drugo, je 
vlagateljem na voljo v spre-
jemni pisarni Mestne obči-
ne Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj, v ponedeljek, 
torek in četrtek od 8. ure do 
14.30, v sredo od 8. ure do 
16.30, v petek od 8. ure do 
12.30 ter na spletni strani 
Mestne občine Kranj http://
www.kranj.si/ (rubrika Jav-
ni razpisi, naročila). Vse 
informacije v zvezi z javnim 

razpisom lahko dobite na 
Mestni občini Kranj, Uradu 
za gospodarstvo in GJS, 
soba št. 195, Slovenski trg 1, 
Kranj, ali na tel. št. 04/2373 
130, kontaktna oseba je Bar-
bara Čirič. 
Vloge s predpisano doku-
mentacijo morajo biti odda-
ne: za ukrepe pod točkami 
II, IV, V, VI (naložbe v pri-
marno proizvodnjo, ohran-
janje kulturne dediščine, 
naložbe v dopolnilne dejav-
nosti, investicije za delo v 
gozdu) najkasneje do 15. 4. 
2016, za vse preostale ukre-
pe pa najkasneje do 12. 9. 
2016.

Javni razpis na področju kmetijstva

CREA 2016 je desetdnevni 
program za študente, na 
katerem bodo pridobili prak-
tična znanja s področja pod-
jetništva, informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologij in 
oblikovanja ter razvili svoje 
start-up podjetje. CREA 
2016 tako vabi ekipe z obli-
kovano poslovno idejo, da 
nadgradijo oblikovalski vidik 
in s tem uporabniško izkuš-
njo storitve oziroma produk-

ta, poslovni model ter pred-
stavitev ideje. Prav tako so 
vabljeni študenti posamez-
niki, s poslovno idejo ali brez 
nje, saj lahko skupaj z ostali-
mi udeleženci sestavijo novo 
ekipo ali pa se pridružijo 
obstoječi. Z uspešno zaklju-
čeno poletno šolo boste pri-
dobili 3 ECTS kreditne toč-
ke, najboljši pa boste imeli 
priložnost sodelovati tudi na 
mednarodnem podjetniš-

kem dogodku. Tema letošnje 
poletne šole CREA 2016 je 
Zelena prihodnost in se 
navezuje na Ljubljano, nosil-
ko naziva zelena prestolnica 
Evrope 2016, ki poudarja 
pomen novih produktov in 
storitev, ki doprinesejo k bolj 
trajnostni prihodnosti.
CREA 2016 poteka v organi-
zaciji Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane 
regije in Univerze v Ljublja-

ni, Fakultete za računalniš-
tvo in informatiko ter v sode-
lovanju s profesorji in sode-
lavci Ekonomske fakultete, 
Akademije za likovno umet-
nost in oblikovanje in Fakul-
tete za elektrotehniko (vse 
navedene članice UL). 
Brezplačna mednarodna 
poletna šola CREA 2016 bo 
potekala od 19. do 29. julija. 
Prijave zbirajo do vključno 
17. maja. 

Razvij svojo idejo 

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Samo Lesjak, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Suzana P. Kovačič 

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, IlovarStritar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Matic Zorman

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 
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Vilma Stanovnik

Mineva eno leto od uvedbe 
treh novih pisarn na občini: 
pisarne za zadovoljstvo obča-
nov, za evropska sredstva in 
za podjetja. So se načrti gle-
de vlog teh pisarn uresničili?
»Kot organizacijsko novost 
smo lani uvedli vse te pisar-
ne, lahko pa rečem, da je vsa 
pričakovanja presegla zlasti 
pisarna za zadovoljstvo obča-
nov, ki jo je v enem letu obi-
skalo okoli tristo šestdeset 
ljudi, še nekaj več kot sedem-
sto pa jih je dobilo informaci-
je preko elektronske pošte in 
telefona. Pisarna se je tako 
izkazala kot zelo koristna, saj 
mnoge občanke in občani ne 
poznajo natančno upravnih 
postopkov pa tudi tega, za kaj 
je pristojna občina in za kaj 
upravna enota. Prav tako se 
je izkazalo, da je veliko vpra-
šanj s področja okolja in pro-
stora. Če povem konkretno, 
je bilo mnogo vprašanj o 
stavbnih zemljiščih, kje je 
možna gradnja, kdaj so mo-
žne spremembe namemb-
nosti, na kakšen način, pre-
cej pa je bilo tudi vprašanj o 
manjših objektih, nadstre-
ških, ograjah in podobno. 
Tako smo se odločili, da 
bomo pisarno razširili in z 
marcem je že začela delovati 
pisarna za okolje in prostor, 
ki je poleg sprejemne pisar-
ne in v kateri je moč dobiti 
odgovore na vprašanja, pove-
zana z okoljem in prosto-
rom. Imamo zelo izkušeno 
sodelavko, ki pozna odgovo-
re na večino takšnih vpra-
šanj, če je treba, pa pokliče 
tudi na upravno enoto in po-
maga. V pisarni za zadovolj-
stvo občanov, skupaj s pisar-
no za okolje in prostor, tako 
sedaj rešijo med petindevet-

deset in osemindevetdeset 
odstotkov primerov. Tisti, ki 
nikakor niso zadovoljni z od-
govorom, se nato oglasijo pri 
meni in jim razložim, zakaj 
določene zadeve res ni moč 
rešiti ali da bo reševanje tra-
jalo dlje časa. Vsekakor lahko 
rečem, da sem s pisarno za 
zadovoljstvo občanov izje-
mno zadovoljen, z novo širi-
tvijo pa se je izkazalo, da je 
zelo koristna. Glede pisarne 
za podjetja naj povem, da je, 
poleg strateških projektov, ki 
v njej potekajo, ena njenih 
pomembnih nalog, da deluje 
kot povezovalec med občino, 

šolami in podjetji, skupaj pa 
iščemo tudi primerne pro-
store in poslovne priložnosti. 
V prihodnje se bo treba odlo-
čiti, ali bomo pisarno organi-
zacijsko ločili na prostorski 
del in del, ki se bo ukvarjal 
predvsem s povezovanjem. 
Pri pisarni za evropska sred-
stva pa naj povem, da je glav-
na aktivnost priprava projek-
tov na zalogo. Operativni 
program Republike Sloveni-
je je znan, razpisi pa še niso 
objavljeni. Dokler razpisov 
ni, se nanje ne moremo pri-
javljati. Državo pozivamo, 
naj jih objavi, da bomo lahko 
začeli konkretno delati. Tako 
pisarna za evropska sredstva 
trenutno pripravlja projekte, 
za katere po operativnem 
programu ocenjujemo, da 
bomo lahko dobili sredstva. 
Dva, ki sta finančno in izved-
beno največja, sta prenova 
soseske Planina in avtobusni 
terminal, ko bo seveda spre-
jet prostorski načrt. Dobili pa 
smo že 85 tisoč evrov za izde-
lavo celostne prometne stra-
tegije. Pisarna za evropska 
sredstva sodeluje tudi na re-
gijskem in meddržavnem 
nivoju, tudi z Regionalno ra-
zvojno agencijo, kjer iščemo 
priložnostni, na katere pro-
jekte se lahko prijavimo. Žal 
je trenutno razpisov zelo 
malo.«

Evropska sredstva pričakuje-
te tudi za obnovo Planine. 
Dober mesec so tam poteka-
le delavnice, na katerih so se 
sestajali strokovnjaki in do-
mačini ter ugotavljali, ka-
kšne spremembe so v tem 
največjem kranjskem nase-
lju potrebne. Kako ste zado-
voljni z odzivi?
»Zelo sem zadovoljen, saj 
sem se udeležil zaključka de-

lavnic, kjer sem se pogovar-
jal z domačini, ki so se udele-
ževali šestih različnih delav-
nic. Pokazali so mi projekte, 
vesel pa sem bil, ker se je iz-
kazalo, da je tisto, kar smo 
pripravljali na občini, kar je 
pripravljala stroka, zelo po-
dobno temu, kar si želijo do-
mačini na Planini. Dobra 
novica je tudi to, da so to pro-
jekti, za katere lahko zaprosi-
mo za evropska sredstva, 
zato smo v Trajnostni urbani 
strategiji to predvideli. Med 
pogovori sem ugotovil tudi 
to, da domačini, ki pripra-
vljajo projekte, potrebujejo 

veliko informacij. Veliko je 
predlogov, za katere smo že 
slišali, pa vemo, da niso izve-
dljivi ali zaradi lastništva ali 
prostorskega načrta. Bi pa 
rekel, da je kar okoli osemde-
set odstotkov stvari, o katerih 
se strinjamo, zato bo lažje 
dobiti soglasje domačinov, ki 
ga bomo potrebovali pri izde-
lavi projektne dokumentaci-
je.«

Prav prebivalci Planine več-
krat opozarjajo tudi na nuj-
nost obnove podrtega mostu 
na Hujah. Kdaj naj bi se za-
čela?
»Javni razpis za izbiro izva-
jalca je bil objavljen, dobili 
smo osem ponudb. Te bomo 
sedaj pregledali, če ne bo 
zahtev za revizijo, bo izvaja-
lec kmalu znan in z deli naj 
bi začeli v maju. Izvedba bo 
trajala okoli tri mesece in če 
ne bo zapletov, bo most lah-
ko dan v uporabo v juliju.«

Zaključil se je razpis za 
sprejem otrok v kranjske 
vrtce. Bo dovolj prostora za 
vse malčke?
»Za zdaj lahko povem, da je 
prišlo 776 vlog, 496 za prvo 
starostno stopnjo, ostale za 
drugo. Komisije bodo oceni-
le, kateri otroci izpolnjujejo 
pogoje, nato pa bodo naredi-
le prioritetno lestvico. Vrtci 
bodo začeli pripravljati po-
trebne razporeditve in šele 
nekje v maju bo moč na-
tančno odgovoriti na vpraša-
nje, ali bo dovolj prostora za 
vse malčke.«

Ta konec tedna bo v Kranju 
znova čistilna akcija. Se ji 
boste pridružili in kakšna se 
vam zdi vloga te akcije?
»Akcija se mi zdi koristna 
zlasti s stališča ozaveščeno-
sti o tem, kako pomembno 
je ravnanje z odpadki, tudi 
ločevanje odpadkov. Prav to 
naj bi na dolgi rok znižalo 
stroške komunalnih stori-
tev. Bolj ko smo ozaveščeni, 
prej se bo to zgodilo. Poleg 
tega se mi zdi pomembno, 
da poberemo odpadke, ki so 
se nabrali čez leto. Odločil 
sem se, da bom v akciji so-
deloval v Stražišču.«

Staro mesto jedro po preno-
vi počasi postaja bolj živah-
no. Kakšne načrte imate le-
tos?
»Trenutno se zaključuje raz-
pis za subvencijo najemnin. 
Dobili smo sedem prijav, 
komisija je nekatere pozva-
la, da jih še dopolnijo, in do 
konca aprila bo znano, ali 
vse zadoščajo razpisu. Že 
prejšnji teden se je odprl 
nov lokal v Kranju, Delikate-
sa Figa, nasproti hotela Ac-

tum, in počasi se lokali v 
mestu znova polnijo. Po lan-
skem razpisu je novih devet, 
letos se jih obeta sedem, in 
rad bi znova povabil Kranj-
čanke in Kranjčane, da naj-
manj dvakrat tedensko gre-
do v stari Kranj ali na kavo 
ali po nakupih. Zavedamo 
se namreč, da lahko zapolni-
mo vse lokale, vendar če jih 
ne bomo obiskovali, bo me-
sto še vedno prazno.«

V zadnjih mesecih je bilo 
veliko polemik glede načrto-
vane izgradnje novega avto-
busnega terminala na Zla-
tem polju, saj nekateri pre-
bivalci Zlatega polja naspro-
tujejo sprejemu Občinskega 
prostorskega načrta, ki pred-
videva selitev avtobusne po-
staje okoli 300 metrov više, 
na lokacijo sedanjega parki-
rišča nasproti porodnišnice. 
O tem ste najdlje govorili 
tudi na seji mestnega sveta 
prejšnji teden. Kakšno je 
vaše mnenje?
»Moje mnenje je, da je bilo 
zelo koristno, da se je me-
stni svet seznanil s stališči 
Državljanske pobude za 
ohranitev zdravega življenj-
skega okolja Zlato polje ozi-
roma da so imeli možnost 
predstavitve svojih skrbi. Is-
točasno je mestni svet dobil 
zelo dobre informacije stro-
ke in na tej osnovi se bodo 
svetniki lahko odločali glede 
sprejetja občinskega po-
drobnega prostorskega na-
črta z avtobusnim termina-
lom. Nekoliko me je prese-
netila razprava o spremem-
bi lokacije avtobusne posta-
je, saj nova lokacija ni izbra-
na naključno, ampak je del 
deset let trajajočega postop-
ka. Osnova za to odločitev je 
bil urbanistični načrt z 
okoljskim in prostorskim 
načrtom. Sem se pa strinjal, 
da če ta razmišljanja obsta-
jajo, bo treba še enkrat nare-
diti analizo vseh predlaga-
nih lokacij. Je pa dejstvo, da 
menjava lokacije pomeni 
postopek, ki lahko znova tra-
ja tudi deset let. Spremem-

be urbanističnega in pro-
storskega načrta so pač po-
stopki, ki trajajo več let. Sam 
osebno mislim, da je predla-
gana nova lokacija dobra, 
dobro premišljena. Promet 
in hrup naj bi bila manjša, 
na dolgi rok naj bi se še 
zmanjševala. Se pa strinjam 
s tem, kar je eden od svetni-
kov rekel v razpravi, da bi, 
ne glede na to, kam umesti-
mo novo avtobusno postajo, 
imeli državljansko pobudo 
oziroma civilno iniciativo. 
Vem tudi, da je treba zadevo 
reševati celostno – tako pro-
metno kot urbanistično. Po-
trebnih pa bo še kar nekaj 
pogovorov – tako z domači-
ni kot informirati mestni 
svet.«

Svetniki in tudi člani Drža-
vljanske pobude za ohrani-
tev zdravega življenjskega 
okolja Zlato polje so vam 
očitali, da ste bili kot kandi-
dat za župana proti izgra-
dnji avtobusnega terminala 
na sedaj predlagani lokaciji. 
Zakaj ste spremenili svoje 
mnenje?
»Res sem takrat rekel, da se 
mi načrtovana nova lokacija 
ne zdi idealna, saj se mi je 
na začetku zdela lokacija 
pri železniški postaji bolj 
logična, ker bi tako imeli 
železniško in avtobusno po-
stajo skupaj. Nato sem po-
slušal strokovne argumente 
o tem, kje je predvidena 
nova železniška proga, kako 
mora biti avtobusna postaja 
umeščena, da doseže čim 
več upravnega dela mesta, 
od šolstva do zdravstva, da 
je višinska razlika med me-
stom in avtobusno postajo 
velika ovira, da se bo prek 
trajnostne mobilnosti hrup 
in promet na tem delu 
zmanjšal ter da se na ta na-
čin lahko dogovorimo z dr-
žavo, da bo obnovila držav-
no cesto, in da bomo, kar je 
še najbolj pomembno, za-
gotovili varnost. Sedaj je 
križišče pri šoli res zelo ne-
varno. Vse to so bili argu-
menti, ki so me prepričali. 

Jaz seveda želim, da Kranj 
dobi moderen avtobusni 
terminal, na katerega bomo 
vsi ponosni.«

Načrtuje tudi odredbo, ki 
naj bi spremenila režim na 
javnih parkiriščih, tudi pla-
čilo. Za kakšne spremembe 
gre?
»Pomembno se mi zdi, da v 
ožjem delu Kranja zagotovi-
mo dodatna parkirišča. Pri 
pripravi odredbe je bil spo-
ren zlasti režim plačevanja, 
zato smo v času pred sejo 
mestnega sveta o tem že go-
vorili na komisijah in tudi 
na KS Center. Naš novi pre-
dlog sem nameraval razloži-
ti tudi svetnikom, vendar se 
je seja prej prekinila. Predla-
gamo namreč, da pustimo 
režim, ko je zastonj ena ura 
oziroma dve uri parkiranja 
na Hujah in pri Čebelici, ter 
da razširimo modro cono 
proti Prešernovemu gaju in 
s tem omogočimo delovanje 
parkirišča na Stari Savi, kjer 
bomo dobili 140 parkirišč za 
abonente in 60 parkirišč za 
dolgotrajno parkiranje. To 
bi bil cenejši način za dolgo-
trajno parkiranje, ker bi 
ceno z enega zmanjšali na 
pol evra, preprečili bi mal-
verzacije s karticami, tisti, ki 
bi res želeli v mesto, pa bi 
imeli več možnosti parkira-
nja.«

Po sredini seji mestnega 
sveta, ki jo je zapustilo veči-
no svetnikov in ste jo morali 
prekiniti, je bilo že slišati, da 
je v Kranju politična krizna. 
Se s tem strinjate?
»Mislim, da je govoriti o po-
litični krizi prezgodaj, saj 
smo imeli tri ure in pol kon-
struktivne debate. Kaj je bil 
razlog, da je seja postala ne-
sklepčna, ne želim ugibati. 
Računam, da bomo sejo na-
daljevali in o predlaganih 
točkah govorili v aprilu ter 
da bodo mestni svetniki 
opravili svojo dolžnost. Ob-
činska uprava zadeve pripra-
vlja strokovno, v skladu s 
proračunom in strategijo.«

Želimo moderen 
avtobusni terminal
Tako pravi kranjski župan Boštjan Trilar, ki se zaveda, da bo pred 
načrtovano gradnjo treba še veliko pogovorov in dogovarjanj.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

»Nekoliko me je presenetila razprava o 
spremembi lokacije avtobusne postaje, saj nova 
lokacija ni izbrana naključno, ampak je del deset 
let trajajočega postopka.« 
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Vodenje Projektne pisarne 
zahteva veliko prilaganja, 
hkrati pa mora biti strokov-
no dobro opravljeno. Kako 
organizirate delo?
»Delo v Projektni pisarni, 
katere vodja sem od lanskega 
marca, je vsakodnevno pes-
tro in dinamično. V uradu 
nas je trenutno petnajst 
zaposlenih, večina sodelav-
cev, kar devet, jih je po izob-
razbi gradbenikov, saj je naš 
urad zadolžen predvsem za 
izvajanje investicij. Poleg 
tega znotraj našega urada 
deluje tudi služba za javna 
naročila, kar pomeni, da 
vodimo postopke izbora izva-
jalcev za svoj urad in tudi za 
druge urade. Vodstvene 
izkušnje za organizacijo dela 
sem pred tem pridobila kot 
vodja službe za investicije, ki 
je delovala znotraj Projektne 
pisarne, nekaj dragocenih 
izkušenj pa sem zagotovo pri-
dobila tudi z delom v pravni 
službi in še pred tem na ura-
du za družbene dejavnosti.«

V zadnjih letih je bila ena 
vaših največjih nalog skrb 
za projekt Gorki ter vodovod 
Bašelj–Kranj. Kaj je trenut-
no največji projekt?

»V preteklosti je bil največji 
poudarek v okoljske nalož-
be, kar pomeni zlasti v 
komunalno infrastrukturo. 
Lani smo uspešno zaključili 
projekt Gorki ter zgradili 
nov magistralni vod, vodo-
vod Bašelj–Kranj. Tudi večji 
del letošnjega proračuna 
namenjamo posodobitvam 
na komunalni infrastruktu-
ri, saj nadaljujemo z drugo 
fazo projekta Gorki, izgrad-
njo komunalne infrastruk-
ture na območjih Britofa, 
Predoselj in Mlake. Gre za 
območje, ki šteje nad dva 
tisoč populacijskih enot ozi-
roma prebivalcev, ki se pri-
ključujejo na javno kanaliza-
cijo, zato tudi za to investici-
jo pričakujemo sofinancira-
nje iz kohezijskih sredstev. 
Z javnim kanalizacijskim 
sistemom moramo opremiti 
še kar nekaj aglomeracij, ki 
pa so manjše od dva tisoč 
populacijskih enot in za njih 
po trenutnih merilih ni 
možno pridobiti sofinancer-
skih sredstev, kar pomeni, 
da so v celoti breme občine. 
Tako bo del občinskega pro-
računa tudi v prihodnjih 
letih porabljen za ta namen. 
Gre predvsem za območje 
Čirč, Hrastja, Besnice, Gol-
nika ....«

Prav zaradi omenjenih pro-
jektov je v proračunu manj 
denarja za ostale investicije, 
ki pa so tudi potrebne. Kaj 
vendarle nameravate graditi?
»Načrtujemo izgradnjo poni-
kovalnega polja Bantale, s 
čimer bomo začeli reševati 
poplavne razmere v Stražiš-
ču. V nadaljevanju bo za 
celostno rešitev poplavnih 
razmer treba urediti še stru-
go Trenče, potem to območje 
ne bo več poplavno ogrože-
no. V proračunu je zagotov-
ljen denar za izgradnjo dvi-
gala na Osnovni šoli Helene 
Puhar, načrtujemo izvedbo 
prve faze obnove bivše grad-
bene šole v centru Kranja. 
Med pomembnimi bi izpos-
tavila tudi prenovo tržnice z 
namenom ponovne oživitve 
te dejavnosti in hkrati stare-
ga mestnega jedra, vendar 
smo trenutno še v fazi uskla-
jevanja obsega prenove z 
lastniki tržnice. Poskrbeli 
bomo za najbolj nujna vzdr-
ževalna dela na kranjskem 
pokopališču, načrtujemo 
tudi izgradnjo parkirišč v 
Šorlijevem naselju, za katera 
že razpolagamo z gradbenim 
dovoljenjem. V kontekstu 
celostne prenove soseske 
Planina že letos načrtujemo 
postavitev centralnega otroš-

kega igrišča. Pomembni pro-
jekti so tudi dokončanje pre-
nove vrtca Čirče, ki naj bi 
bila zaključena do jeseni, ter 
izgradnja vodovoda Javornik 
in izgradnja rondoja pri Aqu-
asavi.«

Načrtovana je tudi prenova v 
športnem parku. Kdaj naj bi 
se začela gradnja?
»V proračunu so letos zago-
tovljena sredstva za rušitev 
obstoječe tribune, za naprej 
pa finančna konstrukcija 
projekta še ni postavljena. 

Glede na navedeno je zače-
tek rušitvenih del odvisen 
od dokončne zagotovitve 
virov financiranja v letih 
2017 in 2018 ter od izvedbe 
javnega naročila.«

Tudi telovadnice pri šolah, 
zlasti v Stražišču, so potreb-
ne prenove.
»Poleg problema s telovad-
nico v Stražišču se s podob-
nim problemom soočajo 
tudi na Osnovni šoli Staneta 
Žagarja. Tako trenutno išče-
mo možnosti, za katere pro-

jekte bi bilo moč dobiti sofi-
nanciranje, saj nam za zdaj 
naložbe v okoljsko infras-
trukturo poberejo večino 
denarja za investicije. Od 
dobrih devetih milijonov in 
pol evrov, kolikor imamo 
letos za investicije, gre več 
kot polovico denarja samo za 
okoljsko infrastrukturo. 
Upam, da bomo našli vir 
financiranja bodisi iz sred-
stev evropskih skladov bodisi 
z javno-zasebnim partners-
tvom. Ne le za prenovo obeh 
telovadnic, tudi za gradnjo 
šole in vrtca pri Prešerno-
vem gaju. Zelo bi si želela, da 
bi bili prihodki občine večji, 
da bi imeli več sredstev in bi 
lahko naredili stvari, za kate-
re se zavedamo, da so nujne, 
ampak smo za vse žal finan-
čno prekratki.«

Kako se ob zahtevnem delu 
sprostite, kako usklajujete 
delo s skrbjo za družino?
»Imam hčerko in sina, ki 
hodita v prvi in tretji razred. 
K sreči imam vso podporo 
domačih, predvsem moža in 
tudi staršev, in z njihovo 
pomočjo lahko usklajujem 
službene in družinske obve-
znosti. Stres in pritisk, ki ga 
prinašam iz službe, pa najra-
je sprostim pri športu.«

Poudarek okoljskim naložbam
Tanja Hrovat je na kranjski občini vodja Projektne pisarne, kjer opravljajo pomembno delo pri vodenju in izvajanju projektov v občini.

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne / Foto: Tina Dokl
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Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Moj prvi dom je bila Plani-
na in tudi sedaj živim ob nje-
nem robu. Obiskoval sem 
OŠ Jakoba Aljaža in Gimna-
zijo Kranj, univerzitetno 
diplomo iz politologije pa 
sem pridobil na ljubljanski 
FDV. Danes vodim svoje 
malo podjetje tukaj v Kran-
ju. V prostem času rad igram 
nogomet, ki sem ga treniral 
že kot pionir pri Zarici.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Že drugi mandat imam 
čast predstavljati občane kot 
del svetniške skupine SD. 
Prvič sem bil svetnik v man-
datu 2006–2010, vendar 
sem leta 2008 vrnil man-
dat, ko sem sprejel delovno 
mesto v tujini. Do nedavne-
ga sem bil predsednik statu-
tarno-pravne komisije, a 
sem odstopil, saj menim, da 

je predlagatelj predpisov 
izgubil zaupanje.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Smo del opozicije in naša 
svetniška skupina je maj-
hna, a kljub temu upam, da 
glasna in prodorna. Nekate-
ri moji predlogi so ravno 
zato sprejeti, čeprav opa-
žam, da pri vprašanjih in 
pobudah velikokrat naletim 
na gluha ušesa in je treba 
večkrat opozoriti na dolžno-
sti uprave. Veseli me, da je 

moj volilni program postal 
referenčna točka občinski 
oblasti pri temeljnih temah, 
kjer sami nimajo izoblikova-
nih ukrepov, kot sta med 
drugim stanovanjska politi-
ka za mlade in oživljanje 
starega Kranja.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Zaradi nesprejemanja poli-
tične odgovornosti bomo tež-
ko iskali uspehe. Smo talci 
župana, ki kljub izgubi zau-
panja vztraja pri svoji funkci-
ji. Mislim, da so pri tem naj-
bolj na izgubi mladi, ki doje-
majo politiko kot leglo lokal-
nih šerifov in ob tem izgub-
ljajo že tako nizko željo po 
participaciji. Kljub vprašljivi 
legitimnosti predlagatelja 
bodo do konca mandata pred 
svetniki odločitve, pri katerih 
se bom boril, da bodo spreje-
te po veljavnih predpisih, 
predvsem pa, da bodo pri nji-
hovem sprejemanju slišani 
glasovi vseh. Še naprej bom 
sprejemal pobude občanov 
ter skrbel, da bodo slišani 
tudi na sejah sveta.«

Skrbim, da se slišijo 
glasovi vseh
Janez Černe je v kranjskem mestnem svetu svetnik SD in si želi,  
da so v njem slišani glasovi vseh.

Janez Černe / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Moj rojstni kraj so Zgornje 
Bitnje. Z možem Matejem 
sva sezidala dom zase in za 
svojih pet otrok. Starejši tri-
je študirajo, najmlajši dve 
sta osnovnošolki. Čeprav 
sem po izobrazbi univ. dipl. 
ekonomistka, sem trinajst 
let delovala v pedagoškem 
poklicu. Rada delam z mla-
dimi in področje vzgoje 
razumem kot poslanstvo. 
Svoj čas in energijo namen-
jam družini, karitativni 
dejavnosti, prijateljem, 
športu in kulturi. In pa seve-
da politiki.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»V svetniški skupini NSi 
sem prvi mandat. Bolj akti-
vno sem se na politični led 
podala leta 2009. Takrat 
sem postala članica Mest-
nega odbora NSi Kranj, kas-

neje sem bila dva mandata 
podpredsednica. V tem 
času sem spoznavala tudi 
delovanje naše stranke na 
državni ravni in na občnem 
zboru članstva pred tremi 
tedni mi je 12-članski odbor 
zaupal predsedniško funk-
cijo.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Vesela sem vsakokrat, ko 
so moje pobude upoštevane. 

Še zdaleč pa en svetnik ne 
more kreirati politike obči-
ne. Všeč mi je, da je naša 
svetniška skupina zelo enot-
na, močna podpora nam je 
mestni odbor, ki ga družijo 
skupna etična načela krš-
čanske demokracije. Pred 
sejami mestnega sveta sku-
paj iščemo najboljše rešitve 
za mesto Kranj.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Največji uspeh zame bi bil 
ob koncu mandata usklajen 
proračun. Želim, da se 
Kranj pridruži šestnajstim 
občinam v Sloveniji, ki 
nimajo dolgov. Vem,  
da tega ni moč doseči v tem 
mandatu. Dolgotrajna racio-
nalizacija poslovanja občin-
ske uprave in vseh javnih 
zavodov, katerih ustanovite-
ljica je Mestna občina Kranj, 
pa bi nas pripeljala do  
tega cilja. Smešno je, kako 
bi vsi imeli vse, se zadolžili, 
nihče pa ne razmišlja, da 
bodo prihodnji rodovi dol-
gove morali odplačevati.«

Želim, da bi bila občina 
brez dolgov
Irena Dolenc je v kranjskem mestnem svetu prvi mandat, je svetnica NSi, 
želi pa si, da bi se občina čim manj zadolževala, saj se zaveda, da bodo 
prihodnji rodovi te dolgove morali odplačevati.

Irena Dolenc
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Case study (študij primera) 
je koncept tekmovanja, kjer 
se tekmovalcem najprej 
predstavi izziv, po nekaj 
dneh pa morajo svoje rešitve 
predstaviti pred komisijo. In 
to na čim bolj profesionalen 
način, kot bi se na primer 
pri investitorjih potegovali 
za zagonska sredstva podje-
tja.
Tokrat je na dogodku sodelo-
vala tudi Kovačnica. Kovačni-
ca je coworking (oziroma so-
delavni prostor), ki v Kranju 
deluje od lanskega novem-
bra in mladim ponuja pro-
stor za delo in različne podje-
tniške in družbeno koristne 
aktivnosti in dogodke. Ana 
Vizovišek (MOK), Nives Za-
lar (BCS) in Domen Dolenc 
(Kovačnica) so tako najprej 
vsem študentom, zbranim 
na FOV, predstavili Kranj in 
dosedanje aktivnosti, ki so v 
Kovačnici že potekale, nato 
pa so jim predstavili še izziv, 
ki so ga morali rešiti v dveh 
dneh in seveda rešitev tudi 
predstaviti. Tokratna tema 
tekmovanja je bila izboljša-
nje sodelovanja med Kovač-
nico in podjetji. Kovačnico je 
torej zanimalo, kaj naj podje-
tjem v okolici in širše ponu-
di, da bodo želela sodelovati 

z njo in videla v tem prilo-
žnost za razvoj.
Drugi del tekmovanja je po-
tekal v Portorožu, kjer je 
FOV organizirala 35. med-
narodno konferenco o ra-
zvoju organizacijskih zna-
nosti Trajnostna organizaci-
ja. Predstavitve se je udeleži-
lo pet skupin. Vse so morale 
svoje ideje o sodelovanju 
Kovačnice s podjetji predsta-
viti pod budnim očesom ko-
misije, ki so jo tokrat sesta-
vljali Ana Vizovišek (MOK), 
Alenka Tratnik (FOV), Go-

ran Vukovič (FOV), Marko 
Urh (FOV) in Domen Do-
lenc (Kovačnica).
Predstavitve so bile sestavlje-
ne iz 15-minutnega pojasnila 
rešitve in odgovarjanja na 
vprašanja komisije. Skupine 
Security Engineering, FON1, 
EπC, Fon2 in Pol piškota so 
predstavile zelo zanimive 
ideje, ki jih bodo po zagotovi-
lih MOK in Domna Dolenca 
v Kovačnici uporabili že 
kmalu.
Še posebej je izstopala ekipa 
EπC (ePic), ki so jo sesta-

vljali Špela Strojin, Žiga Ci-
bic, Aljaž Ferenček in Blaž 
Sašek. Fantje in dekle so 
svojo idejo najbolje predsta-
vili in zasedli prvo mesto na 
tekmovanju. Zmagovalna 
ekipa je predlagala ustanovi-
tev t. i. inovativnega labora-
torija, ki bi povezoval mlade 
talente, samozaposlene, 
podjetja, nevladne organiza-
cije ¼  Čestitke so na koncu 
prejele vse ekipe, saj so 
predstavile uporabne rešitve 
za še boljše delovanje Kovač-
nice.

Sodelovanje s podjetji
Kranjska Fakulteta za organizacijske vede (FOV) vsako leto organizira tekmovanje »case study«,  
na katerem se zberejo najboljši tekmovalci iz več slovenskih in tujih fakultet.

V okviru projekta GORKI – 
2. sklop (1. faza) je bilo v me-
stni občini Kranj zgrajenih 
okoli 35 kilometrov novega 
kanalizacijskega sistema v 
aglomeracijah Bitnje-Žabni-
ca, Kokrica in Kranj ter nad-
grajena in rekonstruirana 
Centralna čistilna naprava 
Kranj velikosti 95.000 PE. 
Nadaljevanje omenjenega 
projekta predstavlja projekt 
GORKI – 2. sklop (2. faza), 
ki naj bi se izvajal v finančni 
perspektivi 2014–2020. 
Skladno s tem so aktivnosti 
usmerjene v pripravo doku-

mentacije, potrebne za pri-
dobitev kohezijskih sredstev 
Evropske unije in Republike 
Slovenije za sofinanciranje 
projekta GORKI – 2. sklop 
(2. faza), ki vključuje gra-
dnjo fekalne kanalizacije v 
aglomeraciji Britof-Predo-
slje in aglomeraciji Mlaka 
pri Kranju. 
Poleg gradnje fekalne kana-
lizacije namerava Mestna 
občina Kranj urediti tudi 
preostalo komunalno infra-
strukturo. Vzporedno se pri-
pravlja projektna dokumen-
tacija, in sicer projekt za 

pridobitev gradbenega dovo-
ljenja in projekt za izvedbo. 
Projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja za obmo-
čje Britof - Predoslje je bil 
na Upravno enoto Kranj 
vložen decembra 2015 in za 
območje Mlaka pri Kranju 
novembra 2015, tako da sta 
oba v fazi obravnave. Pri-
pravlja pa se tudi razpisna 
dokumentacija za izbor iz-
vajalcev gradnje, nadzora in 
obveščanja javnosti. Pred 
objavo razpisne dokumen-
tacije na portalu javnih na-
ročil mora omenjeno doku-

mentacijo obvezno pregle-
dati in potrditi tudi Ministr-
stvo za okolje in prostor 
Republike Slovenije. Če 
bodo vse naštete aktivnosti 
potekale nemoteno in bodo 
uspešno realizirane (brez 
pritožb in pravočasni pre-
jem odločbe o dodelitvi ko-
hezijskih sredstev Evropske 
unije in Republike Sloveni-
je), na Mestni občini Kranj 
ocenjujejo, da bi lahko gra-
dnjo komunalne infrastruk-
ture v prej omenjenih aglo-
meracijah začeli predvido-
ma v oktobru 2016.

Kanalizacijsko omrežje tudi za Britof, 
Predoslje in Mlako

V času zimskih počitnic je Mestna občina Kranj na OŠ Jako-
ba Aljaža v Kranju prenovila še zadnji sklop sanitarij. Dela 
so obsegala dekliške sanitarije v prvem nadstropju ter sani-
tarije in tuširnico v pritličju, ki so namenjene učiteljem špor-
tne vzgoje. Gre za celostno prenovo (demontaža in monta-
ža nove sanitarne opreme, keramike, svetil, nove vodovo-
dne instalacije). Primopredaja del je bila opravljena 8. mar-
ca, vrednost investicije pa je znašala 20.570 evrov.

Nove šolske sanitarije

V akciji, ki je potekala v prvi polovici tega meseca, je bilo na 
podlagi sporočil občanov in Društva za zaščito živali Kranj 
na območju mestne občine Kranj s strani zavetišča Perun 
odvzetih 34 zapuščenih mačk. Od teh je bilo v pogodbeni 
veterinarski ambulanti Medicovet, d. o. o., steriliziranih 28 
in kastriranih šest živali, ki so bile po oskrbi vrnjene nazaj v 
okolje. Naslednja letošnja akcija bo izvedena v začetku sep-
tembra. Vsem občanom, ki ste tvorno sodelovali v akciji, se 
lepo zahvaljujejo. 

Sterilizacija in kastracija zapuščenih mačk 

V starem Kranju na Prešernovi ulici je marca svoja vrata 
odprla Delikatesa Figa. Trgovka po izobrazbi, poklicu in 
duši Katarina Likozar je uporabila možnost subvencije naje-
mnin pritličnih lokalov, ki jo nudi Mestna občina Kranj, in 
mestno jedro obogatila s ponudbo vse od pršuta do sirov 
ter drugih domačih dobrot. Na policah boste poleg olivnega 
olja ter žlahtne kapljice našli tudi polnjene paradižnike ter 
čemaž v olivnem olju. Vsak kupec lahko pred nakupom do-
brote poskusi. Sprejemajo pa tudi naročila za narezke in 
prigrizke. Odprtja delikatese se je udeležil tudi župan Bo-
štjan Trilar, ki verjame v oživljanje starega Kranja tudi prek 
nove in kakovostne ponudbe trgovskih lokalov.

Nova delikatesa v starem Kranju

Katarina Likozar

V marcu je bilo v Kovačnici 
v Kranju še kako zanimivo 
in poučno. 
Tako je bil na dan žena go-
vorniški oder namenjen ne-
žnejšemu spolu. Kovačnico 
je obiskala Janja Fleišer, ki 
je prejela naziv mlada podje-
tnica leta 2014. Je lastnica in 
direktorica zasebnega vrtca 
Dobra teta. S svojo pozitivno 
energijo je navdušila vse pri-
sotne. Udeleženci predava-

nja tako niso dobili le vpo-
gleda v njeno podjetniško 
pot, temveč motivacijsko, 
nasvetov polno predavanje, 
ki se je tudi zaradi vprašanj 
udeležencev zavleklo v ve-
čer. Jana je spregovorila o 
izzivih, s katerimi se srečuje, 
kako te nekateri skoraj po-
drejo, prav vsi pa naučijo po-
membne lekcije o odnosih s 
kar 30 zaposlenimi in po-
membnosti izbire pravih ka-

drov. Najpomembnejše ob 
vsem je spoznanje, da je 
podjetništvo naporno, težko 
in negotovo, pa vendar sama 
ne bi nikoli izbrala druge 
poti, ker na drugi strani pod-
jetništvo prinaša veliko pred-
nosti. 
Že dva dni kasneje je Luka, 
avtor popotniškega bloga Po-
potovanje.si, predstavil Te-
nerife. V Kovačnici je bil sre-
di meseca zaključni dogodek 

in predstavitev večtedenskih 
aktivnosti stanovalcev Plani-
ne, ki so skupaj s strokovnja-
ki sodelovali pri oblikovanju 
projekta prenove in oživitve 
soseske Planina, nato pa je 
sledila predstavitev delavnic 
Permakultura. Prejšnji te-
den je v sklopu rednih torko-
vih dogodkov potekala delav-
nica o tem, ali je naša druž-
ba pripravljena za univerzal-
ni temeljni dohodek. 

V Kovačnici je vedno živahno

Ljudska univerza Kranj organizira v sodelovanju z Mestno 
občino Kranj 31. marca 2016 Konferenco KR ZA starejše. 
Tema konference je oblikovanje prijaznega okolja za starej-
še, ki nudi možnosti za aktivno in zdravo staranje v Mestni 
občini Kranj. Udeleženci se bodo seznanili s staranjem in 
posledicami staranja, možnostmi aktivnega staranja v Kra-
nju in oblikovali smernice za razvoj starejšim prijaznega 
Kranja. Več informacij lahko dobite na spletni strani Ljudske 
univerze Kranj www.luniverza.si ali po telefonu 04 280 48 15 
(Mojca Rozman). Informacije lahko najdete tudi na social-
nem omrežju Facebook na profilu Mestne občine Kranj. 

KR ZA starejše 

M
es

tn
a 

ob
či

na
 K

ra
nj

, S
lo

ve
ns

ki
 tr

g 
1,

 4
00

0 
Kr

an
j



6

Javni razpis
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 47/2006 - ZEN, 45/2008 - ZVEtL, 57/2008, 90/2009 - odl. US, 56/2011 - odl. US, 87/2011, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF), Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 - ZUE, 11/2009, 81/2011, 47/2014) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 
65/2008, 8/2010, 82/2013) Mestna občina Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ  
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

1. PREDMET RAZPISA    
1. 1.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina) razpisuje oddajo v najem okvirno 20 
stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 
2017 in 2018 postopoma glede na to, kako se bodo sproščala. Stanovanja so na 
različnih lokacijah in niso opremljena.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi glede na dohodek iz točke 2.2.:
- lista A (18 stanovanj) prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo varščine, in
- lista B (2 stanovanji) prosilcem, ki so zavezanci za plačilo varščine.
1. 2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 
142/2004, 99/2008, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011, 79/2015, 91/2015) (v nadaljevanju: 
uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v 
najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne 
najemnine v skladu z navedeno uredbo.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2 , točkovano s 320 
točkami, znaša najemnina v mesecu  marcu 2016, izračunana na podlagi uredbe, 
180,52 EUR.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika 
zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega 
stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna 
pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in 
postopku, določenimi s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(v nadaljevanju: pravilnik).
1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski  
normativi:
Število članov  LISTA A LISTA B
gospodinjstva  
1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2 
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega 
razreda povečajo za 6 m2 .

2. RAZPISNI POGOJI 
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni in poslovno 
sposobni državljani Republike Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti držav-
ljani ostalih članic Evropske unije.
Ne glede na navedeno so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi 
osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za 
stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/1991, 44/1997, 50/1998-
US in 14/1999-odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/2009 – UPB), Zakonu 
o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011 in 57/2011 – popr.), Zakonu o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 76/2010 – UPB) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/1997, 
94/2000 – odl. US, 67/2002, 2/2004 - ZPNNVSM in 65/2005 – ZZZRO). 
V vseh primerih velja, da morajo imeti prosilci prijavljeno stalno prebivališče 
na območju Mestne občine Kranj najmanj eno leto pred objavo razpisa.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč 
druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Mestni občini Kranj 
večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdrav-
stvene storitve;
- žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih 
- varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju 
mestne občine Kranj; 
- do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, 
odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanova-
nja po pravilniku.
Prosilci in družinski člani, ki so navedeni v vlogi, morajo imeti poravnane vse obve-
znosti do  občine, poravnati jih morajo najkasneje do konca meseca avgusta 2016.
2.2. Dohodkovni kriterij za listo A in listo B
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih 
gospodinjstev v letu 2015 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2015 znašala 1.013,22 EUR.

      LISTA A           LISTA B
velikost % meja neto dohodka % meja neto dohodka
gospodinjstva
1-člansko 90 % do 911,90 EUR  200 % nad 911,90 EUR do 2.026,44 EUR
2-člansko 135 % do 1.367,85 EUR 250 % nad 1.367,85 EUR do 2.533,05 EUR
3-člansko 165 % do 1.671,81 EUR 315 % nad 1.671,81 EUR do 3.191,64 EUR
4-člansko 195 % do 1.975,78 EUR 370 % nad 1.975,78 EUR do 3.748,91 EUR
5-člansko 225 % do 2.279,75 EUR 425 % nad 2.279,75 EUR do 4.306,18 EUR
6-člansko 255 % do 2.583,71 EUR 470 % nad 2.583,71 EUR do 4.762,13 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 
20 odstotnih točk za listo A in 25 odstotnih točk za listo B.
2.3. Premoženje 
Prosilci in osebe, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (člani gospodinj-
stva), morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
-  da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2015 ne presegajo meje, 

določene v točki 2.2. tega razpisa;
-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stano-

vanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali sola-
stnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % 
primernega stanovanja;

-  navedena omejitev ne velja za lastnike in solastnike stanovanj, ki jih morajo last-
niki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;

-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki 
presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

-  da je prosilec oziroma njegov družinski član, ki ponovno prosi za dodelitev nep-
rofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitne-
ga najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. 

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, 
točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR, in površina stanovanja v 
skladu s pojasnili k 3. členu pravilnika.
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja v lasti prosil-
ca ne sme presegati naslednjih zneskov:
velikost gospodinjstva vrednost drugega premoženja – 40 %
1-člansko ..................................................................................... 15.148,80 EUR
2-člansko ..................................................................................... 18.515,20 EUR
3-člansko ..................................................................................... 23.564,80 EUR
4-člansko ..................................................................................... 27.604,48 EUR
5-člansko ..................................................................................... 31.980,80 EUR
6-člansko ..................................................................................... 35.347,20 EUR

2.4. Dodatni pogoji
Mestna občina Kranj določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogo-
jev še dodaten pogoj stalnega prebivališča v mestni občini Kranj, ki ga morajo 
izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja, in sicer:
-  stalno prebivališče v mestni občini Kranj neprekinjeno od rojstva dalje – 50 točk,
- za vsako leto stalnega prebivališča v mestni občini Kranj – 1 točka.
Točke iz naslova stalnega prebivališča v mestni občini Kranj se seštevajo, vendar pa 
skupno ne smejo presegati 133 točk. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu 
razpisa.
Doba stalnega prebivališča se točkuje na podlagi podatkov, ki jih bo občina sama 
pridobila od Upravne enote Kranj.

3. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: mlade družine in mladi, 
invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, 
državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki in 
žrtve nasilja v družini, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.3.
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, imajo prednost prosilci z 
daljšo dobo stalnega prebivališča v mestni občini Kranj, kot nadaljnji kriterij se 
upošteva mlada družina in nadalje prosilci z daljšo delovno dobo.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu 
z 2. odstavkom 6. člena pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije 
prosilcev: 
-  prosilci, ki za plačilo tržne najemnine na podlagi veljavne najemne pogodbe 

prispevajo več kot 1/3 dohodka gospodinjstva, pri čemer se omogoči uveljavlja-
nje prednosti tistim, ki so že doslej pripravljeni veliko vlagati v kakovost bivanja,

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 2012,

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 2010,

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 2007.

Za prosilce pod 2., 3., in 4. alinejo so mišljeni tisti prosilci, ki so izpolnjevali razpisne 
pogoje, tako da so se uvrstili na dokončno prednostno listo upravičencev, vendar 
pa niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisa-
nih stanovanj. 
Na ta način se omogoči prednost tistim, ki so se že večkrat javili na razpis in si sami 
še niso uspeli zagotoviti stanovanja.
3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2., se točkujejo z naslednjo 
višino točk: 
1. mlade družine - starost družine do 35 let ......................................................................150         
2. mladi - starost prosilca do 30 let ............................................................................................50
3. invalidi in družine z invalidnim članom
- I. kategorija invalidnosti  ...............................................................................................................80                                                        
- II. kategorija invalidnosti ...............................................................................................................50
4. družine z manjšim številom zaposlenih  .......................................................................50
5. prosilci z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let) .................................80
6. žrtve nasilja v družini .............................................................................................................100
Prednostne kategorije v skladu z 2. odst. 6. člena pravilnika:            
1.  prosilci, ki za plačilo tržne najemnine na podlagi veljavne  

najemne pogodbe prispevajo več kot 1/3 dohodka gospodinjstva .....................60
2.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa  

za dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2012 .................................50
3.  uvrstitev na dokončno prednostno listo  razpisa  

za dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2010 .................................50
4.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa  

za dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2007 .................................50
(v primeru uvrstitve na dokončno prednostno listo v letih 2012 ali 2010  
ali 2007 se točke seštevajo)

4. VARŠČINA
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja 
potrebna za vzpostavitev stanja ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stano-
vanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v 
najem. Varščina se vrne brezobrestno ali poračuna ob prenehanju najemnega 
razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo 
dohodka iz točke 2.2. (lista B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogo-
ji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

5. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, 
dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 25. 3. 2016 do vključno 
3. 5. 2016 v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 
110 in 110a, v ponedeljek in torek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 in v 
petek od 8.00 do 12.30. Vloga bo dostopna tudi na spletni strani Mestne občine 
Kranj www.kranj.si. Rok za oddajo vloge je 3. 5. 2016.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo in izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/2000, 
44/2000, 81/2000, 33/2001 - ZVet-1, 41/2001, 45/2001 - ZZVR-1, 42/2002, 76/2002, 
18/2004, 91/2005, 114/2006 - ZUE, 131/2006 - ZPCP-2, 138/2006, 14/2007, 
126/2007, 88/2010, 14/2015 - ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J) v višini 22,66 EUR. Upra-
vna taksa se lahko plača v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali s plačilnim 
nalogom na račun št. SI56 0125 2452 0309 179, sklic 11 75515-7111002 – občinske 
upravne takse, katerega fotokopijo priložijo k vlogi. 

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev pla-
čila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih tak-
sah: da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejem-
niki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki 
nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in 
duševno prizadetih oseb. Status dokažejo s pravnomočno odločbo. 

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti 
naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3., 4. in 5., druge listine pa, če na 
njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1.   izpolnjen obrazec vloge, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih dru-

žinskih članov, izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva 
dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk 
podatkov,

2.  dokazilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2015 (za dohodek se 
štejejo vsi obdavčljivi dohodki po zakonu, ki  ureja dohodnino, pokojninske 
rente, preživnina, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, 
otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipen-
dije …),

3.  dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v letu 2015 ni bilo 
dohodkov iz delovnega razmerja,

4.  potrdilo o zaposlitvi (izda delodajalec) oziroma nezaposlenosti prosilca oziro-
ma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje) ter dokazilo o 
skupni delovni dobi prosilca,

5.  veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogod-
ba, dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: če ne živi pri starših oziroma 
sorodnikih oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; prodajna 
pogodba; zemljiškoknjižni izpisek,

6.  v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja (toč-
kovalni zapisnik ali opis kvalitete bivanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, prema-
lo osončeno stanovanje, dotrajane inštalacije ipd.),

7.  v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posamez-
nih prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem 
stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo,

8.  kopijo poročnega lista oziroma overjeno in obojestransko podpisano izjavo o 
obstoju zunajzakonske skupnosti,

9. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let,
10. zdravniško potrdilo o nosečnosti,
11.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok 

zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavo-
du, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere),

12.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, 
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz pre-
živninskega sklada, roj. list otroka. Neizterljivost se dokazuje z izvršilnim pre-
dlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca,

13.  potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z 
njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalid-
skega vozička ali trajno pomoč druge osebe,

14.  dokazilo o invalidnosti I. ali II. kategorije  (odločba Centra za socialno delo, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS),

15.   potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kate-
ri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali 
astmo, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

16.   odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na 
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice,

17.  strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij 
(materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam 
kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju v družini.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od obja-
ve razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, potrdilo o številu članov 
gospodinjstva, odločbo o odmeri dohodnine, kakor tudi določena dokazila o pre-
moženjskem stanju in glede poravnanih obveznosti bo občina sama pridobila.
Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležen-
cem razpisa ne vrača. 

6. SPLOŠNE DOLOČBE
Pristojna komisija bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost 
ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Vsako gospodinjstvo odda svojo vlogo 
na javni razpis.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge 
in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se šteje, 
da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Stanovanjske razmere prosilcev si bo komisija ogledala na naslovu stalnega biva-
lišča oziroma začasnega, če bo iz vloge razvidno, da prosilec živi na naslovu zača-
snega bivališča. 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci uvrščeni na prednostno listo glede 
na število zbranih točk. 
Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na pred-
nostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se 
prosilec ne strinja z odločitvijo, lahko v roku 15 dni poda pritožbo. O pritožbi odlo-
či župan v roku 60 dni. Odločitev o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista. Z upravičenci 
bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, 
glede na število razpoložljivih stanovanj in glede na pripadajoči površinski 
normativ. Upravičenec, ki bo neupravičeno zavrnil dodeljeno stanovanje, bo 
črtan z dokončne prednostne liste.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe občina lahko ponovno preveri, če udeleženec 
razpisa še izpolnjuje pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanova-
nja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko 
postopek obnovi in prosilca črta s prednostne liste.
Dodatne informacije je možno dobiti v sprejemni pisarni soba št. 110 ali 110 a in 
na Uradu za splošne zadeve v ponedeljek in torek od 8.00 do 14.30, sredo od 8.00 
do 16.30 in petek od 8.00 do 12.30 ter na telefonskih številkah 04/23 73 158 in 
04/23 73 163 (v četrtek ni uradnih ur).
                                            
Številka: 352-7/2016-4-41/31
Datum: 25. 3. 2016                                                                                                                                         
                                                                                                                Boštjan Trilar, ŽUPAN
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Vilma Stanovnik

V zadnjih dveh mesecih je ve-
liko pozornosti posvečene 
prenovi in oživitvi soseske 
Planina, ki je največja ne le v 
Kranju, ampak tudi na Go-
renjskem in celo med večjimi 
v Sloveniji. Del stanovanjske 
soseske zajema tudi Krajevna 
skupnost (KS) Planina, o tem, 
kakšno je življenje v soseski 
in kaj najbolj žuli krajane, pa 
sva se pogovarjala s predse-
dnikom Krajevne skupnosti 
Planina Janezom Kovačičem.

Že kar nekaj let ste predse-
dnik Krajevne skupnosti 
Planina. Kaj lahko poveste o 
svojem delu?
»Res sem predsednik že tretji 
mandat, vendar je dejstvo, da 
kot predsednik sam ne moreš 
storiti veliko. V našem Svetu 
Krajevne skupnosti Planina 
je poleg mene še šest članov. 
Podpredsednik je Edvard Te-
pina, člani pa so Hilda Zale-
tel, Marija Smeh, Sandi Ržen, 
Damjana Kocjanc Fajfar in 
Bojan Pirc. Vsak ima svoje 
poglede na določeno proble-
matiko, zato vsak posebej do-
prinese k reševanju težav in 
tudi k idejam za delo. Tako 
mislim, da kar dobro delamo, 
in skušamo poskrbeti, da bi 
bilo življenje v naši krajevni 
skupnosti čim boljše. Sestaja-
mo se na dva do tri mesece.«

Vaša krajevna skupnost je 
bila sprva večja, sedaj zajema 
le ožje območje Planine?

»Sprva je bila na našem ob-
močju Krajevna skupnost 
Huje - Planina - Čirče. Nato je 
bil decembra 1978 uspešno 
izveden referendum za odce-
pitev Čirč. Tako so nastale tri 
samostojne Krajevne skupno-
sti: Huje, Planina in Čirče. 
Zlasti smo povezani s Krajev-
no skupnostjo Huje, saj ima-
ta naša KS in KS Huje sku-
pne prostore, prav tako ima-
mo skupno glasilo Glasnik. 
Obe krajevni skupnosti sta 
veliki in mejita med seboj. V 
naši krajevni skupnosti je 
okoli sedem tisoč prebivalcev 
in smo po številu gospodinj-
stev, ki jih je nekaj več kot 
tisoč osemsto, v občini na 
tretjem mestu. Največja je 
KS Vodovodni stolp, na dru-
gem mestu pa Primskovo. 
Imamo osnovno šolo, to je 
OŠ Staneta Žagarja, otrok, 
starih med dve in devet let, 
pa je na našem območju 
okoli šeststo. Svoj krajevni 
praznik praznujemo 17. juni-
ja, v v spomin na brate Vre-
ček, praznovanje pa vsako 
leto poteka sredi junija, kar se 
ujema tudi z zaključkom šol-
skega leta in mladi so v to 
zelo vključeni. Navadno gre 
za druženje ob športu, glasbi 
in igrah. Navadno se srečuje-
mo na športnih igriščih, vča-
sih smo na rokometnem igri-
šču pri vrtcu Najdihojca po-
stavili tudi šotor. Kasneje 
smo na odbojkarskem igrišču 
naredili fitnes na prostem in 
ga dopolnili s plezalno steno 
in sedaj je tam prijeten koti-

ček za druženje. Veseli smo 
tudi, da so nam že dvakrat 
prenovili košarkarsko igrišče, 
enkrat tudi ob akciji, ko je bil 
sponzor BEKO. Tudi sedaj ob 
krajevnem prazniku vključu-
jemo šole in vrtce na svojem 
območju, saj tudi krajevni 
praznik praznujemo skupaj s 
KS Huje.«

V veliki krajevni skupnosti 
je navadno tudi veliko težav. 
Katere pri vas so največje?
»Večni problem krajevnih 
skupnosti na našem obmo-
čju je parkiranje. Ko je bila 
Planina zidana, je bila pro-
jektirana za 0,7 avtomobila 
na stanovanjsko enoto. Da-
nes sta v povprečju dva ali 
več, poleg tega je v bivšem 
samskem domu precej pod-
jetij, ki imajo avtomobilov 
še več. V minulih letih smo 
skušali v parkirišča spreme-
niti vse možne površine, pri 
čemer smo pazili, da bi 
ostalo čim več zelenih povr-
šin. Tako smo pridobili kar 
nekaj parkirnih mest. 
Hkrati so stanovalci ob 
Vrečkovi cesti odkupili ne-
kaj garaž, podobno skušajo 
reševati pomanjkanje parki-
rišč tudi drugje, kar pa je, 
glede na potrebe, še vedno 
premalo. Tudi v načrtu pre-
nove Planine je bilo ponuje-
nih več možnosti izgradnje 
garaž oziroma parkirnih 
mest, ko pa smo objavili an-
keto o ugotavljanju interesa 
za pridobitev garažnega bo-
ksa v podzemni garaži, pa 

je bil odziv zelo majhen. 
Ponudili smo več možnosti 
odkupa, vendar je bilo zani-
manja zelo malo. Ne po-
znam razloga, zakaj za ga-
raže ni zanimanja, mislim 
pa, da je vzrok, da so parki-
rišča zastonj in vsi želijo 
parkirati čim bliže vhodu v 
bloke. To sklepam tudi 
zato, ker imamo blizu nek-
danje trgovske šole urejeno 
in ograjeno parkirišče, 
kljub temu da je cena za na-
jem ugodna in da so vsa 
parkirišča oddana, večina 
raje pakira pred blokom, 
parkirišče pa je napol pra-
zno. Vseeno bomo anketo 
glede interesa za garažne 
bokse ponovili.«

Trenutno poteka izdelava 
projekta prenove Planine, 
kamor ste bili povabljeni 
tudi domačini.
»Moram reči, da je bilo za 
sodelovanje pri projektu kar 
veliko zanimanja. Dobivali 
smo se na delavnicah, kjer 
smo obravnavali različna 
področja, ki so problematič-
na in bi jih bilo treba reševa-
ti. Zelo delavni sta bili zlasti 
skupini, kjer so govorili o 
prometu, prav tako je bilo 
precej predlogov v naši sku-
pini, kjer smo se ukvarjali s 
problematiko varnosti. Pri 
tem smo sodelovali s slepi-
mi in slabovidnimi, ki so 
predlagali primerne označi-
tve. Pomembna se nam zdi 

tudi skrb za otroke, starejše 
in druge ranljive skupine, za 
katere smo predlagali različ-
ne ukrepe.«

Na Planini že več let opozar-
jate na obnovo stopnišča od 
Osnovne šole Staneta Ža-
garja do spodnje ceste. Pre-
nova se je začela, vendar še 
ni dokončana?
»Tam dnevno hodi res veli-
ko ljudi in leta smo prosili 
za popravilo res dotrajanega 
stopnišča. Prejšnjo pomlad 
se je prenova začela in nekje 
pri dveh tretjinah ustavila. 
Menda je zmanjkalo denar-
ja. Sedaj čakamo, da se sto-
pnice vendarle popravijo do 
konca.«

Velik problem je tudi sam-
ski dom, ki ni le sramota za 
naselje, ampak je tudi neva-
ren.
»Nekdanji samski dom je 
last Domplana in že več let 
opozarjamo, naj kaj storijo. 
Dobro, da so zazidali vsaj 
spodnja okna in vrata, saj 
so šipe letele vsepovsod. 
Postavili so table, da ob 
stavbi stojiš na lastno odgo-
vornost. Bolje bi bilo, da bi 
stavbo porušili in naredili 
vsaj parkirišča, ne pa da se 
leta in leta nič ne prema-
kne. Bil sem tam skupaj s 
predsednico KH Huje in 
povedali so mi, da čakajo 
spremembo namembnosti 
stavbe. To je bilo menda 
storjeno, vendar narejeno 
ni še nič.«

Največ težav je s parkiranjem
V Krajevni skupnosti Planina je malo samostojnih hiš, je pa veliko blokov, pred katerimi že nekaj časa zmanjkuje prostora za parkiranje.  
Kljub temu domačinov na Planini možnosti parkiranja v garažnih hišah skorajda ne zanimajo, saj vsi želijo parkirati tik pred vhodom.

Predsednik Krajevne skupnosti Planina Janez  
Kovačič / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Pri projektu prenove in oživi-
tve soseske Planina sodeluje 
pet oddelkov kranjske občin-
ske uprave, štiri krajevne sku-
pnosti, sedem nevladnih orga-
nizacij, vanj pa se je vključila 
tudi skupina prebivalcev sose-
ske Planina. Ti so se prvič se-
stali 11. februarja, sredi tega 
meseca pa so v prostorih nek-
danje trgovske šole na Hujah 
predstavili konkretne rezulta-
te delovnih skupin stanoval-
cev Planine. Ti so namreč 
skupaj z arhitekti, urbanisti in 
drugimi strokovnjaki s podro-
čja sociale, ekonomije in pro-
stora na delavnicah podali 
smernice za prenovo soseske. 
Skupina, ki se je ukvarjala z 
vprašanjem prometa, je opo-
zarjala zlasti na pomanjkanje 
parkirišč pa tudi na obreme-
njenost posameznih odsekov 
cest. Predlagali so gradnjo ali 
nadgradnjo že obstoječih par-

kirnih hiš ter omejitev težke-
ga motornega prometa ter na 
določenih cestah in ulicah 
vzpostavitev enosmernega 
prometa. Sedaj ugotavljajo, 
koliko prebivalcev soseske bi 
bilo pripravljenih prispevati h 
gradni podzemnih ali nadze-
mnih garaž.
Skupina, ki se je poimenovala 
Zeleni Planinci, se je ukvar-
jala z vprašanjem ureditve 
vrtov in zelenic, predlagajo 
pa vzpostavitev urbanih vr-
tov, zasaditve dreves, postavi-
tev pitnikov za vodo in košev 
ter vzpostavitev povezovalne 
poti med vsemi tremi Plani-
nami. Odločili so se, da na 
Planini II, ki predstavlja geo-
metrično središče soseske, 
organizirajo delavnice uredi-
tve posameznih zelenic ozi-
roma javnih površin.
Ena od skupin se je ukvarjala 
z gradnjo in postavitvijo urba-
ne opreme, predlagajo pa eno-
tno obnovo igral, klopi, pod-

hodov, bolj urejeno zbiranje 
komunalnih odpadkov, uredi-
tev črnih gradenj med bloki in 
ureditev nekdanjega samske-
ga doma. Odločili so se, da 
bodo izdelali načrt o enotni 
urbani opremi, ki bi bila pri-
merna za celotno sosesko, s 
predlogi za izvedbo načrta.
Skupina, ki se je ukvarjala s 
športom, rekreacijo in druže-
njem, je predlagala vzpostavi-
tev Mladinskega centra in 
Centra za urbane športe, 
vzpostavitev Centra dnevnih 
aktivnosti za starejše in orga-
nizacijo javnih prireditev za 
vse generacije. Odločili so se 
tudi, da bodo na zunanjih po-
vršinah bivše trgovske šole 
organizirali javni družabni 
dogodek z namenom promo-
cije urbanih športov in med-
generacijskega povezovanja.
Na nezadostno varnost v gara-
žah in cestnem prometu ter 
na pomanjkljivo prometno 
varnosti ranljivih skupin, kot 

so otroci, starejši, slepi in sla-
bovidni, je opozarjala skupina 
za varnost, ki predlaga odpra-
vo ali primerno označitev ovir 
za slepe in slabovidne, name-
stitev varnostnih kamer v ga-
ražah, namestitev fizičnih 
ovir za umiritev motorizirane-
ga prometa na določenih uli-
cah in cestah. Odločili so se, 

da na področju soseske uredi-
jo oziroma primerno označijo 
enega izmed prehodov za pe-
šce, ki bo prilagojen slepim in 
slabovidnim.
Delovna je bila tudi skupina, 
ki se je ukvarjala z vpraša-
njem otroških igrišč in pre-
dlagala ureditev in dopolnitev 
obstoječih igrišč in igral ter 

gradnjo novih igrišč na Plani-
ni I in III. Odločili so se tudi, 
da bodo organizirali dogodek 
za predšolske otroke in šolar-
je v prvi triadi osnovne šole.
»Občine, vključno s kranjsko, 
nimamo denarja za investici-
je. Odvisni smo od državnega 
proračuna, država nima de-
narja in edina možnost so 
evropska sredstva. Žal trenu-
tno ne vemo, kdaj bodo ta 
sredstva na voljo. Čakamo na 
javne razpise. Ko bodo znani, 
bomo lahko ocenili, koliko de-
narja bo na razpolago in kdaj. 
Kljub temu so naši načrti, pri 
pripravi katerih ste nam po-
magali, zelo pomembni, saj 
so predpogoj, da bomo za 
evropska sredstva sploh lahko 
kandidirali,« je na marče-
vskem srečanju s krajani Pla-
nine poudaril župan Boštjan 
Trilar in se jim zahvalil, da so 
s svojimi predlogi pomagali 
pri načrtovani prenovi in oži-
vitvi soseske.

Načrti za prenovo in oživitev Planine
V soseski Planina že nekaj časa ugotavljajo, da se težave v naselju s kar šestnajst tisoč prebivalci kopičijo, zato si želijo fizične in socialne prenove.

Župan Boštjan Trilar je sodelujočim v delavnicah izročil 
simbolična priznanja. / Foto: Primož Pičulin



Igor Kavčič

So bili zadnji dnevi pred 
svečanim odprtjem festivala 
v nedeljo, če upoštevate svo-
je dolgoletne izkušnje pri 
organizaciji Tedna sloven-
ske drame, kaj bolj ¹ drama-
tični“ kot v prejšnjih letih?
¹ Zadnji dnevi so vedno dra-
matični. Še dobro, da uspe-
mo te dobesedno travmatič-
ne dneve pred začetkom fes-
tivala kolikor toliko pozabiti, 
drugače ne vem, kako bi se 
vsako leto znova lotili prip-
rav. Je bilo pa letos toliko bolj 
naporno, ker je v začetku leta 
padlo vse na kup – poleg 
poročil za lansko leto, ki so 
zaradi naraščanja birokracije 
vse bolj obsežna, in priprav 
na festival je v to obdobje 
padla še uskladitev programa 
za letošnje leto glede na odlo-
čbo ministrstva, prejšnji 
teden pa je bilo treba za obči-

no pripraviti še plan dela za 
leti 2017 in 2018. Včasih 
dopoldne dobesedno nisem 
vedela, česa se najprej lotiti.“ 

Kaj je tisto, kar vam v gleda-
lišču v zadnjem mesecu 
pred začetkom festivala ob 
že povedanem dela največ 
skrbi? 
¹ Ob tem, kar sem delno že 
odgovorila v prejšnjem vpra-
šanju, so seveda vsako leto 

velike skrbi glede financ, če 
nam bo uspelo vse »stlačiti« 
v dane finančne okvire. 
Potem so tu skrbi glede 
predstav iz tujine – treba je 
namreč vedeti, da za vse 
predstave bolj ali manj nare-
dimo scenografijo v naši 
hiši na podlagi poslanih 
načrtov, pa skrb, da bodo vsi 
promocijski materiali pravo-
časno pripravljeni, ali bodo 
urejeni vsi podnapisi za 
predstave iz tujine ...“

Omenili ste skrb glede festi-
valskega proračuna. Vsako 
leto se tako rekoč do zadnje-
ga ubadate z nejasnim 
financiranjem. Je finančna 
slika zdaj, ko je festival že 
odprl svoja vrata, dokončno 
izostrena?
¹ Ja, letos je. Obenem pa 
sem tudi žalostna in v skr-
beh. V primerjavi z lanskim 
letom je financiranje s stra-

ni ministrstva ostalo na isti 
ravni, s strani občine so 
sredstva za malenkost inde-
ksirana, s strani sponzorjev 
smo skoraj na isti ravni. 
Žalostno je vse skupaj. Vsi 
pričakujejo iz leta v leto 
enak ali celo še razširjen 
program, name letijo take in 
drugače želje in ko rečem 
ne, ne gre, ne zmoremo, 
kdo tudi ne razume. In ne 
gre samo za finance, gre 

tudi za kadrovsko stisko. Da 
lahko izpeljemo tako bogat 
program, moramo najemati 
številne zunanje sodelavce, 
kar seveda stane, sredstva pa 
ostajajo na isti ravni ¼ , da o 
višjih drugih stroških raje 
niti ne govorim. Lansko leto 
smo v festival vložili več kot 
10.000 evrov lastnih sred-
stev, letos pa to ne bo mogo-
če, saj drugače ne bomo 
izpeljali svojega osnovnega 
programa. Začaran krog, ki 
človeka spravlja v obup.“

Zadovoljstvo pa vzbuja leto-
šnji program festivala. Sele-
ktor Gregor Butala je svoje 
delo opravil konec januarja, 
ko ste nas seznanili s pred-
stavami tekmovalnega in 
spremljevalnega programa. 
Selektor je pri svojem delu 
seveda suveren, pa vendar, 
bi radi videli še kakšno pred-
stavo, ki je letos ne bo?

¹ Ja, zadovoljstvo daje edino 
tisto, čemur je festival 
namenjen, to je pregledu 
tistega najboljšega, kar je 
nastalo na osnovni sloven-
ske dramatike, njeni promo-
ciji in spodbujanju dramske 
pisave. Seveda bi si jaz ose-
bno želela na letošnjem fes-
tivalu videti še kakšno pred-
stavo, tudi iz našega reperto-
arja, a selektor je suveren in 
v njegovo delo se ne vtika-

mo. Izbor predstav je vedno 
subjektivna zadeva in stvar 
osebnega zornega kota.“

Po nekaj letih bo letos spet 
bogatejši mednarodni pro-
gram – kar je dokaz, da se 
naši dramatiki s svojimi 
dramskimi besedili tudi v tuji-
ni ¹ dobro prijemljejo“. V kak-
šni meri gre to pripisati same-
mu Tednu slovenske drame, 
ki si zadnjih deset let in več še 
posebej prizadeva za promo-
cijo slovenske dramatike?
¹ Na promociji slovenske 
dramatike v zadnjih letih 
veliko delamo, bi se pa dalo 
na tem področju še veliko 
narediti, če bi imeli osebo, 
ki bi se lahko ukvarjala 
samo s tem. To je celoletna 
zaposlitev. Nihče ne bo sam 
prišel k nam, mi moramo s 
teksti iti v tujino. Največ pri 
tem naredijo osebni stiki, za 
to pa je vedno manj časa, saj 
ga gre vedno več za ukvarja-
nje s papirno birokracijo. 
Očitno so papirji postali v 
naši državi najbolj pomem-
bna stvar. Želela bi si, da bi 
država prepoznala pomen 
slovenske dramatike ne 
samo za obstoj slovenskega 
naroda, ampak tudi kot 
pomemben element sloven-
ske prepoznavnosti in ne 
nazadnje kot »izvozni arti-
kel«, in temu namenila 
ustrezno pozornost.“

Svoj čas je veljalo, da z Gru-
movo nagrado ovenčano 
besedilo v naslednji sezoni 
uprizori Prešernovo gledali-
šče, zdaj so najboljša besedi-
la običajno že predhodno 
¹ razprodana“...
¹ Ne bi rekla, da so vsa bese-
dila že predhodno razproda-
na, to se je zgodilo lansko 
leto, ker je Simona Semenič 
svojo dramo napisala po 
naročilu. Je pa naša prednost 
v tem, da smo organizatorji 
festivala in smo med prvimi, 
ki pridemo v stik z besedili. 
Ker pa sezone planiramo 
dve, tri leta vnaprej in smo 
gledališče s številčno maj-
hnim ansamblom, je težko 
nagrajeno besedilo uvrstiti 
na repertoar takoj naslednje 
leto. In seveda, se zgodi, da 
si katero od besedil želimo 
rezervirati zase, a če je inte-
res tudi v katerem od večjih 
gledališč, kjer je umestitev 
besedila na repertoar v nas-
lednjem letu lažje izvedljiva, 
potem je normalno, da pride 

do tega. Jaz sama ne vidim 
problema v tem.“

Je slovenska dramatika lah-
ko tudi profitno blago? 
¹ Je, zelo. Poglejte Irsko in 
njihovo dramatiko. Ampak 
tam se država malo drugače 
obnaša do dramatikov – tako 
z davčno politiko kot tudi 
glede promocije. Treba je 
vedeti, da pri nas dramatik 
ne more preživeti samo od 
pisanja. Vsaj mislim, da ne.“

Obisk na Tednu slovenske 
drame je bil v preteklih letih 
dober. Kako je letos? So 
predstave razprodane?
¹ Kranjčani imajo radi dobre 
predstave in na to smo zelo 
ponosni. Mislim, da je del-
no to zasluga tudi našega 
gledališča in naših predstav. 
Še pred začetkom letošnjega 
festivala so nekatere pred-
stave že razprodane. To člo-
veka v teh časih izjemno 
razveseli.“

Letošnji festival ste začeli z 
domačo premiero, krstno 
izvedbo Butnskale. Kot bi 
želeli tistim, ki odločajo v tej 
naši državi, namigniti, da 
naj si že enkrat poiščejo pra-
vo skalo, ki jim bo odprla 
glave – ne fizično, v prispo-
dobi, seveda ...
¹ Je k vašemu vprašanju ozi-
roma ugotovitvi sploh še kaj 
dodati?“ 

Če se ozrete na pretekla leta, 
kaj je tisto, na kar ste najbolj 
ponosni, ko razmišljate o 
preteklih izvedbah Tedna 
slovenske drame? Je to pro-
mocija avtorjev, dober obisk 
predstav ¼ ? 
¹ Na vse, kar ste našteli. In 
na nov rod mladih dramati-
kov, ki je zrasel tudi preko 
delavnic dramskega pisanja, 
kjer so se kot mentorji zvrs-
tili tako domači kot tuji 
vrhunski dramatiki. In na 
to, da smo postali tudi izven 
Slovenije prepoznaven festi-
val, ki ga vsako leto obišče 
vedno več gostov iz tujine. 
In na to, da se povezujemo s 
sorodnimi festivali nacio-
nalnih dramatik, pa na to, 
da kljub finančno in moral-
no težkim časom vztrajamo 
v tem, kar počnemo. In na 
koncu, a ne nazadnje, pono-
sna sem na sodelavce, s 
katerimi smo do sedaj izpe-
ljali tudi tisto, kar se je vča-
sih zdelo nemogoče.“

V nedeljo smo s krstno izvedbo Butnskale pospremili začetek letošnjega že 46. tedna slovenske drame. Ta bo v 
dvakratnem obsegu, kot je že nekajletna stalnica, trajal vse do 9. aprila, ko bodo na sklepni slovesnosti podelili 
festivalske nagrade najboljšim slovenskim dramatikom in uprizoritvam slovenskih besedil v preteklem letu. 
Kako zahteven projekt je organizacija takega festivala in kako pomemben je ta za slovensko kulturo, sva se 
pogovarjala z direktorico Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček.

Ponosna sem  
na kranjsko publiko
Mirjam Drnovšček, direktorica Prešernovega gledališča

Mirjam Drnovšček je tudi letos vodila odlično ekipo sodelavcev za pripravo Tedna 
slovenske drame. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Grumova nagrada za izvirno 
novonastalo slovensko 
dramsko besedilo se podel-
juje od leta 1979, ko je 
nagrado kot prvi prejel Dane 
Zajc za dramsko besedilo 
Voranc. Nagrada se je pode-
ljevala neprekinjeno vsa 
leta, razen leta 1997, ko ni 
bila podeljena. Štirikrat sta 
si jo razdelila dva nagrajen-
ca, enkrat celo trije. Najbolj 
pogosti nagrajenci v zgodo-
vini Grumovih nagrad so: 

Matjaž Zupančič (1998, 
2001, 2003, 2006, 2011) 
Drago Jančar (1982, 1985, 
1989, 1995), Ivo Svetina 
(1987, 1992, 1996, 2010).
Kot so zapisali v letošnji žiri-
ji, se je število besedil, ki so 
v preteklih letih prispela na 
natečaj, najpogosteje gibalo 
med 30 in 50. Letošnji nate-
čaj je v tem pogledu feno-
men, saj je sodelovalo naj-
več besedil v zgodovini 
podeljevanja te nagrade, to 
je kar 82. Žirija je vsa pris-
pela besedila prebrala in 
upoštevala, prav tako je pri 
izboru upoštevala tudi lan-
ske nominirance. V nadalje-
vanju predstavljamo obraz-
ložitve strokovne žirije za 
pet letos nominiranih dram-
skih besedil petih avtorjev.

Žanina Mirčevska: 
Rojstvo tirana iz glave 
črva
Dramsko besedilo se nasla-
nja na urbano legendo in 
zgodovinski lik krvave grofi-
ce Erzsébet Báthory, plem-
kinje in serijske morilke s 
preloma 15. v 16. stoletje. 
Dogajanje je postavljeno v 
nemiren in politično turbu-
lenten čas, intimna zgodba 
pa se razpleta v kleti trdnja-
ve, v kateri je bilo umorjenih 
več sto deklet. Tam se več 
kot po naključju znajde 
dekla, saj si želi službe pri 
gospe, ki jo obožuje zavoljo 
njene lepote, moči in bogas-
tva in ki jo tako obsede, da je 
zanjo pripravljena narediti 
popolnoma vse. Med likoma 
gospodarice in dekle se 

vzpostavi še lik grofičine sta-
re služabnice Ilone Jo in to 
je pravzaprav trikotnik 
komornega dramskega 
besedila, katerega temeljna 
kvaliteta so v prvi vrsti 
natančno izrisani ženski 
liki. Medtem ko se stopnjuje 
teža dejanj in odločitev vsa-
ke od žensk, avtor ponekod 
stopa po rahli meji preizku-
šanja naše tolerance do nasi-
lja vseh vrst, ki postane, 
podobno kot je to znal ustva-
riti Genet, ritual nasilnih 
sekvenc in nadgrajujočih se 

preobratov, skozi katere lik 
dekle počasi prerašča nedol-
žni idealizem in dokončno 
postaja nekdo drug in nekaj 
drugega. Besedilo ponuja 
številne aktualne momente 
in se na decentno političen 
način spoprijema s temelj-
nimi in univerzalnimi eksi-
stencialnimi dilemami 
sodobnega človeštva. Teme 
se sprva izrisujejo izrazito 
previdno in urejeno, a pos-
topoma prevzemajo in pre-
žamejo torzo celotnega 
besedila, ki ga v bistrem 
dramskem ritmu vodijo do 
pričakovanega konca. 

Vinko Möderndorfer:  
Psi lajajo
Groteskna igra o večnih 
mehanizmih oblasti se že 
na samem začetku sklicuje 
po eni strani na Jarryjevega 
Kralja Ubuja, po drugi pa na 
legendo o kralju Matjažu. 
Ta, na pol irealni svet zelo 
natančno pokaže naravo 
današnjega sveta, v katerem 
se na videz vse venomer 
spreminja, v resnici pa osta-
ja vedno enako. Kot pravi 
znani pregovor, pri katerem 
si je avtor izposodil naslov: 
»Psi lajajo, karavana pa gre 
naprej.« Vojvoda svojo nače-
to in izstradano državo rešu-
je z iskanjem grešnega koz-
la, menjavami ministrov 
itd., ki pa v resnici ne spre-
menijo ničesar. V tej nemo-
goči situaciji se kaže kot edi-
na možnost rešitve razmiš-
ljujoči človek, nekdanji pes-
nik, ki pa mu že dolga leta 
ne tiskajo pesmi, saj so knji-

ge prepovedane. Še več, po 
vseh teh letih mu ljudje ne 
bi več verjeli, tudi če bi zas-
tavil svojo besedo. Na teh 
razmerjih pa avtor zgradi 
prepričljivo in napeto doga-
janje, ki skuša v prvi vrsti 
pojasniti, zakaj smo padli v 
to stanje radikalne apatije, v 
kateri smo žrtve številnih 
družbenih fantazem. Je to 
morda hedonizem in obse-
denost z lepoto Lepe hčere, 
intelektualni snobizem 
Grde hčere ali oportunizem 
ministrov in Prisluškovalca 
in Prisluškovalčevega sina?

Gašper Tič: Trio
Trio je dramsko besedilo, ki 
je že v svojem podnaslovu 
označeno kot predloga za 
koncertno dramo oziroma 
kabaretno predstavo, v kateri 
nastopajo trije zelo natančno 
izrisani ženski liki, ki jih sicer 
avtor na začetku dodeli moš-
kim igralcem, ampak skozi 
komedijo, napisano v dveh 
dialektih in verzu, je jasno, da 
bi lahko delovala tudi z žen-
skimi igralkami. Komedija 
na duhovit način prikaže tri 
sestre na koncertu, skozi 
katerega izvemo njihove živ-
ljenjske zgodbe, in v dialogih 
spretno prikaže njihove zna-
čaje in medsebojne odnose. 
Kljub enostavni zgradbi avtor 
odlično vodi dramaturško 
strukturo in ustvari zaplet, to 
je čakanje na pošto oziroma 
testament. Prav to je razlog 
za medsebojne napetosti in 
verbalna obračunavanja, ki 
zvesto sledijo karakterizaciji 
in govoru posameznih dram-
skih oseb, te pa morajo hkrati 
ustvarjati vtis nastopajočih na 
koncertu, in tako spretno pre-
hajajo med zasebnostjo in 
javnim, predvsem z glasbeni-
mi vložki, ki so priredbe zna-
nih skladb 50. let 20. stoletja 
in tekstovno vpete v samo 
zgodbo.
Kabaretne predstave so zad-
nja leta vedno bolj zaželene 
med ljudmi, a so nekako 
rezervirane za komercialna 

gledališča, v stroki pa že sko-
raj označene za nekulturo, 
čeprav sta bili komedija in 
glasba že od nekdaj del gle-
dališča. Ob poplavi tako 
imenovanih postdramskih 
tekstov je to duhovito bese-
dilo v verzih prava osvežitev. 

Rok Vilčnik:  
Ljudski demokratični 
cirkus Sakešvili 
Ljudski demokratični cirkus 
Sakešvili nadaljuje žlahtno 
tradicijo slovenske drame 
absurda v njeni ludistični 
varianti, ki jo poznamo že 
pri Milanu Jesihu, Emilu 
Filipčiču in Dušanu Jovano-
viću. Gre za izredno iskriv 
in duhovit tekst, ki se nene-
hno poigrava z bralčevo/gle-
dalčevo recepcijo in preobra-
ča situacijo, ki jo ustvarjajo 
štiri dramske osebe, katerih 
identiteta se nenehno spre-
minja. Vendar pa pri celoti 
ne gre zgolj za burko, ki bi 
gradila zgolj na situacijski 
komiki, ampak za luciden 
prikaz družbe in njenih 
oblastnih razmerij. Že sam 
začetek spominja na našo 

polpreteklo zgodovino s pra-
vkar umrlim diktatorjem ali 
pa številnimi sodobnimi pri-
meri na področju nekdanje 
Sovjetske zveze, v Severni 
Koreji ipd. Ta resnobnost in 
enotnost družbe, ki jo sesta-
vljajo sami brezbarvni sake-
šviliji, pa nenehno poka po 
vseh šivih, za kar skrbijo 
zmešani rekviziter, Sterme-
cki ... Svet skuša oblast oz. 
razni ljubljeni vodje urediti 
po jasnih in striktnih pravi-
lih, a življenje je vedno bolj 
kompleksno in izbere števil-
ne druge poti. In ravno v 
tem je njegova lepota, kar 
odlično prikaže tudi Ljudski 
demokratični cirkus Sake-
švili.

Matjaž Zupančič: Prehod
Dramsko besedilo Prehod 
bralca in medias res sooči s 
paničnim dogajanjem nedo-
ločljivega postapokaliptične-
ga prostora, kjer so pred zid 
postavljeni kar najrazličnejši 
liki, očitni predstavniki kapi-
talistične družbe 21. stoletja. 
V brezizhodni situaciji se 
krešejo vsa nasprotovanja, 
paranoje, intimne frustracije 
in glasne izjave, s katerimi 

smo obkroženi v javnem 
govoru na prav vsakem kora-
ku. V skladu z dramsko zas-
novo je tako rekoč nemogoče 
določiti dogajalni prostor 
(ker morda sploh ni pomem-
ben), tudi prava identiteta 
nastopajočih likov ni znana, 
a jih prepoznamo kot figure 
iz neke sodobne variante 
dantejevskih vic, ko morajo 
nastopiti v igri za življenje in 
smrt. Nemogoče vzdušje, ki 
ga ustvarjajo osebki, ujeti 
med ogenj in zid, prekinja 
lik režiserja, ki s svojimi 
intervencijami v dogajanje, 
besedilo (in dogodke v njem) 
postavlja v nekakšen parado-
ksalen hibrid med utopično 
stvarnostjo in iluzijo gledali-
škega dogodka. Liki so spret-
no izpeljani, prav grozljivo 
sodobni, a v skladu z normo 
zabavne industrije na pol 
poti med grotesknimi skica-
mi in igralci, da se v tem 
kontekstu še bolj izrazito 
razvije kritika družbe, siste-
ma in nemoč sprejeti altrui-
stično odločitev. Besedilo 
Prehod je sodobno, angaži-
rano in vešče izpisano bese-
dilo, ki mnenja o svetu in 
družbi izraža v dobro izvede-
ni metafori.

Prešernovo gledališče Kranj je tudi letos v sklopu Tedna slovenske drame razpisalo natečaj za nagrado Slavka Gruma.  
Nanj je prispelo rekordno število, kar 82 besedil. Nagrada bo podeljena na sklepni slovesnosti Tedna slovenske drame 9. aprila.

Nominiranci za  
Grumovo nagrado 2016

Pet nominiranih avtorjev se bo s svojimi besedili potegovalo za letošnjo Grumovo 
nagrado, ki v nagrajenčevo vitrino med drugim prinaša tudi skulpturo s stiliziranim 
peresom v granitni kocki. / Foto: Matic Zorman
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Zanimivosti

Kranjske novice, torek, 29. marca 2016

Mateja Rant

V prvi tretjini marca se je 
iztekel rok za vpis otrok v 
vrtec za prihodnje šolsko 
leto. Koliko vlog ste prejeli?
»Prejeli smo 549 vlog, od 
tega jih je bilo iz Mestne 
občine Kranj 325 za prvo in 
140 za drugo starostno 
obdobje, torej skupaj za 465 
otrok iz kranjske občine in 
84 iz drugih občin.«

Koliko novincev boste lahko 
sprejeli?
»Po glede na želje staršev 
opravljeni prerazporeditvi 
otrok, ki že obiskujejo vrtce, 
v druge želene enote smo 
razpisali 415 prostih mest v 
enotah Kranjskih vrtcev. 
Želimo si zapolniti vsa pro-
sta mesta, kar bo možno le, 
če je vpisanih zadostno šte-
vilo otrok v posamezne eno-
te in starostne skupine, kjer 
so prosta mesta.«
 
Koliko otrok bo ostalo na 
čakalnem seznamu?
»Ta čas še ne moremo vede-
ti, ker poteka ponoven pre-
gled vseh vlog, nato bomo 
otroke glede na izbiro star-
šev razporedili na prosta 
mesta v oddelke in enote. 
Potem bomo šele videli, 
koliko smo bili uspešni pri 
vključevanju otrok.«

Novih enot letos ne boste 
odpirali?
»Do konca avgusta naj bi 
bila končana adaptacija eno-
te Čirče, kjer bomo pridobili 
en oddelek za prvo starostno 
obdobje.« 

Kot je razvidno iz zapisnika 
z zadnjega sestanka central-
nega sveta staršev, je bilo 
veliko pripomb na račun 
prehrane v Kranjskih vrtcih, 
zato ste ustanovili tudi sku-
pino za prehrano. Katere so 
njene glavne naloge?
»Ravnatelj ima možnost, da 
ustanovi skupino za prehra-
no z namenom, da omogoči 
sodelovanje staršev pri obli-
kovanju prehrane v vrtcih, 
medsebojno komunikacijo in 
spodbujanje sprememb za 
izboljšanje prehrane za zdra-
vje otrok. Prvo srečanje smo 
že imeli in sprejeti so bili 
nekateri sklepi, in sicer da se 
v jedilnike vključuje hrana s 
čim manj oziroma brez kon-
zervansov ter da bodo pred-
stavniki staršev v skupini 
sodelovali pri naboru živil, s 
katerimi bi zamenjali živila, 
ki skladno z veljavnimi smer-
nicami za vrtčevske otroke 
niso priporočljiva.«

Koliko konkretnih pobud 
glede izboljšanja prehrane v 
vrtcih ste doslej prejeli s 
strani staršev iz skupine in 
za kakšne pobude je šlo?
»Glavna pobuda se je nana-
šala prav na zamenjavo živil, 
ki niso priporočljiva v pre-
hrani vrtčevskih otrok, ter 
zmanjšanje količine sladkor-
ja, bele moke in soli v jedeh.« 

Katera živila z vrtčevskega 
jedilnika po njihovem vse-
bujejo preveč konzervan-
sov?
»Večkrat so izpostavili indu-
strijsko pridelane krompir-
jeve svaljke, za katere želijo, 
da jih zamenjamo z domači-
mi proizvodi. Želijo namreč, 
da živila s konzervansi pov-
sem izločimo iz jedilnikov.«
  
Koliko takih živil se torej 
znajde na jedilniku vrtcev in 
kako pogosto je to?
»Ta živila se pojavljajo samo 
občasno. V Kranjskih vrtcih 
imamo problem, da je težko 
dobiti dobavitelja, ki bi imel 
ročno izdelane svaljke za 
dva tisoč obrokov, kolikor 
jih pripravljata dve centralni 
kuhinji. V razpis so bili uvr-
ščeni tudi gotovi izdelki, ki 
jih uporabljamo v redkih 
primerih, kadar je zaradi 
bolezni v kuhinjah odsotne-
ga preveč kadra.«

Kljub temu v skupini za pre-
hrano trdijo, da naj bi bila 
med živili, ki so na jedilniku 
otrok, tudi živila s konzervan-
si, ki jih po zakonodaji sploh 
ne bi smeli ponujati otrokom? 
»Otrokom ponujamo le 
izdelke, ki jih dovoljujejo 
Smernice zdravega prehra-
njevanja v vzgojno-izobraže-
valnih ustanovah.«

Očitajo vam tudi, da je cena 
prehrane celo za tretjino 
višja v primerjavi z nekim 
drugim velikim vrtcem, ki 
so ga navedli kot primer 
dobre prakse z bolj kakovo-
stno in zdravo prehrano, 
čeprav imate zaradi velikosti 
nekaterih naročil najboljše 
pogajalsko izhodišče za pri-
dobitev nižjih cen živil.
»Cena surovih živil v Kranj-
skih vrtcih je primerjalno z 
ostalimi vrtci na območju 
Slovenije na sredini. S potr-
ditvijo spremembe ekonom-
ske cene za dnevne progra-
me s 1. januarjem letos se je 
cena znižala iz 2,01 evra na 
1,95 evra na dan na otroka, 
torej za tri odstotke, kar je 
ob povečanem vnosu živil 
višje kakovosti, ekoloških 
živil in lokalnih živil posle-
dica izvedenega javnega 
naročila in pridobitve nižjih 
cen artiklov. Cena surovih 
živil, ki znaša 1,95 evra na 
dan na otroka, je druga naj-
nižja cena na območju 
gorenjskih vrtcev. Izračun 
cene živil na otroka na dan 
ni pogojen zgolj z naborom 
in ceno posameznih živil, 
temveč je v veliki meri odvi-
sen od števila dnevnih obro-
kov, pestrosti jedilnikov ter 
pogostosti vključevanja živil 
višje kakovosti, ekoloških 
živil in lokalnih živil v dnev-
ne jedilnike.«

Kako vidite nadaljnje sode-
lovanje s skupino za prehra-
no?
»Po sprejetem poslovniku 
delovanja skupine naj bi se 
sestajali trikrat letno. Skupi-
na za prehrano bo dajala 
mnenja in predloge na orga-
nizacijo prehrane v Kranj-
skih vrtcih ter obravnavala 

pripombe in predloge zapo-
slenih in staršev. Vsaj enkrat 
med šolskim letom bo pre-
verjala stopnjo zadovoljstva 
zaposlenih in staršev s pre-
hrano v zavodu ter z izvaja-
njem dejavnosti, s katerimi 
zavod spodbuja uživanje 
raznovrstne hrane, vnašanje 
novosti v jedilnike in spod-
bujanje kulture prehranje-
vanja. Opravljala bo še neka-
tere druge dogovorjene 
naloge.«

Na podlagi česa pripravljate 
jedilnike, kaj upoštevate pri 
njihovi sestavi?
»Pri sestavi jedilnikov upo-
števamo potreben delež 
hranilnih vrednosti glede 
na posamezni obrok in 
celotni dan, količinske nor-
mative, načelo sezonske 
hrane, lastno pripravo jedi 
in s tem čim manj indus-
trijsko pripravljenih ter 
uporabo zdravih postopkov 
načina priprave, kot je 
dušenje, kuhanje, peka ... 
Ob pripravi jedilnikov se 
upošteva tudi razpoložljiva 
oprema, transport in število 
kuhinjskega osebja.«
  
Kako pa je otrokom všeč 
hrana, ki jim jo ponudite v 
vrtcu?
»Ugotavljamo, da otroci 
nimajo dobrih prehranskih 
navad; hrana, ki jo imajo 
radi, ni preveč raznolika. To 
se najbolj opazi, ko jim 
ponudimo kakšne novosti 
ali stare slovenske jedi, česar 
nimajo prav radi. Zato je 
potrebno postopno uvajanje 
novih jedi in veliko spodbud 
s strani strokovnih delavcev, 
da otroke motivirajo, da tudi 
to poskusijo oziroma poje-
do.«

Najbolj jih motijo 
konzervansi v hrani
Na podlagi številnih pripomb staršev glede prehrane v Kranjskih vrtcih, ki so jih izrazili na svetu 
staršev, je ravnateljica Irena Pavc pred časom ustanovila skupino za prehrano, s čimer je želela 
omogočiti sodelovanje staršev pri izboljšanju vrtčevske prehrane. Z ravnateljico smo se pogovarjali 
tudi o razpisu za vpis otrok v prihodnjem šolskem letu.

Irena Pavc / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna v Kranju, ki sicer velja 
za športno usmerjeno šolo, 
se v zadnjih letih zavedajo 
dejstva, da nas tudi umet-
nost bogati in navdihuje ter 
širi obzorja. Šola se v zad-
njem času tako vse bolj uve-
ljavlja tudi na likovnem 
področju. 
»Na šoli se zavedamo, da je 
za dijake pomembno tako 
sprejemanje likovnih umet-
nin kot tudi likovno ustvar-
janje. S tem se ne srečujejo 
le pri pouku likovne umet-
nosti, ampak za dijake orga-
niziramo likovne delavnice 
z uveljavljenimi ustvarjalci. 
Ti jim predstavijo svoje delo, 
poleg tega pa jih na svoj 
način vpeljejo v ustvarjalni 
proces in jih poskušajo 
usmerjati k likovnemu raz-
mišljanju,« pravi profesori-
ca likovne umetnosti Irena 
Koncut Marolt.
Tako so v preteklih letih 
sodelovali s številnimi avtor-
ji. Z akademsko kiparko 
Dragico Čadež Lapajne so 
razmišljali o podobi človeš-
kega telesa, volumnu in pro-
porcih. Nastale so zanimive 
male plastike iz žgane gline, 
ki so jih deloma dopolnili 
tudi z barvo. O tem, kako v 
zgodbi združiti besedo in 
podobo, so razmišljali s stri-
parjem Zoranom Smiljani-
čem, v glini pa oblikovali z 
lončarko Barbo Štembergar 
Zupan. Svoje videnje Pre-
šerna so oblikovali ob aka-
demskem slikarju Zmagu 
Puharju. V zadnjem času pa 

so še posebej navdušeni nad 
sodelovanjem z akadem-
skim slikarjem Klavdijem 
Tutto, ki mu je uspelo dijake 
motivirati tudi za večje pro-
jekte. V Prešernovi galeriji v 
Kranju so pripravili razstavo 
z naslovom Spoznaj sodob-
no umetnost, na kateri so 
predstavili dela, ki so nastala 
na likovni delavnici, v okvi-
ru katere so dijaki skušali 
predstaviti svoje videnje 
sodobne umetnosti. Pod 
Tuttovim vodstvom so nas-
tali zanimivi objekti, iz kate-
rih se zrcali njihov pogled 
na moderne likovne smeri 
20. stoletja.
Kot tudi pravi Irena Koncut 
Marolt, je za dijake pomem-
bno vsakodnevno srečevanje 
z umetnostjo tudi izven 
muzejev in galerij. Zato se ji 
zdi pomembno, da se dijaki 
srečujejo z likovnimi origi-
nali v vsakodnevnem okolju, 
v šoli, kjer so stalno razstav-
ljena likovna dela njihovih 
sošolcev, še posebno pa so 
ponosni na lani pridobljeno 
stalno likovno zbirko Likov-
nega društva Kranj. Ob tem 
pa na šoli deluje tudi galeri-
ja, kjer razstavljajo tako dija-
ki kot uveljavljeni umetniki. 
Dijaki se s svojimi deli radi 
predstavijo tudi izven šol-
skih zidov. V zadnjem času 
šola sodeluje tudi s Finanč-
nim uradom Kranj, v pros-
torih katerega gostujejo s 
svojimi razstavami. Trenut-
no pa dijaki, skupaj s slikar-
jem Klavdijem Tutto, že 
snujejo nov projekt, skulp-
turo, ki jo bodo razstavili v 
maju.

Dijaki so tudi 
ustvarjalni
Gimnazija Franceta Prešerna se v zadnjem času 
vse bolj uveljavlja tudi na likovnem področju. 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna spodbujajo tudi 
ustvarjalnost.

V četrtek, 21 aprila, PBS center športne odličnosti pripravlja 
javno tribuno, ki bo v prostorih Mestne knjižnice Kranj pote-
kala med 17. in 20. uro. Tema javne tribune je Debelost in 
negibanje – tiha ubijalca digitalne družbe. Dogodek bo brez-
plačen in je namenjen široki populaciji, zlasti tistim, ki so 
nagnjeni k debelosti, imajo tovrstno težavo v družini, čutijo 
utrujenost, izčrpanost in nezadovoljstvo sami s sabo. Teme 
ne bi smeli zanemarjati, saj predstavlja težavo že pri otrocih 
v razvoju in tudi pri odraslih. Dogodek bo potekal preko 
predavanj in praktične delavnice. Organizatorji dodajajo, da 
so povabili strokovnjake iz različnih področij, s praktično 
delavnico pa želijo predstaviti načine samopomoči s pomo-
čjo vaj body tehnike v domačem ali poslovnem okolju. Javno 
tribuno bo z nekaj pesmimi začel Oto Pestner.

O tihih ubijalcih digitalne družbe
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»Medgeneracijsko sodelovanje nas bogati.«
Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj:
 Ponedeljek, 4. 4. 2016, od 16.30 do 19.30  
 Likovna delavnica: Pot k sebi.
 Ponedeljek, 4. 4. 2016, od 18.00 do 20.00  
 Družabna delavnica za mladostnike nad 12 let.

 Torek, 5. 4., 2016 od 10.00 do 11.00
 Ustvarjajmo skupaj z vrtci. 
 Torek, 5. 4. 2016, od 13.00 do 15.00 
 Info točka za seniorje.
 Torek, 5. 4. 2016, ob 18.00
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Za starševske delavnice je potrebna predhodna prijava na 0820 58457 
ali mck@luniverza.si. Za kavico/čaj poskrbimo mi.

 Torek, 5. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Predavanje: Kako preprečimo zlorabe kartic na bankomatu in 
 internetu?
 Sreda, 6. 4. 2016, od 10.00 do 12.00
  Integracijski tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih mest 

(15 oseb) na 0820 58457 ali mck@luniverza.si.

 Sreda, 6. 4. 2016, od 10.00 do 11.00
 Ustvarjajmo skupaj z vrtci 
 Sreda, 6. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Predavanje o visokih gredah 

 Sreda, 6. 4. 2016, od 18.00 do 20.00 
 Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let

 Četrtek, 7. 4. 2016, od 9.00 do 11.00 
 Info točka za seniorje
 Četrtek, 7. 4. 2016, od 10.00 do 11.30      
 Predavanje o inkontinenci (nehoteno uhajanje urina)

 Četrtek, 7. 4. 2016, ob 18.00
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Za starševske delavnice je potrebna predhodna prijava na 0820 
58457 ali mck@luniverza.si. Za kavico/čaj poskrbimo mi.

 Četrtek, 7. 4. 2016, od 17.00 do 19.30
  Predavanje o medgeneracijski komunikaciji – kako se bolje  

razumeti, se spoštovati in sodelovati – dr. Kristina Knific

 Četrtek, 7. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Računalniška prva pomoč
 Četrtek, 7. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Praktična delavnica Z naravo do zdravja
 Četrtek, 7. 4. 2016, od 19.30 do 21.00
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi,  

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi. Prijave in informacija na:  
resitve@luniverza.si.

 Petek, 8. 4. 2016, od 10.00 do 11.00 
  Vadba za zdravo hrbtenico. Zaradi omejenega števila obvezne  

predhodne prijave na  082 058 457 (Nevenka) ali mck@luniverza.si.

 Petek, 8. 4. 2016, od 17.00 do 19.30
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi,  

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi. Prijave in informacija na:  
resitve@luniverza.si.

 Petek, 8. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Predavanje o vplivu televizije in računalnikov na človeški razvoj.
 Petek 8. 4. 2016 od 18.00 do 19.30
 Družabni večer: activity
 Ponedeljek, 11. 4. 2016, od 16.30 do 19.30 
 Likovna delavnica: Pot k sebi
 Ponedeljek, 11. 4. 2016 ,od 17.00 do 18.30
  Organiziran sprehod po kanjonu Kokre pod vodstvom turističnega 

vodnika. Zbirno mesto pred Medgeneracijskim centrom.  
Potrebna je primerna obutev. Prijave na 082 058 457 (Nevenka) ali 
mck@luniverza.si.

 Ponedeljek, 11. 4. 2016, od 18.00 do 20.00 
 Družabna delavnica za mladostnike nad 12 let

 Torek, 12. 4. 2016, od 10.00 do 11.00
 Ustvarjajmo skupaj z vrtci 
 Torek, 12. 4. 2016,  od 13.00 do 15.00
 Info točka za seniorje
 Torek, 12. 4. 2016,  od 18.00 do 20.00
  Brezplačno predavanje o koristnih pravnih informacijah  

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja: »Dedovanje na podlagi opo-
roke ali zakona? Darilna ali izročilna pogodba? Pogodba o dosmrtnem 
preživljanju? Kakšne so davčne posledice dednopravnih poslov?« 

 Sreda, 13. 4. 2016, od 10.00 do 11.00
 Ustvarjajmo skupaj z vrtci 
 Sreda, 13. 4. 2016, od 10.00 do 12.00
  Integracijski tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih mest 

(15 oseb) na 0820 58457 ali mck@luniverza.si.

 Sreda, 13. 4. 2016, od 18.00 do 20.00 
 Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let.

 Sreda, 13. 4. 2016, od 17.00 do 19.00
 Kulinarična delavnica peke zdravega kruha

 Četrtek, 14. 4. 2016, od 9.00 do 11.00 
 Info točka za seniorje

 Četrtek, 14. 4. 2016, od 16.00 do 18.00 
  Informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje odraslih,  

pomoč pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere. Informacije in  
prijave na svetovanja na 082 058 457 (Nevenka) ali e-pošta:  
mck@luniverza.si.

 Četrtek, 14. 4. 2016, ob 18.00
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Za starševske delavnice je potrebna predhodna prijava na 0820 
58457 ali mck@luniverza.si. Za kavico/čaj poskrbimo mi.

 Četrtek, 14. 4. 2016, od 18.00 do 20.00
 Maketarska delavnica

 Četrtek, 14. 4. 2016, ob 16.00
 Potopisno predavanje: Kuba
 Petek, 15. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Družabni večer: tombola

 Ponedeljek, 18. 4. 2016, od 16.30 do 19.30 
 Likovna delavnica: Pot k sebi

 Ponedeljek, 18. 4. 2016, ob 18.00
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Za starševske delavnice je potrebna predhodna prijava na 0820 
58457 ali mck@luniverza.si. Za kavico/čaj poskrbimo mi.

 Ponedeljek, 18. 4. 2016,  od 18.00 do 20.00
 Družabna delavnica za mladostnike nad 12 let

 Ponedeljek, 18. 4. 2016, od 18.00 do 19.00
  Vadba za zdravo hrbtenico. Zaradi omejenega števila obvezne  

predhodne prijave na  082 058 457 (Nevenka) ali mck@luniverza.si.

 Torek, 19. 4. 2016, od 10.00 do 11.00
 Ustvarjajmo skupaj z vrtci 

 Torek, 19. 4. 2016, od 10.00 do 12.00
  Informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje odraslih,  

pomoč pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere. Informacije in  
prijave na svetovanja na 082 058 457 (Nevenka) ali e-pošta:  
mck@luniverza.si.

 Torek, 19. 4. 2016, od 13.00 do 15.00
 Info točka za seniorje

 Torek, 19. 4. 2016, od 18.00 do 20.00
  Brezplačno predavanje o koristnih pravnih informacijah  

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja: »Dedovanje na podlagi opo-
roke ali zakona? Darilna ali izročilna pogodba? Pogodba o dosmrtnem 
preživljanju? Kakšne so davčne posledice dednopravnih poslov?«

 Torek, 19. 4. 2016, od 17.00 do 19.00
  Predstavitev vadbe biodanza, ki omogoča izboljšanje medčloveških 

odnosov, ojača identiteto posameznika in njegovo integracijo kot  
celote. Obvezne predhodne prijave na 082 058 457 (Nevenka) ali 
mck@luniverza.si.

 Sreda, 20. 4. 2016, od 10.00 do 11.00
 Ustvarjajmo skupaj z vrtci

 Sreda, 20. 4. 2016, od 10.00 do 12.00
  Integracijski tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih mest 

(15 oseb) na 0820 58457 ali mck@luniverza.si.

 Sreda, 20. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
  Ustvarjalna delavnica za vse generacije, na kateri se bo izdelovalo 

rože iz papirja (origami).

 Sreda, 20. 4. 2016, od 18.00 do 20.00
 Petje ljudskih pesmi

 Sreda, 20. 4. 2016, od 18.00 do 20.00 
 Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let

 Četrtek, 21. 4. 2016, od 9.00 do 11.00 
 Info točka za seniorje

 Četrtek, 21. 4. 2016, ob 18.00
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Za starševske delavnice je potrebna predhodna prijava na 0820 58457 
ali mck@luniverza.si. Za kavico/čaj poskrbimo mi.

 Četrtek, 21. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
 Računalniška prva pomoč

 Petek, 22. 4. 2016, od 18.00 do 19.30
  Ustvarjalna delavnica za vse generacije ob svetovnem dnevu ze-

mlje, na kateri bomo iz odpadnega materiala ustvarili nove izdelke.

 Ponedeljek, 25. 4. 2016, od 16.30 do 19.30 
 Likovna delavnica: Pot k sebi

 Ponedeljek, 25. 4. 2016, od 18.00 do 20.00
 Družabna delavnica za mladostnike nad 12 let

 Ponedeljek, 25. 4. 2016, ob 18. uri 
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Za starševske delavnice je potrebna predhodna prijava na 0820 
58457 ali mck@luniverza.si. Za kavico/čaj poskrbimo mi.

 Torek, 26. 4. 2016, od 13.00 do 15.00
 Info točka za seniorje

 Četrtek, 29. 4. 2016, od 9.00 do 11.00
 Info točka za seniorje

 Četrtek, 29. 4. 2016, od 18.00 do 20.00
 Maketarska delavnica

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 

Igor Kavčič

Kranj – Na letošnjem držav-
nem tekmovanju, ki je pote-
kalo v prvem delu marca v 
prostorih glasbenih šol pri-
morske regije, so se prav vsi 
sodelujoči učenci Glasbene 
šole Kranj uvrstili med pre-
jemnike priznanj. Poleg 
dveh zmagovalcev v svojih 
kategorijah – Gabra Avsca 
(klarinet, mentorica Eva 
Krajnčan), ki je dosegel vseh 
100 točk, in Erazma Žga-
njarja s 97,67 točke (kljuna-
sta flavta, Špela Loti Knoll) 
– so si med prejemniki zla-
tih priznanj, to je več kot 90 
točk, priborili še tri druge 
nagrade, med njimi Tuba 
evfonij kvartet – Blaž Jam-
šek, Matija Mervič, Nina 
Tajč, Andrej Jelenc (mentor: 
Uroš Košir), Tilen Lotrič 
(petje, Janez Hostnik) in Lu-
cija Bačič (kljunasta flavta, 
Špela Loti Knoll), tretjo na-
grado je prejel Žan Gazvoda 
(saksofon, Eva Krajnčan), 
zlata pa sta bila še Maj Gor-
janc (saksofon, Tomaž Ku-
kovič) in Trio evfonijev – 
Jošt Juvan, Urban Tišler, 
Tobija Smrtnik (komorne 
skupine, Uroš Košir). Med 
osmimi zlatimi priznanji so 
kranjski učenci prejeli še tri 

posebna priznanja, Gaber 
Avsec za doseženih 100 
točk, Tuba evfonij kvartet za 
izredno interpretacijo sklad-
be Ostransky – Two episo-
des ter Žan Gazvoda za obe-
tavnega tekmovalca v naj-
nižji kategoriji tekmovanja. 
Oba prvonagrajena sta na-
stopila tudi na zaključnem 
koncertu prvonagrajencev.
Uspešna sta bila še učenca s 
srebrnima priznanjema 
Maša Markun (flavta, Bogo-
mila Mrdjenović) in Juš Les-
jak (saksofon, Eva Krajnčan) 
ter štirje učenci z bronasti-
mi priznanji: Ema Burja 
(flavta, Maja Gostič), Ama-
deja Bogataj (klavir, Minea 
Marton), Aja Koblar Tutič 
(kljunasta flavta, Špela Loti 
Knoll) in Lara Burjek (klavir, 
Jasmina Pogačnik). Ravna-
teljica Glasbene šole Kranj 
Petra Mohorčič je vsem ude-
ležencem za uspeh čestitala 
in dodala: ¹ Rezultati, ki smo 
jih dosegli letos, dokazujejo 
izredno visok nivo znanja 
naših učencev, kar pomeni 
tudi visoko strokovnost in 
predanost mentorjev in dru-
gih sodelujočih pri njiho-
vem glasbenem izobraževa-
nju. Zato smo na njihov 
uspeh lahko še toliko bolj 
ponosni.“

Kranjčani odlični
Na letošnjem državnem tekmovanju mladih 
glasbenikov TEMSIG so se znova izkazali učenci 
Glasbene šole Kranj. Mladi klarinetist Gaber 
Avsec je dosegel vseh sto možnih točk.

Samo Lesjak

V marcu je Cafe Galerija 
Pungert gostila fotografsko 
razstavo Zimski Fair Foto, 
ki nadaljuje zgodbo, ki jo je 
začelo Društvo fotografov 
Fotorama z Zadrugo Buna 
in drugimi organizacijami 
ustvarjati lani poleti. Orga-
nizatorji razstave želijo pri-
kazati drugo možnost obla-
čenja – alternativo konvenci-
onalnim oblačilom, ki v slo-
venskem prostoru že obsta-
ja. Fotografije pripovedujejo 
zgodbo tistih, ki se zavedajo 
pomembnosti etičnega obla-
čenja – izbirajo med oblačili 
iz druge roke, izmenjave, 

ponovne uporabe, predelave 
in narejenimi po načelih 
pravične trgovine. Modeli so 
iz lastnih garderob ponovno 
pobrali vsa oblačila, nareje-
na po zgoraj naštetih nače-
lih, fotografi pa so jih na 
delavnici fotografirali.
Mladi fotografi so ustvarjali 
pod mentorstvom fotogra-
fov Polone Avanzo, Klemna 
Brumca, Tilna Cvetka, Pri-
moža Lukežiča in Adrijana 
Preglja. Pomagali sta še 
Nadja Stare in Urša Culi-
berg, izkazali pa so se mladi 
fotografi Urša Petrovič, 
Urša Satler, Špela Kaplja, 
Ana Kuščer in Mateja Jurko-
vič. 

Pomembnost etičnega 
oblačenja

Na odprtju razstave je vse pozdravila vodja pravične 
trgovine v Sloveniji in soustanoviteljica Zadruge Buna Živa 
Lopatič (levo). / Foto: Zoran Kozina

V Galeriji Kranjske hiše je do 4. aprila na ogled grafična raz-
stava Cveta Zlateta. Umetniški ustvarjalec, rojen v Vogljah, 
se ukvarja se s slikarstvom, grafiko, fotografijo ... Imel je že 
23 samostojnih razstav, na tokratni pa so razstavljena dela, 
izdelana v tehniki jedkanice, akvatinte in sitotiska.

Male grafike Cveta Zlateta

Pri Tekaškem smučarskem klubu Triglav v letošnjem letu 
praznujejo 70-letnico delovanja. V bogati zgodovini so nji-
hovi tekmovalci dosegli vrsto odličnih rezultatov, tudi o tem 
pa bodo govorili na svečanosti, ki jo pripravljajo v četrtek, 7. 
aprila, ob 17. uri v veliki dvorani kranjske občine.

Jubilej kranjskih tekačev
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Vilma Stanovnik

Hokejisti kranjskega Triglava 
in zaloške Slavije junior so 
prejšnji teden odigrali odlo-
čilno finalno tekmo za naslov 
državnega prvaka v kategoriji 
kadetov. Zanimanje za tek-
mo je bilo zelo veliko in v 
ledeni dvorani Zlato polje se 
je, v letošnji sezoni, zbralo 
rekordno število gledalcev. 
Vse skupaj so z borbeno in 
napeto tekmo nagradi mladi 
hokejisti obeh klubov. 
Kadeti Triglava, ki so tekmo-
vanje v ligaškem delu konča-
li brez izgubljene tekme, so 
prvo tekmo v finalu, ki se je 
igral na dve zmagi, v kranj-
ski ledeni dvorani dobili s 
4:3, v drugem finalnem 
obračunu v Zalogu pa je bila 
Slavija junior boljša s 5:3. 
Tako je o prvaku odločila 
tretja tekma. V prvi in drugi 
tretjini zadetkov ni bilo, dva 
pa sta bila nato dosežena v 
tretji. Domačini so zadeli po 
zaslugi Jaše Jenka, ki je 
zadel po samostojnem napa-
du. Slavija je izenačila, ko je 
imela številčno prednost na 
ledu, in sledil je podaljšek. 
Po trinajstih minutah in 36 
sekundah igre so domačini 
po odličnem napadu Gala 
Žagarja, Anžeta Prostorja in 
strelom Žige Udirja zadeli 
in slavje se je lahko začelo. 
»Občutek ob zadetku je bil 
res dober, saj sem vedel, da 

se je s tem odločila tekma in 
da smo postali državni prva-
ki,« je po končani tekmi 
povedal strelec odločilnega 
gola za končnih 2:1 Žiga 
Udir.
»Obe ekipi sta pokazali odli-
čen in kvaliteten hokej, na 
koncu pa nam je, tudi z 
nekaj sreče, uspelo zmagati. 
Mislim, da je bilo tudi to 
pošteno, saj smo bili skozi 
celotno prvenstvo boljši in 

tako zasluženo osvojili nas-
lov državnega prvaka, » je 
povedal trener kadetov Edo 
Hafner. 
Že prej so državni prvaki 
postali mladinci Triglava, 
kombinirana ženska ekipa 
Triglav – Olimpija pa je 
osvojila naslov prvaka med-
narodne lige DEBL.
Kljub veselju pa mladi Kra-
njčani niso dolgo proslavlja-
li, saj so prejšnji konec ted-

na odigrali mednarodni tur-
nir, tako imenovani Rookie 
cup 2016. S tremi zmagami 
so se končnega prvega mes-
ta veselili mladi hokejisti 
madžarskega Fehervarja AV 
19. Drugo mesto so z dvema 
zmagama osvojili kadeti Tri-
glava, tretje mesto je pripa-
dlo Innsbrucku, četrti pa so 
bili Vukovi iz Sarajeva, ki 
jim ni uspelo premagati 
nobenega od nasprotnikov.

Slavje v ledeni dvorani
Pred nabito polnimi tribunami so kadeti Hokejskega kluba Triglav osvojili naslov državnih prvakov ter 
tako znova dokazali, da v klubu raste perspektiven rod mladih hokejistov, saj so se prejšnji mesec 
naslova najboljših v državi že veselili tudi mladinci.

Kapetan kadetov Triglava Maj Tavčar je iz rok nekdanjega hokejista, člana strokovnega 
sveta pri HZS Bogdana Jakopiča prejel pokal za naslov državnih prvakov, vsi mladi 
hokejisti in navijači pa so ponosno poslušali slovensko himno. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Z zmago v zadnjem kolu 
proti Gorici so kegljači Tri-
glava pod vodstvom trenerja 
Braneta Markiča po enajstih 
letih zopet osvojili težko pri-
čakovan naslov prvakov in si 
s tem priigrali nastop na 
svetovnem pokalu, najmoč-
nejšem mednarodnem 
klubskem tekmovanju, ki bo 
letos jeseni v Bolzanu.
»Ekipa je dolgo gradila to, 
kar nam je uspelo v letošnji 
sezoni. Veliko zaslug za to 
pripisujem Albinu Juvanči-
ču, ki je dolga leta kot trener 
gradil ekipo, v zadnjih letih 
pa nam je njegovo delo 
uspelo nadgraditi in naslov, 
ki je bil naša dolgoletna žel-
ja, je končno v naših rokah. 
Že od prve tekme naprej 
smo resnično verjeli, da bo 
letos naše leto. Izjemno sem 
ponosen na ekipo!« je po 
zelo uspešni sezoni dejal 
predsednik KK Triglav Jan-
že Lužan. Enega izmed 
vrhuncev letošnje sezone 
predstavlja bronasta kolajna 
moške ekipe v Evropa poka-
lu v nemškem Straubingu, 

odlično pa so nastopali tudi 
v Evroligi. Kegljače sedaj 
čaka še zaključek državnega 
prvenstva med posamezniki 
ter v kombinaciji, nekateri 
pa imajo tudi reprezentanč-
ne obveznosti, saj bo maja v 

Novigradu potekalo svetov-
no prvenstvo.
Odlično se je odrezala tudi 
pomlajena ženska ekipa KK 
Triglav pod vodstvom trener-
ke Brigitte Strelec, ki je v 
državnem prvenstvu osvojila 

končno odlično tretje mesto 
in si s tem zagotovila nastop 
v mednarodnem tekmovan-
ju. Izkazala se je tudi Anja 
Forštnarič, ki je v kategoriji 
mladink osvojila naslov drža-
vne prvakinje v kombinaciji.

Kegljači Triglava so prvaki

Letošnji kegljaški državni prvaki, člani KK Triglav Kranj / Foto: Magda Keber

Jože Marinček

Sredi marca so vaterpolisti 
Kranja 75 pripravili že tretji 
mednarodni turnir v spo-
min na Gregorja Koširja, ki 
ni bil le igralec tega športne-
ga kolektiva, temveč tudi 
gonila sila pri organizaciji 
turnirjev, na katerih so 
vaterpolisti Kranja 75 dose-
gali lepe rezultate.
Najprej so si vaterpolisti 
ogledali rove pod starim 
Kranjem, nato pa so odigrali 
turnir, na katerem so največ 
pokazali vaterpolisti Vojvo-
dine iz Novega Sada, ki so v 
svoji vrsti imeli najboljšega 
vratarja Dejana Burcerja in 
najboljšega strelca Dana 
Cvjetanovića. Najprej so s 
13:5 premagali Delfin, nato 
pa z 10:8 Kranj 75. 
Ekipa Kranj 75 je na turnirju 
nastopila v postavi: Žiga 
Lasič, Damjan Podjed, 
Borut Nadižar, Darko Zupa-
nič, Bojan Grabec, Klemen 

Podvršček, Marjan Pičulin, 
Tevž Suhadolnik, Blaž 
Rebolj, Elvir Bečič, Uroš 
Čadež, Sandi Mikoletič, 
Nikola Hajdin, Roman 
Naglič in Branko Hajdinjak. 
V uvodni tekmi so Kranjča-
ni 16:4 premagali Delfin iz 
Rovinja. 
Po končanem tekmovanju je 
sledila podelitev priznanj 
najboljšim ekipam in posa-
meznikom, na kateri so bili 
prisotni tudi mama Gregorja 
Koširja Mihaela, oče Brane 
in brat Gašper. Blaž Rebolj 
iz moštva Kranj 75 je bil pro-
glašen za najboljšega igralca 
turnirja. Da je bilo druženje 
še prijetnejše, je poskrbel kar 
igralec Elvir Bečič, ki je s pri-
jateljem s kitaro poskrbel za 
odličen ambient, popestrila 
pa sta ga še Elvirjev oče Dža-
vad s kitaro in Sandi s har-
moniko. Na koncu so se 
vaterpolisti dogovorili, da se 
bodo srečali še v Rovinju in 
Novem Sadu.

V Gregorjev spomin

Vaterpolisti so turnir v kranjskem bazenu odigrali v spomin 
na Gregorja Koširja. / Foto: Primož Pičulin

Pred letošnjo hokejsko sezono je minilo 15 let od začetka 
ženskega hokeja pod okriljem HK Triglav Kranj. Kot ugotav-
ljajo nekdanje in sedanje hokejistke ter vodje ekipe, so bila 
to razburljiva in plodna leta, vredna spomina. Tako so dekle-
ta sklenila, da obletnico ob koncu sezone proslavijo kar na 
ledu. Odigrale so prijateljsko tekmo, ki se je končala s prija-
teljskim izidom 4:4, po njej pa so se vse skupaj zbrale na 
ledu ter pozdravile svojega dolgoletnega trenerja in vodja 
ekipe Cveta Hafnerja. 

Hokejistke proslavile petnajst let dela

Hokejistka Katja Mrak je nekdanjemu trenerju Cvetu 
Hafnerju izročila spominsko sliko. / Foto: Vilma Stanovnik

Prejšnji konec tedna so vaterpolisti kranjskega Triglava, 
rojeni leta 2004 in mlajši, sodelovali na vaterpolskem turnir-
ju Memorial Dejana Popova v Bečeju. V konkurenci domači-
nov, Zemuna, Radničkega iz Kragujevca (Srbija), Kruna iz 
Osjeka (Hrvaška) in Szombathelyja (Madžarska) so na kon-
cu osvojili odlično drugo mesto.

Mladi vaterpolisti uspešni v Bečeju
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Vaš družabnik v gozdu!
www.intergozd.si

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj

041 673 191/04 234 17 70
info@intergozd.si

Odpiralni čas:  
pon., sre: 8h-19h
tor., čet., pet.: 8h-16h

Za urejeno trato je potreben dober stroj.

Suzana P. Kovačič

Kokrica – Zagotovo še tistim, 
ki niso domačini in le hitijo 
čez Kokrico, v oči pade kro-
žišče z znamenitim mamu-
tom, za katerega z zeleni-
mi in cvetličnimi nasaditva-
mi skrbijo člani Turistične-
ga društva (TD) Kokrica. Za 
urejenost domače krajevne 
skupnosti naredijo še več; 
urejajo park pri gasilskem 
domu, čistijo informacij-
ske table, obrezujejo grmič-
ke, sekajo invazivni japon-
ski dresnik večkrat na leto 
in ocenjujejo najlepše ure-
jene hiše in vrtove v krajev-
ni skupnosti. Članice dru-
štva so tudi odlične kuharice 
in z dobrotami, kot so ocvrti 

flancati, domač kruh iz kru-
šne peči in sladek zeliščni 
čaj, pogostijo obiskovalce na 
marsikateri prireditvi. Prire-
ditev, kar nekaj jih je v dvo-
rani Doma krajanov, pa je na 
Kokrici precej. Med bližnji-
mi bo Dih pomladi v četrtek, 
14. aprila, ob 17. uri, letos že 
štiriindvajseti po vrsti. To je 
kulturno-zabavni dogodek 
ob prihodu pomladi, ki jo 
TD Kokrica pripravi skupaj 
s podružnično šolo na Ko-
krici. Letošnji osrednji gost 
bo pevec Adi Smolar.
»Približno tristo članic in 
članov je v društvu. Upravni 
odbor društva s 24 člani in še 
nekaj aktivnimi prostovoljci 
pa skrbi, da vse teče po načr-
tih in imamo tudi zadolžitve 

po posameznih projektih. 
Radi imamo, da se v krajevni 
skupnosti kaj dogaja, da kra-
jevna skupnost © živi© , radi se 
tudi družimo,« je povedala 
dolgoletna predsednica TD 
Kokrica Mimi Rozman in iz-
postavila dobro sodelovanje s 
tamkajšnjo podružnično 
šolo, društvom upokojencev, 
svetom krajevne skupnosti, 
gasilci. In dodala: »Vokalna 
skupina Kokrčan je tista, ki 
zapoje na prireditvah v orga-
nizaciji našega društva. Ve-
dno se radi odzovejo in kar v 
njihovem imenu naj že zdaj 
lepo povabim obiskovalce na 
20. pevski večer Vokalne 
skupine Kokrčan, ki bo v so-
boto, 16. aprila, ob 20. uri v 
Domu krajanov na Kokrici.«

Preko leta, še posebej v je-
sensko-zimskem času, TD 
Kokrica organizira predava-
nja na različne vsebine z 
različnimi gosti. Nedavno je 
bilo dobro obiskano preda-
vanje Miše Pušenjak, znane 
specialistke za zelenjadar-
stvo in okrasne rastline. 
Pred njo so gostili Mateja 
Koširja, ki je imel potopisno 
predavanje o Burmi.

Dobrodošli na Kokrici
Lansko leto je TD Kokrica 
skupaj s Krajevno skupno-
stjo Kokrica pripravilo pro-
spekt Dobrodošli na Kokrici. 
V prospekt so zajete krajev-
ne značilnosti, naravne zna-
menitosti in kot najpo-
membnejša prireditev Seka-
nje pirhov, ki je bila tudi le-

tos, in sicer včeraj, na veliko-
nočni ponedeljek. »Kdaj pa 
kdaj nas tudi kam povabijo. 
Sodelujemo na Prešerno-
vem smenju v Kranju ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku. Letos smo izdelali 
okrog tristo šopkov iz teloha 
in mačic in šopke razdelili 
med obiskovalce priredi-
tve,« je dejal prav tako priza-
devni dolgoletni član dru-
štva Martin Leskovar in izra-
zil še eno željo, pričakova-
nje: »Upam in želim si, da 
bo direktor Zavoda za turi-
zem Kranj povabil vsa kranj-
ska in okoliška turistična 
društva na sestanek, da bi 
našli skupne poti za še več 
sodelovanja, povezovanja.«

Živahno čez celo leto
Že omenjeno Sekanje pirhov 
je bilo včeraj dopoldne pred 
supermarketom Mercator na 
Kokrici. S to prireditvijo, ki 
poteka že več kot dve desetle-
tji, pri društvu obujajo in 
ohranjajo stare ljudske obi-
čaje ob velikonočnih prazni-
kih. Obiskovalci so se lahko 
šli velikonočne igre, kot so 
zbijanje pirhov, valicanje pir-
hov po perivniku in grabljah 
... in tisti, ki so se odrezali 
najbolje, so bili nagrajeni. Za 
to priložnost so v podružnič-
ni šoli Kokrica izdelali sto 
magnetkov z napisom Turi-
stično društvo Kokrica. 
Po Sekanju pirhov in Dihu 
pomladi bo junija na vrsti 
prav tako že tradicionalna 
etnografska prireditev s pri-
kazom življenja jamskega 
človeka Življenje v času ma-
muta, septembra pa tudi 
športno-družabna prireditev 
Pohod po mamutovi deželi, 
ki se ga vsako leto množično 
udeležijo pohodniki vseh 
generacij. 

Med koledarsko bolj odda-
ljenimi prireditvami in do-
godki letos bosta novembra 
še Večer ob krušni peči in 
izdelovanje adventnih venč-
kov pa Miklavževanje, božič-
no-novoletni koncert in ve-
černi pohod z baklami 26. 
decembra za domovino. 
V preteklosti so tudi že orga-
nizirali kar nekaj bolšjih sej-
mov, letos sta predvidena 
dva, aprila in septembra. 

Zapisano na papirju
TD Kokrica je že leta 2012 v 
nakladi 800 izvodov izdalo 
drobno knjižico z naslovom 
Kronika vasi v Krajevni sku-
pnosti Kokrica avtorice Min-
ce Gregorc. Pri izidu so so-
delovali: Martin Leskovar, 
Irena Hudobivnik, Marjan 
Čadež in Irena Čadež. Zani-
mive v knjižici so tudi foto-
grafije, neprecenljiv spomin 
iz življenja domačinov neke-
ga časa, in na koncu dodan 
še avtoričin rokopis z naslo-
vom Domači obrtniki na Ko-
krici, povzeto po ustnem iz-
ročilu. Da bi zbrali in zapi-
sali čim več ustnega izročila, 
pričevanj starejših krajanov, 
si želi tudi predsednica TD 
Kokrica Mimi Rozman. 
Leta 2013 so izdali še eno 
publikacijo, Duhovniki in 
redovnice župnije svetega 
Lovrenca. V njej so povzeti 
in opisani duhovniki in re-
dovnice, ki izhajajo iz dru-
žin v vaseh Kokrica, Mlaka 
in Srakovlje.  
TD Kokrica bo prihodnje 
leto praznovalo 45-letnico 
delovanja, za svoje delo in 
prizadevnost so dobili raz-
lična priznanja. So tudi de-
javni člani Gorenjske turi-
stične zveze in se pridružu-
jejo njihovemu sloganu Go-
renjska. Skrivnostna in lepa.

V Dih pomladi z 
Adijem Smolarjem
Srčnost, prostovoljno delo, druženje, ljubezen do domačega kraja. Vse to povezuje članice in člane 
Turističnega društva Kokrica, ki vsako leto leto pripravijo tudi več odmevnejših prireditev. 

Mimi Rozman in Martin Leskovar sta predstavila delovanje 
Turističnega društva Kokrica. / Foto: Tina Dokl

Etnografsko prireditev Življenje v času mamuta bodo letos uprizorili že štirinajstič. / Foto: arhiv TD Kokrica, Marjan Čadež

Zadetek! Detajl iz 
tradicionalnega Sekanja 
pirhov. / Foto: Marjan Čadež

Med bližnjimi 
prireditvami bo Dih 
pomladi v četrtek, 14. 
aprila, ob 17. uri v 
Domu krajanov na 
Kokrici.  
To je kulturno-zabavni 
dogodek ob prihodu 
pomladi, ki ga 
Turistično društvo 
Kokrica pripravi 
skupaj s podružnično 
šolo na Kokrici. 
Letošnji osrednji gost 
bo pevec Adi Smolar.
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Sobota, 2. aprila
9.00  •  Lokacije v MO Kranj – glede na prijavljene organizacije in društva 
OČISTIMO KRANJ 2016 – KRANJ NI VEČ USRAN! – čistilna akcija

10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6 
PETELIN, VLADAR SVETA – LUTKOVNA SKUPINA DANICA

12.00  •  Glavni trg 
KR© ANSKA KUHNA ČISTI

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
STOLPOVE PRIPOVEDOVALNICE

21.00  •  Rock bar Down town, Gregorčičeva 6 
GLASBENI TEMATSKI VEČER: 90© S PARTY

21.00  •  Klubar 
HAMO & TRIBUTE 2 LOVE

Torek, 5. aprila
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: TORKOVI SPRETNI PRSTKI © © KUKU 
POMLAD JE TU© ©

17.30  •  Krajevna knjižnica Stražišče, Šmartinski dom 
PRAVLJICA NA OBISKU: AH, TI ZOBKI (S. TIOURINA; BOJAN PRE-
TNAR)

Sreda 6. aprila 
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
PRAVLJIČNA SREDICA: O MEDVEDU, KI JE VALIL GOSJA JAJCA  
(I. SCHUBERT, D. SCHUBERT; BOJAN PRETNAR)

18.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
PREDSTAVITEV KNJIGE Z ODPRTJEM RAZSTAVE V BARVAH  
UTRIPAJO BLIŽINE (ZALOŽBA FRAN)

18.00  •  Stolp Škrlovec 
LITERARNI POGOVORI: FERI LAINŠČEK

19.00  •  Mestna hiša, Glavni trg 4 
RAZSTAVA DEL JOŽETA ERŽENA

Četrtek, 7. aprila
17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
OTROŠKA DELAVNICA ČAROBNI PRSTI: PAPIRNATE ŽIVALI  
(ŠPELA KOŠIR)

18.00  •  Prešernova hiša, Prešernova ulica 7  
ODPRTJE RAZSTAVE SLOVENSKI UMETNIKI ZA KARITAS

18.00  •  Hiša na koncu tunela, Prešernova ulica 12a 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ULLE WOLK: DVOJNOST

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
S PSOM PO SEVERNI ŠPANIJI NA KONEC SVETA!  
(NIKA WEIFFENBACH)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 3 
ČETRTEK BY NIGHT, DJ GREGA IN PRIJATELJi

Petek, 8. aprila
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: PETKOVE OTROŠKE USTVARJALNICE

17.00  •  Medgeneracijski center, Cesta talcev 7 
INDIVIDUALNI POGOVORI Z DR. KRISTINO KNIFIC

18.00  •  Layerjeva hiša, Tomšičeva 32 
DIŠAVE NARAVE DELAVNICA: 100% PILINGI ZA OBRAZ IN TELO

Sobota, 9. aprila
8.00  •  Glavni trg Kranj 
BOLŠJI SEJEM

9.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
ŽIVA KNJIŽNICA (ANŽE BERTONCELJ)

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
STOLPOVE PRIPOVEDOVALNICE

21.00  •  Bazen Kranj 
ODBIT ŽUR Z BEER BELLY OB PRVI OBLETNICI KAVARNE BAZEN

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 3 
PERO LOVŠIN

Torek, 12. aprila
17.00  •  Hiša na koncu tunela, Prešernova ulica 12a 
TEČAJ SPOZNAVANJA OSNOV RISARSKIH IN SLIKARSKIH  
TEHNIK (7 srečanj, 21 šol. ur)

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
LOVEC NA TORNADE (MARKO KOROŠEC, MARKO ROZMAN)

Aprilske prireditve
Sreda 13. aprila

16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: SREDINE RISARIJE IN IGRARIJE

17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
PRAVLJIČNA SREDICA: AH, TI ZOBKI (S. TIOURINA)  
(BOJAN PRETNAR)

18.00  •  Layerjeva hiša, Tomšičeva 32 
PREDAVANJE O RUSKI KNJIŽEVNOSTI S POUDARKOM NA  
RUSKEM REALIZMU

Četrtek 14. aprila 
16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA

16.00  •  Medgeneracijski center, Cesta talcev 7 
POTOPISNO PREDAVANJE O KUBI

17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
OTROŠKA DELAVNICA ČAROBNI PRSTI: OGRLICA, ZAPESTNICA, 
OBESEK IZ ČASOPISA (ŠPELA KOŠIR)

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
FILMSKI VEČER: ANIMIRANI FILM – ANIMATEKA PO ANIMATEKI 
2016 (ANA ŠTURM)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 3 
ČETRTKANJE

Petek, 15. aprila
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: PETKOVA OTROŠKA USTVARJALNICA

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
IMPROVIZACIJSKA PREDSTAVA: IMPROLONČNICA ŠT. 2  
(KUD KIKS)

19.00  •  Layerjeva hiša, Tomšičeva 32 
ODPRTJE RAZSTAVE SLIKARK METE ŠOLAR IN EVE LUŠKE 
KOZAK: UMAZANO ROŽNATA

20.00  •  Stolp Škrlovec 
ODPRTJE RAZSTAVE VIZUALNE UMETNICE NEŽE AGNES 
MOMIRSKI

Sobota 16. aprila
8.00  •  Glavni trg Kranj 
SOBOTNI SEJEM

9.00  •  Ulice starega mestnega jedra 
DAN MOBILNOSTI IN ZELENE ENERGIJE

10.00  •  Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
OTROŠKA DELAVNICA Z MUZEJČICO

20.00  •  Kulturni dom Kokrica, Cesta na Brdo 30 
20. PEVSKI VEČER NA KOKRICI

20.00  •  Bazen Kranj 
TEŠKY: DESETI BRAT STAND UP KOMEDIJE

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 3 
POP DESIGN

Nedelja, 17. aprila
12.00  •  Hotel Bellevue, Šmarjetna Gora 6 
2. BLAGOSLOV MOTORJEV NA ŠMARJETNI GORI

20.00  •  Stolp Škrlovec 
KONCERT BERNAYS PROPAGANDA (MAKEDONIJA)

Torek, 19. aprila
15.00  •  Stolp Škrlovec 
MEDNARODNI FESTIVAL ODRSKE UMETNOSTI ZA SOCIALNO 
RANLJIVE SKUPINE INTEGRA

Sreda 20. aprila
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: SREDINE RISARIJE IN IGRARIJE

17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
PRAVLJIČNA SREDICA: NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN  
(J. DONALDSON, A. SCHEFFLER, M. DEKLEVA; BOJAN PRETNAR)

18.00  •  Layerjeva hiša, Tomšičeva 32 
DELAVNICA © KAKO NAPISATI ESEJ NA MATURI?©

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
STRIPARSKI VEČER: PREVAJALKA, KI IMA RADA STRIPE  
(MAJA MEH, ZORAN SMILJANIĆ)

20.00  •  Gostišče Arvaj  
GLASBENA DELAVNICA: POJEMO Z METKO ŠTOK

Četrtek, 21. aprila
16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA

17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
OTROŠKA DELAVNICA ČAROBNI PRSTI: MAGNETKI IZ  
MOOSGUMIJA (ŠPELA KOŠIR)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 3 
ČETRTEK BY NIGHT, DJ GREGA IN PRIJATELJI

Petek, 22. aprila
10.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
LAHKO NOČ IN MIRNO SPI! (DAMIJANA MEDVED)

16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: USTVARJALNICA NA DAN ZEMLJE 2016

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
ZAKAJ FILOZOFIJA DANES? (BORIS ŠINIGOJ, NINA MIRI ZALAR, 
DR. BARBARA VOGRINEC ŠVIGELJ, PAVLE RAK)

Sobota, 23. aprila
10.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: STOLPOVA SOBOTNA USTVARJALNICA

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
STOLPOVE PRIPOVEDOVALNICE

19.00  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14 
OPTIMIST (ABSURDNA DRAMA)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 3 
AVTOMOBILI

Torek, 26. aprila
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: TORKOVI SPRETNI PRSTKI © © STOLPOV 
DINOZAVER© ©

17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
LUTKOVNA PREDSTAVA PRAVLJICA O LJUDSKIH GODCIH  
(KALIČOPKOVO GLEDALIŠČE)

Četrtek, 28. aprila
16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA

17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
OTROŠKA DELAVNICA ČAROBNI PRSTI: RECIKLIRAJMO  
ZGOŠČENKO (ŠPELA KOŠIR)

Petek, 29. aprila
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: PETKOVA OTROŠKA USTVARJALNICA

Sobota, 30 aprila
10.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLČANA DELAVNICA: STOLPOVA SOBOTNA USTVARJALNICA

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
STOLPOVE PRIPOVEDOVALNICE

V kranjski TrainStation SubArt se je sredi marca ponovno 
vrnila legendarna psy-rokovska zasedba Ozric Tentacles. 
Skupina je nastala leta 1983 v britanskem mestu Somerset, 
do zdaj pa so izdali več kot 20 studijskih albumov. Zasedba 
si je sčasoma pridobila kultni sloves in dosegla podvig, saj 
je prodala preko milijon albumov. Edini originalni član seda-
nje zasedbe je kitarist Ed Wynne, ki je skupino tudi ustano-
vil. Ozric Tentacles je skupina, ki jo je žanrsko nemogoče 
opredeliti, krasi jo značaj absolutno edinstvene glasbene 
forme, neobremenjenega plutja skozi svobodnjaštvo zvoč-
nega eksperimentiranja, močan dotik spontanega in nepre-
dvidljivega razvoja dogodkov ter čarobni dotik edinstvene 
magije, ki jo skrerira skupina na odru in poslušalca posrka v 
paralelni svet. Vse to so doživljali tudi obiskovalci tokratne-
ga koncerta v SubArtu.

Psy-rok v SubArtu

Ozric Tentacles na odru SubArta / Foto: Matic Zorman
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Mateja Rant

Jana Fleišer, direktorica vrtca 
Dobra teta, ta čas vodi pet 
enot vrtca in dve enoti var-
stva. V Kranju so štiri enote 
vrtca, od tega tri s koncesijo. 
Pred kratkim so odprli še 
enoto vrtca v Ljubljani, ki je 
prav tako delno sofinancirana 
s strani občine. Obenem or-
ganizirajo še občasno varstvo 
za otroke, ki ne obiskujejo vrt-
ca, v Goričah in Besnici. Njen 
naslednji cilj je ustanovitev 
otroškega centra kot podpor-
nega okolja za družine.
 
Kaj je bilo osnovno sporočilo 
udeležencem predavanja v 
Kovačnici?
»Vedno, ko predavam poten-
cialnim podjetnikom, želim 
podjetništvo predstaviti v nje-
govi pravi luči – tako njegovo 
romantično kot bolj realno 
stran. Pogosto rečem, da je 
podjetništvo zakon; to je pra-
vljica, če se zvečer pod prho 
nekaj spomniš in čez dve leti 
živiš od tega. Ne želim pa pro-
dajati fantazije; je super, a se 
pogosto zgodi, da začneš dvo-
miti o svoji odločitvi. V zače-
tni fazi, ko nimaš sredstev, je 
pomembno, da izkoristiš vse 
vire brezplačnega izobraževa-
nja, saj potrebuješ podporno 
okolje. To recimo omogoča 
tudi Kovačnica, saj ti ljudje, ki 
so že prehodili to pot, lahko 

veliko pomagajo in te usmeri-
jo. Pri meni je v to vpletena 
vsa družina, vse je prilagoje-
no podjetništvu. A čeprav 
morebiti kdo meni, da so 
otroci zaradi tega prikrajšani, 
sem prepričana, da je ravno 
obratno. Dobijo zelo dragoce-
ne izkušnje, da denar ne pade 
z neba in da stvari ne rastejo 
v trgovini, kar se pri starejših 
dveh že občuti.«

Na kakšne ovire ste naleteli 
na svoji podjetniški poti, kaj 
vam je jemalo največ energi-
je?
»V moji panogi zagotovo dol-
gotrajni birokratski postopki; 
da smo v razvid vpisali svojo 
peto enoto, je trajalo kar devet 
mesecev in pol. Težko je tudi 
priti do financ, v začetni fazi 
na banki sploh nima smisla 
niti vprašati za morebitno po-
sojilo.«

Kako ste si torej zagotovili fi-
nančna sredstva, da ste se 
sploh lahko podali na podje-
tniško pot?
»Startupovci se financiramo 
po sistemu »treh F« – family, 
friends, fools (družina, prija-
telji, norci). Tako močno sem 
verjela v to, kar sem si zami-
slila, da so mi ljudje, ki so mi 
blizu, sami ponudili denar. 
Preden se česa lotiš, moraš 
imeti res strast do tega. Zače-
tno podjetništvo je zame kot 

prva ljubezen, ko noč in dan 
vidiš samo to. Če nisi dovolj 
© zaljubljen© , ne boš prenesel 
vseh padcev, tako kot v par-
tnerskem razmerju ne.«

Kdo ali kaj je bila vaša trdna 
skala oziroma opora, če ste 
naleteli na težave?
»Moj mož, on je moj glas ra-
zuma oziroma rama, na kate-
ro se naslonim, ko se rušim. 
Vsem se kdaj © svet podre© , to 
je povsem človeško. Takrat 
potrebuješ nekoga, ki te samo 
posluša in ne © pametuje© ; saj 
sama vem, kaj moram nare-
diti, rabiš samo to, da ti nekdo 
pove, da bo vse v redu. Tvojih 
težav pa ne more rešiti nihče 
drug.«

Lahko izpostavite največjo na-
pako, ki ste jo morebiti nare-
dili pri poslovnih odločitvah, 
in kaj bi označili za vaš najve-
čji uspeh?
»Napak je bilo veliko, a na 
srečo nobena ni bila zelo © dra-
ga© , če jih finančno ovredno-
tim, večina v razponu od sto 
do tisoč evrov, ne pa recimo 
deset tisoč evrov, ker take na-
pake te uničijo. Vse to je-
mljem kot učni proces, vsaka 
napaka se zgodi z namenom, 
da se iz nje kaj naučiš, da ne 
narediš kakšne bolj usodne. 
Največji uspeh pa je zame to, 
da imam okrog sebe ljudi, ki 
verjamejo v idejo in vame bolj 

kot jaz sama, ker potem vse 
gre, kot je treba. Vsake toliko 
časa podvomiš vase, a če imaš 
okrog sebe ljudi, ki zaupajo 
tvoji odločitvi, se vedno prav 
odločiš.«

Kakšni so vaši prihodnji načr-
ti na poslovnem področju?
»Predvsem si prizadevamo za 
dvig kakovosti znanja kadra, 
kar je stalen proces. Naš cilj je 
tudi ustvariti čim bolj podpor-
no okolje staršem in otro-
kom. Zunaj tega pa imamo v 
načrtu pripravo priročnikov 
za starše. Pišemo že tretjo 
knjigo, pri čemer sodelujemo 
s psihoterapevti. Vsaka od 
knjig obravnava neko težko 
življenjsko situacijo, kot je re-
cimo ločitev staršev – v njej 
tako najdemo napotke oziro-
ma nasvete za starše in pra-
vljico oziroma zgodbo, v kate-
ri sta predstavljeni obe strani. 
Obenem pa želimo uresničiti 
projekt spodbujanja podje-
tnosti pri otrocih.« 

Kako ste si to zamislili?
»Najprej je treba ločiti podje-
tnost od podjetništva. Podje-
tnost pomeni imeti sposob-
nost iskati rešitve v katerikoli 
situaciji; otroci to imajo, mi 
pa jih učimo, da razmišljajo 
tako kot mi, ker pač mi © vse 
vemo© , s čimer jih za marsikaj 
prikrajšamo. Nameravamo 
pripraviti tudi delavnice, v ka-

terih bomo spodbujali podje-
tnost pri otrocih prek igre. 
Namen imamo razviti še svo-
jo blagovno znamko, posta-
vljamo franšizni model var-
stva. Želimo vzpostaviti tudi 
gibanje, v okviru katerega bi 
spodbujali zmenke tako med 
starši kot staršev z otroki.«

Kako bi to potekalo?
»Starše želim spodbuditi, da 
si v tedenskem koledarju eno 
uro rezervirajo samo za otro-
ka, pri čemer mora otrok vo-
diti zadevo, ne da mama ali 
oče odločata, kaj bosta počela. 
Tista ura je vredna zlata in 
dela čudeže. Obenem pa ve-
lja, da očka lahko za otroke 
naredi največ s tem, da ima 
rad mamo. Zato je pomemb-
no, da si starša vzameta čas 
tudi samo zase, ker bo to iz-
boljšalo njun odnos, kar bodo 
občutili tudi otroci.«
 
Kako vam ob vseh službenih 
obveznostih in treh majhnih 
otrocih uspe usklajevati po-
slovno in družinsko življenje?
»Občasno je težko, a z veliko 
dobre volje gre. Ne gledam 
veliko televizije, malo manj 

spim, imam pa tudi moža, ki 
zna sam poskrbeti za vse tri 
otroke, in razumevajoče sode-
lavke oziroma odlično ekipo. 
Kljub temu je potrebno pred-
vsem veliko ustvarjalnosti. «
 
Čemu namenjate največji po-
udarek pri svojem delu?
»Prizadevamo si vzpostavljati 
varno in ljubeče okolje, v ka-
terem se otroci dobro počuti-
jo, ker lahko potem posledič-
no neobremenjeno in sponta-
no ustvarjajo in spoznavajo 
stvari. Obenem želimo vzpo-
staviti okolje, kjer se tudi star-
ši počutijo dobro, da nam 
mirno zaupajo otroke. To bi 
radi še nadgradili, da bi se 
nam starši zaupali tudi ob 
morebitnih stiskah in bi jih 
poskušali reševati skupaj. Vr-
tec je po mojem prepričanju 
institucija, ki mora biti v pod-
poro družini.« 

Kakšen bi bil vaš nasvet vsem, 
ki se šele podajajo na pot pod-
jetništva?
»Lotiti se samo tistega, do če-
sar čutiš veliko strast. Treba je 
dobro premisliti, potem pa 
vztrajati, vztrajati, vztrajati.«

Strastno predana delu
Mlada podjetnica leta 2014 Jana Fleišer, ki je bila 8. marca, na dan žena, gostja Kovačnice, je 
spregovorila o izzivih, s katerimi se srečuje na poslovnem področju. Čeprav podjetništvo zaznamujejo 
tako vzponi kot padci, se ji zdi pravljično, da lahko dejansko živiš od svojih sanj.

Jana Fleišer / Foto: Tina Dokl

V Waldorfskem vrtcu Jutranja zarja v Struževem so na pred-
večer gregorjevega pripravili družinsko srečanje in po Savi 
spustili gregorčke iz naravnih materialov. Za piknik ob vrtcu 
so starši skupaj z otroki doma pripravili okusne prigrizke, 
piknik pa se je nadaljeval s pravo ustvarjalnico. Najprej glas-
beno, na kateri so otroci ob spremljavi kitare in pesmi spon-
tano spoznavali zvoke glasbil, kot so zvončki, orglice, flavta, 
paličice in razna druga tolkala. Pravo mero ročnih spretnosti 
so morali pokazati tudi starši, ki so iz navadnih snopov su-
hega vejevja izdelali gregorčke, na katere so pritrdili svečke. 
Tudi te so ročno izdelali iz čebeljega voska. Ko je padel 
mrak, so se starši z otroki sprehodili do Save in osvetljene 
splave spustili po vodni gladini. In če so novembra v času 
martinovega, ko v waldorfskem vrtcu praznujejo praznik 
svetilk, simbolno ožarili vedno temnejši dan, so pred gre-
gorjevim pozdravili svetlejši in toplejši del leta. Delo v wal-
dorfskem vrtcu je tudi sicer močno prepleteno z ritmi letnih 
časov. Pripravljajo tudi igralne urice, na katerih se lahko 
družine pobliže seznanijo z načinom dela v waldorfskem 
vrtcu. Že 8. aprila bodo odprli vrata vsem, ki si v okviru po-
poldneva odprtih vrat želijo ogledati vrtec.

Srečanje v waldorfskem vrtcu

(če bo prostor)
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Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno 
bolj primanjkuje. Na planetu je manj kot en 
odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pitna 
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu 
nima dostopa do zdrave pitne vode. V evrop
skih državah je vode na splošno še dovolj, 
čeprav jo na nekaterih območjih primanjkuje. 
Enako velja tudi za Slovenijo. 
Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komu
nale Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, ki pri
haja iz podtalnice. To je voda, ki je nasičena 
v vodonosnikih pod zemeljskim površjem. Se 
naravno napaja in obnavlja s padavinskimi 
vodami (dež, sneg).
Kakovost pitne vode iz virov, ki jih uprav
ljamo, je zelo dobra in jo lahko varno pijemo 
iz pipe. Zato svetujemo, da vodo iz plastenke 
raje zamenjajte za vodo iz pipe. S tem boste 
ustvarili veliko manj odpadne embalaže in 
razbremenili naše okolje. Ustekleničena voda 
100krat bolj obremenjuje okolje kot voda iz 
pipe. Ustekleničena voda pogosto vsebuje več 
bakterij in nečistoč od vode iz pipe. Prepotuje 
dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, pre
den iz skladišča pride do vas. 
Letošnji svetovni dan voda smo s ponosom 
obeležili tudi v Komunali Kranj. Na dan 22. 

marec smo v avli naše upravne stavbe pred
stavili, koliko litrov vode se skriva v živilih in 
dobrinah, ki jih uporabljamo vsak dan. Obis
kovalcem smo podarili tudi steklenico za pitje 
zdrave vode iz pipe.
Kakšno vodo pijemo v Kranju, si lahko prebe
rete v letnem poročilu o kakovosti vode na naši 
novi spletni strani www.komunalakranj.si. 

S prijavo na brezplačno obveš čanje 
v času motene oskrbe s pitno vodo 
poskrbite, da bodo informacije pravi 
čas prišle do vas. Prijavite se na ose
bno obveščanje po SMS in/ali z ele
ktronskimi sporočili. Pišite nam na 
info@komunalakranj.si ali izpolnite 
obrazec na naši spletni strani www.
komunalakranj.si.

Včasih je zaradi okvar oziroma pose
gov na javnem vodovodnem omrežju 
in objektih oskrba s pitno vodo motena. 
Ob izrednih dogodkih moramo včasih 
izdati poziv k prekuhavanju vode, zato 
je pravočasno obveščanje izrednega 
pomena.

Novi urniki rednega 
odvoza odpadkov

Na dom boste v zadnjih dneh marca 
prejeli nove urnike odvoza odpad
kov za obdobje od aprila do oktobra 
2016. V tem času bomo biološke 
odpadke odvažali tedensko. Po
gostost odvoza mešanih odpadkov 
in odpadne embalaže ostaja ne
spremenjena. Bodite pozorni na 
morebitne spremembe pri dne
vih odvoza. Za več informacij nas 
obiščite na www.komunalakranj.si 
ali www.krlocuj.me.

Prenovili smo  
spletno stran 

Za naše sedanje in bodoče obis
kovalce smo v celoti prenovili našo 
spletno stran www.komunalakranj.
si, jo oblikovno izboljšali in vsebin
sko dopolnili. Upamo, da bo iskanje 
informacij in pregledovanje vsebin 
za vas sedaj lažje. Uredili smo tudi 
novo Facebook stran, preko katere 
vas bomo dodatno obveščali in obe
nem prostor izkoristili za zanimi
ve in poučne informacije o naših 
dejavnostih in odnosu do okolja. 
Obiščite in spremljajte nas, veseli 
bomo vaših mnenj in predlogov. 

Voda iz naših pip je zdrava
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Gregorčki v kanjonu Kokre
Zavod za turizem in kulturo Kranj je tudi letos pripravil prireditev Gregorjevo v kanjonu reke Kokre, kjer so na predvečer godu svetnika Gregorja, ki 
oznanja prihod pomladi in časa, ko se ptički ženijo, spustili več kot petsto gregorčkov.

Izdelovanje gregorčkov je v sodelovanju s centrom Krice Krace potekalo v Kranjski hiši, na 
delavnicah pa je sodelovalo okoli tristo otrok, ki so jim pomagali tudi mentorji in starši. 

Sveti Gregor je zavetnik rudnikov, zidarjev, izdelovalcev gumbov in našitkov in še koga. S 
polaganjem luči v vodo se obuja stara obrtniška tradicija, ki je naznanjala prihod pomladi.

Svoje domiselne gregorčke so v kanjon Kokre prinesli tako tisti, ki so jih izdelali v Kranjski 
hiši, kot vsi drugi, ki so jih izdelali v šolah, vrtcih ali doma. 

Letošnje Gregorjevo v kanjonu Kokre je bilo rekordno tako po številu udeležencev na 
delavnici v Kranjski hiši kot tudi po spuščenih gregorčkih.

Za varnost so v kanjonu Kokre skrbeli gasilci iz Gasilsko reševalne službe Kranj, ki so 
gregorčke dobili od najmlajših in jih spustili po reki.

Po kanjonu Kokre so zvečer spustili več kot petsto gregorčkov, prireditve pa se je udeležilo 
več kot tisoč obiskovalcev vseh starosti. / Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin
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