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Cepimo samo 
zdrave živali

Spomladi je čas za cepljenje 
naših štirinožnih prijateljev, 
saj s cepljenjem zaščitimo 
tako nas same kot pse in 
mačke.
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Uživajo ob  
igranju košarke

Pred tremi leti se je ženski del 
košarkarskega kluba Triglav  
osamosvojil, vodstvu in dekletom pa 
je uspelo, da postajajo vse številnejše 
in boljše.
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OBČINSKE NOVICE AKTUALNO KULTURA ZANIMIVOSTI

V Mestnem svetu tudi 
Pozitivna Slovenija
Na marčevski seji Sveta Me-
stne občine Kranj je bil dnev-
ni red sicer krajši od običaj-
nega, sprejeli pa so nekaj 
novosti.

Z investicijo  
do nižjih računov
Investicija v toplarno na Pla-
nini ne prinaša le boljših iz-
koristkov energentov in 
manj onesnaževanja okolja, 
ampak tudi prihranke za sta-
novalce Planine.

Predstavili so se  
v mestu
Ni le besniška voščenka zna-
čilnost Besnice, domačini iz 
Besnice imajo pokazati mar-
sikaj in zato so se odločili 
predstaviti se tudi Kranjča-
nom. 
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Stripovski revolveraš
Kranjčani imamo poleg sebe 
še marsikaj in marsikoga. 
Tudi Zorana Smiljanića, ne-
premagljivega stripovskega 
revolveraša iz prve vrste slo-
venskih avtorjev stripa. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Za nogometaše Tri-
glava, ki so jesenski del v prvi 
ligi končali na zadnjem me-
stu prvenstvene lestvice, se je 
nadaljevanje sezone začelo 
sanjsko. Pred polnimi tribu-
nami so na domači zelenici 
proti vodilnemu Mariboru 
slavili z 2:1 in vknjižili tri po-
membne točke. Žal je bilo 
nadaljevanje slabše, saj so z 
2:0 izgubili proti Muri, nato 
z enakim rezultatom proti 
Olimpiji, s 3:0 proti Celju in 
na zadnji domači tekmi mi-
nulo nedeljo z 2:0 še proti 
Luki Kopru. Možnost, da iz-
boljšajo statistiko, bodo imeli 
že jutri, ko bodo gostovali v 
Novi Gorici pri ekipi HIT 
Gorica, še kako pa bo po-
membna torkova tekma v 
Lendavi, saj bodo igrali s 
predzadnjo ekipo na lestvici, 
Nafto. Trenutno za Nafto za-
ostajajo sedem točk, saj jih 
imajo le 16, Nafta pa 23. 
Kljub položaju na lestvici pa 
pri kranjskem prvoligašu te 

dni še malo ne razmišljajo o 
vdaji, saj je v zadnjih desetih 
krogih na razpolago še tride-
set točk in boj za obstanek je 
še povsem odprt. Tako raz-
mišljajo tudi vodilni v klubu, 
ki so dobili zaupanje za vo-
denje NK Triglava sredi 
marca na izredni skupščini. 
Znano je namreč, da je bivši 
predsednik Miran Šubic lani 
oktobra odstopil in poobla-
stila prenesel na v. d. predse-
dnika Bena Fekonjo. Feko-
nja je od skupščine naprej 
predsednik kluba, ostali čla-
ni UO pa so še: Zdenka Ne-
deljković, Vera Zevnik, 
Zmago Flerin, Zmago Ger-
šak, Bojan Luskovec in Mi-
roslav Matijaševič. »Želimo 
si, da Triglav tudi v priho-
dnje ostane v prvi ligi. Vemo, 
da se bo treba močno truditi 
za vsako točko, toda verja-
memo, da bo ekipi uspelo,« 
pravi predsednik Beno Feko-
nja in na novo tekmo v Kra-
nju vabi prihodnji konec te-
dna, ko bo v Kranju gostova-
la ekipa Rudarja.

Z novo energijo
Nogometaši kranjskega Triglava se bodo v  
prihodnjih tednih borili za obstanek v 1. SNL.

Vilma Stanovnik

Kranj - Letošnji akciji Očisti-
mo Slovenijo – Očistimo 
Kranj 2012, ki so jo minulo 
soboto organizirali Ekologi 
brez meja, so se v kranjski 
občini pridružili člani kranj-
skih tabornikov, prav tako pa 
so pri akciji sodelovali Me-
stna občina Kranj, Savatech 
in Komunala Kranj, pa tudi 
nekaj drugih sponzorjev. K 
uspehu letos že enajste akci-
je so pripomogla tudi različ-
na društva, vrtci, osnovne in 
srednje šole, pa tudi vojska, 
civilna zaščita, gasilci in dru-
gi prostovoljci, saj je v akciji 
skupaj sodelovalo okoli se-
dem tisoč udeležencev. 
»Letos smo odpadke zbirali 
tako, da smo jih ločevali že 
pri zbiranju, pri čemer so 
nam veliko pomagali Ekologi 
brez meja in Komunala 
Kranj, pa tudi na šolah, kjer 
so pripravili ekološke delav-
nice, na katerih je bila glavna 
tema ločeno zbiranje odpad-
kov. Kljub temu da o ločeva-
nju odpadkov govorimo že 
več let, namreč vemo, da to še 
ne poteka, kot bi želeli, akcija 
pa je dobra priložnost tudi za 
ozaveščanje glede tega,« je 
povedal načelnik ZTO Kle-
men Markelj, predstavnica 
Ekologov brez meja Petra 
Odar pa je dodala, da so ime-
li veliko dela tudi z odpadki 
na kar okoli sto šestdesetih 
divjih odlagališčih v občini. 

»V kranjski občini je bilo za-
beleženih okoli sto šestdeset 
divjih odlagališč, nekaj pa je 
zagotovo še takšnih, ki niso 
zabeležena. Žal se tudi na 
mestih, ki smo jih očistili, ve-
dno znova pojavljajo odpad-
ki. Zato nameravamo na teh 
mestih postavili table »Sreč-
no očiščeno odlagališče«, kar 
bi morda koga vzpodbudilo, 
da premisli, preden tam zno-
va odvrže smeti,« je povedala 
Petra Odar. 
»Ocenjujemo, da bo imela 
Komunala Kranj poleg 

sponzoriranja ob letošnji ak-
ciji med 70 in 100 tisoč 
evrov stroškov, saj je bilo v 
pogonu za odvažanje odpad-
kov dvajset vozil, poleg tega 
pa tudi okoli petdeset zapo-
slenih, ki so v vseh šestih 
občinah prevzemali odpad-
ke, jih v Zarici preložili v 
kontejnerje in nato predali 
prevzemnikom, kar bo prav 
tako potrebno plačati,« je 
povedal direktor Komunale 
Kranj Evstahij Dermota, 
kranjski podžupan Bojan 
Homan pa je ob akciji opo-

zoril tudi na prevažanje 
smeti po Sloveniji. Kranjski 
odpadki se namreč še vedno 
odvažajo v Lenart, kjer se 
sortirajo in nato odložijo na 
prostih odlagališčih. »Pri-
stojni minister naj odobri, 
da se dobra odlagališča v 
Sloveniji odprejo in zapolni-
jo, nato pa naj se zaprejo in 
išče nove rešitve. To je na 
Gorenjskem deponija Tržič, 
prav tako bi več odpadkov 
lahko prevzela deponija na 
Jesenicah, pa tudi v Logat-
cu,« je predlagal Homan.

Čistili tudi divja odlagališča
Okoli sedem tisoč udeležencev čistilne akcije je minuli konec tedna v kranjski občini očistilo več kot 
sto šestdeset divjih odlagališč, prav tako so čistili kanjon Kokre, okolice vrtcev in šol ter naselja.

Kljub temu da je bila letos v Kranju že 11. čistilna akcija, je odpadkov še vedno veliko. 

Nogometaši Triglava so v spomladanskem delu prvenstva 
najbolj navdušili na tekmi proti Mariboru, proti Olimpiji 
(na sliki) pa jim je zmanjkalo tudi nekaj sreče. I Foto: Matic Zorman

Fo
to

: M
at

ic
 Z

o
rm

an



2 Kranjski glas, petek, 30. marca 2012

Občinske novice

kranjski glas
Kranjski glas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

Izdajatelj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OdgOvOrnaurednIca
Ma ri ja Volč jak

urednIca
Vilma Stanovnik

nOvInarjI
Alenka Brun, Igor Kavčič, Mateja Rant,  
Danica Zavrl Žlebir

OblIkOvnazasnOva
Jer nej Stri tar, IlovarStritar d.o.o.

tehnIčnIurednIk
Gre ga Flaj nik

FOtOgraFIja
Tina Dokl, Go razd Kav čič

vOdjaOglasnegatrŽenja
Ma te ja Žvi žaj 

Kranj ski glas št. 3/let nik VII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 26, ki je iz šla 30. marca 2012.
Kranj ski glas je pri lo žen Go renj ske mu gla su in brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v Mest ni ob či ni Kranj, iz šel je v  
na kla di 35.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GO RENJ SKI GLAS je re gi stri ra na bla go vna in sto rit ve na znam ka pod št. 9771961 pri Ura du RS za in te lek tu al no last ni no. 
Usta no vi telj in iz da ja telj: Go renj ski glas, d.o.o., Kranj / Di rek to ri ca: Ma ri ja Volč jak / Na slov: Ble i we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali ogla si in osmrt ni ce: tel.: p04/201 42 47  / De lo vni 
čas: po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. / Go renj-
ski glas je pol ted nik, iz ha ja ob tor kih in pet kih, v na kla di 19.000 iz vo dov / Red ne pri lo ge: Moja Go renj ska, Le to pis Go renj-
ska (en krat let no) in de vet lo kal nih pri log / Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če / Na roč ni na: tel.: 04/201 42 41 / Cena iz-
vo da: 1,50 EUR, let na na roč ni na 2012: 157,50 EUR; red ni plač ni ki (fi zič ne ose be) ima jo 10 % po pu sta, pol let ni 20% po pu sta, 
let ni 25 % po pu sta; v cene je vra ču nan DDV po stop nji 8,5 %; na roč ni na se upoš te va od te ko če šte vil ke ča so pi sa do pis ne ga 
pre kli ca, ki ve lja od za čet ka na sled nje ga ob ra čun ske ga ob do bja / Oglas ne sto rit ve: po ce ni ku; oglas no tr že nje: tel.: 04/ 201 42 48.

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
»Živim v Kranju na Prim
skovem. Po poklicu sem in
formatik. Delam v Adria Ai
rways, d. d., na področju so
dobnih izobraževalnih teh
nologij šolanja pilotov – si
mulator letenja. Sem poro
čen, imam sina Sebastijana, 
hčerki Katjo in Leo ter vnu
kinjo Emo. Prosti čas izpol
nim z obiskom hribov, s po
hodom po naravi ter uživa
njem ob dobri knjigi, glasbi 
in v družbi prijateljev. Tudi 
v prostem času pa se rad 
ukvarjam z letalstvom.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika?
»Imam res dolgoletne izku
šnje. Član Mestnega sveta 
MO Kranj sem od sklica leta 
1990/91. Takrat je Mestno 
občino Kranj vodil Vitomir 
Gros. Nepretrgoma, v vseh 
mandatih Mestnega sveta 
MO Kranj do sedaj, sem 
član Slovenske demokratske 
stranke – SDS.«

Katere odločitve mestnega 
sveta v tem mandatu so vas 
najbolj razočarale oziroma 
navdušile?
»Težko bi rekel, katere odlo
čitve naj bi me razočarale ali 
navdušile. Vse odločitve 
Mes tnega sveta so bile spre
jete z vsebinskim, strokov
nim in seveda tudi s politič
nim namenom. Vesel sem, 
da odločitve sveta sledijo 
smernicam zaključevanja 
projektov, ki so bili začeti v 
prejšnjih mandatih Mestne
ga sveta ter da sledimo ra
zvojnim smernicam sprejete 
strategije razvoja Mestne ob
čine Kranj. Seveda pa izzivov 
Mestnemu svetu Kranj ne 
manjka tudi v prihodnje.«

Se vam zdi, da kot svetnik 
lahko prodrete s svojimi 
predlogi?
»Če je predlog vsebinsko 
ustrezno argumentirano pri
pravljen in ustrezno uskla
jen, ni razlogov, da moj pre
dlog ne bi šel v ustrezno 
proceduro v resorne komisi
je in odbore Mestnega sveta 
ter nato v razpravo in spreje
tje na Mestni svet. Seveda pa 
je možno predlog vedno ar
gumentirano predstavit tudi 
na Mestnem svetu, ko je ve
dno tudi točka dnevnega 
reda – Predlogi in vprašanja 
svetnikov ...«

Kaj bi bilo ob zaključku tega 
mandata za vas kot svetnika 
največji uspeh?
»Zame bi bil ob zaključku 
tega mandata največji 
uspeh, da realiziramo vse 
začrtane smernice in pro
jekte, ki smo si jih postavili. 
V specifično razvojnem ob
dobju, v katerem je občina, 
pa ocenjujem, da je potreb
no nadaljevati in izboljševati 
ustrezen konstruktiven in 
vsebinsko strokoven dialog 
med svetnicami in svetniki 
pri reševanju izzivov ter 
sprejemanja odločitev.«

PREDSTAVLJAMO KRANJSKE MESTNE SVETNIKE

Želi strokoven dialog
darkojarcjekranjskimestnisvetnikvseodleta
1990,trenutnojetudipodžupan,vseskozipaje
člansds.

Vilma Stanovnik

kranj- Pred kratkim se je v 
Sloveniji mudila delegacije 
iz srbskega Zaječarja, ki je 
obiskala tudi Kranj in se za
nima predvsem, kako se v 
Sloveniji rešuje problemati
ka propadlih industrijskih 
objektov, saj se s podobnimi 
težavami srečujejo tudi v 
Srbiji, zlasti Zaječarju in 
okolici, ki je bil, podobno 
kot Kranj, industrijsko zelo 
razvit. 
»V zadnjih dvajsetih letih je 
v Kranju propadla vrsta pod
jetij, ki so se ukvarjala z 
obutveno, tekstilno in ostali
mi industrijami, nastala pa 
je vrsta degradiranih obmo
čij, ki po eni strani kazijo 
podobo mesta, po drugi 
strani pa predstavljajo velik 
urbanistični potencial, saj 
so večino blizu mestnega je
dra in opremljena s komu
nalno infrastrukturo,« je 
povedala podžupanja Nada 
Mihajlović in dodala, da je 
ena od vzpodbud reševanja 
degradiranih območij tudi 
evropski projekt Cobraman 
(coordinating brownfield 
manager). 
»Poleg opuščenih industrij
skih območij k degradira
nim urbanim območjem 
prištevamo tudi rudniška 

območja, območja železni
ške infrastrukture, območja 
opuščenih vojašnic, opušče
na javna skladišča in podob
no. Ureditev teh območij pa 
je povezana s številnimi te
žavami, ena od njih je tudi 
lastništvo,« je ob predstavi
tvi sodelovanja v projektu 
Cobraman poudaril Janez 
Ziherl iz oddelka za okolje 
in prostor pri kranjski obči
ni in pojasnil, da so v okviru 
projekta najprej vzpostavili 

evidenco vseh degradiranih 
območij v Kranju, nato pa so 
se odločili, da kot testno ob
močje izberejo Železniško 
postajo Kranj. 
»V sodelovanju s Slovenski
mi železnicami urejamo del 
območja železniške postaje, 
kjer bomo umestili informa
cijsko točko. Njen namen je 
seznaniti občane o proble
matiki degradiranih obmo
čij, poiskati potencialne in
vestitorje ter najti možne 

predloge,« je tudi povedal 
Ziherl ter pojasnil, da na že
lezniški postaji urejajo del 
območja, kjer bo poleg in
formacijske točke tudi kole
sarnica. Skupna vrednost 
projekta je nekaj manj kot 
197 tisoč evrov, od tega ne
kaj več kot 167 tisoč evrov 
prispeva EU, nekaj manj kot 
30 tisoč evrov pa Mestna ob
čina Kranj. Odprtje infor
macijske točke je predvide
no za 26. april

Degradirana območja  
so urbanistični potencial
vkranjskiobčinisosistematičnopristopilikurejanjudegradiranihobmočij,zatosodelujejotudiv
projektucobramaninvokvirutegaprojektaurejajoinformacijskotočkonadegradiranemobmočju
Železniškepostajekranj.

Vilma Stanovnik

Med kadrovskimi zadevami 
je Mestni svet sprejel sklep o 
prenehanju mandata svetni
ce Hermine Krt. Krtova je 
namreč Komisijo za manda
tna vprašanja, volitve in ime
novanja 9. marca obvestila o 
svojem nepreklicnem odsto
pu, nova vodja svetniške 
skupine Liste Hermine Krt 
pa je postala Smiljana Von-
čina Slavec. Krtovo naj bi v 
mestnem svetu nadomestil 
Andrej Šušteršič. Poleg tega 
sta novo svetniško skupino 
Pozitivna Slovenija oblikova
la svetnika Alojz Potočnik 
(doslej Zares) in Alenka Bra-
tušek (doslej Lista Hermine 
Krt). Vodja te svetniške sku
pine bo Alojz Potočnik. 
Na seji se je najprej razvnela 
polemika o težavah s ka
drom v zdravstvu, povod za 
to pa je bilo nekaj več kot 40 

tisoč evrov predlagane po
moči Mestne občine Kranj 
za nakup opreme splošne in 
zobozdravstvene ambulante 
na Golniku. V bolnišnici 
Golnik kot enoti Zdravstve
nega doma Kranj in Zobne 
poliklinike Kranj namreč že 
vrsto let delujeta splošna in 
zobozdravstvena ambulan
ta. Zaradi zelo slabih pogo
jev za delo so se pri Zdrav
stvenem domu Kranj konec 
januarja odločili, da splošno 
ambulanto začasno preseli
jo v obnovljene prostore v 
Kranj, ki so bili zaradi po
manjkanja zdravnikov pra
zni. Ker pa v krajevnih sku
pnostih Golnik, Trstenik, 
Goriče in Tenetiše obstaja 
velik interes za ohranitev 
obeh ambulant na Golniku, 
so se odločili, da ju obnovi
jo. Denar za gradbeno obno
vo, kar pomeni okoli 100  
tisoč evrov, bo prispevala 

Bolnišnica Golnik, Osnovno 
zdravstvo Gorenjske naj bi 
dodalo zobozdravstveni stol 
v vrednosti okoli 35 tisoč 
evrov, Mestna občina Kranj 
pa naj bi zagotovila nekaj 
več kot 40.200 evrov za 
opremo. Pri tem so kranjski 
mestni svetniki imeli kar 
nekaj pomislekov, ali je ob 
pomanjkanju zdravnikov 
sploh potrebno in racional
no imeti ambulanto na Gol
niku. Kljub temu so denarni 
prispevek občine pri obnovi 
podprli. 
Prav tako so svetniki podprli 
Odlok o ustanovitvi Razvoj
nega sveta gorenjske regije, 
niso pa se strinjali z Odlo
kom o organizaciji in delov
nem področju občinske 
uprave, ki naj bi ga sprejeli v 
skrajšanem postopku. Pre
dlagana je bila namreč spre
memba vodenja urada di
rektorja, ker pa so svetniki 

želeli dodatna pojasnila, je 
odlok ostal v prvem branju. 
Prav tako so v prvi obravnavi 
govorili o podrobnem pro
storskem načrtu za območje 
Čirč, kjer naj bi zagotovili 
površine za storitvene, servi
sne, poslovno trgovske, 
oskrbne in nekatere druge 
dejavnosti. Medtem ko so se 
zvečine strinjali, da so zem
ljišča ob jugovzhodnem 
vstopu v mestu primerna za 
takšne dejavnosti in da 
Kranj potrebuje takšno 
cono, pa so nekateri svetniki 
menili, da je zemljo škoda 
pozidati. Odlok v prvi obrav
navi so nato sprejeli.

V Mestnem svetu tudi  
Pozitivna Slovenija

namarčevskisejisvetaMestneobčinekranjjebildnevniredsicerkrajši
odobičajnega,sprejelipasonekajnovosti.

vokviruprojektacobramansevkranjužeurejadelobmočjaželezniškepostaje,kijebila
izbranazatestnodegradiranoobmočjeinkazienoizmedvstopnihtočkvmesto.

herminakrtnivečkranjska
mestnasvetnica.

svetnikinpodžupandarko
jarcI Foto: Gorazd Kavčič
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Medobčinski inšpektorat 
Kranj opozarja, da morajo 
lastniki stavb na območju 
kranjske občine urediti od
vajanje in čiščenje odpadne 
ter padavinske vode v skladu 
z načeli varovanja okolja. 
Predpisi o varstvu okolja do
ločajo, da se komunalna od
padna voda, ki nastaja v 
stavbi, mora odvajati v javno 
kanalizacijo ali pa neposre
dno v malo komunalno či
stilno napravo, ki je v uprav
ljanju lastnika stavbe. Odpa
dno vodo je prepovedano 
neposredno odvajati v povr
šinske ali podzemne vode. 
Medobčinski inšpektorat 
Kranj bo vsem, ki ne upošte
vajo določil Odloka o odvaja
nju in čiščenju komunalne 
odpadne ter padavinske 
vode na območju Mestne 
občine Kranj, z odločbo od
redil gradnjo nepretočnih 
greznic ali malih komunal
nih čistilnih naprav oziroma 
praznjenje že obstoječih 
greznic.
Na območju, kjer ni javne 
kanalizacije, se mora komu

nalna odpadna voda, ki na
staja v stavbi, odvajati nepo
sredno v malo komunalno 
čistilno napravo, ki je v 
uprav ljanju lastnika stavbe. 
Priključki stavb na javno ka
nalizacijo in male čistilne 
naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, niso objek
ti javne kanalizacije in so last 
lastnika objekta, torej vse 
stroške postavitve, sanacije 
in vzdrževanja nosijo lastni
ki. V okviru javne službe pa 
se zagotovi prevzem komu
nalne odpadne vode in blata, 
ki ga izvajalec javne službe 
mora obdelati na komunalni 
čistilni napravi, ki je oprem
ljena za obdelavo blata. 
Lastniki stavb, kjer ni javne 
kanalizacije, so dolžni zago
toviti čiščenje odpadne ko
munalne vode v malih ko
munalnih čistilnih napra
vah, ki urejajo izpuste snovi 
pri odvajanju odpadne vode. 
Več stavb na geografsko zao
kroženem območju komu
nalne odpadne vode lahko 
čisti v skupni mali komunal
ni čistilni napravi. 

Odvajanje in čiščenje  
komunalne odpadne ter  
padavinske vode

Vilma Stanovnik

Na zadnji seji mestnega sve
ta je bilo veliko govora o po
zidavi območja Čirč, kjer naj 
bi bil prostor tudi za poslov
no storitvene dejavnosti. Ali 
je že znano, kaj to pomeni 
in kakšni investitorji priha
jajo v Kranj?
»Samo območje v Čirčah je 
neposredno ob jugovzho
dnem vstopu v mesto Kranj. 
Umeščeno je na obrobje 
mesta z dobro prometno do
stopnostjo, in sicer ob vzho
dno obvoznico in Smledni
ško cesto. Območje obsega 
4,8 hektara površin in bo 
namenjeno razvoju oskrb
nih, storitvenih, trgovskih in 
kmetijsko proizvodnih de
javnosti. Območje je razde
ljeno na tri cone, in sicer na 
cono A s pretežno trgovsko 
poslovno dejavnostjo, cono 
B, namenjeno za centralne 
dejavnosti, in cono C za 
kmetijske in centralne de
javnosti. Območje bo komu
nalno opremljeno, vključno 
s posodobitvijo prometne 
infrastrukture, o čemer je 
bila izdelana prometna štu
dija s predlaganimi rešitva
mi. Z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom 
(OPPN) občina ustvarja po
goje za rabo prostora in 
opredeli območja za posa
mezne dejavnosti. Naprej je 
vse odvisno od investitorjev, 
če se odločijo za gradnjo.«

V bližini, na prostoru nek
danje mlekarne naj bi že ra
sla nova stanovanjska sose
ska Kozolci. Ali poznate ra
zlog, zakaj se dela še niso 
začela?
»Investitor gradnje poslov
nostanovanjske soseske na 
območju nekdanje mlekar
ne je družba ABC Fin. Grad
beno dovoljenje je pridoblje
no, prav tako so poravnane 
vse obveznosti do občine za 
komunalni prispevek. Infor
macij o razlogih, da se grad
nja še ni začela, na občini 
nimamo.«

V Kranju se zaključuje ne
kaj pomembnih naložb, ena 
je tudi projekt treh stolpov. 
Kdaj in kako jih boste oživi
li?
»Podjetje Life events iz Kra
nja, ki se ukvarja z organiza
cijo poslovnih dogodkov in 
prireditev, tudi za otroke, je 
pripravljeno vzeti v najem 
stolp Pungert. Občina mora 
zdaj razpisati javno dražbo 
za najem prostorov, kar je 
že v teku. Podjetje bo omo
gočalo organizacijo priredi

tev za otroke kranjskim ne
vladnim organizacijam. 
Stolp Škrlovc gre v upravlja
nje Prešernovemu gledali
šču, dogovarjamo se za pro
gram. Ploščad na Pungertu 
bo upravljalo javno podjetje 
Komunala Kranj, stolp na 
Volkovem vrtu pa Gorenjski 
muzej.«

Nekaj zapletov je bilo tudi 
glede naročanja opreme za 
obnovljene prostore gradu 
Khislstein. Kako poteka seli
tev?
»Res je, da smo za pogodbo 
z dobaviteljem potrebovali 
nekaj več časa, kot smo na
črtovali, vendar sedaj že po
teka opremljanje Lovskega 
dvorca, kamor se bo preseli
la uprava Gorenjskega mu
zeja. Prav tako je dogovorje
no opremljanje gradu Khisl
stein z muzejsko opremo. 
Računamo, da bi bil kom
pleks lahko pripravljen za 
obiskovalce najkasneje do 
konca junija 2012.«

Ta mesec je kot svetnica v 
kranjskem mestnem svetu 
odstopila Hermina Krt. Kot 
enega vzrokov je navedla, da 
sprejemanje odločitev v 
mes tnem svetu na način, 
kot poteka sedaj, namreč ne 
daje možnosti, da bi lahko 
delovala v dobro ljudi. Ka
kšno je vaše mnenje?
»Resnično mi je žal, da se je 
svetnica Hermina Krt odlo
čila za odstop. Zelo cenim 
njeno delo v občinskem sve
tu in politiki, v poklicni kari
eri pa ji želim še naprej 
uspešno delo. Ne morem pa 
se strinjati s trditvami, da 
opozicija ne bi imela mo
žnosti konstruktivnih pre
dlogov. Vodstvo občine je 
vedno pripravljeno prisluh
niti dobrim rešitvam, samo 
kritika pa res ni dovolj.«

Kot kažejo prvi podatki ob 
vpisu v vrtce, bo prostora 
za vse malčke jeseni spet 
premalo. Je na občino zad
nje tedne prišlo kaj pobud 

glede reševanja te proble
matike?
»Prva ocena vpisa v vrtce 
kaže podobne rezultate kot v 
preteklem letu. Glede na 
razpisana prosta mesta 
bomo verjetno poskušali 
vključiti vse otroke drugega 
starostnega obdobja (seveda 
ne v vseh primerih v želeni 
vrtec), problem pa bo prvo 
starostno obdobje. Iščemo 
možnosti odprtja novih od
delkov, kot smo se zavezali 
ob obravnavi problematike 
reševanja otroškega varstva 
na januarski seji mestnega 
sveta (v RC IKT in v objektu 
vrtca Mojca, ki jih bo izpra
znila Gorenjska televizija). 
Razpisali bomo tudi konce
sijo. Glede na lansko leto, ko 
ni bilo nobenega odziva na 
razpis, je letos izkazan inte
res za štiri oddelke, vendar 
morajo ponudniki še prido
biti ustrezno dokumentacijo 
oz. potrditev na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. Ob vpisu 
so lahko starši otrok v staro
sti do treh let neobvezno iz
polnili vprašalnik. Od 633 
smo dobili izpolnjena 202 
vprašalnika. Na vprašanje, 
ali imajo možnost druge 
oblike varstva, jih je 40 od
stotkov odgovorilo, da ima
jo, 60 odstotkov pa, da ni
majo. Če bi občina sofinan
cirala drugo obliko varstva v 
višini 100 evrov, bi se jih 52 
odstotkov odločilo za drugo 
obliko varstva, 48 odstotkov 
pa ne. Podatki o vpisu glede 
na posamezni vrtec so še v 
obdelavi.«

Pogovor z županom Mohorjem Bogatajem 

Del Čirč naj bi namenili  
poslovnim dejavnostim
Neposredno ob jugovzhodnem vstopu v mesto v Čirčah naj bi bil prostor namenjen različnim  
dejavnostim, od storitvenih do poslovno trgovskih in kmetijskih, križišče pa naj bi uredili v krožišče. 
O tem in nekaterih drugih aktualnih temah je odgovarjal kranjski župan Mohor Bogataj.

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj I Foto: Gorazd Kavčič

Župan Mohor Bogataj in predsednik OO Janez 
Košir skupaj s KS Bitnje, Jošt in Žabnica, jutri,  
v soboto, 31. marca, ob 10. uri vabita na osrednjo 
spominsko svečanost ob 70letnici preboja  
Selške čete Cankarjevega bataljona iz  
sovražnikovega obroča in spomin na petnajst 
padlih partizanov. Potekala bo pri spomeniku 
NOB na Planici nad Crngrobom, ob kulturnem 
programu pa bo slavnostna govornica častna  
občanka Mestne občine Kranj prof. Lučka Kajfež 
 Bogataj.     

Brezplačno varstvo otrok pri društvu Oaza
Iz društva Oaza sporočajo, da v okviru dejavnosti družin-
skega centra izvajajo tudi občasno brezplačno varstvo otrok. 
To poteka vsak torek od 10. do 13. ure in vsak četrtek od 16. 
do 18. ure v igralnici Skalca v Družinskem centru Oaza na 
Vodopivčevi ulici 2 v Kranju. V društvu menijo, da je ponud-
ba zanimiva za starše otrok, ki niso vključeni v vrtec in bi 
želeli otroke oddati v varstvo za nekaj ur, ali če imate obve-
znosti zunaj delavnika oziroma druge opravke. Varstvo je 
namenjeno za otroke od dveh do petih let starosti, program 
pa je sofinanciran od pristojnega ministrstva. Kontakti za 
najave, kajti število mest je omejeno: 051/603 ali 041/246-
431, e-pošta: oaza-slo@siol.net.

Župan Beljaka Helmut Manzenreiter z gosti iz pobratenih 
občin I Foto: arhiv mesta Beljak

V Kongresnem centru Hote
la Holiday Inn v Beljaku je 
13. marca 2012 v krogu sode
lavcev, prijateljev, poslovnih 
partnerjev in pobratenih ob
čin župan Helmut Manzen
reiter praznoval 25letnico 
neprekinjenega županova
nja Beljaku. Njegov prispe
vek k razvoju Beljaka je izje
men, to so potrdili tudi vsi 
govorniki, tako najožji sode

lavci kot politični nasprotni
ki. V imenu pobratenih ob
čin mu je čestital župan Vid
ma prof. Furio Honsell. V 
času njegovega županovanja 
je Beljak postal najbolj razvi
to mesto na južnem Koro
škem. Mestno občino Kranj 
sta zastopala podžupan Dar
ko Jarc in načelnica Urada 
za družbene dejavnosti Nada 
Bogataj Kržan.

Čestitke županu Beljaka  
za 25 let vodenja občine



Vilma Stanovnik

Kranj - Leta 2008 je EU na 
plenarnem zasedanju pred-
stavila sveženj predlogov za 
zaščito podnebja pod ge-
slom 20-20-20 do 2020. EU 
naj bi tako do leta 2020 
zmanjšala emisije toplogre-
dnih plinov za 20 odstotkov, 
zvišala energetsko učinkovi-
tosti za 20 odstotkov in po-
večala delež obnovljivih 
energetskih virov s takratnih 
8,5 na 20 odstotkov. 
»Lokalna energetska agenci-
ja Gorenjske že od ustanovi-
tve leta 2009 ozavešča in 
svetuje občanom in obči-
nam, ki skrbijo za javne 
objekte. V ta namen smo v 
preteklem letu organizirali 
več izobraževalnih aktivnosti 
na osnovnih šolah. Šolarjem 
smo na praktičen način ra-
zložili pomen varčevanja z 
energijo. Kot primer smo iz-
postavili pasivno hišo, v kate-
ri lahko z izbiro pravih mate-
rialov in pravilno razmesti-
tvijo prostorov občutno 
zmanjšamo stroške ogreva-
nja. Za gospodinjstva smo 
pripravili več delavnic na 
temo aktualnih razpisov Eko 
sklada. Tudi letos je Eko 
sklad razpisal nepovratne fi-
nančne spodbude za nove 
naložbe na področju rabe ob-

novljivih virov energije in 
večje energijske učinkovito-
sti stanovanjskih stavb. Raz-
pisana pa so tudi sredstva za 
nepovratne finančne spod-
bude občanom za nakup ele-
ktričnih vozil,« je ob letoš-
njem svetovnem dnevu var-
čevanja z energijo, 6. mar-
cem, poudaril Anton Pogač-
nik, direktor Lokalne ener-
getske agencije Gorenjske.
LEAG občinam svetuje na 
področju energetskega 
uprav ljanja objektov v njiho-
vi lasti in nudi pomoč pri 
odločitvah za investicije s 
področja URE in OVE. Z 
uporabo energetskega knji-
govodstva, ki so ga začeli 
uvajati v več gorenjskih ob-
činah, pridobivajo podatke o 
energijskem številu posa-
meznega objekta. S tem po-
datkom lastniku objekta pri-
poročijo nadaljnje ukrepe in 
jim tudi predstavijo predvi-
dene prihranke. Z nadalj-
njim poglobljenim energet-
skim pregledom pa lahko 
tudi bolj natančno določijo, 
zakaj prihaja do večje pora-
be energije. Večinoma zado-
ščajo že neinvesticijski 
(mehki) ukrepi, kot so pra-
vilna nastavitev delovanja 
kotlov, načini za ogrevanje 
tople vode in spremljanje 
porabe električne energije. 

Varčevanje z energijo 
vse pomembnejše

4 Kranjski glas, petek, 30. marca 2012

Mnenja občinskih svetnikov

Pozidava  
kmetijske zemlje 
se nadaljuje

Zadnja seja mestnega sveta 
je bila krajša kot običajno, a 
zato nič manj razburljiva. 
Dve točki dnevnega reda sta 
vzbudili precej razprave, a 
pri obeh sta bili vsebini, ki 
ju je predlagala občinska 
uprava, z večino glasov koa-
licije potrjeni. Razprava se 
je najbolj razvnela ob spreje-
manju odloka o občinskem 
prostorskem načrtu na ob-
močju KS Čirče, ki predvi-
deva širitev in razvoj mesta 
Kranja na 4,8 ha velikem 
območju najboljših kmetij-
skih površin nasproti Qlan-

dije. Na tem območju se 
predvideva razvoj oskrbnih, 
storitvenih, poslovnih, 
trgov skih, servisnih in tudi 
kmetijskih dejavnosti, ki bi 
naj prinašala nova delovna 
mesta. Vsekakor so to smeli 
načrti, vprašanje je le, ali ob 
pravem času in na pravem 
mestu. Argument, da se 
tudi druga slovenska mesta 
in vasi širijo, ne zdrži tehtne 
presoje. Znotraj Kranja in 
njegove okolice že sedaj ob-
staja precej degradiranih 
zem ljišč, ki bi jih občina lah-
ko ponudila investitorjem. 
Kaj je npr. ostalo od tako 
opevanih »Kozolcev« na lo-
kaciji nekdanje Mlekarne, 
kjer naj bi živeli »srečni lju-
dje«? Kaj je s prostorom 
nekdanje Aquasave in In-

teksa ter t. i. Koreje? Vsepo-
vsod samevajo opuščene 
stavbe, investitorji pa bi 
menda radi vlagali le na pr-
vovrstna kmetijska zemlji-
šča! Prav zanima me, komu 
na kožo je napisan omenje-
ni odlok. Ali v tem trenutku 

res potrebujemo toliko no-
vih trgovin in drugih dejav-
nosti? Slovenija ima v pri-
merjavi s sosednjimi država-
mi že sedaj največ trgovskih 
površin na prebivalca. Tudi 
s stanovanjsko sosesko Pla-
nina Jug se je pred leti tako 
mudilo, sedaj pa stanovanja 
samevajo in kar od nikoder 
ni bogatih Ljubljančanov, ki 
bi ta stanovanja kupili. Živi-
mo v časih, ko je pri odloči-
tvah potrebna preudarnost. 
Mleko še vedno nastaja v 
hlevih, zelenjava še vedno 
raste na poljih! V trgovinah 
imajo vijolične krave, ki jim 
prav tako kot potrošnikom 
zmanjkuje »futra«!

Vlasta Sagadin,
Svetnica NSi

Vilma Stanovnik

(Iz gradiva za marčevsko 
sejo občinskega sveta)

Pobuda svetnika Alojzija Je-
šeta: Pohvalil je sicer delo 
pošte v Mavčičah, povedal 
pa je, da krajane moti pre-
kratek delovni čas, zato je 
predlagal, da bi ga podaljšali 
do 18. ure.
Odgovor: Iz Mestne občine 
Kranj so že v začetku tega 
meseca poslali dopis s pre-
dlogom na Pošto Slovenije 
PE Kranj. Predlagali so po-
daljšanje delovnega časa in 
zaprosili za odgovor.

Pobuda svetnika Bena Feko-
nje: Apeliral je na priprav-
ljavce strategije in novih iz-
hodišč za mestni potniški 
promet, da premisli o pošte-
ni vrednosti prevoza na delo 
in z njega.
Odgovor: Pripravljavec stra-
tegije bo pri pripravi novih 
izhodišč med drugim pre-
dlagal tudi novo višino sub-
vencije MO Kranj, ki vpliva 

na višino prevoza na delo in 
z njega. Trenutno poteka 
faza zbiranja vseh potreb-
nih informacij, v nadaljeva-
nju pa bodo organizirani 
sestanki s posameznimi 
skupinami uporabnikov 
mestnega potniškega pro-
meta. Strategijo bo uprava 
posredovala mestnemu sve-
tu v obravnavo.

Vprašanje svetnice Saše Kri-
stan: Ali se lahko redarji z 
merilnikom hitrosti postavi-
jo kjerkoli, na primer v Stra-
žišču na pločniku?
Odgovor: Medobčinsko re-
darstvo Kranj opravlja kon-
trole hitrosti na mestih, ki 
so določena tako, kot ravna 
tudi policija. V 70 odstotkih 
je radar na točkah, kjer so 
vrtci, šole in domovi starej-
ših. Poleg tega je v tridesetih 
odstotkih tam, kjer so pro-
metne nesreče pogostejše, 
in tudi tam, kjer predlagajo 
občani in občanke. Zakon o 
pravilih cestnega prometa 
dovoljuje, da medobčinski 
redarji pri opravljanju nalo-

ge (na primer meritvi hitro-
sti) lahko za nujno potreben 
čas parkirajo vozila tudi na 
mestih, kjer je to s prome-
tnimi pravili ali prometno 
signalizacijo prepovedano, 
vendar se tega na Medobčin-
skem inšpektoratu Kranj 
skušajo posluževati v čim 
manjšem obsegu.

Pobuda svetnice Vlaste Sa-
gadin: Prihaja pomlad in z 
njo tudi bolj aktivni kolesar-
ji. Predlagam, da se poostri 
nadzor nad to ranljivo pro-
metno skupino, ki se preva-
ža brez dodatne zaščite, ra-
zen čelade, kolesarji pa 
mnogokrat ne spoštujejo 
cestnoprometnih predpisov.
Odgovor: Vodstvo Medob-
činskega inšpektorata Kranj 
je sklenilo ukrepati in je že 
poostrilo nadzor nad kole-
sarji in z njimi tudi drugimi 
udeleženci v prometu. To 
kontrolo opravlja večkrat in 
v krajših časovnih obdobjih, 
za sodelovanje pa bodo za-
prosili tudi Policijsko posta-
jo Kranj.

Odgovori na vprašanja in pobude
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refleksno�masažo�stopal
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Pozdravljene�
gore�II
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palični�

mešalnik�
BOSCH���

Darila�za�nove�naročnike

Pozdravljene, gore IIII

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

Marija Volčjak

Jelena Justin

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo je na stojnici 
na Maistrovem trgu v središču Kranja LEAG predstavil  
vrsto ukrepov, s katerimi lahko prihranimo v gospodinjstvih.

Zabava na Krvavcu
Ta konec tedna se na smuči-
šču na Krvavcu, ki edino na 
Gorenjskem še ponuja spo-
mladansko smuko, obeta 
atraktivna prireditev, imeno-
vana Luža Petrol 007. Gre za 
edinstven dogodek v Sloveni-
ji, ko se zimska in poletna 
sezona združita v zanimivo 
doživetje. Smučarji in de-
skarji, oblečeni v atraktivne 
kostume, sredi smučišča na 
vodi izvajajo akrobatske trike 
in spektakularne skoke. Prire-
ditev, ki bo trajala tri dni, se 
bo začela danes s treningi in 
ogrevalno zabavo na Plaži. 
Jutrišnji dan bo namenjen 
skokom v vodo, poleg tega 
pa bodo organizirane nagra-
dne igre in modna revija. 
Dan se bo zaključil z zabavo 
na Plaži, kjer bo za dobro raz-
položenje skrbela ekipa Lose 
control. V nedeljo nato na 
smučišču pričakujejo še spo-
pad najbolj pogumnih vrvo-
hodcev, sledila pa bo še Luža 
closing party. Kot obljubljajo 
organizatorji, v času priredi-
tve ne bo manjkalo dobre 
glasbene podlage, snežnih 
napitkov in prigrizkov ter 
družabnih iger. V. S.
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Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah

našli podrobne 
opise poti na

posamezne
vrhove, od lažjih

vzponov do težjih
in večdnevnih.

Jelena Justin  
Pozdravljene gore I

Pozdravljene, gore II

II

Jelena Justin

Zaradi velikega povpraševanja smo ponatisnili uspešnico

Pozdravljene gore 1, ki jo v kompletu s knjigo 

Pozdravljene gore 2 ponujamo po posebej privlačni ceni 

25 EUR + poštnina. Cena ene knjige pa je 15 EUR + poštnina.

Knjigi lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 

narocnine@g-glas.si.
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1. PREDMET RAZPISA 
1.1.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina) razpisuje oddajo v najem okvir-
no 15 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvido-
ma v letih 2013 in 2014, postopoma glede na to, kako se bodo sproščala.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- Lista A (13 stanovanj) prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe 
in varščine in Lista B (2 stanovanja), prosilcem, ki so zavezanci za plačilo la-
stne udeležbe in varščine, glede na dohodek iz točke 2.2.. 
1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Ured-
be 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 in 62/10-ZUPJS), 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 nepro-
fitne najemnine v skladu z uredbo oziroma predpisom, veljavnim v času naje-
ma stanovanja.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 
320 točkami, znaša najemnina v mesecu marcu 2010, izračunana na podlagi 
uredbe 180,52 EUR.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemni-
ka zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev nepro-
fitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, 
se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje 
po merilih in postopku določenim s pravilnikom.
1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov  
gospodinjstva

Površina stanovanja  
brez plačila lastne udeležbe 
in varščine

Površina stanovanja s  
plačilom lastne udeležbe 
in varščine

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 od 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 od 45 m2 do 70 m2

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

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

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

 
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgor-
njega razreda povečajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI 
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani 
 Republike Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic 
Evropske unije, za oboje velja, da morajo imeti 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 zdravstvene storitve,

-  žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in 
 zatočiščih, varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, 

-  do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanova-
njih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanj ske 
pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve nepro-
fitnega stanovanja po pravilniku.

Prosilci in družinski člani morajo imeti poravnane obveznosti do Mestne 
 občine Kranj.

2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njiho-
vih gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstot-
kov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2011 znašala 987,34 EUR.

LISTA A LISTA B

velikost  
gospodinjstva

% meja neto dohodka % meja neto dohodka

1-člansko 90 % do 888,60 EUR 200 % do 1.974,68 EUR

2-člansko 135 % do 1.332,90 EUR 250 % do 2.468,35 EUR

3-člansko 165 % do 1.629,11 EUR 315 % do 3.110,12 EUR

4-člansko 195 % do 1.925,31 EUR 370 % do 3.653,16 EUR

5-člansko 225 % do 2.221,51 EUR 425 % do 4.196,19 EUR

6-člansko 255 % do 2.517,71 EUR 470 % do 4.640,49 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prišteva-
njem 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 gospo-
dinjstva), morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne 
pogoje:
-  da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2011 ne presegajo 

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

stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik 
ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega 
 vrednosti 40 % primernega stanovanja. 

Navedena omejitev ne velja za lastnike in solastnike stanovanj, ki jih morajo 
lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino.
-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premože-

nja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
-  da je prosilec oziroma njegov družinski član, ki znova prosi za dodelitev 

 neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega 
 neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. 

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stano 
vanje 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 
prosilca 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 
pogojev 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 Upravne enote 
Kranj.

3. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: mlade družine in mladi, 
družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine 
z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki do brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom 
žrtve vojnega nasilja, 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 uve-
ljavljanje prednosti tistim, ki so že doslej pripravljeni veliko vlagati v kakovost 
bivanja,

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

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

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 2005.

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 upravi-
čencev, vendar pa niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede 
na število razpisanih 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 na-
slednjo višino točk: 

1. mlade družine, mladi:

- starost družine do 35 let 100

- starost prosilca do 30 let 50

2. družina z večjim številom otrok:

- najmanj 3 otroci 60 

- za vsakega nadaljnjega otroka 50 

3. invalidi in družine z invalidnim članom 60

4. družina z manjšim številom zaposlenih 50

5. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let) 80

6. žrtve nasilja v družini 80

7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50

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 2010

50

3.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev neprofitnih  
stanovanj MOK v najem v letu 2007

50

4.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev neprofitnih  
stanovanj MOK v najem v letu 2005  
(V primeru uvrstitve na dokončno prednostno listo v letih 2010 ali 2007 ali 
2005 se točke seštevajo.)

50

4. LASTNA UDELEŽBA
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan 
prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani 
plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka iz točke 2.2. (li-
sta B). Višina lastne udeležbe znaša 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, 
izračunane po pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona, brez vpliva lo-
kacije. Lastna udeležba se najemniku vrne po 10 letih skupaj z 2% letnimi 
obrestmi. Primer: za dvosobno stanovanje 55 m2, točkovano s 320 točkami 
bi znašala v mesecu marcu 2012 lastna udeležba 4.628,80 EUR.

5. VARŠČINA
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja 
potrebna za vzpostavitev v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe sta-
novanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se do-
deljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega raz-

merja. Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo 
dohodka iz točke 2.2. (lista B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši 
pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

6. 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 30. 03. 2012 do 
vključno 25. 04. 2012 v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 
1, Kranj, soba št. 110 in 110a, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, 
v sredo od 8. do 16.30 in v petek od 8. do 12.30.; vloga bo dostopna tudi na 
spletni strani Mestne občine Kranj. Rok prijave je 25. 04. 2012.
Prosilci so oproščeni plačila takse glede na določila 13. točke 1. odstavka 28. 
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5). K vlogi 
za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti na-
slednje 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 

družinskih članov, izjavo s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospo-
dinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljav-
cih zbirk podatkov;

2.  dokazilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2011 (za doho-
dek se štejejo vsi obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, 
pokojninske rente, preživnina, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, star-
ševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni do-
datek, državne štipendije,…)

3.  dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v letu 2011 ni bilo 
dohodkov iz delovnega razmerja,

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

5.   veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna po-
godba, dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: kolikor ne živi pri star-
ših oziroma sorodnikih oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenje-
na; prodajna pogodba; zemljiškoknjižni izpisek;

6.  v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja 
(točkovalni zapisnik ali opis kvalitete bivanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, 
premalo osončeno stanovanje, dotrajane inštalacije ipd.)

7.  v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posame-
znih 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 izja-
vo o obstoju izvenzakonske 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, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

12.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – do-
kazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživ-
nine iz preživninskega sklada. 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 
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

14.  dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje RS);

15.  potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali 
kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih 
dihal ali astmo, ki ne sme biti starejši 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 organiza-
cij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju v družini;

18. dokazilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
19.  dokazilo o vseh plačanih obveznostih, če je prosilec že imel v najemu 

neprofitno stanovanje
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od 
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, potrdilo o številu čla-
nov gospodinjstva, odločbo o odmeri dohodnine, kakor tudi določena doka-
zila o premoženjskem stanju bo občina pridobila neposredno od pristojnega 
državnega organa.
Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udele-
žencem razpisa ne vrača. 

7. SPLOŠNE DOLOČBE
Pristojna komisija bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popol-
nost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
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 
bivališča oziroma začasnega, če bo iz vloge razvidno, da prosilec živi na na-
slovu začasnega bivališča. 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci uvrščeni na prednostno listo gle-
de na število zbranih točk. 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na 
prednostno listo upravičencev, v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpi-
sa. Če se prosilec ne strinja z odločitvijo, lahko v roku 15 dni poda pritožbo. 
O pritožbi odloči župan Mestne občine Kranj v roku 60 dni. Odločitev župana 
o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista. Z upravičen-
ci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemni-
no, glede na število razpoložljivih stanovanj. Upravičenec, ki bo neupravi-
čeno zavrnil dodeljeno stanovanje, bo črtan z dokončne prednostne liste.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe razpisnik lahko znova preveri, če udeleže-
nec razpisa še izpolnjuje pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upraviče-
nost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta s prednostne liste.
Dodatne informacije je možno dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba št. 
144, 146 in soba št. 159, v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo 
od 9. do 12. ure in od 15. do 17. ure ter na telefonskih številkah 23 73 158, 
23 73 370 in 23 73 154.

Številka: 352-3/2012-1-48/03
Datum: 19. 03. 2012                                            Mohor Bogataj
                                                                        ŽUPAN

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006, 45/2008 in 57/2008), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009 in 81/2011) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 
– UPB2, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010), Mestna občina Kranj objavlja
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Aktualno

Kranj 

Centru Korak podarili dva tisoč evrov
V začetku meseca je v Šenčurju vrata odprl novi bauMax. Že 
25 let se v tem podjetju zavzemajo za invalidne osebe, zato 
vsaka trgovina vzpostavi partnerstvo z ustanovo za invalidne 
osebe in z njo izvaja dejavnosti. V bauMaxu je v posamezne 
skupine vključenih že več kot 250 invalidnih oseb. Ob odpr-
tju trgovine pred slabim mesecem dni sta Dušan Gostenč-
nik, direktor slovenskega bauMaxa, in Nataša Gočen, vodja 
centra Kranj-Šenčur, podelila ček v višini dva tisoč evrov Ma-
teji Korošec iz centra Korak iz Kranja. V njem osebam z mo-
žganskimi poškodbami omogočajo čim boljšo kvaliteto ži-
vljenja in se trudijo, da se prek rehabitalicijskega programa 
vrnejo v življenje, ki so ga poznali pred poškodbo. B. B.

V centru Korak so bili donacije bauMaxa zelo veseli. Na sliki 
Dušan Gostenčnik, Nataša Gočen in Mateja Korošec. / Foto: G. K.

Vilma Stanovnik

Društvo upokojencev Elektra 
Gorenjske je imelo prejšnji 
mesec redni letni občni zbor. 
Poleg štiridesetih članov druš
tva sta kot gosta v gostišče Pri 
Slavki v Podbrezjah prišla 
tudi predstavnika DU Elektro 
Ljubljana Jože Bergant in Ja
nez Valgoni, prav tako pa se 
je zbora udeležil predsednik 
Društva upokojencev Gorenj
ske Janez Sušnik. Kot je pove
dal član UO Matija Kenda, so 
soglasno prejeli poročila o 
opravljenih aktivnostih, pode
lili petindvajset priznaj zaslu
žnim članom ter soglasno iz
volili isto vodstvo kot v prete
klem mandatu na čelu s pred
sednico Majdo Roksandič. 
Prav tako so sprejeli načrte za 
delo v tem letu. 
Ker so upokojenci Elektra 
Gorenjske zelo aktivi, so ta 

mesec že bili na izletu na 
gradu Devin in Tržaškem 
krasu, aprila bodo odšli v 
Loški Potok in na grad Sne
žnik, 27. aprila bodo znova 
udeleženci Poti prijateljstva. 
Maja načrtujejo piknik, ju
nija izlet v Porabje, avgusta 
bodo odšli na Lisco, septem
bra pa jih čaka najprej sreča
nje z gorenjskimi upokojen
ci, splavarjenje po Savi in 
udeležba na Festivalu za 3. 
življenjsko obdobje. Okto
bra se bodo odpravili proti 
Kočevju, novembra na izlet 
v neznano z martinova
njem, decembra pa bodo 
obiskali starejše in bolne 
člane društva. Ob pestrih 
aktivnostih vabijo vse upo
kojence Elektra Gorenjske 
in Gorenjskih elektrarn, da 
se jim pridružijo. Več infor
macij dobijo po telefonu 
04/25 51 149.

Tudi letos so aktivni

Upokojenci Elektra Gorenjske so imeli občni zbor v gostišču 
Pri Slavki v Podbrezjah.

Boštjan Bogataj

Kranj – Sredi meseca je pet 
partnerjev v sodelovanju s 
Civilno iniciativo za cenejše 
ogrevanje na Planini pred
stavilo prenovljeno kotlovni
co toplarne na Planini. Z iz
vedbo treh investicij (moder
nizacijo toplotnih postaj in 
optimizacijo vročevodnega 
omrežja, zamenjavo kotlov 
in postavitev soproizvodnje 
toplote in električne energi
je) je kotlovnica opremljena 
z najnovejšo tehnologijo, ki 
pomeni predvsem racional
no proizvodnjo in distribuci
jo toplote, soproizvodnjo ele
ktrike ter učinkovito vodenje 
in upravljanje toplarne.
»Civilna iniciativa je običaj
no proti nekim dejavnostim, 
mi pa smo si prizadevali za 
spremembe, prepričali las
tnike stanovanj na Planini 
in uspeli,« je ob odprtju po
vedal Beno Fekonja iz civil
ne iniciative. Investicije so 
vredne 5,8 milijona evrov, za 
lastnike oziroma stanovalce 
Planine pa to pomeni za 24 
odstotkov nižje stroške za 
ogrevanje. »Prihranimo pri
bližno 250 tisoč evrov na 
leto, kar so stanovalci kon
kretno občutili že ta mesec 
ob prejemu položnice. To
krat so prejeli drugi popust 

v višini približno evra na 
kvadratni meter ali povpreč
no okoli 65 evrov na stano
vanje,« je pojasnil Fekonja. 
Tako znižanih položnic bo 
še devet, vsako leto po ena. 
Stanovalcem soseske Plani
na v Kranju investicija omo
goča nižje stroške ogrevanja, 
Mestni občini Kranj pa obču
tno zmanjšanje obremenitev 
okolja. Za izvedbo projekta 
postavitve soproizvodnje to
plote in električne energije v 
kotlarno Planina, ki je pred
stavljal tako strokovne kot fi
nančne izzive, je bil ustanov
ljen konzorcij Soenergetika    
z več družbeniki: v začetku 

Elektro Gorenjska (kasneje 
Gorenjske elektrarne), Hol
ding Slovenske elektrarne, 
Domplan in Petrol. 
Partnerji v projektu so se 
strinjali, da je celovita preno
va, modernizacija vročevo
dnega omrežja, zamenjava 
kotlov in soproizvodnja to
plote in električne energije 
eden izmed najsodobnejših 
načinov povečanja energet
ske učinkovitosti, ki pred
stavlja zagotovilo uspešnosti 
projekta. »Tehnologija so
proizvodnje toplote in elek
trike spada med najučinkovi
tejše načine pretvorbe pri
marne energije. Soseska 

Planina je s tem pridobila 
eno najmodernejših kotlov
nic daljinskega ogrevanja v 
Sloveniji, ki omogoča zanes
ljivost obratovanja ob bistve
no nižjih stroških,« je pove
dal Aleš Ažman, direktor 
Gorenjskih elektrarn.
Domplan se pri investiciji 
pojavlja v dveh vlogah: kot 
družbenik oziroma partner 
investicije in kot nosilec mo
dernizacije omrežja in pre
nove kotlovnice kot uprav
nik toplarne na Planini v 
imenu lastnikov: »Z investi
cijami smo ustvarili pogoje 
za nižje stroške ogrevanja 
na Planini.«

Z investicijo do nižjih računov
Investicija v toplarno na Planini ne prinaša le boljših izkoristkov energentov in manj onesnaževanja 
okolja, ampak tudi prihranke za stanovalce Planine.

Partnerji projekta obnove kotlovnice v toplarni na Planini / Foto: Tina Dokl
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V drugih primerih je odlaganje kosovnih odpadkov 
poleg zabojnikov prepovedano in kaznivo.

Vsako gospodinjstvo v Mestni občini Kranj je januarja prejelo 
dve dopisnici za tekoče leto. Z njima naročite brezplačen od-
voz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Dopisnici lah-
ko izkoristite vsako posebej ali skupaj.

Odvoz kosovnih odpadkov naročite takrat,  
ko to potrebujete, in sicer:
1.  Izpolnite dopisnico in jo vrnite po pošti oziroma prinesite  

na sedež našega podjetja.
2.  V roku treh tednov vas pokličemo in se dogovorimo  

za dan odvoza.
3.  Na dogovorjeni dan odpadke pripravite poleg vaših  

zabojnikov za odpadke.
4.  Če boste pripravili več kot kubični meter odpadkov za  

eno dopisnico, bomo vsak nadaljnji kubični meter odpadkov 
zaračunali po veljavnem ceniku.

Z dopisnicami lahko naročite odvoz kosovnih od-
padkov iz gospodinjstev, med katere sodijo kosi  
pohištva, sanitarna oprema, odpadna električna in 
elektronska oprema (gospodinjski aparati, hladilne 
naprave, računalniška oprema ...), vzmetnice, pre-
proge, vrtna oprema, kolesa, smuči ...
Dopisnice niso namenjene odvozu gradbenega ma-
teriala, odpadkov, ki vsebujejo azbest (salonitnih 
plošč in cevi), avtomobilskih delov, nevarnih odpad-
kov (akumulatorjev, kemikalij, barv, odpadnih olj 
…), pnevmatik, okenskih okvirjev s steklom in zele-
nega odreza (vej, grmičevja ...).

Kosovne odpadke lahko brezplačno oddate tudi v 
zbirnih centrih:

ZBIRNI CENTER ZARICA
-  od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure 

(čas malice med 9.30 in 10.00 ter med 17.00 in 17.30)
-  sobota, od 8. do 16. ure 

(čas malice med 10.00 in 10.20 ter med 14.00 in 14.20)

ZBIRNI CENTER TENETIŠE
-  od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure 

(čas malice med 17.00 in 17.30)
-  v zimskem času od 12. do 18. ure 

(čas malice med 16.00 in 16.30)
-  sobota od 8. do 12. ure 

(čas malice med 10.00 in 10.20)

Ob obisku prinesite osebni dokument ali potrdilo o poravnanih 
obveznostih za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položni-
ca za obračun komunalnih storitev), s katerim boste potrdili, da 
ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju 
Mestne občine Kranj.

Prenavljate kopalnico in imate poleg odpadnih  
ploščic tudi druge gradbene odpadke?
Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke, zato jih  
morate odlagati ločeno. Manjše količine gradbenih odpadkov 
lahko oddate v zbirnem centru. Brezplačno lahko oddate do  
1 m2 teh odpadkov enkrat na mesec.

Nimate možnosti prevoza večjih odpadkov v zbirni 
center?
Želite enkraten najem večjih zabojnikov?
Če imate večje količine odpadkov, lahko pri Komunali Kranj 
najamete zabojnike. Odločite se lahko za najem zabojnika  
za 5, 7, 10, 12, 15 ali celo 20 m2 materiala. Zabojnik lahko 
najamete za en ali več dni. Pri tem lahko uveljavite dopisnici in 
si s tem znižate stroške.

Za dodatne informacije: 
-  telefonska številka 04/28 11 305 (naročilo odvoza kosovnih 
odpadkov z dopisnicami). 

-  telefonska številka 04/28 11 303 (enkratni najem velikih zabojni-
kov ali v primeru, ko stanovalci skupaj zberete pet dopisnic)

Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, javno podjetje, 
d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj ali na elektronski 
naslov: info@komunala-kranj.si.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Odvoz kosovnih odpadkov  
iz gospodinjstev naročite z dopisnico

MEDICOVET d.o.o. 
SPECIALIZIRANA AMBULANTA 
ZA MALE ŽIVALI
KAJUHOVA 23, 4000 KRANJ, 
TEL 04 235 82 60

Cepljenja proti steklini
in druge veterinarske storitve  
izvajamo preko celega leta v naši ambulanti 

od ponedeljka do petka  
od 8. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 11. 30  

brez predhodnega naročila.

Vilma Stanovnik

Eno od pomembnih opozoril 
veterinarjev ob cepljenju je, 
da cepimo zgolj zdrave živali, 
kajti le v tem primeru je uči-
nek res takšen, kot naj bi ga 
cepljenje imelo. Poleg tega je 
pri zdravih živalih možnost 
pojava stranskih učinkov zelo 
majhna. Obstajajo različna  
cepljenja, nekatera so predpi-
sana z zakonom, druga so pri-
poročljiva, posamezna pa so 
odvisna tudi od tega, na ka-
kšnih območjih živimo. Zato 
se lastniki psov in mačk mo-
rajo pozanimati, katera ceplje-
nja so za njihove živali pri-
merna, saj nas na tista, ki niso 
predpisana z zakonom, veteri-
narji navadno ne opominjajo. 
Zakonsko predpisano in zato 
obvezno je pri prsih cepljenje 
proti steklini. Prvič mladiča 
cepimo pri treh mesecih, nato 
pa obnovitvena cepljenja sle-
dijo vsako leto. Pse je treba 
cepiti tudi proti zajedalcem, 
prav tako pa je zelo koristno 
in za živali priporočljivo tudi 
cepljenje proti nalezljivim ku-

žnim boleznim. To so: pasja 
kuga, parvoviroza, hepatitis, 
kužni kašelj in leptospiroza. 
Če je bila mati cepljena, mla-
diče prvič cepimo v 8. tednu 
starosti, sicer pa, ko dopolnijo 
6 tednov. 
Tudi muce je treba začeti ce-
piti kmalu po rojstvu. Cepi-
mo jih proti mačji kugi in  
rinotraheitisu. Cepljenje se 
začne pri osmih tednih. Naj 
opozorimo, da tudi muce, ki 
z lastniki potujejo po svetu, 
potrebujejo cepljenje proti 
steklini. Cepimo jih lahko po 
dopolnjenih 12 tednih, nato 
pa se ponavlja v letnih inter-
valih, podobno kot pri psih.

Cepimo samo zdrave živali
Spomladi je čas za cepljenje naših štirinožnih prijateljev, saj s cepljenjem zaščitimo tako nas same 
kot pse in mačke.

Pse obvezno cepimo proti steklini, ki je nevarna tudi  
človeku. / Foto: Tina Dokl

Cepljenje psov proti steklini  
v prostorih klinike preko celega leta po  

predhodnem naročilu.
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Alpska 49, 4248 Lesce, tel.: (04) 537 71 00  

Veterinarska klinika za 
male živali dr. Zlata Čop

Obstajajo različna  
cepljenja, nekatera so 
predpisana z zakonom, 
druga so priporočljiva, 
posamezna pa so  
odvisna tudi od tega, 
na kakšnih območjih 
živimo.
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KLINIKA LOKA d.o.o.
Kidričeva 33 B  |  4220 Škofja Loka
info@klinikaloka.com
T  04 515 35 50
www.klinikaloka.com  

Cepljenje proti steklini poteka 
v ambulanti klinike vsak delovnik 
od 8. - 19. ure, sobote od 8. -12. ure. 
Cena cepljenja  je 31,42 evra, 
cena še neregistriranih psov znaša 
dodatnih 29,90 evra.

CEPLJENJE PSOV 
PROTI STEKLINI

Na Kliniki Loka so vam poleg veterinarskih storitev na voljo tudi 
SALON za nego živali, HOTEL ter TRGOVINA za male živali.

12.7 x 9.5 GG steklina.indd   1 3/26/12   6:40 PM

Suzana P. Kovačič

»Vse štiri muce iščejo dom, 
kjer bodo bivale izključno 
notri, s kakovostno prehra-
no, veterinarsko oskrbo po 
potrebi, pogoj je tudi podpis 
posvojitvene pogodbe,« je 
sporočila Martina Lah iz 
Društva za zaščito živali 

Kranj. Najbolj poseben v tej 
druščini je muc Ares, ki ima 
mačji aids. »To je virusna 
bolezen mačk, ki se prenaša 
predvsem med mačjimi pre-
tepi, za druge živali in ljudi 
pa ni nevarna. Muc, ki še 
nima kliničnih znakov bole-
zni, živi popolnoma normal-
no življenje, lahko celo brez 

kakršnihkoli simptomov. 
Skrbnikom le priporočamo, 
da so bolj pozorni na zdravje 
mačka in ga peljejo k veteri-
narju takoj, ko zaznajo kakr-
šnekoli spremembe. Lju-

dem priporočamo, da o bo-
lezni več preberejo tudi na 
spletu, z morebitnimi vpra-
šanji pa se lahko obrnejo 
tudi neposredno na nas,« še 
svetuje Lahova. 

Iščejo topel dom
Ares, Arthur, Michelle in Alberto so veterinarsko pregledani, cepljeni in kastrirani oziroma sterilizirani. 

Veterinarska ambulanta Vinko Pristov, s. p., 
Hraše 20 a, 4248 Lesce, 

mobitel: 041 691 243, faks: 05 911 28 93, 
www.veterinapristov.si, elektronska pošta: vinko.pristov@telemach.net

NOVO: CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI  
NA VAŠEM DOMU ZA ENAKO CENO 

PSE CEPIMO NA CELOTNEM OBMOČJU GORENJSKE. 

Cena cepljenja psa proti steklini je 31,42 evra, cena čipiranja psa pa 29,90 evra.  
Naročila sprejemamo na telefonskih številkah: 041 691 243, 041 588 829 in  
041 920 064 ali neposredno pri naših veterinarjih:

Mag Vinko Pristov, dr. vet. med.; t el.: 041 691 243  za Upravni enoti Radovljica,  
Jesenice

Marjan Žerovnik, dr. vet. med.;  tel.: 041 695 364 za Upravno enoto Kranj
Boštjan Cvenkel, dr. vet. med.; tel.: 041 624 666 za Upravno enoto Radovljica
Primož Medja, dr. vet. med.; tel.: 041 625 542 za občino Bohinj
Mitja Sajovic, dr. vet. med.; tel.: 031 350 423 za Upravni enoti Kranj, Tržič
Matevž Čadež, dr. vet. med. tel.: 031 369 270 za Upravno enoto Škofja Loka
Marko Leskovar, dr. vet. med.; tel.: 041 588 829 za Upravni enoti Kranj, Škofja Loka
Krunoslav Gašparac, dr. vet. med.; tel.: 041 920 064  za Upravni enoti Radovljica,  

Jesenice
Anže Cvenkel, dr. vet. med.; tel.: 031 493 723 za Upravni enoti Radovljica, Tržič

Pse lahko cepite tudi v dveh naših ambulantah: 

-  VETERINARSKA AMBULANTA HRAŠE 20 A, 4248 LESCE, 
med delovnim časom:  - ob ponedeljkih in četrtkih od 11.00 ure do 18.00 ure. 

- ob torkih, sredah in petkih od 8.00 ure do 15.00 ure.

-  VETERINARSKA AMBULANTA BOHINJSKA ČEŠNJICA 15, 4267 Srednja vas v Bohinju,  
po predhodnem dogovoru na telefon 041 625 542.

V OBEH AMBULANTAH NUDIMO CELOTNO  
VETERINARS KO OSKRBO MALIH ŽIVALI.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonske številke 
041 920 064, 041 588 829 in 041 691 243.

Alberto je razigran, nežen, nagajiv muc, ima rad ljudi,  
mačke in pse. Pokličite na številko 041/991 682.

Ares je zelo prijazen in crkljiv muc. Najrajši se spravi  
v naročje, zvije v kepico in uživa. Ima mačji aids, a nima  
kliničnih znakov, zato živi normalno življenje. Bil bi dobra 
družba kakšni muci, ki ima tudi aids. Ocenjen mesec  
kotitve je marec 2011. Pokličite na številko 040/858 059.

Živahna, radovedna in zelo prijetna mlada muca. Obožuje 
ljudi, rada ima tudi mačjo družbo. Pokličite na številko 
041/991 682.

Arthur je starejši muc, ki obožuje ljudi in se rad crklja, a bi 
bil najbolj vesel, če bi bil edini muc v stanovanju. Pokličite 
na številko 040/858 059.

Tudi muce je potrebno zaščititi proti boleznim, če potujejo z nami po svetu, pa je cepljenje 
proti steklini obvezno.         



Suzana P. Kovačič

Društvo za zaščito živali 
Kranj je izdalo zloženko na 
temo Nosečnost in mačke. 
V njej odgovorijo na pogosto 
vprašanje, ali se je torej tre-
ba zaradi prihoda novega 
člana družine odpovedati šti-
rinožnemu prijatelju, ki 
nam že vrsto let dela družbo. 
»Seveda ne!« pojasnjujejo v 
Društvu.
Gre za strah pred toksoplaz-
mozo. Okužbo povzroča pra-
žival Toxoplasma gondii. 
Njen končni gostitelj je mač-
ka, vmesni gostitelji so lahko 
vsi sesalci. Mačka se okuži z 
uživanjem okuženega mesa 
ali z iztrebki drugih mačk. 
Mačke ne kažejo bolezen-
skih znakov, zajedavca pa 

izločajo z iztrebki. Velik od-
stotek ljudi je že prišel v stik 
s povzročiteljem in okužba v 
večini primerov poteka brez 
kakršnih koli simptomov. 
»Ženska bi se lahko okužila, 

če bi zaužila mačje iztrebke. 
Več možnosti za okužbo to-
rej je, če jeste neumito sadje 
in zelenjavo ter premalo ku-
hano/pečeno meso,« še pou-
darjajo v Društvu.
»Nosečnica lahko živi z mač-
ko, vendar mora prej preve-
riti, ali je že bila okužena s 
toksoplazmo ali ne. Če se do 
takrat še ni okužila, je treba 
nosečnico med nosečnostjo 
kontrolirati. Velja pravilo, da 
so v prvem trimesečju posle-
dice okužbe za plod najhuj-
še, verjetnost prenosa pa 
najmanjša. Med nosečnostjo 
se možnost prenosa poveču-
je, posledice okužbe ploda s 
parazitom pa so manj hude. 
V zadnjem času v Sloveniji 
prekuženost s parazitom 
Toxoplasma gondii pada. 
Tako je zato, ker živimo v 
čistem okolju in imamo zelo 
omejen stik z okolico, z 
zem ljo in nečistočami,« je 
povedal Miha Skvarč, dr. 
med., spec. klin. mikro. 
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U P O R A BA  V  B A RV N I  VA R I A N T

VETERINARSKA PRAKSA
TENETIŠE, d.o.o.

Tenetiše 80, 4204 Golnik

T: (04) 2565-100, 2565-101, F: (04) 2565-103,  
www.vpt.si

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE SVOJIH PSOV -  
ZAVARUJMO NAŠE ZDRAVJE

         
Obvezno zaščitno cepljenje psov proti steklini tudi letos

   
Imetnike psov obveščamo, da bomo v času od 20. marca do 26. aprila izvajali splošno obvezno ce-
pljenje psov proti steklini na območju upravnih enot Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič. Na terenu bo 
cepljenje potekalo po običajnem razporedu, ki ga boste imetniki že registriranih psov prejeli po pošti, 
preko celega leta pa je cepljenje proti steklini mogoče opraviti v naših veterinarskih ambulantah. Raz-
pored cepljenja na terenu si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vpt.si, kjer so vam na voljo 
tudi številne druge koris tne informacije. Psa lahko pripeljete na:
    
-  katerokoli mesto cepljenja na terenu,

-  v Ambulanto za hišne živali v Tenetiše:
        vsak delavnik med 15.00 in 19.00 uro ter
        ob sobotah med 8.00 in 12.00 uro,

-  v Ambulanto za hišne živali v Zapuže:
        ob ponedeljkih in četrtkih med 8.00 in 15.00 uro,
        ob torkih, sredah in petkih med 11.00 in 18.00 uro ter
        ob sobotah med 8.00 in 12.00 uro.
    
Če vaš pes lani ni bil cepljen v času splošnega cepljenja, ste ga dolžni pripeljati na vnovično cepljenje 
najpozneje ob preteku enega leta. Imetnike psov prosimo, da s seboj na cepljenje prinesejo: 
    
        dokument psa (Potni list za hišne živali)
        osebni dokument lastnika psa (EMŠO)
        obvestilo, ki so ga prejeli po pošti (celotno)
   
Prosimo, da o cepljenju obvestite tudi druge lastnike psov, zlasti pa imetnike mladih - še neregistriranih 
psov, ki obvestila po pošti ne dobijo. Če ste obvestilo prejeli in psa zaradi kateregakoli razloga nimate 
več, vas prosimo, da ga iz registra odjavite. To lahko storite na vseh mestih cepljenja, po pošti ali po 
elektronski pošti ambulanta@vpt.si. Psa lahko odjavi le njegov lastnik ob predložitvi Potnega lista psa. 
Če je bil vaš pes letos že cepljen, štejte obvestilo kot brezpredmetno.
    
Stroški državne takse, cepljenja, razglistenja in registracije cepljenja znašajo skupaj 31,42 EUR. Če 
imate novega psa in bo cepljen prvič, bo potrebno za mikročipiranje in izdajo dokumentov doplačati 
29,90 EUR (skupaj 61,32 EUR). Prosimo, da za cepljenje na terenu pripravite drobiž, na vseh cepnih 
mestih pa bo mogoče plačati tudi s plačilnimi karticami. Lastnike manj socializiranih psov vljudno 

prosimo, da jih na cepljenje pripelje odrasla oseba na varnem povodcu in z nagobčnikom.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na sedežu Veterinarske prakse Tenetiše in na naših telefonskih 

številkah.

Nosečnost in 
mačke
Vsaka bodoča mamica, ki si deli življenje z mačko, prej ali slej naleti na 
opozorila, naj se mački odpove, sicer bo imela težave z zdravjem oziroma  
z zdravjem otroka. 

VETERINARSKA AMBULANTA VISOKO d.o.o.
Visoko 45a, 4212 VISOKO

Telefon:  04/ 25 35 150

CEPLJENJE PSOV  
PROTI STEKLINI

Cepljenje psov proti steklini poteka v naši ambu-
lanti preko celega leta. Priporočamo pa tudi vsa-
koletno cepljenje vašega ljubljenčka proti dru-
gim nevarnim boleznim. Ambulanta je odprta:

Od PONEdELJKa dO PETKa Od 8. dO 12.,
TOREK IN čETRTEK Pa Od 17. dO 19. URE

Cena za že cepljenega in registriranega psa je 
31,42 EUR. Cena za registracijo in vakcinacijo no-
vega psa je 61,32 EUR. Imetnike psov prosimo, 
da s seboj prinesejo knjižico o cepljenjih in svojo 
EMŠO številko.  Cepljenje proti steklini mora biti 
izvršeno enkrat letno. Za dodatne informacije in 
pojasnila smo dosegljivi na telefonu in na sedežu 
veterinarske ambulante.

»Če že imamo mačko, to še ne pomeni,  
da se bomo okužili s toksoplazmozo. Običajno 
se z božanjem okuženih mačk ne okužimo,  
ker le-te navadno nimajo parazitov na kožuhu. 
Hišne mačke, ki ne lovijo miši in ptic ter jih  
ne hranimo s surovim mesom, imajo zelo  
majhno možnost, da se okužijo s toksoplazmozo. 
Če poznamo dejstva o bolezni in načinu okužbe, 
se znamo tudi ustrezno zaščititi,«  
pravijo v Društvu za zaščito živali Kranj.
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Kultura

Kolonija Jasna  
med dijaki
Igor Kavčič

V petek so v galeriji Gimna
zije ESIC Kranj odprli razsta
vo udeležencev 6. slikarske 
kolonije Jasna. Njihovo zad
nje srečanje je potekalo v 
ustvarjalnem okolju Stru
njanskega zaliva, tamkaj
šnjih solin in obalnega zaled
ja. Srečanja se je udeležilo 
devetnajst ustvarjalcev različ
nih umetniških praks, med 
njimi Alojz Štirn, Andrej 
Štular, Anton Kavčič, Bole
slav Čeru, Boštjan Gunčar, 
Franc Bešter, Igor Dolenc, 
Ivan Žibert, Kaja Urh, Karol 
Kuhar, Maja Strnad, Marta 
Gašperlin, Mia Mihelič, Ne

gos Stepnjan, Nejč Slapar, 
Rajko Bogataj, Slavica Štirn, 
Vida Soklič in Živko Kladnik. 
Na odprtju je avtorje in nji
hova dela predstavila kustosi
nja razstave Katka Mohorič.
V Gimnaziji ESIC sicer iz 
leta v leto bogatijo razstavno 
dejavnost, saj se v razstav
nem prostoru v pritličju šole 
na leto zvrsti kar pet razstav, 
ki jih skupaj z dijaki pripravi 
umetnostna zgodovinarka 
Irena Koncut Marolt. Veči
noma gre za dela likovno na
darjenih dijakov, pa tudi go
stujočih avtorjev. Ob razsta
vah nastaja tudi vsako leto 
bogatejša stalna zbirka likov
nih del dijakov.

Igor Kavčič

V Galeriji hiše Layer je na 
ogled razstava stripov in ilu
stracij Zorana Smiljanića. 
Predstavlja se z deli, ki jih je 
ustvaril v zadnji četrtini sto
letja. Takole suhoparno bi 
se bral zapis, primeren reci
mo za davčno napoved. A 
tokratna razstava njegovih 
del v »Lajerci« je daleč od 
tega, nikjer, niti v osrednjem 
prostoru, niti na stopnicah, 
niti v zunanji galeriji ni ne 
duha ne sluha o kakršni koli 
»suhi pari«. Namreč, ko si 
na enem mestu lahko ogle
daš nekaj najpomembnej
ših, najbolj izstopajočih pre
sežkov iz različnih obdobij 
njegovega ustvarjanja, kaj 
hitro lahko spoznaš njegovo 
eruptivno avtorsko moč.
Smiljanićev avtorski opus je, 
prevedeno v jezik kapitaliz
ma, izjemen kapital, blago z 
neizmerljivo dodano vredno
stjo, s katerim se lahko, če ga 
podpiše Kranjčan, pohvali
mo tudi mi drugi. Prav zato 
je podatek, da je to prva nje
gova razstava v Kranju, sko
rajda šokanten. Posebej, če 
vemo, da se je s svojimi stri
pi predstavljal že marsikje, 
tako v Sloveniji kot tujini.
Kot je povedal, se je tokra
tnega povabila na predstavi
tev tudi iz tega razloga razve
selil. Prav v zadnjem času je 
namreč znova širše aktualen 
z izidom tretjega dela 
stripov ske trilogije Meksikaj-
narji. Kot sam pravi, pa je 
lani pokazal, da nekoč upor
ni mladenič postaja tudi dr
žavotvorni element, saj je 
zrisal projekt Ustava v stripu 

za otroke, ki ga je moč najti 
na spletni strani slovenske
ga parlamenta. 
Kje je revolucija? je naslov 
krajšega stripa, ki je bil leta 
1987 ob članku na temo ki
pov na današnjem Sloven
skem trgu objavljen v Go
renjskem glasu in je razbu
ril takratno politično oblast. 
Tako kot takrat tudi danes 
na risbe gledam z občudova
njem, enako kot na ilustraci
jo k članku v reviji Mladina 
z Glasove preje ob 20letnici 
teritorialne obrambe leta 
1988, na kateri navadna raja 
z golimi rokami poriva oku
patorski tank v kanal. Tri 
leta, preden se je nekaj po
dobnega res dogajalo. Smi
ljanić, ki sodi v tretjo gene
racijo slovenskih stripovskih 

avtorjev, eden prvakov nove
ga slovenskega stripa, v ga
leriji predstavlja tudi nekaj 
naslovnic, ki jih je v prelo
mnih časih narisal za Mladi
no, nekaj del iz zadnjega 
časa na temo »kriza«, doda
ja jim tudi ilustracije za uč
benik slovenščine za 8. ra
zred osnovne šole, osrednji 
prostor pa je namenjen ne
kaj njegovim najbolj zna
nim plakatom in original
nim tablam iz legendarnih 
albumov, kot sta recimo 
Hardfuckers in Zadnja vojna, 
pa njemu zelo ljubi Railroad 
Crossing.
Poleg tega so tu še plakati za 
nekatere koncerte v takra
tnem »Delavcu« in še dva 
kultna plakata, ki sta vabila 
na že tradicionalno majsko 

prireditev kranjske mladine 
Teden mladih Kranja. Prvič 
so ob odpovedanem tednu v 
osemdesetih letih čez Kara
vanke leteli bombniki (in je 
na to reagiral celo armadni 
generalštab v Beogradu), 
drugič pa mlado razporeje
nost gleda skupina zdolgo
časenih jeznih starcev. Ker 
ima vsaka dobra južina tudi 
posladek, je tu še izbor Zo
ranovih avtorskih novole
tnih voščilnic, ki v bistvu 
lepo zaokrožujejo njegovo 
stripovsko ideologijo. Ko bo
žiček z enim curkom, v eni 
potezi v sneg nalula celoten 
napis srečno novo leto in ko 
v času krize na raženj nata
kne svojega jelenčka … Uh 
… Razstava za cesarske ob
čutke. 

Likovniki kolonije Jasna že drugič gostujejo na Gimnaziji ESIC.

Dogodek je tu,
dogodek imate v mestu!

Sla vko  Gr um

asTSD42-3.indd   1 23/3/12   08:05:1

Knjigo lahko kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po  
telefonski številki: 04/201 42 41 ali  
na: narocnine@g-glas.si.

To je knjiga, ki jo že skorajda mora imeti vsak Slovenec v svoji zbirki! 

Redna cena knjige je 22,80 EUR. Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le 17 EUR + poštnina. Vse knjige je 
avtor lastnoročno podpisal.
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Pisatelj Ivan Sivec je pravkar  
izdal obsežno knjigo Pod 
cvetočimi kostanji, v kateri je 
več kot tristo najlepših besedil 
za najboljše domače ansamble. 
Besedila so v knjigi urejena 
po tematiki, od srečanja z 
abrahamom do družinskih 
praznovanj, veliko jih je 
posvečenih lepotam domovine, 
v njej pa so tudi hudomušne, 
globlje življenjske pesmi, pesmi  
o imenih, lovske in ribiške, za 
mame, mladoporočence, pa tudi  
o morju in planinah … Na koncu 
je besedila strokovno opredelil 
prof. dr. Janez Bogataj, več lepih 
besed pa sta avtorju namenila 
tudi brata Slavko in Vilko Avsenik.

www.gorenjskiglas.si

Stripovski revolveraš
Kranjčani imamo poleg sebe še marsikaj in marsikoga. Tudi Zorana Smiljanića, nepremagljivega 
stripovskega revolveraša iz prve vrste slovenskih avtorjev stripa. Kdor ne verjame, naj si, preden se 
odloči za divji zahod, ogleda njegovo razstavo v »Lajerci«.

Plakat za Teden mladih Kranja je na festival mlade kulture vabil skoraj deset let in bi bil 
nedvomno primeren tudi za naslednjih deset. Tisti zraven je Zoran Smiljanić. / Foto: Igor Kavčič
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Igor Kavčič

Sicer tradicionalni pustni 
koncert, ki ga vsako leto na 
malo drugačen način pripravi
jo v Glasbeni šoli Kranj, se je 
zaradi šolskih počitnic letos 
prelevil v Gregorjevega. V ob
činski avli so mladi glasbeniki 
»ptičke oženili« na dveh zapo
rednih nastopih, saj je pro
gram obsegal kar petnajst raz
ličnih točk, v katerih je nasto
pilo skoraj dvesto učencev. 
Vodja koncerta, neutrudna 
učiteljica klavirja Jasmina Po
gačnik je s sodelavci nastop 
zasnovala na narodnih in po
narodelih pesmih ter na sku
pinskem muziciranju. Na 
obeh koncertih so se predsta
vili tudi pevski zbor, orkestra 
kitar in harmonik, nadobudne 
učiteljice pa so zbrale najmlaj
še v dva orkestra »črvičkov« 
okrog trideset malih godalcev 
in nekaj manj malih flavtistov. 
Poleg tega so zaigrali v komor

nih zasedbah tubisti, harmo
nikarji in tolkalci. Mlade balet
ke so očarljivo oddrobencljale 
svoj ples. Kot gostje skupine 
Mojce Zaplotnik so zaplesali 
predšolski folkloristi iz Bitenj. 
Povzročili so solze smeha in 
poželi silen aplavz.
Najdragocenejša novost na
stopa pa je zagotovo dejstvo, 

da so učitelji za kar enajst od 
petnajstih točk sami napisali 
priredbe. Preprosto so izbrali 
želeno skladbo in jo priredili 
za konkretno zasedbo. Pro
gram je povezovalo ščebeta
nje in žvrgolenje flavtistk iz 
orkestra Katje Stare. Flavtice 
so bile namreč razvrščene 
križem kražem po dvorani. 

Mladi glasbeniki ženili ptičke 

Bachova Museta za tri? Novodobni klasik-rokerji?  
Predvsem pa fantje iz družine Gabrijel / Foto: Tina Dokl
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Hvala vam, cenjeni kupci, ker z nakupi v Tuπu podpirate 

slovensko gospodarstvo in delovna mesta. Tudi sami spoπtujemo 

slovensko in verjamemo v slovenske proizvajalce, saj z 

njihovimi izdelki æe veË kot 22 let na naπih policah povezujemo 

veË kot 100.000 delovnih mest.
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Prekajena 
kraπka πunka
• vakuumsko 

pakirana
Kras, cena za 1 kg

Akcijska ponudba velja v vseh trgovinah in franπizah Tuπ od 28. 3. 2012 do 10. 4. 2012, oz. do odprodaje akcijskih zalog.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - V študijskih krožkih, 
ki jih gorenjsko društvo sle
pih in slabovidnih v sodelo
vanju z Andragoškim cen
trom Slovenije izvaja že se
demnajsto leto zapored, so 
letos osrednjo pozornost 
namenili temi, kako ohrani
ti čisto in zdravo okolje pri

hodnjim rodovom. Pri iz
vedbi krožkov zadnja leta 
sodeluje tudi Ljudska uni
verza Jesenice s programom 
vseživljenjskega učenja. 
»Prva tema se je dotaknila 
živil in njihovega glikemič
nega indeksa, predavala 
nam je biologinja Karin 
Starc. Nato sta dva ugledna 
strokovnjaka s področja oko

lja predstavila temi o varova
nju okolja, in sicer Lučka 
Kajfež Bogataj o okoljskih 
izzivih 21. stoletja in Anton 
Komat o vodni varnosti v 
Sloveniji ter o prehranski 
varnosti in samooskrbi v 
naši državi,« je povedala 
mentorica krožkov Majda 
Muri. »Varovanje okolja pa 
je povezano tudi z varčeva

njem. Teme s tega področja 
sta pripravili naši udeleženki 
Maruša Kurat in Minka Ro
gelj, razpravljali pa smo o 
tem, kako lahko prihranimo z 
varčnim obnašanjem v go
spodinjstvu. O »babičinih na
svetih« v gospodinjstvu ter 
pri zdravju in negi smo raz
pravljali v več delih, udeležen
ke pa smo prispevale tudi ve
liko lastnih izkušenj.«
V krožkih sodeluje do ducat 
udeležencev, pravzaprav so 
večinoma ženske. Marinka 
Koželj, ki se jih udeležuje že 
vsa leta, pravi: »Pri krožkih, 
kjer vsa leta sodelujemo iste 
udeleženke, teme pa so vsa
ko leto druge, se veliko nau
čimo. Sam bi pogosto depre
siven tičal v kakem kotu, 
tako pa te udeležba prisili k 
miselni dejavnosti.« Kako z 
ekološkim načinom življe
nja tudi prihranimo, je 
koris tna tema za vsakogar, 
meni Maruša Kurat, ki je s 
svojimi »babičinimi nasve
ti« v gospodinjstvu iz soude
leženk izvabila veliko koris
tnih izkušenj. 

Z varčevanjem varovati okolje
Tudi v študijskem krožku Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj so se letos posvetili 
temam, povezanim z varstvom okolja in varčevanjem.

Udeleženke študijskih krožkov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj

Podrli macesen spominov

Ob spomladanski sečnji dreves v Kranju so podrli tudi nekaj 
dreves na Kidričevi, med drugim tudi petdeset let star ma-
cesen. »Nekateri stanovalci so zbirali podpise, češ da jih 
drevo moti. Mene ni, še več, drevo mi je veliko pomenilo, 
saj sem ga leta 1962 posadil skupaj s pokojnima prijatelje-
ma. Mislim, da za sečnjo ni bilo potrebe, toda sedaj je, kar 
je,« je povedal stanovalec v bloku na Kidričevi 31 Miro Rant, 
ki se je ob tem znova spomnil bolečih dogodkov iz let po 2. 
svetovni vojni. »Bil sem športnik in želel sem potovati po 
svetu, vendar so mi to skušali onemogočiti. Obtoževali so 
me celo za informbirojevca in me pošiljali na Goli otok. Gro-
zili so mi, da me bodo požagali kot suho vejo. Vsega tega 
sem se spomnil ob žaganju meni ljubih dreves,« je tudi po-
vedal Miro Rant, ki je kljub častitljivi starosti še vedno izvr-
sten športnik ter Slovenijo in Kranj uspešno zastopa na naj-
večjih veteranskih tekmovanjih na svetu, s katerih se pravi-
loma vrača z odličji. V. S.

Tudi macesna, ki ga je pred pol stoletja s prijateljema  
zasadil Miro Rant na Kidričevi, ni več. I Foto: Gorazd Kavčič
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Študentska

Vstop dovoljen samo 16+!
na dan dogodka na blagajni Disca Planet Kranj: člani KŠK 6 €, ostali 8 €

Vstopnice: predprodaja na Info točki KŠK in blagajni 

Disca Planet Kranj (samo nečlanske) za člane KŠK 4 €, za ostale 6 €

KJE

KDO

KDAJ

KŠK-žur s skupino Elvis Jackson
V petek, 6. aprila 2012, bomo na KŠK žuru »zažurali« s pri-
morskimi ska-punkerji Elvis Jackson, občinstvo pa bosta 
pred glavno skupino ogrevali dve mladi kranjski skupini. 
Prva bo na oder stopila indie zasedba The Vast Blasts, sle-
dili pa jim bodo alternativni rockerji Dustin Chambers. Do-
gajati se bo začelo ob 20. uri, zabava pa bo trajala pozno v 
noč. Predprodaja na Info točki KŠK za člane KŠK 4 evre,  
za ostale 6 evrov. Na blagajni Disca Planet Kranj so v pred-
prodaji le nečlanske karte po ceni 6 evrov, na dan dogodka 
pa bodo morali člani KŠK odšteti 6 evrov, ostali pa 8 evrov. 
P. J. 

Prihaja Teden mladih 2012
Med 11. in 19. majem bo znova zaživelo celo mesto, saj pri-
haja največji slovenski mladinski festival in tradicionalni 
kranjski dogodek, ki v gorenjsko prestolnico na leto privabi 
na tisoče mladih. Tudi letos bo ponudil pestro paleto aktiv-
nosti: številne športne, mladinske, kulturne, glasbene, izo-
braževalne, otroške in mednarodne vsebine. Otvoritveni 
koncert TM bo v Discu Planet Kranj s skupino Tabu, Nino 
Pušlar in Lombardo, v celem tednu pa se bodo med drugim 
zvrstila številna predavanja, na enem izmed njih bo gost dr. 
Andrej Stare, obeta se Noč silakov in stand-up večer z go-
stom iz Kanade, od Tedna mladih pa se bomo poslovili z 
zaključnim koncertom Big Foot Mame. Tudi letos bo v  
prodaji festivalska zapestnica, ki bo omogočala brezplačen 
vstop na vse večerne dogodke. Med letošnjimi novostmi  
sta mobilna aplikacija in maskota TMau. Več na  
www.teden-mladih.si in www.facebook.com/tedenmladih. P. J. 

Tečaj risanja za bodoče arhitekte

Tečaj osnov prostoročnega risanja je v zadnjem času postal 
že kar pogoj za vse, ki si želijo uspešno opraviti sprejemni 
izpit na Fakulteti za arhitekturo, namenjen pa je tudi vsem 
drugim, ki jih zanima arhitekturno risanje. Desettedenski 
tečaj se je začel včeraj in bo potekal ob četrtkih od 17. do 
19.15 na Gimnaziji Kranj. Na tečaju bo prvih devet tednov 
namenjenih prostoročnemu risanju, zadnji teden pa se 
bodo odpravili na ekskurzijo po Kranju, saj na ustnem delu 
profesorji velikokrat preverjajo znanje o arhitekturi kraja, od 
koder prihajate. Mentorica na tečaju bo Maša Pirc, študent-
ka 5. letnika na Fakulteti za arhitekturo. Cena za člane KŠK 
120 evrov, za ostale 150 evrov. Dodatne informacije na  
izobrazevanje@ksk.si. P. J. 
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Petra Jošt

Za vse mlade mamice in očke 
se v okviru projekta Mlade 
mamice, ki ga organizira Klub 
študentov Kranj, druženje po-
časi izteka. Zaključna priredi-
tev projekta Mlade mamice 
2012 bo danes, 30. marca, ob 
17.30 v avli Mestne občine 
Kranj. Prireditev bodo začeli z 
obiskom Pike Nogavičke, ki 
bo vsekakor prijetna popestri-
tev za najmlajše, sledila bo po-
delitev vrednostnih bonov ter 
na koncu še pogostitev. Druži-
ne prejmejo bon v vrednosti 
120 evrov za prvega otroka in 
80 evrov za drugega otroka. 
Mlade mamice so tradicional-
ni projekt Kluba študentov 
Kranj, ki so ga letos pripravili 
že 15. zapored in temelji na 
materialni pomoči študent-
skim in dijaškim družinam. 
Letos se je na razpis Mlade 
mamice prijavilo 49 dijaških 
in študentskih družin s sku-
pno 58 otroki. V prazničnem 
času je KŠK za mlade družine 
organiziral obdarovanje otrok 
z obiskom Božička, ki jim je 
namenil simbolična darila. 
Projekt se je nato nadaljeval 
spomladi, ko so starše in otro-
ke s pomočjo Vzajemne odpe-
ljali v živalski vrt, projekt pa se 
bo zaključil z zaključno prire-
ditvijo.
Sicer pa tudi država skrbi za 
mlade družine, in sicer Sta-

novanjski sklad Republike 
Slovenije enkrat na leto v me-
dijih in na spletni strani 
www.stanovanjskisklad-rs.si 
objavi javni poziv za dodelitev 
subvencij mladim družinam 
za prvo reševanje stanovanj-
skega vprašanja in subvencio-
niranje tržnega najema sta-
novanj, ki je pripravljen na 
podlagi Zakona o nacionalni 
stanovanjski varčevalni she-
mi in subvencijah mladim 
družinam za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja. 
Zakon predvideva vsakoletno 
objavo javnega poziva za do-
delitev subvencij mladim 
družinam predvidoma do 

konca meseca junija. Tako bo 
ponovni poziv za dodelitev 
subvencij mladim družinam 
za prvo reševanje stanovanj-
skega vprašanja na spletni 
strani Sklada objavljen pred-
vidoma v prvi polovici leta 
2012, o čemer bo Sklad jav-
nost sprotno obveščal preko 
svoje spletne strani. 
Mlado družino predstavlja živ-
ljenjska skupnost enega ali 
obeh staršev z enim ali več 
otroki, posvojenci ali pastorki, 
pri čemer vsaj en otrok v kole-
darskem letu razpisa še ni šo-
loobvezen. Subvencije, ki so 
namenjene za gradnjo ali na-
kup nepremičnine ter za re-

konstrukcijo ali spremembo 
namembnosti za bivanje v pri-
mernih nepremičninah, lahko 
pridobi za največ osem let. 
Mlada družina lahko za sub-
vencijo zaprosi tudi kot po-
moč pri plačevanju tržne naje-
mnine. Do subvencije tržnih 
stanovanj je upravičena tista 
mlada družina, ki si po uspe-
šno zaključenem študiju vsaj 
enega od staršev stanovanjski 
problem rešuje z najemom 
tržnega stanovanja, pri čemer 
ta roditelj v letu razpisa ne do-
polni starosti 28 let. V prime-
ru uspešno zaključenega dok-
torskega študija se starostna 
meja podaljša za dve leti. 

Sodeč po podatkih Statistič-
nega urada RS, predstavlja-
jo mladi med osemnajstim 
in šestindvajsetim letom 
starosti 11,1 odstotka prebi-
valcev Slovenije, kar v kon-
kretnih številkah pomeni 
nekaj več kot 227 tisoč ljudi. 
Prebivalcev, starejših od 60 
let, naj bi bilo približno 
459.000 oziroma 22,5 od-
stotka vseh.
Zakaj na začetku kolumne 
navajam statistične podatke 
o prebivalstvu oziroma dveh 
specifičnih skupinah? K pi-
sanju o tem me je navedlo 
nedavno prisostvovanje v 
volilni komisiji med refe-
rendumom o družinskem 
zakoniku. Ker to načeloma 
ni pretirano težavno delo, 
sem imel vmes čas, da si do 
13. ure nekoliko temeljiteje 
- čeprav morda metodološko 
sporno - ustvarim sliko o vo-
lilnih upravičencih, ki se 
prikažejo na volišču. Pravza-
prav sem imel podobno pri-
ložnost že na decembrskih 
državnozborskih volitvah.
Pustimo ideološko opredelje-
vanje do zakona ob strani, to 

je nenazadnje stvar vsakega 
posameznika, poleg tega pa je 
po medijih že dovolj komen-
tatorjev - agitatorjev, ki so ali 
nepoučeni ali pa namerno 
krojijo resnico v prid svojemu 
političnemu polu in svoji edi-
ni resnici. Tudi ni to stran, ki 
bi bila namenjena kakršne-
mukoli levo-desno-liberalno-
-klerikalno-kakorkoli že opre-
deljevanju. Je pa namenjena 
študentom, kar si sam razla-
gam kot večini mladih.
Torej, da se vrnem nazaj k 
niti, ki sem jo začel plesti v 
uvodnem odstavku. V do-
poldanskem času, do 13. 
ure, je na našem volišču vo-
lilo okrog 90 ljudi. Med nji-
mi so bili trije posamezniki, 
mlajši od šestindvajset let. 
Preostali so bili večinoma 
zelo stari ljudje, nekaj jih je 
bilo tudi srednjih let. Če bi 
neki nepoučeni tujec, ki ni 
prebral še niti enega podat-
ka o Sloveniji, delal raziska-
vo na mojem stolu, bi dobil 
občutek, da je povprečna 
starost Slovencev nekje 
okrog 85 let, če malo kariki-
ram.

Je bil družinski zakonik (in 
še prej državnozborske voli-
tve) torej odločanje o pokoj-
ninski reformi ali zastonj 
domovih za upokojence? 
Niti ne. Odločali smo o zako-
niku, katerega predhodnik je 
veljal okrog trideset let (in bo 
očitno veljal še vsaj eno leto, 
verjetno še dlje). Šlo je torej 
za odločanje o zelo daljnose-
žnih posledicah. O katerih 
so v veliki meri odločali lju-
dje, ki so živeli v nekem dru-
gem času in ki jih morda 
kmalu ne bo več med nami. 
O prihodnosti mladih so bolj 
ali manj odločali starejši, če-
prav naj bi to počeli zgolj 
tam do osemnajstega leta, 
plus minus nekaj let. Morda 
je to komu všeč, ampak 
meni se dozdeva, da bi bilo 
mnogo bolje, če bi sami pre-
vzeli nekoliko večjo odgovor-
nost za našo prihodnost. Ne-
nazadnje, če bo vse po sreči 
in tako, kot bi moralo biti, 
potem bodo starši in stari 
starši umrli pred nami. Kdo 
bo tedaj prevzel odgovornost 
in popeljal svet naprej? Prej 
kot se tega naučimo, bolje je.

Pred za večino mladih dav-
nimi leti so se prebivalci Slo-
venije odločili za demokraci-
jo, vladavino ljudstva. Ta 
menda predpostavlja, da so 
državljani aktivni, da nadzo-
rujejo oblast in da, kadar tej 
ne uspe odločiti o nekem 
vprašanju, sami vskočijo in 
odločijo. Vendar je to težko 
uresničiti iz domačega fote-
lja (vsaj dokler ne bomo pre-
šli na glasovanje na daljavo). 
In kaj se bo zgodilo, ko bodo 
trenutno najbolj aktivni vo-
livci odšli v večna lovišča, 
nebesa, med 72 devic oziro-
ma se povrnili nazaj v prah 
in atome? Bo peščica ljudi 
odločala o usodi vseh? To bi 
bilo podobno zgodnejšim 
oblikam demokracije, ki ima 
z današnjo zgolj nekaj na-
ključnih podobnosti.
Takšna pot bi bila meni 
osebno zelo neljuba, po eni 
strani zato, ker si želim, da, 
dokler živim v demokratično 
urejeni državi, svoje mnenje 
izrazijo vsi, ki so tega spo-
sobni, in po drugi zato, ker bi 
bilo škoda izgubiti po dolgih 
bitkah pridobljene pravice.

Danes zaključek  
Mladih mamic
Zaključna prireditev projekta Mlade mamice 2012 bo danes ob 17.30 v avli Mestne občine Kranj.

O mladih in politični participaciji
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Zanimivosti
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prireditev so poime
novali Podeželje mestu – Be
snica Kranju, skupaj pa so jo 
pripravili Krajevna skupnost 
Besnica, Turistično društvo 
Besnica,  Podružnična 
osnovna šola Besnica, KUD 
Sejalec Besnica in Čebelar
sko društvo Besnica na čelu 
z glavnima organizatorjema, 
Kulturnim društvom Jože 
Papler Besnica in Mestno 
občino Kranj. »Namen pri
reditve je, da mestu predsta
vimo, kaj se na podeželju 

dogaja, kako se zabavamo in 
kako delamo. Hkrati bi se s 
to prireditvijo radi zahvalili 
naši občini, ki dobro skrbi za 
to, da se ne razvija samo mes
tno jedro, ampak tudi pode
želje. Tako smo pred nedav
nim v Besnici dobili novo 
telovadnico, za katero smo 
prepričani, da bo postala 
tudi nov kulturni center Be
snice,« je številnim obisko
valcem prireditve pojasnil 
predsednik KD Jožeta Pa
plerja Besnica Janez Zeni in 
dodal, da so bili organizator
ji veseli, ker so za prireditev 

uspeli združiti vsa društva, 
ki delujejo v Besnici, razen 
gasilcev, ki pa jih v petek k 
sreči niso potrebovali. 
Obiskovalci so tako lahko 
zvedeli precej o zgodovini 
Besnice in tudi o tem, kaj 
vse se v Besnici dogaja. Ob 
zanimivi sceni prireditve, za 
katero so poskrbeli člani Tu
rističnega društva in KUD 
Sejalec, so klekljarice prika
zale izdelovanje čipk, šolarji 
so predstavili zanimivosti 
Besnice, prikazali so ume
tnine iz medu, pletenje ko
šar, videli smo kmečko orod

je, zanimive domače izdel
ke, pa tudi slikarsko razstavo 
besniških umetnikov Pavla 
Kuharja in Franceta Beštra. 
Pod vodstvom umetniške 
vodje Špele Eržen se je pred
stavila Folklorna skupina 
Ajda, ki je nastopila s kar tre
mi starostnimi skupinami 
folkloristov, izvirne kostume 
pa jim je zašila Mira Velka-
vrh. Za dobro vzdušje je po
skrbela tudi vokalna skupina 
Ajda in harmonikarji, na 
koncu pa so obiskovalci lah
ko poskusili še domače do
brote iz kmečke kuhinje. 

Krajevni odbor RK Orehek–
Drulovka je minuli teden 
organiziral redno spomla
dansko krvodajalsko akcijo 
na Zavodu za transfuzijsko 
medicino v Ljubljani, zatem 
pa popeljal svoje prostovolj
ce na ogled slikovitega kra
škega naselja Štanjel z gra
dom in prelepim Ferrarije
vim vrtom, ki ga je zasnoval 
arhitekt Maks Fabiani. Po
leg darovalcev krvi z Orehka 
in Drulovke so se akcije ude
ležili tudi krvodajalci iz 
Mavčič. KO RK Orehek–
Drulovka sicer združuje 140 
krvodajalcev, vendar nekate
rim delodajalci niso omogo
čili odhoda na odvzem krvi. 
Udeleženci krvodajalske ak
cije iz KO RK Orehek–Dru
lovka so zato opozorili na 
nevarno razmišljanje drža

ve, da so krvodajalci finanč
no breme zaradi plačila pro
stega dneva delodajalcem iz 
zdravstvene blagajne. Teren

ske krvodajalske akcije so v 
Kranju sicer predvidene v 
drugi polovici leta, za desni 
breg Save pa 23. oktobra v 

Stražišču. Rdeči križ kot or
ganizator krvodajalstva vabi 
prostovoljce, da se jih udele
žijo v čim večjem številu. 

Predstavili so se v mestu
Ni le besniška voščenka značilnost Besnice, domačini iz Besnice imajo marsikaj pokazati in zato so 
se odločili predstaviti se tudi Kranjčanom.

Krvodajalci RK Orehek Drulovka na Štanjelu

Srečanje generacij  
v vrtcu Čira čara

Predsednik KD Jožeta Paplerja Besnica Janez Zeni je za 
obiskovalce prireditve pripravil lahko uganko, saj so vsi  
vedeli, da drži v roki besniško voščenko. / Foto: Matic Zorman

Pletenje košar iz leskovih viter v Besnici še ni izumrlo, 
kako poteka, pa je obiskovalcem predstavil Janko Mohorič. 
/ Foto. Matic Zorman

V Besnici imajo tudi čebelarsko družino, prav tako slovijo 
po izdelkih iz medu, ki jih z natančno roko izdeluje Štefka 
Balanč. / Foto: Matic Zorman

Klekljarice, od izkušenih do najmlajših, so rade volje  
pokazale umetnost izdelovanja čipk.  
/ Foto: Matic Zorman

Pevski zbor Iskra Kranj je navdušil otroke iz vrtca Čira čara. 
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Krvodajalci z Orehka in Drulovke so zaključili krvodajalsko akcijo v tradicionalno  
gostoljubni domači Pizzeriji Karantanija.

Mateja Rant

Kranj - V vrtcu Čira čara so 
sredi marca na obisk povabi
li upokojenski pevski zbor 
Iskra Kranj. Za otroke so pri
pravili dva tematska koncer
ta, za najmlajše v igralnici, za 
starejše otroke pa v vrtčev
skem sadovnjaku. Otroci so z 
zanimanjem prisluhnili pev
skemu zboru in nastop sim
patično pospremili s ploska
njem in vzkliki: »Bravo, bra
vo!« Člani zbora pod vod
stvom zborovodje Maje No
san so jim najprej predstavili 
različne glasove, nato so jim 
zapeli nekaj pesmi, na koncu 
pa so nekaj otroških pesmic 

zapeli še vsi skupaj. »Številni 
otroci so tokrat prvič spoznali 
zborovsko petje, zato je bilo 
zanje to še posebej zanimivo 
doživetje,« je poudarila orga
nizacijska vodja vrtca Mojca 
Zadnikar in dodala, da je bil 
namen obiska pevskega zbo
ra tudi medgeneracijsko dru
ženje otrok in starejših. V vr
tec, pravi Mojca Zadnikar, 
sicer prihajajo babice in ded
ki, za druženje z drugimi sta
rejšimi ljudmi pa otroci veči
noma nimajo prav veliko 
priložnosti. Zato so po nasto
pu člani zbora še nekaj časa 
ostali v vrtcu in ob zvokih 
harmonike delali družbo 
otrokom.

Kranj

Povežimo Kranj 2012
Člani Lions kluba Kranj, Rotary kluba Kranj ter predstavniki 
Mestne občine so združili moči za organizacijo dobrodelne 
prireditve Povežimo Kranj 2012. V dvorani Grandis v Kon-
gresnem centru Brdo bodo namreč v petek, 13. aprila, ob 19. 
uri organizirali veliki dobrodelni ples. Prireditev bodo name-
nili otrokom v naši neposredni bližini, ki so se znašli v stiski. 
Že sedaj vabijo vse, ki bi jim letos poleti radi pomagali, da 
bi okusili morje, da se jim na prireditvi pridružite. Vstopnice 
je moč naročiti po telefonu 041/741 155 (Darja), lahko pa 
pišete na naslov dadelavec@gmail.com. V. S. 
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Šport

Uživajo ob igranju košarke
Pred tremi leti se je ženski del košarkarskega kluba Triglav osamosvojil, vodstvu in dekletom pa je 
uspelo, da postajajo vse številnejše in boljše.
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Vsako soboto od 9. do 14. ure:  

EKOLOŠKA TRŽNICA Lumparije - otroške ustvarjalne delavnice
Vsak petek od 17. do 19. ure

Petek, 6. aprila 2012
Velikonočno pišče
Rumeno puhasto pišče se bo prikotalilo na naše to-
kratno druženje. Pa ne le eno ... Pridite na naše sre-
čanje in spoznali boste celo piščančjo družbico. 

Petek, 13. aprila 2012
Gradimo lutkovni oder
Zasnovali bomo lutkovno gledališče za naše predsta-
vice.  Namestili  zavese,  žaromete,  postavili  lutke  v 
prvi plan in … dvignili zastor: Naj se predstava začne!

Petek, 20. aprila 2012
Nogavičnik Pepi v gledališču 
Tokratni  junak  lutkovnega  gledališča  bo Nogavičnik 
Pepi. To je posebne vrste tič – zbija šale, stresa sme-
šnice  kar  iz  rokava  in  se  krohota,  da  se  sliši  do 
sosed njega gledališča.

Sobota, 7. aprila 2012, od 10. do 12. ure
Folklora na Slovenskem s pokušino dobrot 

Četrtek, 12. aprila 2012
Turizmu pomaga lastna glava

Sobota, 14. aprila 2012, ob 9. uri
Varnostno prometna prireditev:  
»Vaša izkušnja - naš svet - varno življenje«

CMYK: 100 / 50 / 10 / 85

PROGRAM PRIREDITEV  ZA MC KRANJ PRIMSKOVO

Vabljeni!

Vilma Stanovnik

Kranj – Ženska košarka ima 
v Kranju že dolgo tradicijo, 
od leta 2009 pa imajo svoj 
klub z imenom Ženski ko-
šarkarski klub Triglav Kranj. 
»V letošnji sezoni se že po-
zna delo zadnjih treh let, saj 
smo naredili velik napredek 
tako v organizaciji kluba kot 
pri rezultatih,« pravi nekda-
nja košarkarica, sedaj pa 
športna direktorica kluba 
Špela Eržen, ki je pri organi-
zaciji dela v veliko pomoč 
predsedniku kluba Jerneju 
Gortnarju. 
»Kljub negotovim časom, ko 
je v klubih težko dobiti ljudi 
za pomoč pa tudi sponzorje, 
smo zadovoljni, ker nam po-
magajo Gorenjska banka, 
Veto Eltron, pa tudi kranjska 
občina in nekateri drugi 
sponzorji. Del bremena stro-
škov kluba nosijo tudi starši, 
ki plačujejo članarino. Brez 
vsega tega ne bi šlo,« pravi 
Špela Eržen in dodaja, da je 
v klubu v vseh selekcijah od 
najmlajših do članic več kot 
osemdeset igralk. »Ponosni 
smo na letošnje rezultate 
vseh selekcij, saj ekipa U 10 
igra odlično, ekipa U 12 je v 
državnem prvenstvu osvojila 
drugo mesto, ekipa U 14 je 
bila deveta, U 16 je med šti-

rimi najboljšimi in bo ta ko-
nec tedna igrala na zaključ-
nem turnirju. Tretje mesto v 
državi so osvojile mladinke, 
minuli konec tedna so v po-
kalnem tekmovanju drugo 
mesto osvojile članice, ki so 
prav tako trenutno na dru-
gem mestu v državnem pr-
venstvu in igrajo v ligi za pr-
vakinje,« dodaja Špela Er-

žen, ki se zaveda, da so po-
memben korak v klubu nare-
dili s prihodom izkušenega 
trenerja Toma Orešnika, ki 
je letos prevzel člansko ekipo 
in je hkrati strokovni vodja 
drugih trenerjev v klubu.
Prav tako so v ŽKK Triglav 
Kranj veseli, da veliko deklet 
obiskuje košarkarsko šolo, 
saj si želijo, da bi v ekipah 

igralo čim več domačih de-
klet. »Imamo pogoje, da de-
lamo z dekleti, ki jih po ko-
šarkarski šoli vključimo v 
klub. Če dobimo v klub še 
kakšno od odličnih deklet z 
Gorenjskega ter okolice, 
bomo lahko imeli res dobro 
ekipo, ki bo tudi v prihodnjih 
letih krojila slovenski vrh,« 
tudi pravi Špela Eržen.

Košarkarice Triglava so najprijetnejše presenečenje te sezone, saj so mladinke na 
državnem prvenstvu osvojile tretje mesto (na sliki najboljša strelka prvenstva Urša Žibert), 
članice so bile v pokalu druge. / Foto: Gorazd Kavčič

Uspešni mladi šahisti Šahovske sekcije Tomo Zupan Kranj

Na Debelem rtiču je v orga-
nizaciji Šahovske zveze Slo-
venije potekalo 19. posamič-
no šahovsko prvenstvo mla-
dih. Po zaključku turnirja se 
večina mladih še ni mogla 
odpočiti, saj jih je čakalo še 
državno prvenstvo v pospe-
šenem šahu. Na obeh tur-
nirjih so se odlično odrezali 
tudi šahisti Šahovske sekcije 
Tomo Zupan in Zala Urh 
(Stari Mayr Kranj). 
V kategoriji do 8 let sta ble-
stela dvojčka Dajčman, Ni-
kolaj je bil peti, Aleksander 
pa je prejel pokal za osvoje-
no drugo mesto. Med dekli-
cami do 10 let je Zala Urh 
prejela dva pokala za osvoje-
ni drugi mesti na obeh pr-
venstvih. Enak uspeh je 
med dečki do 10 let dosegel 
Gregor Globevnik. Med de-
klicami do 12 let je Monika 
Rozman ponovila uspeh iz-

pred dveh let in postala dr-
žavna prvakinja na obeh pr-
venstvih. 
V kategoriji dečki do 12 let 
je bil med Kranjčani naj-
boljši Miha Globevnik, ki je 
osvojil osmo mesto. Med 
dečki do 14 let kranjski šahi-
sti niso osvojili pokala, ven-
dar so Jan Dolinar s petim 
mestom, Matic Dolinar s 
sedmim mestom in Anže 
Žnidarič z devetim mestom 
dokazali, da so resni kandi-
dati za medalje prihodnje 
leto, ko bodo še vedno na-
stopali v tej kategoriji. Med 
dekleti do 16 let je Petra 
Kej žar osvojila peto mesto, 
med dekleti do 18 let pa 
Barbara Robba četrto me-
sto. Gal Drnovšek je med 
fanti do 18 let že prvo leto 
nastopanja v tej kategoriji 
osvojil prvo mesto in postal 
državni prvak. 

Lepi uspehi mladih šahistov

Ne pozabite obiskati najboljšega soseda.  
Do velikonočnih praznikov bo v hipermarketu postavitev  

velikonočnega pogrinjka z dobrotami, narejenimi po receptih naših babic.





kranjski glas
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Županov veleslalom na Krvavcu
V nedeljo je na Krvavcu potekal že drugi Županov veleslalom. Vreme je s svojim kislim nasmehom sicer poskušalo pokvariti razpoloženje udeležencev. 
Tekme se je udeležilo okoli petdeset tekmovalcev. Pomerili so se v različnih kategorijah, največ zanimanja pri gledalcih pa je vzbudila županova kategorija. 

Na letošnji Županov veleslalom sta vabila ASK Triglav Kranj in župan Mestne občine Kranj 
Mohor Bogataj, ki mu je pripadla tudi čast prve vožnje po krvavški strmini. / Foto: Matic Zorman

V kategoriji županov so se najbolje odrezali župan občine Naklo Marko Mravlja, drugo 
mesto je osvojil nakelski podžupan Albin Golba, tretji pa je bil gostitelj, župan Mestne 
občine Kranj Mohor Bogataj. / Foto: Matic Zorman

Letošnjega Županovega veleslaloma se je udeležilo okoli petdeset tekmovalcev v štirinajstih kategorijah. Med približno osemnajstimi vratci pa je bil med vsemi najhitrejši Tadej Prebil 
(kategorija moški 62 - 81), 18.15. / Foto: Matic Zorman, besedilo: Alenka brun

Tokrat so se veleslaloma udeležili prav vsi člani družine Belehar. Če bi obstajala med  
tekmovalnimi kategorijami še kategorija družin, bi bili najštevilnejši. / Foto: Matic Zorman

Direktor občinske uprave Mestne občine Kranj Mitja Herak je na vprašanje, kakšna je bila 
proga, smeje odgovoril, da je bila proga, glede na to, da je bil na vrsti zadnji, sicer že bolj 
bob steza, ampak vzdušje je bilo pa super. / Foto: Matic Zorman




