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Na hlajenje  
v bazene

Kopalna sezona na kranjskem 
letnem kopališču se je začela  
minuli petek, zaradi vročine pa so 
odprtje prenovljenih bazenov težko 
čakali tako najmlajši kot vsi drugi.
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Še bodo igrali  
med elito

Kljub temu da nogometašem Triglava v  
dodatnih kvalifikacijah ni uspelo premagati 
drugoligaškega Roltek Doba, se ti niso 
odločili za prestop v prvo ligo, v kateri tako 
še naprej ostajajo Kranjčani.
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OBČINSKE NOVICE AKTUALNO ZANIMIVOSTI REPORTAŽA

Vpis otrok v vrtce
Mestna občina Kranj računa, 
da bo letos jeseni odprla 
osem novih oddelkov za var-
stvo otrok prvega starostne-
ga obdobja in s tem rešila 
najbolj nujne potrebe po var-
stvu otrok.

Najboljši kranjski 
devetošolci
Letos je bilo na devetih 
kranjskih osnovnih šolah 113 
devetošolcev, ki so šolanje 
zaključili z odliko.

S kolesom  
na Portugalsko
Grega Finžgar iz Stražišča je 
v mesecu dni prekolesaril 
več kot 4200 kilometrov dol-
go pot.
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Na Žagarci je bil žur
Učenci, učitelji in starši so 
ob petdesetem jubileju 
Osnovne šole Staneta Ža-
garja pripravili pravi žur, 
prav tako pa so polepšali 
šolo in uredili njeno okolico.
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Lahko rečem, da 
smo zelo zadovoljni z obi
skom v naši novi knjižnici. 
Ne le da se je povečalo števi
lo bralcev oziroma tistih, ki 
si izposojajo knjižnično gra
divo, temveč v knjižnico pri
haja ogromno tistih, ki preli
stajo časopise, ki v knjižnici 
študirajo, ki hodijo na prire
ditve. Teh smo v letu dni 
pripravili več kot tisoč tristo 
in zvečine so bile dobro obi
skane,« pravi direktor Mes
tne knjižnice Kranj Vilijem 
Leban, ki pohvale o novi 
knjižnici dobiva tudi ob obi
sku različnih strokovnjakov. 
»Imeli smo kar nekaj stro
kovnih obiskov naše knjiži
ce in vsi so bili zelo pozitiv
ni, gostje so bili res navdu
šeni nad vsem, kar knjižnica 
ponuja. Zadovoljni smo 
tudi, ker imamo zelo dober 
odziv med mladimi, obisko
valci so navdušeni nad od
delkom za film in si radi 
ogledujejo filme v filmski 

sobi, imamo pa tudi velik iz
bor zgoščenk. Poleg tega k 
nam radi zahajajo najmlajši, 
ki obiskujejo različne pro
grame, od delavnic do prav
ljic,« tudi pravi direktor Le
ban, ki dodaja, da knjižnico 
sicer res največ obiskujejo 
Kranjčani in okoličani, ven
dar pa počasi postaja tudi 
regijska ustanova. 
»Knjižnica je res sodobno 
opremljena, trenutno nam 
manjka le še računalniška 
oprema, vendar je razpis v 
teku in upam, da jo bomo na
mestili že to poletje,« tudi 
pravi direktor Viljem Leban 
in še posebej vabi na današnji 
dan Mestne knjižnice Kranj.
Za prvi rojstni dan namreč 
danes med 16. in 18. uro v 
knjižnici pripravljajo ustvar
jalno delavnico za otroke, ob 
18. uri pa bo odprtje razsta
ve fotografij. Na njih bodo 
predstavili utrinke iz časa 
selitve in lanskega odprtja 
nove knjižnice. Za kulturni 
program bodo poskrbeli pri 
Glasbeni šoli Kranj.

Prvi rojstni dan  
nove knjižnice
Danes mineva leto dni, odkar je nova Mestna 
knjižnica Kranj odprla vrata, v tem času pa je 
postala priljubljeno zbirališče in sodoben kulturni 
center.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot kaže, bo prenov
ljeni kompleks gradu Khisl
stein skupaj s tremi stolpi v 
kratkem zadihal s polnimi 
pljuči. Tik pred dnevom dr
žavnosti je namreč doživel 
slovesno odprtje, že prej, ko
nec maja, pa se je v del gra
du, ki so ga poimenovali Ul
rihov dvorec oziroma Graj
ska pristava, preselila upra
va Gorenjskega muzeja. 
Trenutno v gradu še postav
ljajo stalno razstavo Prelepa 
Gorenjska, za katero je izde
lava nekaj več kot petsto ti
soč evrov vredne muzejske 
opreme še v delu in bo za
ključena v treh mesecih. 
»Gorenjski muzej hrani ne
precenljivo kulturno dedi
ščino. Velika pridobitev za 
nas so novi upravni prostori 
v Grajski pristavi in razstav
ni prostori skupaj s prostori 
za knjižnico v grajskem 
kompleksu Khislstein,« je 
ob odprtju povedala direkto
rica Gorenjskega muzeja 
Marija Ogrin.
Sicer pa je vrednost del pri 
obnovi gradu Khislstein ne
kaj več kot 8,7 milijona 
evrov (od tega 2,8 nepovra
tnih evropskih sredstev), 
investicija v projekt, imeno
van Trije stolpi, pa je nekaj 
več kot 2,1 milijona evrov, 
od tega je bila v višini nekaj 

več kot 1,6 milijona sofi
nancirana iz sredstev EU in 
države. Stolp Pungert, v ka
terem bo potekal program 
za otroke, bodo upravljali 
Kranjski vrtci, stolp Škrlo
vec, ki bo namenjen inter
medijski umetnosti, bo na 
skrbi Prešernovega gledali
šča Kranj, rotacijski stolp 
na vrtu gradu pa bo uprav
ljal Gorenjski muzej. 

»Zadnja leta je kranjska ob
čina obnovila več objektov 
stavbne dediščine in bila 
pri tem uspešna pri prido
bivanju evropskih sredstev. 
Med njimi sta tudi projekta 
obnove gradu Khislstein in 
nekdanjih stolpov v me
stnem obzidju, ki jih name
njamo za kulturne progra
me. Oba projekta sta bila 
finančno in gradbeno zelo 

zahtevna, poleg tega pa nas 
niso obšle žal znane težave 
gradbenega sektorja v drža
vi,« je na slovesnem odpr
tju kompleksa gradu Khisl
stein poudaril župan Mo-
hor Bogataj, o povezanosti 
Kranja in kulture ter pome
nu kulture pa je spregovoril 
tudi predsednik RS dr. Da-
nilo Türk, ki se je udeležil 
slovesnega odprtja.

Trije stolpi in grad živijo
Stolpi Pungert, Škrlovec in rotacijski stolp na nekdanjem Volkovem vrtu so prenovljeni, s selitvijo  
uprave Gorenjskega muzeja in predstavami v letnem gledališču pa je vendarle novo življenje dobil 
tudi kompleks gradu Khislstein.

Letno gledališče že živi s prireditvami, ob slovesnem odprtju pa je obiskovalce z nastopom 
razveselil trio Eroika. / Foto: Tina Dokl

Novo kranjsko knjižnico so si v zadnjem letu ogledali  
številni strokovnjaki in gostje, med njimi prejšnji teden tudi 
ameriški veleposlanik Joseph A. Missomeli, ki mu je družbo 
delal tudi direktor knjižnice Viljem Leban in mu temeljito  
razkazal kranjsko dnevno sobo, kot mnogi imenujejo  
knjižnico v nekdanjem Globusu. / Foto: Matic Zorman
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Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
»Doma sem v Stražišču, tre-
nutno smo v družini trije, 
pričakujemo pa še enega 
družinskega člana. Zaključil 
sem gradbeno fakulteto, 
smer vodarstvo in komunal-
no inženirstvo, od aprila na-
prej pa sem zaposlen kot 
pomočnik direktorja na Ko-
munali Kranj. V politiko 
sem se vključil v času študi-
ja, saj sem se veliko ukvarjal 
z mladinskim delom. Akti-
ven sem bil tako v Kranju 
kot v nacionalnih mladin-
skih organizacijah, pod-
mladku stranke, nabral pa 
sem si tudi veliko mednaro-
dnih izkušenj. Član SDS 
sem že dvajset let. V začetku 
je bila to še zelo majhna 
stranka, mene pa so navdu-
šile ideje Ivana Kramberger-
ja. Tudi sam si namreč želim 
biti dostopen ljudem. Tako 
sem tudi drugi mandat pred-
sednik KS Stražišče in rad 
poprimem za vsako delo. Kar 
ostane prostega časa, ga pre-
živim z družino, zelo radi 
gremo na izlete ali na potova-
nja. Ker je žena Rusinja, gre-
mo vsaj enkrat na leto na 
obisk k njenim domačim. 
Sicer pa rad kolesarim, 
igram nogomet, tudi doma 
pa je vedno dosti dela.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika?
»Mestni svetnik sem drugi 
mandat. Lahko rečem, da 
nisem svetnik, ki je večina 
časa tiho, ampak želim s 
svojim idejami in izkušnja-
mi pripomoči k strokovnej-
šem reševanju problematike 
v občini, predvsem k trajno-
stnem razvoju občine.«

Katere odločitve mestnega 
sveta v tem mandatu so vas 
najbolj razočarale oziroma 
navdušile?
»Lahko rečem, da v tem 
mandatnem obdobju tvorno 
sodelujemo znotraj koalici-
je, saj se veliko pogovarjamo 
med seboj, kljub temu da 
pripadamo različnim stran-
kam. Zato se mi zdi, da smo 
uspešni.«

Se vam zdi, da kot svetnik 
lahko prodrete s svojimi 
predlogi?
»Mislim, da lahko. Morda je 
lažje tudi zato, ker sem tudi 
predsednik KS in dobim ve-
liko konkretnih pobud in 
pripomb od krajanov. Žal se 
dostikrat ustavi pri zemlji-
ščih in zaupanju.«

Kaj bi bil ob zaključku tega 
mandata za vas kot svetnika 
največji uspeh?
»Največji uspeh bi bila iz-
vedba projekta Gorki, v kate-
rega sem tudi poklicno 
vključen. Prav tako si želim, 
da nam v Stražišču uspe 
zgraditi športno dvorano.«

PREDSTAVLJAMO KRANJSKE MESTNE SVETNIKE

V Stražišču želimo  
športno dvorano
Jure Kristan je mestni svetnik SDS, poleg izvedbe 
projekta Gorki pa skupaj s krajni Stražišča, kjer je 
predsednik KS, želi športno dvorano.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Lani in do sredine 
letošnjega leta lahko rečem, 
da je ocena varnosti na po-
dročju, kjer mi delujemo, 
dobra. Gre predvsem za po-
dročje prometa, mirujočega 
prometa, področje javnega 
reda in miru ter področje in-
špekcije. Največ inšpekcij-
skih postopkov je bilo na 
področju posegov na občin-
ske ceste, kjer se je število 
inšpekcijskih postopkov lani 
glede na leto prej zelo pove-
čalo. Nekatere zadeve rešu-
jemo, tiste, za katere nismo 
pristojni, odstopamo na pri-
stojne inštitucije, ki naprej 
vodijo svoje postopke,« je 
povedal vodja Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva 
Robert Zadnik in dodal, da 
so v Kranju v zadnjem letu 
sodelovali tudi v več nacio-
nalnih akcijah s področja 
prometne varnosti. »Letos je 
prekrškov v primerjavi z lani 

skoraj polovico manj, vzrok 
za to pa so gotovo novosti v 
zakonodaji, redni nadzor in 
tudi miselnost in ravnanje 
ljudi se je precej izboljšalo,« 
je povedal Robert Zadnik.
Ob predlaganih spremem-
bah in dopolnitvah občin-
skega programa varnosti v 
MO Kranj je pojasnil, da gre 

predvsem za usklajevanje 
zaradi določenih zakonov, 
pravilnikov ter sistematiza-
cije. »To se je v preteklem 
letu spremenilo in zato so 
potrebne pravno-formalne 
spremembe v programu var-
nosti,« je dodal Robert Za-
dnik, svetniki pa so na seji 
podprli tako predlog spre-

memb kot poročilo Medob-
činskega inšpektorata. 
Prav tako so podprli odlok o 
občinskem podrobnostnem 
načrtu v Čirčah, odlok o spre-
membah in dopolnitvah odlo-
ka o občinskem lokacijskem 
načrtu Planina – jug in o zazi-
dalnem načrtu Zlato polje. 
Ob tem je bilo sicer slišati kar 
nekaj pripomb svetnikov zla-
sti glede Ledne dvorane, ki še 
naprej ostaja začasna, in sicer 
do konca leta 2035. 
Med premoženjskimi zade-
vami je bilo na seji največ 
govora o prenosu koncesije 
za telovadnice pri OŠ Žabni-
ca, OŠ Besnica in OŠ Goriče 
na novega zasebnega par-
tnerja, SGP Gorenjc, vendar 
se je večina svetnikov odloči-
la, da soglaša z novo konce-
sijsko pogodbo, s katero so 
zagotovili še nekaj boljše 
pogoje uporabe (dodaten po-
pust), kot so bili pri doseda-
njem koncesionarju SGP 
Tehniku.

Varnost v kranjski občini  
je dobra
Na junijski seji so mestni svetniki veliko govorili o prostorskih in zazidalnih načrtih, pa tudi o varnosti  
v občini, ki naj bi bila v Kranju dobra, saj je letos število prekrškov od lani manjše skoraj za polovico.

Za šolsko leto 2012/2013 
so javni vrtci na območju 
mes tne občine Kranj preje-
li 950 vlog za vpis otroka v 
vrtec, in sicer 638 vlog za I. 
starostno obdobje ter 312 
vlog za II. starostno obdo-
bje. 
Za šolsko leto 2012/2013 je 
trenutno na novo v vrtec 
sprejetih 482 otrok (228 za 
I. starostno obdobje, 254 za 
II. starostno obdobje).

V vrtcih je bilo v začetku ju-
nija še 117 prostih mest, ki se 
bodo zapolnila z otroki iz 
centralnega čakalnega sezna-
ma (I. starostno obdobje 41 
prostih mest in II. starostno 
obdobje 76 prostih mest). In-
formacijski sistem bo samo-
dejno poiskal iz centralnega 
čakalnega seznama otroke 
po vrstnem redu po številu 
točk, prvi izbiri, drugi izbiri, 
tretji izbiri in četrti izbiri (ka-

terikoli vrtec) in jih razpore-
jal glede na podatke vrtcev o 
novih prostih mestih, kar 
posledično pomeni, da se 
centralni čakalni seznam 
dnevno spreminja.
Pričakovati je, da bo septem-
bra še čakajočih 194 otrok 
(166 otrok iz mestne občine 
Kranj in 28 otrok zunaj 
mes tne občine Kranj). Med 
šolskim letom 2012/2013 pa 
potrebuje varstvo še 111 

otrok (99 otrok iz mestne 
občine Kranj in 12 otrok zu-
naj mestne občine Kranj).
Mestna občina Kranj se 
kljub zaostrenim pogojem 
trudi zagotoviti varstvo čim 
več otrokom s stalnim prebi-
vališčem na območju mes-
tne občine Kranj, zato v jese-
ni načrtujemo dva nova od-
delka I. starostnega obdobja 
v enoti Mojca (po izselitvi 
Tele-Tv). Za 6 oddelkov pa 
bomo razpisali koncesijo, 
vendar čakamo potencialne 
koncesionarje, da pridobijo 
vse potrebne dokumente za 
pridobitev koncesije pri Mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. 
Tako bomo v jeseni v Kranju 
odprli osem novih oddelkov 
I. starostnega obdobja.

V akcijo se je vključil tudi 
Medobčinski inšpektorat 
Kranj z redarstvom. Poo-
streno kontrolo so redarji 
izvajali na odsekih Bleiwei-
sove in Koroške ceste, Gre-
gorčičeve ulice in na obmo-
čju starega Kranja.
Preventivne akcije so name-
njene najbolj ranljivim skupi-
nam udeležencev v cestnem 
prometu. S preventivnim 
opozarjanjem za večjo var-
nost kolesarjev se želi opozo-

riti na upoštevanje prometnih 
pravil, na odgovornejše vede-
nje kolesarjev v cestnem pro-
metu in na dokaj nizko kultu-
ro udeležencev v cestnem 
prometu. Namen akcije je bil, 
da se preventivno opozori, 
kako pomembna je uporaba 
varnostne čelade, kar pomeni 
tudi manj prometnih nesreč s 
hudimi posledicami ter smr-
tnimi izidi. 
Vsa opozorila ter predpisi so 
namenjeni, da se obvarujejo 

življenja kolesarjev v ces-
tnem prometu. Cilj se je že-
lel doseči z opozorili o mo-
žnih nevarnostih in poškod-
bah glave v primeru prome-
tne nesreče kolesarja.
S staranjem prebivalstva na-
rašča tudi število starejših vo-
znikov, ki včasih ne poznajo 
prometnih predpisov, zaradi 
zmanjšane fizične zmožnosti 
pa morajo biti še posebno 
paz ljivi. V Sloveniji je obve-
zna uporaba zaščitne čelade 

za osebe, mlajše od štirinajst 
let. Enako velja tudi za otroka, 
ki se na kolesu vozi kot potnik. 
Prepovedana je vožnja kole-
sarjev po pločniku ali po ce-
sti, ki ni namenjena kolesar-
jem. Prav tako je prepoveda-
no: vožnja kolesarja v napač-
no smer kolesarske steze, 
vožnja kolesarja po levi stra-
ni vozišča, vožnja kolesarjev 
čez prehod za pešce in vo-
žnja kolesarjev v enosmerni 
ulici v napačno smer.

Vpis otrok v vrtce
Mestna občina Kranj računa, da bo letos jeseni odprla osem novih  
oddelkov za varstvo otrok prvega starostnega obdobja in s tem rešila 
najnujnejše potrebe po varstvu otrok.

Preventivna akcija Kolesar tudi v Kranju 
Republiška javna agencija za varnost prometa je letos vodila in koordinirala preventivno akcijo  
Kolesar, ki je potekala med 23. in 27. aprilom. 

Na seji je sodeloval tudi Janez Ziherl, ki je prevzel vodenje 
urada direktorja pri MO Kranj.

Svetnik Jure Kristan
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Mestna občina Kranj se je v 
letu 2011 prijavila na razpis 
za pridobitev nepovratnih 
sredstev za obnovo javne 
razsvetljave za njeno večjo 
učinkovitost in uskladitev z 
zahtevami uredbe o svetlob
nem onesnaževanju. Merila 
za pridobitev višine nepo
vratnih sredstev so bila veza
na na višino prihranka elek
trične energije. Januarja 
2012 je gospodarsko minis
trstvo odobrilo sredstva sofi
nanciranja. 
Nabor svetilk, ki bodo zame
njane, je bil pripravljen s ci
ljem, da se zmanjša poraba 
električne energije, posledič
no pa se zmanjšajo tudi iz
pusti ogljikovega dioksida v 
okolje. Zamenjanih bo 1496 
svetilk, ki so vezane na 112 

odjemnih mest na celotnem 
območju kranjske občine. Po 
zamenjavi je pričakovano 
znižanje porabe električne 
energije za javno razsvetljavo 
za več kot 20 odstotkov.
Zamenjava svetilk poteka od 
začetka junija 2012, dela se 
bodo zaključila v avgustu 
2012. Dela potekajo najprej 
na območjih z večjim števi
lom svetilk in se bodo za
ključila na območjih z manj
šim številom svetilk.
Letošnja investicija v obno
vo javne razsvetljave je vre
dna 530 tisoč evrov. Državna 
subvencija znaša 210 tisoč 
evrov. Ker letos še ne bodo 
zamenjane vse neustrezne 
svetilke, se bo menjava sve
tilk v manjšem obsegu izva
jala tudi leta 2013. 

Obnova javne razsvetljave 

Zamenjanih bo 1496 svetilk, prihranek električne 
energije je ocenjen na 20 odstotkov.

Med pomladjo in jesenjo po 
krajevnih skupnostih pote
kajo različne gradnje. Letos 
je za te posodobitve in obno
ve namenjeno 1,1 milijona 
evrov. Zaradi zaostrenih go
spodarskih razmer so bile 
ob sprejemanju proračuna 
za letos planirane samo res 
nujne investicije. Posame
zne investicije po krajevnih 
skupnostih so vsaka zase v 
finančnem pogledu sicer ve
činoma manjše, prav vsaka 
pa je velikega pomena za 
krajane. Prinašajo večjo ka
kovost življenja in pomenijo 
razvoj krajevne skupnosti. 
V nadaljevanju je pregled 
aktivnosti v prvi polovici leta 
na tem področju. 
V krajevni skupnosti Čirče 
poteka gradnja parkirišč ob 
balinišču, urejena pa je že 
nova cesta za krajevnim do
mom. Poteka tudi urejanje 
dokumentacije za legalizaci
jo športnega objekta.
Na Golniku se bo gradnja 
parkirišč ob gasilskem 
domu začela julija.
V krajevni skupnosti Plani
na bodo parkirišča dobile 
večstanovanjske zgradbe s 
hišnimi številkami 13, 14, 15 
– začetek gradnje je predvi
den za julij. Na novo pa je že 
urejeno otroško igrišče.
V krajevni skupnosti Zlato 
polje so že urejena nova 
parkirišča ob stavbi Zavoda 
za zdravstveno varstvo. V 
krajevni skupnosti Vodovo
dni stolp se v Šorlijevem 
naselju pričakuje gradnja 
parkirišč v juliju, za parkiri
šča na ulicah Kokrškega od
reda in Mrakovi pa poteka 
popis del. 
V krajevni skupnosti Bitnje 
poteka prenova otroškega 
igrišča. Urejena po podloga 
za igrala, ki bodo tudi dopol
njena, urejen po peskovnik. 

Julija se bo začela obnova 
igrišča na mivki z ograjo.
Tudi v Žabnici na otroškem 
igrišču urejajo varovalne pod
loge, nameščena bodo nova 
igrala. Poleg tega poteka sa
nacija zadnjega dela regulaci
je potoka Žabnica. Obsega 
gradnjo kamnite betonske 
zložbe za zaščito brežine med 
mostovoma Žepek in Daga
rin. Vrednost investicije je 
262.000 evrov; 105.000 
evrov prispeva Mestna občina 
Kranj, preostanek sredstev pa 
zagotavlja država (Agencija 
RS za okolje). Zaključek del je 
predviden sredi avgusta 2012.

Na Kokrici urejajo varovalno 
podlogo na otroškem igri
šču in gradijo žarna polja na 
pokopališču. Oporni beton
ski zid ob potoku Mlaka pa 
je že zgrajen.
Ureditvena dela so že do
končana na pokopališčih v 
Besnici (tlakovanje poho
dnih poti), Goričah (obnova 
opornega zidu in mrliških 
vežic) in Tenetišah (tlakova
nje in ureditev žarnih polj). 
Na Trsteniku pa še poteka 
gradnja opornega zidu.
Julija se bo začela obnova 
strehe na domu krajevne 
skupnosti Tenetiše. Plani

rana so tudi obnovitvena 
dela v domu krajevne sku
pnosti Besnica. V domovih 
krajevne skupnosti Bratov 
Smuk in Planina bo zame
njano stavbno pohištvo, v 
domu na Hujah oprema, na 
Kokrici bodo uredili sejno 
sobo, v Struževem sanitari
je, planirana je tudi menja
va pohištva, na Trsteniku 
pa bodo dokončali večna
menski prostor.
Ceste obnavljamo v krajev
nih skupnostih Zlato polje 
(gradnja pločnika pri kri
žišču pri trgovskem cen
tru Lidl se bo začela julija) 
in Britof (za gradnjo ploč
nika ob državni cesti čaka
mo na gradbeno dovolje
nje, medtem ko sta posta
vitev zaščitne ograje ob 
kanjonu ter gradnja opor
nega zidu in ponikovalni
ce že dokončana). Po osta
lih krajevnih skupnostih 
so popisi del večinoma 
opravljeni.
Vsako leto obnovimo nekaj 
spominskih obeležij. V Mav
čičah je spomenik Simonu 
Jenku že obnovljen, na Ko
krici je v pripravi popis del 
za obnovo spomenika pri 
kulturnem domu, obnovi
tvena dela v Prešernovem 
gaju pa se bodo uvrstila v 
program za leto 2013.
Vesel sem, da nam je letos 
vendarle uspelo obnoviti 
parkovno opremo in poti v 
kanjonu Kokre.
Ne pozabljamo na športne 
objekte. V športnem parku 
Zarica je dokončan oporni 
zid. V Hrastju in na Prim
skovem pridobivamo doku
mentacijo za legalizacijo 
športnih objektov.
Dela je še veliko, vendar ver
jamem, da bomo do konca 
leta uspeli realizirati večino 
planiranih nalog.

Županova beseda 

Gradnje po krajevnih  
skupnostih
Mohor Bogataj, župan Mestne občine Kranj

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj

Tanja Metelko,  
mediatorka

Če ste v sporu s sosedom za
radi služnosti, skupnega 
števca v večstanovanjski 
hiši, uporabe skupnega dvo
rišča, nedoločene meje, pov
zročanja hrupa, odtekanja 
gnojnice, se kot starša ne 
moreta sporazumeti, kako 
bosta uredila stike z otroki 
po razvezi zakonske zveze, 
kakšna bo preživnina, kako 
si bosta razdelila skupno 
premoženje, vam kot obrtni
ku stranka ne plača, ker je 

želela »popolnoma druga
čen izdelek« ali »se nista do
bro razumela«, potem je pot 
v mediacijsko središče prava 
rešitev.
Izkušeni mediatorji vam 
bodo pomagali pri reševanju 
spora in vse dogovorjeno 
tudi zapisali v sporazum. Če 
gre za premoženjskopravna 
vprašanja, je sporazum smi
selno overiti pri notarju.

Zakaj je lahko mediacija do-
bra rešitev spora?
Ohranja se dober medoseb
ni ali poslovni odnos (stran

ki nista nasprotnici, ampak 
zaveznici v rešitvi), skušata 
najti in oblikovati rešitev, ki 
bo pravična in dobra za obe 
strani, najverjetneje boste 
spor rešili v dveh tednih do 
dveh mesecih, t. j. hitro, ker 
je izbrana rešitev dobra za 
vse, jo bosta obe strani tudi 
izpolnili, cenovno ugodna 
rešitev (trenutno je mediaci
ja popolnoma brezplačna).
Mediacija se lahko izvede v 
vseh vrstah sporov. Najpo
gostejši so: medsosedski 
spori, spori iz družinskih 
razmerij, spori med gospo

darskimi subjekti, spori na 
delovnem mestu, spori iz 
dednih razmerij, premo
ženjskopravni spori ter spo
ri iz obrtne, turistične, špor
tnih in drugih dejavnosti.
Za vse informacije o Media
cijskem središču Kranj in 
izvajanju mediacije ter za za
četek mediacijskega postop
ka se lahko obrnete na spod
nje kontakte pri Mestni obči
ni Kranj ali izvajalcu Inštitu
tu za mediacijo Concordia: 
04/2373 121, 068/13 10 15; 
epošta mediacija@kranj.si, 
mediacija.kranj@concordia.si

Brezplačna pomoč v Mediacijskem središču Kranj

Oblikovala so se na osnovi 
imena, priimka, značilnosti 
prednikov posamezne hiše 
ali iz značilnosti kraja, kjer 
domačija stoji. Večkrat je 
zaradi starosti hišnega ime
na njegov izvor celo neznan. 
Imena so pomemben del 
naše žive kulturne dedišči
ne. To se odraža v narečni 
izgovarjavi hišnih imen in v 
njihovi rabi v vsakdanjih po
govorih med domačini. S 
hišnimi imeni se ohranja 
tudi ponos in pripadnost 
ljudi določenemu kraju. 
Imena se še uporabljajo 
predvsem na kmetih, med
tem ko v naseljih, ki izgub
ljajo kmečki značaj, ta ime
na zamirajo in izginjajo v 
pozabo. 
Da bi to preprečili ter obudi
li in ohranili hišna imena, je 
Mestna občina Kranj skupaj 
s še enajstimi gorenjskimi 
občinami pristopila k pro
jektu, ki je bil v preteklih 
letih že uspešno izveden v 
nekaj gorenjskih občinah. 
Projekt vsebuje pregled za

pisov hišnih imen v zgodo
vinskih virih in njihov na
bor v današnji narečni po
dobi. Pri naboru se bomo 
posvetili le starim hišnim 
imenom, ki so stara vsaj 70 
let. V letu 2012 bosta v obči
ni Kranj raziskani krajevni 
skupnosti Mavčiče in Trste
nik.
Rezultat projekta bo knjižica 
s pregledom hišnih imen, 
lastniki domačij pa bodo, če 
se bodo s tem strinjali, preje
li tudi brezplačne table s hi
šnimi imeni. Če pri vas 
doma imate staro hišno ime, 
vas vabimo, da ga sporočite 
na Razvojno agencijo Zgor
nje Gorenjske, kjer bodo 
imena zbirali. Pokličete lah
ko na 04/581 34 16 ali pišete 
na klemen.klinar@ragor.si.
Projekt »Nomen vulgare« 
poteka v okviru Lokalne ak
cijske skupine Gorenjska 
košarica in je sofinanciran 
s strani Evropske unije in 
Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje preko programa 
Leader.

Zbiranje starih  
hišnih imen
Stara hišna imena so odraz zgodovine določene 
rodbine, domačije ali kraja. 

Obnova ceste tudi skozi vas Njivica
Ob zaključku gradnje nove cestne povezave med naseljema 
Nemilje in Njivica se je izkazalo, da gradnja nove ceste, ki je 
zgrajena po vseh standardih, kar pomeni, da ima zahtevano 
širino, bankine, varovalno ograjo in sredinsko črto, ne bo 
upravičila porabljenih proračunskih sredstev, če se ne bo 
obnovila in delno razširila tudi obstoječa cesta, ki vodi skozi 
vas Njivica do občinske meje. Dodatna investicija je še po-
membnejša ob upoštevanju dejstva, da je Občina Radovljica 
že pred nekaj leti uredila svoj del te ceste. V ta namen je 
občina Kranj pri izvajalcu del, Gorenjski gradbeni družbi, 
naročila projekt za izvedbo del in predračun. Predračunska 
vrednost del za obnovo in razširitev ceste v dolžini 450 me-
trov je 139.396,02 evrov in zajema ureditev odvodnjavanja, 
zamenjavo tamponskega nasutja ter asfaltiranje. 



Neznosna  
lahkost odločanja

Skoraj ne mine seja mestnega 
sveta, da se na dnevnem redu ne 
bi znašla kakšna sumljiva za-
deva. Tako smo na zadnji seji 
MS pred dopusti obravnavali 
sago o t. i. ledni dvorani na Zla-
tem polju. Dvorana naj bi sedaj 
vseeno dobila status začasnosti, 
čeprav je sprva kazalo, da bo 
tam postavljena za vedno. Ta 
»začasnost« se postavlja ob bok 
kranjski »začasni« avtobusni 
postaji, ki traja že štirideset let. 
Prepričana sem, da smo v »za-
časnosti« objektov Kranjčani fe-
nomen v slovenskem merilu.
Zanimivo je poslušati svetni-
ke, ki so pred dvema letoma 
na volitvah zamenjali pozicij-
ske oziroma opozicijske vloge, 
kako se med seboj sedaj obto-
žujejo, kdo je kaj zavozil oz. 
kdo česa ni naredil. Najbolj 
sporne so pogodbe t. i. javno-
-zasebnega partnerstva, kjer se 
je izkazalo, da od vsega javne-
ga občini ostajajo stroški, za-
sebniki pa tržijo objekte in si 
polnijo žepe. 
Tudi pri sprejemanju prostor-
skih aktov redkokdaj najdemo 
popolno soglasje. Vizija razvoja 
MO Kranj, začrtana v strategiji 
2008-2023, se oddaljuje in me-
nim, da bo Kranjčane zaradi 
neznosne lahkosti sprejemanja 

nekaterih prostorskih načrtov še 
bolela glava. Eden takih bo prav 
gotovo prostorski načrt Čirče, ki 
je bil sprejet na zadnji seji. 4,8 
hektarja najboljših kmetijskih 
zemljišč bo dobilo novo na-
membnost, saj bodo tam zgra-
dili trgovske, storitvene in druge 
objekte. S tem se bo spremenila 
podoba naselja, na cestah, ki so 
že sedaj preobremenjene, pa 
bodo kolone še daljše. 
Vse pa le ni tako črno, kot je 
videti. Naj pohvalim primer 
dobre prakse, ki je bil predstav-
ljen na isti seji MS. To je pro-
jekt Komunale Kranj KrLočuj. 
Komunali Kranj, ki je na po-
dročju ločenega zbiranja od-
padkov v zadnjih dveh letih 
naredila ogromno za ozavešča-
nje prebivalcev in ohranjanje 
okolja, izrekam vse priznanje. 

Vlasta Sagadin,
svetnica NSi
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Mnenja občinskih svetnikov, aktualno

Vilma Stanovnik

(Iz gradiva za junijsko sejo 
občinskega sveta)

Pobuda svetnika Klemena 
Valterja: Dal je pobudo, da 
občinska uprava pregleda, 
katera zemljišča so primer
na za odkup – degradirana 
zemljišča in druga primer
na zemljišča. Prouči naj se 
dobra praksa v regiji, v 
Evropi in prouči naj se mo
žnost črpanja sredstev EU 

ali drugih skladov, ki bi bila 
namenjena za nakup teh 
zemljišč, in da se oblikujejo 
modeli, ki naj bi bili pri
merni za Kranj in njegovo 
gospodarstvo.
Odgovor: Možnosti bodo 
proučili, vendar po doseda
nji praksi razpisov sofinan
ciranja iz EU ali drugih skla
dov, ti ne omogočajo naku
pa zemljišč kot takih. V naj
boljših primerih so nakupi 
upravičeni le, če so potrebni 
za izvedbo celotne investici

je ali kot del celotne vredno
sti projekta. Trenutno ni no
benega aktualnega razpisa, 
ki bi omogočal nakupe v ta
kih obsegih, bodo pa v Pro
jektni pisarni spremljali bo
doče razpise in bili pozorni 
na pobudo. 

Pobuda svetnice Smiljane 
Vončina Slavec: Dala je po
budo, da občinska uprava 
prouči možnost, da bi eno 
od stanovanj dali v tak sklad, 
ki bi ga z ustreznimi kriteri

ji namenili mlademu podje
tniku, ki bi bil pripravljen 
delati v Kranju.
Odgovor: Za dodelitev sta
novanja mladim podjetni
kom trenutno ni ustrezne 
podlage. Podlaga za dodeli
tev občinskega stanovanja 
je javni razpis. Mestna ob
čina ima v lasti tako profi
tna kot neprofitna stanova
nja. Zagotovi jih lahko pri
bližno desetim odstotkom 
upravičencev s prednostne 
liste.

Na javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj Mes
tne občine Kranj v najem 
(objava 30. marca 2012) je 
prispelo okoli 280 vlog. 
Mes tna občina Kranj je raz
pisala za oddajo v najem 
okvirno petnajst stanovanj. 
Komisija je vloge pregleda
la. Prosilci, ki so podali ne
popolne vloge, so bili pozva
ni, naj jih dopolnijo. Vloge 
prosilcev, ki ne bodo dopol

njene, bodo zavržene. Vloge 
prosilcev, ki ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev, bodo za
vrnjene. Župan je s sklepom 
imenoval komisijo za oglede 
stanovanjskih razmer. Ko
misija bo oglede opravljala 
predvidoma julija in avgusta 
2012. Prosilci bodo o času 
ogleda predhodno obveščeni 
po telefonu. Po ogledu sta
novanjskih razmer bo izpol
njen točkovalni zapisnik. 

Komisija poleg stanovanj
skih razmer točkuje tudi 
zdravstvene, socialne raz
mere in prednostne katego
rije. Prednostna lista bo ob
javljena predvidoma oktobra 
2012. Vsak upravičenec bo 
prejel sklep o uvrstitvi na 
prednostno listo, zoper kate
rega bo imel možnost podati 
pritožbo. Po rešitvi pritožb 
pa bo objavljena dokončna 
prednostna lista, predvido

ma v decembru 2012. Stano
vanja se bodo dodeljevala 
predvidoma v letih 2013 in 
2014, po vrstnem redu po 
prednostni listi glede na po
vršinski normativ. Mestna 
občina Kranj ne more zago
toviti stanovanja vsem upra
vičencem, ampak le manjše
mu številu glede na število 
razpoložljivih stanovanj, to 
je okvirno petnajst stano
vanj.

Odgovori na vprašanja in pobude

Obvestilo o poteku razpisa za neprofitna stanovanja

Letno kopališče v Kranju 
ponuja obiskovalcem v po
letnih mesecih prijetno 
osvežitev in možnost rekre
acije. Radi ga obiskujejo šo
larji in dijaki, ki kopališče 
izkoristijo za prijetno dru
ženje in kovanje socialnih 
vezi. Otroški del kompleksa 
v dopoldanskem času upo
rabljajo organizirane skupi
ne otrok, ki preživljajo poči
tniško varstvo in tečaje pla
vanja. Priljubljen pa je tudi 

med najmlajšimi, ki so v 
varstvo zaupani starim star
šem. V popoldanskih urah 
otroški bazen obišče veliko 
družin, ki se v bazenu osve
žijo in igrajo. Rekreativni 
plavalci pa izkoristijo za 
svoje potrebe zgodnje do
poldanske in večerne ure, 
ko je vrveža manj. Obisko
valcem sta v kompleksu ko
pališča na voljo dva gostin
ska lokala, kjer ponujajo 
sladolede, hrano in pijačo.

Pred začetkom obratovanja 
je bil bazen temeljito pregle
dan. Odpravljene so bile na
pake na sistemu prelivne 
vode, zaradi katerih je odte
kala voda. Dela so bila zah
tevna in obsežna. Po konča
nih popravilih se je na novo 
tlakovala celotna površina 
bazenske ploščadi. Kar se 
tiče novosti, je bilo kupljeno 
posebno pregrinjalo, s kate
rim se zvečer prekrije voda v 
velikem olimpijskem baze

nu. Na ta način nižje nočne 
in jutranje temperature ne 
povzročajo več toliko ener
getskih izgub. Te so bile obi
čajno v avgustu že kar pre
cejšnje, saj se jutranje tem
perature lahko spustijo tudi 
pod 10 stopinj Celzija. S te
meljitimi popravili in pre
krivanjem bazena se bo v 
prihodnje precej prihranilo.
Na letnem kopališču v Kra
nju Zavod za šport Kranj 
pripravlja za obiskovalce 
vsakodnevne animacije, ki 
bodo popestrili kopalne 
dneve z zabavnimi športno
družabnimi vsebinami. 
Animacije so na sporedu 
vsak dan od 16. do 18. ure in 
so za obiskovalce bazena 
brezplačne. Primerne so za 
šolarje, dijake oz. za vsako
gar, ki se želi preskusiti v 
spretnosti »hoje po vodi« s 
pomočjo velikih žog, štafe
tnih igrah z gusarskimi 
splavi, športnih igrah s pri
rejenimi pravili v bazenu in 
ob njem. Prilagojene so spo
sobnostim in starosti udele
žencev. Pod nadzorom pa se 
je možno igrati tudi na veli
kih bazenskih igralih: tram
polin, saturn, plezalna stena 
in tobogan. Na račun bodo 
seveda prišli tudi mlajši v 
otroškem bazenu in ob 
njem. Občasno pa bo za gi
balno aktivnost obiskovalcev 
poskrbljeno s plesno aerob
no vadbo »ZUMBA«, ki jo 
pripravljamo v sodelovanju 
s fitnesom MaxxFit.

Letno kopališče Kranj
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Napovednik
Zavod za šport Kranj vabi na Letno kopališče v Kranju. 
Letno kopališče je za rekreacijo odprto:

 vsak dan: od 9. – 22. ure
 popoldansko kopanje: od 14.  20. ure
 nočno kopanje: od 20. – 22. ure

Informacije na recepciji bazena: 04 /201 44 40

Vsak dan so od 16. do 18. ure organizirane posebne ani
macije. Udeležite se zabavnih iger, »hoje po vodi« v ve
likih napihljivih žogah, tekme z gusarskimi splavi, šta
fetnimi igrami s športno zabavnimi vsebinami. Za raz
lične starostne skupine so prirejene elementarne in 
športne igre. Igre so primerne za šolarje in dijake. Za 
varnost in red med potekom animacij bodo skrbeli stro
kovno usposobljeni animatorji. Pod nadzorom se bo 
možno igrati tudi na velikih bazenskih igralih: trampo
lin, saturn, plezalna stena in tobogan. Udeležba je za 
obiskovalce bazena brezplačna. Glavni namen animacij 
je popestritev dogajanja na kopališču in varna zabava 
udeležencev.

Poleg zavodovih animacij na Letnem kopališču poteka 
tudi počitniško varstvo v organizaciji in izvedbi športne
ga društva LumaPočitnice s Pepetom in akademije za 
gibanje Migimal. Počitniški programi varstva obsegajo 
tečaj plavanja, kopanje, ustvarjalne in gibalne aktivnosti. 
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Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (Ura-
dni list RS št. 38/2012) Komisija za nagrade in priznanja Sveta 
Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE  

KRANJ za leto 2012

Priznanja Mestne občine Kranj so:

1. Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se 
podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem 
ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše družbe-
ne skupnosti ali vsega človeštva.
2. Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupi-
nam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, go-
spodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju 
mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa le, če so njihovi 
uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne 
občine Kranj. 
3. Listina o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje obča-
nom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim sku-
pnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom 
na območju mestne občine Kranj za dosežene uspehe pri delu v 
korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zara-
di preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe 
v drugih humanitarnih organizacijah.
4. Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom, ki s po-
sebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem ob-
dobju prispevajo h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in 
razvoju Mestne občine Kranj, ter za dosežke na športnem in znan-
stveno-raziskovalnem področju.
5. Velika Prešernova plaketa se podeljuje občanom, skupinam 
občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospo-
darskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za uspešno 
delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo  
župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke,  
ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in 
krajevne skupnosti. Odposlani morajo biti s priporočeno pošiljko 
najkasneje do vključno 30. 8. 2012 do 24. ure na naslov:  
Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS« in mo-
rajo vsebovati podatke o predlaganih kandidatih (ime, priimek  
in naslov stalnega bivališča), vrsto priznanja, utemeljitev predloga 
in kontaktne podatke predlagatelja. Komisija obravnava le popolne 
in pravočasno vložene vloge.

Komisija na sejah obravnava podane predloge za podelitev pri-
znanj, ugotavlja, ali so v predlogih izkazane zasluge za podelitev 
katerega izmed priznanj, ter na podlagi ocene pomembnosti uspe-
hov in zaslug oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, ki jih da v 
obravnavo in sprejem Svetu Mestne občine Kranj.
Občan ali organizacija lahko izjemoma dobi priznanje več-
krat, vendar naslednje šele po preteku petih let od prejšnje 
podelitve.

Komisija lahko za posameznega predlaganega kandidata spremeni 
predlagano vrsto priznanja.
Pri predlaganju kandidatov, ki so že prejeli eno od priznanj, komi-
sija ugotavlja nove zasluge, dosežene po podelitvi predhodnega 
priznanja, ki so bile povod za ponovno predlagane enake ali druge 
vrste priznanja. V obrazložitvah teh predlogov morajo biti poleg 
kratkega prikaza prejšnjih zaslug posebej in natančno navedene 
nove zasluge, dosežene po podelitvi zadnjega priznanja, in so  
pogoj za ponovno predlaganje.

Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj, 
komisija sprejme sklep o zavrnitvi predloga in o tem obvesti predla-
gatelja.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini Kranj, 
soba 29a, na tel.: (04) 23 73 113 ali elektronski pošti svetlana.
draksler@kranj.si. 

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku  
Mestne občine Kranj.

JANEZ BOHORIČ
Predsednik Komisije za nagrade in priznanja

 MOHOR BOGATAJ
 ŽUPAN

Vilma Stanovnik

Kranj – »V svoje delo ste vlo
žili ogromno energije in tru
da, izobraževanje ste vzeli 
resno in odgovorno ter kljub 
mladosti in radoživosti dose
gli odlične rezultate. Prepri
čana sem, da odličnost po
meni nekaj več kot le odličen 
uspeh. To niso samo odlične 
ocene, to so tudi rezultati, ki 
ste jih dosegli na tekmova
njih za razna priznanja in 
značke, to so tudi bogate iz
kušnje v obšolski dejavnosti. 
Te izkušnje vam bodo zago
tovo koristile. Verjamem, da 
ste si izbrali tudi pravo 

usmeritev za nove učne izzi
ve,« je ob sprejemu najbolj
ših kranjskih osnovnošolcev, 
ki so si čestitke za odličnost 
zaslužili s povprečno oceno 
nad 4,5 v vseh letih osnovne
ga šolanja, poudarila podžu
panja Nada Mihajlović ter 
jim zaželela lepe počitnice in 
podarila knjigo Čudovita ob
zorja Slovenije.
Čestitke za devetletni odli
čen učni uspeh si je letos 
zaslužilo 113 kranjskih 
osnovnošolcev. Na OŠ Fran
ceta Prešerna: Lenart Dol
žan, Mark Jarc, Tjaša Maru
šič, Tamara Popovič, Metka 
Sajovic, Urška Sajovic, Man

ca Urana, Sara Vindiš, Urša 
Klaper, Klara Mohorič, Katja 
Sever, Blaž Stojanovič, Petra 
Šolar, Neža Vombergar, Eva 
Žumer, Živa Dolenšek, Ka
tja Lopuh, Karolina Rako
vec, Ema Sajovic, Lucija Sla
dič in Polona Zabret. Na OŠ 
Stražišče: Žiga Ažman, Kla
ra Tavčar, Jure Bajt, Lea 
Kavčič, Tjaša Augustinčič, 
Filip Bergelj, Eva Flajnik, 
Polona Klemenčič, Matic 
Krištofelc, Ana Udir, Katja 
Gorzetti, Eva Klemenc, Nika 
Košir, Maša Mozetič, Gaja 
Oblak, Vita Peternel in Katja 
Romšek. Na OŠ Matije 
Čopa: Filip Blaževič, Ajda 

Kovač, Laura Maselj, Oton 
Pavlič, Luka Jakupak, Neža 
Markelj Bogataj in Tajda Re
šek. Na OŠ Orehek: Eva 
Anko, Eva Boneš, Andraž 
Dolinšek, Zala Drešar, Ja
nez Kalan, Romina Marn, 
Neža Mohar, Denis Traven, 
Barbara Kralj, Domen An
derle, Jošt Dolinar, Marko 
Dolinar, Katja Draksler, Črt 
Gorjanc, Manca Urh in Ka
tarina Zupanc. Na OŠ Simo
na Jenka: Jaka Bidovec, Nejc 
Filipčič, Diana Gajić, Luka 
Gantar, Adi Handžar, Gaja 
Kerovec, Eva Križaj, Janja 
Lesjak, Ema Loparnik, Man
ca Majnik, Špela Mubi, Re
beka Nenadović, Tina Per
čič, Tjaša Sirc, Maša Smre
kar, Andreja Škafar, Staša 
Vertačnik in Urša Zelnik. 
Na OŠ Predoslje: Neja Bo
bič, Domen Marš, Žan Mati
jaševič, Maja Medved, Tanja 
Šink, Anže Šmajd, Patricija 
Burgar, Pia Klemenc, Jure 
Oblak, Andraž Logar, Gal 
Šavs in Tomaž Trelc. Na OŠ 
Staneta Žagarja: Matic Be
denk, Urša Gregorka, Mati
ja Jugovic, Kaja Klančar, 
Blaž Kozjek, Ervin Smajić, 
Emma Zorzut, Bine Dobni
kar, Anja Justin, Klara Sveti
na in Nika Štirn. Na OŠ Ja
koba Aljaža: Maja Jakobčič, 
Leja Hervatin, Urh Peček, 
Karim Zajec, Maja Georgiev
ski, Kaja Šink, Petra Podlo
gar, Anže Pipan, Eva Novak 
in Sara Oblak. Na OŠ Hele
ne Puhar: Gaja Kurent. 

Najboljši kranjski 
devetošolci
Letos je bilo na devetih kranjskih osnovnih šolah 113 devetošolcev, ki so šolanje zaključili o odliko, za 
kar jim je ob zaključku šolskega leta čestitala kranjska podžupanja Nada Mihajlović.

Mateja Rant

»Za uspehe, ki ste jih dose
gli, ste v prvi vrsti zaslužni 
sami, obenem pa tudi vaši 
sošolci in celoten učiteljski 
zbor. Najprej je namreč tre
ba postaviti bazo, in ker ima 
gimnazija visok standard, je 
ta baza visoko,« je najuspeš
nejše dijake nagovoril rav
natelj Franci Rozman. Po
hvale in nagrade, je še do
dal, so si prislužili tisti, ki so 
bili posebej pogumni in 
sposobni, da so se povzpeli 
nad to bazo.
Med njimi je zlasti izstopala 
četrtošolka Katja Novak, ki 
se lahko pohvali z odličnim 
uspehom s povprečno oceno 
5.0 v celotnem obdobju šola
nja, zlatim Preglovim pri

znanjem in prvim mestom 
na državnem tekmovanju iz 
kemije ter osmim mestom 
in zlatim priznanjem na 
Proteusovem tekmovanju iz 
znanja biologije. Za naštete 
uspehe so ji podelili veliko 
plaketo in bon knjižne založ
be v vrednosti dvesto evrov. 
Podelili so tudi male plakete, 
in sicer dijakom, ki so dose
gli odličen uspeh s povpreč
no oceno 5.0. To so Anže 
Medved, Alja Perko, Nejc in 
Nina Krištofelc, Miha Slak 
Kozelj, Nina Klemenčič, 
Manca Krč in Jan Žagar. Na 
predlog ravnatelja pa so 
male plakete za njihove iz
stopajoče uspehe tudi na ne
katerih drugih področjih 
prejeli še Nika Osel, Jaka 
Kregar, Ajdin Huzejrović, 

Krištof Brezar in Kristina 
Špec. Razen tega so podelili 
še pohvale in plakete mla
dim raziskovalcem, prizna

nja za dosežene rezultate na 
področju šolskih in zunaj
šolskih dejavnosti ter zahva
le za požrtvovalno delo.

Nagradili najuspešnejše dijake
Ob koncu šolskega leta so nadpovprečno uspešnim in prizadevnim dijakom Gimnazije Kranj podelili 
nagrade in priznanja. 

Veliko plaketo Gimnazije Kranj je letos prejela Katja Novak.

Kranjski odličnjaki, učenke in učenci, ki so vseh letih osnovnega šolanja dosegli povprečno 
oceno 4,5 ali več, so se zbrali v sejni dvorani MO Kranj. / Foto: Matic Zorman
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Kranj

Sedem novih turističnih vodnikov
Minuli torek so pri Zavodu za turizem Kranj v hiši Layer že 
tretjič podelili priznanja za opravljen tečaj za lokalnega turi-
stičnega vodnika za kranjsko občino. Letos se je na razpis 
javilo 11 kandidatov, predavanj se je udeležilo devet kandi-
datov, sedem pa jih je uspešno opravilo izpit. Kot pravijo na 
Zavodu za turizem Kranj, so od leta 2008 do lani v mestu 
opravili 187 vodenj, po Kranju pa se je sprehodilo 3796 turi-
stov. V tem času so po rovih peljali 689 skupin oziroma  
12 896 obiskovalcev. Letos je bilo opravljeno že 118 vodenj, 
od tega 35 po mestu in 83 v rove. V. S.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek, 22. ju
nija, se je na letnem kopali
šču v Kranju začela nova se
zona, kaj vse letos na prenov
ljenem kopališču čaka obi
skovalce, pa so lahko (brez
plačno) izvedeli v soboto, ko 
je bil na kopališču tako ime
novani dan odprtih vrat. 
Tako pri Zavodu za šport 
Kranj tudi letos pripravljajo 
vsakodnevne animacije z za
bavnimi športnodružabnimi 
vsebinami. Animacije bodo 
od julija dalje na sporedu 
vsak dan od 16. do 18. ure in 
bodo za obiskovalce brezplač
ne. Primerne bodo za šolarje, 
dijake in tudi za vse druge, ki 
se bodo želeli preizkusiti v 
spretnosti hoje po vodi s po
močjo velikih žog, štafetnih 
igrah z gusarskimi splavi, 
športnih igrah s prirejenimi 
pravili v bazenu in ob njem, 
pod nadzorom pa se bo moč 
igrati tudi na velikih bazen
skih igralih. Na račun bodo 
prišli tudi najmlajši obisko
valci v otroškem bazenu in ob 
njem. Občasno bo za aktivno
sti poskrbljeno s plesno ae
robno vadbo zumba, ki jo pri

pravljajo v sodelovanju s fi
tnesom MaxxFit.
V poletnih dneh bodo na baze
nu poskrbeli tudi za počitniško 
varstvo v organizaciji in izvedbi 
športnega društva LumaPoči
tnice s Pepetom in akademijo 
za gibanje Migimal. Poskrblje
no bo za kopanje, pa tudi tečaje 
plavanja ter ustvarjalne in gi
balne aktivnosti. 
Sicer pa so pred letošnjo se
zono na letnem kopališču 

opravili temeljito prenovo, s 
katero so odpravili napake 
na sistemu prelivne vode pri 
olimpijskem bazenu in otro
ških bazenih neuspešno. 
Okoli olimpijskega bazena 
so zamenjali keramiko, sani
rali so robove in prelivne žle
bove. Po zaključenih delih 
so na novo preložili in tlako
vali dostopne poti do otro
ških in olimpijskega bazena. 
Ker je bilo več poškodb tudi 

na bazenski keramiki okro
glega otroškega bazena in v 
okolici obeh otroških baze
nov, so popravili tudi to, 
prav tako pa so prenovili be
tonske stene na zahodnih 
terasah olimpijskega baze
na. Prenova je znašala nekaj 
več kot 350 tisoč evrov, od 
tega je okoli sedemdeset od
stotkov prispevala kranjska 
občina, ostalo pa Zavod za 
šport Kranj.

Na hlajenje v bazene
Kopalna sezona na kranjskem letnem kopališču se je začela minuli petek, zaradi vročine pa so odprtje 
prenovljenih bazenov težko čakali tako najmlajši kot vsi drugi.

Kopalna sezona na kranjskem kopališču se je začela minuli konec tedna, v vročih poletnih 
dneh pa bo osvežitev v vodi še kako dobrodošla. / Foto: Tina Dokl

LUK – povabilo k vpisu  
v izredni študij 2012/2013

LUK- www.luniverza.si
promotor vseživljenjskega učenja

Tel.: 04/280 48 00

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
PREDŠOLSKA VZGOJA 
EKONOMSKI TEHNIK
BOLNIČAR NEGOVALEC
TEHNIK VAROVANJA 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

VISOKOŠOLSKI PROGRAMI
Ekonomska fakulteta Ljubljana
VISOKA POSLOVNA ŠOLA

Strojna fakulteta Maribor
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ STROJNIŠTVA

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Maser 
Socialni oskrbovalec 
Računovodja 
Knjigovodja 
Pomočnik kuharja

UČNA POMOČ – ZA VAŠ 100 % USPEH 
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Brdo pri Kranju

Štiriindvajset ur miganja
Včeraj ob 19. uri se je na orodjih za rekreacijo, tako imeno
vanih štangah, začel edinstveni dogodek, ki so ga poime
novali Brdo 24 ur workout. Trenirali bodo še danes ves  
dan do 19. ure, fantje, ki so organizatorji, pa vabijo, da jih 
pridete pogledat. V. S.

Šmartinski dom
Odgovor na članek »Šmar-
tinski dom«, ki je bil 25. 
maja 2012 objavljen v Kranj-
skem glasu.

Upravna enota Kranj je  
z delno odločbo št. 351-
663/94-04/MJ z dne 4. 6. 
1996 upravičencu Župnij-
skemu uradu Kranj-Šmar-
tin vrnila nepremičnino 
parc. št. 287/1, stavbišče s 
stavbo (Šmartinski dom) v 
izmeri 528 m2 in dvorišče v 
izmeri 603 m2. Zavezana 
stranka za vračilo je bila 
Krajevna skupnost Straži-
šče, ki se je z izdano odločbo 
strinjala in se ni pritožila, 
tako da je odločba postala 
pravnomočna dne 26. 6. 
1996. Na podlagi pravno-
močne odločbe je bila nato v 
zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča v Kranju s sklepom 
dn. št. 1813/96 z dne 15. 10. 
1996 vknjižena lastninska 
pravica za Rimskokatoliško 
župnijstvo v Stražišču.
V zvezi z denacionalizacijo 
Šmartinskega doma v Stra-
žišču je Državljanska pobu-
da za obnovo postopka las-
tninjenja Doma KS Straži-
šče (v nadaljevanju: Držav-
ljanska pobuda), ki jo zasto-
pa predsednik Gorazd Zu-

pančič, Pot v Bitnje 25, 
Kranj, pri Upravni enoti 
Kranj dne 14. 6. 2010 vloži-
la tudi zahtevo za izrek nič-
nosti delne odločbe Upravne 
enote Kranj št. 351-663/94-
04/MJ z dne 4. 6. 1996. 
Upravna enota Kranj je s 
sklepom št. 351-663/1994-11 
z dne 26. 7. 2010 zahtevo za 
izrek ničnosti zavrgla, ker je 
bila vložena po neupraviče-
ni osebi. Vlagatelj zahteve se 
zoper izdani sklep ni prito-
žil, tako da je sklep postal 
pravnomočen dne 16. 8. 
2010.
Nadalje želimo še pojasniti, 
da je upravna enota v zvezi z 
navedbami Državljanske po-
bude glede denacionalizacije 
Šmartinskega doma v zad-
njih letih v medijih podala že 
vrsto odgovorov in pojasnil. 
Pozorni bralci, ki to proble-
matiko spremljate, lahko ugo-
tovite ponavljanje enakih 
očitkov na eni strani in poja-
snil na drugi. Ker menimo, 
da je bilo s strani upravne 
enote o navedeni zadevi že 
vse pojasnjeno, se na morebi-
tne nadaljnje članke ne bomo 
več odzivali.
Sklepno torej ugotavljamo, 
da je upravna enota vsa de-
janja v navedenem postopku 
izvedla v skladu z veljavno 
zakonodajo in nepristran-
sko.

Emil Trontelj,  
načelnik

Prejeli smo
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1.	 Opravite nakup katerokoli sredo,	v	trgovini,	franπizi,	drogeriji	ali		 	
	 restavraciji	Tuπ.

2.	 Na	blagajni	predloæite	Tuπ	klub	kartico	s potrjenim statusom   
 SENIOR.*	

3.	 11 % od vrednosti nakupa vam bomo vrnili	na	vaπo	Tuπ	klub	kartico,		
	 obraËunal	se	vam	bo	tudi	na	akcijske	izdelke.**	Bonus	se	samodejno		
	 naloæi	na	kartico.

*	Status	potrdite	enkratno	pred	nakupom	v	trgovinah,	franπizah	ali	drogerijah	Tuπ,	s	predloæitvijo	dokazila	o	statusu	upokojenca	(ZPIZ	kartica	upokojenca,	ZDUS-Diners	Club	International	kartica	ali	kartica	kluba	
naroËnikov	Vzajemna).
**	Pri	pridobivanju	in	koriπËenju	se	bonus	ne	obraËuna	na	izkoriπËeni	bonus,	na	revije	in	Ëasopise,	tobaËne	izdelke,	vrednostnice	za	mobilne	telefone,	povratno	embalaæo,	na	nakup	darilnih	bonov	ali	kartic	in	plaËilo	
poloænic.	

080 13 10VeË informacij na:

VRNEMO
kot bonus na kartico

Upokojencem vsako sredo 
11 % nakupa
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4.	 Bonus	delno	ali	v	celoti	izkoristite æe pri naslednjem nakupu	ali		 	
	 kadarkoli	do	31.	1.	2013.	Na	porabljeni	bonus	se	ne	obraËuna	nov.**

5.	 Veljavnost	in	vrednost	bonusa	se	vam	izpiπe	na vsakem raËunu,		 	
	 stanje	lahko	preverite	tudi		na	brezplaËni	telefonski	πtevilki	080	13	10.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V letošnjem šolskem 
letu Osnovna šola Staneta 
Žagarja Kranj praznuje pet-
desetletnico, zato so se vsi 
zaposleni na šoli in učenci 
vse šolsko leto pripravljali 
na praznovanje, ki so ga ko-
nec maja zaključili s priredi-
tvijo, ki so jo poimenovali 
kar žur, nanjo pa so povabili 
nekdanje učence, saj se je 

na OŠ Staneta Žagarja v pet-
desetih letih vpisalo kar 5147 
prvošolcev. Številni med 
nekdanjimi učenci so se va-
bilu na prireditev, ki je traja-
la vse popoldne, tudi odzvali 
ter uživali v druženju s so-
šolci ter v nastopih, ki so jih 
pripravili tako sedanji kot 
nekdanji učenci (Matjaž 
Vlašič, Matjaž Zupan, Tin 
Vodopivec …). Kot je pove-
dala ravnateljica Fanika 

Bevk, je v letošnjem šol-
skem letu šolo obiskovalo 
484 učencev. 
Prireditev ob jubileju je bila 
tudi priložnost za podelitev 
nagrad učencem, ki so se iz-
kazali na različnih tekmova-
njih, številni so se predstavi-
li v zanimivem programu, 
šestošolka Leja Zupan De-
beljak in sošolke pa so ob 
jubileju Žagarci sestavile 
tudi himno in jo predstavile 

sošolcem in številnim go-
stom. Ti so se na prireditvi 
lahko posladkali tudi z do-
brotami, ki so jih pripravili 
učiteljice in starši otrok. 
Prav tako so si gostje lahko 
ogledali razstavo, ki so jo 
pripravili v pritličju šole, 
šola pa je ob jubileju dobila 
tudi lepšo podobo in nov 
grafit, ki jim ga je pomagal 
ustvariti grafitar Tim Pre-
grad.

Na Žagarci je bil žur
Učenci, učitelji in starši so ob petdesetem jubileju Osnovne šole Staneta Žagarja pripravili pravi žur, 
prav tako pa so polepšali šolo in uredili njeno okolico.

Žura na Žagarci so se udeležili tudi nekdanji učenci, med 
njimi voditelj Janez Dolinar, ki je na odru izvedel marsikaj 
zanimivega tudi o delu bivšega župana, amaterskega  
igralca in psihiatra Damjana Perneta. / Foto: Gorazd Kavčič

Na OŠ Staneta Žagarja so v prazničnem letu dobili nov  
logotip, s pomočjo obrtnikov in staršev pa so učenci in učitelji 
polepšali tako notranjost kot zunanjost šole in uredili nove 
gredice z rožami. / Foto: Gorazd Kavčič

Goriče

Naših šestdeset let
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Goriče letos praznuje 
šestdeseto obletnico. V počastitev jubileja so imeli šestega 
maja Florjanovo mašo, osmega in devetega junija pa dvo-
dnevno veselico pod šotorom v Letenicah. Devetega junija 
je bila tudi osrednja slovesnost v počastitev jubileja. »PGD 
Goriče je 22. junija organiziralo meddruštveno vajo, ki sta 
se je udeležila tudi PGD Golnik in PGD Trstenik. Prikazali 
smo gašenje objekta, ki je oddaljeno od vodnih virov. Vaja 
je bila uspešna,« je povedal predsednik PGD Goriče Zdrav-
ko Urbanc. PGD Goriče ima več kot sto podpornih članov, 
od tega jih je petindvajset aktivnih. »Imamo zelo veliko pod-
mladka in tudi žensko desetino. Med nami so še trije usta-
novni člani Ivan Mali, Martin Košir in Stanko Konc. Društvo 
je opremljeno z avtocisterno, orodnim vozilom in komple-
tno opremo za petnajst gasilcev. Udeležujemo se tekmo-
vanj, imamo po dve, tri intervencije na leto in smo na poziv 
vedno na voljo. Naravne nesreče so vse pogostejše, zato je 
gasilstvo nujno potrebno. Naša želja je še povečati član-
stvo,« je še poudaril Urbanc. S. K.  

Od leve: Zdravko Urbanc, častni predsednik PGD Goriče 
Ivan Mali in predsednik Gasilske zveze MO Kranj Jože  
Derlink / Foto: Matic Zorman 
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Kranj - Folkloristi kulturnega 
društva Brdo iz Kranja so na 
17. Evropskem prvenstvu srb-
skih folklornih skupin v izse-
ljenstvu, ki je 26. in 27. maja 
potekalo v Čačku, ponovili 
lanski uspeh iz Beograda ter 
osvojili prvo mesto v konku-
renci 42 skupin iz desetih 
evropskih držav. Kulturno 
društvo Brdo je tako prvo v 
zgodovini prvenstva, ki mu je 
uspelo zmagati tretjič zapo-
red na največjem festivalu 
srbske folklore v Evropi.
»Evropsko prvenstvo srb-
skih skupin diaspore se je v 
šestnajstih letih obstoja raz-
vilo v najbolj množični in 
najbolj cenjen dogodek na 
področju srbske folklore v 
Evropi. Med sezono po po-
sameznih državah potekajo 
predizbori, na katerih stro-
kovnjaki odločajo o tem, kdo 
bo potoval na finalno prire-
ditev. Letos je bila finalna 
prireditev v Čačku, kjer je 
tamkajšnji kulturni dom go-
stil 2500 folkloristov iz več 

kot 40 izbranih srbskih sku-
pin iz Evrope,« je po vrnitvi 
domov sporočil koreograf in 
umetniški vodja skupine 
Milan Glamočanin in dodal, 
da je bila tretja zaporedna 
zmaga (leta 2010 v Brčkem 
in lani v Beogradu) še kako 
prepričljiva, saj so poleg zla-
te plakete domov prinesli še 
tri posebne prve nagrade: 

nagrado za najboljšo moško 
pevsko skupino (ponovili 
uspeh od lani), nagrado za 
najbolj originalno nošo (tudi 
ponovitev lanske nagrade) 
ter nagrado za koreografijo, 
ki je s svojim prikazom naj-
bližja izvornemu izročilu. 
Na letošnjem prvenstvu so 
se predstavili s prikazom 
dela poročnega obreda z ob-

močja Janja (centralna Bo-
sna).
Kulturno društvo Brdo je 
tako na zadnjih štirih Evrop-
skih prvenstvih osvojilo ne-
verjetnih enajst zlatih plaket, 
eno bronasto in eno srebrno, 
ter tako postalo najbolj uspe-
šno srbsko kulturno društvo 
na področju folklore v Evropi 
v zadnjih letih. 

Kranjčani boljši od konkurence
Folkloristi kulturnega društva Brdo iz Kranja so na 17. Evropskem prvenstvu srbskih folklornih skupin 
v izseljenstvu znova osvojili prvo mesto. 

Zgornja Besnica

Deveto srečanje motoristov
V Zgornji Besnici so člani besniškega Moto kluba Raubritter 
pripravili že deveto mednarodno srečanje motoristov.  
Čeprav je prireditev tudi letos malce zmotil dež, pa so se na 
vsakič prijetno druženje motoristi in motoristke pripeljali od 
blizu in daleč. Ob ogledu zanimivih motorističnih iger ter ob 
koncertih so se jim pridružili tudi domačini iz Besnice in 
okoliških krajev. V. S.

Kulturno društvo Brdo se je izkazalo z nastopom in nošo ter tretjič zapored osvojilo zmago 
na evropskem prvenstvu srbskih folklornih skupin v izseljenstvu. 

Srečanja v Besnici so privlačna tudi za domačine, saj si  
vedno lahko ogledajo zanimiva tekmovanja.

Kljub muhastemu vremenu je bilo letos v Besnici znova  
veliko ljubiteljev in ljubiteljic motorjev. 

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

Želite izvedeti, kam sodijo odpadne krpe, deodoranti,  
oblačila in vsi drugi odpadki?
Vas zanima, kdaj bomo odpeljali vaše odpadke? 
Kako lahko oddate kosovne odpadke?
Kdaj so odprti zbirni centri?

Obiščite spletno stran www.krlocuj.me.
Na spletni strani boste našli številne informacije o pravilnem ravna-
nju z vašimi odpadki. V abecedniku odpadkov lahko preverite, 
kam sodijo posamezni odpadki. Seveda nam ni uspelo zajeti vseh 
odpadkov, zato upamo, da bomo z vašo pomočjo abecednik 
dograjevali. Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam to 
sporočite in nov odpadek bo dodan v abecednik. 
S pomočjo spletne aplikacije si lahko izračunate vaše mesečne 
stroške ravnanja z odpadki po posamezni prostornini zabojnikov. 
V vsakem trenutku lahko preverite, katere odpadke Komunala 
Kranj odvaža v tekočem tednu.
Da bi vam čim bolj olajšali ločevanje odpadkov, nudimo tudi 
izdelke, kot so biorazgradljive vrečke, posode za biološke  
odpadke, stiskalnice za plastenke in pločevinke. 
Na podlagi naših izkušenj s terena in vaših odzivov smo pripravili 
tudi tri sklope informacij, za katere verjamemo, da odgovorijo  
na marsikatero vprašanje. Seveda so nova vprašanja več kot do-
brodošla, zato vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov 
info@krlocuj.me ali pokličete na posebno številko 04/28 11 311. 
Še vedno smo dosegljivi tudi na brezplačni številki 080 3555.

Smo še kaj pozabili? Se že veselimo vaših predlogov!
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Dan za sosede in prijatelje
Evropski dan sosedov je bil priložnost, da so v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp pripravili  
dan krajanov, druženje pa se je začelo s pohodom in končalo s prijetnim zabavnim, kulturnim  
in športnim programom.

ZAPELJI SE Z 
NOVIM SKUTERJEM...

V nakupovalnem parku STOP.SHOP., kjer 
se je vredno ustaviti, izpolnite kuponček, ki 
vam lahko prinese skuter 
TOMOS NITRO 50.

Oddajte kupon do 7. julija 2012 in 
zadenite odlično nagrado - SKUTER 
TOMOS NITRO 50!

NOVIM SKUTERJEM...

, kjer 
se je vredno ustaviti, izpolnite kuponček, ki 

zadenite odlično nagrado - SKUTER 

www.stop-shop.com/si

Cesta Staneta Žagarja 71, 4000 Kranj

Ustavi se...

Mavčiče

Uspešni tudi na tekmovanjih

Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče je že kar nekaj let 
zapored po oceni Občinske gasilske zveze najboljše izmed 
njenih 17. društev MO Kranj. »Samo v letos smo opravili že 
več kot štiri tisoč prostovoljnih ur predvsem za izobraževa-
nje, za pripravo na tekmovanja, nekaj za druženje in uspo-
sabljanja in nekaj tudi za intervencije in pomoč občanom, 
za kar se tudi usposabljamo,« pravi poveljnik PDG Mavčiče 
Albin Toni in dodaja, da so ponosni tudi na nedavne tekmo-
valne dosežke. Tako so na občinskem tekmovanju na Brdu 
pri Kranju, na katerem so sodelovali z enajstimi desetinami 
in 110 člani, prvo mesto osvojile pionirke, mladinci, mladin-
ke 1, članice A, člani B in starejši gasilci pa so se tudi uvršča-
li na visoka mesta. Z enoto članov B so se udeležili državne-
ga članskega gasilskega tekmovanja v Velenju in z osvoje-
nim odličnim 16. mestom dobili tudi zlato tekmovalno znač-
ko. »Za priprave na tekmovanja smo porabili več kot 2000 
prostovoljnih ur. Veliko breme je padlo na mentorje desetin. 
Marjan Benedičič, Miha Stenovec, Ferdinand Stenovec, To-
maž Šifrar, Maruša Sušnik, Vanda Stenovec so vredni res 
posebne pohvale. Zahvala gre tudi članom tekmovalnih 
enot za resnost in požrtvovalnost na vajah, ki spadajo v 
osnovo izobraževanja in seznanjanja gasilcev z opremo in 
taktiko,« tudi pravi Albin Toni. V. S.

Člani in članice PGD Mavčiče tudi uspešno tekmujejo.

Organizirane  so bile številne igre, nekateri so se pomerili 
tudi v šahu. / Foto: Matic Zorman

V košarki so tekmovali šolarji  iz OŠ Simona Jenka in  
OŠ Franceta Prešerna. / Foto: Matic Zorman

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi kulturno-zabavni  
progam. / Foto: Matic Zorman

Udeleženci dopoldanskega pohoda po krajevni skupnosti 
Vodovodni stolp / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Dan današnji, ko nas ne rav
no najboljši družbeni, go
spodarski in socialni položaj 
v državi sili, da vedno bolj 
vse preračunavamo in vsaj 
trikrat preštejemo, je gesta 
priznanega slikarskega sa
morastnika, Alojza Štirna iz 
Britofa pri Kranju, zagotovo 
prava redkost, če že ne edin
stven dogodek. V dveh letih je 
namreč namensko naslikal 
več kot sto slik in jih podaril 
Upravni enoti Kranj. Natanč
neje, gre za kar 108 del, olj na 
platnu različnih formatov in 
motivov, med katerimi pre
vladujejo podobe naših gora 
in planin, še posebej Triglava 
v svojih mnogoterih izrazih, 
pa tudi čudovite gorske nara
ve, prijetne okolice sprehaja
lišč ob jezerih na Brdu, reke 
Save, strunjanskih solin, ob
morske krajine, cvetličnih 
šopkov ali pa podob ptujskih 
kurentov in beneških mask.
»Ko sem pred leti na Upravni 
enoti zase urejal status vojne
ga izgnanca, sem bil deležen 
zelo prijazne obravnave tam
kajšnjih uslužbenk, zato sem 
se odločil, da jim podarim sli
ko ali dve, ki bi poživile stene 
njihovih pisarn,« se spominja 
Alojz Štirn, ki je prvi sliki Ka
ravank in požganih Dražgoš 
podaril poleti 2010: »Moja 
želja je bila zaposlenim nare
diti njihovo okolje prijaznej
še. O donaciji slik sem se do
govoril s takratno direktorico 
Upravne enote Olgo Jambrek 
in si, ko sem videl, koliko pi
sarn je, začrtal dvoletni pro
jekt, v okviru katerega naj bi 
vsak mesec izdelal in oddal 
po štiri do pet slik.« V do
brem letu je Štirn naslikal več 

kot štirideset slik in jih redno 
dostavljal v pisarne uslužben
cev. »Gospod je po ustaljeni 
praksi vsak mesec v tajništvo 
prinesel nekaj najnovejših že 
uokvirjenih slik, ki so si jih 
ogledali uslužbenci in si iz
brali vsak po eno ali dve za 
svojo pisarno,« se spominja 
Renata Kozan, ki je urejala 
vse v povezavi s podarjenimi 
slikami in bila vseskozi v kon
taktu z avtorjem. Kot je pove
dal Štirn, je lani septembra 
imel zdravstvene težave in od 
takrat naprej je bilo po njego
vih besedah zanj slikanje ne
koliko drugačno. »Moral sem 
se kar močno zavzeti pri delu, 
da sem spet lahko slikal tako 
kot včasih. A je šlo.« Letos 
maja je oddal zadnje slike in 
na Upravni enoti so v ta na
men pripravili ogled in pred
stavitev slik.
»Slike, ki nam jih je podaril 
Alojz Štirn, imajo dvojni po
men. Delovno okolje je v na

ših pisarnah še prijaznejše, 
hkrati pa je tudi vzdušje lah
ko tako za zaposlene kot za 
stranke bolj sproščeno. Ob 
tem pa je potrebno dodati 
tudi, da avtor v svojem mo
tivnem svetu najpogosteje 
upodablja našo naravno in 
kulturno dediščino in s tem 
na neki način opozarja na 
njeno izginjanje,« je ob Štir
novem slikarskem darilu 
razmišljal načelnik Upravne 
enote Kranj Emil Trontelj. 
Kljub temu da je samo ma
terial, slikarska platna, čopi
či, barve tokrat stal več tisoč 
evrov, to ni prva Štirnova 
donacija, je pa zagotovo naj
večja. Njegova dela, pogosto 
pa kar cele kolekcije, so tako 
tudi v Zdravstvenemu domu 
Medvode, v Bolnišnici Jese
nice, Šport hotelu na Poklju
ki, tudi v Tržiškem muzeju 
in Gorenjskem muzeju v 
Kranju, v domu na Kredari
ci, Štirn pa je tudi avtor pa

noramske slike v Aljaževem 
stolpu na vrhu Triglava. Več 
kot tisoč njegovih del je v 
različnih zbirkah.
Alojz je tudi sicer zelo dela
ven slikar, saj je v skoraj 
šestdesetih letih, odkar je 
prijel za čopič, naslikal več 
kot 4800 slik v različnih 
tehnikah in formatih. Svoja 
dela je predstavil na 186 sa
mostojnih in 355 skupinskih 
razstavah. »Prvi me je učil 
ded, za njim oče, kasneje pa 
sem slikal pri več mentorjih, 
akademskih slikarjih,« je 
ponosen Alojz Štirn, ki je za 
svoje likovno ustvarjanje 
prejel številna priznanja, 
najbolj draga pa mu je Pre
šernova plaketa mesta Kra
nja, ki jo je prejel leta 2007, 
in tista, ki jo je prejel od 
kranjskega Društva upoko
jencev. Še vedno veliko sli
ka, saj tako rekoč ne mine 
dan, ne da bi potegnil s čopi
čem.

Igor Kavčič

Preteklo sredo je bilo v avli 
Mestne občine Kranj spet ži
vahno, saj so »na svetlo« po
spremili že tradicionalno 
razstavo tečajnikov, ki so v 
pretekli sezoni ustvarjali v 
okviru kranjskega ateljeja 
Puhart. Več kot sto ljubite
ljev je svoje likovne kreacije 
na papir prelivalo že šesto 
sezono po vrsti. »Avla občine 
je pravzaprav edina dovolj 
velika galerija za stotnijo raz
stavljavcev, ki so vse leto 
vztrajno obiskovali naš ate
lje,« je povedala Petra Puhar, 
ki v družinskem podjetju vle
če organizacijske in še števil
ne druge niti. 
Tečajniki so se v različnih 
starostnih in zahtevnostnih 

skupinah učili različnih li
kovnih tehnik, če so se otroci 
tudi na igriv način prvič po
dajali v svet likovne umetno
sti, so mladi, ki tečaje obi
skujejo že dlje, izoblikovali 
skupino, ki ustvarja že zah
tevnejše likovne stvaritve, od
rasli pa so uživali tudi ob 
tehnikah, kot so suha igla in 
jedkanica. »Na Zmagov na
čin,« v duhovitem tonu do
dajajo zvesti udeleženci teča
jev. Tudi v preteklem letu je 
bila udeležba teh, ne glede 
na krizo, zelo stabilna, vedo 
povedati v Puhartu. Tudi le
tos so tečaje vodili mentorji 
akademski slikar Zmago Pu
har, prof. Eva Puhar Račič in 
občasno Jernej Kejžar in 
Maja Zore. Na odprtju je 
»grafična skupina« na vse

splošno navdušenje demon
strirala tudi izdelavo grafik 
na preši, ki jo je izdelal, eden 
od zelo dejavnih tečajnikov 
Matjaž Kutin. Odlično vzduš

je je pozdravila tudi podžupa
nja Nada Mihajlovič, ki je 
pou darila pomemben prispe
vek ateljeja Puhart tudi za šir
ši razvoj kulture v Kranju.

Igor Kavčič

Podobno kot lani ob tem 
času, ko so v Prešernovem 
gledališču prenavljali dvora
no in nameščali druge, 
udobnejše sedeže, je tudi 
letos konec junija v kranj
skem gledališkem hramu še 
kako živahno. Lotili so se na
mreč več kot nujne zamenja
ve tako imenovanih odrskih 
vlakov. Gre za dvižni sistem, 
s katerim se krmili odrska 
tehnika, dvigujejo in spuščajo 
reflektorji, kulise in podobno. 
Dosedanji so bili stari več kot 
trideset let in jih zadnja štiri 
leta sploh niso oziroma so jih 
uporabljali le ob redkih prilo
žnostih. »Odrski cugi«, kot 
jim rečejo v gledališču, so se 
pokvarili in so postali 
nezanes ljivi. »Včasih so dela
li, drugič ne, kar je bilo zelo 
moteče tako za našo lastno 
produkcijo kot za izvedbo 
predstav, ki jih v Kranju gosti
mo v abonmajski ponudbi in 
še posebej na Tednu sloven
ske drame,« je povedala di
rektorica gledališča Mirjam 
Drnovšček in dodala: »Tako 
smo se raje trudili brez njih 
in jih uporabljali le izjemo
ma, v tej sezoni recimo za 
predstavo Tri sestre, A. P. Če
hova, a smo spet dvakrat ime
li težave z njimi.« 
O dotrajanih odrskih vlakih 
so ustanovitelja Mestno obči
no Kranj opozorili že v prete
klih letih in ti so na podlagi 
približne ocene stroškov re
zervirali sredstva za nov sis

tem. V gledališču so preko 
javnega naročila ob dveh pri
javah izbrali najugodnejšega 
ponudnika in dela so se zače
la sredi junija. Investicija je 
vredna okrog 250 tisoč evrov, 
saj so zaradi dokaj visokih 
cen izbrali nekoliko cenejši 
sistem odrskih vlakov sred
njega ranga, ki pa je vsekakor 
zelo kvaliteten in primeren za 
kranjski oder. »Naši tehniki 
so z odstranjevanjem starih 
»cugov« začeli sredi junija, ko 
so tudi pripravili oder in dvo
rano za montažo novega sis
tema.« Ob tem so temeljito 
očistili tudi podstrešje in z 
odpadnim materialom do 
vrha napolnili kar dva velika 
kontejnerja. »Z deli moramo 
zaključiti do 15. avgusta, saj 
bomo nekaj dni kasneje zače
li z novo gledališko sezono in 
predstavitvijo abonmajev. 
Upam, da nas že prihodnje 
leto čakata še dve temeljitejši 
obnovi, toaletnih prostorov za 
obiskovalce in osebje, oken 
na frontalni strani gledališča 
in pa foajeja v prvem nadstro
pju,« je še povedala direktori
ca Drnovščkova.
Prva premiera, drama itali
janskega avtorja Enrica Lutt
mana Sen bo že 8. septem
bra, konec oktobra sledi 
predstava Dvom ameriškega 
dramatika Johna Patricka 
Shanleyja. Še prej pa bodo to 
soboto zaključili staro sezo
no. V novem letnem gledali
šču Khislstein, ob 21. uri z 
uprizoritvijo legendarne Žu-
panove Micke.

Slike za boljše počutje
Več kot sto slik, ki jih je Upravni enoti Kranj podaril Alojz Štirn, je v veselje tako zaposlenim kot 
strankam, ki tja vsakodnevno prihajajo po opravkih.

V avli spet »ta velika« razstava 
V avli Mestne občine Kranj je na ogled pregledna razstava likovnih del tečajnikov Ateljeja Puhart.

Novi vlaki  
za gledališče 
V Prešernovem gledališču so začeli temeljito 
prenovo odrskih vlakov. Dela naj bi končali  
do sredine avgusta.

Nekoliko nevsakdanji pogled v dvorano Prešernovega 
gledališča ponujajo z zaščitno folijo prekriti sedeži, v delu 
je namreč prenova odrskih vlakov. 

Ob severni steni Triglava: Renata Kozan z Upravne enote Kranj in avtor in donator slik Alojz 
Štirn v dvorani učnega centra enote, kjer je na ogled največ podarjenih slik. / Foto: Igor Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj – Z dvema porazoma 
proti Roltek Dobu (doma 
0:2, v gosteh 4:0) so se kranj
ski nogometni prvoligaši, 
kljub zvečine odličnim igram 
v spomladanskem delu, že 
sprijaznili, da bodo novo se
zono začeli kot drugoligaši. 
Ker pa je ekipa Nogometne
ga kluba Roltek Dob kasneje 
Nogometni zvezi Slovenije 
sporočila, da ne želi napredo
vati v višji rang tekmovanja, 
je ponudbo NZS, da kot de
vetouvrščeno moštvo 1. SNL 
tudi v novi sezoni nastopa 
med prvoligaši, sprejel Tri
glav. 
Kranjčani z odločitvijo o 
tem, da še naprej igrajo v 
slovenski elitni ligi, niso 
oklevali. »Na našo srečo se 
je vendarle izkazalo, da se 
je trud skozi celotni spo
mladanski del prvenstva 
poplačal, saj smo si z uvrsti
tvijo na deveto mesto in 
kvalifikacijskimi boji za ob
stanek v 1. SNL vendarle 
priigrali možnost za nadalj
nje tekmovanje v elitni slo
venski nogometni ligi. Stra
tegija kluba ostaja nespre
menjena. V novi sezoni že
limo dokončno sanirati 
klub ter postaviti zdrave te
melje za kontinuirano igra
nje v prvi ligi. Gorenjska in 
Kranj potrebujeta prvoliga
ša in želimo si, da nas širše 
okolje bolj podpre kot do 
sedaj. Verjamemo, da nam 
bo to uspelo, saj imamo do
bro nogometno šolo in lah
ko tvorimo jedro ekipe iz 
domačih igralcev,« je pove
dal predsednik NK Triglav 

Beno Fekonja, v klubu pa 
so hitro poprijeli za delo in 
začeli sestavljati moštvo, saj 
jih prva tekma čaka že čez 
dobra dva tedna, 14. julija, 
ko odhajajo na gostovanje v 
Celje.
»Ekipa je s treningi za novo 
sezono začela že prejšnji te
den. Tudi naprej smo vode
nje ekipe zaupali domačemu 
strokovnjaku Siniši Brkiču. 
Glede igralcev stavimo na 
naše fante in verjamemo, da 
se lahko enakovredno kosa
mo za sredino prvenstvene 
lestvice. Ponujenih priložno
sti, kot je letošnja, ni veliko 
in na nas je, da jo izkoristi
mo,« je še povedal predse
dnik Fekonja.

Še bodo igrali med elito
Kljub temu da nogometašem Triglava v dodatnih kvalifikacijah ni uspelo premagati drugoligaškega 
Roltek Doba, se ti niso odločili za prestop v prvo ligo, v kateri tako še naprej ostajajo Kranjčani.

Kljub porazu na domači tekmi in drugi kvalifikacijski tekmi v Dobu, se je Triglavu uspelo 
obdržati med slovenskimi nogometnimi prvoligaši. / Foto: Gorazd Kavčič

Trener nogometašev Triglava še naprej ostaja Siniša Brkič. 

Vilma Stanovnik

Kranj – S kvalifikacijskimi 
obračuni v RC Bor Preddvor 
ter rekreativnim turnirjem 
trojk na ploščadi pred kranj
sko občino se je začelo letoš
nje državno prvenstvo v od
bojki na mivki, ki se bo jutri 
zvečer v Kranju končalo s fi
nalnima obračunoma tako v 
ženski (začetek ob 21. uri) 
kot moški konkurenci (zače
tek ob 22.15).
 Turnir tokrat izjemoma po
teka mesec dni prej kot v pre
teklih letih, saj so se organi
zatorji iz Odbojkarske zveze 
Slovenije in slovenske serije 
Slovenian Beach Tour, ki jih 
je tudi tokrat podprla Zavaro
valnica Triglav, odločili, da 
bo državno prvenstvo samo

stojna prireditev in ne dogo
dek v okviru Kranfesta, kot je 
bila to praksa pri vseh dose
danjih izvedbah tekmovanja.
Tako se v Kranju za naslov 
državnih prvakov bori dva
najst moških in osem žen
skih dvojic. Včeraj so kvalifi
kacije potekale na igriščih 
RC Bor v Preddvoru, glavni 
del turnirja pa bo danes in 
jutri, 29. in 30. junija, na 
igriščih v Preddvoru in na 
osrednjem igrišču na plo
ščadi pred Mestno občino 
Kranj. 
Pri moških bosta naslov dr
žavnih prvakov skušala 
ubraniti Korošca Danijel in 
Jan Pokeršnik, pri dekletih 
pa bomo zagotovo dobili 
novi prvakinji, saj lani zma
govalki Andreja Vodeb in 

Martina Jakob v letošnji se
zoni nastopata z novima 
partnericama, Simono Fa-
bjan oziroma Mihelo Istenič. 
Finalne boje bo v neposre
dnem TV prenosu mogoče 
spremljati na RTV Slovenija.
Kranjski organizatorji bodo 
tudi letos z dobrodelno akci
jo, katere del bo tudi odboj
karska tekma (jutri se bo 

začela ob 19.30) med pozna
nimi slovenskimi športniki 
 smučarskimi skakalci, ko
šarkarji, smučarskimi teka
či, biatlonci, nogometaši in 
hokejisti, skušali poskrbeti 
za kar največji prispevek k 
boljši opremljenosti BGP 
Kranj, ki je 1. junija 2012 za
čela z inštalacijo novega di
gitalnega mamografa. 

V Kranju za naslova prvakov
Ta konec tedna v Kranju poteka državno prvenstvo v odbojki na mivki, za naslov najboljših pa se bori 
dvanajst moških in osem ženskih dvojic.

Državno prvenstvo v odbojki na mivki bo tako 
kot že lani nosilo tudi dobrodelno noto. V 
okviru prireditve bodo organizatorji namreč 
zbirali sredstva za Bolnišnico za ginekologijo in 
porodništvo Kranj, sredstva pa bodo namenili 
za nakup profesionalnega ročnega srčnega 
defibrilatorja. 
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Evropskega prvaka presenetili z avtom
Kot smo že pisali, je evropski prvak v karateju med mladinci 
do 76 kilogramov lani postal Kranjčan, sicer član Karate kluba 
Shotokan Kranj, Juš Markač. Po velikem uspehu, saj je kot 
prvi v zgodovini slovenskega karateja osvojil naslov prvaka, 
so v klubu zbrali denar in mu kupili avtomobil. »Bil sem zelo 
presenečen, čeprav je trener Vojo Ašanin pred prvenstvom 
obljubljal, da dobi avto vsak, ki mu uspe postati evropski pr-
vak. Ker sem bil lani star šele sedemnajst let, na avto sploh 
nisem računal. Letos pomadi pa sem naredil šoferski izpit in 
dobil rabljenega pasata,« je povedal Juš Markač, ki je poleg 
naslova evropskega mladinskega prvaka ponosen tudi na 
peto mesto s svetovnega mladinskega prvenstva, letos pa si, 
kljub komaj osemnajstim letom, prvič obeta nastop na sve-
tovnem članskem prvenstvu v karateju. »Ker sem imel marca 
operacijo kolena, trenutno lahko treniram zgolj na pridobiva-
nju moči, v fitnesu, od septembra naprej pa naj bi spet lahko 
nemoteno treniral. Upam, da sem mi bo uspelo pripraviti na 
svetovno prvenstvo,« pravi Juš, sicer maturant kranjske eko-
nomske gimnazije, ki si je za študij izbral obramboslovje na 
Fakulteti za družbene vede. V. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Uspešna minula sezo
na je bila razlog, da so v začet
ku tega meseca pri Košarkar
skem klubu Triglav za vse čla
ne kluba pripravili prireditev, 
tako imenovani Dan KK Tri
glav. Kot je povedal sekretar 
kluba Matej Kozjek, je bil na
men srečanja, da se prek dne
va na dveh igriščih predstavi 
več kot 400 povabljenih otrok, 
ki trenirajo košarko v sklopu 
košarkarske šole in klubskih 
selekcij. Dogodek se je dopol
dan začel na parkirišču Hiper
marketa Mercator Primskovo, 
kasneje pa je bil zaradi slabega 
vremena prestavljen v športno 
dvorano Planina. Vsak udele
ženec je prejel spominsko ma
jico, Pivovarna Union je po
skrbela za osvežilne napitke, 
Leone pa za sladoled. 
»Pred točno letom dni smo 
sestavili močan upravni od
bor, sestavljen iz predstavni
kov gospodarstva in ljubite
ljev KK Triglav. To je bil te
melj za uspešno delovanje 
kluba v prihodnosti. Cilj vseh, 
ki smo se lotili projekta, je 

bil, da klub rešimo položaja, v 
katerem se je znašel. Kmalu 
smo se dogovorili s podjetjem 
Elektro Gorenjska Prodaja, ki 
je v klub prišlo kot zlati spon
zor. Zavihali smo rokave in z 
dobrim delom na osnovnih 
šolah v Kranju in okolici se je 
v košarkarsko šolo vpisalo več 
kot 200 novih članov v staro
sti od 7 do 10 let. Z dobrimi 
igrami članske ekipe, ki je 
bila pred sezono združena z 
igralci Košarkarskega kluba 
Stražišče Kranj, smo na Pla
nino vrnili zveste navijače 
kluba, saj si je tekme v drugi 
ligi v povprečju ogledalo 
okrog 200 gledalcev. Za 
novo sezono sta se pred krat
kim v 1. ligo uvrstili kadetska 
in po treh sezonah tudi mla
dinska ekipa. V prihodnji se
zoni bodo torej vse ekipe 
mlajših starostnih kategorij 
nastopile v 1. ligi, kar jim bo 
omogočilo merjenje moči  
z najboljšimi v državi,« je ob 
prireditvi povedal predsedni
ka kluba in trener članske  
ekipe Franci Podlipnik. Nje
govo moštvo je v 2. ligi osvoji
lo 5. mesto.

Košarkarji so imeli svoj dan

Dan KK Triglav se je zaradi slabega vremena zaključil  
v dvorani na Planini. / Foto: Matic Zorman

Pri Karate klubu Shotokan Kranj so evropskega prvaka Juša 
Markača presenetili z avtomobilom. 
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Študentska

Petra Jošt

Takšno varčevanje seveda 
najbolj spodbuja vlada, ki je 
lani želela sprejeti zakon o 
malem delu, ki bi do določe-
ne mere posegel v študent-
ske pravice. Malo delo bi 
tako prineslo omejitev naj-
višjega števila ur, ki bi jih 
lahko študent (in še ostali 
upravičenci – nezaposleni in 
upokojenci) opravil preko 
napotnice (720 ur), delo pa 
bi se obdavčilo 29,5-odsto-
tno. Del denarja, zbranega s 
to obdavčitvijo, bi bil name-
njen financiranju štipendij (5 
odstotkov), izgradnji in vzdr-
ževanju študentskih domov 
(2 odstotka), za stroške orga-
nizacij posredovanja dela (2 
odstotka), stroške podpornih 
struktur: rizični sklad, vode-
nje in vzdrževanje centralne 
evidence, izvajanje inšpekcij-
skega nadzora (skupaj 1 od-
stotek). Manj denarja – samo 
2 odstotka – bi dobila Štu-
dentska organizacija Sloveni-
je (ŠOS), medtem ko bi dva 
odstotka šla Uradu RS za 
mladino, na katerega razpise 
bi se lahko prijavljale vse 
mladinske organizacije. Za-
poslenim preko malega dela 
bi se štela tudi delovna doba. 
Malo delo je najprej doživelo 
hude proteste pred parla-
mentom, ta zakon pa je ka-
sneje na referendumu tudi 
padel. 
Zakon za uravnoteženje jav-
nih financ (ZUJF) pa, tako je 
napisano na spletni strani 

Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, »predvi-
deva nabor ukrepov, s kateri-
mi želi uravnotežiti javne fi-
nance. Gre za paket, ki vzpo-
stavlja pogoje nadaljnjim 
ukrepom za rast in vzposta-
vitev dolgoročnega razvoja 
Slovenije. Uravnoteženje jav-
nih financ je nujno pred-
vsem z vidika zagotavljanja 
stabilnega in vzdržnega do-
mačega makroekonomskega 
okolja, pa tudi z vidika spre-
jetih zahtev na ravni EU.« 
Tako bo študentsko delo po 
novem obdavčeno 30-odsto-
tno, ta denar pa se bo razdelil 
med ŠOS (od 2013 naprej 3,8 
odstotka, dobili pa so tudi ga-
rancijo, da bo vlada pokrila 
razliko, če bi bili ti prihodki 
prenizki), študentske servise 
(3,8 odstotka) in »proračun-
ski sklad ministrstva« (15,41 
odstotka). Pod črto smo torej 
dobili enako obdavčitev, kot 
bi jo z malim delom, s tem 
da bo manj denarja name-
njenega neposredno študen-
tom in več ŠOS ter študent-
skim servisom. 
Varčevanje pa se bo poznalo 
tudi pri študentski prehrani 
in Zoisovih štipendijah. Bo-
nov namreč ne bomo mogli 
več koristiti med 15. julijem 
in 15. avgustom ter med 20. 
in 8. uro. Zoisove štipendije 
pa ne bodo več imele dodat-
ka na dohodek v družini pre-
jemnika, kar za 1200 študen-
tov pomeni od 20 do 50 
evrov manjše štipendije. 
Do sedaj je bilo tako, da štu-

dent lahko študira toliko 
časa, kot nominalno traja 
študijski program in še eno 
dodatno leto. Po novem pa 
lahko na prvi bolonjski sto-
pnji študirate toliko časa, 
kot traja študijski program, 
poleg tega pa se enkrat pre-
pišete, ponavljate ali pa si 
privoščite ekvivalent današ-
njemu statusu absolventa. 
Na drugi stopnji prav tako 
študirate toliko časa, kot tra-
ja program, zraven pa imate 
status še dodatno leto. Sku-
paj torej sedem let, enako 
velja tudi za petletne enovite 
magistrske študije. Tisti, ki 
so se vpisali pred prihajajo-
čim študijskim letom, torej 

so že zdaj študenti in so eno 
leto že izkoristili za ponavlja-
nje ali prepis, imajo kljub 
novemu zakonu še vedno 
možnost dodatnega leta s 
statusom študenta. To po-
meni, da imate zdaj pravico 
do študentskega statusa dve 
leti manj kot pred spremem-
bami. 
Spremembe začnejo veljati s 
študijskim letom 2012/13, 
zato priporočam vsem štu-
dentom, da si še sami prebe-
rejo, kakšne spremembe  
za študente prinaša Zakon 
za uravnoteženje javnih  
financ. Brošuro s podrobnim  
opisom najdete na www. 
studentska-org.si. 

Dejan Rabič

Mesec junij je bil predvsem 
za študente, pa tudi dijake, 
zelo naporen mesec. V prvi 
polovici nam je šlo na roke 
vsaj vreme, kasneje pa niti 
to ne. Vročina ubija, študij-
sko gradivo pa je navadno 
pretežko, da bi bilo uporab-
no kot nadomestek za  
pa h ljačo (medtem ko palme 
na naših geografskih širi-
nah na žalost tako ali tako 
ne uspevajo preveč dobro). 
K boljšemu počutju niso pri-
spevale niti številne priredi-
tve, ki se jih v prid resnemu 
študiju nismo mogli udele-
žiti. Da ne govorimo še o 
evropskem prvenstvu v no-
gometu, ogrevanju kopalnih 
voda na primerne tempera-
ture in tako naprej.
Ena izmed novejših kranj-
skih pridobitev, ki je vsaj 
delno izboljšala naše mo-
žnosti pred obličjem strogih 

profesorjev, je nova knjižni-
ca. Ob deževnem vremenu 
nas ohranja suhe, ob vetrov-
nem neprepihane in ob pre-
vročem prijetno hladne – 
pravzaprav že kar nekoliko 
prehladne, ker klimatske na-
prave niso ravno uglašene z 
zunanjo temperaturo. In se-
veda najpomembnejše – v 
zgornjem nadstropju je veči-
no časa dovolj mirno, da se 
lahko zbrano posvetiš sanjar-
jenju, pardon, učenju. Sicer 
na voljo ni ravno vse gradivo 
tega sveta, ampak za večino 
potreb popolnoma zadošča, 
tako da lahko sem in tja pre-
veriš, ali se profesor pri pisa-
nju svoje knjige ni kje zmo-
til.
Seveda samo namizne svetil-
ke, stoli, knjige in mir niso 
vse, kar dela knjižnico vablji-
vo za učenje. Tam denimo ni 
nad pospravljanjem prenav-
dušenih mater, ki bi konec 
predavanj tretirale tudi kot 

konec študija na splošno ozi-
roma kot pravi ena izmed 
kolegic pri Zapiku: »Doma 
se sploh ne morem učiti, ker 
moram vedno nekaj naredi-
ti.« Torej zatočišče v nekda-
njem Globusu najdete tudi 
vsi, ki menite, da vas doma 
prekomerno obremenjujejo 
z gospodinjskimi opravili. 
Nekako podobno velja za ti-
ste, ki ste preveč odvisni od 
televizije, glasbe ali interneta 
– vse je tam sicer na voljo, 
ampak vas bo vsaj, predvide-
vam, rahlo sram pred pri-
dno študirajočimi kolegi.
S tem pa pridemo tudi do 
socialne komponente pro-
stora, ki dela prenovljeno 
knjižnico precej privlačnej-
šo od stare, ki je bila raztre-
sena po celem Kranju in ki 
ni imela primernega prosto-
ra za študij. Zdaj v Kranj pri-
hajajo celo ljudje iz Škofje 
Loke in Reteč in podobnih 
obrobnih, majhnih krajev v 

okolici metropolitanskega 
Kranja. Tako vsak dan sre-
čaš kakega sošolca ali znan-
ca iz gimnazijskih dni, ki ga 
po podelitvi zadnjih spriče-
val nisi več prav pogosto sre-
čal. Blizu je tudi nekaj do-
volj prijetnih lokalov s pijačo 
(in hrano), kamor se da iti 
med odmorom in nadokna-
diti zamujeno. Knjižnica je 
tako zares postala javni pro-
stor, namenjen delu, preživ-
ljanju prostega časa, pa tudi 
srečevanju in druženju.
Da zaključim malo širše. 
Tovrstne investicije kvaliteto 
življenja v mestu precej iz-
boljšajo (pa ne samo zaradi 
vsebine knjižnice, tudi oko-
lica je zdaj precej lepše ure-
jena kot pred dvema ali tre-
mi leti), zato so nadvse 
koris tne. Toda investitorju 
ne prinašajo dobička, zato 
se jih zasebniki ne bi lotili 
in zato potrebujemo javni 
denar in javne investicije.

Kolesarji, pozor!
Kolesarska sekcija KŠK pod 
vodstvom Mateja Šavsa vsako 
prvo in tretjo soboto v mesecu 
z začetkom ob 11. uri na Glav-
nem trgu organizira zanimive 
kolesarske izlete. Pot jih bo 
vedno vodila po asfaltnih ce-
stah, zato bodo izleti primerni 
tudi za vse, ki imajo cestno 
kolo. Dodatne informacije na 
sport@ksk.si in 041/562 911 
(Matej). Gorsko-kolesarsko 
sekcijo pa bo vodil Primož 
Mekuc, ki vas bo vodil po  

makadamskih in gozdnih poteh, zato so priporočljive široke 
pnevmatike, dobro vzmetenje ter zaščita (čelada je  
obvezna). Razpored izletov je objavljen na spletni strani 
www.ksk.si. Lepo vabljeni vsi navdušeni kolesarji. P. J. 

Potopis na terasi: odprava v nebeško gorovje
V sredo, 4. julija, bo ob 21. uri na terasi Klubara potekalo 
potopisno predavanje, na katerem bodo Anže Šavs, Bojan 
Hribernik, Luka Plut in Rok Benkovič opisali odpravo v Kir-
gizijo, kjer so osvojili 6995 metrov visok vrh Khan Tengrija 
(v prevodu Gospodar neba), ki leži na tromeji Kirgizije, Ki-
tajske in Kazahstana v gorovju Tien Shan (Nebeško gorov-
je). Po zaključenem prvem delu odprave so si nekoliko opo-
mogli v glavnem mestu Biškek, kjer so okušali lokalne do-
brote, šašlike in vodko. Ko so si odpočili, so obiskali še 
plezalno območje Ala Archo – kirgizijski Chamonix, kjer so 
gore visoke tja do 4900 metrov nadmorske višine. Trije čla-
ni so nato obiskali še jezero Issyk-Kol, kjer so se kopali v 
slikovitem jezeru s kuliso pettisočakov v ozadju. Odprava se 
je tako po skoraj dveh mesecih uspešno končala ter jih pu-
stila polna vtisov in lepih doživetij. Podoživite to potovanje 
na predavanju, vstop je prost. P. J. 

Pridruži se tekaški sekciji
Klub študentov Kranj vabi vse, ki bi radi nabirali kondicijo in 
se zraven še dobro zabavali, da se pridružite njihovi tekaški 
sekciji. Treninge vodi simpatična inštruktorica Maja, ki poleg 
teka poskrbi še za raztezne vaje in vaje za moč. Pridruži se 
jim lahko vsak, ne glede na kondicijsko pripravljenost. Skupaj 
bodo trenirali in se pripravljali na cilj sezone, Ljubljanski ma-
raton. Treningi potekajo vsak četrtek ob 19. uri na Brdu pri 
Kranju (stran Kokrica, pri vhodu na golfsko igrišče). Več infor-
macij na tek@ksk.si ali na 041/533 135 (Maja). P. J. 

Planinski izlet na Okrešelj in Savinjsko sedlo
Klub študentov Kranj vas vabi na prijeten planinski pohod v 
Kamniško-Savinjske Alpe, ki bo potekal v četrtek, 5. julija, 
odhod pa je ob 5.30 izpred centra Sloga. Mimo Kamnika in 
Črnivca se bodo udeleženci spustili v Logarsko dolino, kjer 
bodo uživali v jutranjem miru. Pot jih bo vodila ob slapu 
Rinka in dalje do Okrešlja. Tukaj bodo naredili krajši posta-
nek in nadaljevali pot proti Savinjskemu sedlu, ki bo njihova 
najvišja točka, saj bodo za sabo imeli 1000 višinskih me-
trov. Razgledali se bodo naokoli in se v miru spočili. Pot jih 
bo nazaj vodila po isti poti, kjer se bodo še malce nastavlja-
li soncu in ob vrnitvi, če bo še kaj energije, pogledali, kako 
je videti Igla. Čas hoje je približno 8 ur. Izlet je brezplačen 
za člane KŠK in tudi za vse druge, med seboj si bodo razde-
lili le stroške prevoza, saj se bodo do izhodišča odpeljali z 
osebnimi avtomobili. Vsi zainteresirani udeležbo potrdite 
na sport@ksk.si. P. J. 

Pridruži se!

Več informacij na:

WWW.KSK.SI

Kolesarska sekcija KŠK Tekaška sekcija KŠK

Varčevanje pri 
študentih
V času krize je varčevanje prisotno povsod, tudi pri študentih. 

Če študent v knjižnico gre 
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Med (naj)boljšimi  
v državi

Kranj

Francoščina tudi za prvošolce
Konec maja je Kranj gostil 11. frankofonski festival, katerega 
organizatorja sta bila Osnovna šola Orehek in Slovensko 
društvo učiteljev francoščine. Na festivalu, ki je potekal v 
športni dvorani ekonomske gimnazije, se je zbralo blizu se-
demsto osnovnošolcev iz različnih koncev Slovenije, ki so se 
jim pridružili tudi francoski vrstniki. Predstavili so se z raz-
ličnimi odrskimi točkami, edini pogoj za nastop je bila fran-
coščina. Francoščino pri nas poučujejo na več kot štiridese-
tih osnovnih šolah, ponekod učenje francoščine v krožkih 
omogočajo že prvošolcem. V. S.

Kako družinsko podjetje postane zaupanja vredna 
blagovna znamka
Družinsko podjetje AJM, d. o. o. - vodilni ponudnik PVC in ALU stavbnega pohištva na Slovenskem
V družinskem podjetju AJM okna-vrata-senči-
la, d. o. o., s Kozjaka nad Pesnico pri Maribo-
ru s pomočjo družinskih vrednot že več kot 
dvajset let žanjejo uspehe. S poštenim odno-
som do kupcev, zaposlenih in poslovnih par-
tnerjev ter z vlaganjem v razvoj danes na 
Slovenskem niso le med vodilnimi ponudniki 
stavbnega pohištva, pač pa so bili izbrani kot 
najboljša blagovna znamka v svoji panogi.

Zgodba podjetja se začne v letu 1990, 
ko je Janez Ajlec prisluhnil svoji poslovni 
intuiciji in se skupaj z ženo Marijo lotil 
izziva proizvodnje in prodaje PVC oken. 
Opogumljena z izkušnjo dela v tujini in s 
trdno vero v uspeh, sta se zakonca Ajlec 
kot prva v tedanji Jugoslaviji začela 
ukvarjati s proizvodnjo PVC oken. Z ja-
sno vizijo ter predvsem z vztrajnim delom 
sta kmalu začela pisati zgodbo o uspe-
hu. Vlaganje v znanje, opremo in zapo-
slene je AJM z leti pripeljalo v prvo vrsto 
proizvajalcev PVC in ALU stavnega 
pohiš tva v Sloveniji in postalo največje 
družinsko podjetje v Sloveniji.

V podjetju, ki danes slovi po vrhunskih 
oknih iz umetne mase in aluminija, so se 
odločili, da svoje znanje, predanost obr-
ti in zaupanje njihovih kupcev prenesejo 
še na izdelavo lesenih oken. V skladu z 
njihovo filozofijo, ki kakovost postavlja na 
prvo mesto, so tudi razvoj lesenega 
okna načrtovali posebej skrbno.
V AJM-ju so strokovnjaki tudi za zaklju-
ček del, torej za vgradnjo stavbnega po-
hištva, kar dokazuje tudi »Znak kakovosti 

v graditeljstvu za vgradnjo stavbnega po-
hištva«. Poleg certifikatov »Družini prija-
zno podjetje«, »ISO Standard 9001« in 
»Zelene-točke« so še posebej ponosni 
na naziv - zaupanja vredna blagovna 
znamka (»Trusted brand«) ter najvišjo bo-
nitetno oceno AAA. Zadnji dve priznanji 
sta nesporen dokaz, da je njihova po-
slovna odgovornost opažena tako s stra-
ni zadovoljnih kupcev kot tudi finančno 
analitičnih institucij.

Ilija Bregar

»Ocenjujem,« je na zad
njem sestanku iztekajočega 
se l ionist ičnega leta 
2011/2012 dejal predsednik 
Lions kluba Kranj Marko 
Drinovec, »da je klub zastav
ljeni program izpolnil v ce
loti.« Kaj to pomeni v pri
merjavi z drugimi sloven
skimi Lions klubi, je težko 
reči med drugim tudi zato, 
ker vsi letošnjih obračunov 
še nimajo. Pa vendar, na 
podlagi dosedanjih izkušenj 
bodo kranjski levi (osem
najst jih je) tudi v iztekajo
čem se lionističnem letu 
med najboljšimi v Districtu 
129, to je slovenskem zdru
ženju Lions klubov, ki šteje 
53 klubov z okoli 1500 člani.
Dejavnost kluba je bila pes
tra, na tem mestu pa naj 
omenimo le najpomemb
nejše. Pred novim letom je 
klub prispeval 300 evrov za 
akcijo Polepšajmo praznike 
družinam v stiski v organi
zaciji kranjskega Zavoda za 
turizem, v akciji Centra za 
socialno delo Kranj »Tudi za 
naše otroke« pa je za obda
rovanje otrok iz rejniških 
družin prispeval 500 evrov. 
Zanimiv dogodek predpra
zničnih dni je bila udeležba 
na čajanki centra Korak, 
kjer so lionsi med drugim 
skupaj z gojenci centra izde
lovali novoletne voščilnice 
in okraske, potem pa jih 
tudi odkupili. Klub je zavo
du Kranjski vrtci nakazal 
350 evrov namensko za po
krivanje dveh otrok kranjske 
družine, ki sama vseh stro
škov ni sposobna pokrivati.
Klub je 8. februarja skupaj z 
Leo klubom Brdo, s katerim 
odlično sodeluje tudi v ne
katerih drugih projektih, or

ganiziral dobrodelno stojni
co, na kateri se je kljub sla
bemu vremenu nabralo 
okroglih 500 evrov, jih po
tem podvojil in tako s tisoč 
evri pomagal slepemu ma
ratoncu Sandiju Novaku pri 
pripravah in nastopu na pa
raolimpijskih igrah v Lon
donu.
Skupaj z Leo klubom Brdo 
je klub organiziral v Vili 
Bela vsakoletni dobrodelni 
ples, Charter night imeno
van, prihodek pa je name
njen nakupu zunanjih na
prav za gibanje in rekreacijo 
starejših in invalidov na 
zem ljišču Varstveno delov
nega centra Kranj. Ta iztr
žek je seveda za realizacijo 
tega projekta bistveno pre
majhen. Po ocenah bo mo
ral klub zbati okoli 5000 
evrov, zdaj jih ima na voljo 
3000, kar pomeni, da bo 
moral klub za dosego cilja 
še marsikaj postoriti.
V Kulturnem hramu Ignaci
ja Borštnika v Cerkljah je LK 
Kranj skupaj s Klubom En 
korak več organiziral dobro
delni koncert Eroike, na ka
terem so gojenci centra pro
dajali tudi svoje velikonočne 
izdelke. Prirediteljem je na 
koncu ostalo več kot 10.000 
evrov, ki so jih porabili za 
nakup prilagojenega vozila.
Mestna občina Kranj, Rota
ry klub Kranj in Lions klub 
Kranj so aprila na Brdu or
ganizirali veliki dobrodelni 
ples »Povežimo Kranj«, na 
katerem se je nabralo doma
la šest tisoč evrov. Izkupi
ček, za zdaj je še zmeraj na 
računu LK Kranj, je name
njen za organizacijo letova
nja otrok iz socialno šibkej
ših gorenjskih družin, ki je 
v rokah Zveze prijateljev 
mladine Slovenije. 

www.gorenjskiglas.si

Na 11. frankofonskem festivalu, ki je potekal v športni  
dvorani ekonomske gimnazije, so se z zanimivimi točkami 
predstavili tudi najmlajši. I Foto: Gorazd Kavčič

Pohodniki iz Bitenj na Blegoš
Danica Zavrl Žlebir

Bitnje - Vsako prvo soboto 
v juniju Bitenjčani pripra
vijo pohod na Blegoš. A ne 
od koderkoli: pohodniki 
namreč krenejo z domače
ga nogometnega igrišča 
proti Planici in Lavtarske
mu Vrhu, se tam spustijo 
v Sel ško dolino, kjer se 
prek Luše in Sv. Lenarta 
po stari vojaški poti pov
zpnejo na Blegoš. Dolžino 
poti ocenjujejo na 35 do 37 
kilometrov, pohod pa traja 
kakih osem ur. Letošnji je 
bil deveti po vrsti, priho
dnje leto pa nameravajo 
jubilejnega prirediti v čast 
krajevnega praznika KS 
Bitnje. Letos se je na Ble
goš odpravilo 18 pohodni
kov. Vreme jim ni bilo na
klonjeno, ves čas jih je 

močil dež. Še dobro, da so 
na cilju, pri počitniškem 
domovanju Braneta Tav

čarja v Studoru pod Blego
šem, dobili streho nad gla
vo, hrano in pijačo. Še več: 

za dobro voljo pohodnikov 
je skrbel tudi harmonikar 
z udarnimi vižami. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Številni radi razisku
jemo svet, pa dostikrat 
zmanjka časa ali denarja. 
Toda če si nekaj res želiš, ne 
čas ne denar nista prevelika 
ovira, saj je svet moč spo
znavati tudi zelo poceni, v 
študentskih letih pa za to ne 
potrebuješ niti dopusta. Če 
si še navdušen kolesar, kot 
je dvaindvajsetletni študent 
strojništva iz Stražišča Gre
ga Finžgar, potem je jasno, 
da je kolo za odkrivanje sve
ta prava izbira.

Za dolgo pot s kolesom je 
treba biti dobro fizično pri-
pravljen. Ste bili kdaj špor-
tnik?
»Šport sem imel vedno rad. 
Nekaj časa sem treniral 
smučarske skoke, nato atle
tiko, sem pa razmišljal tudi 
o kolesarstvu, toda za resno 
treniranje se nikoli nisem 
odločil. Vendar pa je bila 
vož nja s kolesom vedno moj 
priljubljeni konjiček, saj 
skoraj ni dneva, da ne bi se
del na kolo in se zapeljal na 
kakšnega od hribov, zlasti 
tukaj na Gorenjskem ¼ , od 
bližnjega Jošta, Krvavca, 
Planice. Kolesarjenje mi po
meni predvsem sprostitev.«

Kako dolga je bila doslej 
vaša najdaljša kolesarska 
tura?
»Le 120 kilometrov, od 
doma do Planice in nazaj.«

Ste se dolgo odločali za pot 
na Portugalsko?
»Najprej sem razmišljal, da 
bi se peljal do Barcelone. To 
je bilo že lani, vendar pa 
sem imel kar nekaj študij
skih obveznosti, poleg tega 
hodim z otroki kot vzgojitelj 
na morje v Pineto, imel sem 
težave s hrbtom ¼  in načrti 
so padli v vodo. Potem sem 
čez zimo najprej delal načrt 
za pot do Barcelone. Slišal 
sem, da je Andaluzija naj
lepši del Španije in potem 
sem si rekel, zakaj ne bi šel 
pogledat. Ker pa bi bil že bli
zu Gibraltarja, bi se bilo za
nimivo odpeljati še do tja. 
Potem sem vključil še naj
južnejšo točko celinske 
Evrope Tarifo. Kilometri so 
se nabirali in premišljeval 
sem, kako nazaj domov. Ker 
sem dobil poceni letalsko 
vozovnico za 104 evre iz Liz
bone, sem vključil še Portu
galsko z najzahodnejšo toč
ko celinske Evrope rtom 
Rocca in Lizbono.«

Vsi, še posebno pa študen-
tje, pred potjo preračunamo, 
koliko denarja smemo pora-
biti. Koliko je več kot mesec 
dolga pot stala vas?
»Računal sem, da lahko za
pravim deset evrov na dan 
za hrano in drugo, saj sem 

načrtoval, da bi spal nekje 
zunaj, ne po organiziranih 
kampih. Ko sem bil utrujen 
in je bila že zadosti ura, sem 
pač šel spat. Zvečine se je 
vedno nekaj našlo, ali v goz
du ali kje drugje, le toliko, 
da nisem bil čisto pri cesti. 
Tako sem na poti porabil 
okoli 350 evrov, poleg tega je 
stala 104 evre letalska vozov
nica iz Lizbone z vključeno 
prtljago (16,7 kilograma 
kolo in 12,6 kilograma tor
ba). Nekaj je bilo treba pred 
potjo nameniti še za servis 
kolesa, tako da sem skupaj 
za potovanje porabil okoli 
550 evrov. Na poti pa sem 
bil od 4. maja do 7. junija. 
Ta termin sem izbral, ker se 
mi je zdelo primerno vre
me. Sprva, po Italiji, je bilo 
sicer še kar malo mrzlo, na 
jugu Španije pa je bilo že 39 
stopinj. Če bi šel kasneje, bi 
bilo neznosno vroče ¼ «

Kako to, da ste se odločili iti 
na pot čisto sami?
»Ne bom rekel, da je potova
ti sam najlažje, zagotovo pa 
je najmanj komplicirano. 
Vstaneš, ko ti ustreza, ješ, 
kar ti ustreza, in kar je naj
bolj pomembno, goniš kolo, 
kolikor časa hočeš. Pri meni 
je bilo to praktično od sonč
nega vzhoda do sončnega 
zahoda. Vmes sem se usta
vljal le toliko, da sem jedel, 
da sem si kaj ogledal. Takoj 
ko je nekdo s teboj, je več do
govarjanja, komplikacij ¼ «

So bili domači nad vašim 
popotovanjem navdušeni?

»Sprva, ko sem začel pripo
vedovati o poti, so bili nav
dušeni, saj me niso jemali 
preveč resno. Nato so čez 
zimo videli, da so se začele 
priprave in so bili že malce v 
skrbeh. Ko so videli, da 
imam karto in da bom res 
šel, pa so se začela vprašanja 
¼  Zakaj sam, zakaj tako da
leč ¼  Saj so verjeli, da bom 
zmogel, toda skrbelo jih je 
vseeno.«

Ste se na poti kdaj počutili 
ogroženega?
»Niti ne, le ceste po Italiji so 
bile ponekod tako nevarne 
kot pri nas ¼ , ampak moraš 
pač mimo. Sicer pa so bili 
ljudje povsod prijazni, ni
sem imel težav. V začetku 
me je bilo malce strah, ker 
nisem vedel, kako in kje 
bom spal, potem pa sem se 
privadil na divje kampira
nje. Problem je bil tudi, ker 
sem puščal kolo pred trgovi
no in me je malce skrbelo, 
ali me bo počakalo, saj sem 
imel vso opremo navezano 
na kolesu. Vendar k sreči ni 
bilo nobenih težav.«

Svoje prve poti s kolesom se 
boste zagotovo vedno spo-
minjali. Česa najbolj?
»Zagotovo bo to za vedno 
lep spomin, čeprav težko iz
dvojim kakšen poseben do
godek, ker jih je bilo res ve
liko. Srečal sem kar nekaj 
zanimivih ljudi, kolesarjev 
popotnikov, ki smo bili ve
dno veselili drug drugega. V 
Španiji so se mi čudili, kako 
sem zmogel tako daleč, saj 

je večina na kolesarjenje po 
Španiji prišla z letalom, vla
kom ali avtodomom. Zelo 
pa sem bil ob koncu poti ve
sel, ker so me doma pričaka
li sodelavci iz Tuša, kjer de
lam kot animator v igralnici, 
pa tudi prijatelji iz Pinete. 
Pripravili so mi lepo prese
nečenje, pričakali so me s 
plakati.«

Med potjo ste pisali tudi 
blog (pa ne še en kolesar-
ski), tako da so prijatelji lah-
ko spremljali vašo pot?
»Pisal sem ga predvsem 
zato, da domači med mojo 
potjo ne bi osiveli. Kmalu 
sem videl, da pisanje po poti 
ni poseben problem, saj 
sem imel s seboj notebook, 
že kmalu na poti pa sem iz
vedel, da je v Mc’Donaldsu 
internet zastonj. Te restav
racije pa so res povsod po 
svetu ¼ «

Že načrtujete novo pot?
»Ko sem bil še na poti in še 
prej so me znanci spraševa
li, ali bom kolo na koncu vr
gel stran ali se bom še kdaj 
usedel nanj. Nekaj dni se 
res nisem, vendar imam na
črtov še kar nekaj. Ostajata 
mi še najbolj severna in 
vzhodna točka Evrope, kjer 
je lahko problem vreme, 
morda cesta 66 po Ameriki, 
kar pa je večji strošek zaradi 
letala. Tako mislim, da je 
najbolj realna pot v Azerbaj
džan, morda pa tudi kam 
drugam proti jugu. Na vsak 
način je možnosti še ogro
mno.«

S kolesom na Portugalsko
Grega Finžgar iz Stražišča je v mesecu dni prekolesaril več kot 4200 kilometrov dolgo pot od doma 
do najjužnejše točke celinske Evrope Punte de Tariffe v Španiji in najbolj zahodne točke celinske  
Evrope na Portugalskem Cabo da Roca.

Grega je s kolesom spoznal lep kos Evrope, saj je v mesecu dni prekolesaril več kot 4200 
kilometrov dolgo pot do Gibraltarja, bil pa je tudi na najjužnejši točki celinske Evrope  
Punte de Tariffe v Španiji.

Ob koncu poti Grega je obiskal še najbolj zahodno točko 
celinske Evrope Cabo da Roca na Portugalskem.

Ker je imel s seboj tudi fotografsko opremo in stojalo, je 
Grega na poti naredil številne odlične fotografije.

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.

Rosvita Pesek
Osamosvojitvena 
vlada

Kako so gradili državo

Avtorica knjige je  
do ktorica zgodovinskih 
znanosti. 22 let je 
zaposlena na Televiziji 
Slovenija. Knjiga 
Osamosvojitvena vlada. 
Kako so gradili državo 
je njeno tretje obsežno 
samostojno delo s 
področja zgodovine.
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Redna cena knjige je 37,90 EUR.  
Če knjigo kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu, je cena le

                        + poštnina

29,90
EUR

Novo darilo za nove 
naročnike na časopis  

Prvih 30 novih naročnikov 
poleg brisače prejme še  
celodnevno vstopnico za 
kopanje v Termah Snovik.

Darilo prejmete pri naročilu na 
časopis Gorenjski glas za naj-
manj eno leto (cena izvoda je 
1,50 EUR), izhaja vsak torek in 
petek. Prve tri mesece ga boste 
prejemali brezplačno, nato bo-
ste deležni od 10- do 25-odsto-
tnega popusta, enkrat na me-
sec boste lahko brezplačno ob-
javili mali oglas in koristili šte-
vilne ugodnosti.

Za več informacij se oglasite osebno pri nas na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju, ali nas pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. 
do 15. ure, ob sredah do 16. ure.

Za več informacij se oglasite osebno pri nas na Bleiweisovi cesti 4 

Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Kakovostna kopalna brisačaKakovostna kopalna brisača
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Križanka
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Gorenjesavska 17, Kranj
t: 0590 27 001
g: 030 218 000
e: gostilnica.kosir@t-2.net
www.gostilnica-kosir.si

Delovni čas
Od ponedeljka do petka: od 8. do 22. ure

sobota: od 8. do 22. ure
nedelje in prazniki: od 10. do 20. ure

Gorenjesavska 17, Kranj
t: 0590 27 001
g: 030 218 000
e: gostilnica.kosir@t-2.net
www.gostilnica-kosir.si

Delovni čas
Od ponedeljka do petka: od 8. do 22. ure

sobota: od 8. do 22. ure
nedelje in prazniki: od 10. do 20. ure

Nagrade:  1. kosilo za dve osebi, 2. malica za dve osebi,  
3.  kosilo za eno osebo. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisni-
cah do srede, 11. julija 2012, na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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Županov tek je bil znova dobrodelen
Na letošnjem 12. Županovem teku, ki je tradicionalno potekal na posestvu Brdo in okoli njega, je skupaj teklo 738 tekačic in tekačev, Mestna občina Kranj 
in Fundacija Vincenca Drakslerja pa sta za pomoč zdravljenim odvisnikom z donacijami, startninami in srečelovom zbrali okoli 35 tisoč evrov. Zbrana 
sredstva bo Fundacija Vincenca Drakslerja namenila za nakup opreme in orodja za socialno podjetje, ki bo delovalo v okviru Fundacije Vincenca Drakslerja.

Na prireditvi so za otroke pripravili varstvo z igrami, zabaval jih je čarovnik Grega,  
pomerili so se v teku in se lahko posladkali s sladoledom. Zabavala se je tudi družina  
našega nekdanjega smučarja skakalca (sedaj trenerja) Bineta Norčiča. Medtem ko je  
mamica Simona tekla, so Bine, dedi Edi ter Sven in Lars navijali. 

K uspešni izvedbi teka je z delom prispevalo okoli dvesto prostovoljcev, med njimi največ 
članov prostovoljnih gasilskih društev in SKPD sv. Sava Kranj. Vsak udeleženec 12.  
Županovega teka je prejel spominsko majico prireditve in se okrepčal z okusno malico.  
Pasulj s klobaso so hvalili vsi po vrsti.

V okviru spremljajočega programa Županovega teka je bil tudi letos organiziran dobro  
obiskan in zanimiv sejem nevladnih organizacij, na njem pa je sodelovalo trideset  
nevladnih in drugih organizacij.  

Kot vsako leto so prireditev izkoristile tudi številne družine in skupine, ki jih druži veselje 
do teka v naravi. Med njimi so bili tudi učenci 6. c Osnovne šole Orehek z učiteljico  
Moniko Zaplotnik Kos. I Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Na 10-kilometrsko progo se je podalo 279 tekačev in tekačic, krajšo, 2,5 kilometra dolgo 
progo pa je preteklo ali prehodilo 424 udeležencev. Na krajši progi sta bila najhitrejša  
Polona Kopač med ženskami in Denis Guzelj med moškimi, na daljši pa Barbara Černič 
med ženskami in Boštjan Hrovat med moškimi. 

Kot že nekaj let zapored je najvišjo donacijo, 25 tisoč evrov, prispeval ustanovitelj  
fundacije gospod Vincenc Draksler, sicer Kranjčan iz Drulovke, ki že vrsto let živi v Švici. 
Pohoda sta se udeležila skupaj s soprogo, družbo pa jim je ves čas delal tudi kranjski  
župan Mohor Bogataj s soprogo in vnukom. 




