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Sneg je tudi
strošek

Z delom ohranila
kondicijo

Letošnja s snegom bogata
zima, ki se kar noče končati,
je velik strošek tudi za
kranjski občinski proračun.

Jožefa Finžgar s Kokrice je minulo
soboto praznovala 101. rojstni dan,
kot pravi pa je zdrava ostala tudi
zato, ker je vse življenje rada delala.
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K zdravniku blizu doma
Domačini Golnika in sosednjih krajev so se razveselili obnovljenih ambulant, saj imajo tako zdravnico
kot zobozdravnico znova blizu doma.
Vilma Stanovnik
Golnik – Kar nekaj vprašanj
se je porajalo o smiselnosti
obnove dotrajanih prostorov
ambulant na Golniku, na
koncu pa so se odgovorni,
tako pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske kot Kliniki
Golnik in kranjski občini, odločili, da je vendarle smiselno prenoviti dotrajane prostore za potrebe zdravstvenega doma. Slovesno so jih odprli v začetku tega meseca,

naložba v prenovo pa je skupaj vredna več kot 146 tisoč
evrov. Od tega je Klinika Golnik za projektno dokumentacijo, nadzor ter gradbeno
obrtniška dela namenila dobrih 92 tisoč evrov, Osnovno
zdravstvo Gorenjske je financiralo nakup zobozdravstvenega stola v vrednosti nekaj
manj kot 25 tisoč evrov,
Mestna občina Kranj pa je
zagotovila sredstva za opremo v višini skoraj 30 tisoč
evrov. V zobni ambulanti de-

lata zobozdravnica Neža
Keše in zobna asistentka Jelka Hafner, v družinski ambulanti pa zdravnica Monika
Zupan Grünfeld in medicinski tehnik Gašper Štremfelj.
»Pri mestni občini smo si
postavili cilj enakomernega
razvoja mesta in podeželja
in pridobitev tukaj na Golniku dokazuje, da smo uspešni tudi pri razvoju podeželja. Zavedamo se, da tako s
splošno kot zobozdravstveno ambulanto tukaj na Gol-

niku prinašamo ogromno,
saj se ne bo treba voziti v
Kranj, enostavno bo parkiranje, tako da so tako krajani
Golnika kot okoličani veliko
pridobili. Zato sem hvaležen vsem, ki so pomagali,
da so tu primerni pogoji, ki
zagotavljajo zdravstveno
varstvo vsem občankam in
občanom. Vseeno pa domačinom želim čim manj obiskov v tej ustanovi,« je ob
odprtju poudaril kranjski
župan Mohor Bogataj.

Direktor klinike Golnik Mitja Košnik, župan Mestne občine
Kranj Mohor Bogataj in direktor Osnovnega zdravstva
Gorenjske Jože Veternik so simbolično prerezali vrvico pred
prenovljenima ambulantama. / Foto: Gorazd Kavčič

Po prenovi na Golniku že od letošnjega januarja obratuje
zobozdravstvena ambulanta, od tega meseca naprej pa je
moč obiskati tudi lepšo in sodobnejšo splošno oziroma
družinsko ambulanto. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pri koraki socialnega
podjetja

Županov veleslalom
v zimski idili

Dinozaver na odru?

Valjavec spet tekmuje

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike orje ledino
socialnemu podjetništvu na
Gorenjskem, saj je v Domu
Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču z delom začelo
socialno podjetje.

Na Krvavcu je potekal že 3.
Županov veleslalom, ki so se
ga udeležili nekateri gorenjski župani in podžupani ter
številni rekreativni smučarji.

Prav o tem je razmišljala
tudi avtorica zmagovalnega
dramskega besedila letošnjega
literarnega natečaja Kluba
študentov Kranj Kaja Zalokar.

Besničan Tadej Valjavec, ki se
je po dveletni prepovedi nastopanja z ekipo Save vrnil na
tekmovanja, se letos želi izkazati na Dirki po Sloveniji in
na svetovnem prvenstvu.
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Kranjčanka je
predsednica vlade
Prejšnji teden je državni zbor potrdil novo vladno
ekipo, ki jo je sestavila premierka Alenka
Bratušek. Slovenija je dobila prvo predsednico
vlade, ki je povrh vsega še Kranjčanka.
Danica Zavrl Žlebir
Kranj – Alenka Bratušek (31.
marca bo stara 43 let) je sicer
doma iz Žalca, a že dvajset let
živi v Kranju, sedaj v Stražišču s partnerjem Mitjo Cvjetičaninom, hčerko in sinom.
Po gimnaziji je doštudirala
tekstilno tehnologijo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, a se s
svojim osnovnim poklicem ni
dolgo ukvarjala. Najdlje se je v
svoji poklicni karieri ukvarjala
s financami, na ministrstvu
za finance je bila najprej vodja
sektorja za proračun, nato direktorica direktorata za proračun. V tem času je tudi magistrirala na Fakulteti za družbene vede, njeno magistrsko
nalogo so v minulih tednih
pred volitvami politični nasprotniki označili kot plagiat,
o čemer na fakulteti sedaj poteka tudi preiskava. Čeprav je
v državni politiki prišla na vrh
šele ob lanskih parlamentarnih volitvah, ko je bila izvoljena za poslanko Pozitivne Slovenije (štiri leta prej njena
kandidatura na listi stranke
Zares ni uspela), pa je na lokalni sceni že dlje časa. V
kranjski mestni svet je bila ob
podpori LDS izvoljena že leta

2006, leta 2010 pa že drugič,
tokrat na listi Hermine Krt.
»Nikoli nisem bila v nobeni
stranki, moja prva stranka je
Pozitivna Slovenija,« je februarja izjavila v pogovoru za Gorenjski glas. Za naš časopis je
kratek čas pisala tudi kolumno pod naslovom Moj pogled.
Njen bliskoviti vzpon se je začel januarja letos, ko je zaradi
poročila komisije za preprečevanje korupcije svojo predsedniško funkcijo v Pozitivni
Sloveniji zamrznil Zoran Janković. Svet stranke je dal polna pooblastila za vodenje
Alenki Bratušek. V tej vlogi je
vodila dogovore s strankami
glede konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše in
skupaj z njimi iskala morebitnega mandatarja za sestavo
nove vlade. Prvi poskus, da bi
bil to dr. Miro Cerar, je spodletel, nato je ob podpori štirih strank (poleg PS še SD,
DeSUS in DL) kandidirala
sama. Najprej je v državnem
zboru dobila podporo poslancev, nato so minuli teden
podprli še njeno ekipo. A vse
ni šlo čisto gladko: že na začetku je že po nekaj dneh moral oditi prvi njenih ministrov
(Igor Maher iz vrst DL).

Foto: Gorazd Kavčič
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Predsednica vlade Alenka Bratušek med svojimi ministri
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Občinske novice
Predstavljamo kranjske mestne svetnike

Občina po meri občanov
Nataša Robežnik je svetnica Zaresa, v mestnem
svetu pa je drugi mandat.
Vilma Stanovnik
Se lahko predstavite?
»Rojena sem v Kranju, tu tudi
živim. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka in delam kot kustosinja pedagoginja v muzeju v Ljubljani. Končujem podiplomski študij
managementa neprofitnih organizacij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Strokovno raziskujem delovanje organizacij na različnih stopnjah
razvoja organizacije kot celote,
tako v javnem kot zasebnem
sektorju. Rada potujem in se
ukvarjam s športom.«
Kakšne so vaše izkušnje svetnice?
»V mestnem svetu sem drugi mandat. Zagovarjam korist občanov in svetu vedno
posredujem vprašanja, ki jih
name naslovijo občani. Predvsem me zanima razvoj turizma in družbenih dejavnosti v MO Kranj.«
Se kot svetnica počutite, da lahko prodrete s svojimi predlogi?
»V tem mandatu delujem v
mestnem svetu kot svetnica
opozicije, kjer kljub utemeljeni argumentaciji težko prodrem s svojimi predlogi. Takšna sta na primer predloga za
varno prečkanje ceste med
Qlandijo in Tušem ter prehod čez staro cesto v Ljubljano pri Orehku. Večina predlogov je preglasovanih s
strani koalicijskih svetnikov.
Občinska uprava pa odgovornost prelaga na pristojna ministrstva ali se izgovarja na
pomanjkanje proračunskega
denarja. Žalostno je, da se ne
upoštevajo predlogi, ki so v
korist občank in občanov.«
Katere odločitve v mestnem
svetu so vas do sedaj navdušile oziroma razočarale?

Najbolj vroča debata o plinu
Mestni svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali spremembe odloka o dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in tretjo novelacijo zagonskega
elaborata programa Gorki.
Mateja Rant

Nataša Robežnik
Foto: Gorazd Kavčič

»Odločitve mestnega sveta v
tem mandatu so me večkrat
razočarale kot navdušile. Delo
občinske uprave poteka glede
na želje in interese posameznikov ter ni dolgoročno
usmerjeno in slabo projektno
vodeno. Velikokrat se sprejemajo odločitve in namenja
denar za stvari, ki niso dobre
za dolgoročni razvoj Kranja.
V prejšnjem mandatu je bila
sprejeta Strategija razvoja
MO Kranj do leta 2023. V njej
so jasno zapisani cilji, strategija, torej pot za uresničitev
teh ciljev in kazalci učinkovitosti nad njenim izvajanjem.
Sedanja občinska uprava se
ni jasno opredelila, ali bo sledila tej strategiji, ali jo bo prilagodila in izvedla v zmanjšanem obsegu.«
Kaj bi bil ob koncu tega mandata za vas največji uspeh?
»Največji uspeh bi bil zagotovo zadovoljne občanke in
občani, ki bi verjeli, da se občinska uprava skupaj z županom in svetniki po najboljših močeh trudi za dobro
svojih krajanov. Uspeh bi bil
tudi ustvariti občino, ki posluša in sliši potrebe občanov
in se odzove na njihove predloge za izboljšanje kakovosti življenja v Kranju.«
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Računsko sodišče je od občine zahtevalo spremembo v
odloku, da bi omogočili izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za distribucijo zemeljskega plina. Zato
so iz odloka črtali 57. člen, ki
je vseboval prehodne določbe za določanje podlag in postopkov podelitve prve koncesije. To so leta 2003 podelili mimo razpisa podjetju
Domplan. Iz odloka so črtali
tudi, da je treba pred priključkom na plinovodno
omrežje predložiti potrdilo o
plačilu komunalnega prispevka. Računsko sodišče je
občini še priporočilo, naj
pred objavo razpisa pridobi
lastninsko pravico na omrežju, kar pa po pojasnilu direktorja občinske uprave Mitje
Heraka ni izvedljivo, saj za to
nimajo zakonske podlage.
Do druge obravnave odloka
se bodo zato v zvezi s tem še
posvetovali s pristojnimi državnimi organi.
Mitja Herak je odgovarjal
tudi na očitke, da je za nastalo situacijo kriva pogodba, ki
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so jo v zvezi z distribucijo zemeljskega plina leta 2003
podpisali med občino Kranj
in družbo Domplan. »Pogodba je predstavljala ureditev
razmerij med pogodbenimi
partnerji, saj občina ni mogla
biti izvajalec te dejavnosti. S
pogodbo iz leta 2003 je pridobila vračilo vplačanega
vložka ter deleža od vrednosti prodanega plina. Pogodba
ni vplivala na možnost ureditve dejavnosti distribucije zemeljskega plina, saj niti v
letu 2003 niti danes zakonska podlaga za pridobitev
lastninske pravice na omrež-

ju ni obstajala in ne obstaja.«
S podobnim problemom se
srečujejo tudi pri sistemu daljinskega ogrevanja na Planini, kjer morajo prav tako na
zahtevo računskega sodišča z
odlokom urediti izvajanje izbirne gospodarske javne
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
toplote. A tudi v tem primeru
občina ni lastnica infrastrukture, ampak so to lastniki
tamkajšnjih stanovanj. Zato
se bodo do drugega branja
trudili poiskati rešitev, ki bo
sprejemljiva za občane, je
obljubil Herak.

Mestni svetniki so v prvem
branju potrdili še odlok o
programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega
načrta Pševo. V gradnjo prometne in komunalne infrastrukture naj bi po ocenah
občina vložila okrog tri milijone evrov. Na osnovi revizijskega poročila, v katerem
so med drugim ugotovili
tudi, da so komunalni prispevek za plin od septembra
2009 pobirali neupravičeno, so pripravili še spremembe odloka, na podlagi
katerega tega prispevka ne
bodo več zaračunavali.
Upravičencem bodo na
osnovi njihovih zahtevkov
tudi vrnili neupravičeno pobrana sredstva, in sicer gre
za 191 tisoč evrov. Svetnike
so nato seznanili še s tretjo
novelacijo zagonskega elaborata programa Gorki. Za
zdaj kaže, je zatrdil vodja
projektne pisarne Brane Šimenc, da bo projekte v okviru programa Gorki možno
dokončati do konca leta
2015 in torej evropska sredstva ne bodo ogrožena.

Zagovornik – glas otroka
Otroci se lahko znajdejo v najrazličnejših stiskah, od navzkrižnega boja ločenih staršev, v zlorabah,
nasilju v družini, doleti jih smrt staršev, so pred namestitvijo v zavod ali rejniško družino ...
Takrat so na potezi uradne
ustanove in treba je ukrepati,
zaščititi interes in korist otroka. Pogosto je to tako, da vsi
zelo dobro vedo, kaj je dobro
za otroka, njega samega pa
redko kdo kaj vpraša. Ali pa
se njegov glas presliši.
Pri Varuhu človekovih pravic
RS že nekaj let teče projekt
Zagovornik – glas otroka, s
katerim želijo otrokom, ki so
se znašli v postopkih pred
ustanovami, pomagati, da bi
se jih slišalo in upoštevalo.
Zagovorniki otrok delujejo
po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem. Kaj je njihovo
delo, kako lahko otroku pomagajo? Zagovornik je postavljen izključno za otroka
in okrepi njegov glas. Naglas
pove tisto, kar mu otrok sporoči – kaj misli, čuti in želi.
Osnova pri delu zagovornika

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

Svetniki so potrdili tudi cene vzgojno-varstvenega
programa v zasebnem vrtcu s koncesijo Pri dobri
Tinci. Cena je za 25 evrov višja kot v javnih vrtcih,
ker morajo všteti tudi stroške najema prostorov,
in tako znaša 484,96 evra. Starši otrok,
vključenih v omenjeni vrtec, bodo plačevali enako
ceno kot starši otrok, vključenih v javni vrtec.
Razliko med ceno programa in zneskom, ki ga
plačajo starši, bo krila občina. Občina bo za to na
mesec namenila 4400 evrov.

»Najpomembneje mi
je bilo prav to, da sem
čutila zaupanje, in da
ji je bilo pomembno,
kaj mislim, predvsem
pa, kaj čutim," pravi
Katarina, ki ji je
pomagala zagovornica.

je tako slišati otroka, spoznati njegove želje in stališča, to
okrepiti in predati naprej –
staršem, ustanovam in strokovnim delavcem, ki odločajo o njegovi usodi. Zagovornik otroku pozorno prisluhne, vendar pa se je težko
upreti miselnosti, da vnaprej
vemo, kaj je za otroka dobro
in njemu v korist. Zagovorniki se zato nenehno
usposabljajo ter preverjajo
svoje znanje in ravnanje na
izobraževalnih srečanjih.
Kako otrok sploh lahko pride do svojega zagovornika?
Pobudo za postavitev zagovornika lahko da otrok sam
ali vsak, ki otroka pozna:
starši, sosedje, sorodniki,
strokovni delavci ... Prošnjo
za postavitev zagovornika se
naslovi na Varuha človekovih pravic RS, Dunajska 56,
Ljubljana. Za potrebne informacije pa lahko pokličete
koordinatorja za Gorenjsko
Domna Rakovca, telefon
041/211 223, ali na brezplačno telefonsko številko varuha 080 15 30. Potem se zagovornika otroku lahko postavi na dva načina. Najbolje
je, če soglasje za to dajo starši. Sicer se zagovornik postavi z odločbo centra za socialno delo. Seveda se mora

Če otrok sam ali nekdo v njegovi bližini meni,
da potrebuje zagovornika, potem je najbolje, da
se obrne na koordinatorja. To naj naredi čim
prej, saj je zelo pomembno, da se zagovornika
postavi v čim zgodnejši fazi, ko otrok še ni
zmanipuliran, ko uradni postopki še niso stekli.
Če mora namreč otrok nenehno pripovedovati
svojo zgodbo, pa se potem njegov položaj nič ne
izboljša, izgubi zaupanje. Telefonska številka
koordinatorja Zagovornika – glasu otroka za
Gorenjsko je 041/211 223, brezplačna številka
Varuha človekovih pravic RS pa 080 15 30.
s postavitvijo zagovornika
strinjati tudi otrok.
Zagovorniki otrok na Gorenjskem dobro sodelujejo s
sodiščem in centri za socialno delo, več sodelovanja in
pobud bi si želeli tudi od delavcev na šolah in vseh, ki se
pri svojem delu srečujejo z
otroki in družinami.
Kako poteka druženje zagovornika z otrokom? Na začetku se vsi – otrok, koordinator,
zagovornik in starši sestanejo
skupaj. Takrat se pojasnita
vloga in način dela zagovornika. Pozneje se zagovornik z
otrokom srečuje sam, najmanj štirikrat, običajno pa
več kot šestkrat. Njuna sreča-

nja potekajo v sproščenem
vzdušju in dober zagovornik
pridobi otrokovo zaupanje s
tem, da dosledno stoji na njegovi strani in upošteva njegove želje – tudi glede tega, kaj
od tistega, kar mu je otrok
povedal, lahko sporoča naprej
drugim osebam. Mnogo
otrok tako prvič dobi priložnost, da so dalj časa z osebo,
ki jo doživljajo kot pozitivno.
Ob tem jih pomirja, da srečanja potekajo v nevtralnem
prostoru. Zagovornik postopno, nevsiljivo in dosledno
ugotavlja in upošteva otrokove meje izražanja. Pri zagovorniku otrok lahko začuti
varnost in oporo.
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Občinske novice

Izbira izvajalcev
za projekt Gorki

Akcija zbiranja starih
hišnih imen
V okviru projekta Nomen vulgare v občini Kranj
poteka zbiranje starih hišnih imen v krajevnih
skupnostih Mavčiče in Trstenik.
Klemen Klinar

Za gradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Gorki so bili marca 2013 objavljeni javni razpisi
za izbiro izvajalcev. Za gradnje na centralni čistilni napravi bo javni razpis konec aprila 2013.
Na pogosta vprašanja, ali se
bo projekt Gorki, ki še nima
uradne odločbe države o sofinanciranju iz kohezijskih
sredstev, nadaljeval, župan
Mohor Bogataj odgovarja:
»Mestna občina Kranj je v
drugi polovici februarja 2013
od Ministrstva za kmetijstvo
in okolje dobila potrditev, da
lahko objavi javne razpise za
izbiro izvajalcev za kanalizacijski del projekta Gorki. Z
marcem smo razpise tudi
objavili, in sicer za gradnjo,
nadzor in obveščanje javnosti. Razpise za gradnjo kanalov delimo v tri sklope: območje Bitnje–Šutna–Žabnica (vrednost 13 milijonov
evrov), aglomeracija Kranj,
kamor spadajo zaselki Huje,
Kokrški breg, Kokrški log,
Skalica, Zlato polje – sever in
Partizanska cesta (vrednost
4,2 milijona evrov), in gradnje na Kokrici (vrednost 4,6
milijona evrov). Skupaj je
vrednost gradbenih del na
kanalizacijskih vodih v kranjski občini ocenjena na 21,8
milijona evrov. Za centralno
čistilno napravo v Kranju sta
bila 1. marca 2013 objavljena
razpisa za gradbeni nadzor
in za obveščanje javnosti, za
gradnjo pa načrtujemo objavo javnega razpisa konec
aprila 2013. Vrednost del rekonstrukcije centralne čistilne naprave v Kranju je okoli
17,5 milijona evrov. Projekt
Gorki je dobro pripravljen.
Opravljeno je bilo zahtevno
delo. Samo za primer: za izvedbo kanalizacijskega
omrežja na območju Bitenj,
Šutne in Žabnice je bilo treba pridobiti več kot 700 služnostnih pogodb, kar pomeni prav toliko dogovarjanj z
lastniki zemljišč; za območje
kanalizacijskega sklopa (Kokrški log, Skalica ) več kot
500 služnostnih pogodb in
tako naprej. Naj omenim še,
da je bilo pri pripravi projekta centralne čistilne naprave
potrebno večkratno prilagajanje dokumentacije velikosti čistilne naprave od
160.000 populacijskih enot
na sedanjih 95.000 populacijskih enot, kar vse terja čas
in dodatne stroške.«
Mestna občina Kranj sodeluje tudi pri pridobivanju
nepovratnih sredstev za vodovodno omrežje.
»Kar se tiče vodovoda Krvavec, je projekt tudi pripravljen, da se izvede javni razpis za izbiro izvajalca. Objava je bila prvi teden marca
2015. Vrednost investicije je
okoli 15 milijonov evrov. Obsega traso magistralnega
voda od Krvavca in se v na-

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Gorazd Kavčič
selju Cerklje razcepi na krak
v smeri občin Mengeš, Vodice in Komenda, drugi krak
pa proti Kranju, vključujoč
naselja Adergas, Šenčur in
Kranj. Mestna občina Kranj
planira graditi še svoj vodovodni magistralni vod Bašelj–Kranj (vrednost 7 milijonov evrov).«
Kdaj pričakujete, da boste
imeli izbrane izvajalce?
»Roki za oddajo ponudb po
posameznih razpisih so različni in je treba za informacije pogledati na občinsko
spletno stran ali pa se oglasiti na občini v Projektni pisarni. Predvsem upamo, da
ne bo pritožb na izbiro izvajalcev. Kajti pritožbe pomenijo podaljševanje rokov in
prav lahko se zgodi, da
bomo izgubili vsi, ker javnega naročila ne bo možno izvesti. Če ne bo zastojev, bi s
prvimi gradnjami lahko začeli v začetku poletja 2013.
Pogodbe o sofinanciranju
pa bo Mestna občina Kranj
od države dobila potem, ko
bo imela pravnomočno izbrane izvajalce del.«

Oskrba s plinom in toploto
Pred prvim branjem odlokov na marčni seji mestnega sveta, ki bodo urejali distribucijo plina in toplote na
območju kranjske občine,
ste bili deležni očitkov, da
ste v letu 2003 neupravičeno prodali plinovodno
omrežje družbi Domplan.
»Sklenitev pogodbe med
Mestno občino Kranj in družbo Domplan v zvezi z distribucijo zemeljskega plina v
letu 2003 na situacijo ni vplivala. Vložek kranjske občine

v projekt do leta 2003 je znašal pribl. 9 odstotkov vrednosti. Pogodba iz leta 2003 je
predstavljala ureditev razmerij med pogodbenimi partnerji, saj MO Kranj ni mogla
biti izvajalec te dejavnosti. S
pogodbo iz leta 2003 je pridobila vračilo vplačanega vložka
ter deleža od vrednosti prodanega plina. Pogodba ni vplivala na možnost ureditve dejavnosti distribucije zemeljskega plina, saj niti v letu
2003, 2009 niti danes zakonska podlaga za pridobitev lastninske pravice na omrežju ni
obstajala in ne obstaja. Računsko sodišče v revizijskem
poročilu navaja, da bo črtanje
prehodnih določb odloka
omogočilo objavo razpisa za
podelitev koncesije, čeprav črtanje prehodnih odločb odloka ne bo rešilo vprašanja lastnine na omrežju. MO Kranj
se je v odzivnem poročilu zavezala razpis za podelitev
koncesije za distribucijo zemeljskega plina izvesti do 30.
junija 2013. Ta ukrep pa je
Računsko sodišče označilo
kot zadovoljiv. Pri tem je potrebno opozoriti, da je Računsko sodišče s predlogom Vladi Republike Slovenije na
primeru plinskega omrežja v
mestni občini Kranj opozorilo, da lokalna skupnost zaradi
pomanjkljive zakonodaje
nima možnosti pridobiti v
last infrastrukture za opravljanje javne gospodarske
službe. Nerazumljivo in neizvedljivo je zato priporočilo
Računskega sodišča iz Porevizijskega poročila, da naj
Mestna občina Kranj pred
objavo razpisa pridobi v last
plinsko omrežje. Računsko
sodišče v revizijskem poročilu te obveznosti MO Kranj ni

naložilo, zakoni, ki bi omogočili pridobitev lastninske pravice na infrastrukturi, pa niso
sprejeti. MO Kranj mora izvesti razpis do 30. junija 2013,
saj bi v nasprotnem primeru
kršila obveznost izpolnitve
tega popravljalnega ukrepa.
Mestni svet je spremembe
odloka v prvem branju potrdil, do drugega branja pa se
opravi posvet s pristojnimi
državnimi organi, kako v praksi izvesti popravljalni ukrep,
ki ga zahteva Računsko sodišče. S podobno situacijo se
srečujemo pri urejanju distribucije toplote, kjer občina
prav tako ni lastnik omrežja.
Tudi ta odlok je mestni svet
sprejel v prvem branju na
marčni seji.«
V zvezi z distribucijo plina
je treba popraviti še drug odlok, ki se nanaša na plačevanje komunalnega prispevka.
»Revizijsko poročilo tudi navaja, da smo komunalni prispevek za plin od septembra
2009 pobirali neupravičeno.
Zato je treba ustrezno popraviti Odlok o opremljanju in
merilih za odmero komunalnega prispevka, ki je bil sprejet leta 2009 in je uvedel zaračunavanje komunalnega
prispevka za plin. S spremembami odloka uvajamo
določilo, po katerem se komunalni prispevek ne bo več
zaračunaval. Neupravičeno
pobrana sredstva od leta
2009 se vrnejo upravičencem na osnovi njihovih zahtevkov, gre pa za 191.000
evrov preveč pobranih sredstev. Odlok je mestni svet v
prvem branju potrdil, veljati
pa bo začel, ko bo opravljeno
še drugo branje in bo objavljen v Uradnem listu RS.«

Hišna imena v okviru projekta so bila zbrana s pomočjo starejših domačinov, v
zbiranje so bili vključeni
tudi učenci OŠ Simona Jenka Kranj, ki so s terenskim
delom zbirali zgodbe o hišnih imenih.
Že ob koncu lanskega leta
sta bili na Trsteniku in v
Mavčičah izvedeni srečanji
z domačini, na katerih smo
izoblikovali dokončne sezname starih hišnih imen v
obravnavanih vaseh. Lastniki domačij, ki nosijo hišna
imena, so nato prejeli dopise s soglasji za montažo tabel s hišnimi imeni na njihove hiše. Brezplačno tablo
bodo prejele le domačije,
katerih lastniki bodo za to
podali soglasje. Čeprav je
rok za oddajo soglasij že potekel, vse, ki tega še niso storili, obveščamo, da podpisano soglasje lahko še vedno
oddajo.
V projektu zbiramo hišna
imena v njihovi narečni
obliki, torej tako, kot jih izgovarjajo domačini v svojem
domačem govoru. Pri zapisu narečne oblike pa je zaradi gorenjskih narečnih po-

sebnosti večkrat treba uporabiti znak za polglasnik
» «, brez katerega ne moremo zapisati imena v pristni
domači obliki. Nekaterim
ljudem je znak manj poznan, a upamo, da ga bodo
kljub temu sprejeli in se
nanj navadili ter s tem ohranili imena v takšni obliki,
kot se izgovarjajo. Ravno hišna imena so namreč med
pomembnimi nosilci lokalnega narečja, zato jih moramo izgovarjati po domače.
Ob zaključku projekta bo izdana tudi knjižica s pregledom hišnih imen v obeh
krajevnih skupnostih. Pričakujemo, da se bo akcija zbiranja v kranjski občini v novih krajevnih skupnostih
nadaljevala tudi v prihodnjih letih.
Za dodatne informacije o
projektu se lahko obrnete na
Razvojno agencijo Zgornje
Gorenjske (tel.: 04 581 34
16, e-pošta: klemen.klinar@
ragor.si).
Projekt »Nomen vulgare«
poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska
košarica in je sofinanciran s
strani Mestne občine Kranj
in programa Leader Evropske unije.

Pridobivanje evropskih sredstev kohezije
Trenutno se izvajajo naslednji sofinancirani projekti: obnova ulic starega Kranja, energetska prenova OŠ Predoslje,
projekt PANGeA za spodbujanje telesne aktivnosti in primerne hrane za kakovostno staranje in program CLEAR za
odpravo gibalnih ovir, medtem ko je energetska sanacija
bazenov, ki pa je bila sofinancirana iz švicarskega mehanizma, že izvedena. Skupna vrednost vseh teh projektov je 10,5
milijona evrov, predviden znesek sofinanciranja pa blizu 7,5
milijona evrov. Največji projekt je obnova ulic mestnega jedra, ki bo zaključen konec julija 2013, sledi pa energetska
sanacija bazenov. Projekti s socialnimi vsebinami so manjšega finančnega obsega. Od predvidenega obsega nepovratnih sredstev na sofinanciranja omenjenih projektih jih je
občina do sredine marca 2013 prejela približno 4,5 milijona
evrov. Za sofinanciranje je prijavljenih še osem projektov,
med njimi je največji finančni zalogaj Gorki (za sofinanciranje je prijavljenih 31,7 milijona evrov), skupaj pa je občina
na teh osmih projektih za sofinanciranje prijavila 63 milijonov. S tremi projekti Mestna občina Kranj ni bila uspešna
(energetska sanacija zdravstvenega doma, elektronska administracija in vodenje razpisov ter projektov in poslovni
občinski podporni sistem). Njihova skupna ocenjena vrednost je bila nekaj manj kot 700.000 evrov.

Urejanje ulic starega Kranja se nadaljuje
Z marcem 2013 se je začela izvedba zadnje faze operacije
»Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza«. V tej fazi, ki mora
biti končana do 31. julija 2013, bo Mestna občina Kranj obnovila Poštno ulico z mostom čez Kokro, zgradila vstopni
paviljon v kostnico, uredila dostop do rovov in dokončala
obnovo vrta gradu Khislstein. S tem se bo zaključila investicija, v sklopu katere so bili v letih 2011 in 2012 že popolnoma obnovljeni Vodopivčeva in Cankarjeva ulica ter Glavni in
Trubarjev trg. Pogodbena vrednost celotnega projekta je
4.856.610 evrov za gradbena dela ter 1.200.000 evrov za
arheološka dela. Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov. Doslej
je občina prejela nekaj manj kot 4,3 milijona evrov nepovratnih sredstev oziroma 80 odstotkov vseh pričakovanih sredstev sofinanciranja.
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Sneg je tudi strošek
Vilma Stanovnik
Letošnja s snegom bogata
zima, ki se kar noče končati,
je velik strošek tudi za občinske proračune večine občin. Tako je tudi v Kranju,
kjer so bile sicer ceste večino zime dobro splužene, za
kar pa so pri Komunali
Kranj morali opraviti več akcij posipanja in pluženja kot
v zadnjih dveh zimah skupaj. Tako so na primer v
zimi 2010/2011 imeli enajst
akcij posipanja, v lanski
zimi devet, letos pa doslej že
triindvajset. Pred dvema letoma so plužili petkrat, lani
štirikrat, letos pa že dvanajstkrat. Tudi poraba soli
in peska je bila v tej zimi
precej večja kot v prejšnjih,
saj so dve zimi nazaj porabili 609 ton soli in 345 kubičnih metrov peska, lani 541
ton soli in 312 kubičnih metrov peska, letos pa že 1100
ton soli in 626 kubičnih
metrov peska. Poleg letošnjega pogostejšega pluženja
in posipanja je strošek izvajanja zimske službe v primerjavi s preteklimi leti višji
tudi zaradi pogostejših od-

vozov večjih količin snega
predvsem z območij centra
mesta in ožjih pločnikov.
Odvoze večjih količin snega
so izvedli štirikrat, in sicer
so odpeljali skupaj kar
10.400 kubičnih metrov
snega. »Ne le v Kranju, tudi
drugod po Sloveniji so letos
za potrebe pluženja in posi-

pavanja občinski proračuni
izpraznjeni. Glede na omejena sredstva v proračunu je
to lahko problem pri vzdrževanju cest. Tega se bolj bojimo, saj bo zima gotovo povzročila veliko škode na vozišču,« pravi kranjski mestni
svetnik in direktor Komunale Kranj Evstahij Dermota.

Pri Komunali Kranj so v tej zimi plužili večkrat kot v obeh
prejšnjih skupaj. / Foto: Gorazd Kavčič

Odgovori na vprašanja
in pobude
(Iz gradiva za marčevsko sejo občinskega sveta)

Vilma Stanovnik
Pobuda svetnika Alojza Gorjanca: Predlagal je, da se na
predelu med Probanko,
NKBM in Staro pošto na sredini uredi kolesarnico, kar bi
bilo tam zelo potrebno.
Odgovor: "V sklopu prenove
ulic mestnega jedra je na
tem delu predvidena postavitev makete Kranja, ki je
trenutno še na Slovenskem
trgu. Vendar pa se bo v drugi fazi prenove v mestnem
jedru umestilo tudi nekaj
dodatnih stojal za kolesa."
Pobuda svetnika mag. Draga Štefeta: Želi, da se talne
označbe, ki so skrbno izdelane na pomembnejših cestah, ne pozabijo označiti
oziroma obnoviti tudi na
stranskih cestah.
Odgovor: "Talne označbe se
obnavljajo vsako leto, predvsem pred začetkom novega
šolskega leta, ko sta čas in vreme najbolj primerna. Pred

zimo se uredijo vse talne
označbe na glavnih ulicah, na
stranskih ulicah in parkiriščih
pa se obnavljajo po potrebi.
Vprašanje svetnika mag.
Andreja Šušterišča: Zanimalo ga je, ali je predviden
prostor za raztros pepela na
pokopališču Bitnje?
Odgovor: "Na območju MO
Kranj je edini prostor za raztros možen na Mestnem pokopališču Kranj. Na pokopališču Bitnje takšnega prostora na predvidevajo."
Vprašanje svetnika mag.
Andreja Šušteršiča: Zanimalo ga je, kaj se dogaja z
njegovim predlogom za prestavitev prometnih znakov
na cesti Kranj–Jeprca in ali
bo to sploh realizirano?
Odgovor: "S prestavitvijo prometnih znakov za znižanje
hitrosti z 90 na 70 kilometrov
na uro na območju prehajanja
čez R1-210 na odseku 0211 Labore–Jeprca se državni organ

– Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je za upravljanje
s cesto odgovorna, ne strinja.
Za ureditev celotne situacije
ni zadosten ukrep zmanjšanje
hitrosti vožnje, temveč bo MO
Kranj morala prehod urediti
skozi prometno študijo. Z
DRSC se dogovarjajo o najustreznejši rešitvi.
Vprašanje mag. Andrejke
Majhen: Zanima jo, koliko
občinskih sredstev je bilo namenjenih raznim društvom,
ki so v občini registrirana za
zaščito prostoživečih ali zapuščenih mačk in psov. Kot je
znano, koncesijo za MO
Kranj izvaja zavetišče Perun.
Odgovor: "Na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja V MO Kranj v letu
2012 je bilo lani Društvu za
zaščito živali Kranj dodeljenih 925 evrov pomoči za sofinanciranje materialih stroškov za delovanje društva."

Letno gledališče
Khislstein
Zavod za turizem Kranj z mesecem majem odpira sezono poletnih
dogodkov v Letnem gledališču Khislstein, ki bo dodobra popestril
poletni kulturni utrip v mestu.
Avditorij v obliki amfiteatra pokrit s pomično
platneno streho omogoča
dogodke tudi ob slabšem
vremenu. Sprejme 420
obiskovalcev na sediščih.
Sezona bo potekala od
maja do septembra.
Gostili bomo dogodke v
okviru Tedna mladih, festivala Carniola, koncerte
Dan D – Tiho, Oto Pestner,
Nuška Drašček s šansoni in

programske vsebine, kot so
gledališke in plesne predstave, stand up večere in
druge dogodke.
Pester program, namenjen
različnim okusom, lahko
spremljate na spletni strani
Zavoda za turizem Kranj in
facebook strani Letnega
gledališča Khislstein, kjer
bomo podelili tudi nekaj
vstopnic med tiste, ki se
nam bodo pridružili.

Foto: Luka Dakskobler

Foto: Nina Curk, ARHITEKTURA CURK

Otroški stolp Pungert
Dan D

Otroški stolp Pungert z aprilom odpira svoja
vrata vsem mladim nadobudnežem, ki bi se
radi preizkusili v raznih delavnicah in se skupaj z mentorji prepustili domišliji.
Oto Pestner

Stolp Pungert stoji na
južnem koncu pomola
Kranja na sotočju Kokre in
Save. Osnovna značilnost
obrambnega stolpa na
Pungertu je njegova okrogla tlorisna zasnova z izredno masivnimi stenami, na
severni strani pa ga oklepa
stopniščni del, ki povezuje
pritličje z dvema nadstropjema.
V Stolpu Pungert se bodo
pod okvirom Javnega sklada Republike Slovenihe za
kulturne dejavnosti Kranj
v mesecu aprilu začele
odvijati kulturno vzgo-

jne delavnice za otroke,
še zlasti na področju uprizoritvenih
umetniških
zvrsti, glasbene, gledališke,
likovne, lutkovne delavnice
za otroke, lutkovne predstave, animacije …
V aprilu se bodo tako
otroci lahko izobraževali
na področju solo petja,
poučevanja klavirja, risanja, gledališke dejavnosti
...Podrobnješi program si
lahko ogledate na spletni
strani Zavoda za turizem
Kranj in v mesečnem koledarju prireditev Kam? V
Kranj!.

INFO:
Zavod za turizem Kranj
Glavni trg 2, 4000 KRANJ
Tel: 04 2380 450,
040 664 015
Fax: 04 2380 451
e: info@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si
Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne
dejavnosti Kranj
Glavni trg 7, p.p. 1034,
4106 Kranj
Tel: 04 201 37 33
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Prvi koraki
socialnega podjetja
V nekaterih evropskih državah je socialno podjetništvo že zelo razvito, z zakonom o socialnem
podjetništvu so lani prva socialna podjetja začela delovati tudi v Sloveniji. Fundacija Vincenca
Drakslerja za odvisnike pa orje ledino socialnemu podjetništvu na Gorenjskem, saj je v Domu
Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču začelo delovati socialno podjetje.
Vilma Stanovnik
Poleg države ima pomembno vlogo pri razvoju socialnega podjetništva lokalna
skupnost in v kranjski občini so se odločili, da začnejo
socialno podjetništvo razvijati prek Fundacije Vincenca Drakslerja. Ne po naključju, saj je prav Vincenc Draksler opozarjal, da je ozdravljenim odvisnikom in tudi
drugim ranljivim skupinam
prebivalstva treba dati priložnost, da se izkažejo z delom.
»Trinajst let je že, odkar je
Fundacija Vincenca Drakslerja prejela v last in posest objekte v Pristavi. Po
obnovi, ki jo je vseskozi podpirala tudi naša občina, je
sedaj objekt obnovljen, z
Vincencem Drakslerjem pa
sva se velikokrat pogovarjala
o tem, kako pomagati tistim,
ki v domu bivajo, saj naj bi
za stroške prispevali tudi
sami. Ko je tudi v Sloveniji
zaživelo socialno podjetništvo, smo se odločili, da ga
podpremo, in sedaj je to
tudi zaživelo. Na to smo ponosni in si želimo, da bi bilo
zaposlenih čim več. S tem
bo večja proizvodnja, več dohodka in lažje se bodo
preživljali brez javnih sredstev,« je ob začetku dela prvega socialnega podjetja na
Gorenjskem poudaril kranjski župan Mohor Bogataj, še
kako pa se z njim strinja generalni sekretar Fundacije
Vincenca Drakslerja Gregor
Tomše.
»Lani smo se z namenom,
da v okviru Fundacije Vincenca Drakslerja vzpostavimo socialno podjetje, prijavili na razpis Ministrstva za
delo, družino in socialne
zadeve ter Evropskega socialnega sklada za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva s projektom
»Omam ljen.si z delom«.
Uspelo nam je in skupaj z
našim projektnim partnerjem Centrom ponovne uporabe iz Rogaške Slatine smo
pridobili nekaj več kot 300
tisoč evrov. Takoj smo začeli
obnovljati delavnice v Pristavi, kupili smo orodje in
opremo ter začeli. Naše socialno podjetje je tako imenovani »reuse« center, saj
se ukvarjamo z obnavljanjem rabljenih predmetov,
poleg tega pa v podjetju izdelujemo tudi nove predmete. Računam, da bi po poteku tridesetih mesecev, kolikor časa traja naš projekt,

»V času dveh let in pol, kolikor deluje Reintegracijski center
v Pristavi, se je v njem zamenjalo okoli štirideset uporabnikov,
niti eden pa ni dobil službe po redni poti, čeprav smo
zaposleni spremljali, koliko prošenj se je napisalo. Nekateri
so napisali od dvajset pa tudi do sto prošenj, kljub vsem
njihovim in našim naporom ter sodelovanjem z Zavodom za
zaposlovanje ni bilo uspeha pri zaposlitvi. Navadno ni bilo
niti odgovorov, redko so bila povabila na razgovore. Tako je
možnost zaposlitve v socialnem podjetju res enkratna
priložnost za naše uporabnike,« pravi mag. Melita Žontar,
vodja Reintegracijskega centra v Pristavi. / Foto: Gorazd Kavčič

Trenutno se v delavnicah usposablja deset ljudi, štirje od njih so uporabniki reintegracijskega
centra, prav tako za zdaj delajo tudi drugi, ki imajo v programu rehabilitacije različna dela.
Kako poteka delo v delavnicah, si je ogledal tudi župan Mohor Bogataj. / Foto: Gorazd Kavčič
lahko v socialnem podjetju
preživeli sami, brez vsakršne pomoči. Prav tako
upam, da bo država v tem
času tudi zakonsko uredila
področje socialnega podjetništva in da bomo še laže
delali in zaposlovali zlasti
ranljive skupine odvisnikov,« poudarja Gregor Tomše, predsednica uprave Fundacije Vincenca Drakslerja
Nada Bogataj Kržan pa dodaja, da si pri tem želi čim
več sodelovanja z različnimi
javnimi zavodi. »Možnosti,
ki jih odpira naše socialno
podjetje, so široke in vsi
skupaj upamo, da bomo pritegnili naše javne zavode, da
bomo tudi za njih lahko izdelovali tako nove predmete
kot obnavljali stare. Ker nas
sedanja zakonodaja postavlja v isto vrsto z drugimi, se
bomo tudi mi morali preko
javnih razpisom boriti za
delo in upam, da nam bo
vseeno uspelo. Zlasti si želi-

mo, da bi čim bolj uspelo
delo v centu ponovne uporabe,« pravi Nada Bogataj Kržan.
»Do leta 2009 pri nas še
nihče ni uporabil izraza center ponovne uporabe, čeprav
je bil poznan izraz »reuse«.
To pa zato, ker se ta dejavnost pri nas še ni izvajala.
Osnovni motiv za razvoj te
ideje je bil, da povečamo socialni kapital. Glede na to,
da količine odpadkov še vedno naraščajo, na drugi strani pa so ljudje, ki nimajo
dela, ugotavljamo, da je izziv pri tem tudi zaposlovanje socialno izključenih
skupin. Kaj je lahko bolj koristnega kot to, da ljudem
vrnemo dostojanstvo z delom, in kaj je lahko bolj pomembnega kot to, da delamo za prihodnost?! Ti delovni procesi so procesi prihodnosti, saj gre za neposredno varčevanje z viri. Opravka imamo z materiali, ki bi

Na vrtu v Pristavi imajo že trgovinico z obnovljenimi
izdelki, podobno nameravajo odpreti v središču Kranja,
prav tako pripravljajo tudi spletno trgovino. / Foto: Gorazd Kavčič

sicer končali kot odpadki.
To je neke vrste zelena trgovina, alternativna ponudba,
ki se ne primerja s klasično
ponudbo. Trgovine imajo
edini cilj ustvarjanje dobička, tukaj je edini cilj, da se
krepi okoljska, socialna in
ekonomska odgovornost,«
pravi dr. Marinka Vovk, vodja Reintegracijskega centra v
Pristavi pri Tržiču mag. Melita Žontar pa dodaja, da je
med uporabniki Doma Vincenca Drakslerja zadnje tedne veliko prijetnejše vzdušje, saj so bolj optimistični in
verjamejo, da jim delo prinaša lepšo prihodnost.
»Fantje, ki so k nam prihajali iz različnih komun, kjer
so bili fizično aktivni tudi po
osem ur, so bili tudi pri nas
pripravljeni delati. Celo opozarjali so nas, da bi radi delali, vendar doslej teh možnosti nismo imeli, saj denarja za nakup orodja in
strojev ni bilo. Kljub temu
smo se trudili naše uporabnike vključevati v delovne
procese, kar nam je poleti
uspevalo na vrtu in pri pripravi drv za zimo. Zime pa
so bile vedno problematične. Ko so pred novim letom
zvedeli za vključevanje v socialno podjetje, so bili zelo
navdušeni in komaj so čakali, da začnejo z usposabljanjem. Postali so optimistični, verjamejo v boljšo prihodnost in svojo rešitev. Vemo
namreč, da zgolj biti trezen
in se pozdraviti ni rešitev za
vrnitev nazaj v delovni proces, v normalno življenje.
Večina so starejši, želijo poskrbeti sami zase,« pravi
mag. Melita Žontar.

»V centrih ponovne uporabe imamo opravka z materiali, ki
bi sicer končali kot odpadki. To je neke vrste zelena trgovina,
alternativna ponudba, ki se ne primerja s klasično ponudbo.
Trgovine imajo edini cilj ustvarjanje dobička, tukaj je edini
cilj, da se krepi okoljska, socialna in ekonomska
odgovornost,« poudarja dr. Marinka Vovk, ki je zadnja leta
sodelovala tudi pri pripravi zakonodaje o socialnem
podjetništvu. / Foto: Gorazd Kavčič

»Tudi socialno podjetništvo je podjetništvo, ni socialna
ustanova. To pa pomeni, da bomo morali tisto, kar bomo
izdelali na novo, in tisto, kar bomo obnavljali, tudi prodati.
V ta namen imamo v vrtni lopi v Pristavi trgovino. Upam, da
bomo kmalu odprli tudi kakšno v starem mestnem jedru
Kranja in s tem poživili tudi utrip starega dela mesta. Prav
tako pripravljamo spletno trgovino. Naj pa povem, da ima
pri socialnem podjetništvu veliko vlogo lokalna skupnost in
zato upam, da bodo tudi okoliške občine kakšno javno
naročilo zaupale tudi našemu podjetju in mu s tem pomagale
zlasti na začetku,« pravi generalni sekretar Fundacije
Vincenca Drakslerja Gregor Tomše. / Foto: Gorazd Kavčič

Socialno podjetje v Domu Vincenca Drakslerja v
Pristavi pri Tržiču je tako imenovani »reuse«
center, saj se ukvarjajo z obnavljanjem rabljenih
predmetov, poleg tega pa v podjetju izdelujejo
tudi nove predmete.
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Mladi o odraščanju
Odraščanje s seboj prinaša številna vprašanja, dileme in tegobe, za njihovo reševanje pa je ključen
pogovor, so ugotavljali mladi parlamentarci na 23. medobčinskem otroškem parlamentu.
Ana Šubic

Mladi so o odraščanju razpravljali z gosti: Davom Karničarjem,
Anito Ogulin in Pavlom Rakovcem. / Foto: Matic Zorman

Na letošnjem medobčinskem otroškem parlamentu
je sodelovalo 112 učencev iz Kranja in okoliških občin.
/ Foto: Matic Zorman

Večer namenjen dobroti
Lions klub Kranj in Rotary klub Kranj bosta v sodelovanju
z Mestno občino Kranj znova združila moči, saj v petek,
19. aprila, pripravljata velik dobrodelni ples "Povežimo
Kranj 2013". Vstopnice, ki so hkrati donacija, že lahko naročite na naslovu dadelavec@gmail.com ali po telefonu
041/741 155, z nakupom pa boste prispevali pri ureditvi
parka pred Varstveno delovnim centrom Kranj in nakupu
najmanj štirih samogibalnih naprav, ki bodo postavljene v
parku. Cena vstopnic je 50 evrov, rezervirate jih lahko do
17. aprila. V. S.

VELIKONOČNO-SPOMLADANSKA
RAZSTAVA V AVLI GORENJSKEGA GLASA

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Vabljeni na velikonočno-spomladansko razstavo
v avlo Gorenjskega glasa. Na tradicionalni
razstavi se predstavljajo naročniki s svojimi
izdelki. Razstava bo do 5. aprila na ogled vsak
dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure.

Kranj – Minuli teden je v Kranju potekal 23. medobčinski
otroški parlament, na katerem je 112 osnovnošolcev iz
trinajstih osnovnih šol z območja Kranja, Naklega,
Preddvora, Jezerskega, Šenčurja in Cerkelj razpravljalo o
odraščanju. V uvodnem delu
sta mlade parlamentarce in
njihove mentorje v sejni dvorani kranjske občine nagovorila župan Mohor Bogataj in
preko pozdravnega pisma
tudi Tatjana Škrab Grašič,
predsednica Društva prijateljev mladine Kranj, ki je organiziralo medobčinski otroški
parlament. O svojem odraščanju so spregovorili gostje tokratnega dogodka Anita Ogulin z Zveze prijateljev mladine, igralec Pavel Rakovec in
alpinist Davo Karničar, ki so
nato sodelovali tudi v delu po
skupinah.
Odraščanje je precej obširna
tema, posamezna področja pa
so učenci obdelali razdeljeni
tri skupine. Z Anito Ogulin
so se posvetili družini, šoli in
socialno-ekonomskim stiskam. Ugotovili so, da so

otroci premalo pozorni na vrstnike v stiskah in da pogosto
sploh ne zaznajo tistih, ki živijo v revščini. »To pa zato,
ker jim starši naročajo, naj o
tem ne govorijo, saj je zanje
revščina še vedno tabu tema,«
je dejala Ogulinova. Za socialno izključene otroke je najbolj učinkovita medvrstniška
pomoč, je poudarila, otrokom
pa svetovala, naj pristopijo k
vrstnikom, ki imajo eksistenčne težave v družini, jih
povabijo k sebi domov, pomagajo naj jim pri šolskih obveznostih in diskretno podarijo
svoje odvečne stvari, ne da bi
jih pri tem razvrednotili. »Že
najmlajše je treba ozaveščati,
da si lahko med seboj pomagamo. Nikoli ne bomo enaki,
enakovredni smo pa vselej,«
je dejala. V razpravi so ugotavljali tudi, da morali biti do nasilja v šoli in družini bolj kritični, pa tudi da so družine
med seboj premalo povezane,
otroci in starši se ne pogovarjajo dovolj.
Da je za reševanje vprašanj in
dilem, ki jih s seboj prinaša
odraščanje, ključen pogovor,
smo slišali tudi v skupini, ki
je s Pavlom Rakovcem raz-

pravljala o ljubezni, spolnosti
in vrstnikih. »Marsikateremu
staršu je nerodno otrokom
razlagati o spolnosti. V moji
mladosti je bila to tabu tema,
zdaj pogovori o tem že potekajo bolj svobodno,« je razmišljal Rakovec. V razpravi so
učenci izrazili mnenje, da bi
se tudi v šoli lahko več pogovarjali o spolnosti in z njo povezanih temah. Posvetili so se
tudi vprašanju, kdaj je čas za
prvi spolni odnos. »Ugotavljali smo, da moraš biti zrel ne le
fizično, ampak tudi psihično.
Poučiti se je treba tudi o kontracepciji in njenih nevarnostih,« je dejal Tilen Lotrič,
osmošolec z OŠ Stražišče.
»Strinjam se z našim gostom,
da je ljubezen najpomembnejša stvar v življenju. S tem
zaupanjem pa potem vstopamo v prvi spolni odnos. Posebej nas je opozoril, da se je
treba prej zavedati posledic,«
je povedala Zala Rauter, devetošolka z OŠ Stražišče.
V skupini, ki se ji je pridružil
Davo Karničar, je beseda tekla o precej kočljivih temah;
predvsem o drogah in samomoru. Mladim bi po mnenju
gosta morali privzgojiti, da je

življenje tako enkratno, da se
vanj ne sme posegati. V razpravi so poudarili pomen pozitivnega razmišljanja, slišati
je bilo tudi, da bi bilo v šoli
lahko več delavnic o samopodobi, pa tudi takšnih, ki učijo,
da so problemi rešljivi in
kako ukrepati v stiski. Poudarili so še, da se je treba naučiti prepoznati stisko drugih oz.
biti pozoren, če se kakšen prijatelj umika . Pri preprečevanju odvisnosti od drog je Karničar izpostavil pomen zdravega družinskega okolja, v
razpravi pa je bilo slišati tudi,
da je treba odvisnikom pomagati poiskati stvari, za katere
je vredno živeti.
Sklepe medobčinskega otroškega parlamenta bodo posredovali Zvezi prijateljev
mladine Slovenije, da jih
bodo vključili v temeljni dokument 23. nacionalnega
otroškega parlamenta, ki bo
aprila zasedal v državnem
zboru v Ljubljani. Tam bodo
tudi trije predstavniki, ki so
jih izvolili v Kranju: Lucija
Krajnik (OŠ Davorina Jenka
Cerklje), Eva Bajželj (OŠ Orehek) in že omenjena Zala
Rauter (OŠ Stražišče).
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Županov veleslalom
v zimski idili

Gasilci obdržali
dosedanje vodstvo
Predsednik Gasilske zveze Mestne občine Kranj
bo tudi naslednjih pet let Jože Derlink.
Simon Šubic

Na Krvavcu je potekal že 3. Županov veleslalom, ki so se ga udeležili nekateri gorenjski župani in
podžupani, ter številni rekreativni smučarji.
Jasna Paladin
Krvavec – Gostitelju letošnje
športno-družabne prireditve, ki je potekala v pravi
zimski idili, županu Mestne
občine Kranj Mohorju Bogataju, se je pridružil tudi vodiški župan Aco Franc Šuštar, saj sta tokratni Županov veleslalom organizirali
obe občini skupaj.
»Pobudniki prireditve so bili
pred tremi leti na Mestni občini Kranj, letos pa smo se
jim pridružili še v Vodicah,
tako da bomo razdelili stroške in še poudarili sodelovanje med občinami in društvi.
Prav to sodelovanje – nasproti so nam pristopili tudi v
RTC Krvavec – nas je pripeljalo sem gor, ker pa vsi mislimo pozitivno, nam odlično služi tudi vreme. Seveda
je prisoten tudi tekmovalni
duh. Prvo leto sem bil najhi-

trejši jaz, lani je zmagal Marko Mravlja, zato je čas, da letos slavi Mohor Bogataj,« je
pred začetkom tekmovanja
povedal vodiški župan Aco
Franc Šuštar, ki pa je bil na
koncu spet najhitrejši v kategoriji županov in podžupanov in dosegel odličen čas, ki
je zadoščal celo za četrti rezultat v absolutni razvrstitvi.
»Z zbranimi sredstvi bomo
letos pomagali trem športnim društvom – Smučarsko akrobatskemu klubu
Kranj, Telemark klubu
Kranj in Smučarskemu
društvu Strahovica. Smučanje je zelo drag šport in treningi starše veliko stanejo,
zato jim na tak način želimo
vsaj malo pomagati,« pa je,
tik predno se je kot prvi od
tekmovalcev podal na veleslalomsko progo s šestnajstimi vrati, povedal kranjski
župan Mohor Bogataj, sicer

V kategoriji županov in podžupanov so se pomerili (z leve):
Marko Mravlja, Dare Jarc, Albin Golba, Mohor Bogataj in
Aco Franc Šuštar.

Gostitelja letošnjega Županovega veleslaloma sta bila Aco
Franc Šuštar in Mohor Bogataj.
redni gost smučišča na Krvavcu, in pripomnil, da so
organizatorji odprti za vse,
zato se jim prihodnje leto
pri pripravi prireditve lahko
pridruži še kakšna gorenjska občina.

Srečanje je bilo namenjeno tudi krepitvi medobčinskega
sodelovanja in druženju, ki se je nadaljevalo še dolgo po
tekmovanju.

Spomladanska akcija
zbiranja papirja
Vilma Stanovnik
Pri Društvu za zaščito živali
Kranj bodo v soboto, 6. aprila,
že četrtič zbirali star papir.
Celoten izkupiček akcije bo
namenjen oskrbi brezdomnih in zavrženih živali.
Akcija, ki se bo začela ob 8.
uri zjutraj in bo trajala do 19.
ure, bo tudi tokrat potekala
pred nakupovalnim centrom
Qlandia Kranj, v društvu pa
poleg zbiranja papirja načrtujejo še druge aktivnosti. Postavljena bo stojnica društva,
potekal bo srečelov in vsakega
pasjega obiskovalca čaka presenečenje.

Tokrat ne bodo zbirali le starega papirja, pač pa tudi prazne kartuše in tonerje za Mačjo hišo. "V prejšnjih treh akcijah smo zbrali skoraj 60 ton
papirja, prvič – oktobra 2011
18870 kilogramov, drugič –
aprila 2012 20010 in oktobra
2012 kar 20140 kilogramov.
Upamo, da bodo uspeli preseči oktobrsko količino in tako
zbrali čim več sredstev za prihajajočo sezono zapuščenih
mačjih legel, na katero se v
društvu že intenzivno pripravljajo," pravijo odgovorni in
dodajajo, da bo tudi tokrat na
stojnici možno kupiti vse
društvene izdelke, med dru-

Na progo so se na smučeh
podali še kranjski podžupan
Dare Jarc, župan in podžupan občine Naklo Marko
Mravlja in Albin Golba ter
več kot petdeset rekreativnih
smučarjev.

gim tudi popolnoma nove
majčke in nogavičke DZZŽ
Kranj, copate, podloge za miško, mačje in pasje igrače in
podobno. Obiskovalce in mimoidoče bodo kot vedno ozaveščali tudi o odgovorni skrbi
za živali in jim delili temu
namenjeno gradivo.
Društvo za zaščito živali
Kranj je prostovoljno in neprofitno društvo. Vsi člani so
prostovoljci, ki svoje delo
opravljajo v prostem času iz
ljubezni do živali, zato celoten izkupiček vsake akcije namenijo za oskrbo brezdomnih in zavrženih živali, ki
jih je še vedno veliko preveč.

Kranj – Gasilska zveza Mestne občine Kranj, ki jo sestavlja šestnajst prostovoljnih
gasilskih društev in Savino
prostovoljno industrijsko
društvo, je sredi marca izvedla občni zbor, na katerem
so izvolili novo vodstvo.
Sprememb ni, saj predsednik zveze še naprej ostaja
Jože Derlink, prav tako bo
naloge poveljnika tudi naslednjih pet let opravljal Tomaž Vilfan. Njuna vnovična
izvolitev ni bila vprašljiva,
saj drugih kandidatov ni
bilo, česar pa Derlink ne pripisuje "kadrovski krizi", ampak večinskemu zadovoljstvu članstva nad opravljenim delom v zadnjem petletnem mandatu. "Bistvenih
sprememb pri vodenju zveze ne pričakujemo niti v naslednjem mandatu. Enostavno bomo poskušali še
naprej čim bolje opravljati
svojo vlogo znotraj javne gasilske službe v Mestni občini Kranj ter v okviru državnega sistema zaščite, reševanja in pomoči," je napovedal
Derlink in poudaril, da je
njihovo delo povsem prostovoljno, zanj ne prejemajo
plačila, niti ga ne pričakujejo: "Naša največja nagrada
je, da smo nekomu uspešno
pomagali v nesreči."
Gasilska zveza MOK je lani
razpolagala z 246.555 evri,
tri četrtine so namenili za
nakup nove opreme in delovanje društev. "Lani so bile
občinske dotacije nekoliko
znižane, a že letos se vračamo na raven iz leta 2011,
tako da težav s financiranjem ne pričakujemo," je ob
tem pojasnil Derlink.
Iz poročila poveljnika Tomaža Vilfana je razbrati, da

Jože Derlink / Foto: Gorazd Kavčič
so kranjski prostovoljni gasilci lani sodelovali na 64
intervencijah, na katerih je
skupaj sodelovalo 1037 gasilcev, ki so opravili 2903
delovnih ur. Med večjimi intervencijami so bili požar v
skladišču podjetja Vreček,
požar gospodarskega poslopja na Orehku, neurje z
močnim vetrom, ki je odkrival strehe, novembrske poplave. "Samo ob novembrskih poplavah, ko smo gasilci črpali vodo na območju
Mestne občine Kranj, je 209
gasilcev opravilo 1021 delovnih ur. Bili smo aktivirani
tudi ob velikem požaru na
Krasu, vendar je tik pred odhodom prišel preklic in naša
pomoč ni bila več potrebna,"
je razložil Vilfan. Sodelovali
so tudi v različnih požarih
na objektih in v naravi, tehničnih intervencijah, iskalnih akcijah ... Poleg sodelovanja na različnih vajah
(tudi na mednarodni na
meji med Koroško in avstrijsko Štajersko) se njihovi gasilci tudi redno izobražujejo. Tako je tečaj za vodjo
skupine opravilo dvajset
operativnih gasilcev, tečaj za
vodjo enote pa dvanajst.
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Jelena

II

Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah
našli podrobne
opise poti na
posamezne
vrhove, od lažjih
vzponov do težjih
in večdnevnih.
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se imenuje projekt, v katerem so otroci iz vrtca Ježek spoznavali zanimivo življenje babic
in dedkov, projekt pa sklenili s prireditvijo Jaz pa grem na zeleno travco.
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Redna cena: 9 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite
na Gorenjskem glasu, je cena le

Nekoč pri dedku
in babici

7,5
EUR

+p

o š t ni n a

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si

Suzana P. Kovačič
Trstenik – V vrtcu Ježek so
imeli celoletni projekt Nekoč
pri dedku in babici, ki so ga
sklenili s prireditvijo za starše, stare starše Jaz pa grem
na zeleno travco prejšnji torek popoldne v krajevni dvorani. »Otroci so pokazali veliko zanimanja za življenje v
preteklosti. Spoznavali so,
kako so se včasih igrali dedki
in babice, kakšne predmete
in stvari so uporabljali v vsakodnevnem življenju. Zanimive so se jim zdele tudi ljudske pesmi, izštevanke,« je
povzela projekt Anka Vidmar, vodja vrtca Ježek.
Vrtčevske prostore so spremenili v kmečke hiše s pripadajočimi prostori. Kuhinja je
postala črna kuhinja, v kateri
so se igrali s črnimi posodami, lesenimi žlicami, pletenimi košarami, prebirali fižol
... V »hiši« so se igrali s starimi rutami, klobuki, z otroško
domišljijo so postavili celo
krušno peč iz kock. V kamri
so punčke iz cunj in mehke
igrače dajali v košek in zibko
počivat, zraven so jim peli
uspavanke. V kevdru so se
igrali z velikimi posodami,
dežami, koruzo in slamo. V
stranišče na štrbunk pa so
postavili lesen stolček s kahlico.
Obiskovalce torkove prireditve sta na vhodu v dvorano

Otroci so se z nastopom pod mentorstvom strokovnih delavk več kot izkazali, predvsem
pa dobili veliko bogatega znanja iz zakladnice ljudskega izročila. / Foto: Tina Dokl
sprejela petletna Tinkara in
Patrik in jim v izraz gostoljubja ponudila kruh in sol.
Za dobro razpoloženje je poskrbel harmonikar, dedek
Peter Košnik. Šestinpetdeset otrok v treh oddelkih obiskuje vrtec v letošnjem šolskem letu in prav vsak je
dobil priložnost, da zapleše
in zapoje pred polno dvorano obiskovalcev. Otroci so
se pod mentorstvom strokovnih delavk več kot izkazali, predvsem pa dobili veliko bogatega znanja iz zakladnice ljudskega izročila (Ob

bistrem potoku je mlin, Izidor ovčice pasel, Abraham
ma sedem sinov ), na koncu pa vsi skupaj zapeli Jaz
pa grem na zeleno travco in
svoje najbližje obdarili z lectovimi srčki, ki so jih pomagali speči in okrasiti. Najmlajši skupini nastopajočih
je kostume sešila strokovna
delavka v vrtcu Ježek Tatjana Gorjanc, sredinčki so bili
oblečeni v kostume, ki jim
jih je za nastop posodila
Marjana Jekovec, starejšo
skupino otrok pa je v kostume oblekla Zdenka Šlehta;

obe sta strokovni delavki v
Kranjskih vrtcih.
»Dedek je rekel: Ali imaš na
koncu prstov oči?« S to mislijo so obiskovalce torkove
prireditve popeljali po razstavi, pri kateri so aktivno
sodelovali tudi otroci. Na
ogled so bile lončene posode, staro orodje, pletene košare, pletene nogavice, kolovrat, kravji zvonci, doma zašite igrače, stara oblačila in
knjige s porumenelimi listi
In, tako kot so se posladkali nekoč, so se posladkali
tudi danes. S krhlji.

Darila za nove naročnike na časopis
ali
palični
mešalnik
BOSCH

www.gorenjskiglas.si Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

Jelena Justin

II

Pozdravljene, gore II

NAROČILNICA

vzglavnik Dremavček

ali darilni bon
za refleksoterapijo
v vrednosti 20 EUR

❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom
od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

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

Podpis:

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

Prvi znanilec varčnosti
V sklopu projekta Obnovljivi viri energije v Alpskem prostoru (REAAL) so ta
mesec odprli obnovljen in energetsko manj potraten letni bazen v Kranju.

Kranj – Projekt Obnovljivi
viri energije v Alpskem prostoru (REAAL) je začel nastajati že leta 2008, vendar
se je po številnih birokratskih zapletih in razpletih
energetska sanacija šestih
občinskih javnih stavb začela šele prejšnje leto. »Računamo, da smo s temi investicijami opravili lepo promocijo uporabe obnovljivih
virov energije in hkrati tudi
opomnik dobremu sodelovanju Slovenije in Švice,« je
ob odprtju povedal direktor
BSC Kranj Bogo Filipič.
»V času, ko se vsi ukvarjamo
z varčevanjem in nižanjem
stroškov, je tovrstna energetska sanacija zelo dobrodošla,« je ob odprtju energetske obnove bazena v Kranju povedal domači župan
Mohor Bogataj. Meni, da
lahko občina le s takšnimi
projekti ustvarja napredek

in nižje stroške ter hkrati
prispeva k ohranjanju narave. V Kranju so zamenjali in
toplotno izolirali streho zimskega olimpijskega bazena v
športnem parku in s tem
preprečili uhajanje toplote
iz pokritega olimpijskega
bazena, s ponjavo pa preprečili uhajanje toplote tudi iz
letnega bazena.
Zaradi sanacije naj bi ustvarili prihranek v višini porabe
najmanj 25 odstotkov energenta. V kotlovnici so nameščene najnovejše toplotne
črpalke, na delu strehe so
sončni kolektorji, ki bodo
ogrevali vodo. Sočasno je
občina sanirala tudi tri panoramske stene na južni
strani bazena in namestila
varčne sijalke. Skupna vrednost investicije v kranjski
bazen znaša kar dva milijona evrov.
Švicarska vlada je sicer Sloveniji v tej finančni perspektivi
za spodbujanje obnovljivih

virov energije namenila 7,3
milijona evrov, večji del za
REAAL. »Opremljanje in
ogrevanje javnih zgradb s kotli na lesno biomaso bi bil
lahko začetek veliko večjega
projekta. Upam, da bo ta projekt predstavil velik potencial
obnovljivih virov energije, še
posebej, ker je Gorenjska
gozdnata regija in ponuja veliko možnosti za oskrbo z lesno biomaso,« je ob obisku
Kranja poudaril Robert
Reich, veleposlanik Švicarske konfederacije v Sloveniji.
Filipič je spomnil, da je to
prvi projekt energetske sanacije stavb v občinski lasti,
pri katerem so imeli na začetku tudi težave s prepričevanjem mestnih oziroma
občinskih svetnikov, danes
pa tovrstne ukrepe podpira
tudi država. Zaradi tečajnih
razlik med evrom in švicarskim frankom bodo z REAALOM opravili še več manjših investicij.

Poslovna odličnost
Elektra Gorenjske

PR Sporočilo / Elektro Gorenjska d. d., Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj

Družba Elektro Gorenjska je prejela priznanje RS za poslovno odličnost
oziroma najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti
poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.
Družba Elektro Gorenjska je
prejela nagrado za poslovno
odličnost, ki jo podeljujejo po
merilih, procesu ocenjevanja
in metodologiji po vzoru
evropske nagrade za odličnost in temelji na zakonu in
predpisih. Nagrado je do sedaj prejelo zgolj enajst slovenskih družb (letos dve, poleg
Elektra Gorenjske še Lotrič
Meroslovje).
»Ocenjevalna komisija je v
končnem poročilu še posebej
izpostavila odličnost voditeljstva, delo z zaposlenimi in zanesljivost delovanja omrežja,«
se je pohvalil predsednik
uprave Bojan Luskovec in nadaljeval: »Seveda pa sem ponosen na vse dosežke. Namreč
že pred desetletjem in več
smo pristopili k integraciji sistema kakovosti, ki temelji na
zahtevah različnih standardov. Pa vendar je poslovna
odličnost le njegova nadgradnja, ki se odraža kot način delovanja družbe in gre za dlje
trajajoči proces, ki potrjuje
dosežen nivo poslovanja.«
Dodaja, da je danes vodenje
družbe lažje, saj daje delovanje po evropskem modelu
odličnosti voditelju zagotovilo, da je na pravi poti: »Danes
smo vsi bolj samozavestni.«
Učinki delovanja modela poslovne odličnosti se bodo pokazali z leti, sam začetek po-

Bojan Luskovec ob prejemu priznanja za poslovno odličnost
stopka v primeru Elektra Gorenjske pa sega v leto 2007, ko
so si v tej družbi nastavili ogledalo. »Želeli smo ugotoviti,
koliko smo vredni. Počasi smo
vpeljevali evropski model
odličnosti, katerega cilj ni priznanje oziroma nagrada, ampak odlično poslovanje družbe,« pravi Luskovec.
Skupino Elektro Gorenjska poleg matične družbe sestavljata še hčerinski družbi Elektro
Gorenjska Prodaja in Gorenjske elektrarne. Slednja proizvede že sedem odstotkov

vse (zelene) energije, ki jo porabijo Gorenjci. »Mnogi poklicani in nepoklicani vedo povedati, da je država slab gospodar, da je treba državne
družbe prodati tujcem. Prejeto priznanje kaže tudi obratno
– država je lahko dober lastnik, družba v državni lasti ima
lahko dobrega voditelja,« še
pravi Bojan Luskovec.

Veleposlanik Robert Reich in župan Mohor Bogataj v pogovoru ob odprtju energetsko
prenovljenega kranjskega bazena / Foto: Gorazd Kavčič

KH:DD9E69@>=
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www.komunala-kranj.si

Boštjan Bogataj
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Študentska
Tečaj prostoročnega risanja za bodoče arhitekte
Tečaj osnov prostoročnega risanja je v zadnjem času postal
že kar pogoj za vse, ki si želijo opraviti sprejemni izpit na
Fakulteti za arhitekturo, namenjen pa je tudi vsem drugim,
ki jih zanima arhitekturno risanje. 10-tedenski tečaj z začetkom 9. aprila 2013 bo potekal vsak torek od 17.00 do 19.15 na
Gimnaziji Kranj. Mentorica tečaja bo Maša Pirc, absolventka
Fakultete za arhitekturo. Člani KŠK morajo za tečaj odšteti
150 evrov, drugi 160 evrov, v ceno pa je vključen ves material.
Prijave zbirajo na Info točki KŠK (Slovenski trg 3). P. J.

Vlada mladoletnikom
vrača štipendijo

Pridruži se tekaški sekciji

V Kranj prihaja edini teden, ki ima devet
dni – Teden mladih
Od 10. do 18. maja se bo Kranj spet odel v barve Tedna mladih, mladinskega festivala športa, kulture, glasbe in izobraževanja, ki ga prireja Klub študentov Kranj. Festival, ki letos
praznuje že 19. obletnico, bo oživil staro mestno jedro gorenjske prestolnice in okoliška kranjska prizorišča ter tradicionalno ponudil več kot sto dogodkov. Edini teden v letu, ki
traja devet dni, bo ponudil pisano paleto dogodkov: med
njimi Nočni tek po ulicah Kranja, 5. kolesarski vzpon na Jošt,
številne športne turnirje, gledališke predstave, otroški program, impro in stand-up večer, predavanja, delavnice ter
bogat koncertni program. Med potrjenimi glasbenimi imeni
letošnjega festivala so za zdaj Valentino Kanzyani, Srečna
mladina, S.A.R.S. in Elvis Jackson. Celotno dogajanje bo tudi
letos popestril kratkohlačnik TMau, maskota Tedna mladih,
ki bo širil mladostno razigranost že pred festivalom. Večerni
program festivala bo plačljiv, pri čemer bo vstop na večerne
dogodke Tedna mladih 2013 omogočala festivalska zapestnica, ki bo tudi letos imela dobrodelno noto. Tednu mladih
že lahko sledite na www.facebok.com/tedenmladih in www.
teden-mladih.si. P. J.

Zmagovalni Dinozaver bo uprizorjen na TM
Zmagovalka letošnjega KŠK-jevega literarnega natečaja za
najboljše dramsko besedilo je 21-letna Kaja Zalokar iz Kranja, študentka Visoke šole za dizajn v Ljubljani. Zmagovalno
dramsko besedilo z naslovom "Dinozaver" bo v izvedbi Gledališkega društva Toj to! uprizorjeno na Tednu mladih 2013,
ki bo potekal od 10. do 18. maja v Kranju, zmagovalka pa bo
prejela še denarno nagrado v vrednosti 250 evrov. Druge in
tretje nagrade žirija ni podelila. P. J.

KDO
KDAJ
KJE
i KŠK!
Vstopnice v predprodaji na Infoletočk
8€
Predprodaja: KŠK 5 €, za osta
li 12 €
Na dan dogodka: člani KŠK 8 €, osta

Vstop dovoljen samo 16+!

Novo koalicijo smo dobili v sredo, 13. marca, zdaj že bivša vlada pa je še ta dan sprejela zakon o
štipendiranju, ki je pripravljen v sodelovanju s študentsko in dijaško organizacijo in ki znova uvaja
štipendije za mladoletne dijake ter omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati.
Petra Jošt
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve je, potem
ko so študenti v Državni zbor
vložili svojo različico zakona
o štipendiranju, ki jo je s
podpisi podprlo več kot
5.000 mladih, dijaško in študentsko organizacijo povabilo k skupnemu oblikovanju
novega zakona, ki bi reševal
številne težave mladih. Največja novost je vrnitev štipendij za mladoletne dijake. Ti
bodo sicer dobivali pol manj
štipendije, kot jo imajo polnoletni dijaki (ti dobivajo
med 70 in 190 evrov – odvisno od višine dohodka družine), kar pomeni, da bodo
mladoletni dijaki dobivali
med 35 in 90 evrov.
Predlog novega zakona s tem
odpravlja vrzel sedanjega zakona, po katerem so možnost štipendiranja izgubili
mladi iz najranljivejših skupin. Po novem naj bi omogočili še prejemanje več vrst
štipendij hkrati, s čimer se
posamezniku odpirajo možnosti za višjo štipendijo. Dijaki ali študenti bodo tako
lahko hkrati prejemali državno in deficitarno oziroma

kadrovsko štipendijo ali Zoisovo in deficitarno oziroma
kadrovsko štipendijo, pri čemer višina združene štipendije ne bo omejena navzgor.
Predlog zakona uvaja tudi
štipendije za deficitarne poklice, ki jih bo dodeljeval Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije, s čimer naj bi
zagotovili še boljši odziv na
potrebe trga dela. Prejemanje štipendije omejuje zgolj
na dodiplomski študij, razen
pri štipendijah Ad futura. Pri
Zoisovih štipendijah po novem večji pomen namenjajo
izjemnim dosežkom, ocene
pa ostajajo le še dopolnilni
faktor.
Pri kadrovskih štipendijah
med drugim predlagajo
uvedbo višjega deleža sofinanciranja kadrovske štipendije za deficitarne poklice, in
sicer 70-odstotnega. Obenem zmanjšujejo administrativne ovire za delodajalce
pri iskanju možnosti za sofinanciranje štipendije, hkrati
pa z uvedbo možnosti prekinitve štipendijskega razmerja s strani delodajalca ali štipendista brez obveznosti
vračila enoletnega zneska
štipendije obema daje večjo

Foto: Miha Horvat

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 Nočni
tek po ulicah Kranja, ki bo
potekal v okviru Tedna mladih. Treningi bodo potekali
vsak ponedeljek ob 17. uri na
Brdu pri Kranju (stran KokriTekačem se aprila lahko
ca, pri vhodu na golfsko igripridružite na prvih treningih. šče). Ne zamudi prvega tre/ Foto: Samo Bešlagič
ninga, ki bo 8. aprila. P. J.

Z novim zakonom se bodo študentje lažje posvetili študiju.
možnost medsebojne izbire.
Tako naj bi zagotovili še večje število štipendij ter boljši
pregled nad štipenditorji in
dejanskim številom podeljenih štipendij.
V Študentski organizaciji
Slovenije so s predlogom zakona zadovoljni, saj naj bi
zakon o štipendiranju, ki bo
zdaj nadaljeval pot v parlamentarni proceduri, bil korak k bolj celostnemu, sistemskemu in transparentnemu urejanju področja štipendiranja v Sloveniji. V
omenjenem zakonu je namreč ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve
povzelo rešitve, ki jih je v svojem predlogu zakona o štipendiranju predvidel ŠOS. »Verjamemo, da se bo z uveljavitvijo novega zakona marsikateri
študent lažje posvetil študiju,
saj se ne bo več ukvarjal z eksistencialnimi vprašanji, kako
zagotoviti sredstva za študij in
pogosto tudi za preživetje,« je
ob tem poudaril predsednik
ŠOS Mitja Urbanc, predsednik Dijaške organizacije Slovenije Alen Hliš pa ocenjuje,
da bi z uveljavitvijo tega zakona podelili okrog sedem tisoč
novih štipendij.

O pomembnih jezikih prihodnosti in
zakaj bi se morali z njimi spoznati
Dejan Rabič
Pred dobrim mesecem se je
na spletu pojavil kratek film z
naslovom What most schools
don t teach (ali po slovensko
Česa večina šol ne nauči), ki
so ga naredili pri neprofitni
fundaciji Code.org. Seveda je
zaigral na strune mojega navdušenja nad sodobnimi tehnologijami in še bolj na strune mojega nezadovoljstva z
obstoječimi izobraževalnimi
sistemi.
Kaj je torej tisto, kar naše šole
tako zanemarjajo, čeprav je
že danes izjemno pomembno in bo še bolj v prihodnosti?
Bill Gates (Microsoft), Jack
Dorsey (Twitter), Mark
Zuckerberg (Facebook),
Drew Houston (Dropbox),
Chris Bosh (Miami Heat) in
will.i.am (Black Eyed Peas)
ter nekaj drugih vam pove, da
je to programiranje. Želite v
svoji poklicni karieri načrtovati avtomobile, graditi mostove, raziskovati obnašanje
družbe, iznajti zdravilo za
raka, izkoreniniti svetovno lakoto ali poskrbeti, da bo ko-

munikacija med ljudmi še
lažja? Potem hitro prižgite
računalnik in začnite s programiranjem.
V družbi še vedno prevladuje
prepričanje, da je programiranje neka magična stvar, ki se
jo lahko nauči zgolj kakšen
zagrizen študent računalništva ali nesocializiran piflar, ki
cele dneve in noči preždi v
zatemnjeni sobici na podstrešju ter živi od pic in kokakole. Toda resnica je drugačna. Programiranje ni nič drugega kot znanje še enega jezika, ki je dokaj podoben angleščini in ki ima nekoliko drugačna pravila kot normalni
jeziki, ki jih govorimo vsak
dan. Verjetno je najbolj drugačna natančna struktura, ki
se je moramo držati, če želimo, da nas bo računalnik razumel – ta je sam po sebi namreč dokaj butasta naprava
in nas ne bo razumel, če mu
bomo dali dvoumna navodila.
Kakorkoli, danes so se računalniki in druga informacijska tehnologija vtihotapili
pravzaprav v vse dele naših
življenj. Izumljanje novih ali

le izboljšanje mnogih že obstoječih tehnologij je možno
le z veliko količino podatkov,
ki jih dobimo ob testiranju, in
te podatke je treba obdelati,
da se iz njih lahko kaj naučimo. Takšno početje na roke“
bi bilo mukotrpno, počasno
in neodporno na napake,
medtem ko so računalniki
nadvse primerni za enolična,
ponavljajoča dela. Namesto
da bi sami naredili milijon izračunov, se naučimo povedati
računalniku, kaj naj naredi,
in ta bo delo opravil v nekaj
sekundah. Tudi nadzor nad
delovanjem naše države se da
izboljšati s pomočjo informacijske tehnologije, o čemer
sem pred kratkim že pisal. Če
vas zanimajo predvsem številke na bančnih računih in
počitnice v eksotičnih krajih
– poglejte, s čim se ukvarjajo
podjetja, ki jim gre tudi v času
krize najbolje.
Premaknimo se zdaj naprej
na izobraževalni sistem. Velik del študentske populacije,
sploh tisti, katerih študij je
usmerjen bolj v naravoslovje
ali delo z veliko količino po-

datkov, se slej ko prej sreča z
neko obliko programiranja.
Ampak težava nastane, ker se
večina še nikoli ni srečala s
programiranjem. Zato veliko
preveč časa namenijo spoznavanju orodja, ki jim je v obliki
raznih programskih jezikov
na voljo, in veliko premalo
temu, kako bi s tem orodjem
naredili nekaj koristnega. Žal
pa je po mojih izkušnjah na
nižjih stopnjah izobraževanja
vse prevečkrat največ, s čimer
se nadobudni učenci srečajo,
delo v Microsoftovem paketu
Office, in morda nekaj oblikovanja spletnih strani s html-jem, ki pa pravzaprav ne dela
nič res zanimivega.
Zato bi morali malce pritisniti na tiste, ki oblikujejo
učne načrte, tako da bi slednji vključevali tudi enega najpomembnejših elementov
prihodnjega razvoja. Programiranje ni težko, te pa nauči
razbiti probleme na manjše
koščke in jih nato rešiti korak za korakom. Če ne verjamete meni, si poglejte na
začetku sestavka omenjeni
film.
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Dinozaver na odru?
Prav o tem je razmišljala tudi avtorica zmagovalnega dramskega besedila letošnjega literarnega
natečaja Kluba študentov Kranj Kaja Zalokar.

Delavska ulica
po Vitomirjevo
V Galeriji Layerjeve hiše je na ogled razstava
fotografa Vitomirja Pretnarja.
Igor Kavčič

Igor Kavčič
Pretekli četrtek so v galerijskih prostorih Layerjeve
hiše odprli drugo letošnjo
razstavo. V nizu predstavitev fotografske ustvarjalnosti na Gorenjskem tokrat v
Kranju gostimo zanimivega
fotografa z Jesenic – z njegovo izvoljeno in usojeno
temo, kot smo lahko prebrali v vabilu. »Mesto, kjer je
bil rojen in kjer dela, se mu
je z vsemi svojimi ulicami,
predvsem pa z ljudmi, zaznamovanimi z usodo
industrijskega mesta, neizbrisno uleglo v srce. Nekatere hiše na Jesenicah so še
danes rdeče. Občutljiva
duša za objektivom tudi,« je
zapisala Petra Puhar Kejžar,
vodja ateljeja Puhart, ki od
vsega začetka pripravlja in

Zjutraj sem bila že kar lepo
na uredništvu Gorenjskega
glasa in sem pridno razpredala o stvareh, ki so se povezovale s postavljenimi vprašanji.
Sedaj še sama ne vem, kaj vse
sem povedala in napletla, tako
da bom videla v petkovi izdaji
Kranjskega glasa. Skupaj s sliko. Pazi to. Me prav zanima,
kaj je nastalo.
Gornje vrstice sem si izposodil iz Kajinega torkovega
bloga. Nastalo je pa tole:
Običajen torek, kot tisti v
vaši enodejanki Dinozaver,
mar ne?
»Ja. Torek je zgolj dan v tednu. Tudi v moji enodejanki
je tako. Torek ni nič drugačen kot četrtek. Oglašujejo
recimo, da je torek dan za
kino, premiere pa so bile že
v četrtek in smo že vse filme
videli «
Letošnji natečaj Kluba študentov Kranj je od sodelujočih zahteval krajše dramsko
besedilo, enodejanko. Prvonagrajenemu besedilu je
bila obljubljena odrska uprizoritev. Kaj vas je spodbudilo k pisanju Dinozavra, kot
ste naslovili vaše besedilo?
»Sodelovati sem mislila že
lani v natečaju za kratko
zgodbo, a se potem za to nisem odločila, ko sem letos
prebrala, da je v natečaju
dramsko besedilo, pa sem
bila še bolj prepričana, da
drame pa že ne bom napisala. Pravzaprav sploh nisem
imela občutka, kako dolgo
besedilo naj bi bila enodejanka. Ko sem se vendarle
odločila poskusiti, pa sem
kar pisala in pisala, v besedilo enega za drugim vrivala
dogodke, in na koncu se mi
je izpisalo toliko, kot je v
branje dobila komisija.
Vzgib za pisanje sem našla
v misli, da sem si na odru
poskušala predstavljati dinozavra. Le kako bi izgledal
in zakaj ravno dinozaver? V
sanjski knjigi, ki sem jo našla na spletu, sem prebrala,
da sanje o dinozavru pomenijo nerazrešene stvari. Potem sem sošolce spraševala,
kaj bi oni naredili, če bi na
odru srečali dinozavra, in
začela je nastajati zgodba.«
Ki pravzaprav ni klasična
zgodba, ampak nekakšno zaporedje misli, vprašanj in poskusov odgovorov o življenju
o identiteti posameznika …
»Dinozaver je res en tak
skeptik in se vseskozi sprašuje o tem in onem. Ob
njem se na odru pojavita še
dva nova lika, postava 1 in
postava 2, ki mu običajno na
duhovit način odgovarjata.
Četrti lik je postava 3, ki govori tisto, kar so mi pripove-

odpira likovne razstave v Layerjevi hiši.
Pretnarjeve pronicljive fotografije Delavske ulice, iz katerih bijejo ljudje in usode Jesenic stran od glavne ceste, izza
fasad in zaves, so se na predstavitvi ganljivo ujele z odlomki Mazzinijevih Drobtinic
– legendarnim romanom o
jeseniški sceni iz 80. let – s
Seliškarjevo Martinovo pečjo
in s poezijo Jeseničana Mihe
Klinarja. Puharjeva nam je,
kot je v tej galeriji običaj, gosta predstavila skozi zanimiv
pogovor, uradno pa je razstavo odprl Vasja Doberlet, predsednik FD Janez Puhar Kranj.
V Layerjevi hiši je minil še en
lep večer, tokrat ob dvojnem
prazniku, avtor je namreč
praznoval osebni jubilej, poklonili pa smo se tudi svetovnemu dnevu poezije.

Se v enaindvajsetletni študentki visoke šole za dizajn Kaji Zalokar skriva tudi bodoča
dramatičarka? / Foto: Igor Kavčič
dovali drugi o tem, kaj bi
naredili, če bi srečali
dinozavra na odru. V bistvu
pa v besedilu sprašujem
sama sebe in poskušam najti prave odgovore. Tako o
sebi izvem kaj novega.«

predstavljam življenje in
svet okoli nas. V Dinozavru
je zato veliko barv in risanja.
Recimo to, da modra in rumena povsem naravno dajeta zeleno, mora biti nekaj
čudovitega.«

In ste izvedeli?
»Sem. Recimo to, da lahko
napišem tudi kratka dramska besedila, da iz drobcev
naredim nekakšno celoto.
Zame je bila to velika zmaga, da sem napisala besedilo
do konca.«

Obiskujete visoko šolo za dizajn v Ljubljani, kar ne gre
ravno skupaj s pisanjem
dramskih besedil. Ali vendarle?
»Vedno me je zanimala grafika, predvsem pa oblikovanje nasploh. Prav tako tudi
pisanje. Saj sem razmišljala,
kaj bi bilo, če bi se resno lotila pisanja in bi se celo šolala v tej smeri. Kaj hitro pa
sem ugotovila, da bi to samo
zatrlo mojo kreativnost in
svobodo, ki jo zdaj imam.
Nobeden me ne omejuje pri
pisanju, ne literarna zgodovina, ne tak in drugačen slog
ali žanr pisanja. Vzamem
list, zapišem, kar mi pade
na pamet, in to je to.«

Pa vendar, ne boste me prepričali, da je vaše pisanje
šele od včeraj?
»Pišem približno štiri leta,
še iz srednje šole. Na srednji
šoli za oblikovanje in fotografijo sem imela zelo zahtevno profesorico slovenščine. Prebrala sem veliko
knjig, prav vse, ki smo jih
imeli za domače branje. A
sem spise vseeno imela komaj dve ali tri «
Ne več?
»Ne. Rečeno mi je bilo, da zaradi mojega sloga pisanja. Kasneje sem začela pisati svoj
blog (konoczaspi.blogspot.
com), v katerega pišem stvari,
ki se mi vsakodnevno dogajajo. Mnogi, ki me spremljajo,
so v komentarjih napisali, da
naj napišem kakšno zgodbo,
saj še tako vsakdanjo stvar
znam narediti zanimivo. Prav
taka, polna na prvi pogled
povsem običajnih stvari, je
tudi moja enodejanka.«
V kateri, če smo pozorni, zasledimo tudi veliko likovnega, od ogledala, semaforjev,
risanja …
»To verjetno izhaja iz mojega študija in dela v našem
družinskem podjetju, kjer
me vsak dan spremljajo barve in oblikovanje. Z vizualizacijo si sama tudi lažje

Pa vendar, s prijavo na natečaj ste napisano prvič na
preizkus postavili tudi kompetentnim bralcem, torej
strokovni žiriji?
»Ljudje, ki berejo moj blog,
vedo, kakšen slog imam,
prav tako vedo, da nikoli nisem naredila zgodbe do konca, do neke zaključene celote. Tokrat mi je to prvič uspelo. Zato mi nagrada pomeni
še toliko več. Zame je bila
nagrada priznanje in šok
hkrati. Doma sem povedala
le, da sem oddala besedilo, ki
ga bodo videli potem na
odru.«
To se bo zgodilo čez dober
mesec v okviru Tedna mladih, uprizoritev pa bodo pripravili v gledališču Toj to. Bi
rekel, odlična kombinacija,
mar ne?
»Dejstvo, da bo besedilo
uprizorjeno, je zame že pri

pisanju pomenilo le še dodaten izziv. Zdi se mi dobro,
da mladi na ta način dobimo
možnost za predstavitev tistega, kar delamo, pa sicer
ni dostopno širši javnosti.
Zdaj bom vsaj videla, kako
zgleda dinozaver na odru,
ha, ha. Člane gledališča Toj
to tudi nekoliko poznam, saj
delujejo na Kokrici, kjer
sem tudi jaz doma. Ponudili
so mi celo pisanje celovečerne igre, pa sem rekla, da
bom še razmislila. Bom videla, kako bo izpadel Dinozaver, predvsem pa moram
sama dobiti pravo idejo in si
potem zastaviti neki rok.«
V primerjavi z 250 evri nagrade je uprizoritev torej
vredna mnogo več …
»Seveda tudi nagrada študentki, kot sem jaz, vedno
pride zelo prav, ampak dejstvo, da bodo besedilo tudi
igrali na odru To pa je nekaj. Dramatiki zagotovo napišejo mnogo dobrih del, ki
dolgo ali pa sploh nikoli niso
uprizorjena. Jaz pa sem, lahko bi rekla, uspela že s prvim. Res neprecenljivo in se
že veselim predstave.«
Tudi sicer pogosto zahajate
v gledališče?
»Zelo rada. Še posebej obožujem muzikale. Februarja
sem bila redna gostja predstav na Gardelinovem festivalu v domači dvorani na
Kokrici.«
Naj se vrnem k vašemu dinozavru, ki včasih deluje,
kot da mu ni nič jasno. Menite, da je to prispevalo k
njihovemu izumrtju?
»Kdo bi vedel, ha, ha. Tale
moj dinozaver res deluje
precej zmedeno, in včasih
ne vidi povsem dobro, za kaj
gre. A je hkrati vse to on
sam, tisti, ki postavlja vprašanja, in tisti, ki odgovarja.«

Odprtje v galeriji Layerjeve hiše je minilo v znamenju
»Delavske ulice« Vitomirja Pretnarja.

PRELEPA GORENJSKA
NOVA STALNA RAZSTAVA
V GRADU KHISLSTEIN V KRANJU

Izdelki gorenjskih
tekstilnih tovarn

V družbi avtorjev
se sprehodite
skozi razstavo vsak
četrtek in soboto
ob 16. uri.

VSTOPNINA
ODRASLI 2.50 EUR,
OTROCI 2 EUR.
ODPRTO
VSAK DAN, RAZEN
PONEDELJKA, MED
10. IN 18. URO.

Gorenjski muzej,
Tomšičeva 42, Kranj
Tel.: 04/201-39-50
www.gorenjski-muzej.si
GORENJSKI MUZEJ, TOMŠIČEVA UL. 42, KRANJ
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Priznanja

Poklon športnikom
Marca sta Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj že tradicionalno podelila priznanja najboljšim
kranjskim športnicam in športnikom v letu 2012.

Simon Šubic

Foto: Matic Zorman

Jaka Šarabon že 25 let deluje v Karate klubu Kranj, sedaj
kot trener tekmovalne skupine. / Foto: Matic Zorman

Padalka Maja Sajovic je bila lani druga na SP v Dubaju.

Kranj – Mesto Kranj s 400
kategoriziranimi športniki še
vedno sodi v slovenski vrh po
številu kategoriziranih športnikov na prebivalca, zato ni
čudno, da je letos za dolgoletno delo v športu in lanske
športne rezultate športna priznanja prejelo 85 športnikov
in športnih delavcev ter tri
ekipe, skupaj torej kar 133
športnikov. Na prireditvi je
zbrane nagrajence pozdravil
tudi kranjski župan Mohor
Bogataj. "Mestna občina
Kranj je Prešernovo in univerzitetno mesto, ponosni pa
smo, da smo tudi mesto športa. Kar velik delež proračuna
namenjamo za šport in prepričan sem, da noben evro za
šport ni odveč. Verjamem, da
se bo taka politika v Kranju
nadaljevala," je povedal.

Velike plakete za športne
delavce

Skakalec v višino Rožle Prezelj je lani prvič preskočil 232
centimetrov. / Foto: Matic Zorman

Robert Kranjec je lani v Vikersundu postal svetovni prvak v
smučarskih poletih. / Foto: Matic Zorman

Veliko plaketo je ob štiridesetletnici delovanja prejel Hokejski klub Triglav Kranj, ki so ga
v sedanji obliki ustanovili leta
1977, vendar pa na področju
športne dejavnosti in vzgoje
mladih hokejistov deluje že
preko štirideset let. Trenutno
v klubu vadi 190 hokejistov,
od tega več kot 150 v mlajših
kategorijah.
Tudi Drago Cekič v Karate
klubu Kranj redno deluje že
40 let. Bil je tekmovalec, kasneje se je posvetil sodniški
karieri, v zadnjih 25 letih pa
je kot trener začetne skupine
s karatejem seznanil več kot
1200 otrok. Iz Karate kluba
Kranj je veliko plaketo prejel
tudi Jaka Šarabon za 25 let rednega delovanja. V letih od
1992 do 2000 je bil stalni
član državne reprezentance,
petkrat je osvojil naslov državnega prvaka. Bil je peti v borbah ekipno na mladinskem
EP leta 1993 in deveti v borbah do 80 kg na članskem EP

leta 2000. Zadnjih petnajst
let je trener prve klubske tekmovalne skupine.
Za 25 let rednega delovanja v
Smučarskem klubu Triglav
Kranj je veliko plaketo prejel
Sašo Komovec, nekdaj vrhunski tekmovalec v smučarskih
skokih, sedaj pa že vrsto let
FIS sodnik in tehnični delegat
na mednarodnih in domačih
tekmovanjih v skokih in nordijski kombinaciji. Matjaž
Zevnik iz Kolesarskega kluba
Sava Kranj je plaketo prejel za
30 let rednega delovanja v klubu, kjer so najbolj ponosni na
njegove trenerske dosežke –
med drugim je pod njegovim
vodstvom Matej Mohorič lani
postal mladinski svetovni prvak. Za 50 let prostovoljnega
dela v kolesarskem klubu so z
veliko plaketo nagradili tudi
Franca Vidmarja.
Jože Marinček je veliko plaketo prejel za 35 let rednega delovanja v vaterpolu: bil je tajnik Vaterpolske sodniške organizacije v Jugoslaviji, Vaterpolske zveze Slovenije, Vaterpolskega kluba Triglav in Vaterpolske sodniške organizacije. Poleg tega je bil aktiven
republiški in zvezni sodnik in
delegat, vodil pa je tudi tekmovalno komisijo pri Vaterpolski zvezi Slovenije, trenutno pa deluje v Akademskem
vaterpolskem društvu Kokra.
Med prejemniki najvišjega
športnega priznanja je tudi
Duško Čavić, ki je zadnjih
dvajset let trener v Boksarskem klubu Kranj. Boksati je
začel leta 1970 za beograjsko
Crveno zvezdo. V amaterski
konkurenci je dosegel 64
zmag in en neodločen izid, v
profesionalni konkurenci pa
19 zmag, štiri poraze in štiri
neodločene izide. Med drugim je osvojil tudi naslov državnega prvaka. Leta 1989 je
postal trener, tri leta kasneje
pa je v Kranju ustanovil klub.
Njegovi varovanci so v tem obdobju dosegli mnoge domače
in mednarodne uspehe. Du-

Letos je športna priznanja prejelo kar 85 kranjskih športnikov in športnih delavcev ter tri ekipe. / Foto: Matic Zorman

ško ima od lani status mednarodnega trenerja z dvema
zvezdicama zveze AIVA.
V borilnih športih že 35 let neutrudno deluje tudi Vojislav
Ašanin. V delovanje Karate
kluba Shotokan je kot trener
vpet od njegove ustanovitve
leta 1978. S predanim trenerskim in sodniškim delom ter
rednim strokovnim izpopolnjevanjem na seminarjih
doma in v tujini je zaslužen
za to, da je klub danes med
najuspešnejšimi v Sloveniji.
Poseben uspeh je bila zlata
medalja njegovega varovanca
na evropskem prvenstvu.

Velike plakete za
športnike
Velike športne plakete so podelili tudi desetim športnikom, ki so lani dosegli odličen
mednarodni rezultat, ki ustreza kriterijem za pridobitev statusa športnika mednarodnega
razreda. Maja Sajovic iz Aerokluba ALC Lesce je tako lani
na SP v Dubaju osvojila drugo
mesto v skokih na cilj. V skupnem seštevku serije tekem
za svetovni pokal je bila prav
tako druga.
Veliko plaketo so prejeli tudi
trije člani Plavalnega kluba
Triglav. Urša Bežan jo je prejela za tretje mesto na EP v
Debrecenu v disciplini 4 x
200 m prosto. Anja Čarman
je bila na svetovnem prvenstvu v Istanbulu osma na 200
m hrbtno, na evropskem prvenstvu v Chartresu je s štafeto MIX 4 x 50 m mešano
osvojila 2. mesto, peta pa je
bila na 200 m hrbtno. Na EP
v Debrecenu je zasedla osmo
mesto. Emil Tahirović pa je
na SP v Istanbulu osvojil 15.
mesto na 50 m prsno.
Med nagrajenci sta tudi Mitja
Valenčič (Alpski smučarski
klub Kranj) za 14. mesto v
skupni razvrstitvi svetovnega
pokala v slalomu in smučarski skakalec Robert Kranjec
(Smučarski klub Kranj), lan-

ski svetovni prvak v smučarskih poletih v Vikersundu in
član bronaste ekipe na istem
tekmovanju.
Dejan Sitar iz Lokostrelskega
kluba Feniks je veliko plaketo
prejel za prvo mesto v sestavljenem loku – olimpijski krog
na Grand Prix tekmovanju v
Sofiji, kjer je kot član mešane
ekipe prejel tudi bronasto
odličje. Med nagrajenci sta
tudi člana Teniškega kluba
Triglav Grega Žemlja in Blaž
Kavčič. Prvi je lani kot prvi
Slovenec prišel med najboljših petdeset tenisačev na svetu, konec leta 2012, v katerem
se je na US Open uvrstil v
šestnajstino finala, pa je zasedal 56. mesto na ATP lestvici.
Kavčič se je med 32 najboljših
uvrstil na olimpijskih igrah v
Londonu, leto pa je končal na
68. mestu na ATP lestvici.
Rožle Prezelj (Atletski klub
Kranj) je lani popravil svoj državni rekord na 232 cm, kar je
bil deveti rezultat na svetu. Na
OI v Londonu je dosegel 26.
mesto. Na domačih državnih
prvenstvih je nepremagljiv
vse od leta 2000 in je skupno
zbral že 26 naslovov državnega prvaka. Luka Mezgec iz
Kolesarskega kluba Sava
Kranj pa se je lani na etapni
dirki HC kategorije Tour of
Qinghai Lake izkazal s petimi
etapnimi zmagami. S tem si
je po kriterijih Olimpijskega
komiteja Slovenije prislužil
mednarodni razred.
Male plakete za vrhunske rezultate v mladinski kategoriji so
prejeli Kaja Sajovec in Peter
John Stevens (Plavalni klub
Triglav), Nejc Dežman (Smučarski klub Triglav), Miha
Hrobat (Alpski smučarski
klub Triglav), Matej Mohorič
(Kolesarski klub Sava), Lea
Einfalt in Ana Marija Lampič
(Tekaški Smučarski klub
Merkur), Aleš Blaž (Kegljaški
klub Triglav) in Andrej Kristan (Športno ribiško društvo
Kit). Športne znake je prejelo
56 posameznikov in tri ekipe.
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Valjavec spet tekmuje
Besničan Tadej Valjavec, ki se je po dveletni prepovedi nastopanja z ekipo Save vrnil na tekmovanja,
se letos želi izkazati na Dirki po Sloveniji in na svetovnem prvenstvu.
Vilma Stanovnik
Novo kolesarsko sezono je
ta mesec kot tekmovalec
znova začel Tadej Valjavec,
ki mu je januarja potekla
kazen za domnevni dopinški prekršek. Čeprav priznava, da je za njim težka in
dolga pot, pa je prepričan,
da tudi na tekmah še ni rekel zadnje besede.
»Veselim se dirk, ki prihajajo, najbolj pa Dirke po Sloveniji, ki bo v tej sezoni moj
največji cilj in cilj ekipe
Save Kranja. To je največja
domača dirka, ki je še nisem zmagal,« je pred prvimi tekmami povedal Valjavec, ki mu je tudi v času
tekmovalnega posta ostalo
nekaj sponzorjev, med tudi

Prloloco trade, d. o. o., in
Avtohiša Vrtač.
»Nekaj časa sem res razmišljal o koncu kariere, nato pa
sem se, tudi ob podpori družine in sponzorjev odločil,
da spet začnem trenirati. Kariero bi rad zaključil, ko bom
sam pripravljen na to,« pravi
Tadej, ki se je z ekipo Save,
ki jo sestavljajo večinoma
mladi tekmovalci, že udeležil prvih dirk. Na tekmovanju Istrska pomlad je osvojil
odlično peto mesto, ekipa
Save pa je bila tretja.
»Ker je ekipa Save zelo mlada, se tudi jaz ne počutim
starega. Zdi se mi, kot bi se
v kolesarstvu znova rodil,
koliko časa bo trajalo, pa
težko rečem,« še pravi 35-letni Tadej Valjavec.

Tadej Valjavec je sezono pričakal dobro pripravljen in
nasmejan. / Foto: Gorazd Kavčič

Uspešna šolska ekipa
Vilma Stanovnik
Učenci 8. in 9. razreda
Osnovne šole Simona Jenka
uspešno nastopajo na medšolskem tekmovanju v košarki, imenovanem Pionirski festival. Že decembra so
osvojili občinsko prvenstvo
Kranja, januarja so postali
prvaki Gorenjske, nato pa so
bili najboljši tudi na četrtfinalnem turnirju v Žireh.
Prejšnji teden so nastopili v
Novem mestu, kjer so igrali
na finalnem turnirju zahodne divizije. Polfinalno tekmo proti OŠ Šmihel so zmagali z rezultatom 54 : 34, v
finalu pa so s 56 : 43 premagali še OŠ Vavta vas ter tako
postali prvaki zahodne divizije. Sedaj jih čaka še finalni
turnir četverice, ki bo v začetku aprila, v polfinalu pa
se bodo najprej pomerili z
OŠ Venclja Perka iz Domžal.
»Z dosedanjimi rezultati
sem vsekakor zadovoljen.
Letos še ne poznamo pora-

Ekipa starejših dečkov Osnovne šole Simona Jenka
za. A te zmage mi ne pomenijo toliko, kot pa res lepa in
borbena igra fantov. So prava družba, ki uživa na igrišču. Vedo, da nam je cilj
osvojiti znova prvo mesto v
Sloveniji, kot smo ga že
pred dvema letoma, ko so
bili še mlajši dečki. Lahko

Matevž Mediževc, Oskar
Cvjetičanin, Matic Cuderman, Drejc Šarabon, Mark
Veber, Vitja Zlatnar, Gašper
Ahačič, Urh Zupan, Andrej
Zahariev, Strahinja Denčič,
Žiga Sajovic, Gaber Petrovič, Domen Perne in kapetan Žiga Žepič.

rečem, da je delo z njimi
užitek. A pohvale gredo tudi
prof. športne vzgoje Vlasti
Godnjič in ravnatelju Rudi
Planinšku. Tudi brez kluba
KK Kranjski orli ne bi bilo
tako lepih rezultatov,« pravi
trener ekipe Miro Majkič.
Ekipo sestavljajo učenci:

Triglavana navduševala vso sezono
S posamičnima in ekipno
tekmo v poletih v naši Planici se je minuli konec tedna
končala letošnja sezona svetovnega pokala za najboljše
smučarje skakalce. Da je bila
uspešna za našo reprezentanco, sta poskrbela tudi člana kranjskega Triglava Peter
Prevc in Robert Kranjec. Večino sezone sta bila v odlični
formi, kar je na koncu pomenilo, da je Robert Kranjec

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranjčan Robert Kranjec je imel v Planici veliko navijačev.

v skupnem točkovanju svetovnega pokala osvojil šesto
mesto, drugi pa je bil v seštevku poletov. Tudi Peter
Prevc, ki sta mu dodatno
moč za tekme svetovnega
pokala dali srebrna in bronasta medalja na svetovnem
prvenstvu v Italiji, se je z
uspešnimi nastopi pridružil
najboljšim v svetovnem pokalu. Peter je ob koncu sezone osvojil skupno sedmo
mesto v svetovnem pokalu
in bil peti v poletih.

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Priznanje z napako
Vedno je lepo dobiti pohvalo.
Mnogokrat niti ni pomembno,
kdo ti jo da in kakšna je bila
pot do tega, da si si jo zaslužil.
Smo pač takšni, da smo veseli,
ali kdo naše dosežke in trud
sploh opazi. In kot na drugih področjih (kultura, gospodarstvo ) je prav, da tiste,
ki se trudijo pri športu, tudi
skušajo nekako nagraditi. Saj
imajo v svojih domačih vitrinah kolajne in pokale, saj so
najuspešnejšim kaj nakazali
na bančne račune ali jim ob
uspehu podelili praktično
darilo. Toda dobiti priznanje
svojega kraja, občine, države
ali morda celo v mednarodnem merilu, je še posebej lep
občutek.
Tako so se te dni zagotovo
počutili številni športniki,
trenerji in funkcionarji, ko so
jim na priložnostni slovesnosti
na kranjski občini čestitali za
uspehe in podelili priznanja.
Tudi znani kranjski boksar
Duško Čavić, ki je več kot
dvajset let trener Boksarskega
kluba Kranj in zadnja leta
tudi predsednik, bi bil lahko
ponosen, da je bil med izbranci. A ni bil.
»Žal mi je, da ne morem biti
vesel. Dvajset let se trudim,
da bi mlade na Gorenjskem
navdušil za šport, da bi z
ulic prišli v športne dvorane.
Težko je bilo začeti, toda rad
imam boks, želel sem si, da bi
ta res lep borilni šport, ki ima
tradicijo tudi v Sloveniji in
na Gorenjskem, lahko trenirali tudi v Kranju in okolici.
Dokaz, da je med mladimi
zanimanje za boks, je več kot
osemsto otrok, ki smo jih v
teh letih trenirali in vzgajali
v klubu. Prav tako je dokaz
množica gledalcev, ki prihajajo na boksarski pokal Kranja. In ne nazadnje, so dokaz
številni domači in mednarod-

ni uspehi naših boksarjev in
boksark,« pravi Dušan Čavić,
ki že dvajset let čaka, da bi v
Kranju boksarji dobili primerne pogoje za delo.
»Ko si je pred leti nekdanji
župan Vitomir Gros ogledal
naše tekmovanje, je bil tako
navdušen, da me je poklical
in se pozanimal o pogojih za
delo. Ker je izvedel, da nimamo primernih prostorov
za treninge, nam je začasno
dodelil prostor na podstrešju
pokritega olimpijskega bazena.
Pogoji so bili sicer slabi, saj je
poleti vroče, pozimi pa na tleh
nastajajo luže in je težko trenirati. Toda glede na takšne pogoje smo plačevali minimalno najemnino. Z menjavo županov
se je najemnina dvigovala, od
vseh obljub, celo nekdanjega obrambnega ministra Karla Erjavca, da bodo v kranjski vojašnici
naredili center za borilne
športe, pa ni bilo nič. Še vedno
smo na podstrešju in ko sem
pred dnevi direktorju Zavoda
za šport Branku Fartku potožil
o slabih pogojih za vadbo in ga
prosil, da nam vsaj najemnino
zniža na prejšnjo raven, me je
vprašal, ali ne vem, da živimo
v kapitalizmu in če pač nismo
zadovoljni, naj klub zapremo.
Počutil sem se tako bednega
in žalostnega. Še bolj zato, ker
sem to slišal od nekoga, ki naj
bi deloval v javnem interesu in
ki mu za športnike naj ne bi
bilo vseeno. Že več kot dvajset
let delam v športu, živim za ta
šport, delo z mladimi je postalo
moj način življenja. Toda, ker
živimo v kapitalizmu, vse to ni
več pomembno!?« se sprašuje
Dušan Čavić.
In čeprav ima v roki nagrado,
si še pomisliti ne upa, kaj se bo
zgodilo s klubom in mladimi,
če bi vendarle kdaj obupal in
sprejel zakone kapitalizma.
Žal ni edini.

Očitno je res vse mogoče
Nastja Bojić
S temi besedami je kranjski
karateist Juš Markač izrazil
presenečenje nad svojim
uspehom v športnih borbah,
ko je na tekmovanju za svetovni pokal, ki je sredi meseca potekalo v Laškem, osvojil bronasto odličje.
WKF Karate1 svetovni pokal
(WWC) je drugo najvišje ligaško tekmovanje v svetu
karateja, ki poteka pod okriljem Svetovne karate zveze
(WKF). Slovenija je tovrstno
tekmovanje gostila prvič,
udeležilo pa se ga je skoraj
štiristo karateistov iz 38 držav. Slovenijo, ki je zasedla
skupno osmo mesto, je zastopalo 37 karateistov, med
katerimi je najboljši rezultat
dosegel Filip Španbauer iz
KK Radvanje, saj se je pov-

Juš Markač (drugi z desne)
je v svoji športni karieri
dosegel še en odličen
rezultat. / Foto: arhiv KK Shotokan Kranj
zpel na najvišjo stopničko.
Med slovenskimi predstavniki so bili tudi trije kranjski
karateisti, in sicer Tjaša Ristič in Janez Perhavec iz KK
Kranj ter Juš Markač iz KK
Shotokan Kranj, ki je bil z
osvojeno bronasto medaljo
zelo zadovoljen.
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Križanka
P

red Mercatorjem na Primskovem je samopostrežna ročna avtomatska avtopralnica, ki ima
ekološko razgradljiva čistila. Tehnologija avtopralnice vsebuje pripravo mehke vode za pranje in nanos voska ter osmozno vodo za končno izpiranje. Ni
potrebno brisanje avtomobila in ni belih madežev
od vodnih kapljic.
Za optimalno pranje priporočamo uporabo 4 programov. Pranje z mikroprahom, izpiranje, nanos voska in izpiranje brez madežev, ki ima svoj pravi učinek
šele po uporabi voska.
Avtomatska samopostrežna ročna avtopralnica se
odlikuje po tem, da je vozilo hitro in odlično očiščeno
in da ni potrebno brisanje avtomobila, ki obdrži visok sijaj še dolgo po pranju.
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Navodila so kratka in jasna, zato je uporaba enostavna.

Avtopralnica ima štiri pralna mesta, višina na pralnih mestih do strehe je 3,30 metra

Nagrade: 1. 15 žetonov; 2. 10 žetonov; 3. 5 žetonov za pranje
avtomobila; 3 nagrade prispeva Gorenjski glas.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do srede, 17. aprila 2013, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, p. p. 124. Rešitve lahko oddate tudi v
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

SAMOPOSTREŽNA AVTOPRALNICA
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Zanimivosti

Z delom ohranila kondicijo

Na starem Bazenu
so aktivni
Samo Lesjak

Jožefa Finžgar s Kokrice je minulo soboto praznovala 101. rojstni dan, kot pravi, pa je zdrava ostala
tudi zato, ker je vse življenje rada delala.
Vilma Stanovnik
Kokrica pri Kranju – Vedno
več takšnih je, ki tudi v
kranjski občini starosti sto
let primaknejo še kakšno
leto. Med njimi je tudi Jožefa Finžgar iz Grosove ulice
na Kokrici, ki je ponosna na
svoja leta, predvsem pa na
dejstvo, da je še vedno zdrava in v dobri kondiciji.
»Vedno je bilo treba delati,
nobenega dela se nisem
ustrašila in ko mi je pri dvanajstih letih umrla mama, je
bilo treba služit,« se spominja Jožefa, ki se je rodila 23.
marca 1912 v Luši v Selški
dolini. V družini je bilo devet
otrok, dva sta umrla še majhna, pet jih je doživelo visoko
starost, Jožefa pa ima tudi še
mlajšo, 92 let staro sestro.

Ob 101. rojstnem dnevu je Jožefi Finžgar čestitala tudi
kranjska podžupanja Nada Mihajlović.
Jožefa je služila v Selcih in
Stražišču ter se nato zaposlila v nekdanji tekstilni to-

varni Jugočeška. Delala je
tako pri Nemcih kot Čehih,
ko so Nemci tekstilno tovar-

no ukinili, pa je šla delat v
Iskro. Delala je tudi v knjigoveznici pri Požgaju v
Kranju.
Jožefa, ki so ji lahni ob stotem rojstnem dnevu sorodniki in sosedje pripravili
lepo praznovanje, je tudi letos dobre volje sprejemala
čestitke, med drugim ji je v
imenu RK Kokrica in društva upokojencev čestitala
Marinka Delavec, v imenu
KS Kokrica Branko Roblek,
v imenu kranjske občine pa
podžupanja Nada Mihajlović. Kot je povedala Jožefa,
ki je vdova že več kot štirideset let, je še vedno kar dobrega zdravja, skupaj s hčerko Joži, ki bo aprila praznovala 80 let, pa živita v prijetnem okolju v svoji hiši na
Kokrici.

Kranj –Na kranjskem Bazenu nadaljujejo z glasbeno-kulturnimi dejavnostmi,
pred kratkim pa so odprli
tudi glasbeno sobo. Ta je namenjena vadbi mnogim
mladim glasbenim skupinam ter posameznikom, ki
so željni učenja kakšnega
izmed glasbenih inštrumentov, v njej pa bo delovala
tudi glasbena šola za najmlajše. Sicer pa gre za akustično neoporečen prostor,
sodobno opremljen s pripadajočo glasbeno opremo,
ozvočenjem, kitarskimi ojačevalci in bobni.
Bazen sicer nadaljuje z aktivno organizacijo koncer-

tov ter ostalih kulturnih
prireditev. Vsi ljubitelji rocka bodo tako prišli na svoj
račun v soboto, 30. marca,
ko na Bazen prihaja legendarna skupina Big Foot
Mama, za energično atmosfero pa bosta poskrbela
tudi lokalna benda Applesauce Lorraine ter The Vast
Blasts. 13. aprila bo uspešnice liverpoolske četverice
predstavila skupina Help!
A Beatles Tribute, za trde
tehno ritme pa bo 19. aprila
poskrbel nizozemski DJ Ritzi Lee. V četrti izdaji Bazena smeha bodo 20. aprila
občinstvo v dobro voljo
spravljali Perica Jerković,
Admir Baltič in Uroš Kuzman.

Aškerca predstavili v Kranju
Samo Lesjak
V okviru organizacije Unesco oziroma njene izpostave
v Cerkljah se je Aškerčeva
predstavitvena pot, tako
imenovani projekt Poet v besedi in glasbi, s kulturnimi
dogodki začela že lani. Pred
kratkim se je nadaljevala v
Kranju, in sicer so najprej v
Stolpu Pungert pod okriljem JSKD RS OI Kranj na
predvečer svetovnega dne
poezije odprli razstavo ilustracij cerkljanskih učencev
OŠ Davorina Jenka. Ti so
svoje izdelke ustvarjali na
besedila Aškerčevih pesmi,
pomagala pa jim je likovna
mentorica Maja Zajc Sobočan. Učenci so si po krajšem
nastopu Stolp tudi ogledali,
vodja OI Kranj Vladimir Brlek pa jim je povedal nekaj

Na starem Bazenu je zaživela sodobno opremljena
Glasbena soba. Foto: arhiv Bazena (Sašo Lukša)

Planinske vodnike vodi Matjaž Sušnik
Organizatorji ter nastopajoči pred Stolpom na Pungertu
tudi o njegovi bogati zgodovini – sedaj je obnovljen
prav z namenom kulturne
vzgoje otrok, ureja pa se
tudi zunanja okolica z razgledno ploščadjo.
Kulturni program se je nadaljeval v Mestni knjižnici z
nastopom na Večeru Ašker-

čevih balad in legend. V pritličju knjižnice so na ogled
izbrana dela iz pesnikovega
opusa, pa tudi dela drugih
avtorjev o slovenskem epskem pesniku. Z nastopom
so se spominu nanj poklonili
člani Šenturškega okteta pod
vodstvom Branka Jagodica

ter učenci cerkljanske šole
pod vodstvom Irme Močnik.
Pesmi so poleg nadarjenih
učencev ter srednješolke Lee
Slatner interpretirali tudi Nataša Zorman, Jože Jerič ter
Tomaž Longyka, ki je posebej za to priložnost poesperantil Aškerčevega Janičarja.

Vodniki Planinskega društva Kranj so na občnem zboru izvolili novo vodstvo. Nov načelnik sekcije je postal vodnik
mlajše generacije Matjaž Sušnik, ki si je skupaj s svojimi
pomočniki kot eno od prvenstvenih nalog zastavil še izboljšanje obveščanja javnosti o njihovih aktivnostih in izdajo
brošure. Kranjski planinski vodniki, ki so v zadnjem času
znova okrepili svoje vrste in obogatili program planinskih
izletov, namreč razočarani ugotavljajo, da se kljub trudu in
prostovoljnemu delu, ki ga opravljajo, njihovih izletov udeleži premalo udeležencev, zato bodo še okrepili sistem obveščanja. O svojih izletih in drugih aktivnostih med drugim
redno obveščajo tudi na oglasni tabli pred svojimi društvenimi prostori na Koroški cesti v Kranju. J. P.

Podpisovali peticijo za popolno
obdavčitev katoliške cerkve

www.regeneracija.si
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA








Vilma Stanovnik
Sredi meseca so člani tako
imenovane Koalicije za ločitev države in cerkve tudi v
Kranju zbirali podpise za petico za popolno obdavčitev
katoliške cerkve. Na stojnici,
ki so jo postavili nasproti
Mlečne restavracije, so pripravili različne materiale,
med njimi tudi časopis Razmisli in sodeluj, ki so ga poimenovali časopis za ljudi, ki
iščejo resnico. "Odziv v Kranju je bil dober. V dveh dneh
smo na stojnici dobili preko
petsto podpisov, povečalo pa
se je tudi podpisovanje petici-

biološke ~istilne naprave,
cisterne za vodo, deževnico in razli~ne
kemikalije (kurilno olje, nafta, AdBlue..),
lovilci olj in maš~ob,
vodohrani,
~rpališ~a,
jaški (revizijski, vodovodni, armaturni...).

BARVE IN RAZPR[ILCI








Tudi Kranjčani so se pridružili več kot 17 tisoč podpisnikom,
ki so za popolno obdavčitev katoliške cerkve. / Foto: Tina Dokl
je na spletni strani. Lahko
rečem, da je bil odziv zelo korekten, posebej zanimivo pa

se nam je zdelo, da je peticijo
podpisalo veliko mladih," je
povedala Janja Škerjanc.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
telefon: 04 531 70 70
e-po{ta: info@regeneracija.si

osnovna zaš~ita lesa,
vremenska zaš~ita lesa,
protipožarna zaš~ita lesa,
izdelki proti pokanju lesa,
antikorozijski premazi,
tehni~ni razpršilci.
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kranjski glas
Očistimo Kranj – Kranj ni več usran

Foto: Tina Dokl

Foto: Vilma Stanovnik

Minulo soboto je v Kranju potekala sedaj že tradicionalna, 12. akcija z delovim imenom Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, ki jo organizira Zveza
tabornikov občine Kranj, na pomoč pa priskočijo tudi Savatech, Mestna občina Kranj, Komunala Kranj, Gasilsko reševalna služba Kranj, številna društva,
šole, vrtci ter vsi drugi, ki jim ni vseeno za okolje.

V tekmovanju za naj smet so najboljšo z imenom "kuhna" sestavili taborniki iz rodu Stane
Žagar, izkazali pa so se tudi mladi iz Škrlovca, ki so iz odpadkov sestavili možaka.

Iz kanjona Kokre, kjer so čistili polnoletni in izkušeni udeleženci akcije, med njimi tudi
svetnik Beno Fekonja, so prinesli plastenke, v katere so pobrali ogromno odvrženih igel.

Zlasti mlajši udeleženci akcije so se po opravljenem delu radi posladkali s slastnimi
palačinkami, ki so jih zanje v šotoru na Glavnem trgu sredi mesta spekli taborniki.

Foto: Vilma Stanovnik

Foto: Vilma Stanovnik

Pod obzidjem na Pungertu se je jamarjem, alpinistom in gasilcem, ki so čistili pobočje,
pridružila tudi kranjska podžupanja Nada Mihajlović ter sadila drevesa in grmovnice.

Foto: Vilma Stanovnik

Foto: Vilma Stanovnik

Med tistimi, ki redno pomagajo pri čistilni akciji, so tudi gasilci. Navadno čistijo na težje
dostopnih krajih, gasilci iz Britofa pa so v domači vasi čistili kanjon Kokre.

Veliko obiskovalcev si je ogledalo tudi šotor Komunale Kranj, mladi, med njimi tudi Tim, pa
so sodelovali v virtualni igri ločevanja odpadkov in si prislužili majčko. / Besedilo: Vilma Stanovnik

