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Prenavljajo dom
upokojencev

Pozdravili
kolesarskega junaka

Stavbe Doma upokojencev Kranj so
bile slabo izolirane in energijsko zelo
potratne, zato so letos poleti lotili
prenove, za katero so dobili tudi več
kot milijon evrov evropskih sredstev.

Po drugem mestu na kronometru in
zmagi na cestni vožnji med mladinci
so slovenskega junaka svetovnega
prvenstva v kolesarstvu Mateja
Mohoriča pozdravili doma v Podblici.
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Pričakali so novo cesto

Nov projekt za
manjšo izgubo vode

Krajani Njivic pa tudi drugi vozniki so se sredi tega meseca razveselili dokončanja 780 metrov
dolgega odseka nove ceste.

Vrednost projekta, ki je prvi te vrste v Sloveniji,
je okoli 2,5 milijona evrov, financiral pa naj bi se
iz lastnega doprinosa.

Vilma Stanovnik
Vilma Stanovnik

Po prisrčnem kulturnem programu sta novo cesto simbolično predala namenu predsednik
KS Podblica Igor Pogačnik in kranjski župan Mohor Bogataj. / Foto: Gorazd Kavčič
Kranjski župan Mohor Bogataj je povedal, da je bila cesta
preko vasi Njivica, ki povezuje kranjsko in radovljiško občino, ena zadnjih medobčin-

skih cest, ki ni bila asfaltirana in tudi ni ustrezala kriterijem sodobnih cest, in dodal, da je celotna vrednost
investicije znašala 1.150.000

evrov. Izvajalec gradbenih
del je bila Gorenjska gradbena družba, projektant Planing Križe, za nadzor pa je
skrbel Domplan Kranj.

Kranj – »V Kranju ocenjujemo, da se v vodovodnem
omrežju od črpališča do porabnikov izgubi več kot štirideset odstotkov vode. Zato
moramo povečevati količino
načrpane vode, kar seveda
stane. Naš cilj pa je, da v prihodnje strošek dobave pitne
vode ostane na isti ravni ali
se celo zmanjša,« je ob predstavitvi tako imenovane
Tehnično ekonomske optimizacije vodovodnega sistema poudaril kranjski župan
Mohor Bogataj in pojasnil,
da naj bi z novim projektom
vodne izgube v desetih letih
zmanjšali na okoli trideset
odstotkov.
Ob tem je direktor kranjske
občinske uprave Mitja Herak povedal, da je vrednost
projekta okoli 2,5 milijona
evrov, financiral pa naj bi se
iz lastnega doprinosa. »Ra-

čunamo, da bomo z zmanjšanjem izgub vode prihranili za stroške investicije,« je
povedal Herak in dodal, da
so se projekta lotili skupaj s
Komunalo Kranj in pogodbenim partnerjem, podjetjem Eltec Petrol.
Ob tem je direktor podjetja
Eltec Petrol Jože Torkar povedal, da je prav Mestna občina Kranj prva občina v Sloveniji, ki vzpostavlja napreden sistem upravljanja z vodovodnimi omrežji, direktor
Komunale Kranj Evstahij
Drmota pa je dodal, da bo z
razdelitvijo omrežij vodovodnih sistemov na manjše
segmente ter meritvami
pretoka in tlaka moč hitro in
zanesljivo preverjati, kaj se
dogaja v vodovodnem distribucijskem omrežju, prav
tako pa bo moč učinkovito
načrtovati vzdrževanja in
preprečevati oziroma odpraviti morebitne napake.
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Njivica – »Od prve ideje za
novo cesto na Njivico je minilo že več kot 25 let. Promet
je v tem času naraščal in
nova cesta ni bila več samo
želja, ampak je postala nujno potrebna,« je na priložnostni slovesnosti od zaključku gradbenih del poudaril predsednik sveta KS
Podblica Igor Pogačnik in
pojasnil, da so leta 2005
končno našli skupno rešitev
med lastniki zemljišč in
Mestno občino Kranj, gradnja pa se je lani vendarle
začela. »Do letošnje pomladi je bila cesta pripeljana do
vasi, želeli pa smo si, da bi
uredili in posodobili cesto
tudi skozi vas in do meje z
občino Radovljica. Zato
smo že lani zaprosili občino
za dodatna sredstva. Naleteli smo na posluh in tako se
nam je tudi ta želja uresničila,« je tudi pojasnil Igor
Pogačnik.
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Kostanov piknik v rokovnaški vasici

Popivanje
bo lahko drago

Velika šola
v malih prostorih

Za hokejiste zmaga
in poraz

Šah pomeni
tudi družabnost

Kranjski mestni svetniki so
na zadnji seji sprejeli dopolnjen odlok, po katerem bo
popivanje na javnih površinah kaznivo, s tem pa naj bi
preprečili zlasti prekomerno
pitje alkohola med mladimi.

Glasbena šola Kranj bo letos
praznovala 100. obletnico
rojstva glasbenika in nekdanjega ravnatelja Petra Liparja.

Hokejisti Triglava letos nastopajo v mednarodni ligi
INL, na domačem ledu pa so
najprej premagali Slavijo in
izgubili proti Feldkirchu.

Od prejšnjega tedna naprej
je na ploščadi pred športno
dvorano na Planini moč igrati tudi šah.
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Petnajst let je, odkar besniški Rokovnači prirejajo Kostanov
piknik. Letos vas v rokovnaško vasico vabijo 7. in 14. oktobra
od 11. ure dalje in to na novo lokacijo na Krtov hribček ob
poti na Rovnik. Parkirišče bo organizirano enako kot prejšnja leta, le pešpoti po glavni cesti se boste izognili. Stil
prireditve pa ostaja enak še naprej: domače, prijazno in naravno. Na številnih stojnicah bodo kmečki pridelki in izdelki,
izdelki domače obrti, kulinarične dobrote. Predstavili bodo
prelepo besniško dolino, razstavili gobe … Rokovnači upajo,
da bo tudi dovolj kostanja glede na sušno letino. Plačilno
sredstvo bo DIM (Dimež), menjalnica pa v Dimežovi banki.
Prireditev bo ob vsakem vremenu. S. K.
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Občinske novice
Obnoviti bivšo
ekonomsko šolo
jože lombar je mestni svetnik že četrti mandat,
poleg napredka v krajevnih skupnostih pa želi
tudi sprotnega reševanja nujnih potreb.
Vilma Stanovnik
Se lahko predstavite?
»Rojen sem bil v Kranju pred
53 leti. Živim v Babnem Vrtu
in se v prostem času ukvar
jam s kmetijo. Zaposlen sem
v zasebnem podjetju kot di
rektor. Sem oče osnovnošol
ke, dijakinje gimnazije in štu
dentke prvega letnika. Že še
sti mandat sem tudi predse
dnik sveta KS Trstenik.«
Kakšne so vaše izkušnje svetnika?
»Četrti mandat sem mestni
svetnik. Začel sem kot sve
tnik SDS, ker pa so podežel
ske krajevne skupnosti hotele
več vpliva, sem v drugem
mandatu nastopal kot svetnik
liste za napredek podeželskih
KS. Ker smo imeli dobre re
zultate, smo skupaj z listo za
Sorško polje ustanovili Stran
ko za napredek krajevnih
skupnosti, katere mestni sve
tnik sem drugi mandat.«
Se kot svetnik počutite, da
lahko prodrete s svojimi
predlogi?
»Predvsem podeželske KS so
bile bolj malo slišane, zanje
ni imel posluha nihče, zdaj
pa se zadeva precej izboljšu
je. Kot stranka, ki ima štiri
svetnike, lahko konstruktiv
no sodelujemo pri pomemb
nih odločitvah. Seveda pa je
Kranj velik, z velikim pode
željem, zato je tudi mnogo
potreb in želja, ki pa jih kar
precej realiziramo skupaj z
aktivnimi predsedniki svetov
KS, ki se jim ob tem zahva
ljujem za svoj trud.«
Katere odločitve v mestnem
svetu so vas doslej navdušile
oziroma razočarale?

jože lombar / Foto: Gorazd Kavčič
»Ker je krizni čas, bi lahko
kar nekaj privarčevali pri
športu. Mesto Kranj bo zelo
bogato obnovljeno, vendar
mislim, da s tem ni dobilo
duše, oziroma s temi obnova
mi nismo dosegli cilja oživiti
staro mesto Kranj, bo pa lepo.
Navdušen nisem nad mes
tnim in primestnim potni
škim prometom, saj se z njim
vozi le malo ljudi in so avto
busi prazni, do nekaterih vasi
pa enostavno ni povezave.«
Kaj bi bil ob koncu tega
mandata za vas največji
uspeh?
»Poleg delovanja po KS bi
rad, da se obnovi bivša eko
nomska šola za potrebe šti
rih oddelkov vrtca, ostalo pa
razrede osnovne šole Simo
na Jenka, ki bo v prihodnjih
letih pokala po šivih. Nujno
potrebno je zagotoviti še ne
katerim vasem nemoteno
preskrbo s čisto pitno vodo.
Podpiram tudi projekt Gorki,
ki pa ima pred zagonom kar
nekaj težav. Rad bi prodrl z
idejo, da se začasno ustavijo
nadstandardi na vseh podro
čjih in vzdržujemo nujne za
deve, ki so za normalno živ
ljenje potrebne.«
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Popivanje bo lahko drago
kranjski mestni svetniki so na zadnji seji v prvem branju sprejeli dopolnjen odlok, po katerem bo popivanje
na javnih površinah kaznivo, s tem pa naj bi preprečili zlasti prekomerno pitje alkohola med mladimi.
Vilma Stanovnik
kranj – Mestni svetniki so si
enotni, da popivanje po uli
cah in trgih ni primerno,
zato so na zadnji seji v prvi
obravnavi sprejeli spremem
bo odloka o javnem redu,
katerega namen je prepreče
vanje popivanja predvsem
pri mladih, ki se zbirajo na
javnih površinah. Odlok je
nastal na pobudo Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj,
poleg prepovedi popivanja
na površinah, ki temu niso
namenjene, pa so za kršitev
predvidene sankcije, za nad
zor pa so pristojni medob
činski redarji.
Več polemik je bilo na seji
glede plačil vrtcev. Vzrok
niso bile nove cene progra
mov, ki so bile predlagane
svetnikom, saj se te niso
bis tveno spremenile. V
povprečju so se celo znižale
za okoli 5,4 odstotka, zgolj
cena na razvojnem oddelku
je 2,6 odstotka višja. Nove
cene, ki so predvsem odraz
nižjih plač v javnem sektor
ju in povečanja števila

otrok v posameznih progra
mih, so svetniki potrdili,
izpostavili pa so vprašanje
težav plačila oskrbnin star
šev, ki niso pravočasno vlo
žili vlog za uveljavljanje
pravic do subvencionirane
oskrbnine v vrtcih. Šlo naj
bi namreč za 28 družin, ki
po preteku prejšnje odloč
be vloge niso znova vložili.

uprava pripravila možne
rešitve zapleta.
Svetniki so znova govorili
tudi o ledni dvorani na Zla
tem polju, saj so se letos fe
bruarja odločili, da se stavbna
pravica od septembra leta
2017 do leta 2032 podeli
družbi Jomac, v isti pogodbi
pa je bilo določeno, da se ob
čina v tem obdobju zaveže

Tako imenovani ‘haubaparty’ oz. pitje alkohola
na javnih površinah bo v kranjski občini
prepovedano, redarji pa bodo imeli pravico izrekati
kazni, ki bodo za udeležence znašale po sto evrov.
Ker gre zvečine za socialno
ogrožene družine, ki teh
zneskov ne zmorejo plača
ti, je med možnimi rešitva
mi, da bi zneske, ki po
okvirnih izračunih skupaj
znašajo okoli 35 tisoč evrov,
pokrila občina, pri čemer
pa so bili svetniki razdvoje
ni. Na koncu so se dogovo
rili, da se prouči vsak pri
mer posebej, na oktobrski
seji pa naj bi občinska

vsako leto zagotavljati določe
no število najema ur. »Ker so
bili že na seji pomisleki, smo
se odločili, da za mnenja o
tem zaprosimo računsko so
dišče, ministrstvo za pravo
sodje in javno upravo ter mi
nistrstvo za finance. Od prvih
dveh smo dobili odgovor, da
za to nista pristojna, od
ministrstva za finance pa
kljub urgenci nismo dobili
odgovora. Zato smo se odloči

li, da za mnenje zaprosimo
strokovnjaka na tem področju
Aleksija Mužino. On je pre
dlagal, da pogodbo ločimo na
dva dela. Ena je za ureditev
stavbne pravice, druga pa gle
de uporabe dvorane. Tako naj
bi o številu najema ur vsako
leto sklepali novo pogodbo in
sicer v višini, kot bodo sred
stva zagotovljena v proraču
nu,« je povedala vodja splo
šne službe pri kranjski občini
Tatjana Hudobivnik, svetniki
pa so s tem soglašali.
Svetniki so soglašali tudi z
nakupom dveh zemljišč, v
Spodnji Besnici za obnovo
mostu in v Stražišču za vo
darno, potrdili so dopolnitev
odloka o organizaciji in na
činu izvajanja javnega mes
tnega prometa, v prvi obrav
navi pa tudi odlok o spre
membah in dopolnitvah od
loka o občinskih cestah. Go
vorili so tudi o oglaševanju
in usmerjevalnem sistemu v
občini, nov odlok pa naj bi
pripravili glede na pripombe
iz razprave, saj so svetniki
glede nekaterih odlokov
imeli pomisleke.

Več preventivnih akcij za varnost v prometu
kranj – Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
Kranj (v novi sestavi je bil
imenovan junija 2012) se je
30. avgusta 2012 sestal na
prvi seji. Sestavljajo ga stro
kovnjaki po posameznih po
dročjih znanj, pomembnih
za varnost v prometu.
Po poročanju predsednika
Damjana Bertonclja so naj
več poudarka namenili
predstavitvi načrta dela za
leto 2013, ki je v primerjavi s
preteklim letom bistveno
bolj proaktivno naravnan.
Izvedenih bo več preventiv
nih projektov, prav tako pa

se pričakuje aktivnejše sode
lovanje vseh inštitucij, v pro
cese katerih so vključeni
otroci v času odraščanja.
Zelo pomembno je ozave
ščanje ljudi glede prvih ko
rakov v prometu, saj se ugo
tavlja, da zgolj kaznovalna
politika ne zagotavlja uspe
hov na področju varnosti v
cestnem prometu. Vsak po
sameznik se mora zavedati
in storiti največ, da bo pripo
mogel k varnosti sebe in
drugih udeležencev.
Obravnavane so bile naloge,
ki so bile že izvedene v prvih
šolskih dneh, ter tiste, ki jih

bo potrebno v tej povezavi še
izvesti. Najšibkejši v tem se
gmentu so prvošolci, ki so z
začetkom novega šolskega
leta deležni posebne pozor
nosti. Ugotovljeno je bilo, da
so kakovostno pripravljene
aktivnosti izvedene v celoti
ali glede na časovnico v izva
janju, pri čemer Svet za pre
ventivo in vzgojo v cestnem
prometu Kranj aktivno so
deluje z drugimi službami
in organizacijami, npr. poli
cijo, Medobčinskim redar
stvom Kranj, Združenjem
šoferjem in avtomehanikov
Kranj in drugimi.

Srčne mamice rišejo nasmehe
kranj – Društvo Srčne ma
mice je uradno zaživelo letos
27. julija, Nina, Ines, Natalija
in Mateja pa preko Facebook
skupine Igrače za bolnico de
lujejo že od februarja.
Skupina je nastala z name
nom zbiranja igrač in ostale
ga materiala za kratkočase
nje za Pediatrično kliniko v
Ljubljani.
Zaradi izjemnega odziva
članov so pomagala tudi
drugim ustanovam, ki zdra
vijo otroke, med njimi z
oblačili porodnišnici na Je
senicah. V aktualni akciji pa
želijo opremiti skupni pro
stor na otroškem oddelku
Splošne bolnišnice Slovenj

Gradec  z regali za knjige,
naslonjačem za dojenje, mi
zicami, zaboji za igrače ...

Donacije za njihovo delova
nje prispevajo različna podje
tja po Sloveniji. Z njihovimi

srčne mamice na čarobnem dnevu

Posebna pozornost članov
sveta je bila namenjena tudi
prometni infrastrukturi in
ustrezni signalizaciji, ki sta
med prvenstvenimi področij
dela sveta. Ob vseh novih si
tuacijah, nevarnostih in ne
ustreznih odstopanjih je po
trebno čim prej ukrepati ter
pripraviti prometne površi
ne tako, da so funkcionalne,
predvsem pa varne.
»Seja je potekala konstruktivno
in v prihodnje se pričakuje še
boljša prometna varnost obča
nov Mestne občine Kranj, ki je
že sedaj relativno ugodna,« za
ključuje Damijan Bertoncelj.

izdelki so zbrale nekaj denar
nih sredstev preko dveh uspe
šnih dražb. Sredstva pridobi
vajo preko sodelovanj z dve
ma spletnima trgovinama
www.malabiba.si in www.
malckipalcki.si, fotografom
Juretom Pircem (www.ujeti
trenutek.com) ter ustvarjalka
ma unikatnih majčk SEM
majčka (www.facebook.com/
semmajcka). Zbirajo tudi pra
zne kartuše, ki jih potem pre
dajajo v odkup.
Prav tako upajo, da se za nji
hovo društvo v igralnicah
malčkov najdejo kakšne pla
stične in lesene igračke, ki
jih otroci ne potrebujejo več.
Več informacij na povezavah
www.srcnemamice.weebly.
com www.facebook.com/
srcnemamice oziroma v
skupini Igrače za bolnico.
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Občinske novice
ŽupanOva beseda

Manj zadolževanja
od načrtovanega

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Letos se Mestna občina Kranj ne bo dodatno zadolževala. Proračun za leto 2013 je v pripravi.
Po sledi časopisnega članka: projekt obnove šolske stavbe na Komenskega ulici v Kranju se
spreminja, nikakor pa ni opuščen.
Ko dobivam vprašanja, ali
bo treba letošnji proračun
prilagajati, je odgovor, da sedanje ocene ne kažejo, da bi
bil potreben rebalans.
Iz poročila o realizaciji proračuna v prvem polletju, ki
vsebuje tudi oceno realizacije do konca leta, je sicer razvidno, da bo realizacija odhodkov in drugih izdatkov
dosežena v višini okoli 55,8
milijona evrov ali za 10,3
milijona evrov nižja, kot
smo načrtovali v sprejetem
proračunu. Predvsem zaradi
še nepridobljenega soglasja
s strani države za sofinanciranje iz evropskih sredstev
bo izpad oziroma zamik realizacije v prihodnje leto na
projektu Gorki v višini 6,5
milijona evrov. Iz enakega
razloga bo realizacija v letu
2012 za skoraj 1,6 milijona
nižja od predvidene tudi na
projektu gradnje vodovoda
Bašelj-Kranj. Skupno predvidevamo, da bo realizacija
načrta razvojnih programov
za skoraj 8,7 milijona evrov
nižja od predvidene v sprejetem proračunu.
Tekoči odhodki in transferi
naj bi bili po oceni do konca
leta realizirani v za 1,7 milijona evrov nižjem znesku
od predvidenega v sprejetem proračunu. Nižji naj bi
bili predvsem stroški plač
zaposlenih, predvidena
sredstva za subvencije cen
zaradi nove cenitve vrednosti komunalne infrastrukture ne bo realizirana, ne bodo
pa v celoti izkoriščena niti
sredstva splošne proračunske rezervacije.
Prihodki in drugi prejemki
proračuna so bili v sprejetem proračunu načrtovani v
višini 56,1 milijona evrov,
realizirani pa naj bi bili do
konca leta v višini 46,2 milijona evrov. Realiziranih naj
bi bilo torej za 9,9 milijona
evrov manj prihodkov od
predvidenih. Predvsem zaradi že omenjenih zamikov
projektov Gorki in vodovoda
Bašelj-Kranj bo za 4,5 milijona evrov manj transfernih
prihodkov. Za skoraj 2 milijona evrov naj bi bilo manj
kapitalskih prihodkov (ne
bo prihodkov od predvidenih prodaj zemljišč v poslovni coni Exoterm in zemljišč
v Struževem) in dodatna 2
milijona evrov manj, ker ne
predvidevamo več prihodka
od prodaje delnic Gorenjske
banke. Zaradi spremembe
povprečnine v spremenjenem zakonu o izvrševanju
proračuna bo za skoraj

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj
300.000 evrov manj tudi
prihodkov iz naslova dohodnine. Ker zaradi nove cenitve vrednosti komunalne
infrastrukture ne bodo realizirane na odhodkovni strani
predvidene subvencije cene,
bodo posledično za skoraj
0,6 milijona evrov nižji prihodki od najemnine komunalne infrastrukture.
Na osnovi ocen realizacije
prihodkov in drugih prejemkov ter na drugi strani
odhodkov in drugih izdatkov v letu 2012 ne predvidevamo v sprejetem proračunu sicer predvideno zadolževanje. Primanjkljaj tekočega leta bo pokrit z ostankom sredstev na računih
proračuna konec leta 2011.
Proračun 2013 je že globoko
v pripravi. Glede na ekonomske razmere v državi bo
to zagotovo najtežje sestavljanje občinskega proračuna
doslej. Tudi zato, ker smo
bili opozorjeni, da namerava
država spremeniti zakonodajo glede financiranja občin. Predvidene spremembe
bi za Mestno občino Kranj
lahko pomenile izpad prihodka iz naslova dohodnine
kot odstopljenega davka tudi
4 milijone evrov. Potreb je
veliko, ravno tako obveznosti iz osnovnih dejavnosti
občine. Prav zato bo vsak
projekt skrbno pretehtan in

vsak strošek večkrat pregledan, če se ga ne bi dalo še
znižati.

Stavba na Komenskega
ulici (stara ekonomska
šola)
Vsake toliko časa prek dnevnega časopisja prileti očitek,
da nečesa občina oziroma
župan še nista naredila.
Septembra, ko veliko otrok
prvič pride v vrtčevsko varstvo, se zdi kot nalašč obdolžiti občino in njeno vodstvo,
da ni naredila dovolj za sprejem vseh otrok v javne vrtce.
Tako je bilo razumeti informacijo dopisnika Dnevnika,
da je občina opustila namero, da prenovi stavbo na Komenskega ulici v Kranju,
kjer je v preteklosti bila ekonomska srednja šola. Ker to
ni res, bom zadevo pojasnil
še enkrat.
Leta 2005 se je Srednja ekonomska šola preselila v nove
prostore, del omenjene stavbe pa je ostal prazen. Maja
2010 je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje za prenovo objekta, ki je postalo
pravnomočno v oktobru
2010. Vrednost prenove je
bila ocenjena na več kot 6
milijonov evrov. Mestna občina Kranj investicije niti v
letu 2011 niti letos ni mogla
uvrstiti za izvedbo, saj bi jo
lahko izvedla le z dodatnim

zadolževanjem. Kajti ob razporeditvi sredstev za nujne
zakonske obveznosti je
kranjski občini ostalo za
nove investicije v letnem
proračunu samo okoli 8 milijonov evrov sredstev.
Trenutno poteka delna sprememba projekta, s tem da
načrtujemo umestitev štirih
oddelkov vrtca v pritličju in
osmih oddelkov za potrebe
osnovne šole v nadstropjih.
Ugotovljeno je bilo slabo
stanje strehe na objektu in
nemudoma smo začeli postopek za prenovo strehe.
Ker se Mestna občina Kranj
zaveda stiske staršev, ki ne
dobijo mesta za svojega
otroka v javnem vrtcu, posveča reševanju te problematike veliko pozornosti in
nenehno išče nove možne
rešitve. Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje
programa za predšolske
otroke je občina enkrat že
objavila, in sicer 4. marca
2011, pa žal ni prejela nobene prijave, kar gre pripisati
temu, da je zelo težko zadostiti zahtevnim pogojem za
izvajanje tovrstnega programa. Sedaj z objavo koncesije
čakamo, da bodo kandidati
dobili vso potrebno dokumentacijo, da bodo lahko
zadostili razpisnim pogojem. Razpis je objavljen v
današnjem Uradnem listu
RS (28. septembra 2012).
Prav tako proučujemo možnost pridobitve evropskih
sredstev sofinanciranja za
prenovo stavbe na Komenskega ulici. Ena od možnosti
je prenova na način javno-zasebnega partnerstva z navezavo na podelitev koncesije.
V letu 2012 smo tudi izkoristili možnost in zaprosili
ministrstvo za odobritev
manjše notranje igralne površine na otroka, kar omogoča 19. člen Pravilnika o
normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca. Na ta račun
je v javne vrtce na območju
mestne občine Kranj vpisanih 322 otrok več.
Vse to potrjuje, da iščemo
rešitve, ki bi manj obremenile občinski proračun in
hkrati čim hitreje rešile skrbi starše, ki za svoje otroke
sedaj še nimajo prostora v
kranjskih vrtcih. Prepričan
sem, da je revidiranje projekta, ki je bil res zastavljen
v prejšnjem mandatu, gospodarno in sledi hitrim
spremembam na področju
vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Po novem e-prijava
na razpise
Mestna občina Kranj je za
vse prijavitelje na javnih razpisih pripravila novost – elektronske razpise na vseh
področjih družbenih dejavnosti: za kulturo, šport, socialo, izobraževanje in mladino.
Elektronski razpisi bodo objavljeni konec oktobra 2012.
Z novostjo želijo razbremeniti prijavitelje, poenostaviti
postopek ter skupaj s prijavitelji poskrbeti za manjšo
obremenjenost okolja.
Prednosti elektronske prijave na razpis za prijavitelje:
postopek prijave bo enostavnejši in prijaznejši, skrajša
se čas izpolnjevanja vloge,
sistem bo avtomatično pridobil podatke iz drugih evidenc (Ajpes ¼ ), enostavna
elektronska oddaja vloge,
hitrejša obdelava in vrednotenje podatkov, skrajša se
postopek razpisa, skrajša se
čas do izdaje odločbe, poe-

noten in poenostavljen bo
sistem poročanja ter finančnega poslovanja.
Prijavitelje iz Urada za družbene dejavnosti pri Mestni
občini Kranj obveščajo, da
bodo določene zahtevane
dokumente morali priložiti
v elektronski obliki (npr. pristopne izjave vseh članov na
področju športa).
Prijava na razpise v fizični
obliki v letu 2013 ne bo več
mogoča, razen za veteranske
in upokojenske organizacije.
Mestna občina Kranj bo v
novembru za vse uporabnike, potencialne prijavitelje
na elektronske razpise, pripravila izobraževanje v obliki delavnic, kjer bodo prejeli
vse potrebne informacije za
uspešno prijavo na e-razpise. Prav tako bo prijaviteljem na voljo pomoč svetovalcev s področij družbenih
dejavnosti.

Po Jenkovi in Tomšičevi ulici začasno dvosmerno
Od 10. septembra 2012 v okviru obnove ulic starega Kranja
poteka zadnja faza, in sicer z deli na Glavnem trgu. Obnova
poteka pred objektoma Glavni trg 17 in Glavni trg 18. Zaradi
tega z vozili nekaj časa (največ 2 meseca) ni možno priti na
Gasilski trg pod velbom, pač pa samo preko Jenkove in
Tomšičeve ulice. Na teh dveh ulicah je začasno prometni
režim spremenjen in poteka dvosmerno. Obnova ulic in
trgov starega Kranja sicer traja od oktobra 2010, zaključek del
pa je predviden konec julija 2013. Obnova vključuje arheološke
raziskave, fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, javno
razsvetljavo, asfaltiranje, tlakovanje s kamnitimi ploščami in
tlakovanje obrob (polaganje »mačjih glav«). Vrednost projekta je okoli 6,2 milijona evrov, 4,8 milijona evrov je sofinanciranja iz evropskih sredstev.

Sprememba pri objavi javnih naročil
Od sredine aprila 2012 Mestna občina Kranj na svoji spletni
strani objavlja tudi javna naročila v enostavnem postopku.
S 17. septembrom 2012 se je spremenil spodnji mejni znesek naročila blaga in storitev. Objavljajo se vsa javna naročila za blago in storitve v vrednosti 10.000–20.000 evrov
brez DDV ter javna naročila za gradnje v vrednosti 10.000–
40.000 evrov brez DDV. Namen objav, ki jih zakonodaja
sicer ne nalaga, je predvsem, da se omogoči prijavo vsem
zainteresiranim ponudnikom za izvajanje posameznega javnega naročila v enostavnem postopku in zagotovi preglednost oddaje predmetnih javnih naročil.

Srečanje društva Transplant
Jutri, 29. septembra, Slovensko društvo Transplant v Kranju
prireja 12. srečanje bolnikov s presajenimi jetri in bolnikov,
čakajočih na presaditev, njihovih svojcev, zdravnikov,
medicinskih sester in gostov. Ob 10.45 jih bo pred Avlo
Mestne občine Kranj pozdravil podžupan Bojan Homan.
Nato bodo udeleženci krenili na ogled znamenitosti Kranja,
med njimi Prešernove hiše, kompleksa Khislstein in nove
Mestne knjižnice Kranj. Srečanje se bo nadaljevalo z
druženjem in izmenjavo informacij, kar je tudi del poslanstva
društva. Z različnimi aktivnostmi želijo širiti zavest o darovanju organov in potrebi po presaditvi. Zelo pomembna je tudi
pomoč pri rehabilitaciji po operaciji.

Brezplačno računalniško opismenjevanje
Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ bo
tudi letos gradil most med generacijami. Brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših bodo v okviru
različnih modulov potekale od 15. do 19. oktobra. K projektu
Simbioz@ lahko pristopi vsak, saj lahko sodelujete kot prostovoljec, udeleženec na delavnicah, član organizacijske ekipe na terenu ali pa se prijavite s Simbioz@ učilnico (lokacijo, kjer razpolagate z najmanj petimi računalniki in kontaktno osebo). Prijave za prostovoljce in udeležence potekajo
do 11. oktobra 2012. Prijave so možne po telefonu 040/940
888, prek spletne strani www.simbioza.eu ter info točk na
Si.mobilovih izpostavah.

Kranjski glas, petek, 28. septembra 2012
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Mnenja občinskih svetnikov, aktualno
Odgovori na vprašanja in pobude

Kranjski mestni
svetniki na
polovici mandata
Kmalu bosta minili dve leti
od zadnjih lokalnih volitev
in s tem priložnost, da sve
tniki opravimo pregled do
sedanjega dela. Vsak izmed
nas bi si moral odgovoriti na
nekaj vprašanj: kakšna je
moja vloga v mestnem sve
tu, kako se pripravljam na
seje, ali hodim na seje zgolj
po sejnino, ali mi je sploh
mar za našo občino in naše
občane, koliko sem v mes
tnem svetu razumljen in sli
šan, ali mi je sploh kaj uspe
lo doseči, spremeniti v ko
rist občine. Prepričana sem,
da bi temeljit razmislek lah
ko pripomogel k boljšemu
delu svetnikov in h kvalite
tnejših odločitvah.
Sedanja sestava MS je pre
cej zanimiva. Vladajočo koa
licijo, ki jo sestavljajo pro
gramsko in vrednostno raz
lične stranke, povezuje zgolj
interes biti zraven. Kar ne
kaj služb in funkcij je bilo
namreč podeljenih prav sve
tnikom koalicije, zato je nji
hovo sodelovanje v MS zgolj
formalnost. Tudi sicer se
nekateri svetniki na sejah ne
oglašajo. Vprašamo se lah
ko, koliko so sploh sezna

Vilma Stanovnik
(Iz gradiva za avgustovsko
sejo občinskega sveta)

njeni z gradivom za sejo.
Nekateri svetniki se prihaja
jo na sejo zgolj podpisat
(beri: potegniti sejnino), po
tem pa predčasno odidejo. V
kranjskem mestnem svetu
sedijo tudi trije državni po
slanci (dva iz PS in eden iz
SDS), a žal z njihove strani
ni pobud in idej, ki bi jih
lahko realizirali na držav
nem nivoju in bi bile v ko
rist naše občine.
Ko po polovici mandata po
tegnem črto pod delo MS
MO Kranj, lahko ugotovim,
da se bomo morali temeljito
potruditi in upravičiti svojo
izvolitev, kajti čez dve leti
nas čaka polaganje računov
in takrat bodo volivci oceni
li, ali so zadovoljni z našim
delom ali ne.
Vlasta Sagadin
Svetnica NSi
v MS MO Kranj

Pobuda svetnika Andreja
Šušteršiča: Izpostavil je pro
blematiko nevarnega preho
da kolesarske poti na regio
nalni cesti Kranj–Ljubljana,
zanimale pa so ga zlasti mo
žnosti za ureditev prehoda.
Odgovor: »Ker je prehod na
regionalni cesti R1/211 v na
selju Kranj, je zanj zadolže
na občina. Za ureditev pa
mora pridobiti projektno do
kumentacijo, v fazi projekti
ranja mora projektant prido
biti projektne pogoje ter v
nadaljnjem postopku so
glasje s strani DRSC. V skla
du s tehnično specifikacijo
mora biti v območju za iz
vedbo navadnega prehoda
najmanj 20 pešcev v konični
uri ter najmanj 200 vozil. V
primeru izvedbe semaforizi
ranega prehoda so ti pogoji
še višji. Ob tem mora zado
stiti tudi minimalnim tor
nim koeficientu, čakalne
površine ob prehodu pa mo
rajo biti povezane s pločni
kom. Tako bodo pri MO

Kranj potrebo po prehodu
proučili in ga na podlagi pri
oritet vključili v predlog pro
računa za prihodnje leto, saj
letošnji proračun ne predvi
deva aktivnosti za ureditev
prehoda.«
Vprašanje svetnika Alojzija
Ješeta: Vprašal je, ali občina
lahko zahteva od občanov,
da najprej uredijo stanje v
katastru, potem pa bi občina
izdala soglasje, za katerega
zaprosijo, saj se dogaja, da
se izdaja soglasje brez pred
hodne ureditve katastra.
Odgovor: »Urad za gospo
darstvo in gospodarske jav
ne službe na podlagi 50. čle
na ZGO1 in 35. člena odloka
o občinskih cestah izda in
vestitorju ali projektantu
projekte pogoje, ki so uskla
jeni s predpisi, ki urejajo
prostorske ureditvene pogo
je. UGGJS pred izdajo so
glasja vedno preveri lastniš
tvo na zemljišču, na kate
rem bo izveden predviden
poseg v prostor in kje se bo
objekt priključeval na kate
gorizirano cesto (dovoz in
komunalne naprave). Pogo
jevanje izdaje soglasja s

predhodno ureditvijo katas
tra bi pomenilo časovni za
mik pri izdaji soglasja. Me
nijo tudi, da urad, pristojen
za izdajo soglasij, take pri
stojnosti nima. Kot tudi po
jasnjujejo na občini, se pro
blema zavedajo in skušajo v
skladu s finančnimi mo
žnostmi neurejena lastniš
tva urejati.«

od izgradnje, saj so kupci
pritličnih stanovanj kupili
stanovanje z atrijem.«

Vprašanje svetnice Vlaste
Sagadin: Zanimalo jo je,
kako so urejena pogodbena
razmerja za uporabo zem
ljišč, ki so si jih prisvojili ne
kateri prebivalci v blokih na
Planini in tam gradili ogra
je, vrtove, sami podirajo dre
vesa in zasajujejo?

Odgovor: »Zaposleni knji
žnice so dobili navodilo, da v
primeru, ko uporabniki ne
spoštujejo določil hišnega
reda in ne upoštevajo opozo
ril zaposlenih, pokličejo var
nostnika. Ta deluje v skladu
z načrtom varovanja in na
vodili, preverja spoštovanje
hišnega reda in opozarja
uporabnike, ki se ne vedejo
v skladu s hišnim redom.
Opozorila so učinkovita, saj
doslej niso zabeležili prime
ra, ko bi po opozorilu varnos
tnika uporabniki knjižnice
nadaljevali z neprimernim
vedenjem. Sicer pa ima var
nostnik tudi pooblastilo, da
fizično prepreči nasilno ve
denje do drugih uporabni
kov ali zaposlenih ter poško
dovanje ali uničenje opreme
knjižnice.«

Odgovor: »Mestna občina
kot zemljiškoknjižna lastni
ca zemljišč med večstano
vanjskimi stavbami teh
zemljišč ne prodaja do dolo
čitve pripadajočega zemlji
šča k stavbam. Lastnikom
stanovanj, ki prosijo za upo
rabo zemljišča, pa tega odda
v najem. Najemne pogodbe
se v skladu z zakonodajo
sklepajo za pet let. Ob neka
terih večstanovanjskih stav
bah so zemljišča ograjena že

Vprašanje svetnice Nataše
Robežnik: Med vprašanji v
zvezi s knjižnico jo je zani
malo tudi, kakšna pooblasti
la ima varnostnik, saj obi
skovalcev, ki se neprimerno
obnašajo, ne opozarja?

Nova stalna razstava Prelepa Gorenjska
S prenovo gradu Khislstein
je Gorenjski muzej pridobil
približno 1500 kvadratnih
metrov novih razstavnih po
vršin, od katerih jih je veči
na namenjenih novi stalni
razstavi, ki je poklon deželi
in ljudem, hkrati pa klic k
srčnosti, da skrbno ohranja
mo, kar smo prejeli od pred
nikov.
Muzejska zgodba o Prelepi
Gorenjski je predstavljena v
enajstih prostorih, katerih

vsebino napovedujejo verzi
iz Prešernovih Poezij in slo
venskih ljudskih pesmi.
Razstava se začenja v inte
raktivni sobi z maketo, ki ji
sledi zgodba o zemlji, kjer je
prikazana srednjeveška po
selitev Gorenjske in obliko
vanje krajine z vasmi in sa
motnimi kmetijami, kot jo
poznamo še danes. Nadalju
jemo s prikazom življenja
na gradu. Predstavljena je
cerkvena umetnost in mo

Pogled na prenovljeni kompleks gradu Khislstein / Foto: Jelena Justin

del protiturškega tabora, ki
nas spomni na turško nevar
nost, ki so jo čutili tudi na
naših tleh. Z vstopom na trg
bomo doživeli vrvež srednje
veškega mesta s sejmom in
obrtnimi delavnicami. Se
znanili se bomo s kranjskim
oltarjem, ki je danes na Du
naju. Arkadni hodnik v pr
vem nadstropju predstavlja
cesto, promet skozi zgodovi
no in način prenašanja bre
men zaradi specifike geo

grafskih danosti. Železar
stvo je bilo tisočletna naju
spešnejša dejavnost na Go
renjskem. Obdobja lakote so
se končala, ko so sredi 18.
stoletja začeli množično sa
diti krompir. Šolanje je po
speševalo spremembe in
napovedovalo razvoj ter na
predek. Železnica je odprla
široko pot za trgovanje z le
som in deželnimi pridelki.
Vrhunec razstave je nekda
nja Modra dvorana, kjer
smo, simbolno, predstavili
oltar domovini, na katerem
smo se pohvalili z velikimi
Gorenjci, zaslužnimi za
oblikovanje Slovenije in ob
stoj slovenstva. Obiskovalci
bodo lahko vstopili v kmeč
ko hišo in občutili priprave
neveste na poroko, hkrati pa
občudovali tudi prefinjenost
meščanskega salona 19. sto
letja. Vhod v 20. stoletje za
znamuje Bohinjski železni
ški predor, ki je omogočil
razvoj turizma. Nismo se iz
ognili bedi tovarniških de
lavcev in strahotam obeh
svetovnih vojn, industrijskih
viškov, ki so jih prispevala
gorenjska podjetja in tovar
ne. V času desetdnevne osa
mosvojitvene vojne je terito
rij Gorenjske odigral po
membno vlogo, muzejski
sprehod skozi čas pa smo
zaključili z vstopom Sloveni
je v Evropsko unijo. Kmalu
na ogled v gradu Khislstein.

Napovednik
oktobrskih dogodkov:
 Predstavitev knjige dr. Marka Žerovnika Ivan Selan 
od ponarejevalca denarja do slavnega kartografa; v
sredo, 3. oktobra 2012, ob 19. uri v Mestni hiši. Ivan
Selan je ustvaril veliko zakladnico izredno lepih in
nazornih zemljevidov, tako za šolsko kot tematsko
rabo. Tik pred drugo svetovno vojno je izdelal tudi
znano maketo mesta Kranja, ki jo hranimo v Gorenj
skem muzeju.
 Odprtje razstave del akademske slikarke Jane Vizjak;
v četrtek, 11. oktobra 2012, ob 18. uri v Mestni hiši.
Likovni opus akademske slikarke Jane Vizjak so v
osemdesetih letih in v začetku devetdesetih let 20.
stoletja zaznamovali temperamentni barvni nanosi in
ekspresivna risba. Po študiju na Umetniški akademiji
v Düsseldorfu pa je poudarjeno ekspresivnost nado
mestilo pretanjeno koloristično slikarstvo. Eden od
osrednjih figuralnih motivov so postali slikarkini av
toportreti, s katerimi se bo predstavila na razstavi v
Gorenjskem muzeju.
 Predstavitev Muzejske vitrine in muzejski večer Fotografski atelje priporoča … - izbor najstarejših fotografij iz zbirke Gorenjskega muzeja; v četrtek, 11. oktobra
2012, ob 19. uri v Mestni hiši. Najstarejše fotografije
so iz šestdesetih let 19. stoletja, med njimi izstopa
prva fotografija Kranja, ki jo je posnel kranjski rojak
Kristian Paier.
 Predstavitev knjige dr. Damjana Hančiča Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem; v četrtek, 25.
oktobra 2012, ob 18. uri v Mestni hiši. Študijski center
za narodno spravo je leta 2008 začel z obsežnim razi
skovalnim projektom z naslovom Revolucionarno na
silje v Sloveniji 1941–1945. V prvi knjigi omenjene se
rije je predstavljeno nasilje na širšem kamniškem ob
močju. V nadaljevanju opiše delovanje partizanskih
enot in partije med okupacijo ter organizacijo in delo
vanje enot, ki so izvajale revolucionarno nasilje.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Gorenjski muzej je pred odprtjem nove stalne razstave v prenovljenem gradu Khislstein. 1500 let
zgodovine skozi zgodbe 1500 predmetov.

Kranjski glas, petek, 28. septembra 2012
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Prenavljajo dom upokojencev

Srečanje strelcev
v prijateljskem duhu

Stavbe Doma upokojencev Kranj so bile slabo izolirane in energijsko zelo potratne, zato so se letos
poleti lotili prenove, za katero so dobili tudi več kot milijon evrov evropskih sredstev.

Od 7. do 9. septembra so bili na obisku strelci
iz prijateljskega nemškega mesta Amberg.

Vilma Stanovnik
Kranj – Letos junija so zače
li s prenovo kranjskega
doma upokojencev, ki naj
bi jo sicer končali do konca
leta, nekaj dela pa jih čaka
tudi še v prihodnjem letu.
»S projekti smo na razpisu
kohezijskih sredstev za
energetsko varčne projekte
uspeli pridobiti milijon in
sto šestinsedemdeset tisoč
evrov. Denar je namenjen
energetski sanaciji vseh pe
tih sklopov stavb. Vrednost
celotne investicije je oce
njena na milijon in sedem
sto tisoč evrov, vendar pa se

nam že od začetka gradnje
kažejo dodatna dela. Tako
se je izkazalo, da bo treba
prenoviti tudi kanalizacijo
in meteorno vodo, kar po
meni, da bomo za prenovo
potrebovali tudi velik del
lastnih sredstev. Poleg tega
smo bili letos pozimi po še
stih letih prisiljeni znova
sanirati streho, z lastnimi
sredstvi pa smo morali za
menjati tudi azbestno stre
ho na prizidku, ki je star
trideset let,« je povedala di
rektorica Doma upokojen
cev Kranj Zvonka Hočevar.
Tako naj bi Dom upokojen
cev Kranj k obnovi prispeval

Trenutno stavbe prenavljajo, kar je le mogoče hitro, če bo
gradbenikom služilo vreme, pa naj bi bila vsaj zunanja dela
zaključena do konca novembra. / Foto: Gorazd Kavčič

okoli sedemsto tisoč evrov,
poleg tega bo potrebna tudi
temeljita prenova prizidka,
kar bo pomenilo še dodatne
stroške.
»Z gradnjo smo začeli ju
nija in računam, da bomo
zunanja dela zaključili do
konca letošnjega leta, če
prav so se ob gradnji poka
zala nekatera dodatna dela,
pa tudi nekaj sob je bilo ob
prenovi nujno potrebno
obnoviti. Ker je vse razko
pano, smo se odločili tudi
za prenovo parkov ob
zgradbah. Upam, da bomo
imeli tudi razumevanje na
občini in bomo uvrščeni v

finančni načrt,« je tudi po
vedala Hočevarjeva in poja
snila, da bodo v prihod
njem letu namestili prezra
čevalni sistem, sončne ko
lektorje in toplotne črpal
ke. »Zelo hvaležni smo
našim stanovalcem in nji
hovim sorodnikom, ki z
razumevanjem prenašajo
hrup in vse ostalo, kar je
povezano s prenovo,« je še
povedala direktorica Zvon
ka Hočevar in pojasnila, da
stanovalcev v tem času zve
čine niso selili iz sob, ra
zen tam, kjer so menjali
balkone, so jih preselili za
štirinajst dni.

Samo Lesjak
Kranj – Prijateljske vezi,
predvsem na področju špor
ta in kulture, se med Kra
njem in bavarskim mestom
Amberg tkejo že petinštiride
set let, prav poseben pomen
povezavi med mestoma pa
dajejo medsebojna srečanja
in športna tekmovanja med
strelskima društvoma obeh
mest. Ti se v zadnjem obdo
bju izmenjujejo na vsaki dve
leti – tokrat je potekalo pri
nas. V okviru tridnevnega
obiska je gostujočo odpravo
– s pozdravi in dobrimi želja
mi njihovega nadžupana
Wolfganga Dandorferja –
prvi dan sprejel kranjski žu
pan Mohor Bogataj. V spro
ščenem vzdušju je med špor
tnima kolektivoma in pred
stavniki mest prišlo do obu
janja lepih spominov ter po
govorov o nadaljnjem uspe

šnem sodelovanju, z željo,
da bi bili mesti čim prej tudi
pobrateni.
Sledilo je tekmovanje, v kate
rem so bili pri streljanju z
zračno puško med posame
zniki uspešnejši gostje, z
zračno pištolo pa domačini,
ki so slavili tudi skupno zma
go. Po ogledu kranjskih ro
vov ter ostalih znamenitosti
Kranja je v Predosljah sledila
slavnostna akademija ter raz
glasitev najboljših. V nedeljo
so gostje iz Amberga sklenili
svoj obisk s piknikom v
Preddvoru. Tekmovalci obeh
ekip do strelskih disciplin
gojijo profesionalen športni
odnos, pa vendar se vsi zave
dajo, da še več kot zmaga na
strelišču šteje veselo druže
nje, izmenjava izkušenj ter
tkanje pristnih prijateljskih
vezi med vsemi udeleženci,
za kar se bodo zavzemali
tudi v prihodnje.

Stanovalci doma upokojencev gradnjo in hrup potrpežljivo
prenašajo, v domu pa so jim na vroč dan v parku pripravili
tudi sladoledni piknik. / Foto: Gorazd Kavčič

Poklonili so se bazoviškim junakom

Sprejem pri županu Mohorju Bogataju je potekal v
sproščenem vzdušju. / Foto: Matic Zorman

Ob spomeniku v Prešernovem gaju je bila spominska slovesnost ob 82. obletnici smrti bazoviških junakov.
Kranj

Suzana P. Kovačič

Sejem šolskih knjig in medgeneracijsko srečanje
Društvo prijateljev mladine Kranj je v starem mestnem jedru
Kranja v začetku šolskega leta tradicionalno organiziralo Sejem šolskih knjig, na stojnicah pa so bili poleg rabljenih šolskih knjig tudi novi zvezki, svinčniki, puščice, šolske torbe in
druge šolske potrebščine. »Nakupovalni center Qlandia je
podaril dva polna nakupovalna vozička šolskih potrebščin,
Mladinska knjiga pa dvajset novih šolskih torb. Nekaj tega
smo brezplačno razdelili že danes, drugo bomo razdelili otrokom iz socialno šibkejših družin v sodelovanju s Centrom za
socialno delo Kranj,« je povedal sekretar Društva prijateljev
mladine Kranj Franc Kržan. Na drugih stojnicah so bili predvsem rabljeni učbeniki za srednješolske programe po simboličnih cenah. Društvo prijateljev mladine Kranj v okviru Tedna
otroka v začetku oktobra organizira srečanje mladih prostovoljcev s stanovalci Doma upokojencev Kranj v gozdičku pri
Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj. Pekli bodo kostanj, zaigrali bodo Jurjevi godci. Dogodek bo posvečen medgeneracijskemu sodelovanju in druženju. S. K.

Z venci so se poklonili bazoviškim junakom. / Foto: Gorazd Kavčič
Slavnostna govornica na
spominski slovesnosti, ki
vsako leto poteka na prvi pe
tek v septembru, je bila
Alenka Florenin, županja
občine Sovodnje ob Soči.
»Spomin na zgodovinska
dejanja se ne more podrediti
trenutnim okoliščinam in
modnim trendom, saj to
skoraj vedno privede do po
java izrabljanja spomina.
Spomini pa so vezani na
dejstva, na dogodke, ki so se
uresničili s točno določeno

dinamiko in na osnovi pred
hodnih vzgibov oziroma ci
ljev. Za dogodke iz preteklo
sti ne nosimo nobenih od
govornosti, zato ni potreb
no, da z njimi opravičujemo
današnje odločitve ali neod
ločitve. Lahko iz njih izhaja
mo, se učimo, jih posnema
mo, soočimo mnenja, neko
ristno pa je vsako dejanje, ki
vodi k odvečnemu poglablja
nju delitev in različnosti ¼
Ravno spomin na bazoviške
junake nosi v sebi moč in

sporočilnost, ki morata pre
seči aktualne razmere in
razhajanja,« je poudarila
Alenka Florenin
Program so kulturno oboga
tili združeni zbor Skala (Ga
brje) – Jezero (Doberdob), ki
ju vodi Zulejka Devetak, ter
Pihalni orkester Mestne ob
čine Kranj in dijaki Gimnazi
je Kranj. Častno stražo so
postavili taborniki Rodu Mo
dri val, skavti iz Slovenske
zamejske skavtske organiza
cije in kranjski taborniki.

Foto: Matic Zorman

Kranj – »Ohranjamo spo
minsko slovesnost v Prešer
novem gaju, da ne pozabi
mo, kako dragocena je naro
dnost, da ne dopustimo, da
bi se teror fašističnega in
nacističnega tipa kdaj pono
vil in da z medsebojnimi sti
ki ohranjamo povezanost
Slovencev, ne glede na dr
žavne in druge meje,« je po
vedal župan Mestne občine
Kranj Mohor Bogataj in se
poklonil padlim bazoviškim
junakom Ferdinandu Bidov
cu, Franu Marušiču, Zvoni
mirju Milošu in Alojzu Va
lenčiču. Njihova imena so
vklesana v kraški kamen v
Bazovici pri Trstu in tudi v
spomenik v Prešernovem
gaju v Kranju in pričajo o
nezlomljivem odporu slo
venskega naroda proti itali
janskemu fašizmu, ki je ho
tel nasilno uničiti Slovence v
tedanji Julijski Krajini in
hrvaški Istri. Štiri mlade
fante so usmrtili leta 1930.
»Za domovino, v kateri bi
lahko svobodno govorili v
maternem jeziku, so dali
največ, kar so imeli: svoje
življenje,« je še poudaril Bo
gataj.
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Aktualno
Prejeli smo
Spoštovani gospod
Miro Samardžija!

REKREATIVNO DRUŠTVO ROKOVNJAČI BESNICA, NOVA VAS 12, ZG. BESNICA

V petek, 27. julija 2012, je bilo
v Kranjskem glasu objavljeno
vaše pismo, v katerem razmiš
ljate o novi knjižnici in spre
membah, ki jih je prinesla.
Menite, da je bila ukinitev nek
danjega časopisnega oddelka
slaba odločitev, ker ga je obisko
valo ogromno ljudi, in predla
gate, da se v najkrajšem času v
novih prostorih uredi za tak
namen ustrezen prostor.
Z vašim mnenjem se ne mo
rem strinjati, saj je dostopnost
do časopisov in revij v novi
knjižnici bistveno boljša. Sedaj
so vsi naslovi prosto dostopni
za bralce neposredno na poli
cah, v starem časopisnem od
delku pa so bili neposredno do
stopni le nekateri časopisi in
revije, do drugih so bralci prišli
s pomočjo knjižničarja. Vse
starejše izdaje pa vam v novi
knjižnici, tako kot prej, knji
žničarji na zahtevo prinesejo
iz skladišča. Prav tako vam
lahko pomagajo poiskati žele
ne članke in druge informacije.
Uporabnikom je v novi knji
žnici na voljo trinajst mest za
branje tega gradiva v pritličju,
devetnajst mest v študijski čital
nici, šest mest v gorenjski sobi,
šest mest v individualnih štu
dijskih celicah, v celotni knji
žnici pa skupaj več kot 130
mest. V stari časopisni čitalnici
je bilo na voljo približno dvaj
set mest.
Star časopisni oddelek sta pov
prečno obiskala manj kot dva
uporabnika na uro (v januar
ju 2011, 34 uporabnika na
uro). Strinjali se boste, da to
ni »ogromno«.
Novo knjižnico obišče tudi
1500 ljudi na dan. Ker poseb
nega časopisnega oddelka ni,
lahko primerjamo le izposojo
časopisov in revij. Na dom se
je izposoja povečala za več kot

tretjino, izposoja v knjižnici
pa se je skoraj podvojila.
Nadalje navajate, da je nepo
srečena odločitev o ukinitvi
»ravnilc«, s katerimi so lahko
uporabniki označili mesto na
polici, s katerega so vzeli knji
go, da so kasneje vedeli, kam
jo morajo vrniti. Pravite, da se
knjige tako izgubljajo in po
stajajo nedosegljive.
Knjige se v naši knjižnici za
radi odsotnosti teh »ravnilc«
zagotovo ne izgubljajo, saj se
gradivo vsakodnevno pregle
duje in ureja. Sprejemam pa
vašo pobudo, zato bodo »rav
nilca« za bralce, ki jih želijo
uporabljati, spet na razpolago
pri informatorskih pultih. Ob
naslednjem obisku prosite za
nje informatorja.
V knjižnici ste opazili nekaj
reklamnih letakov. Menite, da
ne sodijo v javno ustanovo.
Mestna knjižnica Kranj se je z
nekaterimi podjetji dogovorila
za ugodnosti, ki jih ponujajo
članom naše knjižnice, knji
žnica pa jim v zameno omo
goči, da te ugodnosti v dogo
vorjenem obsegu članom pred
stavijo na tiskanih obvestilih v
prostorih knjižnice. Menimo,
da s tem ni nič narobe. Dru
gih reklamnih aktivnosti v
knjižnici ne dovoljujemo in
kadar opazimo reklamne ma
teriale, ki jih različne organi
zacije in podjetja odlagajo v
knjižnici, jih odstranimo.
V pismu omenjate tudi, da je
osvetljenost v nekaterih delih
knjižnice neustrezna. To je res,
knjižnica je že dvakrat naroči
la ustrezne meritve, ki so poka
zale, da so nekatera mesta ne
zadostno osvetljena. Z meritva
mi smo seznanili Mestno obči
no Kranj, ki je kupec teh pro
storov, in ji predlagali, da od
prodajalca prostorov zahteva
odpravo teh pomanjkljivosti.
Zahvaljujem se vam za vaša
mnenja in predloge in vas lepo
pozdravljam.
Viljem Leban, direktor
Mestne knjižnice Kranj

Obeta se reorganizacija
srednjih šol
Večino šol v okviru Tehniškega šolskega centra in ESIC Kranj naj bi združili v Šolski center Kranj,
ekonomska gimnazija pa bi postala samostojna Gimnazija Franceta Prešerna.
Mateja Rant
Zmanjševanje števila dijakov
naj bi privedlo do združeva
nja srednjih šol tudi v Kra
nju. Pri ministrstvu za izo
braževanje, znanost, kulturo
in šport so pojasnili, da bodo
predvidoma v začetku okto
bra Tehniškemu šolskemu
centru in ESIC Kranj v uskla
jevanje poslali predlog nove
ga ustanovitvenega akta. Oba
centra naj bi se preoblikovala
v nov Šolski center Kranj s
štirimi organizacijskimi eno
tami. Gimnazija, ki je ta čas
organizacijska enota v ESIC
Kranj, pa naj bi postala sa
mostojen in enovit vzgojno
izobraževalni zavod z novim
imenom Gimnazija Franceta
Prešerna.
Proti reorganizaciji so ostro
nastopili v Sindikatu vzgoje,
izobraževanja, znanosti in
kulture (SVIZ) Slovenije.
»Nihče ne nasprotuje zdru
ževanju šol, kjer je to po
trebno in racionalno. Ugo
varjamo pa načinu, kako se
to dogaja,« je poudaril glav
ni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj. V SVIZ ESIC so ob

tem poudarili, da postopek
razdruževanje in ponovnega
združevanja različnih sred
njih šol poteka izrazito ne
profesionalno in neodgovor
no. »Dosedanji predlogi za
reorganizacijo ne temeljijo
na nikakršnih strokovnih ar
gumentih, saj zaposleni
niso seznanjeni s posledica
mi, ki bi jih reorganizacija
prinesla za dijake in zapo
slene.« Zato zahtevajo takoj
šnjo ustavitev vseh postop
kov, da se opravi strokovna
analiza vseh elementov
združitve, v okviru katere bo
znano tudi število presežnih
delavcev ter prostorske reši
tve in finančne posledice re
organizacije, pričakujejo pa
tudi, da jim bodo predstavi
li, katere prednosti naj bi
dijakom prinesla nova po
nudba na področju srednje
šolskega izobraževanja.
Ob tem je direktor Tehni
škega šolskega centra Kranj
Jože Drenovec prepričan,
da je racionalizacija potreb
na, saj v njihovi šoli v pov
prečju vsako leto vpišejo
trideset dijakov manj. Reor
ganizaciji so naklonjeni

Tehniški šolski center in ESIC Kranj naj bi v prihodnje
združili v Šolski center Kranj, gimnazija, ki zdaj deluje v
okviru ESIC, pa bi se osamosvojila. / Foto: Gorazd Kavčič
tudi v gimnaziji ESIC. »Za
vedamo se, da s tem nismo
izbrali lažje poti. Znotraj
centra si lahko prav udobno
postelješ. Morda je to tudi
vzrok, da si nekateri tako
zelo želijo ostati poleg nas
kljub dejstvu, da so odnosi
med nami vse prej kot ble
ščeči,« je dejala ravnateljica
Mirjam Bizjak in dodala, da

si želijo zadihati s polnimi
pljuči in le v miru delati.
Predsednik sveta zavoda
Boris Mikolič je namreč
opozoril, da je zaradi sesta
ve sedemnajstčlanskega
sveta, v katerem ima gim
nazija le dva člana, ta le tež
ko uresničevala svoje cilje
in vizije, saj je svet pogosto
blokiral njeno delo.
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Most v kanjonu Kokre so zaprli
Pri strokovnem pregledu mostu v avgustu so ugotovili, da prehod ni več
povsem varen.
Vilma Stanovnik
Leseni most v kanjonu reke
Kokre ali most v Dovu, kot ga
imenujejo, je iz varnostnih
razlogov do izvedbe sanacije

zaprt in ga ni dovoljeno uporabljati za nobeno vrsto prometa. Pri strokovnem pregledu mostu v Kanjonu Kokre
so namreč ugotovili, da ni
dovolj varen za prehod, zato

so se konec avgusta odločili,
da ga zaprejo. Most je bil
zgrajen leta 2002, investicija
pa je stala okoli 90 tisoč
evrov. Most je bil doslej trikrat prebarvan z zaščitnim

premazom za les, in sicer v
letih 2006, 2009 in 2011.
Čeprav naj bi bil les ustrezne
kakovosti, je začel trohneti na
stikih nosilnih konstrukcij.
Mestna občina Kranj bo pripravila načrt sanacije, da
bodo sanacijska dela na mostu stekla čim prej že v prihodnjem letu. »V teh vročih
dneh je ob Kokri res prijetno in poskrbeli bomo, da se
bo obnova čim prej začela,«
pravi župan Bogataj.

Menjava dotrajanih kovinskih zabojnikov
ranje praznjenj posameznih zabojnikov in
tako lažje reševanje reklamacij ter obvla
dovanje števila in vrste zabojnikov na
terenu.
Ceniki najema oz. nakupa zabojnikov so
objavljeni na naših dveh spletnih
straneh www.krlocuj.me in
www.komunalakranj.si.
Za najem 80 ali 120litrskega zabojnika
boste odšteli le 0,55 evra na mesec.

(navedite ime in priimek ter naslov plačnika položnice za ko
munalne storitve, telefonsko številko, volumen zabojnika).
Na telefonski številki 04 28 11 305 zahtevajte zahtevek
za menjavo zabojnika, ki ga vam po pošti pošljemo v podpis.
Zabojnik brezplačno dostavimo in na vašo željo
brezplačno odpeljemo vaš kovinski zabojnik.

Kako lahko naročite menjavo vašega zabojnika?
Osebno pri blagajni na sedežu našega podjetja, na Ulici Mirka
Vadnova 1 v Kranju, v času uradnih ur (ponedeljek, torek, četrtek
med 8. in 14. uro, sreda med 8. in 17. uro, petek od 8. do 12.
ure).
Po elektronski pošti na naslov info@komunalakranj.si
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Kranj – Pozno poleti in zgodaj jeseni je zagotovo čas, ki
ga dobro izkoristijo tudi gobarji. Ne le, da je sprehod po
gozdu zdrav, veliko je tudi
takšnih, ki uživajo ob odkrivanju različnih vrst gob.
Zato so se člani Gobarskega
društva Kranj odločili, da
pripravijo razstavo, na kateri
so obiskovalcem prikazali
kar okoli tristo šestdeset različnih vrst gob.
»Obisk na razstavi je bil res
lep, mnogi so si z zanima-

njem ogledovali gobe, imeli
smo tudi nekatere vrste redkejših gob. Prav tako smo
pripravili tekmovanje za najlepšo, najredkejšo in najtežjo
gobo,« je povedal predsednik
Gobarskega društva Kranj
Avgust Plemenitaš, ki je z
drugimi člani društva v času
razstave v Mercator centru
Primskovo odgovarjal na različna gobarska vprašanja. Kot
smo hkrati lahko izvedeli,
letos gobarska sezona ni ravno dolga, septembra pa so
gobarji vendarle prišli na
svoj račun.

mov za praznjenje zabojnikov. Zato pri
jazno pozivamo lastnike kovinskih zaboj
nikov, da lete postopoma zamenjate s
plastičnimi.
Zaradi načina odvoza in evidentiranja
zabojnikov zamenjavo zabojnika uredite
na Komunali Kranj. Odločite se lahko za
najem ali nakup zabojnika. Zabojniki so
označeni z logotipom Komunale Kranj in
opremljeni s čipom, ki omogoča evidenti

ra

Vilma Stanovnik

VAŠ ZA
B

Na ogled
kar 360 vrst gob

LOČ
E

Čeprav je most v kanjonu Kokre star šele deset let, je že
začel trohneti. / Foto: Gorazd Kavčič

Večina kovinskih zabojnikov za odpadke,
ki so se v preteklosti uporabljali za odla
ganje mešanih komunalnih odpadkov, je
zaradi starosti dotrajanih. Z razvojem
tehnologije so kovinske zabojnike zamen
jali plastični. Praznjenju plastičnih zaboj
nikov so se prilagodile tudi nadgradnje
smetarskih vozil, zato je posledično
praznjenje kovinskih zabojnikov oteženo
oz. povzroča pogoste okvare mehaniz
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Bodite informirani in se prijavite na
brezplačno obveščanje

Obiskovalcev gobarske razstave v Mercator centru Primskovo
je bilo v dveh dneh res veliko. / Foto: Gorazd Kavčič

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še
posebej pomembno v času motene os
krbe s pitno vodo.
Z osebnim obveščanjem z SMS sporočili
in/ali elektronskimi sporočili zagotovi
mo hitro in zanesljivo obveščanje upo
rabnikov, pri katerih je oskrba s pitno
vodo v danem trenutku motena.

Obveščamo vas:
o moteni oskrbi s pitno vodo v času
načrtovanih del na javnem vodovodnem
omrežju (sporočimo vrsto del, ki se izva
jajo, in koliko časa bo delo potekalo oz.
bo oskrba s pitno vodo motena),
o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar
na javnem vodovodnem omrežju (sporo









čimo predviden čas odprave napake),
morebitni sanitarni neustreznosti vode
(sporočimo razlog za neustreznost pitne
vode, čas, v katerem se morajo izvajati
potrebni ukrepi, kot je na primer preku
havanje vode, in vam po odpravi
napake pošljemo novo sporočilo o prek
licu neustreznosti pitne vode).

Na brezplačno obveščanje se prijavite:
po elektronski pošti na naslov info@komunalakranj.si preko obrazca na spletni strani www.komunalakranj.si
osebno, na sedežu našega podjetja pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj


Jesenski goban ali jurček je goba, ki jo mnogi najraje nabiramo,
saj jo najbolje poznamo. / Foto: Gorazd Kavčič



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





Čisto je lepo.
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Na bregovih Save
Predavanje, eko tržnica
in likovna razstava

Vozilo je velika pridobitev

Na turistični kmetiji Na Poljani bo društvo
Sorško polje pripravilo zanimivo predavanje,
ozimno eko tržnico in likovno razstavo.

Od letos so člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi bogatejši za sicer rabljeno, a odlično
ohranjeno gasilsko vozilo Steyer.

»Priporočamo prihod
s košaro na kolesu.
Dogodek bo tudi,
če nam bo ponagajal
dež,« pravi Matjaž
Jerala.
Prav tako si boste lahko
ogledali tudi skupinsko li
kovno razstavo občin na
Sorškem polju na temo na
rave. Dodatne informacije
lahko dobite na naslovu
www.sorskopolje.si in www.
napoljani.si.

Breg ob Savi – Avgustovska
sobota je bila delovna in
hkrati praznična za gasilce
na Bregu ob Savi, saj so naj
prej pripravili mokro de
monstrativno vajo za članice
Gasilske zveze Mestne obči
ne Kranj, nato pa so tudi
uradno prevzeli rabljeno av
tocisterno Steyer, ki so jo
dobili v dar od Gasilko reše
valne službe Kranj.
»V društvu vseskozi skrbi
mo za primerno vzdrževa
nje opreme in usposablja
nje članov. To pa pomeni,
da lahko varno in uspešno
skrbimo za požarno varnost
in uspešno sodelujemo pri
intervencijah. To vozilo je
za naše društvo velika pri
dobitev,« je priložnostni
slovesnosti ob predaji gasil
skega vozila Steyer AC
24/50 pred domačim gasil
skim domom poudaril
predsednik PGD Breg ob
Savi Marjan Fajfar.

Na priložnostni slovesnosti ob predaji gasilskega vozila
Steyer AC 24/50 pred gasilskim domom na Bregu je domači
župnik Bojan Likar poskrbel za blagoslov vozila, domačini
in gostje pa so druženje nadaljevali na gasilski veselici.

članom upravnega odbora na
Gasilski zvezi Slovenije in
predsednikom gasilske zveze
MO Kranj Jožetom Derlingom, poveljnikom gasilske
zveze MO Kranj Tomažem
Vilfanom, direktorjem Gasil
sko reševalne službe Kranj
Vojkom Artačem, predsedni
kom KS Mavčiče Alojzom Ješetom in pokroviteljem prire
ditve Antonom Dacarjem.
»Vozilo, ki ste ga dobili v svo
jo operativno opravljanje, ne
pomeni le večje kvalitete živ
ljenja za ta del občine Kranj,
ampak tudi večjo obveznost.
Občine imamo po novem
tudi dolžnost za načrte zašči
te in reševanja ob povečani
suši, tako da morate biti pri
pravljeni tudi za oskrbovanje
kranjske občine ob pomanj
kanju pitne vode,« je v nago
voru na vroč avgustovski dan
poudaril Sašo Govekar.

»Vozilo, ki ste ga dobili
v svojo operativno
opravljanje, ne pomeni
le večje kvalitete
življenja, ampak tudi
večjo obveznost.«
Prireditve so se udeležili
predstavniki kranjskih gasil
skih društev, gasilci iz prija
teljskega PGD Šmihel Novo
mesto ter številni gosti na
čelu s kranjskima podžupa
noma Janezom Frelihom in
Bojanom Homanom, vodjem
službe za zaščito, reševanje in
tehnične zadeve pri kranjski
občini Sašom Govekarjem,

Na slovesnosti je gasilsko plamenico II. stopnje dobil Marko Šimnovec, gasilsko
odlikovanje II. stopnje Mirko Štiftar, gasilsko odlikovanje za posebne zasluge pa Marjan
Suhadolnik (na sliki), ki je ob 80-letnici dobil tudi posebno darilo. / Foto: Tina Dokl

Darila za nove naročnike na časopis
ali
palični
mešalnik
BOSCH

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

Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

Za svoje najdražje in
prijatelje s pomočjo
priročnika pripravite
biskvitno testo
za torto, rolado,
ustvarite slastne
kreme za nadeve,
čokoladne glazure
in okrasite sladice
s figuricami iz
marcipana. Poigrajte
se s peko otroške
torte, minjonov ali
prazničnih keksov ...

Jelena Justin

II

vzglavnik Dremavček

NAROČILNICA

www.gorenjskiglas.si

ali kopalna brisača s
celodnevno vstopnico
za Terme Snovik

Pozdravljene, gore II

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

ali darilni bon
mesarstva Čadež
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.

Redna cena knjige je 12,50 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite
na Gorenjskem glasu, je cena le

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.

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

9,90
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Mavčiče – V sodelovanju s
krajevnimi skupnostmi Sor
škega polja ter občinami
Kranj, Medvode in Škofja
Loka bo društvo Sorško po
lje prihodnjo nedeljo, 7. ok
tobra, na turistični kmetiji
Na poljani pripravilo preda
vanje Antona Komata o po
menu samooskrbe, hkrati
pa bo tam potekala tudi ozi
mna eko tržnica in likovna
razstava.
»Anton Komat je vodilni
predavatelj na področju var
stva narave, neodvisni razi
skovalec, pisatelj in publi
cist. Objavil je na stotine
člankov in ducat knjig, je
vodja številnih projektov za
varovanih območij narave.
Predaval bo o globalni pre
hranski krizi in izhodu iz
nje. Slišati bo moč marsikaj
o treh naravnih virih, ki
opredeljujejo nacionalno
varnost: rodnost prsti,
zadostne količine vode in
ohranjena pestrost historič

nih sort kulturnih rastlin pa
tudi o skrajšani poti med
»vilami kmeta in vilicami
meščana«,« o zanimivi pri
reditvi pravi predsednik dru
štva Sorško polje Matjaž Jerala in dodaja, da bodo ob
predavanju organizirali tudi
ekološko tržnico, na kateri
bodo ekološki kmetje z Go
renjskega ponudili svoje
ozimne pridelke.

Foto: Tina Dokl
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Na bregovih Save

Blizu, a še vedno
nepovezani

NOV SALON V ČIRČAH
PRODAJA - SERVIS

SERVIS ŠTERN KRANJ, Šmidova ulica 13, 4000 Kranj
www.servis-stern.si
info@servis-stern.si

AVTO - MOTO - NAVTIKA

Vilma Stanovnik

PRODAJA
REZERVNI DELI
SERVIS

V vseh štirih krajevnih sku
pnostih na levem in desnem
bregu Save: v Čirčah, Hras
tju, na OrehkuDrulovki in v
Mavčičah imajo nekatere
enake in nekaj različnih te
žav. Čeprav krajane ločuje le
reka in živijo v isti občini, so
slabo povezani med seboj,
saj ni mostu, kjer bi se sreče
vali, prav tako ni več tradicije
mlinov in čolnov, ki so se
prevažali po reki.

☎ 04/201 35 10
☎ 04/201 35 15
☎ 04/201 35 12

ŠKODA
Auto
ŠKODA
Auto
- popravila, servisiranje

Za Savo vedno več
tovornjakov
»Zadnje čase opažam, opo
minjajo pa me tudi krajani,
da se je izredno povečal pro
met po naši že tako dotrajani
in ozki cesti. Več je predvsem
težkih tovornjakov, ki imajo
prepoved vožnje po glavni ce
sti med Kranjem in Jeprco,
odkar pa je prepoved vožnje
zanje tudi med Kranjem in
Škofjo Loko, pa se namesto
na avtocesto nekateri podaja
jo kar prek naših vasi. Zato se
že dogovarjamo, da bi tudi pri
nas postavili opozorilne table,
da je dovoljen le lokalni pro
met,« pravi predsednik Kra
jevne skupnosti Mavčiče Alojzij Ješe, podobno pa opažajo
tudi v sosednji krajevni sku
pnosti Orehek–Drulovka,
kjer prav tako krajani pri
predsedniku Marjanu Fajfarju protestirajo proti povečane
mu tovornemu prometu.
»Poleg ceste si želimo obno
ve kanalizacije, pa tudi uredi
tev kolesarskih poti,« pravi
Alojzij Ješe in dodaja, da so
stisko z varstvom otrok zad
nja leta rešili, še vedno pa si
želijo, da bi dobili športno
dvorano in igrišče. »Sproti
skušamo reševati probleme,
letos jih je bilo nekaj tudi za
radi suše,« še dodaja Ješe, ki
pravi, da je velika želja med
domačini, da bi se levi in de
sni breg Save bolje povezala
in da je v zadnjem času že
nekaj idej o tem.
Zato pa so krajani Mavčič
kar dobro povezni s sosed
njo krajevno skupnostjo
Orehek–Drulovka, čeprav
imajo tam tudi svoje težave.
»Trenutno je veliko pogovo
rov glede čistilne naprave,
krajani pa so zelo ogorčeni
zaradi sortiranja odpadkov.
Po zaprtju zbiralnice na Te
netišah je smrad in hrup ve

Zaradi prepovedi vožnje težkih tovornjakov po nekdaj glavni cesti med Kranjem
in Jeprco ter Kranjem in Škofjo Loko se je sedaj na ozki cesti za Savo še večja gneča.
/ Foto: Gorazd Kavčič

dno hujši in zato smo bili
pred kratkim na občini, kjer
so nam predstavili projekte,
vendar si želimo, da se zade
ve čim prej uredijo,« pravi
predsednik Marjan Fajfar in
dodaja, da si želijo tudi ob
nove šole in vrtca na Orehku
ter ureditve dostopne poti,
kar se prav tako odmika, ne
varno pa je zlasti srečevanje
in obračanje avtobusov, zato
se bojijo za varnost otrok.
»Krajani v novem naselju
Drulovka zadnje čase opo
zarjajo tudi na problematiko
zabojnikov za smeti, saj oni
ločujejo odpadke, vendar od
padke v zabojnike vozijo tudi
od drugod, zato so odpadki
mešani. Bojijo se tudi sank
cij in predlagajo, da se zbirna
mesta določijo in ogradijo,
ne pa da zavzemajo mesta,
namenjena parkiriščem,«
pravi Fajfar in dodaja, da si
želijo tudi pokrite avtobusne
postaje, primerno oglaševal
no tablo za različna obvestila,
radi pa bi, da bi bile ulice s
hišnimi številkami v naseljih
bolje označene.

Slaba volja zaradi vrtca
»Marsikaj smo v zadnjem
času rešili, saj smo uredili ba
linišče, oznake ulic, ulično
razsvetljavo, stavbo Krajevne
skupnosti, kljub temu pa
imamo v naši krajevni sku
pnosti še kar nekaj težav.
Tako se vleče problematika
urejanja kanalizacije, kjer se

sicer stvari premikajo, vendar
pa so še vedno težave z neka
terimi zemljišči in vprašanje
je, kako hitro se bomo lahko
lotili potrebne gradnje. Prav
tako ostaja problem napeljave
optičnega kabla, velik pro
blem v kraju pa je še vedno
precej premajhen vrtec. Gle
de varstva otrok v njem je bilo
letos veliko slabe volje med
krajani, saj otroke k nam še
vedno vozijo od drugod, za
tiste z naše krajevne skupno
sti pa ni prostora. K sreči vse
kaže, da bodo še do konca leta
urejeni potrebni dokumenti
in bomo lahko začeli z načrto
vano prenovo, kar pa pomeni,
da bi poleg sedanjih dveh od
delkov v vrtcu dobili še tri. To
bo zagotovo rešilo zadnja leta
velik problem naših krajanov
in upam, da se bo gradnja
čim prej začela,« pravi pred
sednik Krajevne skupnosti
Čirče Franc Fajfar.
Tudi v Krajevni skupnosti
Hrastje ostaja nekaj proble
mov, ki jih rešujejo zadnja
leta. »Radi bi kupili oziroma
zamenjali zemljišče za potre
be igrišča z igrali pri cerkvi.
Z odgovornimi na občini se
o tem že nekaj časa dogovar
jamo, sedaj pa upamo, da bo
za naše potrebe posluh v fi
nančnem načrtu za leto
2013. Še vedno ostaja velik
problem izgradnja pločnika
oziroma kolesarske steze
proti Agromehaniki, kjer je
cesta ozka, sprehajalcev, ko

lesarjev, rolkarjev in drugih
pa veliko. Ker naj bi hkrati
urejali tudi komunalno in
frastrukturo, je strošek okoli
milijona evrov, zato smo se
daj predlagali, naj se gradi v
dveh delih,« pravi predse
dnik Krajevne skupnosti
Hrastje Dominik Ovniček in
dodaja, da si želijo čim prej
legalizirati nogometno igri
šče, kar je vezano na prostor
ski plan občine. »Prav tako
si želimo ureditve lastništva
ulic, saj to tudi ni povsod re
šeno,« še pravi Ovniček.

Avto
JOLLY
ODKUP, PRODAJA, PREPIS,
NAJEM VOZIL
Hrastje 48, 4000 Kranj (IOC Hrastje)
GSM: 041 774 286
Tel.: 05 99 44 554, fax: 04 23 28 005
www.avto-jolly.si
E-pošta:avtojolly-hrastje@gmail.com

AC JENKO

AVTOSERVIS AVTOVLEKA - POMOČ NA CESTI
●
●
●
●
●
●
●
●

servisne storitve za vse znamke vozil
avtodiagnoza, popravila električnih komponent
servis klima naprav
obnova luči
prodaja in montaža pnevmatik
pogodbena dela zavarovalnic
rent a car / nadomestna vozila
avtovleka / pomoč na cesti

Gregor Jenko s. p. Hrastje 207, 4000 Kranj

Delavnica: 04/23 30 120 Avtovleka - intervencijska št.: 041/799 214

Ne trdimo da smo najboljši, a boljših od nas ni.

Servis Štern Kranj d.o.o., Šmidova ulica 13, 4000 Kranj

Kranjske krajevne skupnosti na bregovih Save loči le reka, imajo pa nekaj skupnih težav, a tudi nekaj
takšnih, ki so jih nekje že uspeli rešiti, drugod pa se z njimi še ubadajo.
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Študentska
Kmalu 3 + 1 žur z Mi2
V soboto, 6. oktobra, se bo ob 20. uri v prenovljenem Bazenu začel 3 + 1 žur, kjer bodo obiskovalce zabavali Mi2, pred
njimi pa bodo oder ogrevale skupine DAPC, Dandelion Children in Hulahoop. Po koncertu bo sledil še afterparty z DJ-jem. Predprodaja vstopnic na Info točki Klub študentov
Kranj (pozor, nova lokacija: Slovenski trg 3), cena za člane 3
evre, za druge 6 evrov in na dan dogodka, ko bodo člani KŠK
za vstopnico odšteli 5 evrov, drugi pa 10 evrov. P. J.

Nova sezona plesnih tečajev

Subvencionirani prevozi
za študente in dijake
V letošnjem šolskem oziroma študijskem letu je novost subvencioniran prevoz za študente in dijake.
Nov sistem tako prinaša subvencijo države za tiste dijake in študente (v nadaljevanju upravičence),
ki imajo stalno bivališče od naslova izobraževanje oddaljeno več kot pet kilometrov.

Klub študentov Kranj z oktobrom organizira tri plesne tečaje.
Tribal Fusion, moderna oblika trebušnega plesa, je primeren
tako za začetnike, kot za tiste, ki so se že srečali z orientalskim
ali tribal plesom, vabljeni pa so tudi fantje. Začetek tečaja bo v
sredo, 3. oktobra, ob 19. uri v Jay Dance Studiu (Savska cesta
34), s seboj pa prinesite podlago za jogo, vodo in veliko dobre
volje. Swing ali Lindy hop, ki je nedvomno en najbolj zabavnih
in razposajenih oblik družabnega plesa, vam bo s svojo ritmično razigranostjo in improvizacijo zagotovo zlezel pod kožo in
zarisal nasmeh na obrazu. Prvič bo potekal že v četrtek, 4. oktobra, ob 19. uri v Mladinskem kulturnem centru (Tomšičeva
21). Tečaj bosta vodila Darja Ovsenik in Nejc Zupan. Prav tako
v Mladinskem kulturnem centru pa se bo v petek, 5. oktobra,
ob 19. uri začel tečaj salse. Salsa je trenutno eden najbolj vročih
latinskoameriških plesov in množično osvaja svet. Tečaj bo
vodil Olof Lenardič. Podrobnosti o tečajih na www.ksk.si. P. J.

Izrazi svojo ustvarjalnost
Klub študentov Kranj organizira cikel umetniških projektov.
V prvi vrsti omenjenih projektov je izdelava šablonskih grafitov ter nalepk, kamor spadajo tako klasične ”odbijač nalepke” kot tudi risbe oz. slike, narejene na rižev, transparentni
papir. Sodelovanje pri projektu je brezplačno. Če te torej
zanima izdelava šablon ter različnih vrst nalepk, se do 1.
oktobra prijavi na anja.cuhalev@ksk.si. P. J.

Naučimo, obnovimo ali nadgradimo tuji jezik
Klub študentov Kranj tudi letos ponuja pestro izbiro jezikovnih tečajev, ki se začnejo oktobra; začetni in nadaljevalni tečaj
francoščine, ruščine, nemščine, italijanščine in španščine. Za
začetni tečaj ne potrebuje predznanja, obravnavane so teme
iz vsakdanjega življenja, potovanj in poslovnega sveta, tako
da vam vse znanje pride prav, če se boste odločili za študentsko izmenjavo ali pa da poklepetate s prijatelji iz tujine. Podobne teme, vendar poglobljene, z več pogovora in splošne
rabe jezika, se bodo uporabljale v nadaljevalnem tečaju, za
katerega pa je potrebno nekaj predznanja. Vse tečaje bodo
vodili študenti, ki so tik pred zaključkom določenega jezika ali
pa so že diplomirali in že imajo prakso s poučevanjem na
tečajih. Člani KŠK-ja bodo morali za 60-urni tečaj odšteti 120
evrov, drugi pa 210 evrov. Prijave zbirajo do petka, 28. septembra, na Info točki KŠK (Slovenski trg 3). Več informacij na
spletni strani KŠK. P. J.

Osnovni namen nove uredi
tve je, da se zaradi zagotavlja
nja enakih možnosti in dosto
pnosti do izobraževanja vsem
študentom, ki izpolnjujejo
pogoje znotraj razreda odda
ljenosti, omogoči nakup me
sečne vozovnice javnega
medkrajevnega linijskega av
tobusnega in železniškega
prevoza po enotni ceni. Za
prvi razred oddaljenosti, raz
dalja prevoza upravičenca do
vključno 60 km, znaša cena,
ki jo plača upravičenec, 20
evrov, za drugi razred odda
ljenosti, med 60 in do vključ
no 90 km znaša cena, ki jo
plača upravičenec, 30 evrov,
za tretji razred oddaljenosti,
za razdaljo prevoza upravi
čenca več kot 90 km, pa plača
upravičenec 50 evrov.
Do nakupa vozovnice po 15
evrov, za največ 10 voženj
na mesec, imajo pravico
upravičenci, ki med izobra
ževanjem bivajo v kraju izo
braževanja, stalno prebivali
šče pa imajo zunaj kraja izo
braževanja in ne prejemajo
subvencije za mesečno vo
zovnico iz prejšnjega od
stavka. Za veliko večino štu
dentov bo cena mesečne vo
zovnice tako bistveno nižja
kot do sedaj.

Foto: Oto Žan

Foto: Tadej Slemc

Petra Jošt

Primer: Vsi tisti, ki se izobra
žujejo v Ljubljani in morajo
razdaljo med glavno železni
ško/avtobusno postajo in šolo/
fakulteto premagovati z me
stnim potniškim prometom,
so upravičeni do brezplačne
mesečne vozovnice za mestni
promet. Na vlogo za izdajo
subvencionirane mesečne vo
zovnice mora upravičenec vpi
sati dve relaciji (primer:
Kranj–Ljubljana in Ljubljana–
Ljubljana) in si narediti kopijo
vloge za subvencijo. Kopijo je
nato treba posredovati LPPju,
kjer izdajajo mesečne vozovni
ce za mestni potniški promet.
Gmotni položaj upravičenca
ne vpliva več na višino cene

vozovnice, saj bo ta po no
vem odvisna zgolj od razda
lje (v eno smer) od kraja biva
nja upravičenca do izobraže
valne ustanove.
Študenti lahko koristijo ka
tero od obeh subvencij od 1.
septembra do 31. julija teko
čega študijskega leta. V ob
dobju od 1. septembra–30.
septembra tekočega šolske
ga leta pa imajo študenti
(tudi tisti, ki sicer subvenci
jo prejemajo za dnevne pre
voze med krajem bivanja in
krajem izobraževanja) pravi
co do nakupa subvencioni
rane mesečne vozovnice za
10 voženj. To pomeni, da
študenti ne bodo imeli sub

vencije le v mesecu avgustu.
Upravičenci, ki bi lahko kori
stili avtobusni ali železniški
prevoz na isti relaciji, bodo
do uvedbe elektroniziranega
sistema lahko v posame
znem mesecu koristili le en
način prevoza – ali avtobusni
ali železniški. Po uvedbi
elek tronizacije bo lahko
upravičenec koristil obe vrsti
prevoza hkrati. Tisti upravi
čenci pa, ki lahko od kraja
stalnega prebivališča do kraja
izobraževanja pridejo le s
kombinacijo obeh vrst prevo
zov – del poti vlak, del poti
avtobus – bodo na ta način
lahko koristili obe vrsti pre
voza že od uveljavitve naprej.

Študentsko življenje
se spreminja
Dejan Rabič
Študente čaka v prihajajo
čem letu kar nekaj spre
memb – od drugačnega na
čina subvencioniranja jav
nega prevoza in s tem pove
zanih dodatkov pri štipendi
jah do krajšega študentske
ga statusa in manj možnosti
za pridobitev slednjega.
O subvencijah je bilo v me
dijih že veliko rečenega. Po
eni strani so rešene na do
ber način – do subvencije
bodo upravičeni vsi študen
tje, tistim, ki so že do sedaj
uporabljali javni prevoz, bo
ta jasno še cenejši, postopek
pridobivanja različnih vo
zovnic bo preprostejši. Sicer
malce zmanjša fleksibilnost,
ker se odločiš zgolj za eno
vrsto prevoza, vendar to ni
ravno velika težava. Precej
manj ugodno pa je novo sta
nje za študente, ki niso
doma iz mest ali vasi tik ob
glavnih prometnih žilah in
so do zdaj za prevoz do fa

kultet uporabljali lastne
(oziroma družinske) avto
mobile. Oni bodo namreč
prav tako ostali brez dodat
kov za prevoz. Kar za neko
ga, ki je doma iz Šenčurja
(ali pa Križ oziroma še dlje),
pomeni, da mora najprej z
avtobusom priti do Kranja,
nato presesti na drug avto
bus ali vlak, se pripeljati v
Ljubljano in tam znova poi
skati lokalni avtobus. Res je
na ta način ceneje, vendar v
zrak izpuhti nekaj dragoce
nih ur na dan. V tem času se
seveda da veliko postoriti,
vendar morda na mirnem
vlaku, ne pa v avtobusih na
naših luknjastih cestah.
Tako bodo med nesrečnejši
mi predvsem tisti, ki imajo
štipendijo – zdaj bodo lahko
izbirali med tem, da jo pora
bijo za prevoz z avtom, in
med tem, da izgubijo po tri
ure na dan.
Druga zadeva pa je študent
ski status. Tisti, ki se vpisuje
jo na fakultete letos, in tisti,

ki še niso izkoristili pravice
do ponavljanja ali prepisa,
bodo do statusa upravičeni
samo še eno leto več od ura
dnega trajanja študija. Po no
vem namreč ne poznamo
več absolventskega staža,
ampak zgolj “dodatno leto”,
ki se lahko izkoristi za ponav
ljanje, prepis ali pa “absol
venta”. Bolj pridnim študen
tom to ne bo povzročalo nič
več težav kot do zdaj, med
tem ko bo “manj pridnim” to
lahko povzročilo težave pri
izkoriščanju študentskega
statusa. Poleg ukinitve absol
ventskega staža je namreč
omejena tudi možnost prido
bitve statusa po ovinkih. Do
letos je bilo možno dobiti sta
tus preko različnih srednjih
šol, ki so do neke mere obsta
jale zgolj iz tega razloga. Po
znam ničkoliko študentov, ki
so se v prejšnjih letih “samo
izobraževali” na koprskih
srednjih šolah, čeprav nikoli
niso bili fizično prisotni na
šoli. To bo oziroma je že pri

neslo še dodaten pritisk na
višje šole, saj bo na teh znova
vpisanih na tisoče študentov,
ki potrebujejo samo status in
jih študij sploh ne zanima,
po drugi strani pa bo mnogo
študentov, ki denimo ne mo
rejo ponavljati letnika, ker ne
izpolnjujejo pogojev za po
navljanje, ostalo brez statusa.
Kar je pravzaprav težavno
zato, ker bodo izjemno težko
prišli do dela in bodo tako v
breme ali družini ali državi
– kot nezaposleni.
Pod črto – čeprav so spre
membe na prvi pogled za
veliko število študentov
morda neprijetne, pa je do
bra stran tega, da bodo mor
da prispevale k temu, da štu
dirat ne bo šel vsak, ki ima
pet minut časa, ampak zgolj
tisti, ki so res pridni in si res
želijo študija. Ampak to je
na dolgi rok – do takrat bo
treba izboljšati marsikaj in
za mlade najti alternativo
študiju kot podaljšku sred
nje šole.
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Učili so se uličnega
gledališča

Ne, to ni kroki

Predstava Vsi drugačni, vsi napačni ali Ljubav macht frei je nastala v okviru usposabljanja
deprivilegiranih skupin ljudi za kulturniške poklice. Projekt podprt z evropskimi sredstvi.
Igor Kavčič
S podelitvijo priznanj se je v
sredo v Kranju zaključil pro
jekt usposabljanja nekaterih
deprivilegiranih skupin ljudi
za kulturniške poklice, ime
novan Kovček svetlobe 2.12.
Projekt, podprt s sredstvi
evropskega socialnega skla
da in deloma tudi sredstvi
ministrstva za kulturo, je za
Gorenjsko umetniško druš
tvo Kranjski komedijanti vo
dil Rastislav Rastko Tepina:
»Znotraj različnih deprivile
giranih skupin ljudi smo v
naš projekt povabili sloven
ske državljane s koreninami
v bivši Jugoslaviji, predvsem
gre tu za pravoslavce.« Od
prijave konec leta 2010 je
projekt potekal dobro leto,
od lanskega septembra do
letošnjega oktobra. K sodelo
vanju so povabili člane raz
ličnih srbskih in makedon
skih društev in interesnih
skupin v Sloveniji, v zaključ
ni produkciji, gledališki
predstavi, pa je nastopilo
dvanajst udeležencev.
Tepina je v projekt povabil
strokovnjake z različnih po
dročij umetniškega ustvarja
nja. »S predavatelji in men
torji sem imel res srečo, saj
sem sodeloval z že uveljav
ljenimi ustvarjalci, z nekate
rimi pa sem tudi sam v pre
teklosti že delal,« je dejal
Rastko Tepina in v nadalje
vanju predstavil sodelavce.
Francoski tip uličnega gle
dališča je slušateljem pred
stavila diplomirana igralka
srbskega rodu Vesna Anđel
ković, za področje lutk sta
skrbeli Ksenija Ponikvar iz
Kranja in svobodna umetni

Fotoskica nekega trenutka na razstavi v peterokotnem
stolpu / Foto: Igor Kavčič
V stolpu intermedijske umetnosti pri Layerjevi hiši je na ogled
razstava Ceci n'est pas une crocquis kiparja in multimedijskega
umetnika ter oblikovalca lutk Zorana Srdića Janežiča. Na njej
so predstavljena nekatera dela iz knjige risb z istoimenskim
naslovom. Sproščeni skicozni princip risb, ki jih je avtor
ustvarjal v daljšem časovnem obdobju, tematsko spremlja
tudi videoposnetek performansa, ki je potekal v nedeljo sredi
septembra ob vodnjaku na Glavnem trgu. V njem poleg avtorja nastopa še akterka Tina Oman, pod posnetek pa se je podpisal Andrej Štular. Avtor tokratno razstavo označuje kot križanca med Picassom ter Monty Pythonom in pri tem mu
lahko pritrdimo, saj njegove krokije spremljajo avtorjeve duhovite domislice o položaju umetnosti v sodobni družbi. I. K.

Srečanje godbenikov veteranov

Udeleženci projekta Kovček svetlobe 2.12. v predstavi Vsi drugačni, vsi napačni ali
Ljubav macht frei. / Foto: arhiv GUD Kranjski komedijanti
ca Iuna Ornik, o kostumo
grafiji in scenografiji je pre
davala mag. Vesna Blagotin
šek, z veseljem pa sem an
gažiral tudi sina Aljaža, ki je
na udeležence prenašal svo
je izkušnje s šolanja na aka
demiji Central Speech and
Drama v Londonu. O prak
tičnem delu, kako priti do
pravega besedila in pri sno
vanju predstave potem ure
sničiti svojo avtorsko poten
co, pa je predavala Nena
Močnik.
»Za osnovni okvir smo vzeli
predstavo Vsi drugačni, vsi
napačni, ki jo je GUD Kranj
ski komedijanti igral pred
leti, udeleženci pa so jo pov

sem spremenili in ji dodali
še podnaslov Ljubav macht
frei.« V produkciji, predsta
vili so jo sredi septembra v
kulturnem centru Krice Kra
ce v Kranju, je tako nastopi
lo dvanajst igralcev, ki bodo
v prihodnje tudi sami spo
sobni pripraviti umetniški
nastop na ulici. »Produkcija
je uspela, najbolj pomemb
no pri tem pa je, da so ude
leženci v predstavi znali sko
zi umetnost izraziti stvari, ki
jih v življenju bremenijo,«
razmišlja Tepina, da so s
tem marsikaj povedali tudi o
Sloveniji in Evropi. Kljub
temu da vidijo mnoge napa
ke v obeh njihovih domovi

nah, pa so v zaključni pesmi
predstave zapeli »¼ tukaj
sam doma ¼ «.
To je bil Tepinov drugi pro
jekt, podprt tudi z evropski
mi sredstvi, na tem podro
čju pa bo skupaj s hčerjo
Ajdo, diplomirano kulturo
loginjo, deloval tudi v
prihodnje. »Na neki način je
tudi lepo, ko vidiš, da stvari,
ki si se jih v življenju naučil,
jih obvladaš in so plemenite,
saj nas delajo človeške, lah
ko prenašaš naprej. Še pose
bej, če na ta način omogočiš
tudi drugim sredinam ljudi,
da se naučijo umetniško
ustvarjati,« je še dejal Tepi
na.

Po lanskem prvem srečanju so se tudi letos, v začetku septembra, v Gostišču Dežman na Kokrici srečali nekdanji člani
Pihalnega orkestra Občine Kranj. Druženje nekdanjih godbenikov je v celoti uspelo, popestrila pa ga je tudi prisotnost
nekdanje flavtistke orkestra, v poklicu sicer karierne veleposlanice Jožice Puhar, ki je z zgodbami iz njenega glasbenega
udejstvovanja še posebej oživila spomine na najlepša leta
igranja v kranjskem orkestru. Udeleženci so se razšli z željo,
da se ob letu osorej spet srečajo. I. K.

Velika šola v malih prostorih
Igor Kavčič
Zanimanje za vpis v Glasbe
no šolo je bilo podobno kot v
preteklih letih tudi letos ve
čje od zmogljivosti in pred
vsem kapacitet šole, res pa
je, da tudi ministrstvo ne
dovoljuje širitve programov.
Šola je ob velikem povpraše
vanju za vpis predšolskih
otrok vseeno v dodatni po
nudbi pripravila tako ime
novane glasbene ustvarjalni
ce. Prostorska problematika
šolo spremlja že leta in, kot
kaže, bo tudi letos tako. Po
besedah ravnateljice Petre
Mohorčič bo očitno tudi le
tos aktualna prostorska pro

blematika šole. »Kljub naj
boljši ponudbi na razpisu za
najem prostorov v nekdanji
trgovski šoli s strani ponu
dnikov žal nismo bili izbra
ni, razpis pa bo ponovljen.
Naši orkestri tako še vedno
nimajo primernih prostorov
za vaje. Medtem ko se manj
ši orkestri stisnejo v šolski
dvoranici, pa bosta simfo
nični in šolski pihalni orke
ster do nadaljnjega odvisna
od razpoložljivosti občinske
avle.«
To pa še ne pomeni, da tudi
letos ne bodo pripravili šte
vilnih nastopov in dogod
kov. Novembra načrtujejo
koncert učiteljev, decembra

bodo razveseljevali z božič
nimi koncerti, podobno kot
že dve zadnji leti bodo spet
izvedli Božično voščilo glas
bene šole na Glavnem trgu,
pomlad bo polna tekmoval
nih nastopov na domačih in
tujih tekmovanjih ¼ Januar
ja bodo na oder Prešernove
ga gledališča spet postavili
glasbeno baletno pravljico
Babica in lonec pravljic v iz
vedbi baletnega oddelka in
simfoničnega orkestra GŠ
Kranj. »Zaznamovali pa
bomo tudi 100. obletnico
rojstva nekdanjega ravnate
lja in predvsem glasbenega
ustvarjalca Petra Liparja,«
napoveduje Mohorčičeva.

Pripravili bodo koncert, na
katerem bodo izvajali njego
va dela, znanstveni simpozij
o Petru Liparju, njegovem
življenju in delu ¼
»Slovesno prireditev ob za
ključku šolskega leta bomo
kot običajno izvedli na
Brdu, ob tem pa tudi podeli
li nagrade in priznanja naj
boljšim učencem šole, tek
movalcem in tistim, ki za
ključujejo šolanje, razmiš
ljamo pa, da bomo predho
dni zaključni koncert naših
učencev konec maja zaradi
neustreznih dvoran v Kra
nju prestavili v Ljubljano,«
je še poudarila Petra Mo
horčič.

Grapak Plus d.o.o., Strahinj 131, 4202 Naklo

Glasbena šola Kranj bo letos praznovala 100. obletnico rojstva glasbenika in nekdanjega
ravnatelja Petra Liparja.
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Hokejisti Triglava letos nastopajo v mednarodni
ligi INL, na domačem ledu pa so najprej
premagali Slavijo in izgubili proti Feldkirchu.
Jože Marinček
Kranj – Odigrana sta bila že
dva kroga mednarodne lige
(INL). Medtem ko so hokeji
sti Triglava na prvi tekmi s 5:3
premagali Slavijo, ki po od
stopu Acronija Jesenic prav
tako kot Triglav zastopa Slo
venijo v INL, pa so minulo
soboto imeli za tekmece nek
danje avstrijske in evropske
prvake, ekipo Feldkircha. Sre
čanje je bilo zelo napeto, naj
prej pa so zadeli gostje. Niso
pa dolgo vodili, saj je že po 29
sekundah izenačil Tim Jura
jevčič in pričakovati je bilo, da
se bo jeziček na tehtnici pre
vesil na stran domačinov.
Vendar so tudi v drugi tretjini
najprej zadeli Avstrijci, Tri
glavu pa ni uspelo nato izena

čiti. Feldkirch je nato povedel
z 1:4. Z zadetkom Jana Berči
ča so domačini znižali rezul
tat na 2:4, z golom Anžeta
Gogale na 3:4, za izenačenje
pa je zmanjkalo časa.
»Naša učinkovitost še ni taka,
kot bi morala biti, in še bo po
trebno delati. Prvič igramo v
mednarodnem tekmovanju
in verjamem, da bo iz tekme
v tekmo bolje. Tudi fizično
moramo priti na nekoliko viš
jo raven. Konec tega tedna
odhajamo na gostovanje in
upam, da bodo fantje zdravi,
kajti v dveh dneh moramo od
igrati dve tekmi,« je povedal
trener Kranjčanov Edo Haf
ner. Triglavove hokejiste na
mreč jutri čaka tekma z ekipo
Bregenzerwalda, v nedeljo pa
še z ekipo Zell am Seeja.

Hokejisti Triglava so mednarodno sezono doma začeli
z zmago proti Slaviji (na sliki), ekipe Feldkircha minulo
nedeljo pa jim ni uspelo premagati. / Foto Gorazd Kavčič

V nedeljo na nogomet
Vilma Stanovnik
Kranj – To nedeljo v goste k
nogometašem Triglava pri
haja ekipa Kopra, ki je pred
sezono veljala za prvega
konkurenta Mariboru. V nji
hove vrste se je vrnil državni
reprezentant Matej Mavrič
in takoj zagospodaril v zad
nji liniji. Koper skozi sezo
no potrjuje svojo vrednost,
zaseda drugo mesto na les
tvici, a pogosto preseneča z
nepričakovanimi izidi. Ko
prski ekipi gre slabše zlasti z
ekipami s spodnjega dela
lestvice, kar je lahko dobra
popotnica za ekipo Triglava,
ki ji septembra ni šlo vse po
načrtih.

»Zadnje tri tedne smo padli
v formi. Glede na poškodbe,
kartone in predhodno daljše
obdobje dobre forme, je to
do neke mere razumljivo.
Mislim, da se je stanje spet
začelo izboljševati in priča
kujem Triglav iz začetka se
zone. Če nam uspe ponoviti
tekmo iz Kopra, lahko zma
gamo. Vračajo se pomemb
ni igralci. Jalen Pokorn bo
zopet prevzel sredino igri
šča, v špico napada prihaja
Đurkovič, ki je bil do po
škodbe naš najbolj nevaren
igralec,« pred nedeljsko tek
mo pravi trener Triglava Siniša Brkič. Tekma na nogo
metnem igrišču v Kranju se
bo začela ob 16. uri.

Nogometaši Triglava so minulo nedeljo na domačem
igrišču gostili Celje in iztržili točko. / Foto: Matic Zorman

Pozdravili
kolesarskega junaka
Po drugem mestu na kronometru in zmagi na cestni vožnji med mladinci so slovenskega junaka
svetovnega prvenstva v kolesarstvu Mateja Mohoriča pozdravili doma v Podblici.
Miroslav Cvjetičanin
Podblica – To je bil že letoš
nji drugi sprejem Mateja
Mohoriča, saj so ga navijači,
sokrajani in prijatelji priča
kali že poleti, ko se je z
evropskega prvenstva vrnil z
bronasto medaljo.
»Podblica je tudi tokrat sre
dišče kolesarstva v Sloveniji.
Videti v živo svetovnega pr
vaka, je zares posebno doži
vetje in vesel sem, da je to
ravno naš krajan,« je pove
dal predsednik sveta krajev
ne skupnosti Podblica Igor
Pogačnik, Matej pa je vse
skozi sprejemal čestitke in
darila ter odgovarjal na raz
lična vprašanja.
»V tem športu je res veliko
odrekanj. Športnik nisi
samo na treningu, ampak
cel dan. Paziti je treba na vr
sto stvari, na hrano, še pose
bej na zdravje, zgodaj moraš
spat. Ampak, ves ta trud je

že sproti poplačan z užitki,
ki jih doživiš na treningih in
potem, ko prideš na tako
dirko in ko veš, da si med
favoriti. Občutek je res ne
popisen,« je med drugim
dejal Matej Mohorič.
Navijači, prijatelji in vsi dru
gi na sprejemu so navduše
no občudovali Matejevo mav
rično majico, simbol najbolj
šega kolesarja na svetu, Ma
tej pa je potrdil, da bo v pri
hodnji sezoni ostal v doma
čem klubu, čeprav je dobil
kar precej povabil iz najve
čjih moštev: »Ostal bom v
Savi. Prihodnje leto pod vod
stvom Mateja Stareta, a tudi
Matjaž Zevnik bo še bedel
nad mojimi treningi.«
»Skozi celo letošnjo sezono
je Matej kazal izjemno pri
pravljenost. Na številnih
mednarodnih dirkah smo se
primerjali s konkurenco in
ugotovili, da imamo v Mate
ju zares »orožje« za sam sve

Foto: Gorazd Kavčič

Za hokejiste zmaga
in poraz

Ob čestitkah junaku je Matejeva razredničarka Ana
Jesenovec rekla, da je sicer rojen kolesar, vendar tudi
odličnjak v šoli, zato je lahko zgled vsem mladim.
tovni vrh,« je dodal direktor
KK Sava in Matejev trener
Matjaž Zevnik.
Kljub temu da je Matej Mo
horič mladinski svetovni pr
vak, se dobro zaveda, da bo
moral v prihajajočih letih na

rediti še velik napredek, če se
bo hotel enakovredno kosati
tudi z najboljšimi profesio
nalnimi kolesarji. To doka
zuje tudi njegova izjava: »Ni
koli ni tako dobro, da ne bi
lahko bilo še bolje.«

Po ligaškem delu računajo
na osmo mesto
Nepogrešljiv član kranjskega Akademskega vaterpolskega kluba Triglav je 23-letni Gašper Kalan, ki
igra na mestu branilca in je za slovensko člansko reprezentanco zaigral na sedmih tekmah, na katerih
je dosegel tri zadetke.
Jože Marinček
Kranj – Vaterpoliste Triglava
v novi sezoni čakajo zanimi
vi obračuni v Triglav Jadran
ski ligi, pred prvimi nastopi
pa smo se pogovarjali z Gašperjem Kalanom, ki je kot
obrambni igralec s svojimi
natančnimi streli znan kot
nevaren igralec, tudi ko je
njegovo moštvo v napadu.
Gašper ne zamudi nobene
ga treninga, sedaj, ko je z
igranjem v močni Triglav
Jadranski ligi pred njim
eden največjih izzivov v ka
rieri, pa se še kako trudi, da
bi čim bolj pripravljen začel
novo sezono. »Igranje v tej
ligi je za naše mlado moštvo
velik izziv. Če bomo do za
četka tekmovanja sestavili
dobro ekipo, pa bomo lahko
kar enakovredno igrali proti
nasprotnikom,« je pogovor
začel Gašper Kalan.
»Prvo tekmo igramo proti
Mladosti v Zagrebu, za kate
ro vemo, sodi med štiri naj
boljša moštva stare celine.
Kljub temu upam, da se
bomo dobro pripravili in po

Gašper Kalan / Foto: Gorazd Kavčič

skušali za nas iztržiti kar se
da dober rezultat,« pravi Ga
šper, ki se zaveda, da se tek
movanje hitro približuje.
»Po gostovanju v Zagrebu
igramo doma proti Medve
ščaku. Poskušali ga bomo
presenetiti in izkoristiti
prednost domačega baze
na,« dodaja Gašper, ki je
skupaj z drugimi soigralci
in vodstvom kluba precej
pozno izvedel za nastopanje
v močni ligi.
»Informacija, da bomo igra
li v TJVL, je prišla dokaj po
zno in sedaj poskušamo na

Akademski vaterpolski klub Triglav tudi letos
organizira vaterpolsko plavalno šolo za otroke od
šestega leta starosti dalje. Pod budnim očesom
dveh ali pa celo treh trenerjev bo šola potekala v
otroškem bazenu pokritega olimpijskega bazena
v športnem centru Kranja, vsak torek in četrtek
od 16.30 do 17.30. Za vadbo otrok potrebuje
kopalke in brisačo. Vadnina znaša mesečno 20
evrov, v kar pa je všteto najem bazena, delo
trenerjev in konec leta organizacija turnirja.
Več informacij 041/607 051 (Aleš Komelj).

doknaditi vse, česar nismo
naredili prej. Večji poudarek
je na bazični osnovi in mor
da bodo prav začetne tekme
nekoliko trpele in ne bomo
tako uigrani, pravi Gašper
in dodaja, da bi bila s TV
prenosi liga in vaterpolo
tudi pri nas popularnejša,
prav tako pa si želi bučne
podpore s tribun.
»Moram reči, da sem špor
ten tip in si rad ogledujem
tudi tekme v drugih špor
tih. Tako me lahko redno
opazite na različnih tek
mah, ki se igrajo v Kranju
in okolici. Spodbujam vse
naše športnike in upam, da
bodo tudi oni prišli na naše
tekme in nas spodbujali,«
tudi pravi Gašper, ki se za
veda, da jih v močni ligi
čaka težko delo.
»Težko je že sedaj napove
dovati, kakšna naj bi bila
naša končna uvrstitev.
Vemo, katera moštva so pre
magljiva, a igrati bo pač po
trebno zbrano, disciplinira
no in borbeno. Računamo
pa na osmo mesto,« še do
daja Gašper Kalan.
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Evropski prvaki pri županu

V Kranju za naslove
državnih prvakov

Župan Mohor Bogataj je čestital evropskim klubskim prvakom v softballu slowpitchu – ekipi Lisičke.

Vilma Stanovnik

Simon Šubic
Kranj – Kranjska ekipa Lisičke je avgusta presenetljivo
postala evropski klubski prvak v softballu slowpitchu. V
Pardubicah na Češkem so
namreč v enem redkih športov, kjer je ekipa (obvezno)
sestavljena z igralci obeh
spolov, tako prekinili dolgoletno tradicijo. V softballu
slowpitchu so bila namreč
doslej prva mesta rezervirana za britanske ekipe, saj je
na Otoku ta šport daleč najbolj razvit. Ob tej priložnosti
je septembra članice in člane Lisičk sprejel tudi kranjski župan Mohor Bogataj, v
vlogi gostitelja pa je bil tudi

Marko Trebec, odgovoren za
šport v oddelku za družbene
dejavnosti. »Vsi dobri rezultati kranjskih športnikov
nas izredno razveseljujejo.
Naj vam bo zadnji uspeh
motivacija za naprej,« je
evropskim klubskim prvakom uvodoma čestital župan, v kasnejšem pogovoru
pa se je seznanil tudi z značilnostmi v Sloveniji dokaj
neznanega športa.
Vodja ekipe Grega Valančič
je med drugim pojasnil, da
so si z zmago na Češkem že
zagotovili vstopnico za naslednje evropsko prvenstvo,
tako da se lahko pripeti, da
bosta na njem nastopili dve
slovenski ekipi, če Lisičkam

Lisičke na sprejemu pri kranjskem županu
ne bo uspelo osvojiti državnega prvenstva. Lisičke sicer
delujejo v okviru baseballskega kluba Kranjski Lisja-

ki, ki je po besedah njegovega predstavnika Borisa Vehovca med kranjskimi klubi
z največ trofejami.

Kranj – Prihodnji konec tedna, 6. in 7. oktobra, bo na
kranjski skakalnici H-109
ter na progi Njivica–
Besnica–Podblica potekalo
letošnje poletno državno
prvenstvo v smučarskih
skokih in nordijski kombinaciji.
V soboto se bodo tako člani
kot članice in mladinci pomerili za posamične naslove. Tekmovanje na skakalnici se bo ob 8.30 začelo s kvalifikacijami, sledila bo prva
serija in finale trideseterice
najboljših. Po finalu bodo na
skakalnici tekmovali še nordijski kombinatorci, ob
14.30 pa bo sladil tekaški del
prvenstva.

Mehiška restavracija
Cantina Maria prijazna družinam

Rekreatur ni
za mehkužce
Vilma Stanovnik

Letošnja novost v Kranju je
zagotovo mehiška restavracija
Cantina Maria. O njihovi
domislici, ki so je bile najbolj
vesele mlajše družine,
se je hitro razvedelo po mestu.
In prav zato Cantina Maria
znova obvešča vse ljubitelje
mehiške hrane, da so še
naprej prijazni družinam in da
imajo vsako soboto in
nedeljo otroci do 10. leta vse,
kar izberejo iz otroškega
menija, popolnoma zastonj!

za konec pa so se v dežju po
104 kilometrih pripeljali na
cilj v Kranj.
Na koncu je zmagala ekipa,
ki se najbolj približa povprečnemu času vožnje vseh
ekip. Letos jih je sodelovalo
devetintrideset, povprečen
čas v cilju pa je bil 24:12:17.
Najbolj se mu je približala
ekipa Ta zadni, ki je osvojila
prvo mesto.

Kolesarji so na Gorenjsko pripeljali v nalivu.

MILOMIR MIKIĆ, C. JAKA PLATIŠE 17, KRANJ

Foto: Gorazd Kavčič

Glavni organizator
Rekreatura Andrej Zalokar

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na sedmem Rekraturu je sodelovalo okoli 280
kolesarjev in spremljevalcev,
kljub ekstremnim temperaturam, od hude vročine do
dežja in mraza, pa so zadovoljni pripeljali na cilj. »K
sreči je vse potekalo brez
omembe vrednih poškodb,
zelo dobro se je izkazalo sodelovanje s Kolesarskim klubom Sava, ki je imel s seboj
kombi s serviserjem,« je v
cilju na Maistrovem trgu v
Kranju povedal glavni organizator prireditve Andrej Zalokar in dodal, da so bili kolesarji letos še posebej vzdržljivi.
Udeleženci štiridnevnega
Rekratura so namreč letos
kolesarili v okolici Postojne,
kjer so najprej vozili 32 kilometrov dolg prolog, s
107,5-kilometrsko progo so
morali opraviti naslednji
dan, tretji dan jih je čakala
120 kilometrov dolga proga,

Prav tako zanimiva bo prireditev v nedeljo, ko bo tako
ekipno prvenstvo kot prvenstvo mešanih ekip v smučarskih skokih. V mešanih ekipah bodo namreč ob treh
članih nastopile še po ena
članica. V nedeljo se bo tekmovanje začelo ob 9. uri s
poskusno serijo, nato pa bosta sledili prva in druga serija ter nazadnje tekma mešanih ekip.
Naslov prvaka v posamični
konkurenci med moškimi
bo branil Jurij Tepeš, ki je
trenutno v odlični formi.
Ekipni naslov bodo skušali
obraniti skakalci domačega
Triglava. Lani je bila med dekleti najboljša Ema Klinec,
med nordijskimi kombinatorci pa Marjan Jelenko.

V izvirnem mehiškem ambientu vam bosta
Mateja Ivačič, ena od najboljših kuharic me
hiških jedi v Sloveniji, in Davor Klep, priznani
kranjski kuhar, s sodelavci pripravljala vsak
dan sveže jedi z vročim temperamentom
daljne južnoameriške dežele.
V Cantini Maria boste spoznali, zakaj je me
hiška kuhinja tako priljubljena. Prepričali se
boste tudi, da tradicionalna mehiška hrana,
v nasprotju s splošnim prepričanjem, ni pe
koča. Ste presenečeni? Pekoče omake so
dodatek jedem, namenjen ljubiteljem vročih
začimb.
Mehiška kuhinja ne pozna samo legendar
nih tortilj, neke vrste koruznih in pšeničnih
palačink, v katere sta zavita meso in zelenja
va, ter raznih omak oz. salsas, ki jedem iz

boljšajo okus. V Cantini Maria boste gurmani
zagotovo presenečeni nad zelo okusnim
roastbeefom na rukoli in čili krompirčkom ali
mehiškim rižem in pečeno zelenjavo. Tudi
vegetarijanci boste prišli do svojih poslastic.
Ena od njih je prav gotovo hrustljavi koruzni
čips, prekrit s salso in mešano zelenjavo ter
popečen s sirom in nacho omako.
Lastnik Milomir Mikić, ki je z Mona Lizo prinesel
v Kranj mediteransko kuhinjo in je lani naredil
pravi kulinarični bum z restavracijo Valter brani
Sarajevo, ter sodelavca Mateja in Davor bi radi
Kranjčanom in vsem drugim ljubiteljem mehi
ške hrane ponudili osvežujočo, drugačno kuli
nariko. Želijo si, da v Cantini Marii začutite dru
gačnost, prijetne trenutke in toplino udobja ob
izvirni južnoameriški glasbi in raznovrstni pre

Zaradi raznolikosti se mehiška kuhinja postavlja ob bok
francoski in kitajski. Tradicionalna mehiška hrana sama po
sebi, v nasprotju s splošnim prepričanjem, ni pekoča.
Ravno nasprotno. Pekoče omake so za ljubitelje vročih začimb,
dodatek jedem. Omake jedem izboljšajo okus.
Ena izmed najbolj pogostih omak je rdeča salsa.

hrani. Poleg vsakodnevnih malic, ki jih strežejo
do 13. ure in kosil, ki so na voljo do 17. ure, vas
še posebej vabijo ob sobotah in nedeljah, ko
imajo otroci do 10. leta na izbiro tri menije
popolnoma zastonj! Medtem ko se bodo
otroci lahko sami učili zavijati tortilje s piščan
cem, sirom in jogurtovo omako ter uživali ob
ocvrtih piščančjih palčkah in krompirčku, boste
vi lahko zaužili karkoli iz zares obsežnega je
dilnika nove mehiške restavracije Cantina Ma
ria, ki bo zagotovo postala legendarna kranjska
restavracija, prav takšna, kot je bila Mona Liza.

-10%

ZA JEDI PO NAROČILU
IN PIJAČO

Velja od 1. 10. do 30. 11. 2012

Kranjski glas, petek, 28. septembra 2012

14

Zanimivosti
Šah pomeni tudi
družabnost

Svetosavski folklorni festival

Vilma Stanovnik

Kranj je letos znova gostil Svetosavski folklorni festival, poleg različnih spremljajočih prireditev pa so
se člani enajstih folklornih skupin predstavili tudi v starem Kranju.

Kranj – Od prejšnjega tedna
naprej je na ploščadi pred
športno dvorano na Planini
moč igrati tudi šah. Igranje
na veliki šahovnici sta na
mreč na priložnostni prire
ditvi z rezanjem vrvice in
prvimi potezami odprla
kranjski župan Mohor Bo
gataj in predsednik Šahov
skega društva Kranj Silvo
Simončič.
»Eni pravijo, da je šah šport,
hkrati je tudi umetnost. Tre
ba pa je imeti kar nekaj kon
dicije, saj igra lahko traja
tudi več ur,« je povedal Silvo
Simončič, župan Mohor Bogataj pa je dodal, da upa, da
se bo šahiranje na prostem v
Kranju prijelo in če bo veli
ko zanimanja, bo zunanji

šah postavljen še na kakšni
lokaciji.
Poleg krajanov in kranjskih
svetnikov so se odprtja nove
pridobitve pred športno dvo
rano na Planini udeležili tudi
člani Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih ter čla
ni medobčinskega društva
gluhih in naglušnih Auris
Kranj. Župan je čestital tudi
najbolje uvrščenim mladim
šahistom, ki so se isti dan v
OŠ Jakoba Aljaža pomerili
na šahovskem turnirju. Pre
dajo velikega šaha v uporabo
so z nastopom pospremile
kranjske mažoretke.
Veliki zunanji šah je bi po
stavljen v nekaj dneh, stro
šek je bil okoli 1.100 evrov.
Za figure bodo skrbeli v
športni dvorani Planina,
kjer so tudi spravljene.

S simboličnim rezanjem vrvice sta novo pridobitev odprla
kranjski župan Mohor Bogataj in predsednik Šahovskega
društva Kranj Silvo Simončič.

Vilma Stanovnik
Kranj – Poleg razstav,
ustvarjalnih delavnic, lite
rarnih večerov in večera fol
klornih skupin v Svetosav
skem kulturnem središču
na Hujah, v Mestni knjižni
ci Kranj in Mestni hiši so
obiskovalce starega mes
tnega jedra na sončno sep
tembrsko soboto razveselile
različne narodne noše, saj
je SKPD Sveti Sava Kranj
znova pripravil Svetosavski
folklorni festival.
V pisanih oblačilih se je
predstavilo enajst folklor
nih skupin iz Italije, Hrva
ške, Srbije, Bosne in Herce
govine ter Slovenije. Naj
prej so pripravili zanimivo
parado, nato pa vsaka od
skupin še nastop, prav tako
pa so svoje delo predstavili
na pisanih stojnicah sredi
mesta.

26.-28. oKTobRa 2012

Z GoREnjskim GLasom po mandaRinE

Lani smo na obiranje mandarin odpeljali dva avtobusa,
izletniki pa so se domov vrnili navdušeni.

1. dan: odhod z avtobusne postaje v Kranju ob 6. uri. Vožnja skozi Liko v Dalmacijo,
postanek v Makarski. Nastanitev v hotelu na Makarski rivieri. Popoldne prosto za sprehode
in uživanje ob morju, nato večerja v hotelu, prenočevanje.
2. dan: po zajtrku odhod na plantaže v dolino Neretve, kjer nas bodo najprej postregli z
aperitivom in suhimi figami. Po obiranju se bomo zapeljali do neretvanskih ploskih ladjic
– trupic. Po vožnji s trupicami nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z
neretvanskimi specialitetami in pijačo. Po večerji v hotelu zabava ob dalmatinski glasbi.
3. dan: dopoldne vožnja do Splita, kjer si bomo z lokalnim vodičem ogledali Dioklecianovo
palačo in mestne znamenitosti. Nato vožnja v Trogir, kjer si bomo ogledali slikovito
katedralo in mesto. Po ogledu vožnja domov, prihod v Kranj načrtovan okoli 22. ure.

www.gorenjskiglas.si

plesalcev v tem plesu. Sledi
la je še zabava na Sloven
skem trgu z veličastnim

ognjemetom, druženje pa
se je končalo s piknikom in
nogometnim turnirjem.

V Kranju je potekala pisana parada folklornih skupin, prav tako pa je SKPD Sveti Sava v okviru letošnjega Svetosavskega
folklornega festivala pripravil vrsto prireditev, od razstav, literarnih večerov do koncerta. / Foto: Gorazd Kavčič

IZLET

Cena potovanja je samo 150 EUR/osebo.
Za ta izjemen program so mesta omejena, zato pohitite s prijavami!
Cena vključuje: prevoz s sodobnim avtobusom, 2 polpenziona v dvoposteljnih sobah v
hotelu 3* ali več, 3 kg mandarin na osebo, vožnja s trupicami, kosilo Pri Jozotu, ogled
Splita in Trogira. Doplačilo za enoposteljno sobo je 42 EUR. Možnost odhoda z Jesenic in
Radovljice, če bo najmanj 10 prijavljenih.

Prijave, informacije
in izvedba Programa:

Na sobotni večer so skupaj
zaplesali užičko kolo ter po
stavili nov rekord v številu

Kompas Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61,
Kompas Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70

V Domači vasi
prispevajte za
uporabnike v Ozari
Jutri, v soboto, 29. septem
bra, bo od 10. do 18. ure v
Domači vasi na Primsko
vem v Kranju potekala
Krompirjeva humanitarna
prireditev. Na njej bodo na
različne načine zbirali sred
stva za odhod uporabnikov
kranjske enote društva Oza
ra Slovenija (nacionalno
združenje za kakovost živ
ljenja) na letovanje na Debe
li rtič za teden dni. Nekateri
izmed njih niso bili na mor
ju že dvajset let. Udeležence
prireditve bo pozdravila
podžupanja Mestne občine
Kranj Nada Mihajlović.
V programu bodo nastopili
Vili Resnik, skupine Calyp
so, Stil in Fantje z vasi.

Otroke bodo razveseljevali
Mojca in Kaličopko, Klovne
sa Cilka ter Pika Nogavička.
S kratko točko se bodo pred
stavili uporabniki društva
Ozara. Slovenski svet ustvar
jalnosti in vaščanov Domače
vasi bo pripravil dobrodelni
srečelov, na voljo bo krom
pirjeva stena (zmagovalec
dobi ozimnico krompirja),
pekli bodo palačinke in po
nudili torto velikanko. Vede
ževala bo Maruča, obiskoval
ci se bodo lahko preskusili v
nagradni igri za vikend pa
ket na Kmetiji Mulej na Ble
du.
V kranjski enoti Ozare bodo
veseli vaše udeležbe na pri
reditvi in vsakega prispevka.
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Sprostitev v veselem druženju

Slabo vidijo,
a odlično kegljajo

Pohod po mamutovi deželi je bil dobro obiskan, med pohodniki so bili šolarji, družine in skupine,
najdlje so se pripeljali iz Lendave. Najštevilnejša skupina so bili Joštarji, kar 48 jih je prišlo.

Člani Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Kranj so iz evropskega prvenstva
prinesli pet odličij.

Suzana P. Kovačič
Vilma Stanovnik

Pohodnikom so zaigrali odlomek iz predstave Življenje v času mamuta. / Foto: Matic Zorman

Kranj – Letošnje 13. evropsko
prvenstvo v kegljanju, ki je
potekalo v Celju, je bilo
uspešno tudi za člane Med
občinskega društva slepih in
slabovidnih Kranj. Tako je
Marjan Žalar domov v Sred
nje Bitnje prinesel kar tri
kolajne. V svoji kategoriji B3
je namreč v posamični kon
kurenci osvojil naslov evrop
skega prvaka, v kombinaciji
je bil drugi, bronasto odličje
pa je dobil v tekmovanju me
šanih parov.
Bronasti odličji sta v močni
konkukenci dobili tudi
Zdenka Benedik iz Straži
šča, ki je bila članica ženske
ekipe v kategoriji B3, ki je
osvojila tretje mesto, prav
tako tretja pa je bila ekipa v
kategoriji B2, katere članica
je bila Škofjeločanka Alojzija Pirc. Zdenka se je dobro
odrezala tudi med posame
znicami, kjer je osvojila če
trto mesto, osmo mesto
med posameznicami pa je

Pohoda se je udeležilo 165 pohodnikov ter učenci in učitelji iz OŠ Franceta Prešerna.
najmlajšega udeleženca, to
je bil devetmesečni Ožbej
Završnik, pa najstarejšo po
hodnico, 82letno Ano Cun
drič ter najštevilnejšo ekipo.
To so bili Joštarji s kar 48
člani,« je povedala Tatjana
Germovnik, članica TD Ko
krica.
»Oktobra bomo imeli v sode
lovanju s supermarketom

Mercator prav tako že tradi
cionalni dogodek Naj
kostanjček, ko bomo izbirali
najbolj izvirne izdelke iz ko
stanja in jih tudi nagradili.
Med bližnjimi večjimi prire
ditvami bo novembra kultur
noetnografska prireditev
Večer ob krušni peči. Gre za
prikaz kmečkih opravil v
zimskem času ob krušni

peči, kot so luščenje in pre
biranje fižola, luščenje koru
znih storžev, tolčenje ore
hov, preja volne, pletenje,
družabne igre, ljudsko petje,
¼ « je povzela Mimi Roz
man. TD Kokrica letos pra
znuje štiridesetletnico in za
gotovo drži, da sodi med
zelo dejavna društva v obči
ni.

Kegljači Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Kranj Zdenka Benedik, Marjan Žalar in Alojzija Pirc so na
evropskem prvenstvu v Celju skupaj osvojili pet odličij.

Nogomet trenirajo tudi deklice

www.regeneracija.si

Vilma Stanovnik

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA








Foto: arhiv NK Kranj

Nogomet je vedno popularnejši tudi med dekleti.
18.15, več informacij pa dobi tna vprašanja dobijo pri se
te pri Matjažu Zagmajstru kretarju kluba Žigi Peršu
(030/344 819), veliko zani
po telefonu 040/696 750.
»Prav tako so v NK Kranj v mivega o klubu pa lahko pre
Zarico še vedno vabljeni tudi berejo tudi na spletnih stra
dečki, odgovore na morebi neh www.nkkranj.si.

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







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.

REGENERACIJA d.o.o., KAMNIŠKA CESTA 47, 1217 VODICE

Zarica – Pri Nogometnem
klubu Kranj v Zarici sicer slo
vijo po tem, da vzgajajo odlič
ne nogometaše. Pred letošnjo
sezono pa so se odločili, da
poleg dečkov v svojo nogo
metno družino povabijo še
deklice. »V našem klubu je
že dlje časa zorela ideja, da k
vpisu v nogometno šolo po
vabimo tudi deklice od šeste
ga leta starosti naprej. Ženski
nogomet je namreč tako v
svetu kot v Sloveniji v pora
stu, v Kranju pa še nimamo
ženskega nogometnega klu
ba,« je povedal predsednik
NK Kranj Miro Vodan.
Tako so starši prva dekleta že
vpisali v klub, treningi pote
kajo vsako sredo med 17. in

osvojila Alojzija. V kategori
ji B2 je dobro kegljal tudi
Jože Lampe, ki je osvojil če
trto mesto.
Za odlične kegljače, ki kljub
slabemu vidu pogumno tek
mujejo tudi na drugih do
mačih in mednarodnih tek
movanjih, je prejšnji teden
pripravil prisrčen sprejem
kranjski župan Mohor Bogataj.
»Vesel sem, da ima medob
činsko društvo slepih in sla
bovidnih Kranj člane, ki so
uspešni tako v kegljanju kot
pri drugih športih in drugih
aktivnostih. Verjamem, da
društvo dobro dela,« je keg
ljače in vodstvo Medobčin
skega društva slepih in sla
bovidnih Kranj na čelu z
Emilom Murijem nagovoril
župan Bogataj in jim čestital
za osvojena odličja.
Kegljači so mu povedali o
svojih izkušnjah na prven
stvu, ki je bilo dobro organi
zirano, konkurenca pa je
bila ena najmočnejših na
takšnih tekmovanjih.

Foto: Matic Zorman

Kokrica pri Kranju – Zadnji
dve prireditvi v organizaciji
Turističnega društva (TD)
Kokrica sta bili Življenje v
času mamuta in Pohod po
mamutovi deželi. Z nedavno
etnografsko prireditvijo Živ
ljenje v času mamuta, letos
že deseto po vrsti, so domači
igralci obiskovalcem prika
zali življenje jamskega člove
ka v času, ko so na našem
ozemlju še prebivali mamu
ti, okostje mamuta pa so iz
kopali tudi na območju Ču
kovega bajerja. Odlomek iz
predstave pod mentorstvom
in v režiji Irene Hudobivnik
so znova uprizorili na nedav
nem Pohodu po mamutovi
deželi. TD Kokrica je ljubite
lje narave in pohodništva po
vabilo že na peti pohod, pred
supermarketom Mercator na
Kokrici se je zbralo 165 po
hodnikov, od tega so bile pri
javljene štiri ekipe: Planinski
društvi Lendava in Mirna
peč, Joštarji in Športno druš
tvo Divji zajci. Pohoda so se
udeležili tudi učenci in uči
telji iz OŠ Franceta Prešerna
Kranj.
Organizator je za bolj vzdr
žljive pripravil štirinajst ki
lometrov dolgo traso poho
da, za manj pripravljene po
hodnike pa šest kilometrov.
Obe poti sta vodili mimo
Bobovških jezerc, kjer so pri
izkopu gline leta 1953 izko
pali okostje mamuta. »Vsi,
ki so se udeležili vseh petih
pohodov, so prejeli lično iz
delane medalje z motivom
mamuta. Teh je bilo štiri
najst,« je povedala predse
dnica TD Kokrica Mimi
Rozman. Pohodniki so med
potjo dobili jabolko, vodo,
odrasli pa še šilce mamutov
ca, po zaključku pohoda pa
še mamutovo klobaso ali
hrenovko. »Nagradili smo
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Otroška zabava na koncu mesta
Tretja sobota v septembru je bila na Pungertu rezervirana za najmlajše, pa tudi njihove starše in vse, ki se radi zabavajo. Na koncu mesta smo lahko
videli klovne, pravljične junake, manjkali niso niti kapitan Glista, zobati Jack, Mojca, Kaličopko, čarovnik Grega in še kdo. Ogledali smo si lahko obnovljen
stolp, ustvarjali v delavnicah, vse skupaj pa je že deveto leto potekalo pod imenom Živ-žav.

Otroci radi gledajo slikanice in berejo knjige, zato je bila dobrodošla tudi knjižna
menjalnica, kjer so si otroci in straši lahko ogledali in tudi zamenjali knjige.

Na glavnem odru je med drugim za zabavo poskrbel Teater Cizamo s predstavo Kapitan
Glista in zobati Jack, junaka pa so občudovali zlasti fantje.

Otroci so se v mali jezikovni šoli lahko učili prvih besed v angleškem jeziku, kot vedno pa
je bilo veliko zanimanja za risanje, saj so mladi radi upodabljali, kar so videli.

Poleg barvanja obrazkov so potekale različne delavnice, od športne, taborniške in Krice
Krace delavnica, kjer so mladi lahko ustvarjali z različnimi materiali.

Živ žav je obiskalo vsaj 500 otrok, organizatorji iz Društva Pungert Kranj pa obljubljajo, da
bo drugo leto, ob desetem jubileju, ta še posebej igriv, nagajiv in zanimiv.

V starem Kranju so otroke pričakali klovni in različni pravljični junaki, za dobro voljo pa je
skrbela tudi vedno prikupna Pika Nogavička. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

