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Pred Triglavovimi
nogometaši odločilni tekmi

Bolj star,
bolj zanimiv

V pomladanskem delu 1. slovenske nogometne lige je
nogometašem Triglava z zadnjega uspelo napredovati
na deveto mesto, s čimer so si priborili možnost
obstanka v družbi najboljših slovenskih ekip.

Da stari motorji še
zdaleč niso za na odpad,
so prepričani člani Moto
kluba starodobnikov
Kranj.
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Železniška postaja prijaznejša
domačinom in turistom
V okviru evropskega projekta Cobraman je kranjska občina v sodelovanju s Slovenskimi železnicami
na železniški postaji uredila informacijsko točko, ki je postala servis različnih informacij tako za
Kranjčane kot za obiskovalce.
Vilma Stanovnik
Kranj - »Degradirana območja so velika rakasta rana ne
le Kranja, ampak tudi drugih mest v Sloveniji in marsikje v tujini. Vsi bi namreč
želeli graditi na praznih
kmetijskih zemljiščih, težko
pa je najti koga, ki bi ga zanimala gradnja na teh območjih. Zato je informacijska točka na območju kranjske železniške postaje velika
pridobitev, pa naj gre za informacije o degradiranih območjih kot turistične informacije. Upam tudi, da bo
prijaznejša železniška postaja na vlake zvabila še več
potnikov,« je ob odprtju informacijske točke na kranjski železniški postaji prejšnji teden poudaril župan
MO Kranj Mohor Bogataj.
Za gradnjo informacijske
točke na železniški postaji so
se pri kranjski občini odločili
v okviru evropskega projekta
Cobraman, katerega glavni
namen je spodbuditi lokalne
skupnosti k reševanju degradiranih območij. Tako je
skupina strokovnjakov, ki jih
je vodil Janez Ziherl, ugotovila, da je v občini okoli sto
hektarjev degradiranih območij, da se v projektu še po-

Informacijsko točko, katere ureditev je stala skoraj dvesto tisoč evrov, večina denarja pa je
iz evropskih sredstev, sta si z zanimanjem ogledala tudi kranjski župan Mohor Bogataj in
članica poslovodstva Slovenskih železnic Jelka Šinkovec Funduk. / Foto: Gorazd Kavčič
sebej posvetijo železniški
postaji, pa so se odločili tudi
zato, ker je manjše število
lastnikov in je bilo manj težav pri dogovarjanju. Tako so
hitro našli skupen interes s
Slovenskimi železnicami, ki
imajo v lastni največji del površine na območju železniške postaje. »Za marsikaterega potnika je železniška postaja prvi stik z mestom, za
vsakodnevne potnike pa je
prostor, od koder se odpravijo na delo ali v šolo, oziroma

prostor, kamor se vračajo.
Zato smo se pri Slovenskih
železnicah z veseljem pridružili projektu,« je ob novi
pridobitvi poudarila Jelka
Šinkovec Funduk, članica
poslovodstva Slovenskih železnic, in dodala, da bo potnikom koristila tudi nova kolesarnica, prav tako pa je poskrbljeno za lepšo okolico.
»Načrtujemo, da se z odprtjem te informacijske točke
in kolesarnice kljub gospodarsko neugodnim razme-

ram urejanje kranjske železniške postaje ne bo zaključilo. Nadaljevali bomo z nameščanjem dodatne informacijske in urbane opreme,
ki bo potnikom ponudila
bolj kakovostne storitve.
Prav tako želimo, da bi stavbi železniške postaje povrnili ugled, ki ga je imela. V
postajno stavbo želimo pritegniti nove najemnike, ki
bodo s svojo dejavnostjo postaji dali nov zagon,« je dodala Jelka Šinkovec Funduk.
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Priznanja po novem
odloku

Slavčeva stavbna
dediščina

Branje je odlična zabava

Na majski seji so svetniki
največ časa porabili za
obravnavo novega odloka o
priznanjih v Mestni občini
Kranj.

Na kranjski enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
so Gaštejski klanec predlagali za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Knjigajmo migajmo je geslo
prve nacionalne bralne kampanje za srednješolce, ki ni
obšla niti Kranja, članom
bralnega kluba Gimnazije
ESIC Kranj pa se je z veseljem pridružil tudi stand–up
komik Vid Valič.

Mladi atleti
radi tekmujejo
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S skoraj osemsto tekmovalci
je kranjski atletski miting
ohranil sloves največjega v
Sloveniji.
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Županov tek
za dober namen
Jutri bo na Brdu pri Kranju potekal že 12.
županov tek, udeleženci pa bodo prispevali za
socialno podjetje.
Vilma Stanovnik
Brdo pri Kranju - Pod pokroviteljstvom Mestne občine
Kranj bo jutri, v soboto, organiziran že 12. županov tek
okrog Brda. Začel se bo ob
10. uri, tekmovati pa bo mogoče na 2,5- in 10-kilometrski progi. Prav tako se bodo
lahko razgibali najmlajši obiskovalci, saj bo zanje organiziran tek na tristo metrov, v
času prireditve pa bo poskrbljeno tudi za varstvo in animacijo otrok. Prav tako bo ob
prireditvi potekal tudi sejem
nevladnih organizacij. Kot je
povedala predsednica Fundacije Vincenca Drakslerja
Nada Bogataj Kržan, je namen letošnjega humanitarnega teka zbiranje sredstev
za nakup opreme in orodja
za socialno podjetje, ki bo delovalo v okviru Fundacije
Vincenca Drakslerja.

Za županov tek se je
mogoče prijaviti še
danes do 13. ure, jutri
pa se bo tek začel ob
10. uri.
»Poleg sredstev, zbranih iz
startnin in srečelova, ki ga
pripravlja Rotary klub Kranj,
smo se za donatorska sredstva obrnili na podjetja, prav
tako običajno ob tej priložnosti prispeva Vincenc Draksler,« je povedala Nada Bogataj in dodala, da prav delo
pomaga pri zdravljenju odvisnikov, prav tako pa naj bi
delo v socialnem podjetju v
prostorih na Pristavi pri Tržiču dobili težje zaposljivi, invalidi in starejši brezposelni.
»Socialna podjetja v evropskih državah ustvarijo okoli
deset odstotkov bruto družbenega proizvoda, pri nas pa

Predsednica Fundacije
Vincenca Drakslerja Nada
Bogataj Kržan / Foto: Gorazd Kavčič
manj kot en odstotek. Ta
podjetja naj bi opravljala tiste
dejavnosti, ki za tržno naravnana podjetja niso zanimiva,
so pa koristna za širšo družbeno skupnost. Zakon o socialnem podjetništvu pri načrtovanju, financiranju in izvajanju politike socialnega
podjetništva predvideva aktivno vlogo občin in Mestna
občina Kranj bo pri tem posredno, kot soustanoviteljica
Fundacije Vincenca Drakslerja, prispevala k ustvarjanju pogojev za razvoj socialnega podjetništva,« je povedal Gregor Tomše in dodal,
da bo to promocijski projekt
socialnega podjetništva na
Gorenjskem. »Fundacija
Vincenca Drakslerja se je letos prijavila tudi na razpis
Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve za razvoj
socialnega podjetništva in
upamo, da bomo pridobili
sredstva za hitrejši zagon
tega socialnega podjetja,« je
tudi povedal Tomše in dodal,
da so se na razpis prijavili
skupaj s Komunalo Kranj,
poleg tega so k projektu pristopile kranjske srednje šole,
ki bodo pomagale predvsem
pri izobraževanju.
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PREDSTAVLJAMO KRANJSKE MESTNE SVETNIKE

Zastopa interese
obrtnikov in podjetnikov
ludvikkavčičjevtemmandatuprvičkranjski
mestnisvetnik,ječlanlisteherminekrtin
poskušazastopatipredvsemintereseobrtnikov
inpodjetnikov.

Se lahko predstavite?
»Rojen sem bil v Žireh, z
družino pa smo se v Kranj
preselili malo pred drugo
svetovno vojno. Žal sem v
enih zadnjih bitk, ko so
Nemci aprila 1945 že zapu
ščali naše kraje, izgubil oče
ta. Tako je številno družino
osmih otrok mama preživ
ljala in vzgajala sama. Leta
1955 sem se izučil za orod
jarja, kar mi je omogočilo,
da sem hitro dobil delo v
kranjski Iskri. Poleg redne
ga dela sem veliko delal
tudi popoldne, tako da sem
si z zaslužkom pri 25 letih
sezidal hišo. Že leta 1967
sem odprl popoldansko
obrt. Leta 1971 pa sem se
zaposlil kot samostojni obr
tnik. Podjetje je postopoma
raslo, danes je v njem štiri
najst zaposlenih in smo
specialisti za merilne in
strumente v avtomobilski
industriji. Podjetje počasi
prepuščam mladim. Ker pa
sem še vedno zelo aktiven,
sem prevzel mesto predse
dnika OOZ Kranj. Imam
hčerko in sina ter štiri vnu
ke, v prostem času pa rad
hodim v hribe in potujem.«
Kakšne so vaše izkušnje svetnika?
»Svetnik sem prvič, zanimi
vo pa se mi zdi predvsem
zato, ker sem bolje sezna
njen z vsem, kar se dogaja v
Kranju. V mestnem svetu
poskušam zastopati interese
obrtnikov in podjetnikov,
prav tako pa zastopam tudi
Krajevno skupnost Straži
šče. Ta je sedaj v mestnem
svetu kar dobro zastopana,

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

svetnikludvikkavčič
saj smo v njej štirje člani iz
Stražišča.«

Priznanja po novem odloku
namajskisejisosvetnikinajveččasaporabilizaobravnavonovegaodlokaopriznanjihvMestni
občinikranj.
Vilma Stanovnik
kranj- Najdaljša točka dnev
nega reda na majski seji Sve
ta Mestne občine Kranj je
bila obravnava odloka o ob
činskih priznanjih. Kot je po
vedal predsednik Komisije
za nagrade in priznanja Janez Bohorič, so ob lanskih
odločitvah za občinske na
grade in priznanja ugotavlja
li pomanjkljivosti takrat ve
ljavnega odloka, zato so dali
pobude za spremembe. Na
podlagi pobud je uprava pri
pravila nov odlok. Ena od no
vosti je, da so med potencial
ne prejemnike priznaj po
novem vključeni tudi občani
drugih občin, ki delujejo v

korist Mestne občine Kranj.
Prav tako novi odlok vključu
je priznanja športnikom, saj
so številne nagrade športni
kom zadnja leta postale raz
vrednotene, veljavni odlok pa
ni predvideval podelitve po
sebnega priznanja za dosež
ke na športnem področju.
Število priznanj je po novem
tudi omejeno, saj bi preveli
ka množičnost izgubila svoj
namen. Svetniki so se sicer z
večjim delom novega predlo
ga strinjali, imeli pa so nekaj
pomislekov o številu posa
meznih priznanj in o tem,
kdaj in kje naj bi se podelje
vala. Na koncu so nov odlok
s predlaganimi sprememba
mi sprejeli po hitrem postop

ku, saj naj bi veljal že ob
letošnjem odločanju o občin
skih nagrajencih.
Med kadrovskimi zadevami
so svetniki za predstavnika
MO Kranj v nadzorni svet
družbe BSC predlagali di
rektorja občinske uprave
Mitja Heraka ter potrdili
predlagane predstavnike v
svete javnih zavodov.
Govorili so tudi o prenosu
koncesije za telovadnice pri
OŠ Žabnica, OŠ Besnica in
OŠ Goriče, saj je družba
SGP Tehnik MO Kranj pre
dlagala, da koncesijsko po
godbo prenese na SGP Go
renjc. Želeli so, da občina ob
tem doseže čim boljše pogo
je ter pripravi novo pogodbo

ter jo posreduje mestnemu
svetu v potrditev.
Svetniki so na majski seji
sprejeli tudi spremenjen in
dopolnjen odlok o občinskih
taksah in odlok o prevozih z
avtotaksijem. Izvedeli so
marsikaj o delu Razvojnega
centra informacijskokomu
nikacijskih tehnologij na La
borah, govorili pa so tudi o
obnovi kompleksa Khisl
stein oziroma poplačilu Ve
grada, ki je v stečaju in s
katerim so prekinili gradbe
no pogodbo. Odločili so se,
da bo občina začela sodni
postopek za izplačilo 3,6 mi
lijona bančne garancije, še
prej pa bo pridobila mnenje
resornega ministrstva.

Se kot svetnik počutite, da
lahko prodrete s svojimi
predlogi?
»Svetniška skupina Liste
Hermine Krt je v opoziciji,
zato naši predlogi največkrat
niso sprejeti. Ker nas je malo,
so včasih celo preslišani.«
Katere odločitve v mestnem
svetu so vas navdušile oziroma razočarale?
»Z marsikatero zadevo, ki jo
izvaja opozicija, se ne stri
njam in glasujem proti, če je
predlog dober, pa sem seveda
za. Razočaran pa sem, če se
glasuje proti predlogom, ki so
dobri za Kranj in prebivalce.«
Kaj bi bil ob koncu mandata
za vas največji uspeh?
»Uspeh bi bil, da bi dokončali
projekt Gorki v tem mandatu
in bi s tem Bitnje, Šutna in
Žabnica dobili kanalizacijo,
dobili pa bi tudi čistilno napra
vo. Škoda le, da v projekt ni
vključeno tudi Stražišče, kjer
je locirano precej podjetij v
bivši Opekarni in Puškarni.«

kranjski glas
Kranjski glas je priloga Gorenjskega glasa
Izdajatelj
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

članiobčinskeupravesopredlaganesklepemajskesejepredstavilitudinanovinarskikonferenci./ Foto: Gorazd Kavčič

Proti drogam tudi s programom
Lokalne akcijske skupine
Svet mestne občine Kranj
se je na majski seji med
drugim seznanil tudi s po
ročilom o delu Lokalne ak
cijske skupine za prepreče
vanje zlorabe drog za leto
2011. Podžupanja Nada
Mihajlović pravi: »Lokalna
akcijska skupina je bila v
Kranju ustanovljena že leta
1999. V njej se povezujejo
strokovnjaki služb, ki se
profesionalno ukvarjajo z

aktivnostmi za preprečeva
nje zlorabe drog. V poroči
lu je med drugim navede
no, da smo se v preteklem
letu vključili v republiško
akcijo Nariši nov dan ozi
roma neodvisen.si. Projekt
je bil namenjen osnovno
šolcem, in sicer ločeno po
triadah. Moram reči, da je
bil to uspešen projekt ozi
roma dogodek, ki je priva
bil v preventivno spoznava

nje, kaj so droge, 4666
osnovnošolcev. Ob koncu
dogodka, ki se je odvijal
dva dni v športni dvorani
na Planini, so organizatorji
tudi starše povabili na po
govor o teh problemih in
dilemah z našimi ugledni
mi gosti, strokovnjaki, ki
se ukvarjajo s težavami
mladih, med drugim tudi z
zasvojenostjo z drogami in
alkoholom.

Skozi celo leto potekajo tudi
druge aktivnosti glede na
posamezne nosilce, vendar
se vedno znova, ko pregle
dujemo te podatke, sprašu
jemo, ali v boju proti dro
gam naredimo dovolj. Doga
janje v našem okolju je ži
vahno, se spreminja in pre
ventive pred zlorabo drog ni
nikoli dovolj.«
Na seji mestnega sveta je
bilo še opozorjeno, da je po
treben razmislek o prestavi
tvi metadonske ambulante z
Zlatega polja na drugo loka
cijo in uvedbi prepovedi po
pivanja na javnih mestih na
območju kranjske občine.
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Program GORKI poteka po načrtih
Svetnice in svetniki so se na
majski seji Sveta Mestne ob
čine Kranj seznanili tudi z
novelacijo zagonskega ela
borata programa GORKI.
Podžupan Bojan Homan o
programu: »Popravljena je
velikost čistilne naprave iz
predhodnih 120 populacij
skih enot na 95. Definirani
so natančni roki, koliko dni
bo trajalo katero gradbišče,
kaj in koliko morajo izvajal
ci dnevno izkopati, da bodo

investicije zaključene v
roku, ki je za celoten projekt
do konca leta 2015. Ravno te
dni je bila oddana komple
tna vloga Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje in odgo
vor oziroma izdajo odločbe
pričakujemo v mesecu ali
dveh. Gradbena dovoljenja
za posamezne odseke grad
nje kanalizacije počasi pri
hajajo v hišo, za čistilno na
pravo pa računamo, da
bomo delati začeli prihodnjo

pomlad. Zadeva je obsežna,
zagonski elaborat pa pred
stavlja začrtano pot izvedbe
za našo projektno pisarno.
Pomagal bo prepoznati kri
tične trenutke, ko se je treba
pogovoriti z izvajalcem, da
bo program zaključen v pra
vem roku, da bomo upravi
čili evropska sredstva sofi
nanciranja in pridobili po
membno komunalno infra
strukturo za prihodnost
kranjske občine.«

Za projekt GORKI (II.
faza) ima Mestna občina
Kranj pridobljena nasled
nja gradbena dovoljenja za
fekalno kanalizacijo, in si
cer za projekte: Kokrški
log, Partizanska cesta, Zla
to polje  sever, Skalica,
Ulica Tatjane Odrove, Bit
njeŠutnaŽabnica (pri
marni kanal), Huje in Ko
krški breg.
Prav tako poteka pridobiva
nje gradbenega dovoljenja
za sekundarno kanalizacijo
BitnjeŠutnaŽabnica in
kanalizacijo na Kokrici.
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Energija prihodnosti
je v obnovljivih virih
Mestna občina Kranj načrtuje in že začenja izvajati več projektov, katerih cilj je, da prispevajo k
racionalnejši rabi energije in omogočajo soproizvodnjo toplotne in električne energije. Pri tem je
pomembno, da posodobitve prinašajo manjši izpust toplogrednih plinov.
»V Mestni občini Kranj se
zavedamo ciljev, ki si jih je
leta 2008 zadala Evropska
unija uresničiti do 2020.
Emisije toplogrednih plinov
naj bi se zmanjšale za 20 odstotkov, energetska učinkovitost naj bi se zvišala za 20
odstotkov in povečal delež
obnovljivih energetskih virov
s takratnih 8,5 na 20 odstotkov. K tem ciljem smo v
kranjski občini aktivno pristopili z vrsto projektov in
spodbud,« je v uvodnem nagovoru na aprilskem posvetu
Učinkovito z energijo povedal župan Mohor Bogataj.
Več okoliščin je v kranjski občini spodbudilo iskanje in
oblikovanje rešitev za bolj
učinkovito oziroma trajnostno naravnano rabo energije v
javnih objektih. »Če navedem
poglavitne, so to omejena
proračunska sredstva za izvedbo investicij v obnovo
ogrevalnih in elektro naprav,
prenos tveganja za uspešnost
izvedbe investicije z javnega
sektorja na zasebni sektor,
znižanje stroškov električne
in toplotne energije pri zagotavljanju dobrega počutja
uporabnikov in prehod s pavšalnega plačevanja dobavljene toplotne energije na plačevanje po dejanski porabi,«
glavne razloge navede župan.
Med objekti, ki so bili leta
2002 v kranjski občini izbrani za energetsko prenovo, so
devet šolskih stavb, letno kopališče, olimpijski bazen,
športna dvorana na Planini,
mestni stadion in upravna
stavba občine. Ukrepi so
vključevali vgradnjo novih
razdelilnikov, hidravlično
uravnoteženje ogrevalnih naprav, izolacijo cevi in razdelilnikov, vgradnjo regulacij,
zamenjavo kotlov in v športni dvorani zamenjavo reflektorjev.
V nadaljevanju je bila v letu
2007 izvedena dodatna energetska prenova pokritega
olimpijskega bazena. Ta je
prinesla znatne prihranke pri
stroških priprave bazenske
vode, in sicer okoli sto tisoč
evrov letno, kar pomeni, da se
bo 780 tisoč evrov vredna investicija povrnila v sedmih do

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Gorazd Kavčič
osmih letih. Seveda je tu še
zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida v povezavi s prihrankom energije.
»Tako letos načrtujemo tudi
energetsko prenovo občinske stavbe. Uredili bomo
novo plinsko kotlovnico s soproizvodnjo toplotne energije, zamenjali hladilne naprave po posameznih prostorih
s centralnim hladilnim sistemom, prenovili instalacije v
celotni občinski stavbi, prenovili prezračevanje sejnih
dvoran, uvedli centralni nadzorni sistem, uredili senčenje oken in na strehi objekta
zgradili sončno elektrarno.
Sistem bo začel delovati
predvidoma letošnjo jesen,«
predstavi župan posodobitve
v občinski stavbi.
Energetska prenova občinske stavbe bo prinesla najmanj za deset odstotkov nižjo porabo toplotne energije,
boljše delovne razmere, še
zlasti poleti in v prehodnem
obdobju, ko je treba zagotavljati bodisi hlajenje bodisi
gretje. Pričakovana je tudi
večja varnost pri dobavi toplotne energije. Tveganje pri
oskrbi in vzdrževanju siste-

Anketa o mestnem potniškem prometu
Na Mestni občini Kranj je v pripravi strategija mestnega po
tniškega prometa. Da bi čim bolj prepoznali resnične potre
be občank in občanov, so pripravili anketo o uporabi mes
tnih avtobusov, primernosti prog, primernosti cene avtobu
sne vozovnice in druga vprašanja, ki so povezana z mes
tnim potniškim prometom. Vabijo vas, da obiščete spletno
stran Mestne občine Kranj www.kranj.si, kliknete baner Anketa o mestnem potniškem prometu (na desnem robu prve
strani) in odgovorite na vprašanja. Anketa je anonimna, v
občinski upravi pa bodo veseli prav vsakega odgovora.

ma prevzame investitor, ki je
hkrati koncesionar. Koncesijska pogodba je podpisana
za 15 let, vrednost investicije
pa je ocenjena na 1,5 milijona evrov.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
šteje program energetske
prenove javnih objektov, ki
se ga je lotila Mestna občina
Kranj, za zgleden primer dobre prakse. Župan Mohor
Bogataj še dodaja: »Kot primer dobre prakse naj izpostavim projekt obnove kotlovnice Planina, kjer se je
javno-zasebno partnerstvo
(stanovalci soseske Planina,
civilna iniciativa in Domplan) letos zaključilo z začetkom delovanja prenovljene
kotlovnice. Soproizvodnja
električne energije v kotlovnici na Planini bo zmanjšala
emisije ogljikovega dioksida
kar za dvanajst tisoč ton letno v primerjavi s klasično
proizvodnjo v termoelektrarni. Stanovalci pa bodo vse do
leta 2021 skupaj prejeli kar 11
nadomestil v obliki znižanih
stroškov za ogrevanje.«
Ukrepi za učinkovito rabo
energije so predvideni tudi

na drugih področjih. V sklopu projekta Obnovljivi viri
energije v alpskem prostoru
bo Pokriti olimpijski bazen v
Kranju (sofinanciranje iz švicarskega mehanizma) dobil
nov ogrevalni sistem s toplotnimi črpalkami in sončnimi
kolektorji. Občina je marca
objavila javni razpis za energetsko učinkovito prenovo
javne razsvetljave in upa, da
bo od države pridobila sredstva sofinanciranja. Za gospodarstvo je zanimiv javni
razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso za obdobje 2011 do
2015. Tu je še projekt Quest,
katerega cilj je izboljšanje
učinkovitosti javnega prevoza. Na osnovi tega projekta
bodo za vsako mesto, ki sodeluje v projektu, predlagani
ukrepi za izboljšanje.
Mestna občina Kranj veliko
pozornosti namenja tudi rešitvam, ki bi zmanjšale izgubo vode v omrežju. Skupaj s
Komunalo Kranj občina začenja optimizacijo vodovodnega sistema. »Vzpostavljen bo nadzorni center za
daljinski pregled nad celotnim vodovodnim omrežjem, ki bo opozarjal na napake na posameznih odsekih
vodovodnega omrežja. Cilj
je, da se v petih letih izgube
vode na omrežju zmanjšajo
za deset odstotkov. Ocenjena
vrednost projekta je tri milijone evrov, izveden pa bo v
javno-zasebnem partnerstvu,« pojasnjuje župan.
Pričakovani pozitivni učinki
so v zmanjšanju izgub vode,
manjši porabi energije,
zanesljivejši preskrbi z vodo,
pričakovan je boljši nadzor
nad stanjem vodovodnega
omrežja in boljše načrtovanje investicij.
»Na Gorenjskem in v Kranju
se torej zelo zavedamo, da je
prihodnost razvoja energetike
v obnovljivih virih energije,
njeni smotrni porabi, uvajanju novih tehnologij – skratka, z rabo energije se moramo
nenehno ukvarjati in slediti
razvoju. Če pri tem veljamo
za primer dobre prakse, smo
lahko samo veseli,« zaključuje
župan Mohor Bogataj.

Gradnja ceste Njivica-občinska meja
skoraj končana
Kot je bilo načrtovano, se dela na novi cesti od vasi Njivica
do meje s sosednjo občino Radovljica bližajo koncu. Projekt
je obsegal prestavitev obstoječe ceste na novo traso, izdela
vo podpornih in opornih zidov, ureditev odvodnjavanja in
asfaltiranje. Grobi asfalt je že položen v dolžini 780 metrov,
cestišče pa je široko od 5,5 m do sedem metrov. Trenutno
izvajalec ureja brežine in dokončuje ureditev odvodnjavanja
s kamnitimi jarki in propusti. Vrednost investicije je skoraj
osemsto tisoč evrov, izvedba pa je trajala približno leto dni.

Obnova ulic starega
Kranja se nadaljuje
V okviru druge faze obnove ulic v starem
mestnem jedru Kranja trenutno potekajo
arheološka izkopavanja pod šotorom na Glavnem
trgu nasproti cerkve.
Na Trubarjevem trgu so zaključena vsa dela, tudi zasaditev dreves. Manjka samo
še postavitev urbane opreme. Pred Prešernovim gledališčem so dela zaključena,
treba je še namestiti urbano
opremo. Na Vodopivčevi ulici so položene vse instalacije. Na zgornjem delu je izvajalec začel polagati zaključni
sloj oziroma granitne kocke.
Na Cankarjevi ulici na delu
med Trubarjevim trgom in
Tavčarjevo ulico so dela zaključena. Prav tako je v celoti (vključno s finalnim tlakom) zaključena tudi prva
faza, ki obsega del Cankarjeve ulice od križišča s Tavčarjevo ulico do Plečnikovega
stopnišča. Med objektoma
Cankarjeva 7 in Cankarjeva
11 so že položene vse instalacije in drenažni asfalt. Med
objektoma Cankarjeva 10 in
Cankarjeva 8 so končani
meteorna in fekalna kanalizacija, plinska in vodovodna
napeljava. Trenutno izvajalec polaga plitve instalacije

(elektro, telekomunikacijsko
in optično omrežje). Med
objektoma Cankarjeva 6 in
Cankarjeva 8 izvajalec polaga meteorno in fekalno kanalizacijo.
Na Glavnem trgu so dela, ki
jih je izvajalec delal pod šotorom nasproti cerkve, končana. Končana so tudi dela
na delu Glavnega trga od
Jenkove 1 do Glavnega trga
23 in na delu Glavnega trga
pred hišami s številkama 21
in 22. Na Glavnem trgu
pred objektom Glavni trg 19
je treba še položiti mačje
glave ob objektu. Med hišnima številkama Glavni trg 13
in Glavni trg 15 izvajalec polaga meteorno in fekalno
kanalizacijo.
Vrednost projekta znaša 4,8
milijona evrov za gradbena
dela ter 1,2 milijona evrov za
arheologijo. Operacijo delno
sofinancira EU, in sicer v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov. Zaključek obnove je načrtovan za konec
julija 2013.

Občinski prostorski
načrt v zaključni fazi
Mestna občina Kranj pripravlja urbanistično
strategijo razvoja v občinskem prostorskem
načrtu (OPN). Dokument je v zaključni fazi in
pričakujejo sprejetje konec leta 2012 oziroma v
prvi polovici leta 2013.
S sprejetjem navedenega
dokumenta bodo postavljeni temelj in usmeritve srednjeročnega razvoja kranjske občine in samega mesta
Kranj.
V dokumentu je začrtana
nova prometna ureditev z
umestitvijo severne in zahodne obvoznice v prostor,
prav tako se umešča v prostor nova trasa hite železnice, vključno z novo železniško in avtobusno postajo na
območje Zlatega polja.
Predvidena je nova cestna
povezava med Škofjo Loko
in Kranjem z navezavo na
avtocesto. Poleg navedenih
prometnih ureditev so v dokumentu OPN predstavljena nova stavbna zemljišča,
opredeljena po namenski
rabi, na katerih bo mogoče
graditi. S tem se odpira priložnost za nove investicije,
tako v gradbene infrastrukturne objekte kot v gradnjo
poslovnih in stanovanjskih
objektov. Gradnja in vlaganja v odprtje novih objektov
bodo posledično vplivali na
zagon gospodarstva in prispevali k pozitivnemu ra-

zvoju občine. Posebna pozornost je namenjena degradiranim območjem, ki
jih je na območju kranjske
občine kar precej, predvsem
zaradi zatona določenih gospodarskih panog.
Postopki pri pripravi OPN-ja
so v zaključni fazi, treba je
pridobiti pozitivno mnenje
za okoljsko poročilo, katerega ključni del so predhodne
arheološke raziskave, ki se
izvajajo na območjih, kjer
gre za spremembo namembnosti zemljišč. Arheološke raziskave bodo zaključene predvidoma do konca
maja 2012, tako da soglasje
k okoljskemu poročilu pričakujemo do konca junija
2012. Potem sledi še zadnja
faza izdelave OPN-ja, in sicer pridobitev pozitivnih
mnenj nosilcev urejanja
prostora, ki morajo biti
usklajena med posameznimi soglasjedajalci. Za izvedbo tega dela - po optimistični varianti - na občini predvidevajo šest mesecev, tako
da bi dokument dali v sprejemanje mestnemu svetu
konec leta 2012.
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Aktualno
Brezplačno
reševanje sporov
V Mediacijskem središču Kranj je bilo v letu 2012
že več kot šestdeset mediacijskih srečanj.
Mestna občina Kranj že drugo
leto zapored pomaga svojim
občanom in prebivalcem vse
Gorenjske pri reševanju konfliktov in sporov na različnih
področjih, saj sofinancira izvajanje mediacije. Osebe, ki
imajo nerešen spor s svojim
sosedom, na delovnem mestu, pri izvedbi obrtniških del,
v primeru dedovanja, ko pride
do razpada družine, med gospodarskimi subjekti, se lahko
obrnejo na Mediacijsko središče Kranj, kjer jim bodo izkušeni mediatorji brezplačno
pomagali pri rešitvi njihovih
problemov.
»V letu 2012 smo v središču
izvedli več kot šestdeset mediacijskih srečanj, od katerih se jih
je več kot devetdeset odstotkov
končalo s podpisom mediacijskega sporazuma. Kjer gre za
premoženjskopravna vprašanja, so stranke sporazum overile pri notarju in tako pridobile
izvršljiv pravni naslov,« pravi
mediatorka Tanja Metelko in
pojasnjuje, da je mediacija postopek, v katerem se osebe, ki

so v sporu, ob pomoči tretje
osebe (mediatorja) pogovorijo
ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja,
ideje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev, ki bo
ustrezala stranem v sporu.
V mediaciji prevzameta sprti
strani sami odgovornost za rešitev nastalega konflikta. Mediacija ima zato moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi
odnos zaupanja in spoštovanja ali pa pomaga, da se odnos
zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim
manjše. Mediacija je tudi cenovno ugodna rešitev (trenutno je popolnoma brezplačna).
Za vse informacije o Mediacijskem središču Kranj in izvajanju mediacije ter za začetek
mediacijskega postopka se
lahko obrnete na kontakte pri
Mestni občini Kranj ali izvajalcu Inštitutu za mediacijo Concordia: 04/2373 121, 068/13 10
15, e-naslovi: mediacija@
kranj.si, mediacija.kranj@
concordia.si.

Odgovori na vprašanja in pobude
Vilma Stanovnik
(Iz gradiva za majsko sejo
občinskega sveta)
Vprašanje svetnika Mateja
Gala Pintarja: Povedal je, da
prebivalce starega Kranja zanima, kdaj je Trubarjev trg
postal parkirišče in ali za to
parkiranje velja kakšen odlok. Vprašal je tudi, kako se
zadeve s parkiranjem rešujejo na Gasilskem trgu.
Odgovor: Na Trubarjevem
trgu so bila označena parkirna mesta že mnogo let
pred njegovo obnovo. Z
označitvijo parkirnih mest,
ki je bila izvedena letos
aprila, smo tako le vzpostavili prvotno stanje na področju parkiranja v starem
mestnem jedru. Parkiranje
na Gasilskem trgu se ureja
v skladu z Odlokom o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Mestni občini
Kranj.
Pobuda svetnice Saše Kristan: Prebivalci Planine so
jo spodbudili, da predlaga,
naj na Ulici Rudija Papeža
na Planini 2 odstranijo ovi-

ro, ki je zlasti moteča za intervencijska vozila in reševalce.
Odgovor: Konec aprila je bil
opravljen ogled intervencijskih poti, na katerem so bili
prisotni tudi predstavniki
UGGJS, MIK ter gasilcev.
Ogledali so si tudi situacijo
na Ulici Rudija Papeža in
ugotovili, da je dostop intervencijskih vozil do objekta
omogočen iz strani Ceste
talcev (mimo pošte). Fizičnih preprek zato na tej lokaciji ne bodo odstranili, vendar pa v prihodnje obstoječo
fizično oviro nameravajo
zamenjati za ustreznejšo, ki
bo omogočala lažji dostop
gasilcem tudi iz strani Ulice
Angelce Hlebce.
Pobuda svetnice Irene Ahčin: Želela je, da se prouči
možnost postavitve ogledala
na Kokrici za varen izvoz iz
ulice. Na strani šole je namreč izvoz iz novega naselja
stanovanjskih dvojčkov, naprej proti avtopralnici pa je
krožni izvoz, kjer sta na obe
strani mrtva kota.
Odgovor: Ker gre na dostop
na občinsko cesto z zaseb-

nih zemljišč, ogledala ne
bodo namestili. Lahko pa ga
postavi zasebnik na svoje
stroške, pri čemer so mu
pripravljeni svetovati.
Vprašanje svetnika Staneta
Boštjančiča: Vprašal je, kdo
plačuje elektriko za osvetljevanje cerkva.
Odgovor: Osvetljevanje
cerkva je v pristojnosti cerkva. Cerkvi v mestnem jedru (cerkev sv. Kancijana,
roženvenska cerkev), ki
spadata med kulturnozgodovinske objekte, pa sta
osvetljeni v sklopu javne
razsvetljave. V ta sklop spada tudi osvetlitev zunanjosti Prešernovega gledališča, gradu Khislstein,
obrambnih stolpov in še
nekaterih drugih objektov.
Vprašanje svetnice Vlaste
Sagadin: Zanimalo jo je, kaj
je s hišniškimi stanovanji po
osnovnih šolah, vrtcih in
javnih ustanovah, ki so v občinski lasti.
Odgovor: Zadnje hišniško
stanovanje v osnovni šoli je
bilo izpraznjeno v lanskem
letu, in sicer v Osnovni šoli

Matije Čopa Kranj, ki se je
preuredilo v računalniško
učilnico z namenom, da so
lahko v šoli odprli dodaten
prostor vrtca za prvo starostno obdobje. Druga hišniška stanovanja pa so bila že
v preteklosti preurejena za
potrebe šolskih prostorov.
Zadnje hišniško stanovanje v vrtcih je bilo izpraznjeno v letošnjem letu, in
sicer v enoti Mojca, in bo
namenjeno upravi Kranjskih vrtcev.
Pobuda svetnika Alojzija Ješeta: Izpostavil je križišče na
cesti Labore-Jeprca–Breg–
Žabnica, ki bi ga nujno morali preurediti v krožišče.
Odgovor: Že februarja 2009
so iz občine poslali dopis na
Ministrstvo za promet ter
med drugim izpostavili problem nevarnega križišča in
lokalne ceste Breg–Žabnica.
Hkrati so tudi predlagali rekonstrukcijo križišča. Na
dopis niso dobili odgovora,
sedaj pa so znova urgirali na
Direkcijo RS za ceste ter posredovali dopis za ureditev
križišča omenjenih cest in
umestitev krožišča.

Knjižnica v mednarodnem projektu obuja
spomine na industrializacijo Kranja
Mestna knjižnica Kranj s partnerji iz Španije, Italije, Velike Britanije, Norveške in Poljske sodeluje pri
evropskem projektu SEM@S (Sharing European Memories At School). Projekt želi raziskati načine
vpeljevanja spomina v učenje zgodovine, kar naj bi pripomoglo k razumevanju zgodovinskih procesov
in spodbudilo kritično razmišljanje v zvezi z zgodovinskimi dogodki.

V vsaki od sodelujočih držav
obravnavajo temo, ki je v njihovem okolju pomembna
tako lokalno kot tudi globalno. Ker imamo v Mestni
knjižnici Kranj obsežno domoznansko zbirko, smo se
odločili, da bomo obravnavali industrializacijo Kranja in
pri tem gradivo izkoristili kot
teoretično podlago za raziskovanje teme, ki doslej ni
bila obravnavana v učnem

načrtu. Veliko podatkov in
slikovnega gradiva so dijaki
dobili tudi na spletni strani
Kamra, ki jo z vsebinami, pomembnimi za slovensko kulturno dediščino, polnijo
osrednje območne knjižnice,
muzeji, arhivi ¼
Pri izvedbi v razredu delamo
z dijaki drugega letnika Gimnazije Kranj in profesorico
zgodovine Patricijo Veldin:
»Dijaki pri projektu sodelujejo prostovoljno. Presenetilo
jih je, kako malo so vedeli o

Razstava, ki so jo pripravili dijaki Gimnazije Kranj v Mestni
knjižnici Kranj.

pomembnosti mesta, v katerem živijo. Poleg zgodb o preteklosti smo jim prek projekta omogočili tudi izobraževanje s področja režije, snemanja in montaže filma. To pa je
le še dodaten plus.«
Zgodovinsko ozadje so nam
pomagali sestaviti v Gorenjskem muzeju, kjer so nam
pripravili predstavitev in izdelke, ki so jih v obdobju med
obema vojnama izdelovali v
takratnih tovarnah. Kot pozitivna izkušnja se je izkazalo
tudi sodelovanje z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enoto za Gorenjsko. Strokovnjakinja za arhivsko gradivo je
predstavila dokumente, načrte, razglednice, delavske knjižice, ki so bile reprezentativne za obdobje industrializacije. Po svoji presoji so dijaki iz
prikazanega izbrali gradivo,
ki ga bodo vključili v zaključni kreativen izdelek.
Glavni del metodologije sestavljajo intervjuji z ljudmi,

ki se še spominjajo obdobja
velikih kranjskih tovarn. Dijaki so intervjuje posneli in
jih s pomočjo mentorja iz
OpenLaba (interdisciplinarno mladinsko tehnološko
središče za Gorenjsko)
zmontirali v kratek dokumentarni film, ki si ga boste
lahko ogledali na zaključni
prireditvi v Mestni knjižnici
Kranj konec septembra.
V projektu sodelujejo šole iz
drugih partnerskih držav.
Teme, ki jih prek spominov
sestavljajo, so različne. Povezali jih bomo s kratkimi
angleškimi povzetki in s prikazom končnih izdelkov, ki
jih bodo dijaki naredili v
okviru projekta.

Dijaki med snemanjem intervjuja
Projekt se bo zaključil konec
leta 2012. Rezultat pa bo izdelana metodologija, ki bo
prosto dostopna za izvajanje
pri pouku, kot izbirna vsebina ¼
Projekti postajajo pomemben del kulturnih ustanov.
V Mestni knjižnici Kranj
smo v preteklih letih sodelovali v evropskem projektu,
ki se je ukvarjal z vseživ-

Vabimo vas, da si več preberete na spletni strani projekta
SEM@S in Mestne knjižnice Kranj ter sledite razvoju
dogodkov:
http://www.memoriesatschool.eu/lang/sk
http://www.kr.sik.si/aktualno/projekti/semas/

ljenjskim učenjem za starejše (LL4S). Iz tega projekta
smo razvili redno prakso
bralnih krožkov za starejše
in okrepili sodelovanje z domovi za ostarele. Izkazalo se
je, da ideje različnih ljudi z
različnimi izkušnjami lahko
oplemenitijo dejavnosti
ustanov. Želimo si, da bi
bilo tako tudi v primeru projekta SEM@S.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Nina Svetelj
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Most prijateljstva med državama
V prostorih nekdanje študijske knjižnice so odprli častni konzulat Črne gore. To je že tretji konzulat v Kranju.
Danica Zavrl Žlebir

Vojašnica Kranj odprla vrata
V soboto je Slovenska vojska odprla vrata vojašnic in tako
zaznamovala dan Slovenske vojske, ki ga sicer praznuje 15.
maja. Tako kot po številnih slovenskih vojašnicah so tudi v
kranjski vojašnici potekale predstavitve, skozi katere so obiskovalcem prikazali delo in opremo vojakov. Uvodoma je vse
pozdravil poveljnik Vojašnice Kranj polkovnik Vilibald Polšak,
nato pa so sledili vodeni ogledi vojašnice: namestitvenih prostorov, spominske sobe, muzeja, kapelice, ambulante itd..
Prikazane so bile dinamične aktivnosti vojaških enot, tudi
sami obiskovalci pa so lahko skozi preizkuse, vožnje in razne
delavnice spoznavali različno vojaško opremo, oborožitev in
vozila. Zanimiv program Slovenske vojske so dopolnili tudi
policisti, gasilci, gorski reševalci, skavti, taborniki in pripadniki civilne zaščite. Organizirane so bile tudi športne igre,
na primer dobrodelno kolesarjenje na kolesih za spining. Pri
tem so pomagali vrhunski športniki Andrej Jerman, Brigita
Langerholc, Rožle Prezelj in Rajko Novak, ki so kolesarili
skupaj z obiskovalci. Ti so bili s celotnim Dnevom odprtih
vrat zadovoljni, saj so tako dobili priložnost pobliže spoznati
način življenja naših vojakinj in vojakov. S. L.

Nebojša Kaludjerović, Mohor Bogataj in častni konzul Vojislav Kovač ob odprtju častnega
konzulata Črne gore v Kranju. / Foto: Uroš Rosič
Črne gore na ministrstvu za
zunanje zadeve in evropske
integracije, je dejal, da čas
tni konzulat pomeni nov
most prijateljstva med naro
doma in državama. »Slove
nija je ves čas podpirala pot
Črne gore k neodvisnosti, in
ko je naša država pred šesti
mi leti obnovila svojo neod
visnost, je bila Slovenija

prva, ki je v Črni gori odprla
veleposlaništvo,« je poudaril
Kaludjerović. Častni konzul
Vojislav Kovač, ki v Sloveniji
že poldrugo desetletje dela
za promocijo Črne gore, pa
je dejal, da bo to poslej pote
kalo v okviru konzulata.
Uspešen začetek je častne
mu konzulatu zaželel tudi
Tomaž Kunstelj z ministr

stva za zunanje zadeve, ki je
menil, da sta Slovenija in
Črna gora že sedaj dobri
partnerici, s častnim konzu
latom v Kranju se obeta še
boljše sodelovanje. Dodal je
še, da ima Slovenija odslej v
Črni gori dva veleposlanika,
eden od njiju bo v prijatelj
ski državi predstavljal Evrop
sko unijo.

Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji je 45 veleposlani
štev tujih držav, šest gene
ralnih konzulatov, od 34
konzulatov s častnim kon
zulom so trije tudi v Kranju:
makedonski, ukrajinski in
od prejšnjega tedna tudi čr
nogorski. Častni konzul na
novo odprtega črnogorskega
je Vojislav Kovač, poslovnež,
ki že dve desetletji dela v
Sloveniji.
Ob odprtju tretjega častnega
konzulata v Kranju je kranj
ski župan Mohor Bogataj
poudaril dobre odnose med
Slovenijo in Črno goro, pa
tudi med pobratenima me
stoma Kranj in Herceg Novi,
v Kranju živi tudi večje števi
lo ljudi črnogorske narodno
sti, veliko jih je vključenih v
črnogorsko društvo, ki v Slo
veniji ohranja izročilo svoje
države. Častni konzulat pa
bo po Bogatajevih besedah
prispeval k še boljšim odno
som in okrepil kulturne, go
spodarske in druge vezi
med državama. Nebojša Kaludjerović, državni sekretar

Kranj

Nad sodobno vojaško tehnologijo so bili navdušeni zlasti otroci.

ZNANJE RAČuNALNIšTVA – NEPRECENLJIVO
S stalnim učenjem skrbimo za svojo osebno izpolnitev. Spretnosti in
kompetence pa moramo razvijati
tudi zato, da se lahko dejavno
vključimo v družbo in da smo lahko
uspešni pri svojem delu, ki se nenehno spreminja.
”Obiskovala sem računalniški
tečaj v BC Naklo, s katerim
sem bila nadvse zadovoljna.
Naučili smo se izmenjavati elektronsko pošto, brskati po internetu in tudi prenašati določene teme z interneta v naše
datoteke. Ogromno znanja
smo si pridobili.” Brigita Šter
Računalniška oz. digitalna pismenost je ena ključnih kompetenc, ki
naj bi jo razvili, če želimo igrati vlogo
aktivnega državljana in ostati konkurenčni na trgu dela. Računalništva
se danes ne uči več le mladina in
delovno aktivno prebivalstvo. Vse
več interesa zanj izražajo tudi ljudje
v tretjem življenjskem obdobju, saj
jim računalniško znanje odpira
okno v svet številnih informacij in
novih načinov komunikacije.
V Biotehniškem centru Naklo smo
do uspešnega zaključka pripeljali
še eno skupino udeležencev javno
veljavnega programa Računalniška
pismenost za odrasle. Program je
brezplačen, saj spada pod okrilje
projekta Dvig ravni pismenosti, ki ga
sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

ter Evropski socialni sklad.
Dvanajst udeležencev se je od sredine februarja do sredine maja spoznavalo z računalnikom in računalniško opremo, izdelovali in oblikovali
so različna besedila, spoznavali
osnove interneta in iskanja podatkov na spletu ter se naučili uporabljati elektronsko pošto. Dokazali
so, da izobraževanje in učenje že
dolgo ni več namenjeno samo mladim, saj je bila večina udeležencev
stara nad petdeset let in že upokojena. Z obiskom 60-urnega programa so si pridobili znanje in spretnosti, ki jim bodo prišle prav pri delu in
v vsakdanjem življenju, program pa
jih je tudi spodbudil, da bodo računalniško znanje v prihodnosti še
»S tečajem smo bili zadovoljni.
Naučili smo se ogromno, tako
da lahko sedaj samostojno
uporabljamo računalniške programe in komuniciramo po elektronski pošti. Predavateljica je
imela z nami veliko potrpljenja
in nam snov razlagala na preprost način. Obenem pa smo
se tudi spoznali med seboj.«
Verena Pušavec
nadgrajevali. S tem pa je bil uresničen tudi glavni namen programa.
Udeleženci so program zaključili z
izpitom, ki so ga vsi zelo uspešno
opravili, ob koncu pa so izrazili
tudi zadovoljstvo z organizacijo in
izvedbo programa.

Enak program bomo izpeljali
tudi v letu 2013 z začetkom v
mesecu februarju. Ker je število mest omejeno, vabimo
vse zainteresirane kandidate, da se v program vpišejo
že sedaj in si tako zagotovijo
prosto mesto.

»Letošnjo pomlad sva imela
srečo, da sva se lahko udeležila
tečaja računalniškega opismenjevanja v BC Naklo. Organizacija je bila res dobra, predavateljica pa odlična in vsakomur
posebej pripravljena pomagati.
Skupina 12 učencev, med katerimi smo prevladovali upokojenci, je bila prav prijetna.« Nataša
in Dušan Golob

Poleg računalniškega znanja v Biotehniškem centru Naklo ponujamo
še številne druge tečaje, predavanja, delavnice pa tudi strokovne
seminarje. V poznem pomladanskem času organiziramo tečaj izdelovanja sladoleda, s katerim se
bomo hladili v vročih poletnih
dneh. Organizirali bomo še eno
ponovitev osnovnega usposabljanja iz fitomedicine za vse, ki želijo
pridobiti izkaznico za nakup fitofarmacevtskih sredstev ter usposabljanje iz varnega dela s traktorjem. Tečaje bomo zopet nadaljevali jeseni, ko se bo zvrstila paleta
živilskih, slaščičarskih in kuharskih
tečajev, tečajev aranžiranja, predavanj oz. delavnic s področja zdravega načina življenja in še marsikaj. Vabimo vas, da obiščete našo
spletno stran www.bc-naklo.si in
se o naši ponudbi prepričate sami.

AKTIVNE
POČITNICE
V BC NAKLO

V Biotehniškem centru Naklo tudi letos pripravljamo pester počitniški program za
osnovnošolce od 6. do 12. leta. Po zaključku
šolskega leta bomo v štirih zaporednih tednih
v dopoldanskem času izvajali delavnico Konj,
moj prijatelj in plesno gibalne delavnice,
v popoldanskem času pa bodo otroci lahko
nadaljevali aktivnosti v likovni ali slaščičarski delavnici.
Kot novost letos dodajamo še poletne jezikovne urice, kjer se bodo otroci od 8. do
12. leta lahko dvakrat tedensko učili španščine ali italijanščine.
Za otroke bomo pripravili tudi kosilo med delavnicami in na ta način poskrbeli za njihovo
celodnevno varstvo.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 04/277 21 20
oz. 041/499 934, e-naslov: tecaji@bc-naklo.
si. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest.

BIOTEHNIšKI CENTER NAKLO – MEDPODJETNIšKI IZOBRAŽEVALNI CENTER,
Strahinj 99, 4202 Naklo, IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, tel. 04/277 21 20, 041/499 934,
e-naslov: tecaji@bc-naklo.si
www.bc-naklo.si
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Šmartinski dom
Pismo Emilu Trontlju, novemu načelniku Upravne enote
Kranj v zadevi Šmartinski
dom.
Pri menjavi vodstev ljudje
pravijo, da nova metla dobro
pometa, pri čemer iz omar
padajo okostnjaki prejšnjega
vodstva. Denacionalizacija
Šmartinskega doma v Stražišču je okostnjak prejšnjega
vodstva, za katerega Vi niste
mogli vedeti.
Na kratko, v letu 1905 je parceli št. 287/1 in 288/1, k. o.,
Stražišče kupil tedanji župnik Alojzij Šarec. Krajani so
na teh parcelah zgradili svoj
Dom. Leta 1942 je lastninska
pravica obeh parcel prešla na
Kärtner Volksbund, leta 1947
na Splošno ljudsko premoženje. Obe parceli sta bili v letu
1949 z odločbo Okrajnega
ljudskega odbora v Kranju št.
80/49 »odvzeti« Fari Stražišče, čeprav ta nikoli ni bila
lastnica teh dveh parcel. Znano je dejstvo, da se lastništvo
nepremičnine ugotavlja in
zagotavlja samo in zgolj z
vpisom v zemljiško knjigo. V
letu 1979 je Dom prešel v last
Krajevne skupnosti Stražišče.
Z delno odločbo RS UE Kranj
št. 351-663/94-04/MJ z dne
4. 6. 1996 je Dom na osnovi
pravno neveljavne odločbe iz
leta 1949 prešel v last Župnijskega urada Kranj-Šmartin.
Tedanje vodstvo KS Stražišče

Gorazd Zupančič,
predsednik državljanske
pobude

Stražišče

Jutri vabijo na košarkarski ŽIV ŽAV
Ob koncu tekmovalne sezone oziroma šolskega leta Košarkarski klub Stražišče jutri, v soboto, organizira tradicionalno prireditev, košarkarski ŽIV ŽAV. Potekala bo na zunanjem igrišču
Osnovne šole Stražišče, začel pa se bo ob 10. uri. Tako kot
vsako leto se bodo na dveh igriščih predstavili igralci in igralke
kluba, od najmlajših do kadetov. Na dveh zunanjih igriščih bo
svoje košarkarsko znanje pokazalo prek 180 dečkov in deklic.
»Računamo, da bo vsak udeleženec prejel spominsko kratko
majico, poskrbeli bomo za hrano in pijačo, organizirana pa
bosta tudi srečelov ter spremljevalni program. Prav tako bi
dogodek radi popestrili z obiskom vsaj enega igralca slovenske reprezentance,« pravijo organizatorji. V. S.

Saj veste, da je smeh
pol zdravja, zato si le
privoščite “dozo” smeha.

Redna cena mehko vezane knjige je
10 EUR. Če knjigo kupite ali naročite
na Gorenjskem glasu, je cena le
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.
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www.gorenjskiglas.si

Tukaj je nekaj za
pokušino:
”Mujo, si bil kdaj mornar?”
”Seveda!”
”Si bil kdaj v Avstraliji?”
”Seveda!”
”Pa si videl kenguruja?”
”Seveda!”
”Kako pa izgleda?”
”Riba kot riba!”

Slavčeva stavbna dediščina
Na kranjski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine so Gaštejski klanec, ki ga je pred drugo
svetovno vojno gradilo podjetje stavbenika Josipa Slavca, predlagali za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
Igor Kavčič
Gaštejski klanec je zagotovo
ena najbolj impozantnih
gradenj stavbenika Josipa
Slavca, katerega 110. obletnico rojstva so lani novembra
zaznamovali z dvema razstavama, na katerih sta bila
predstavljena njegovo življenje in delo, na pročelju Stare pošte pa je bil takrat odkrit tudi njegov doprsni kip.
Eno od obeh razstav so pretekli teden znova odprli v
razstavišču območne enote
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Kranj, kjer so ob
tem pripravili tudi predstavitev nekaterih Slavčevih
gradbenih podvigov, ki so že
uvrščeni v register kulturne
dediščine, njegov opus pa
skozi gradbeniško-konservatorski zorni kot.
Kot je povedala Bernarda Jesenko Filipič, ki na zavodu
skrbi za register kulturne dediščine, je v Sloveniji v ta register, ki ga sicer vodijo na
Ministrstvu za kulturo, doslej vpisanih skoraj trideset
tisoč enot. Kranjska enota
ZVKD, ki pokriva 21 občin, v
registru vodi kar 4878 enot.
V register kulturne dediščine

oziroma spomenikov lokalnega pomena je doslej vpisanih 19 objektov, ki jih je podjetje Josipa Slavca gradilo v
celoti ali pa je Slavec pri njih
sodeloval predvsem kot vodja
gradnje oziroma je vršil nadzor. Med njimi so mnoge
znane stavbe v Kranju ter ceste in mostovi po Gorenjskem. Kot je povedala konservatorka s kranjskega zavoda Renata Pamič, je bil Slavec izjemen mojster pri tehnikah zidave in je bil v marsičem vizionar, gradbenik
pred časom, saj je za obdobje
v tridesetih letih, v katerem
je največ gradil, gojil zelo
moderen način gradnje.
Med Slavčevimi mojstrovinami vsekakor izstopa Gaštejski klanec, ki ga je gradil
med letoma 1936 in 1938 in
s kamnitim opornim zidom
še danes predstavlja prepoznaven arhitektonski element mesta Kranja. Tudi to
je bil eden izmed razlogov,
da je objekt že vpisan v register kulturne dediščine, kot
je povedala Jesenko Filipičeva, pa je tudi že pripravljena
potrebna strokovna podlaga
za razglasitev Gaštejskega
klanca za kulturni spome-

Foto: Igor Kavčič

Prejeli smo

ni izkoristilo možnosti pritožbe. To je bil vzrok, da se je
šele po letu 2003 začela pobuda za obnovo postopka denacionalizacije Doma. KS Stražišče je pristala na vpogled v
spis denacionalizacije, ni hotela in noče pristati na zahtevo po obnovi postopka denacionalizacije. V letu 2010 in
2011 je državljanska pobuda
poskušala s prispevki v Kranjskem glasu na argumentiran
način doseči, da bi UE Kranj
popravila strokovno napako v
navedeni odločbi. UE Kranj
je naše dokazovanje zaključila z odločbo samo na osnovi
časopisnih prispevkov, da državljanska pobuda Stražišče
ni stranka v postopku.
Spoštovani, prosimo Vas, poglejte v spis RS UE Kranj št.
351-663/94-04/MJ z dne 4.
6. 1996. Takoj Vam bo jasno,
da je nujna revizija postopka
denacionalizacije Šmartinskega doma. Sporna odločba
o podržavljenju št. 80/49 iz
leta 1949 navaja, da se Fara
Stražišče razlasti v sedmih
katastrskih občinah 95 celih
ali delnih parcel v skupni površini 65,5 ha = 655.000 m2,
med njimi tudi Šmartinski
dom. Po odtujitvi Doma in
uvedbi najemnine je postopoma začela zamirati ljubiteljska kulturna dejavnost v KS
Stražišče. Dokumentacijo
Vam na željo lahko predstavimo.

Gaštejski klanec s kamnitim opornim zidom še danes predstavlja
prepoznaven arhitektonski element mesta Kranja.
nik lokalnega pomena. O
tem bodo tako lahko razpravljali na eni prihodnjih sej
kranjskega mestnega sveta.
Stopnja zaščite te gradbene
mojstrovine, ki je v skoraj
petinsedemdesetih letih postala ena izmed kranjskih
posebnosti, pomembnih za
oblikovanje podobe mesta,
bo tako še višja.
Preden se tudi fizično podamo na ogled gradbenih mojstrovin stavbenika Josipa

Slavca po Kranju in Gorenjski, pa je najkrajša pot do
spoznavanja pomembnosti
in edinstvenosti njegovega
gradbenega opusa vsekakor
lična monografija o njem in
njegovih delih avtorice dr.
Zvonke Zupanič Slavec.
Razstava v galeriji Kokra
kranjske enote ZVKD bo na
ogled v času poslovanja zavoda, kasneje pa naj bi jo za
stalno postavili v prostorih
občine.

Še ne ločujete odpadkov?
Akcija Ločevanje je zakon
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Ker loËujemo, naravo varujemo!
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Naročila za najem
ali nakup novega
zabojnika sprejemamo:
04 28 11 305
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1. koliËine odloæenih odpadkov
2. koliËino energije potrebne
za proizvodnjo novih izdelkov
3. onesnaæevanje okolja
4. porabo naravnih virov

NIK JE DO
OJ

ko

P

Skupaj nam bo uspelo zmanjšati:
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info@komunala-kranj. si
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Odločite se za večji
zabojnik. Ob občasnem
povečanju količine odpadkov
nudimo namenske vreče.
Naročila sprejemamo:
04 28 11 305
info@komunala-kranj. si
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Dodatno
vam bomo
zaračunali stroške
ločevanja odpadkov.
04 28 11 311
info@krlocuj.me
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Ob naslednji kršitvi
vam bomo zaračunali
stroške ločevanja
odpadkov.
04 28 11 311
info@krlocuj.me
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Več o pravilnem
ravnanju z odpadki:
www.krlocuj.me
04 28 11 311
info@krlocuj.me
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LO»EVANJE JE ZAKON: ozaveπËamo in opozarjamo ...
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Podrobnejše
predstavitve akcije
bodo potekale tudi
po posameznih
krajevnih skupnostih.
Najprej bomo obiskali
krajevni skupnosti Zg.
Besnica in Gorenja
Sava, nato pa še vseh
drugih 24 krajevnih
skupnosti. Na
predstavitve boste
osebno pisno vabljeni
prav vsi.

.
www

nega zbiranja, kako z odpadki
ravnamo pravilno, kaj sodi v
posamezne zabojnike, vam
predstavili zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov, pravilno ravnanje s kosovnimi in z
nevarnimi odpadki. In ker je še
vedno najboljši odpadek tisti,
ki sploh ne nastane, vam bomo
svetovali, kako preprečiti oz.
zmanjšati količine odpadkov.
Podrobno bomo predstavili
tudi kampanjo Ločevanje je zakon in kaj želimo z njo doseči.
Vsako gospodinjstvo bo na
dom prejelo novo brošuro LOČEVANJE JE ZAKON.
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Glede na to, da je navada železna srajca in da ločeno zbiranje odpadkov še ni zaživelo
v polni meri, vas želimo znova
opozoriti, kako pomembno je
pravilno ravnanje z odpadki.
Zato smo pripravili novo akcijo
LOČEVANJE JE ZAKON, v
okviru projekta KrLočuj. Akcija
bo zaenkrat potekala samo v
Mestni občini Kranj.
Z nalepkami na zabojnikih vas
bomo opozarjali na nepravilnosti pri ločevanju odpadkov.
Seveda vam bomo pred tem
znova predstavili pomen loče-

m u n a l a- k

info@krlocuj.me

www.krlocuj.me

Čisto je lepo.

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

ESTIVAL
KTETOV
RANJ

KULTURNO DRUŠTVO KRANJSKI OKTET, TEKSTILNA ULICA 5, KRANJ

Dom krajanov Primskovo
sobota, 26. maj 2012,
ob 20. uri.

Fe ial
zgodoine

Nastopajo:

BARŠKI OKTET, BRASLOVŠKI OKTET,
NONET VITRA, OKTET ARION,
OKTET CASTRUM, RIBNIŠKI OKTET,
VOKALNA SKUPINA OKTETEK,


Fe ial
zgodoine

9.00 - 20.00
Mestni trg

9.00 - 20.00
Mestni trg



Semenj starih domačih obrti, viteški boji, historični plesi in
glasba, pravljice za otroke ter kulinarične dobrote preteklosti.

10.00
Promenada


Promenada
SemenjMestni
starih trg
domačih
obrti, viteški
boji, historični
plesi in v historičnih oblačilih.
meščanov
in nastopajočih
glasba, pravljice za otroke ter kulinarične dobrote preteklosti.
10.00 - 19.00
Rokodelnice in igrarije
9.00 - 20.00

Cankarjev
trg
Ustvarjalne otroške delavnice, lutkovna predstava “Zamorček”,
Promenada
10.00
trg
Semenj
starih
tolkalna
Promenada
meščanov
indomačih
nastopajočih
oblačilih.
Mestni trg Mestni
obrti, vviteški
delavnica
boji, historični
inhistoričnih
skrivnostne
plesi in
loške pripovedke.
glasba, pravljice za otroke ter kulinarične dobrote preteklosti.
10.00 - 17.00 in
Rokodelnice
igrarije
10.00 - 19.00
 
Promenada
Hrib
pod delavnice,
Vrtiček domačih
Ustvarjalne
otroške
lutkovnaživali
predstava
Cankarjev trg 10.00
in ježa“Zamorček”,
konj.
Mestni
trg gradom
Loškim
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meščanov loške
tolkalna
delavnica
in skrivnostne
pripovedke.v historičnih oblačilih.
in nastopajočih

Fe ial
zgodoine

in gostitelji KRANJSKI OKTET.

Vstopnice bodo na voljo 1 uro pred koncertom
pri vhodu dom. Vstopnina 10 €.
BMFS - KRANJ - GG - 127 x 95.pdf 1 21.5.2012 15:38:11

10.00 - 19.00
11.00 - 11.30
Rokodelnice
in

 igrarije
in
10.00 - 17.00

     
Cankarjev
trg domačih
18.00
- Ustvarjalne
18.30 živaliDramska
otroške
delavnice,
Vrtiček
in ježa konj.
Hrib pod
igra, ki bolutkovna
podala odgovore
predstavao“Zamorček”,
pojavu Zamorca
Informacije o
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Mestni
trg delavnica
v škofjeloškem
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Loškim gradom
grbu. loške pripovedke.
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00 10.00
www.historial.si
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pojavuKapucinske
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Informacije o
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Mestni
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11.00
Puštal
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Kapucinske
knjižnice.
Kapucinski18.00
trg - 18.30
predstava
odgovore
“Zamorček”,
o pojavu
Zamorca
strokovno
vodenje po Poti v Puštal.
Informacije o
Mestni trg
v škofjeloškem grbu.
prireditvi:
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Turizem Škofja Loka15.00 - 16.30
Mestni
trg Nacetove
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ogled
domačije,
ustvarjalne
otroške
delavnice,
Puštal 14.00
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T: 04/ 517 06 00
loških
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www.historial.si
Kapucinski
trg predstava
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Puštal.
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knjižnice.
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odrasle
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9.00 - 22.00
 

Brezplačen
Sokolski
dom izdelkov
ogled otrok
Nacetove

Razstava
likovnih
loških
osnovnih
šol invrtcev
in delavnice,
Mestni trg Puštal

domačije,
ustvarjalne

otroške
predstava
Vstopnina:
“Zamorček”,
bralnica zalutkovna
otroke in
odrasle
na
vrtu
Sokolskega
10,00
strokovno
EUR
samodoma.
vodenje po Poti
v predprodaji
v Puštal.Škofja Loka.
na Turizmu
9.00 - 22.00
 Prost
 
  
 

20.30
 
vstop razen
za koncert!
Program
prireditve
Historial
Škofjaosnovnih
Loka 2012šol
bo izpeljan
v vsakem
trg 
Razstava likovnih
izdelkov


 otrok
Sokolski domMestni
loških
in vrtcev
in vremenu.
za otroke
Vstopnina:bralnica
10,00 EUR
samo vinpredprodaji
Turizmu
Škofjadoma.
Loka.
odrasle nana
vrtu
Sokolskega
20.30
 za koncert!
   
Prost vstop razen
Historial Škofja Loka
2012 bo izpeljan
SokolskiProgram
dom prireditve
 
 v vsakem vremenu.
Vstopnina: 10,00 EUR samo v predprodaji na Turizmu Škofja Loka.
Prost vstop razen za koncert!
Program prireditve Historial Škofja Loka 2012 bo izpeljan v vsakem vremenu.
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Zanimivosti

Branje je odlična zabava

Planinci vabijo na ture
Novo vodstvo Planinskega društva Kranj si
prizadeva oživiti vodniški odsek, ki je v zadnjem
desetletju precej zamrl. Naslednja planinska tura
bo 9. junija na Šentviško planoto.
Jasna Paladin
Tine Marenče, predsednik
Planinskega društva Kranj,
je že takoj ob nastopu funkcije lansko jesen napovedal, da
bo ena njegovih ključnih nalog povezati starejše člane z
mlajšimi generacijami.
»Vodniški odsek je tipičen
primer takšnega povezovanja
in nekakšno jedro planinskega društva. Ker pa je delovanje odseka v zadnjih letih
precej zamrlo, nas čaka veliko trdega in dolgotrajnega
dela. Mlajših vodnikov skorajda ni. Z njimi bi bili planinski izleti bolj zanimivi,
odzivi naših članov pa večji
in prav temu bomo v prihodnje namenjali največji poudarek,« je povedal Tine Marenče, ki je v svojih prizadevanjih po povezovanju generacij k sodelovanju povabil
nekdanjega dolgoletnega planinskega vodnika, enega od
tistih iz prve generacije šolanih vodnikov pri nas sploh –
73-letnega Petra Lebna, ki je
med kranjskimi planinci
znan kot legenda vodništva.
Izpit za vodnika je naredil že
daljnega leta 1976. Bil je tudi
eden od koordinatorjev v sedemdesetih letih zelo priljubljene akcije Kranjčani hodijo
v gore. »Od takrat pa do danes se je marsikaj spremenilo. Nekdaj smo na izlete vozili polne avtobuse planincev,
zanimanje je bilo izredno,

Knjigajmo migajmo je geslo prve nacionalne bralne kampanje za srednješolce, ki ni obšla niti Kranja,
članom bralnega kluba Gimnazije ESIC Kranj pa se je z veseljem pridružil tudi stand-up komik Vid Valič.
Vilma Stanovnik

tudi prostovoljstvo je bilo na
zelo visoki ravni. Danes so
planinci veliko bolj navajeni v
gore hoditi sami, k temu so
veliko pripomogli tudi avtomobili. A to si želimo spremeniti,« je odločen Peter Leban, ki je spet začasno prevzel vodenje vodniškega odseka, v katerem deluje okoli
dvajset vodnikov.
Svoje člane bodo planinci o
turah sproti obveščali na
oglasni deski pred sedežem
planinskega društva na Koroški cesti, na društveni spletni strani in v drugih medijih. V načrtu izletov za letošnje leto je osemnajst tur.
Sredi maja so bili planinci na
Blegošu, naslednja tura pa
bo že 9. junija na Šentviško
planoto. »Z najvišjega Črvovega vrha se ponujajo lepi
razgledi po Baški grapi z
reko Bačo in prek bohinjskih
gora proti Visokim turam.
Na drugi, jugozahodni dolini
prek reke Idrijce pa obiskovalca preseneti strmo prepadna stena Poldanovca. Ta
pogled spominja na ogromno visoko prižnico, ki se
povsem navpično spušča vse
do zaselka Trebuša. In pogled sega dalje prek Trnovskega gozda s svojimi posebnostmi Smrekove drage z istoimenskim vrhom ter Veliko ledeno jamo v Paradani,
Golaki in prek Banjške planote vse tja do Julijcev,« se
glasi opis prihodnje ture.

Najnovejša nacionalna bralna kampanja, ki je namenjena vsem najstnikom, predvsem pa srednješolcem in
poteka pod geslom Knjigajmo migajmo, je plod sodelovanja Javne agencije za knjige RS in Društva slovenskih
založnikov. Z njo mladim
želijo pokazati, da je branje
odlična zabava, predvsem pa
jih skušajo motivirati. To jim
prek bralnih klubov uspeva
tudi s pomočjo znanih Slovencev in eden izmed njih je
tudi stand-up komik Vid Valič, ki se je pridružil bralnem
klubu na Gimnaziji ESIC
Kranj.
Kako poteka kampanja in kaj
se dogaja v bralnih klubih, so
prejšnji teden organizatorji
in mladi skupaj predstavili v
Mestni knjižnici Kranj, ki je
ena najmodernejših knjižnic
ne le v Sloveniji, ampak celo
v Evropi.
»Naredili smo ekspertizo,
na podlagi katere smo videli, kakšni so bralni rezultati
tako pri nas kot zunaj Slovenije. Nato smo naredili
osnovo za bralno kampanjo
in v sodelovanju s studiem

V Mestni knjižnici Kranj so predstavili projekt Knjigajmo migajmo, s katerim mlade
skušajo navdušiti za branje.
Utrinek pripravili spletno
stran, kjer je projekt predstavljen. Seveda bralna kampanja z znanimi ljudmi ni
nekaj novega, poteka marsikje po svetu. V Ameriki se ji
pridružujejo tako umetniki
kot športniki in še kdo. Mi
smo si zamislili, da bi bralni
klubi potekali po srednjih
šolah pod vodstvom mentorjev, brali pa naj bi z znanimi
Slovenci. V Kranju se je
mladim pridružil Vid Valič,« je povedala Tjaša Urankar iz Javne agencije za knjigo in dodala, da kampanja

poteka tudi v Mariboru in
Radovljici, želijo pa si jo razširiti tudi zunaj šol, zlasti v
knjižnicah.
»V založništvu sem že več kot
dvajset let in v tem času smo
se pogovarjali o bralni kampanji. Branje odpira okno v
svet in hkrati okno vase, mogoče pa tudi marsikatera vrata v karieri,« je povedala Tanja Tuma, podpredsednica
Društva slovenskih založnikov, ki je predstavila tiste, ki
so pomembni pri spodbujanju branja, med njimi pa so
tudi znani Slovenci, ki spod-

bujajo mlade, da se zabavajo
tudi ob branju.
»V kampanjo sem se vključil, ker verjamem, da so knjige oziroma branje pomemben del življenja vsakega posameznika. Danes nas sicer
bombardirajo iz različnih
zaslonov, kjer takoj vse vidiš.
Za knjigo pa si moraš vzeti
čas, in to da poseben občutek, nekaj več. Zato je knjiga
lahko še kako zabavna in zanimiva,« je povedal Vid Valič, ki se je že pred časom
pridružil bralnemu klubu na
Gimnaziji ESIC Kranj.

Prva knjiga je
hitro pošla, saj
Jelena Justin je
je bila uspešnica.
svoje planinske napisala novo, ki jo jemlje
m
bila prva veliko poti še z večjim veseljem, na
saj
krat v pomoč.
poznavalka naših
Jelena je odličn mi je
opisuje na prijete gora, prehodila je vse poti, a
n način, zato
ki jih
prijazno vabi
vas njena knjiga
v gore.

Darila za nove naročnike
vzglavnik Dremavček

Marija Volčjak

ali knjiga
Pozdravljene
gore ii

ali
palični
mešalnik
BoSCH

II

www.gorenjskiglas.si

Otoin PaensjatnBeurkovmec
estro
imfonicnim ork

ali darilni bon
za refleksno
masažo stopal

Pozdravljene

Jelena Justin

, gore II

ali darilni bon za trgovine TUŠ
v vrednosti 20 eUr

ss

8. junij liosbce21k.0h0islstein
Letno gleda prodaja: 17 eur

prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo
malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

predan dogodka: 20 eur
na d
Predprodaja vstopnic:
Petrol, Pošte, Big Bang, K kioski,
Kompas, 3 dva trafike, Mercator
Hipermarketi, M holidays in
Alpetour in ostala prodajna mesta
Eventim.

88. - 30. junij 2012

ART CENTER, GLAVNI TRG 20, KRANJ

niola.com
www.festtiivalcar

naročilniCa

Vstopnice:

 na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 eUr). Brezplačno ga bom

ime in priimek
naslov
Poštna številka
Telefon

kraj
Podpis

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

Vonj počitnic tudi
na krožniku

NAŠ POLETNI RECEPT
Pecivo s sadjem

Mnogi poleti prisegajo na morske jedi, okusno hrano z žara pa seveda na sladoled, sadne kupe in
osvežilne pijače, ki prijajo tako ob morju kot doma ali v mestu.

Grška solata, čevapčiči, ribe,
sladoledi različnih okusov
in barv … Jedi, ki so nas
mnogokrat spominjale na
dopust, na morje, na prosti
čas. Danes, ko imamo včasih občutek, da je prostega
časa vedno manj, da hitimo
z enega na drugi konec, in
ko se imamo še v času dopusta komaj čas malce ustaviti,
smo dostikrat zadovoljni, če
si lahko privoščimo vsaj
sendvič, testenine, tortice,
zraven pa kozarec soka ali
kakšne druge pijače.
Toda poletje je zagotovo čas,
ko prehranjevalne navade
vsaj malce spremenimo. Ob
okusni sveži zelenjavi z domačega vrta, tržnice ali bogato založenih polic v trgovi-

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Tudi če nismo razpoloženi
za kuhanje ali peko, lahko
zavijemo v gostilne s hladno
senco in si privoščimo kaj
posebnega. Ribje specialite-

nah lahko hitro in poceni
pripravimo okusne solate,
na domačem vrtu ali v kuhinji spečemo na žaru in kosilo ali večerja sta na mizi.

te in druge morske dobrote
že dolgo niso zgolj domena
obmorskih krajev.
Posebna poletna zgodba so
sladice. Sadne, z dodatkom
sladoleda, smetane … Čisto
dovolj za okusno malico ali
večerjo.
Poletje je zagotovo tudi čas,
ko se več potimo in tudi več
pijemo. Ni jih malo, ki pravijo, da je najboljša voda, poznam tudi precej takih, ki
zatrjujejo, da celo za v čevlje
ni kaj prida. Zagotovo pa so
poleti pred nami na mizah
večkrat kot sicer osvežilne pijače iz sveže stisnjenega sadja, različni koktajli pa brizganci in vse, kar nas osvežuje in nam, tudi če nimamo
časa ali denarja za eksotične
poletne počitnice, polepša
dolge poletne večere.

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

Koroška cesta 59, Kranj

Tel.: 04/236 13 00

Za poletno sladico vam tokrat predlagamo pecivo, ki se ga
lahko lotijo tudi začetniki, saj je priprava zelo preprosta in
skoraj ni možnosti, da ne bi uspelo. Za pripravo potrebujete
štiri jajca, 10 dekagramov masla ali margarine, 20 dekagramov sladkorja, 2,5 decilitra mleka, tri žlice ruma, zavitek pecilnega praška, pol kilograma moke in sadje, ki vam je všeč. V
skledi najprej zamešate jajca, maslo in sladkor, nato pa dolijete še mleko (malce ga pogrejete, saj ne sme biti premrzlo)
in rum. Ko vse skupaj dobro premešate, dodajte moko in pecilni prašek. Testo mora biti gosto tekoče. Ulijete ga na namazan (najbolje z margarino) pekač in posujete s svežim ali zamrznjenim sadjem. Lahko je to zgolj ena vrsta sadja, lahko je
tudi različno sadje. Zelo okusne so borovnice, ribez, robidnice ali maline. Pekač nato postavite v pečico in pečete približno 40 minut pri 180 stopinjah Celzija. Ko je pecivo pečeno,
ga lahko posujete še z mletim sladkorjem, dodate smetano
ali sladoled, lahko pa ga zgolj razrežete in postrežete.

Program terase lokala KluBar:
1.6., petek, Videokaraoke
2.6., sobota, Terraza Latinoamericana (latino žur):

koncert Che Trio (Arg/Cub), DJ Chumbe

8.6., petek, otvoritev EP v nogometu

(prenašamo vse tekme)

NOVO - ŠTUDENTSKI BONI



koncert Che Trio (Arg/Cub), DJ Chumbe

Delovni čas
Od ponedeljka do petka: od 6. do 22. ure
sobota: od 8. do 22. ure
nedelje in prazniki: od 10. do 20. ure

VELIK IN UREJEN LETNI VRT IGRALA ZA OTROKE
SOBA ZA ZAKLJUČENE DRUŽBE




ODPRTO: VSAK DAN od 11.00 do 23.00 ure. Vljudno vabljeni!

Jezerska cesta 4, Kranjt: 04 234 33 60,
e: prmaticku@gmail.com, www.prmaticku.si



Gostilna pri Viktorju, Štibelj Špela s.p., Partizanska c. 17, Kranj

zdrava divjačina, sladkovodne ribe
klasična in gorenjska kuhinja  jedi iz krušne peči
(ribe, hobotnica, pehtranovi štruklji ...)


koncert Maja Založnik

Vsak petek Videomix. Vstopnine na dogodke ni!

GOSTILNA PRI
VIKTORJU
Partizanska c. 17,
4000 Kranj
REZERVACIJE
za zaključne družbe
in razna praznovanja
na tel.: 040/646-174,
04/236-7070

Odprto: pon. - pet. od 11. - 23. ure, sob. od 12. do 23. ure,
nedelja in prazniki odprto po dogovoru

30.6., sobota, Večeri z okusom:

UGL d.o.o., Slovenski trg 7, Kranj



23.6., sobota, Terraza Latinoamericana (latino žur):

VELIK LETNI VRT za 80 oseb je prava zelena oaza sredi
mesta. Vsak dan nudimo bogat izbor okusnih MALIC in KOSIL
po UGODNIH CENAH. V naši ponudbi lahko najdete izvrstno
pripravljene DOBROTE Z ŽARA, SOLATNE KROŽNIKE
ter MESNE, VEGETERJANSKE in MORSKE JEDI.

V prijetnem okolju ob čarobni
Kokri vas bomo postregli z naj
boljšim izborom jedi. Lahko
izbirate med hišnimi speciali
tetami ali jedmi po naročilu.
Možnost prenočitve: 4 dvopo
steljne sobe.

Gostilna
ARVAJ
Kajuhova ulica 2,
4000 Kranj
Tel.: +386 04 280 01 00
marko.arvaj@siol.net

Delovni čas: vsak dan od 8.00 do 23.00,
ob nedeljah od 9.00 do 16.00

Anton Arvaj s.p., Britof 25, Kranj





16.6., sobota, Večeri z okusom: koncert Apostoli

Najs d.o.o., Breg ob Savi 91, Mavčiče

kruhki različnih okusov
tortelini, špageti, lazanje
mesne solate
zrezki v omakah
odlične pice iz krušne peči




9.6., sobota, koncert Joške Vn

Mateja Stare - Hribar, s.p., Koroška c. 59, Kranj

NOVA PONUDBA HRANE:

Kranjski glas, petek, 25. maja 2012
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Zanimivosti
Kot zadnja Slovenka se je leta 2010 v kranjski
porodnišnici Alenki in Žigu Žvan rodila hčerka
Jana, ki pa ju starša neuspešno prijavljata v
Kranjske vrtce, zato sta vesela, da sta varstvo
našla vsaj Pri dobri teti.
Vilma Stanovnik
Kranj – Ker je Jana prijokala
na svet kot zadnji novoro
jenček leta 2010, jo je med
prvimi na lanski novoletni
dan v kranjski porodnišnici
obiskal tudi župan Mohor
Bogataj in tako njej kot ma
mici Alenki in očku Žigu za
želel, da bi pridno rasla.
Jana je v tem času res že pre
cej zrasla, kot ugotavljata nje
na starša, pa deli usodo z
mnogimi kranjskimi malčki,
ki zadnji dve leti niso našli
prostora za varstvo v Kranj
skih vrtcih. »Za vse otroke,
še posebej v prvem staros
tnem obdobju, prostora na
žalost ni dovolj. Ker živiva
blizu kranjskega nebotični
ka, bi nama najbolj ustrezal
vrtec Janina, hkrati pa sva ob
nakupu stanovanja upala, da
bodo prostore za vrtec dobili
tudi v bivši ekonomski šoli.
Žal ga ni bilo in Jano sva
morala zaupati v varstvo v
privatni vrtec Pri dobri teti,
ki ima prostore v neposre
dni bližini bivše ekonomske
šole. S storitvijo sva zelo za
dovoljna, vendar pa morava
plačevati polno ceno, saj vr
tec še nima koncesije. Zanjo
so že večkrat zaprosili, ven
dar so bili vedno zavrnjeni,«
pravi Alenka Žvan, ki sicer
ugotavlja, da so vrtci s konce
sijo trenutno najbrž res naj
boljša rešitev, s katero se ob
čina lahko izogne dragim in
vesticijam. Seveda pa ji ni
všeč, da otroci, ki ne dobijo
mesta v Kranjskih vrtcih,
ostanejo brez pomoči občine,
saj kranjska občina staršem
otrok, ki niso sprejeti v vrtce,
ne daje nikakršne subvenci
je.

»Pri MO Kranj se trudimo za
gotoviti varstvo vsem otrokom
s stalnim bivališčem na ob
močju občine, zato letos načr
tujemo dva nova oddelka pr
vega starostnega obdobja v
enoti Mojca ter v sodelovanju
z RC IKT na Ljubljanski cesti
en oddelek za prvo in en odde
lek za drugo starostno obdo
bje. Razpisali bomo tudi kon
cesijo, za katero obstaja inte
res,« pojasnjuje načelnica
Urada za družbene dejavnosti
pri MO Kranj Nada Bogataj
Kržan in dodaja, da so pogo
vori o koncesiji potekali tudi
že z zavodom za kreativno
varstvo Pri dobri teti, vendar je
pogoj za podelitev koncesije
vpis v razvid pri pristojnem
ministrstvu, za kar pa naj Pri
dobri teti še ne bi zaprosili, saj
ne izpolnjujejo pogojev za
vpis.
»Kriza javnih financ ni priza
dela samo države, ampak tudi
kranjsko občino, ki vsako leto
enormno povečuje sredstva za
otroško varstvo. Letošnji delež
proračuna je že skoraj trinaj
stodstoten, zato Mestna obči
na Kranj v proračunu ne more
zagotoviti dodatnih sredstev
za motivacijo zasebnikov, da
bi odpirali zasebne vrtce,« po
jasnjujejo na občini, kjer še
niso sprejeli odločitve glede
dodeljevanja subvencije star
šem otrok, katerih otroci niso
sprejeti v vrtec. »Nastala situa
cija in zakonski ukrepi vlade
za konsolidacijo javnih financ
zadevo še zaostrujejo in težko
bomo zagotovili celo sredstva
za financiranje otroškega var
stva, ki nam jih narekuje za
kon, zato se po vsej verjetnosti
ne bomo odločili za mesečno
subvencijo,« še dodajajo na
kranjski občini.

Zdravljenje z
bioenergijo po metodi
Zdenka
Domančića
Redna cena trdo vezane knjige
je 20 EUR, mehka vezava 15 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena za trdo
vezavo 17 EUR,
za mehko pa
le 13 EUR
+ poštnina.
zava

17 E
13 E
trda ve

ezava
mehka v ina
+ poštn

Knjiga je namenjena vsem, ki vas zanimajo učinki bioenergije na dobro
počutje, na zdravje in na bolezni. Namenjena je mladim in starim obeh
spolov, ne glede na stopnjo izobrazbe, vernim in nevernim, revnim in
bogatim, zdravim in bolnim. V knjigi zdravnik uradne medicine skuša
razložiti bioenergijo in odgovoriti na vprašanja o življenjski energiji. Zanimivo in poučno branje!
Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Radi imajo tudi košarko
Košarkarja Boštjan Nachbar in Siniša Drobnjak sta pobudnika projekta Življenje je košarka,
ki so ga navdušeno sprejeli tudi varovanci Varstveno delovnega centra Kranj.
Vilma Stanovnik
Kranj - »Projekt poteka že
drugo leto. Lani smo začeli v
Kranju in Kopru, letos smo
ga razširili na Novo Gorico in
Idrijo. Treningi potekajo en
krat mesečno. V Kranju varo
vanci VDC trenirajo skupaj z
dijaki TŠC, drugje pa z osnov
nošolci. Izkušnja je pozitivna
tako za varovance kot dijake
in učence. Varovanci postaja
jo bolj aktivni, dijaki in učenci

pa se ob projektu zavedajo,
kaj pomeni zdravje, pa tudi
kako pomembni sta strpnost
in solidarnost. Junija se bodo
varovanci zbrali na košarkar
skem kampu v Kopru in tam
bodo odigrali še dve revijalni
tekmi, na katerih se bodo
med seboj pomerili varovan
ci vseh štirih sodelujočih
Varstveno delovnih cen
trov,« je ob majskem trenin
gu in tekmi v Kranju pove
dal nekdanji kranjski košar

kar Siniša Drobnjak. Prav
tako so se zanimivemu tre
ningu v Kranju pridružili ne
kateri gostje, med njimi ko
šarkar Krke Smiljan Pavič:
»Pri projektu sodelujem že
vse od začetka, zdi se mi res
enkraten. Najpomembnejše
pa se mi zdi, da se varovanci
VDC ob igranju košarke za
bavajo, da se družijo s sred
nješolci, da uživajo v igri.
Zato mislim, da sta tako
Boki kot Siniša resnično ve

liko naredila in všeč mi je,
ker se projekt širi.«
Podobnega mnenja je bil ob
obisku v Kranju tudi trener
Aleksander Sekulič: »Ogle
dal sem si že tekme varovan
cev VDC v Kopu in tudi to
krat sem se z veseljem odzval
in prišel pogledat, kako igra
jo in napredujejo. Res je lepo
videti, zlasti kako se veselijo
in uživajo v košarki. Zato
bom pri projektu vedno po
magal po svojih močeh.«

Projekt Košarka je življenje so z navdušenjem sprejeli tudi varovanci VDC Kranj, ki so povedali, da radi igrajo košarko
in se družijo, veseli pa so bili tudi obiska znanih košarkarjev, ki so jim na majskem treningu pokazali nekaj svojih
spretnosti. / Foto: Gorazd Kavčič

SUPER UGODNA PONUDBA!

23.-30. JUNIJA 2012

DUBROVNIK – OTOK KOLOČEP

HOTEL VILLAS KOLOČEP 3*
SAMO 349 EUR/osebo

Otroci do 12. leta imajo 70% popust
(104,70 EUR). Cena vključuje avtobusni
prevoz, nastanitev s polpenzionom, prevoz s
trajektom v obe smeri za teden dni z bogatim
klubskim programom.

NAROČNIKI GORENJSKEGA GLASA
DOBIJO ŠE VEČ: KUPON za 20 evrov
popusta na prijavnico za naročnike.
V sodelovanju s Kompasom smo ob koncu
pouka za bralce in naročnike Gorenjskega glasa
pripravili še eno ugodno ponudbo za počitnice
na otoku Koločepu v bližini Dubrovnika. Otok je
prava oaza miru, saj na njem avtomobili niso
dovoljeni. Nastanitev vam ponujamo v edinem
hotelu na otoku, plaža pod hotelom je peščena,

kopanje je možno tudi v zunanjem bazenu s
sladko vodo, ob katerem so tudi senčniki in
ležalniki. Sobe so udobne, s klimo, balkonom,
mini barom in internetno povezavo, zajtrk in
večerja sta samopostrežna, restavracija ima veliko
teraso s pogledom na morje. Po otoku so urejene
sprehajalne poti, teniška igrišča, lahko se vozite s
kanuji ali kolesarite. Prisotni so Kompasovi
animatorji, ki poskrbijo za delavnice za otroke,
igra se tombola, išče se skriti zaklad, obvezno je
tudi dnevno športno razgibavanje*. Prisotni
bodo tudi predstavniki Gorenjskega glasa.
Sami ali v družbi se lahko odpravite do
Dubrovnika, ki je oddaljen le 25 minut vožnje s
trajektom, ali na otoka Šipan in Lopud.

PRIjAVE:
KOMPAS Kranj,
Slovenski trg 6; tel.: 04/20 14
261/266/267
Kompas Škofja Loka,
Kapucinski trg 8; tel.: 04/51 11 770
GTA Neptun,
Delavska ul. 1, Jesenice
tel.: 04/53 35 800

URE ODHODOV AVTOBUSA:
jESENICE: AP Jesenice ob 1. uri
KRANj: AP ob 1.40
ŠKOFjA LOKA: AP ob 2.15
LjUBLjANA: Dolgi most ob 3. uri

* Animator bo prisoten ob prijavi najmanj 50 gostov.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za potovanje so sestavni del programov in so kot posebna tiskana
priloga na voljo v vseh Kompasovih poslovalnicah in v pooblaščenih agencijah. Izvajalec počitnic:
KOMPAS Turistično podjetje, d. d., Pražakova 4, Ljubljana, Sektor KOMPAS POČITNICE, 01/2006 111.
Ljubljana, maj 2012

www.gorenjskiglas.si

Jano varuje dobra teta
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Pred Triglavovimi
nogometaši odločilni tekmi
V pomladanskem delu 1. slovenske nogometne lige je nogometašem Triglava z zadnjega
uspelo napredovati na deveto mesto, s čimer so si priborili možnost obstanka v družbi najboljših
slovenskih ekip.
Vilma Stanovnik
Kranj – Minuli konec tedna
se je po 36 krogih končal re
dni del letošnjega državnega
prvenstva v 1. nogometni ligi.
Naslov državnih prvakov si je s
kar dvajsetimi točkami pred
nosti pred prvim zasledoval
cem priborila ekipa Maribora,
drugo mesto je osvojila Olim
pija, tretje pa Mura 05. Tudi
ekipa Triglava, ki je pomla
danski del sezone začela na
dnu tekmovalne lestvice, je
prvenstvo končala po željah
igralcev, navijačev in vodstva
kluba, saj so si že na predzad
nji tekmi v Kopru zagotovili
deveto mesto, ki so ga minulo
nedeljo potrdili z zmago na
domači zelenici, ko so v Kra
nju z 2 : 0 premagali moštvo
Hit Gorice. Pot do želenega
devetega mesta pa ni bila tako
lahka, kot na lestvici kaže
končnih pet točk naskoka nad
zadnjeuvrščeno ekipo Nafte.
»Ko smo si pred začetkom
spomladanskega dela prven
stva za cilj zastavili, da nado
knadimo razliko in se z zad
njega mesta prebijemo na de
veto, so se nam mnogi samo
nasmihali. Res se je zdel naš
načrt neverjeten, vendar pa
smo v vodstvu kluba verjeli v
strokovni štab in igralce. Mi

Nogometaši Triglava so v zadnji tekmi rednega dela prvoligaškega prvenstva
nadigrali Hit Gorico, sedaj pa v dobri formi pričakujejo kvalifikacijski tekmi z Roltekom
Dobom. / Foto: Gorazd Kavčič
slim, da je ključno, ker smo za
seboj pustili postranske stvari
in začeli igrati nogomet. Fan
tje so na igrišču dobili potreb
no samozavest in odločno igra
li tudi z najboljšimi ekipami.
Gotovo je bila pomembna
zmaga z Mariborom, ki smo
ga edini premagali, tehtnico na
našo stran je prevesila zmaga v
Lendavi proti neposrednim
tekmecem Nafti, sledile pa so
nove pomembne točke v Dom
žalah, proti Olimpiji, Celju, v
Kopru in nato za piko na i še

zadnja prestižna zmaga doma
proti Hit Gorici,« je po konča
nem rednem delu tekmovanja
povedal predsednik kranjskega
Triglava Beno Fekonja, ki se
skupaj z moštvom zaveda, da
jih v naslednjih dveh tednih
čaka še trdo delo za obstanek v
družbi najboljših.
V ponedeljek so namreč v pro
storih Nogometne zveze Slo
venije izžrebali domačina kva
lifikacijske tekme, saj je bilo že
prej jasno, da ekipo Triglava v
boju za obstanek čaka drugo

uvrščeno moštvo 2. SNL Rol
tek Dob. Prva tekma bo
prihodnjo soboto, 2. junija ob
17.30 v Kranju, druga pa v sre
do, 6. junija ob 17. uri, ko bo
povratno srečanje v športnem
parku na Dobu pri Domžalah.
»Zavedamo se, da imata pred
prvo tekmo obe ekipi enake
možnosti, vendar pa verja
mem v fante in strokovno vod
stvo. V garderobi je izredno
vzdušje, ekipa je v dobri formi
in vsi upamo, da nam uspe,«
še dodaja Beno Fekonja.

Med najboljšimi tudi Kranjčana
Člana Bowling kluba Kranj Damjan Marušič in Gorazd Kavčič sta si z odličnimi igrami prislužila
nastop med najboljšimi bowling igralci v Sloveniji.
Vilma Stanovnik

regakoli člana Bowling klu
ba Kranj, in če citiram klub
skega kolega Dejana Gantar
ja, se je z njim začela pisati
zgodovina kluba. Upam, da
bomo z vedno boljšimi re
zultati dobili tudi sponzor
je,« je po prvenstvu povedal
Gorazd Kavčič, sicer tudi
fotoreporter Gorenjskega
glasa in nekdanji kegljač, ki
je bil to sezono vesel tudi pr
vega mesta Bowling kluba
Kranj v drugi ligi – sever. V

njej so poleg Damjana, De
jana in Gorazda nastopali še
Matej Franko, Tadej Mohorič ter Silvija Volarič.
Sicer se Kavčič vedno bolj
posveča tudi trenerskemu
delu, letos pa je najbolj po
nosen na rezultat ekipe
Kangl`ce iz Železnikov, ki je
v postavi Aljaž Ambrožič,
Matej Demšar, Aleš Pfajfar
ter Boris Bajželj osvojila
drugo mesto v šolski bow
ling ligi.

Foto: Gorazd Kavčič

Sredi maja je v Ljubljani po
tekal zaključni turnir držav
nega prvenstva v bowlingu,
nanj pa sta se uvrstila tudi
člana Bowling kluba Kranj
Damjan Marušič in Gorazd
Kavčič. Medtem ko je Da
mjan tekmovanje končal na
sicer solidnem 22. mestu, pa
je pravi podvig uspel Goraz
du Kavčiču, ki se je v najmoč
nejši slovenski konkurenci

najprej uvrstil med dvanajst
najboljših tekmovalcev, na
koncu pa je osvojil deveto
mesto. Prvak med moškimi
je postal Bojan Kovač, med
ženskami pa Maja Debenec.
»Dobil sem 6 od 11 dvobojev
s povprečjem 194 podrtih
kegljev in se na koncu uvr
stil na 9. mesto, kar je za
krstno sezono tekmovanj v
bowlingu na državnih pr
venstvih sijajen rezultat. To
je tudi največji uspeh kate

Mladi igralci ekipe Kangl`ce Aleš Pfajfar, Aljaž Ambrožič,
Matej Demšar (manjka Boris Bajželj) so šolski podprvaki.

Damjan Marušič in Gorazd Kavčič sta si z odličnimi igrami
zagotovila nastop na sklepnem turnirju državnega prvenstva.

Mladi atleti
radi tekmujejo
S skoraj osemsto tekmovalci je kranjski atletski
miting ohranil sloves največjega v Sloveniji.
Vilma Stanovnik
Kranj - Pri Atletskem klubu
Triglav so minulo soboto
pripravili že 18. atletski mi
ting mladih, ki zadnja leta
poteka tudi v spomin na po
budnika mitinga in nekda
njega trenerja Dobrivoja
Vučkoviča – Vučka. Miting
vedno gosti množico mla
dih atletov in tudi letos jih je
prišlo skoraj osemsto tako iz
Slovenije kot Avstrije, Ma
džarske, Hrvaške in Srbije.
Prireditev je odprl kranjski
župan Mohor Bogataj, obra
čune mladih pa sta si z zani
manjem ogledala tudi pred
nik Atletske zveze Slovenije
Peter Kukovica in predse
dnik Atletskega kluba Tri
glav Tomaž Kukovica.
Med mnogimi atletskimi
upi so navduševali tudi Tri
glavovi atleti, najboljši re
zultat mitinga pa je dosegel
šestnajstletni Jaka Zupan, ki
je z rezultatom 49,46 dose
gel tudi normo za nastop na

svetovnem prvenstvu za
mlajše mladince v teku na
400 metrov. Odlične rezul
tate na 400 metrov so dose
gli tudi njegovi klubski kole
gi Tim Zalokar, Jan Dolenc
in Klemen Klemenčič. Žan
Frelih je odlično skočil v da
ljino (674 centimetrov), pri
dekletih pa velja omeniti
odličen rezultat 40,68 Tjaše
Sirc v teku na 300 metrov.
»Organizacija takšnega mi
tinga je za nas velik zalogaj,
v klubu pa imamo izkušeno
ekipo, ki vedno poskrbi za
brezhibno izvedbo, Tako je
bilo tudi letos. Škoda je le,
da še nimamo nove tribune,
ki nam jo obljubljajo že več
kot desetletje. Ta bi bila za
atletiko in kranjski šport res
velika pridobitev,« je ob mi
tingu povedal glavni trener
in izvršni direktor kluba
Matjaž Polak in dodal, da se
je v Kranju nova sezona za
čela obetavno, kar dokazuje
jo tudi številni dobri rezulta
ti mladih atletov.

V lepem vremenu so mladi atleti uživali ob odlično
pripravljenem tekmovanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj in Novi Sad
bosta sodelovala
Jože Marinček
Prejšnji teden so v Novem
Sadu podpisali dogovor o
medsebojnem sodelovanju
med Akademskem vaterpol
skim klubom Triglav in Va
terpolo klubom Vojvodina.
Dogovor o sodelovanju sta
podpisala predsednik AVK
Triglav Samo Perme in
predsednik VK Vojvodina
Zoran Vučkovič.
»Z VK Vojvodino, ki je dru
gi najboljši klub v Srbiji, so
delujemo že nekaj časa. Se
daj smo podpisali še dogo
vor, ki nas obvezuje, da bo
sodelovanje še boljše. Mesti
Kranj in Novi Sad sta tudi
sicer pobrateni in s tem smo
naredili še korak dlje. Naši
trenerji se bodo tako lahko
dodatno izobraževali in na
birali izkušnje pri klubu, ki
bo sodeloval v eni najmoč
nejših lig na svetu,« je po

podpisu dogovora povedal
predsednik AVK Triglav
Samo Perme.
Pri podpisu dogovora sta
bila prisotna tudi Veroljub
Čpajakovič in Branislav Milinkov. »V zadovoljstvo mi
je, da je prišlo do sodelova
nja. Tako se bodo sedaj sre
čevali naši mladi vaterpolisti
in si izmenjavali izkušnje
ter navezovali prijateljstva.
Imamo odlične razmere za
delo, saj imamo na razpola
go kar dva bazena. Smo dru
gi najboljši klub v državi,
takoj za Partizanom, in ima
mo tako kot Triglav tudi dol
go zgodovino,« je povedal
predsednik VK Vojvodina
Zoran Vučković.
To je prvo športno sodelova
nje z pobratenim mestom
Novi Sad in pričakovati je,
da bo do sodelovanja prišlo
tudi z drugimi športnimi
društvi.
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Študentska
Veslaška eko regata za trajnostni razvoj
Čas za odbojko na mivki

Na Bledu bo jutri, v soboto, že drugo leto potekala BMW eko
Klub
študentov
Kranj organizira
KŠK-rekreacijo:
regata.
Športno-družabni
dogodek,
ki povezuje odbojko
podjetjana
in
mivki.
Za
člane
brezplačna,
za
druge
pa
dva
evra
izobraževalne ustanove z namenom izobraževanja ovredna
pomerekreacija
poteka razvoja
enkrat tedensko,
ob se
torkih
med 19.
nu trajnostnega
in vpliva in
nasicer
okolje,
bo začel
ob
in
21.
uro
na
igriščih
pred
Mega
Centrom.
Članstvo
izka12. uri, ko bodo predstavniki podjetij tekmovali na se
veslaški
že s predložitvijo članske izkaznice KŠK vodji rekreacije. Doregati,informacije
šolarji bodo
raziskovanja
vodnih ekosidatne
na predstavili
sport@ksk.si.
P. J.
stemov, predloge za njihovo ohranjanje pa bodo predstavili
na delavnicah, namenjenih obiskovalcem. Predstavila se bo
Pridruži
se tekaški sekciji
tudi ena največjih okoljevarstvenih organizacij WWF (World
Klub
Kranj vabikivse,
ki bi BMW
radi nabirali
Wideštudentov
Fund for Nature),
je poleg
Group kondicijo
Slovenija in
in
se
zraven
še
dobro
zabavali,
da
se
pridružite
njihovi
tekaški
programa Ekošola partnerica jutrišnjega dogodka. Že danes
se
sekciji.
Treninge udeležili
vodi simpatična
Maja, ki
bodo podjetniki
Modula inštruktorica
za trajnostni razvoj
napoleg
IEDC
teka poskrbi še za vaje za moč in raztezne vaje. Pridruži se
– Poslovni šoli Bled. Kot opozarjajo organizatorji, bo v času
jim lahko vsakdo, ne glede na kondicijsko pripravljenost. Skuregate
in trenirali
drugih aktivnosti
nekoliko
paj
bodo
in se pripravljali
naspremenjena
cilj sezone, kiprometna
bo Ljubureditev.
Tako
jutri
med
8.
in
17.
uro
ne
bo dovoljen
ljanski maraton. Treningi potekajo vsak četrtek
ob 17.promet
uri na
motornih
vozil (stran
na odseku
Kolodvorske
od križišča
Brdu
pri Kranju
Kokrica,
pri vhodu ceste
na igrišče
za golf).s
Kidričevo
cestonadotek@ksk.si
zgradbe železniške
postaje
– Jezero.
Več
informacij
ali na 041/533
135 Bled
(Maja).
P. J.
V istem času bo zapora prometa motornih vozil na odseku
Kidričeve ceste od križišča s Cesto svobode v smeri Velike
Zake do križišča s Kolodvorsko cesto, kar pomeni začasno
izvajanje režima enosmernega prometa iz Velike Zake proti
Mlinemu. V primeru potrebe parkiranja vozil po Zupančičevi
cesti bo promet motornih vozil potekal enosmerno tudi po
Zupančičevi cesti od križišča s cesto Za gradom do Male Zake
in nato krožno po cesti Za gradom. V. S.
Bohinjska Bistrica

Šesti festival alpskega cvetja v Bohinju
Z jutrišnjo slovesnostjo v Kulturnem domu Jožeta Ažmana v
Bohinjski Bistrici, na kateri bo častni gost predsednik države
Danilo Türk, se bo tudi uradno začel šesti mednarodni festival
alpskega cvetja. Tako kot vsako leto bodo v okviru festivala
pripravili številne delavnice, kulturne prireditve, otroški pravljični vikend, mednarodno strokovno konferenco, domačo
tržnico in vsakodnevne vodene botanične izlete. »Festival,
ki v prvi vrsti temelji na spoštovanju narave, je v petih letih
prerasel v mnogo več kot zgolj spoznavanje alpskega cvetja,
vodene botanične izlete in razkrivanje skrivnih rastišč redkega
alpskega cvetja. V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, Osnovno šolo dr. Janeza Mencingerja, Vrtcem Bohinj
ter številnimi lokalnimi društvi in organizacijami je festival
postal zanimiv za širšo skupino gostov, ki jih mogoče bolj kot
cvetlice zanima aktivno in doživetij polno preživljanje časa v
Tekaška
/ Foto:
Samo Bešlagič
naravi,« sekcija
je ob tem
poudaril
direktor Turizma Bohinj Klemen
Langus. Festival bodo zaokrožili 2. junija ob evropskem dnevu
parkov s predstavitvijo nove multivizije Za Alpe in novega
Igraš
tenis? Pridi na KŠK Turnir!
filma o Triglavskem narodnem parku. M. R.
Klub študentov Kranj tudi v sezoni 2012 na igriščih TK Triglav Kranj enkrat mesečno, in sicer ob sobotah ob 9.30, organizira teniške turnirje na igriščih teniškega kluba Triglav
Kranj, na katere ste vabljeni vsi rekreativni igralci te igre.
Najboljši igralci na posameznih turnirjih in ob koncu sezone
bodo prejeli praktične nagrade. Število prijav je omejeno na
16, vsak igralec pa ima zagotovljeni vsaj dve tekmi. Sistem
tekmovanja bo določen na dan turnirja in bo odvisen od
števila udeležencev, na turnirju pa nimajo pravice do nastopa igralci, ki so registrirani pri Teniški zvezi Slovenije. Prvi
turnir je potekal 12. maja, drugi bo 16. junija, naslednji turnirji pa so 14. julija, 11. avgusta in 8. septembra. Zmagovalec
turnirja prejme 20 točk, drugouvrščeni 17, tretjeuvrščeni pa
15 točk. Tenisač na četrtem mestu bo dobil 13 točk, 5.–8.
mesto se nagradi z 10 točkami, 9.–12. mesto pa s 5 točkami.
Prijave sprejemajo na Info točki Kluba študentov Kranj (zraven Rock bara Down Town) ter na dan turnirja. Dodatne
4,5 kmnaalitenis@ksk.si
9 km
informacije
oz 031/685 936 (Primož). P. J.

V gorjanski osnovni šoli so pripravili prvi otroški bolšji sejem s ponudbo otroških oblačil in opreme.

Mateja Rant

Jutri, v soboto, bo potekal kolesarski vzpon na Jošt, ki ga organizira Klub študentov Kranj.
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Poleg 4. kolesarskega vzpona na Jošt se rekreativni kolesarji lahko udeležijo številnih kolesarskih maratonov.
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Prejeli so naziv Kulturna šola

Španija, otok Menorka, od 17. do 24. junija 2012
Hotel Sol Milanos Pinguinos ***

petek, 18. maj,
ob 21.00

Prepričani smo, da smo bralci Gorenjskega glasa sami prijetni ljudje, in
da je v naši družbi vedno lepo. Zato vas vabimo, da skupaj preživimo teden dni na pravem malem koščku raja sredi Sredozemlja, na španskem
otoku Menorka. Čudovit zelen otok se ponaša s prekrasnimi plažami in
kristalnim turkizno modrim morjem ter bogato kulturno-zgodovinsko dediščino. V sodelovanju s turistično agencijo Intelekta smo poskrbeli za posebej ugodno ponudbo v priljubljenem
tematskem hotelu, okrašenem z junaki iz znamenite risanke
Kremenčkovi, na prekrasni tri kilometre dolgi peščeni plaži v
letovišču Son Bou. Tam so tudi številne trgovinice, restavracije, bari in avtobusno postajališče, od koder se lahko zapeljete do glavnega mesta. Vse sobe imajo balkon s pogledom
na morje in vso potrebno opremo (klima, TV, fen, hladilnik).
Zajtrki so ameriški bife, večerja z vključenim vinom in vodo je prav tako
samopostrežna. Če želite, se lahko odločite za doplačilo za all inclusive (podrobne informacije na Intelekti, cena za all inclusive je 130 EUR).

KRANJ, 11.–19. MAJ
www.teden-mladih.si
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Počitnice v družbi Gorenjskega glasa

NO^NI TEK PO
ULICAH KRANJA

NAGRADE ZA VSE TEKA^E!
KLUB ŠTUDENTOV KRANJ, GLAVNI TRG 20, 40000 KRANJ

Otroška
oblačila
za
evro
Na kolo za zdravo telo

Cena aranžmaja v dvoposteljni sobi je 499 EUR na osebo,
za otroka od 2 do 7 let 299 EUR, od 7 do 12 let pa 399 EUR.
Odhod z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.
Ta cena velja le za prijave za bralce Gorenjskega glasa, sicer je cena 121
evrov višja! Za vse dodatne informacije in rezervacijo sedeža na letalu čim
prej pokličite na Intelekto PE Ljubljana, tel. št.: 01/230 85 80/82/84 ali
se tam oglasite osebno PE Ljubljana, Ajdovščina 1, Ljubljana.

WWW.GORENJSKIGLA.SI

Bled

Kranjski glas, petek, 25. maja 2012
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Kultura

Prvi Puharjevi dnevi

Mlada kranjska muzika
Bogat koncertni zaključek šolskega leta v
Glasbeni šoli Kranj.

V petek so se z odprtjem razstave in dvema projekcijama fotografij končali prvi Puharjevi dnevi. Tri
dni je v Kranju bivalo pet svetovno znanih fotografov iz Argentine, Italije, Madžarske in Srbije.
Igor Kavčič
Fotografi kranjskega Foto
grafskega društva Janez Pu
har so fotografskim nateča
jem in razstavam, ki jih ve
činoma na mednarodni rav
ni prirejajo vsako leto, tokrat
dodali nov dogodek: Puharjeve dneve, kot so poimeno
vali mednarodno kolonijo
fotografov, na katero so po
vabili nekaj vrhunskih sve
tovnih avtorjev. Gre za foto
grafe, ki so doslej že sodelo
vali na mednarodnih razsta
vah Miniature, s katerimi si
kranjsko društvo bienalno
od leta 2002 naprej vedno
znova odpira vrata v svet. Na
koloniji je sodelovalo pet po
vabljenih uglednih avtorjev:
Laazslo Juhasz iz Madžar
ske, Branislav Brkić iz Srbi
je, Giuseppe Tomelleri in
Riccardo Busi iz Italije ter
Luis Alberto Franke iz Ar
gentine. Pridružila pa sta se
tudi avtorja iz domačega
društva Aleš Komovec in
Luka Dakskobler, že uveljav
ljena fotografa mlajše gene
racije. Udeleženci so tri dni
skupaj fotografirali po Kra
nju in Sloveniji, ob tem pa
so organizatorji vsak večer
poskrbeli za odprtje foto
grafske razstave, ob zaključ
ku pa so izvedli tudi javno
projekcijo fotografij.
V galeriji Kranjske hiše se je
v sredo s svojimi deli prvi
predstavil madžarski foto
graf Laazslo Juhasz. Razsta
va ima naslov Odsevi in se
stoji iz posnetkov senc in
refleksov v vodi. V četrtek je
v prostorih Mestne knjižni
ce Kranj sledilo odprtje raz
stave srbskega fotografa

Ugledni fotografski gostje v Kranju (z leve proti desni): Luis Alberto Franke (Argentina),
Láazsló Juhász (Madžarska), Branislav Brkić (Srbija), Riccardo Busi (Italija), predsednik
domačega društva Vasja Doberlet in Giuseppe Tomelleri (Italija) / Foto: Bojana Doberlet
Branislava Brkića, starega
znanca Slovenije in Kranja.
Brkič tokrat razstavlja dvaj
set portretov, ki jih je po
snel v planinah Srbije. Pod
naslovom Pastirsko življenje
se srečamo s portreti ljudi,
ki pripovedujejo zgodbe in
se zdi, kot da živijo na kon
cu sveta. Ob razstavi je sle
dil tudi pogovor s prizna
nim fotografom. V preda
valnici knjižnice je projekci
jo svojih fotografij z naslo
vom Makro svet predstavil
Aleš Komovec, na drugi
projekciji z naslovom Narava in družba pa so projicirali
fotografije Luke Dakskoblerja.
V petek je bila v galeriji La
yerjeve hiše odprta še raz
stava Giuseppeja Tomellerija iz Italije. Tudi on je s svo
jimi fotografijami že sodelo
val na razstavah v Kranju,
tokratna njegova razstava pa
zajema slike iz opusa V me-

gli. Še isti večer so v stolpu
na Škrlovcu pripravili še
projekcijo fotografij z naslo
vom Ob poti italijanskega
avtorja Riccarda Busija, ki je
prav tako v Kranju že razstav
ljal. »Lani zaradi stavke itali
janskih železničarjev ni mo
gel priti na odprtje svoje
razstave, letos pa mu je to le
uspelo,« je uglednega foto
grafa sicer generalnega se
kretarja mednarodne zveze
za fotografsko umetnost
FIAP z zadovoljstvom pred
stavil predsednik kranjske
ga društva Vasja Doberlet.
Busi je s projekcijo predsta
vil presek skozi svoj opus
popotniške fotografije. Z
drugo petkovo projekcijo pa
je prisotne razveselil še Luis
Alberto Franke iz Argenti
ne, ki ta trenutek velja za
enega izmed najuspešnejših
fotografov na svetu. »O nje
govi uspešnosti govori dej
stvo, da je v letu in pol na

raznih natečajih imel spre
jetih tri tisoč fotografij, do
slej pa je prejel prek tisoč
dvesto nagrad,« o eminen
tnem avtorju pove Doberlet
in dodaja: »Člani Fotograf
skega društva smo zelo po
nosni, ker nam je uspelo v
Puharjevo mesto Kranj pri
peljati pet tako uglednih av
torjev iz štirih držav, da smo
se z njimi lahko družili, fo
tografirali na terenu in iz
menjevali izkušnje.« Ob Pu
harjevih dnevih je izšel tudi
katalog, v katerem je vsake
mu avtorju namenjenega
dve strani prostora za štiri
fotografije in življenjepis v
slovenščini in angleščini.
Vseh pet povabljenih avtor
jev je bivalo v rezidenčnih
apartmajih v Layerjevi hiši,
kranjski fotografi pa so jim
v tej hiši pokazali tudi Pu
harjevo sobo in s tem še bolj
verodostojno lahko razložili,
kdo je bil Janez Puhar.

Igor Kavčič
Še posebej v zadnjih letih v
Glasbeni šoli Kranj ob za
ključku šolskega leta pripra
vijo številne koncerte in na
stope učencev glasbene šole,
na katerih ti staršem in širši
javnosti pokažejo, kaj so se
med letom naučili in kakšne
uspehe so s svojim glasbe
nim znanjem med letom po
želi na številnih tekmovanjih
mladih glasbenikov doma in
v tujini. Mesec koncertov so
v sredo v Avli občine odprli
člani šolskega godalnega or
kestra pod vodstvom Toma
ža Pinterja, ki so v aprilu
uspešno nastopili na sreča
nju Godalnih orkestrov glas
benih šol Slovenije v Radov
ljici, v drugem delu pa se jim
je pridružil šolski pevski
zbor, ki ga vodi Urška Fabi
jan. V Avli mestne občine
Kranj bo posebej živahno
prihodnji teden. Tako bosta
v torek, 29. maja, ob 19. uri
nastopila še dva šolska
orkestra, flavtistični pod vod
stvom Katje Stare in kitarski
po vodstvom Uroša Usenika.
V goste so povabili Veliki
flavtistični orkester GŠ Za
gorje. V sredo, 30. maja, ob
19. uri bo sledil zaključni
koncert komornih skupin,

naslednji dan, 31. maja, ob
enaki uri pa še zaključni
koncert solistov glasbene
šole, na katerem se bodo
predstavili najboljši učenci
šole.
Glasbeni junij bo 1. junija ob
19. uri na vrtu Cafe galerije
Pungert začel koncert treh
harmonikarskih orkestrov.
Orkestru domače glasbene
šole pod vodstvom Jerneja
Hostnika se bosta pridružila
še orkestra GŠ Domžale in
GŠ Škofja Loka. Nekaj po
sebnega bo tudi glasbeno
baletna pravljica Babica in
lonec pravljic. V pravljici na
stopajo kranjske baletnice, v
živo pa igra šolski simfonič
ni orkester pod vodstvom
Tomaža Kukoviča. Predstava
bo na ogled 18. junija ob 17.
in ob 19. uri v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika v
Cerkljah.
Zaključek šolskega leta bodo
v Glasbeni šoli Kranj prosla
vili s slavnostnim koncer
tom 21. junija ob 19. uri v
Dvorani Grandis na Brdu.
Na slovesnosti bodo podelili
tudi priznanja učencem tek
movalcem in učencem, ki
zaključujejo šolanje. Za zad
nja dva koncerta bodo vsto
pnice na voljo v tajništvu
Glasbene šole Kranj.

Babica in lonec pravljic, prava paša za oči in ušesa

Razstava del Janeza Boljke

Festival der slowenischen Volksmusik

Festival slovenskih viž
v narecju

8. JUNIJ 2012 / 20.00

13 narodno zabavnih
bavn ansamblov

Gost vecera
ecer Ansambel Saša Avsenika

Vstopnice so že na voljo:

- na prodajnih mestih Eventim-a,
- v poslovalnicah Alpetourja, kjer so za vas
organizirali avtobusne prevoze.
Festival bosta povezovali Saša Pivk Avsec v slovenskem
in Danica Thaler-Urschitz v nemškem jeziku.

Organizatorja:

KLAGENFURT, Wörtherseebühne

CELOVEC, Vrbsko jezero
Generalni pokrovitelji:

Medijski pokrovitelji:

Radio Sora, Kapucinski trg 4, Škofja Loka

V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj
je na ogled razstava del priznanega akademskega kiparja,
slikarja, grafika in Prešernovega nagrajenca Janeza Boljke.
Razstava je postavljena v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki. Izbor kiparskih del na razstavi je
podkrepljen in prepleten s slikarskim in grafičnim opusom
umetnika in ponuja celosten vpogled v obširen opus Janeza
Boljke. »Umetnika odkriva kot virtuoznega kronista s filozofsko eksistencialnim, izrazito humanističnim pogledom na
dobo moderne in celotno družbeno stvarnost,« dodaja kustos Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović. I. K.
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Zanimivosti
Ježka so vrnili v naravo

Foto: arhiv vrtca Ježek

Lansko jesen smo v Gorenjskem glasu pisali o ganljivi in
poučni zgodbici o tem, kako so starejša skupina otrok iz
vrtca Ježek na Trsteniku in njihova vzgojiteljica Anka Vidmar
pomagali ježku mladičku. Negibnega so našli na poti v
gozd. Vzgojiteljica ga je odnesla k veterinarju Marjanu Tacarju, ki ga je pozdravil. Otroci so se v enem tednu veliko
naučili o skrbi za živali, veliko so izvedeli o tem, kje ježi živijo, kako se prehranjujejo, kako jim pomagati ¼ Ker pa je
imel ježek premalo podkožnega maščevja in v naravi ne bi
preživel zime, so ga odpeljali v zavetišče za divje živali na
Muto. Ježek si je opomogel in vzgojiteljica Anka Vidmar je
pred kratkim odšla ponj. »V zavetišču me je čakalo presenečenje, v škatli sta bila dva ježka. Povedali so mi, da so imeli
na okrevanju še enega ježka, s katerim se je naš ježek zelo
spoprijateljil, zato so sklenili, da ju bodo na prostost spustili skupaj.
V vrtcu so se otroci obeh ježkov zelo razveselili. Najprej so
ugotavljali, kateri je bil naš ježek, saj je v tem času precej
zrasel. Spustili smo ju na vrtčevsko igrišče in ju opazovali.
Ježka smo nato v škatli odnesli v gozd, kjer je njun pravi
dom. Kadar koli se bomo sprehajali ob tamkajšnjem gozdu,
se bomo vedno spomnili naših dveh prijateljev,« je še povedala Vidmarjeva. S. K.

Bolj star, bolj zanimiv
Da stari motorji še zdaleč niso za odpad, so prepričani člani Moto kluba starodobnikov Kranj, ki so z
razstavo in spominsko vožnjo zaznamovali deseto obletnico ustanovitve.
Vilma Stanovnik
Kranj – Z razstavo motorjev
vseh starosti v avli kranjske
občine, nato pa tudi s sreča
njem lastnikov Puchovih
motorjev so člani Moto klu
ba starodobnikov Kranj prej
šnji konec tedna proslavili
deseto obletnico dela.
»Leta 2002 se nas je zbralo
sedemnajst prijateljev in
ustanovili smo moto klub
starodobnikov. Že od začet
ka smo želeli, da je naš klub
blizu ljudem. Mrtva kultur
na dediščina, ki je spravljena
po garažah, je namenjena
zgolj posameznikom, mi pa
želimo, da to, kar imamo,
vidi čim več ljudi. Zato tudi
pripravljamo razstave, današ
nja pa predstavlja desetletno
delo članov našega kluba.
Trenutno nas je v klubu dva
indvajset članov, žal pa dese
to obletnico praznujemo
brez enega ustanovnih čla
nov: Marjana Kristana, ki je
umrl lani, zato smo se odlo
čili, da letošnja prireditev po
teka tudi v njegov spomin,«
je ob letošnji razstavi motor
jev in jubileju povedal pred
sednik Moto kluba starodob

Ob deseti obletnici so člani Moto kluba starodobnikov Kranj pripravili razstavo, organizirali
pa so tudi srečanje lastnikov Puchovih motorjev ter se odpeljali po Gorenjski do Bleda.
nikov Kranj Slavko Hočevar
in dodal, da imajo člani klu
ba skupaj prek sto motorjev
različnih starosti.
»Naši člani imajo vsaj po
dva motorja, nekateri celo
več, tudi do petnajst. Ta ko
nec tedna smo na razstavi
pokazali okoli štirideset mo
torjev različnih starosti in
radi bi, da bi bilo vsaj nekaj

teh lepotcev mogoče videti v
naših prostorih, ki pa jih žal
še nimamo. Upamo, da
nam bo uspelo tudi v Kranju
čim prej priti do primernega
prostora,« je tudi povedal
Slavko Hočevar in pojasnil,
da je večina motorjev tudi
vozna, nekateri od voznikov
tudi redno sodelujejo na
različnih tekmovanjih.

»V klubu imamo tudi za
gnane tekmovalce na doma
čih in mednarodnih tekmo
vanjih, med njimi sta zlasti
uspešna Gregor Drešar, ki
nastopa na tekmah Alpe
Adria, in Jože Celar, ki je bil
lani prvak Ljubelja z najbolj
šim časom na motorju
NSU,« je tudi povedal Slav
ko Hočevar.

MERCATOR CENTER KRANJ PRIMSKOVO
Vsako soboto
od 9. do 14. ure
Prestiz Prestiz
EKOLOŠKA
VREČKE

Modna trgovina

TRŽNICA

TABLA

Modna trgovina

CMYK: 100 / 50 / 10 / 85

· V MERCATORJEVI RESTAVRACIJI – POPOldAnSkA POnudbA:
PO 15 uRI dunAJSkI zREzEk S POMfRIJEM lE 4 EuR

O
V
O
n
· ČETRTkOVO kOSIlO zA SEnIORJE Ob PlAČIlu S PIkA kARTICO žE Od 3,90 EuR.

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d. d., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA

Restavracija
Mercator Center
Kranj Primskovo

B
Nadaljujemo z nagradno igro Črke, ki vas odpeljejo
na izlet. Zberite 6 črk in sestavili boste besedo. Črke
bodo objavljene na celostranskih Mercatorjevih
oglasih v lokalnih prilogah Gorenjskega glasa.

Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj
T: 04 20 19 926
Delovni čas od ponedeljka do sobote
od 8.00 do 21.00 ure, nedelje od 8.00 do
13.00 ure.

Rokavčki, obroči,
bazeni, blazine,
plavalne maske,
plavuti, loparji,
frisbiji ...

AKCIJA "3 zA
zA Ceno 2"
Plačaš 2 artikla in tretjega, najcenejšega, prejmeš brezplačno.

BRISAČE

-30%

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d. d., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA

za plažo
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kranjski glas
Teden mladih navduševal devet dni
Minuli konec tedna se je s koncertom na Slovenskem trgu zaključil letos že 18. mladinski festival Teden mladih, ki je bil priložnost za prijetno druženje
vseh generacij Kranjčanov in obiskovalcev, v devetih dneh pa se je prireditev udeležilo prek petindvajset tisoč obiskovalcev. S prodajo festivalskih
zapestnic so organizatorji iz Kluba študentov Kranj zbrali 750 evrov za letovanje otrok v Pineti, na dobrodelnem spinningu pa so zbrali 350 evrov in jih
podarili Zavodu Korak za nakup tandemskega kolesa.

Mladi se vedno radi srečujejo ob športu, zato so prav športne prireditve na tednu mladih
med zelo priljubljenimi, pa naj gre za tek, košarko, namizni tenis, floorball, balinčkanje ali
igranje nogometa.

Letos je majski festival potekal na kar enaindvajsetih različnih prizoriščih po vsem mestu,
številni pa so si ogledali tudi plesni večer, ki so ga organizatorji pripravili na prenovljeni
lokaciji gradu Khislstein.

Da je Teden mladih namenjen vsem generacijam obiskovalcev, smo se lahko prepričali na
številnih prireditvah, saj so se ob nastopih najmlajših talentov še kako zabavali tudi
starejši obiskovalci.

Kljub številnim dogodkom je še vedno veliko zanimanje med mladimi zlasti za koncerte in
tudi tokrat jih ni manjkalo, saj so na različnih odrih nastopili mnogi domači in tuji glasbeni
umetniki.

Različni odri po vsem mestu in okolici so bili priložnost za predstavitve vsega, kar so se
mladi naučili zadnje mesece, s kabaretom pa je navdušila tudi gledališka skupina
Gimnazije Kranj.

Pri pripravi festivala je sodelovalo prek sto dijakov in študentov, ki so program snovali več
kot osem mesecev, na prireditvah, tudi zaključnem četrtkanju, pa so se zavrteli skupaj z
obiskovalci. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Uroš Rosič

