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OBČINSKE NOVICE AKTUALNO KULTURA ŠPORT

Hišnikovo stanovanje
postalo računalniška
učilnica
Na osnovni šoli Matije Čopa
v Kranju so se učenci in uči-
telji razveselili prenovljenih
prostorov.

Z mediacijo rešijo 
večino sporov
Po manj kot dveh letih, od-
kar v Kranju deluje mediacij-
sko središče, se ta način re-
ševanja sporov vedno bolj
uveljavlja.

Iz štajerske prestolnice
s kar 83 odličji
Plavalci kranjskega Triglava
so bili na državnem prven-
stvu najboljša ekipa.
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Nagrajenci 
v Prešernovem mestu 
Letošnji Prešernovi nagrajen-
ci so teden dni po podelitvi
nagrad v Cankarjevem domu
obiskali Kranj in se v pogovo-
ru z Živo Rogelj predstavili
kranjskemu občinstvu.

Pust za mlade
vseh starosti

Minulo soboto smo si lahko 
ogledali pustno parado, maškare pa
so Kranj napolnile spet v torek, ko je
bilo pred Prešernovim gledališčem
otroško pustno rajanje.
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Mladi hokejisti 
na obisku 
pri Anžetu Kopitarju

Selekcija mlajših dečkov kranjskega hokejskega
kluba se je pred kratkim vrnila z zanimivega in
poučnega gostovanja v Los Angelesu.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Najbolj vroča pole-
mika na sredini seji kranj-
skega mestnega sveta je bila
glede ledene dvorane na
Zlatem polju, saj sta župan
Mohor Bogataj in direktor
občinske uprave Mitja He-
rak predlagala, da se stavbna
pravica dvorane, za katero je
znano, da nima gradbenega
dovoljenja (postopki za spre-
membo prostorskih aktov še
niso končani) družbi Jomac
podeli do leta 2032. Ker so
se povečale tudi potrebe po
uporabi ledu kranjskega ho-
kejskega in drsalnega kluba
in ker je vedno več zanima-
nja za rekreacijsko drsanje
in za izvajanja programov
osnovnih šol, se je občina
tudi obvezala, da bo letno za
zakup ur namenila najmanj
250 tisoč evrov. S tem naj bi
preprečili možnost nastanka

novih težav uporabnikov dr-
sališča, kar se je v preteklosti
že dogajalo (odklop elektri-
ke). Večina svetnikov je takš-
no rešitev sicer podprla, saj
so se strinjali, da trenutno ni
čas za investiranje v sicer na-
črtovano novo ledeno dvora-
no, zlasti opozicijski svetniki
pa so bili mnenja, da se z re-
ševanjem problema ledene
dvorane ne mudi, pa tudi, da
nova pogodba ne predstavlja
dokončne rešitve, ampak se
bo problem dvorane le nada-
ljeval. 
Bolj enotni so bili nato svet-
niki pri soglasju k imenova-
nju Marije Šekoranja za di-
rektorico Zobne poliklinike
Kranj, soglasno pa so spreje-

li tudi pobudo župana Mo-
horja Bogataja, da pomagajo
reševati stisko enaintridese-
tim delavcem družbe Grad-
binec GIP Kranj, ki imajo
stalno ali začasno bivališče v
kranjski občini. Mestna ob-
čina Kranj bo v ta namen
Svetu gorenjskih sindikatov
nakazala pomoč 6.510 ev-
rov, kar pomeni, da bo vsak
delavec dobil 210 evrov. 
Na seji so govorili tudi o
ustanovitvi razvojnega sveta
gorenjske regije ter sprejeli
stališča in predloge o odlo-
ku, ki ga bodo še obravnava-
li. Prav tako bodo na eni na-
slednjih sej še govorili o ka-
tegorizaciji občinskih cest v
občini, saj je bilo na prvotni
predlog kar nekaj pripomb,
ki so jih dali zlasti v krajev-
nih skupnostih. Glavni na-
men predloga je namreč od-
prava napak in pomanjklji-
vosti pri vodenju podatkov o

kategoriziranih cestah ter
uskladitev kategorizacije s
stanjem na terenu.
Svetniki so se seznanili tudi
s poslovanjem javnega pod-
jetja Komunala Kranj ter
hkrati predlagali, da se v pri-
hodnjih mesecih izdela tudi
vizija razvoja. Prav tako so
se odločili, da projekt Gorki
v sodelovanju s Komunalo
Kranj vodi občina sama. 
S spremenjenim pravilni-
kom o sprejemu otrok v vr-
tec, ki so ga svetniki tudi po-
trdili, naj bi spodbudili pod-
jetja, da zaradi pomanjkanja
prostorov za odpiranje no-
vih oddelkov vrtca del svojih
prostorov uredijo za izvaja-
nje predšolske vzgoje.

Vroče o ledeni dvorani
Kranjski svetniki so na sredini seji podprli dražjo
uro drsanja, ki jo bo plačevala občina, pa tudi
podelitev stavbne pravice družbi Jomac.

Podžupanja Nada Mihajlović je predlagala, da ob
drugih donatorjih tudi kranjska občina nameni
3 tisoč evrov za nakup novega digitalnega 
mamografa, ki ga potrebuje kranjski center za
bolezni dojk, svetniki pa so to pobudo podprli.

Vilma Stanovnik

Mlaka pri Kranju - Ela se je
rodila 6. februarja na Rake-
ku na Notranjskem, v življe-
nju se je kar nekajkrat selila,
zadnjih devetindvajset let,
odkar sta hčerka Nataša in
njen mož Brane Medja zgra-
dila hišo, pa je Mlaka pri
Kranju postala njen dom.
Kot pravi, zelo uživa na vrtu,
saj vidi daleč po ulici in vsak
dan opazuje, kaj je novega.
Vedno pozdravi poštarja, po-
znajo jo sosedje, najpo-
membneje pa je, da je kljub
častitljivim letom še vedno
sorazmerno zdrava. Res
malce slabše sliši, tudi pri
hoji si mora pomagati, toda
tako ona kot njeni domači so
zadovoljni, ker se vsako jutro
še sama obleče in uredi. 
Seveda je spominov na mi-
nula leta precej, saj je rasla v
številni družini. Poslovila se
je že od vseh petih bratov in
dveh sester, tudi vdova je že
šestintrideset let. Poleg
hčerke Nataše ima tudi sina
Ivana, tri vnuke in dve pra-
vnukinji. Večino življenja je
delala kot trgovka, na koncu
pri Mercatorju in je tudi nji-
hova najstarejša upokojen-
ka. Čeprav je delala, kolikor
časa je le lahko, je v zasluže-
nem pokoju že štirideset let. 

"Kljub temu da slabše sli-
šim, še vedno rada gledam
televizijo, če je le dovolj to-
plo, sem rada zunaj na tera-
si. Rada jem makarone in
polento, še posebej všeč so
mi zrezki," pravi Ela, ki se je
ob letošnjem rojstnem dne-
vu znova razveselila obiska
in čestitk kranjskega župana

Mohorja Bogataja, v imenu
Krajevne skupnosti Kokrica
sta ji prišla čestitat Niko Dri-
novec in Brane Roblek, v
imenu v KO Rdečega križa
Kokrica Marinka Delavec, v
imenu Društva upokojencev
Kokrica pa Jožef Kern.
"Vesel sem, da vam kot naj-
starejši občanki Kranja lahko

čestitam za res lep jubilej,
prepričan pa sem, da vam ve-
liko zdravja in dobrega po-
čutja lahko zaželim tudi v
imenu vseh ostalih Kranjča-
nov," je ob obisku Eli Žbon-
tar dejal kranjski župan Mo-
hor Bogataj in obljubil, da jo
obišče tudi drugo leto febru-
arja, za stošesti rojstni dan.

Najstarejša v kranjski 
občini je Ela Žbontar
V začetku februarja je sto pet let dopolnila najstarejša občanka Kranja Ela Žbontar, ki s hčerko Natašo
in njenim možem Branetom živi na Mlaki.
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Nasmejana 105-letna Ela Žbontar s hčerko Natašo se je razveselila tudi čestitk kranjskega
župana Mohorja Bogataja, ki je ob jubileju obiskal najstarejšo občanko. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik 

Kranj - "Ko se je naš hišnik
upokojil in zapustil to stano-
vanje, se je za našo šolo po-
kazala priložnost, da dobi-
mo nov prostor, računalni-
ško učilnico. Ker pa je v
kranjskih vrtcih prostorska
stiska, smo se odločili, da
podamo roko tudi občini
oziroma vrtcu, zato smo
izpraznili enega od petih
razredov ter ga preselili v
novo računalniško učilnico.
Tako sedaj na šoli gostimo
že tri oddelke vrtca. Naši
učenci so se morali sicer
malce stisniti, vendar pa
smo se moderne učilnice z
računalniki vsi razveselili,
saj otroci vse več časa pre-
življajo v šoli. Seveda bo ob
naraščanju števila otrok v

našem šolskem okolišu tre-
ba prostore za vrtčevske
otroke iskati drugje, trenut-
no pa je to vendarle dobra
rešitev," je ob obisku kranj-
skega župana Mohorja Bo-
gataja in načelnice urada za
družbene dejavnosti Nade
Bogataj Kržan prejšnji teden
pojasnil ravnatelj Osnovne
šole Matija Čopa Matija
Horvat in dodal, da se je pre-
nova prostorov začela konec
poletja. 

"Da smo prišli do nove raču-
nalniške učilnice, je bilo tre-
ba veliko sodelovanja in zna-
nja, vendar pa moram reči,
da je prostor zelo lep, prije-
ten, bolj domač kot običajni
razredi, in upam, da bo v
vseh prihodnjih desetletjih
res dobro služil učencem in
zaposlenim. Naša šola, ki je
sicer stara že več kot dvajset
let, je najmlajša med kranj-
skimi osnovnimi šolami, tudi
s pomočjo občine pa ima so-

dobne računalnike, ki so plod
sodelovanja z občino, kajti na
javnih razpisih občina pri-
speva polovico denarja. Tako
smo računalniško res dobro
opremljeni," je tudi povedal
ravnatelj Horvat in skupaj s
sodelavci gostom predstavil
tudi interaktivne table.
"Kot ugotavljam, bi morali
mi, ki smo že malce v letih,
znova v osnovno šolo, saj
nam manjka znanja o infor-
macijski tehnologiji. Vi ga
boste zagotovo potrebovali
in vam bo pomagalo pri va-
šem bodočem delu," je ob
predstavitvi novosti na šoli
povedal kranjski župan Mo-
hor Bogataj, ki si je nato
ogledal tudi nov prostor vrt-
ca, najmlajši pa so obisko-
valcem pripravili prisrčen
program.

Hišnikovo stanovanje postalo
računalniška učilnica
Na OŠ Matije Čopa v Kranju so se učenci in učitelji razveselili prenovljenih prostorov, ki so nastali v
nekdanjem hišniškem stanovanju, s selitvijo učilnice pa so nov prostor dobili tudi kranjski malčki.

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
"Sem Kranjčan, doma z La-
bor, sedaj pa z ženo že dva-
najst let živiva v Bitnjah, kjer
sva zgradila hišo. Imava dve
odraščajoči hčeri. Po izobraz-
bi sem komunalni inženir. V
prostem času zelo rad hodim
v hribe, v preteklosti sem bil
tudi alpinist. Kolikor mi čas
dopušča, zelo rad kolesarim
in se vozim z motorjem. Rad
imam šport, rad sem aktiven.
Že od šestega leta sem tudi
gasilec, trenutno sem član ga-
silskega društva Bitnje in veli-
ko pomagam tudi pri delu
Gasilske zveze MO Kranj.
Ena od mojih pobud, na kate-
ro sem posebej ponosen in jo
je sprejel tudi mestni svet, je,
da vsako leto za eno gasilsko
društvo v občini kupimo ga-
silsko vozilo."

Kakšne so vaše izkušnje
svetnika?
"Mestni svetnik sem že tret-
ji mandat, že drugi mandat
sem tudi podžupan. V letih
med 2004 in 2008 sem bil
tudi poslanec v državnem
zboru, na kar sem ponosen
predvsem zato, ker so bili ti
časi za Slovenijo zgodovin-
ski. Prevzemali smo evro in,
morda zadnjič v zgodovini,
vodili Evropsko unijo."

Se kot svetnik počutite, da
lahko prodrete s svojimi
predlogi?
"Bil sem svetnik tako v pozi-
ciji kot opoziciji. Lahko re-
čem, če so predlogi dobri in
imajo izdelano tako finanč-
no kot organizacijsko podla-
go, se da prodreti v obeh pri-
merih, seveda pa je v pozici-
ji laže, ker si bliže županu in
drugim, ki odločajo. V opo-
ziciji pa je lažje biti kritičen,
čeprav se z dobrim predlo-

gom lahko prodre v obeh
primerih."

Katere odločitve v mestnem
svetu so vas še posebej nav-
dušile ali razočarale?
"Ponosen sem, da sem do-

bil podporo pri predlogu, da
se nova knjižnica zgradi v
propadajočem objektu Glo-
busa. S tem smo dali novo
življenje stavbi, ki danes
spet živi, in mislim, da je to
res prava lokacija za knjižni-
co. Žal pa mi je, da takrat
svetniki niso sprejeli moje
pobude, da bi kupili celoten
Globus in bi bili danes last-
niki cele stavbe. S tem bi
lahko mi določali vsebino in
najemnike, tako pa smo pač
lastniki le dela stavbe."

Kaj bi bil ob koncu mandata
vaš največji uspeh?
"Najbolj bom uspešen, če
nam bo uspelo realizirati
projekt, za katerega sem
tudi zadolžen, to je projekt
Gorki s čistilno napravo in
kanalizacijo. Trenutno je
projekt v delu, junija predvi-
devamo, da bomo z ministr-
stva za okolje dobili vlogo
potrjeno, in računam, da bo
do konca tega mandata pro-
jekt zaključen."

PREDSTAVLJAMO KRANJSKE MESTNE SVETNIKE

Zadolžen za Gorki
Bojan Homan je že izkušen svetnik SDS in je
hkrati tudi eden od kranjskih podžupanov.

Bojan Homan 
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Prijetna in moderna računalniška učilnica na šoli je 
pridobitev za učence in učitelje. / Foto: Gorazd Kavčič

V OŠ Matije Čopa so trenutno tudi trije vrtčevski oddelki,
najmlajši pa so gostom ob obisku zapeli tudi po francosko.

Kot je na obisku v OŠ Matije Čopa povedala 
načelnica urada za družbene dejavnosti pri
kranjski občini Nada Bogataj Kržan, je bila ta
šola v občini zadnja, v kateri je bilo še hišniško
stanovanje. Trenutno je v šoli 420 učencev, 
poleg tega so v šoli še trije vrtčevski oddelki.

Vpis predšolskih otrok v javne vrtce 
za šolsko leto 2012/2013

Vpis bo potekal v vrtcih na območju Mestne občine Kranj vsak delovni dan 
od četrtka, 1., do petka, 9. marca 2012, v času uradnih ur.

Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti 
s telefonskimi številkami in e-naslovi.

VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-naslov

KRANJSKI VRTCI Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj 04 20 19 200 http://www.kranjski-vrtci.si/ kranjski.vrtci@guest.arnes.si
Svetovalna služba 04 20 19 210
Najdihojca, Nikole Tesle 4, Kranj 031 768 340
Mojca, Nikole Tesle 2, Kranj 031 768 061
Janina, Kebetova 9, Kranj 031 768 279

031 768 144
Živ Žav, Jernejeva 14, Kranj 031 768 336

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Cesta na Brdo 45a, Kranj 04 20 10 369 https://sites.google.com/site/vrteckokricaosfpkr/ vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek Zasavska c. 53a, Kranj 04 20 19 500 http://www.osorehek.si os.orehek@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Predoslje Predoslje 17a, Kranj 04 28 10 400 http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/ projekt2.skrpre@guest.arnes.si
04 28 10 415 sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj 04 25 59 700 http://www2.arnes.si/~osjkranjkr/ darja.ahacic@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Stražišče Šolska ul. 2, Kranj 04 270 03 00 http://www.o-strazisce.kr.edus.si/ os.strazisce@guest.arnes.si
04 270 03 24 vanjatrcek@gmail.com
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Vilma Stanovnik

Velik del denarja je v letoš-
njem občinskem proračunu
vezan na projekt Gorki ozi-
roma gradnjo čistilne napra-
ve in kanalizacije. Kako da-
leč je do izvedbe?
"Od oktobra lani državna re-
vizijska komisija obravnava
revizijski postopek v zvezi z
oddajo javnega naročila za
izdelavo projektne doku-
mentacije. Pridobili smo
gradbena dovoljenja za grad-
njo fekalne kanalizacije na
Partizanski cesti, severnem
delu Zlatega polja in za Ska-
lico. Na kranjski upravni
enoti so v obravnavi še vloge
za pridobitev gradbenega do-
voljenja za gradnjo fekalne
kanalizacije na relaciji Bit-
nje-Šutna-Žabnica, za Kokri-
co, Kokrški breg, Kokrški log
in Huje. Trenutno je v pri-
pravi razpisna dokumentaci-
ja za gradnjo, nadzor in ob-
veščanje javnosti v zvezi s
tem projektom. Iz Službe
Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko so sporoči-
li, da bi lahko junija 2012
prejeli odločbo za dodelitev
kohezijskih sredstev EU. Si-
cer pa je rok za dokončanje
projekta konec leta 2015."

Ob občinskem prazniku je
bila končana gradnja kom-
pleksa gradu Khislstein.
Kdaj lahko pričakujemo od-
prtje muzeja oziroma kdaj
bodo objekti zaživeli za obis-
kovalce?
"Pogodba za notranjo opre-
mo je bila podpisana sredi
februarja letos, tako da bi
morali biti prostori Lovskega
dvorca, kamor se bo preseli-
la uprava Gorenjskega mu-
zeja, pripravljeni za vselitev
najkasneje sredi maja. K
temu je treba dodati še čas
za selitev, ki pa tudi ne bi
smel trajati prav dolgo. Po-
godba za muzejsko opremo
je trenutno v usklajevanju
pri dobavitelju. Računamo,
da bo podpisana v tednu dni.
Sledi trimesečni rok za do-
bavo oziroma izvedbo. Nekaj
časa bo terjala še postavitev
razstav oziroma muzejskih
zbirk, tako da gre pričakova-
ti, da bi lahko junija letos
tudi grad Khislsten začel slu-
žiti novim vsebinam."

Odlagališče odpadkov Tene-
tiše je že nekaj časa zaprto, v
zadnjem času pa je bilo nekaj
pripomb, da sanacija oziro-
ma zaprtje poteka počasneje,
kot je bilo načrtovano?
"S tem mnenjem se ne bi
strinjal. Trenutno je odlaga-
lišče odpadkov Tenetiše v

fazi predčasnega zapiranja.
Odlagališče odločbe o zaprt-
ju še nima. Polje A je že za-
prto in delno površinsko
urejeno. Na polju B pa dela
še potekajo. Do danes je Ko-
munala Kranj z odpadnim
gradbenim materialom
uspela izvesti zaščitno izrav-
nalno plast zemljine, in si-
cer predvsem na vrhu obsto-
ječega odlagališča, del boka
pa še ni zaščiten. Za izvedbo
te zaščite je bila prek javne-
ga razpisa pridobljena naj-
ugodnejša ponudba, sedaj
pa moramo občine ustanovi-
teljice Komunale Kranj v
ustreznih deležih zagotoviti
sredstva. Prav tako je po-

trebno zagotoviti financira-
nje odplinjanja na odlagališ-
ču Tenetiše. Skupaj je Mest-
na občina Kranj dolžna za-
gotoviti za ta del sanacije od-
lagališča nekaj manj kot
250.000 evrov."

Ledena dvorana na Zlatem
polju ima spet elektriko.
Kakšna pa je predlagana
dolgoročnejša rešitev, da pri
obratovanju ne bi več priha-
jalo do zapletov?
"Da, zelo se trudimo, da bi v
Kranju zagotovili stabilno
delovanje ledene dvorane in
s tem zagotovili ledeno plo-
skev za treninge hokejistov,
umetnostnih drsalcev, za

šolske in predšolske otroke,
mladino in rekreativce. Tre-
nutno je stavbna pravica za
montažno ledeno dvorano
in pripadajoča parkirna me-
sta podeljena do leta 2017.
Upravljavec ledene dvorane
je podjetje Jomac, ki ima z
lastniki montažne ledene
dvorane tudi sklenjeno po-
godbo glede odkupa mon-
tažne ledne dvorane. Mest-
na občina Kranj je pripravila
gradivo za obravnavo na
Svetu Mestne občine Kranj
glede podelitve stavbne pra-
vice za montažno ledeno
dvorano in pripadajoča par-
kirna mesta podjetju Jomac,
in sicer v obdobju po prene-
hanju obstoječe stavbne pra-
vice, to je od leta 2017 do
leta 2032. Občina se tudi v
prihodnje, kot je to že v pro-
računu za leto 2012, zavezu-
je nameniti za zakup ur
uporabe ledene dvorane
250.000 evrov oziroma zne-
sek, določen v vsakokrat-
nem sprejetem proračunu.
Istočasno pa že potekajo ak-
tivnosti za pripravo spre-
memb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta za območje,
kjer stoji Ledena dvorana na
Zlatem polju, da bo možno
urediti potrebno dokumen-
tacijo in pridobiti gradbeno
ter uporabno dovoljenje. Že-
lim in upam, da bodo ti
ukrepi preprečili težave pri
delovanju tega večnamen-
skega športnega objekta."

V zadnjem času, tudi na ja-
nuarski seji mestnega sveta,
je bilo slišati nekaj pobud,
da se spremenijo cene mest-
nega potniškega prometa na
prejšnjo raven, v primeru,
da ostanejo zgolj 5 evrov na
mesec, pa naj bi zagotovili
prevoze tudi z bolj oddalje-
nih lokacij v občini. Kakšen
je vaš predlog?
"Letos poteče pogodba s se-
danjim koncesionarjem, ki
izvaja javni potniški promet.
Uprava bo pred izborom
koncesionarja mestnemu
svetu v potrditev posredova-
la strategijo mestnega potni-
škega prometa. Pri pripravi
strategije bomo vključili jav-
nost, krajevne skupnosti in
druge uporabnike javnih
prevoznih sredstev. Strategi-
ja bo podlaga za pripravo
novega odloka ter nato izbi-
ro izvajalca. Proučili bomo
možnosti optimizacije posa-
meznih linij, poleg tega pa
bomo predlagali morebitne
spremembe cen prevozov.
Pripravljavca strategije smo
že izbrali in računamo, da
bomo dokument lahko po-
sredovali v obravnavo v prvi
polovici letošnjega leta."

POGOVOR Z ŽUPANOM MESTNE OBČINE KRANJ MOHORJEM BOGATAJEM

Kompleks Khislstein 
bo zaživel do poletja
Poleg priprav na izvedbo projekta Gorki v kranjski občini potekajo tudi priprave na selitev Gorenjskega
muzeja in postavitev muzejskih zbirk v prenovljen kompleks Khislstein, radi pa bi dokončno uredili
tudi status Ledene dvorane na Zlatem polju.

V soboto, 24. marca, bo na progi Žeton na 
Krvavcu potekal 2. županov veleslalom. Nanj ste
vabljeni rekreativni smučarji vseh starosti, ker je
dostop možen tudi brez smuči, pa tudi navijači.
Športno-rekreativna prireditev ima dobrodelni
značaj, saj bo zbrani denar namenjen za 
delovanje Alpskega smučarskega kluba Triglav.
Start tekmovanja bo ob 10. uri, tudi letos pa se
obeta zanimiv kulturni in spremljevalni program
z moderatorjem Boštjanom Megličem - Peško. 
Po končanem tekmovanju bo sledil družaben
program pred kočo ASK Triglav. V vsaki 
kategoriji bodo najboljši trije prejeli medalje,
otroci do desetega mesta pa diplome. Prijave
sprejemajo na e-naslovu jelena.krgovic@kranj.si
ali po telefonu 04/237 31 12, od ponedeljka 
do petka med 9. in 11. uro do vključno srede, 
21. marca 2012. Ob prijavi je potrebno navesti
ime in priimek ter leto rojstva.

Župan mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Gorazd Kavčič
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V Uradu za družbene dejavno-
sti Mestne občine Kranj za-
ključujejo javne razpise za so-
financiranje programov in
projektov nevladnih organiza-
cij za leto 2012. Na podlagi
meril in kriterijev so komisije
za posamezna področja ovred-
notile vloge in izdane so bile
odločbe o višini prejetih sred-
stvih oziroma zavrnitvi vlog.
Za sofinanciranje redne lju-
biteljske kulturne dejavnosti
je bilo 39 društvom razdelje-
no 112.500 evrov in 55.000
evrov za izvedbo 50 kultur-
nih projektov. Programe iz-
vajalcev, ki so bili izbrani na
javnem razpisu za izbor jav-
nih kulturnih programov za
triletno obdobje 2011-2013
(razpis je bil izveden v letu
2010), bo komisija ovredno-
tila do konca februarja in raz-
delila 117.000 evrov osmim
organizacijam. 
Za sofinanciranje nevladnih
organizacij na področju soci-
alnega varstva je v proračunu
namenjenih 100.000 evrov.
Za program A (društva, ki
imajo manjši letni program
od 20.000 evrov) je bilo 12
društvom razdeljeno 9.916
evrov, za program B (društva,
ki imajo letni program večji
od 20.000 evrov) je 17 dru-
štev prejelo 56.633,15 evrov,

za program C (triletni pro-
gram) sta dve društvi prejeli
30.450 evrov, za program Č
(program individualnega
družabništva) je eno društvo
prejelo 3.000 evrov.
Za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa je
bilo razdeljenih 640.000 ev-
rov za 79 športnih društev
oz. klubov, za 14 velikih med-
narodnih prireditev, za delno
povrnitev stroškov izobraže-
vanja 10 trenerjev ter za fi-
nanciranje plač 11 trenerjev.
Za sofinanciranje projektov
mladinske dejavnosti je bilo
razdeljenih 50.000 evrov 56
neprofitnim organizacijam,
javnim zavodom, privatnim
podjetjem in zasebnikom.
Sredstva v višini 27.000 ev-
rov pa so razdeljena šestim
neprofitnim organizacijam
in enemu javnemu zavodu
za sofinanciranje programov
mladinske dejavnosti za ob-
dobje 2011-2013.
Za vrednotenje programov
in projektov za delovanja
upokojenskih društev je bilo
razdeljenih 13.000 evrov šti-
rim društvom.
Za sofinanciranje programov
in projektov na področju ve-
teranskih organizacij je sred-
stva v višini 5.000 evrov pre-
jelo sedem organizacij.

Sofinanciranje 
nevladnih organizacij

Mestna občina Kranj bo nevladnim organizacijam
s področja družbenih dejavnosti razdelila več kot
1,1 milijona evrov.

Javna agencija Republike
Slovenije za varnost prome-
ta - Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
skupaj z Ministrstvom za
šolstvo in šport in Zavodom
RS za šolstvo, s policijo, šo-
lami in vrtci, občinskimi
sveti za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in dru-
gimi partnerji (Avto-moto
zvezo Slovenije, Zvezo šo-
ferjev in avtomehanikov) že
vrsto let opozarja, da je v
cestnem prometu vidnost
pešcev njihova varnost. 
Za akcijo "Pešec" je bilo zaje-
to obdobje daljših noči in
slabše vidljivosti, ki je za peš-
ce še posebej nevarno. Ve-
čina nesreč, ki jih povzročijo
pešci s svojimi napakami, so
posledica neustrezne barve
oblačil ter neuporabe odsev-
nih izdelkov. Ugotovljeno je,
da se še vedno večina nesreč
pripeti v temnem delu dne-
va, zaradi česar je potrebno
nadaljevati s preventivnimi
in izobraževalnimi aktivnost-
mi, ki svetujejo uporabo od-
sevnih predmetov. 
V akciji "Bodi previden" so
redarji Medobčinskega in-

špektorata in redarstva
Kranj po lokalnih okoljih
pešcem, ki so dejansko
ogroženi (hodijo po cestah,
kjer ni pločnikov in razsvet-
ljave, v temi ali mraku), deli-
li brezplačne odsevne trako-
ve za njihovo večjo varnost. 
Z akcijo "Pešec" želijo opo-
zoriti javnost na problemati-
ko prometne varnosti peš-
cev, ki so ena izmed najbolj
ogroženih skupin. Hkrati
želijo z nadzorom opozoriti
pešce, da s svojim ravna-
njem pomembno prispevajo
k lastni varnosti.
Posebno pozornost so redar-
ji Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva pešcem po-
svetili na odsekih Kokrica-
Brdo, Cesta Kokrškega odre-
da in Partizanska cesta proti
Rupi, Partizanska cesta-
Kurirska pot-Šuceva ulica,
Jelenčeva ulica, Ručigajeva
ulica, Levstikova ulica, Ki-
dričeva cesta od parkirišča
do zdravstvenega doma,
Stražišče (Pševska cesta, Pot
na Jošta), Gregorčičeva cesta
(križišče pri knjižnici) in
bivši prehod za pešce
Globus-Creina.

Preventivna akcija "Pešec"

Letos se je v akcijo za večjo varnost pešcev od 6.
do 12. februarja aktivno vključil tudi kranjski svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom Kranj.
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Mnenja občinskih svetnikov, aktualno

Skupni 
imenovalec OŠ
Staneta Žagarja
in projekta 
GORKI

Javnost je dobro seznanjena
s problematiko prizidka pri
OŠ Staneta Žagarja. Ta trdi-
tev drži, ko se govori o stre-
hi, stenah, ogretosti, veliko-
sti prizidka. Na Komisiji za
socialno dejavnost, zdrav-
stvo in šolstvo pa želimo
biti tudi seznanjeni z nači-
nom pristopa k reševanju
problema, načrtih in finanč-
nih posledicah. Tako smo
že več sej posvetili mnenju,
da se problematika rešuje
nepovezano, nestrokovno
in finančno nenadzorova-
no. Na 8. seji 17. januarja

2012 smo tako sprejeli
sklep, da se mora izvesti
strokovna statična presoja
nosilne konstrukcije in da
se komisijo seznani, kakšni
bodo nadaljnji ukrepi. Na 9.
seji 14. februarja 2012 smo
dobili pisno Informacijo, da
je Projektna pisarna dne
20. januarja 2012 začela iz-
vajati sanacijo prizidka, ki
se bo predvidoma zaključila
do konca zimskih počitnic.
Po zaključku del se bo opra-
vila statična presoja nosilne
konstrukcije, na podlagi ka-
tere se bo odločalo o potreb-
nih nadaljnjih postopkih.
Lahko, da smo članice res
nepraktične, a zanimivo je,
da nas vse moti, da je vrstni
red tak. Po našem mnenju
na glavo obrnjen. Pa smo
bile podučene, da tako pač
mora biti. Morda. Spodbu-
jena s takšnim razmišlja-
njem sem znova prebrala

področje dela Projektne pi-
sarne na internetnih stra-
neh MOK. Seznanila sem
se, da med drugim nudi ce-
lovito podporo pri vodenju
in izvajanju projektov v ob-
čini, vodi investicije ter
upravlja in gospodari z in-
frastrukturnimi objekti, na-
pravami in opremo, izvaja
naloge planiranja in nadzo-

ra nad porabo proračunskih
sredstev s svojega delovne-
ga področja. Pomirjena, da
že vedo, kaj delajo, sem raz-
mišljala o dobrobiti otrok,
ki bodo uporabljali sanirane
prostore. A gradivo za fe-
bruarsko sejo v točki Pro-
gram GORKI je to mojo po-
mirjenost razblinilo. Tam
namreč berem, da je Držav-
na revizijska komisija za re-
vizijo postopkov oddaje jav-
nih naročil prisolila zaušni-
co Projektni pisarni. Kazen
sicer obsega samo povračilo
stroškov vlagatelja zahtevka
za revizijo v višini 2.499,36
evra. Glavni problem je, da
bo časovna stiska za izved-
bo še večja, s tem pa mož-
nost za pridobitev sredstev
Kohezijskega sklada. Držim
pesti, da se bo izšlo.

Irena Ahčin, 
svetnica N.Si MOK M
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Na Savskem otoku
nepopravljiva 
škoda
(Odgovor na intervju, 
objavljen v Kranjskem glasu
27. januarja 2012)

V intervjuju pod gornjim na-
slovom svetnik MO Kranj mag.
Branko Grims med drugim
ugotavlja, da je pred desetlet-
jem vladajoča stranka LDS
preslišala opozorila, da je po-
trebno ohraniti ledno dvorano
na Savskem otoku in se kljub
nasprotovanju opozicije odloči-
la, da tam zgradi nakupovalni
center, s čimer je bila Kranju
povzročena nepopravljiva ško-
da. Ugotovitvam g. Grimsa je
treba pritrditi. Z nepremišlje-
nim posegom v prostor, ki je bil
med drugim izdatno zlobiran s
strani družb Živila in Sava
Kranj, ki naj bi potrebovali ši-
ritev svojih prodajnih kapaci-
tet, je bila dotedanja dejavnost
na otoku temeljito spremenje-
na, sejemska dvorana je bila
porušena, Kranj pa je izgubil
status sejemskega mesta. In
kako so nove prodajne kapaci-
tete utrdile nadaljnji gospodar-
ski razvoj obeh zgoraj navede-
nih družb? Družba Živila je
bila kmalu za tem izbrisana iz
sodnega registra, Sava pa je da-
nes v resnih finančnih težavah.
Ena izmed posledic nepremiš-
ljenega posega v prostor je bila
tudi ta, da je Kranj izgubil le-
deno ploskev, ki jo je gostila se-
jemska dvorana. Ta proble-
matika je po krajšem zatišju
prišla znova v ospredje med
mandatom bivšega župana
Damijana Perneta, ko je bila
uresničena odločitev o gradnji
nove ledne dvorane na Zlatem
polju. Kljub temu da zazidal-
ni načrt takšne gradnje na
omenjenem območju ne do-
pušča, je bil na skupnem se-
stanku predstavnikov občine,
investitorja dvorane in uprav-
ne enote dosežen dogovor, da
se gradbeno dovoljenje za dvo-
rano vseeno izda, češ da gre
zgolj za začasno rešitev. Ne da
bi bili mejaši in bližnji stano-
valci povabljeni k udeležbi v
upravnem postopku, je uprav-
na enota v aprilu 2007 izdala
gradbeno dovoljenje; še istega
leta je bila dvorana nato tudi
dejansko postavljena.
Kakšno je stanje danes? Grad-
beno dovoljenje za večnamen-
sko športno dvorano je bilo
lani kot nezakonito razveljav-
ljeno, začet je postopek za
vzpostavitev prejšnjega stanja,
proti nekaterim manj po-
membnim udeležencem zgo-
raj omenjenega dogovora teče
kazenski postopek, medtem ko
glavni protagonisti iščejo ozi-
roma so že našli nove delovne
priložnosti, kjer bodo s svojimi
idejami lahko še naprej "osre-
čevali" okolico.

Vendar z gornjimi postopki
problematika ledne dvorane ni
bila končana, temveč je dobila
novo skrb vzbujajočo razsež-
nost. Ekipa bivšega župana
Perneta se je na očitke o neza-
konitosti gradbenega dovolje-
nja odzvala s takojšnjim za-
četkom postopka spremembe
zazidalnega načrta, ki bi re-
troaktivno legaliziral dvorano.
Po načelu "toliko slabše za
predpise, če je gradnja nezako-
nita" je začela nastajati nova,
trenutnim političnim intere-
som prilagojena urbanistična
zasnova Zlatega polja, ki v
sredini zemljiškega kompleksa
ohranja ledno dvorano, obkro-
ženo z osemnadstropnimi
stolpnicami, namenjenimi
poslovno-stanovanjski dejav-
nosti, trinadstropnimi stavba-
mi bodoče univerze ter obstoje-
čim naseljem enodružinskih
hiš. Pri tem je bilo občinskim
"vizionarjem" malo mar, da
estetsko manjvredna montaž-
na zgradba ne sodi na območ-
je ob eni glavnih mestnih
vpadnic in da je dejavnost dvo-
rane zaradi pomanjkanja
parkirišč in prekomernega
hrupa, ki ga povzročajo prire-
ditve, povsem neprimerna za
umestitev v območje stano-
vanjskega in bodočega univer-
zitetnega naselja. Bližnji sta-
novalci so občino namreč že
večkrat opozorili na čezmeren
hrup in nepravilno parkiranje
na Koroški cesti, vendar so,
kot vse kaže, naleteli na gluha
ušesa.
Nadaljnje dogajanje sega že v
obdobje tega mandata. Javno-
zasebno partnerstvo med obči-
no in zasebnim investitorjem,
ki je zgradil dvorano, bi se po
podpisani pogodbi izteklo leta
2017, kar je tudi približen rok
trajanja tovrstnega objekta.
Po izteku pogodbe bi investitor
moral dvorano odstraniti in
zemljišče vrniti v posest obči-
ne. Toda decembra lani je ob-
čina pripravila osnutek pogod-
be z novim zasebnim partner-
jem, s katerim bi bilo trajanje
partnerstva podaljšano za do-
datnih 34 let(!), vse do konca
leta 2051. Samo ukrepanju
Nadzornega odbora MO
Kranj, ki je ugotovil, da bi bila
sklenitev takšne pogodbe za
občino škodljiva, gre zahvala,
da do podpisa pogodbe ni pri-
šlo in da se nova zamisel ni
znašla pod drobnogledom pro-
tikorupcijske komisije.
Mag. Grims je bil pred deseti-
mi leti v opoziciji in ni mogel
preprečiti škodljivih odločitev
takratne oblasti. Prav zaradi
slabih izkušenj, o katerih je
spregovoril v svojem intervju-
ju, lahko pričakujemo, da bo
zdaj, ko je član vladajoče koa-
licije, zastavil ves svoj vpliv in
presekal niz sprejemanja zgre-
šenih urbanističnih odločitev,
ki bodo še desetletja bremenile
občane Kranja.

Boris Pavšlar, dipl. ing.

Prejeli smo

Vabimo vas, da se nam v družbi naročnikov Gorenjskega 
glasa pridružite na izletu v evropsko prestolnico s šarmom
starih časov in pridihom balkanskega humorja. 

1. dan: KRANJ-BEOGRAD 
Odhod avtobusa z avtobusne postaje Kranj ob 2. uri zjutraj.
Nočna vožnja do Beograda, sledi avtobusni ogled. Videli
bomo Novi Beograd, si ogledali Dedinje, stadion JNA, hram
Svetega Save, Kalemegdan. Sprehod do trga Republike, 
Ulice Kneza Mihajla ... Popoldne nastanitev v hotel in prosto
za sprehode po mestu. Večerja v hotelu in prenočevanje.

2. dan: BEOGRAD-AVALA-TOPOLA 
Po zajtrku avtobusni izlet po Šumadiji. Postanek v Oplencu in
obisk Topole, popoldne vrnitev v Beograd, nekaj prostega
časa, večerja v znani boemski četrti Skadarlija ob "starograd-
ski" glasbi. Vrnitev v hotel.

3. dan: BEOGRAD-KRANJ 
Po zajtrku obisk beograjske živilske tržnice. Vožnja do Zemuna
in vkrcanje na ladjo, s katero bomo naredili krožno vožnjo
okoli Ratnega ostrova (vojnega otoka). Na ladji okusno ribje

kosilo. V popoldanskih urah odhod iz Beograda, prihod v
Kranj v večernih urah.

Cena na osebo: 229 EUR

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine, dvakrat pol-
penzion, nočitvi v hotelu 3-4*, večerjo na Skadarliji, krožno
plovbo s kosilom, lokalno vodenje, oglede, vstopnine, orga-
nizacijo in vodenje potovanja. Doplačilo za enoposteljno sobo
je 30 EUR za dve nočitvi.

Informacije, prijave in izvedba programa: 
Kompas Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/20 14 261/266/267
ali na: kranj@kompas.si; Kompas Škofja Loka, Kapucinski
trg 8, tel.: 04/51 11 770/771 ali na: skofjaloka@kompas.si

Za zgodnje prijave do 5. marca prejmete 
kavo na Terazijah brezplačno.

GG IZLET I 30. marca do 1. aprila 2012 (dve nočitvi)

TRIDNEVNI IZLET V BEOGRAD
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V torek, 6. marca 2012, vas ob 18. uri 
vabimo v avlo Gorenjskega glasa na predavanje:

ZDRAVO STARŠEVSTVO

Po uspešni in odmevni Hiši kulture GG, na kateri smo že gostili zakonca Tadejo
Milivojevič Nemanič in Tjaža Nemaniča, nam bosta tokrat svetovala na področju
starševstva. Imago edukatorja Tadeja in Tjaž se posvečata raziskovanju odnosov
neposredno v svoji družini, ki šteje šest članov, kot tudi z vodenjem seminarjev
in delavnic ter partnerskimi in individualnimi svetovanji.

Starševstvo je za večino ljudi eden največjih življenjskih izzivov. 
Otroci so kot rože. V sebi že imajo ves svoj potencial. Da ga lahko razvijejo, da
lahko zrastejo in glede na svoje zmožnosti kar najbolj zacvetijo, potrebujejo
ustrezno nego. Kadar roža dobi rumene liste, pogledamo, kaj ji ne ustreza. 
Kadar "ne uspeva" naš otrok, običajno krivimo njega. Starši se moramo vprašati,
kakšna so naša pričakovanja. Kajti iz marjetice ne more zrasti tulipan, pa če si za
to še tako prizadevamo. 
Ko starši spoznavamo sebe in raziskujemo svoje starševstvo, s tem spoznavamo
svojega otroka. In ta ob nas lahko zacveti v vsej svoji lepoti. 

Vabljeni starši, stari starši, skrbniki, vzgojitelji, učitelji in vsi, ki vas to 
področje zanima. Vstop je prost.
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Pozdravljene, gore II
Jelena Justin

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH  

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

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:

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

vzglavnik Dremavček
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ali darilni bon za trgovine TUŠ 
v vrednosti 20 EURali darilni bon za 

refleksno masažo stopal

ali knjiga 
Pozdravljene 
gore II

Vilma Stanovnik

Kranj - Ob letošnjem pusto-
vanju so pri Zavodu za tu-
rizem Kranj poskrbeli, da je
Kranj znova postal karneval-
sko mesto. V soboto je bila
na sporedu tradicionalna
pustna parada z etnograf-
skimi skupinami, tudi letos
pa so med drugimi za dobro
vzdušje poskrbeli sosedje,
Šenčurski godlarji, ki so na
vozovih kritično predstav-
ljali naš vsakdan. Manjkali
niso niti kurenti, orači in
pokači, vsi skupaj pa so us-
pešno odganjali zimo tako
na pustno soboto kot nato
na pustni torek, ko je bilo
najbolj veselo pred Prešer-
novim gledališčem, kjer so
otroci rajali ob pomoči Mice
Potice.

Pust za mlade vseh starosti
Minulo soboto smo si lahko ogledali pustno parado, maškare pa so Kranj napolnile spet v torek, ko je
bilo pred Prešernovim gledališčem otroško pustno rajanje. 

Rajanje z Mico Potico je pred Prešernovo gledališče privabilo številne mlade, pa tudi 
mamice, babice, očke in dedke, ki so veselo zaplesali. / Foto: Matej Slabe

Obiskovalci pustne parade so si lahko ogledali, kako baba
deda nosi, pa tudi suho kravo in številne druge zanimive
skupine. / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi krofi, ocvrte miške in druge dobrote na pusta ne 
smejo manjkati in v Kranju jih je bilo tako v soboto kot v
torek res v izobilju. / Foto: Matej Slabe

Vilma Stanovnik

Kranj - V prostorih kranjske
občine je potekala okrogla
miza o športu, množična
udeležba predstavnikov raz-
ličnih klubov in društev pa je
bila dokaz, da je v občini še
vedno veliko zanesenjakov, ki
vodijo športne klube in druš-
tva ter jim ni vseeno, kakšna
bo njihova usoda. Dnevni red
je namreč obetal zanimivo
razpravo o tem, ali je potreb-
no ustanoviti športno zvezo,
kaj narediti, da se blagovna
znamka Triglava bolj uvelja-
vi, kako omogočiti, da se bo-
lje izkoristijo šolske telovad-
nice, kaj bi športniki še lahko
naredili za promocijo Kranja
in tudi katere športne panoge
naj bi bile v občini obravnava-
ne kot prednostne. 
Kot je že v uvodu povedal
podžupan Bojan Homan, je
dejstvo, da je prav občina
največji sponzor klubom. Ti
se ob njeni pomoči in lastni
iznajdljivosti skušajo prila-
gajati vedno težjemu prido-
bivanju denarja. "Žal se do-
gaja, da klubi med seboj tek-
mujejo, kdo bo komu vzel
več denarja, namesto da bi
tekmovali, kako bi sami do-
bili denar za delo," je ugo-
tavljal direktor Zavoda za
šport Kranj Branko Fartek
in opozoril, da je med klubi
tudi premalo sodelovanja,
prav tako pa ni ljudi, ki bi se

ukvarjali s strategijo športa
v občini. 
Rešitev za to bi bila lahko
nova Športna zveza (nekda-
nja je bila ukinjena), na kar
je opozorila podžupanja
Nada Mihajlović, saj je
Kranj ena redkih občin, ki
take zveze nima. Potrebna
bi bila predvsem zato, da bi
klubom ponudila strokovno
pomoč in da bi združeni
lažje iskali sponzorje ter se
dogovarjali, kako razdeliti
denar, ki ga občina nameni
za šport ter ga hkrati lažje
iskali pri državi. 
Trenutno v kranjski občini
za področje športa skrbi ko-
misija za kulturo in šport
pri mestnem svetu, pa tudi
strokovna komisija župana,
ki odloča, kako deliti denar
med klube in društva. Na
občini je zaposlen tudi refe-
rent za šport Marko Trebec,
prav tako za šport (večina za
športne objekte) skrbi Za-
vod za šport. 
Predstavniki klubov so ime-
li glede ustanovitev nove
športne zveze sicer precej
pomislekov, vendar pa so se
zvečine strinjali, da bi ne-
kakšno skupno strokovno
zvezo potrebovali. Na koncu
so se dogovorili, da se pred-
stavniki klubov povežejo v
iniciativno skupino, pripra-
vijo izhodišča in statut ter
kasneje tudi ustanovno
skupščino. 

Kako povezati klube 
in športnike?

To je bilo osrednje vprašanje okrogle mize 
o športu v kranjski občini, ki so se je udeležili
predstavniki različnih klubov in društev, na 
koncu pa sprejeli dogovor, da vendarle skušajo
znova ustanoviti skupno športno zvezo.

Kranj

V soboto cepljenje v Kranju
Pri Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj želijo cepljenje pro-
ti klopnemu meningoencefalitisu približati vsem prebival-
cem, zato so za šeststo otrok iz socialno šibkejših družin za-
gotovili povsem brezplačno cepivo in cepljenje z dvema do-
zama cepiva, vsem drugim pa omogočajo, da se cepijo ob
ugodnih terminih ter po akcijskih cenah. Cepljenje je tako za
odrasle namesto 33 v tej akciji po 23 evrov, za otroke pa 
namesto po 30 po 20 evrov. Prvo cepljenje v Kranju bo na
Zavodu za zdravstveno varstvo 3. marca, drugo pa nato 31.
marca. Akcija cepljenja poteka pod sloganom "Pravočasno
poskrbim, da za KME ne zbolim", pri ZZV Kranj pa si želijo,
da bi se cepilo čim več prebivalcev, saj je cepljenje, poleg 
zaščite pred vbodi klopov s primerno obleko, repelenti, 
hojo po uhojenih poteh ter rednim pregledovanjem in 
odstranjevanjem klopov, najučinkovitejša zaščita. V. S.

Pravočasno zamenjajte osebne dokumente
Iz Upravne enote Kranj opozarjajo, da v prvih osmih mese-
cih letošnjega leta poteče veljavnost večjemu številu oseb-
nih izkaznic in potnih listov. V izognitev čakalnim vrstam 
in gneči predlagajo, da dokumente zamenjate še pred 
potekom veljavnosti, in dodajajo, da je vlogo za osebno iz-
kaznico in potni list moč vložiti na katerikoli upravni enoti
ali krajevnem uradu v Sloveniji. V okviru UE Kranj je to moč
storiti v krajevnih uradih v Šenčurju ob sredah med 8. in 17.
uro, v Cerkljah ob torkih in četrtkih med 7.30 in 14.30, v 
Naklem in Preddvoru ob četrtkih med 7.30 in 14.30, na Je-
zerskem pa vsak prvi četrtek v mesecu med 7.30 in 16. uro.
Poleti bodo uradne ure spremenjene, V Šenčurju in Naklem
pa jih ne bo. V. S.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Od sredine maja 2010
na Tavčarjevi ulici 22 v Kra-
nju deluje mediacijsko sre-
dišče, kjer sprte stranke sku-
šajo reševati različne spore.
"Lahko rečem, da je medi-
acijska pisarna v Kranju do-
bro obiskana in pridobiva na
pomenu, v njej pa se rešujejo
tako družinski kot medsosed-
ski in gospodarski spori. Me-
diatorjev nas je vedno več, k
nam prihaja vedno več strank
in tudi reševanje konfliktov je
zelo uspešno," pravi kranjski
podžupan Bojan Homan, ki
je bil pobudnik, da je Kranj
dobil prvo mediacijsko sre-
dišče v Sloveniji. 
"Tiste stranke, ki si želijo re-
šiti spor z medijacijo, se lah-
ko prijavijo na kranjski obči-
ni ali centru Concordija ter
na kratko opišejo, kakšen
problem imajo. Dostikrat gre
za sosedske spore, za spore
na delovnem mestu, pa tudi
različne druge spore v druži-
ni, šoli in še marsikje. Ko te-
žavo na kratko predstavijo,
povedo tudi, ali želita sprti
strani obe priti na mediacijo
ali želi zgolj ena, druga pa o
takšnem načinu reševanja

spora še ni poučena oziroma
jo je treba v to prepričati. Če
gre za takšen primer, potem
mi pokličemo drugo stran in
jo seznanimo, da si želi naša
stranka rešiti spor prek medi-
acije. Če nato privoli tudi
druga stran, se dogovorimo
za prvi termin in na prvem
srečanju predstavimo medi-
acijska pravila ter podpišemo
dogovor o mediaciji. Medi-
acija poteka zaupno in če si
obe strani resnično želita re-
šiti spor, mi s tehniko medi-
acije usmerjamo pogovor.
Mediatorji ne svetujemo in
ne sodimo, vendar dogovor-
jeno med strankama zapiše-
mo. Dogovor damo na sodiš-
če ali pa se zgolj overovi pri
notarju in ta dogovor velja,"
pojasnjuje Bojan Homan in
dodaja, da je bilo do sedaj v
kranjski mediacijski pisarni
največ družinskih mediacij. 
"Mnogokrat gre za reševanje
sporov v zvezi z ločitvami,
kjer se deli premoženje, dolo-
ča skrbništvo nad otroki, pre-
živnina in vse drugo. Če sta
obe stranki pripravljeni na
dogovor, je navadno vse reše-
no v enem mesecu. Če se od-
ločita za sodišče, to navadno
traja precej dlje, predvsem pa

je bistveno dražje. Pri nas je
reševanje sporov, tudi ločitev,
brezplačno. Po opravljeni
mediaciji gresta stranki na
sodišče, ki dogovor zabeleži,
in stranki nimata nobenih
stroškov," pravi Bojan Ho-
man in dodaja, da stroške za
spore z mediacijo delno po-
ravnava občina iz proračuna,
delno pa jih pri Inštitutu za
mediacijo Concordia, s kate-
rim sredstva dobijo prek raz-
pisa Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve. "Do-
kler denarja, ki je na razpola-
go, ne izkoristimo, so medi-
acije brezplačne, če pa bi bilo
zanimanja še več in bi sred-
stva izkoristili, bi bile medi-
acije plačljive," še pravi Bojan
Homan, ki je zadovoljen, ker
po mediaciji sprti strani gre-
sta domov navadno pomirje-
ni, saj sta vendarle dosegli
dogovor. 

"Pri sodišču pač vedno nekdo
zmaga, nekdo pa je razoča-
ran. Pri mediaciji se spor za-
ključi tako, da vsaka stran ne-
kaj dobi oziroma izgubili, re-
šitev pa vendarle ustreza obe-
ma in gresta narazen pomir-
jeni, vzpostavi se nov odnos
zaupanja. Stranki se na pri-
mer ločita, odločita se, da vsak
zaživi po svoje, vendar njun
odnos ostane tak, da se lahko
še vedno srečata kot prijatelja,
gresta skupaj na kavo, se do-
govarjata o otrocih in podo-
bno. Podobno je s sosedskimi
odnosi," še pravi Homan in
dodaja, da lahko vsaka stran-
ka kadarkoli odstopi od medi-
acije, ki navadno ni uspešna,
če ena od strank pride na sre-
čanje s "figo v žepu". Vseeno
pa je lep uspeh, saj se je do-
slej v kranjski mediacijski pi-
sarni rešilo več kot osemdeset
odstotkov sporov.

Z mediacijo rešijo večino sporov
Po manj kot dveh letih, odkar v Kranju deluje mediacijsko središče, se ta način reševanja sporov 
vedno bolj uveljavlja, pomemben podatek pa je, da stranke s postopkom mediacije poravnajo več kot
osemdeset odstotkov sporov.

Na mediacijo se lahko prijavite po telefonu 
04/23 73 121 ali 01/53 098 91, prek spletnega 
obrazca na naslovih www.kranj.si ali 
www.concordia.si pa tudi prek elektronskega 
naslova mediacija@kranj.si 
ali mediacija.kranj@concordia.si. 

Samo Lesjak 

V kranjski Mestni knjižnici
so se poleg številnih poučnih
prireditev, ki jih organizira
vsestranska Petra Puhar Kej-
žar, začeli tudi tako imenova-
ni filmski izobraževalni veče-
ri. Na teh bodo skušali obis-
kovalcem - tudi s pomočjo
filmskih poznavalcev - pred-

staviti najrazličnejše temati-
ke filmske umetnosti ter do-
ločene žanre osvetliti z več
različnimi teoretičnimi per-
spektivami.
Idejna zasnova ter organiza-
cija večerov, ki bodo potekali
enkrat na mesec, je plod
mlade kranjske ljubiteljice
filmov Ane Šturm, ki je za te-
matiko prvega srečanja iz-
brala predstavitev zgodovine
in estetike glasbenih video-
spotov. V ta namen je v goste
povabila filmskega kritika in
poznavalca tega področja
Matica Majcna. Ta je svoje

predavanje zastavil in izpe-
ljal skozi vprašanje same de-
finicije, kaj pod pojem video-
spota sploh lahko uvrstimo.
Tako smo se sprehodili skozi
zgodovino tega produkta, ki
nas na tak ali drugačen način
spremlja že od samega začet-
ka filma - od glasbene
spremljave nemih filmov pa
do mojstrovin sodobnih reži-

serjev, ki so zasloveli in po-
stali ugledni avtorji prav za-
radi režiranja spotov.
Predavanju je sledila tudi
zanimiva diskusija med
udeleženci. Tovrstni dogod-
ki so namreč namenjeni
razmisleku sodobnega gle-
dalca, vpetemu v svet filma.
Zanimiv večer se obeta zo-
pet naslednjič, ko si bomo
ogledali film Trst je naš!, de-
bata pa se bo navezovala
tudi na aktualen napoved-
nik dokudrame Houston,
We Have A Problem, ki je
hit na YouTube-u.

Estetika 
glasbenih podob

Za prvi filmski izobraževalni večer so poskrbeli Ana Šturm,
Matic Majcen in Petra Puhar Kejžar. / Foto: Samo Lesjak

Kranj

Vabilo na tečaj za lokalne turistične vodnike
Iz Zavoda za turizem Kranj so sporočili, da vabijo vse, ki 
želijo aktivno sodelovati pri vodenju turistov po mestu 
Kranju in njegovi okolici, da se udeležijo tečaja za lokalnega
turističnega vodnika. Kandidati za lokalnega turističnega
vodnika morajo imeti končano najmanj srednjo strokovno
izobrazbo in znanje vsaj enega tujega jezika na stopnji 
srednje strokovne izobrazbe. Podrobnejše informacije o 
poteku tečaja lahko dobite na spletnih straneh zavoda:
www.tourism-kranj.si ali po telefonu 04/238 04 55. V. S.

Očistimo Kranj 2012
V soboto, 24. marca, bo potekala že tradicionalna 
čistilna akcija na površinah Mestne občine Kranj. Poleg
stalnih udeležencev občina poziva k sodelovanju vsa 
registrirana društva ter lovske in ribiške družine. Čistilno
akcijo bo glede na očiščene površine delno sofinancirala
tudi Mestna občina Kranj, zato zainteresirane udeležen-
ce prosijo, da oddajo pisne vloge na Urad za gospodar-
stvo in gospodarske javne službe Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, do 12. marca 2012 s kratkim opi-
som območja čiščenja, navedbo števila udeležencev in
predvidenega časa trajanja akcije. Zainteresirane občan-
ke in občane tudi pozivajo, naj se pridružijo čistilni akci-
ji. Zborna mesta bodo 24. marca ob 9. uri na več lokaci-
jah v Kranju in okolici. Objavljena bodo na plakatih in
tudi na občinski spletni strani www.kranj.si. Za več infor-
macij in prijave se lahko obrnete na Tatjano Kocijančič
(tatjana.kocijancic@kranj.si, tel. 04/23 73 221) ali Marti-
no Jaklič (martina.jaklic@kranj.si, tel. 04/23 73 122).
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Drevesa so bila
ogromna, prevelika in so res-
no ogrožala varnost mimo-
idočih peščev, pa tudi otrok
nasproti stoječega največjega
kranjskega vrtca. Prav tako je
bila ogrožena varnost avto-
mobilov in avtobusov na tej
najbolj prometni kranjski ce-
sti, še najbolj pa bi bili ogro-
ženi uporabniki in obiskoval-
ci poslovnega objekta podjet-
ja TELE-TV. Predlani je eno
od teh dreves resno ogrozilo
varnost in so ga prejšnji last-
niki (Mercator) odstranili ko-
maj zadosti zgodaj. Tako
smo bili prisiljeni odločiti, da
drevesa odstranimo," je po-
jasnil Iztok Škofic, direktor
podjetja TELE-TV, komuni-
kacijski engineering Kranj in
dodal, da drevesa niso bila na
seznamu naravnih znameni-
tosti Kranja. 
Odlok o zelenih površinah ne
prepoveduje posegov na last-
nem drevju oziroma zemljiš-
ču, saj ureja zgolj zelene po-
vršine v lasti Mestne občine
Kranj. "Drevesa v preteklosti

niso bila vzdrževana, ob pre-
urejanju dvorišča pa se bodo
posekale korenine, kar bi dre-
vesa še dodatno omajalo in bi
bila nevarnost za okolico še
večja. Varnost pa nam je
prva!" dodaja Škofic, ki seve-
da razume skrb krajanov za
zelene površine, ki jih je v
Kranju vedno manj.

"Sam osebno sem posadil
kar veliko dreves, saj zame
pomenijo veliko dragoce-
nost. Staro modrost spoštlji-
vosti do dreves sem sprejel
od Indijancev. Zato sem tudi
zagovornik ohranjanja zele-
nih površin oziroma naravne
dediščine. Vendar si želim
razvoja in predvsem varnosti,

kar je mogoče doseči le z ure-
jeno okolico poslovne stavbe
TELE-TV, ki jo preurejamo v
večnamensko poslovno stav-
bo in v kateri bo zaživel tudi
novi regionalni studio GTV -
gorenjske televizije z openA-
IRstudiom v stilu HOLLY-
WOOD cafeja," še dodaja Iz-
tok Škofic.

Drevesa požagali zaradi varnosti
Nekateri Kranjčani so se ob nedavni odstranitvi dreves pred večnamensko stavbo nekdanjega 
Mercatorja oziroma Zois bara na Oldhamski spraševali, ali je bilo to potrebno.

Upokojencem Elektra Gorenjske bo ostal lep spomin na
martinovanje v Beli krajini. 

Drevesa, ki bi lahko ogrožala mimoidoče in mimo vozeče, je bilo treba odstraniti. / Foto: Tina Dokl

Upokojenci Elektra se radi družijo
Tako kot zadnja leta so tudi v minulem člani društva upoko-
jencev Elektro Gorenjska spoznavali Slovenijo in tujino.
Marca lani so obiskali Goriška Brda in si med drugim ogle-
dali vinsko klet Dobrova. Aprila so se najprej odpravili v Idri-
jo, si ogledali Antalijev rov, vojni muzej in znamenito Divje
jezero, na praznični 27. april pa so se udeležili pohoda pri-
jateljstva in spomina - Udin Boršt na Kokrici. Maja so nato
obiskali obrobje ljubljanske kotline in Tehniški muzej v Bis-
tri, junija pa so se odpravili v dolino Maltatal v Avstriji. "Za
nas je bil zanimiv zlasti prikaz umetnega jezera Kolubrein,
ki napaja prečrpovalne agregate za potrebe avstrijskega
elektrogospodarstva," v imenu upokojencev Elektra Gorenj-
ske pravi Matija Kenda in dodaja, da je bil zanje lepo doži-
vetje tudi avgustovski izlet na Višarje in Kamnitega lovca.
Septembra so nato obiskali slovensko obalo, se popeljali z
ladjo in si privoščili morske dobrote. Oktobra so si ogledali
sever Avstrije in jug Nemčije ter obiskali znamenito Orlovo
gnezdo in rudnik soli. Novembra so se odpeljali še v Belo
krajino ter tam tudi martinovali. "Tako kot vsako leto smo
decembra obiskali naše starejše člane ter z njimi obujali
spomine na nekdanje čase," dodaja Matija Kenda. V. S.

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih
gospodinjskih odpadkov. Z ločenim zbiranjem
bioloških odpadkov preprečimo, da bi končali
na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplo-
grednih plinov. Biološke odpadke moramo vrni-
ti v nadaljnjo uporabo. To lahko storimo na dva
načina, in sicer, da svoje biološke odpadke
sami kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi 
zabojnik za biološke odpadke. V zabojniku 
odložene odpadke odpeljemo predelovalcem.

Pri odlaganju bioloških odpadkov v za-
bojnike za biološke odpadke moramo pa-
ziti, da jih nikoli ne odložimo v plastični
vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo
predelavo odpadkov. 

Uporabiti moramo vrečke iz biološko raz-
gradljivih materialov. Biološke odpadke
lahko odložimo tudi zavite v časopisni 
papir ali v papirnati vrečki.

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

Čisto je lepo.

Biorazgradljive vrečke lahko kupite tudi pri
Komunali Kranj. Za paket 25 vrečk, po 
7 litrov, boste odšteli 2 evra.

Dodatno nudimo tudi koš za ločevanje 
bioloških odpadkov Organko, ki ga imate
lahko v kuhinji in ga praznite po potrebi.
Vsebino odložite na kompostni kup ali v za-
bojnik za biološke odpadke. Z dodajanjem
naravnega posipa (t. i. Biogena) spodbuja-
mo postopek fermentacije. Rezultat je osno-
va za kompost prvega razreda.

Biološki odpadki ne sodijo 
v plastične vrečke

Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na oko-
lje, je tudi ravnanje z odpadnimi vodami. Zato dr-
žavna zakonodaja predpisuje redno praznjenje
greznic. Z letošnjim letom so se pogoji še bolj po-
ostrili, saj nova Uredba o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/2011), predpisuje obvezno praznje-
nje greznic najmanj enkrat na tri leta. Pred tem
je veljalo obvezno praznjenje na štiri leta. Gospo-
dinjstva tako morate poskrbeti, da bo vaša greznice
redno izpraznjena, ter omogočiti, da se greznične
gošče oddajo na čistilno napravo, kjer se ustrezno
obdelajo. Komunala Kranj je kot izvajalec javne
službe odvajanja in čiščenja odpadne vode dolžna
zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih či-
stilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi
ustrezne evidence. Na območju Mestne občine
Kranj ter občin Cerklje, Preddvor, Šenčur, Naklo in
Jezersko smo pooblaščeno podjetje za praznjenje
greznic ter edino za prevzem in obdelavo greznič-
ne gošče. Praznjenje greznic izvajamo sami in s po-
močjo pogodbenih izvajalcev Gogala, Mežan in
Konc (delo opravijo na podlagi delovnega naloga
Komunale Kranj, zato je naročilo storitve možno
samo preko Komunale Kranj). Vsi morebitni drugi
ponudniki storitve niso zakonsko pooblaščeni za
praznjenje greznic, kar pomeni, da delo opravljajo
nezakonito. 
V okviru javne službe mora naše podjetje zagoto-
viti redno praznjenje greznic po novem najmanj 
enkrat na tri leta. Zato je uvedeno sistematično 
praznjenje greznic pri uporabnikih, ki niso priključe-
ni na javno kanalizacijo in niso greznice praznili 
v zadnjih treh letih. S praznjenjem greznic bomo 
začeli v mesecu marcu.
O datumu praznjenja vas pravočasno obvestimo.
Če omogočite praznjenje greznice po našem 
prvem obvestilu, boste za storitev plačali 135 evrov,
z možnostjo plačila na šest obrokov. Cena velja za
velikost greznice do 10 kubičnih metrov. 
V drugih primerih znaša cena praznjenja greznice
do 10 kubičnih metrov 150 evrov z možnostjo pla-
čila na šest obrokov.

Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom.
Greznično goščo prevzamemo in jo, skladno s
predpisi o ravnanju z odpadki, predelamo na 
Centralni čistilni napravi Kranj. 
Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki
poleg dušikovih spojin lahko vsebujejo še druge
strupene in okolju nevarne snovi. 
Če greznične gošče odlagamo na kmetijske po-
vršine, tvegamo, da bodo te strupene snovi po-
niknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in
tako posredno ogrozile vire pitne vode. Greznične
gošče prav tako niso primerno rastlinsko hranilo.
Rastline absorbirajo strupene snovi, ki so v grez-
ničnih goščah, zato je hrana pridelana iz teh 
rastlin, oporečna.
Odpadna voda in greznične gošče vsebujejo
velike količine nitratov in okolju ter zdravju
škodljivih snovi.
Greznične gošče sodijo na čistilno napravo,
kjer se razgradijo v gniliščih, in tako ne one-
snažujejo našega okolja. 

Po novem obvezno praznjenje 
greznic na tri leta

Odsvetujemo neposredno odlaganje bio-
loških odpadkov v zabojnike za biološke
odpadke. 

V času nizkih temperatur ti odpadki zmrznejo
in se sprimejo z zabojnikom, kar posledično
predstavlja velike težave pri praznjenju zaboj-
nikov. V poletnih mesecih pa z neposrednim
odlaganjem bioloških odpadkov bolj onesna-
žimo zabojnik in ustvarimo pogoje za pojav
smradu in črvov. 

Za naročilo praznjenja vaše greznice zunaj 
rednega termina nas pokličite po telefonu
04/281 13 90 oziroma pišite na e-naslov:
info@komunala-kranj.si. Cena praznjenja grez-
nice do 10 kubičnih metrov znaša 150 evrov. 
Če storitev plačate po predračunu, vam prizna-
mo ceno 135 evrov. Nudimo možnost plačila
na šest obrokov.

Gospodinjstva, ki se na naše obvestilo niste in
ne boste odzvali in s tem onemogočili oprav-
ljanje obvezne storitve, bomo znova pozvali v
prihodnjem letu. Če se tudi na naš drugi poziv
ne boste odzvali, bomo o tem obvestili pristojno
inšpekcijsko službo.

Če opazite, da nekdo nepravilno odlaga grez-
nične gošče, obvestite Medobčinski inšpektorat
Kranj na številko 04/237 32 16.
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KS Tenetiše

Vilma Stanovnik

"V našem kraju je 128 go-
spodinjstev, krajanov pa je
okoli štiristo. Lahko rečem,
da so Tenetiše kar lepo ure-
jene, kljub temu pa je kar
nekaj problemov. Pogreša-
mo namreč prehode za peš-
ce s cestno signalizacijo, saj
imamo v smeri Trstenika si-
cer pločnik po desni skozi
celo vas, vendar pa ni pove-
zave z leve na desno stran.
Če želimo poskrbeti za var-
nost otrok pa tudi drugih
krajanov, so ti prehodi po-
trebni," pravi novi predsed-
nik Krajevne skupnosti Te-
netiše Anton Drakslar, ki si
skupaj z domačini želi, da
bi čim prej posodobili tudi
javno razsvetljavo. 
"Želimo si zaključiti tudi vo-
dovod. Dobršen del je sicer
že obnovljen, vendar je še
nekaj azbestnih cevi, ki jih
prav tako želimo zamenjati.
Želimo si urediti in razširiti

cesto proti Stegnarju, ki bi jo
radi tudi preplastili," pravi
Anton Drakslar, ki se zaveda
tudi potrebe po izgradnji ka-
nalizacijskega omrežja v kra-
jevni skupnosti in tudi dej-
stva, da bodo potrebe v kraju
uresničevali sproti, vse pa bo
odvisno od tega, koliko de-
narja bodo imeli. "Lani smo
postavili ograji na mostovih
čez Stražnico in na mostu
pri Stegnarju, lepo imamo
urejeno otroško igrišče, ki
smo ga prebarvali in dodali
nekaj novih igral, pred poko-
pališčem smo postavili table,
uredili smo okolico cerkve
sv. Dominika, že letos pa
smo v domu Krajevne skup-
nosti prepleskali dvorano,"

našteva Anton Drakslar in
poudarja, da je najbolj po-
membno, da se domačini v
Tenetišah počutijo dobro in
tudi varno.
"V našem kraju je kar nekaj
gasilcev, čeprav spadamo
pod okrožje PGD Kokrica.
Ker v kraju ni šole, otroci
hodijo v petletno osnovno
šolo in v vrtec na Trstenik.
Imamo pa nogometno igriš-
če, s katerim upravlja obči-
na, oziroma Zavod za šport
Kranj," tudi pravi predsed-
nik Drakslar in dodaja, da
so krajani med seboj slabo
povezani, zato so sklenili,
da bodo še bolje poskrbeli
za druženja in srečevanja,
pa naj si bo ob različnih

spominskih dnevih kot na
športnih igrah ali čistilnih
akcijah. 
"V naš kraj se je priselilo
kar nekaj novih ljudi in mis-
lim, da je prav, da se med
seboj tudi družimo ter si iz-
menjamo mnenja. Zato
smo se odločili, da izdamo
tudi nekakšno neuradno
glasilo, ki je prvič izšlo prav
ta mesec, imenovali pa smo
ga Žabje novice iz Tenetiš.
Včasih je bilo namreč v Te-
netišah veliko žab, ki so na-
seljevale predvsem Primo-
ževe in Ribnikarjeve luže.
Žab sedaj skoraj ni več, ven-
dar upam, da bodo naše
Žabje novice izšle še kdaj,"
tudi pravi Anton Drakslar.

Največ skrbi namenjajo
varnosti domačinov
Tenetiše so sicer zvečine lepo urejene, kljub temu pa imajo kar nekaj načrtov, ki so povezani zlasti z
varnostjo otrok in vseh drugih, saj si želijo nove prehode za pešce in javno razsvetljavo. 

Z A  V A S  I N  V A Š E  Ž I V A L I

Neprekinjena dežurna služba: (04) 2565 100

Veterinarska ambulanta v Tenetišah
Tenetiše 80, 4204 Golnik, T: (04) 2565 102, E-pošta: ambulanta@vpt.si

Veterinarska ambulanta v Zapužah pri Radovljici
Zapuže 3a, 4275 Begunje na Gorenjskem

T: (04) 2565 104, F: (04) 2565 105, E-pošta: vazapuze@vpt.si 

MESARIJA IN PREDELAVA 
divjačine 

in ostalih mesnih izdelkov

Jože Kern,s.p.
Tenetiše 39, Golnik

tel.: 04 256 17 90

Ponudba obsega jelenovo salamo in klobaso, 
gamsovo, srnino in salamo divje svinje in pa 
seveda tudi druge mesne izdelke: svinjsko 
salamo in klobaso, suho meso, suha rebrca, 
želodček s kašo, krvavice, pečenice, zaseko,… Predsednik sveta Krajevne skupnosti Tenetiše Anton Drakslar 

Zadnja leta so redne obiskovalke Tenetiš tudi družine štorkelj, ki so si najprej spletle gnezdo
na dimniku hiše Kavčičevih, lani pozimi pa so jim v bližini uredili gnezdilni drog. / Foto: Gorazd Kavčič

Pooblaščeni servis in prodaja: - ročno orodje 
HITACHI, - črpalke IMP PUMPS, KSB, WILO, BBC,
ELEKTROKOVINA, LOWARA, CALPEDA, ZENIT, 
PEDROLLO, VOGEL in elektromotorji ELKO, SITI.

ELEKTROMEHANIKA 
GREGORC d. o. o.

Popravilo elektromotorjev,
črpalk in el. ročnega orodja

Tel.: 04/2566 333
Faks: 04/2566 330

TENETIŠE 14a, 4204 GOLNIK
www.elektromehanika-gregorc.eu

www.gorenjskiglas.si

Izdelujemo perilo za vso družino, 
pižame, spalne pajace, bodyje …. 

Izdelke tudi prilagodimo vašim 
željam in meram.

Obiščite nas ... ne bo vam žal!

VENUS Izdelovanje perila in konfekcije
Vanja Štibelj s.p.
Tenetiše 43, Golnik
tel: 04-256-55-44
venus@venus.si              
del. čas v trgovini v Tenetišah: 9-19, sobota 8-12

VENUS v Kranju
Maistrov trg 11 (Adamičeva hiša)
del. čas: 9-19, sobota: 9-13
tel: 04-202-10-08



Vilma Stanovnik

"Naša krajevna skupnost je
po površini velika, sega pa
tudi precej visoko, saj je naj-
višja točka Storžič. Krajevno
skupnost sestavlja šest vasi:
Žablje, Čadovlje, Babni Vrt,
Povlje, Trstenik in Pangrši-
ca, imamo pa še dve tako
imenovani vikend naselji
nad Povljami in Trsteni-
kom. Vse te površine je tre-
ba vzdrževati, saj si vsi želi-
mo, da bi bili naši kraji čim
lepše in čim bolje urejeni.
Marsikaj nam uspeva, a
kakšna stvar bi bila lahko
urejena tudi bolje," pravi
dolgoletni predsednik Kra-
jevne skupnosti Trstenik
Jože Lombar, ki ugotavlja,
da je tudi v tem delu kranj-
ske občine vedno manj
kmečkega prebivalstva, saj
sta na primer na Trsteniku
od devetnajstih ostali le še
dve kmetiji. 
"K sreči so to zemljo vzeli v
najem kmetje iz sosednjih
vasi, tako da je naša krajina
še vedno lepo obdelana, kar
se mi zdi zelo pomembno.
Ponosni smo tudi na naše-
ga sadjarja Markuto, ki se
razvija tudi v vrtnarja. Ima-
mo tudi poznan kmečki tu-
rizem Markun v Babnem
Vrtu, zagotovo pa je prav na
področju turizma še veliko
neizkoriščenih možnosti,"
razmišlja Jože Lombar, ki
je zadovoljen, da se v kra-
jevni skupnosti vedno tudi
kaj dogaja in gradi.
"Ker smo dali prostore kra-
jevne skupnosti v uporabo
vrtcu, smo ostali brez svoje
pisarne, trenutno pa zraven
urejamo novo in upam, da
jo bomo do konca leta tudi
odprli. Prav tako trenutno
delamo vodovod v vasi Bab-

ni Vrt, kar je velika investi-
cija, če bo vse prav, pa naj
bi bila prav tako končana še
letos. Vsaka vas skoraj
mora obnoviti še kakšno ce-
sto, zelo načeta je cesta
Žablje-Babni Vrt in jo bo
treba preplastiti. Tudi to
upamo, da bo še v tem letu.
Na Trsteniku je potrebna
obnova meteorne kanaliza-
cije, ki smo jo lani obnovili
le en del, letos naj bi je še
nekaj. Vedno pač moramo
graditi, kolikor je denarja,
žal ne gre vse hkrati, v ne-
kaj letih pa se nekaj vendar-
le pozna," pravi Jože Lom-
bar, ki se zaveda, da bo tre-
ba v kratkem poskrbeti tudi
za dele vasi, ki so še brez
javne razsvetljave, nujno
potrebna pa je tudi obnova
ograje na mostu na Pangr-
šici. Imajo sodobno mrli-
ško vežico, postopno ureja-
jo pokopališče, letos naj bi

dobili sedem novih površin
za grobove.
"Lani smo v šoli na Trsteni-
ku dobili dolgo želeno raču-
nalniško učilnico in ko sem
bil pred kratkim v šoli, so mi
povedali, da kar ne morejo
verjeti, koliko bodo prihra-
nili pri kurjavi, ker so bila
na šoli zamenjana tudi vsa
okna. Zato smo res hvaležni
vsem, ki so pripomogli k ob-
novi šole in izgradnji raču-
nalniške učilnice," tudi pra-
vi predsednik Lombar, ki
skupaj s člani sveta krajevne
skupnosti skuša pomagati,
komur le more. 
"Moje načelo je, da, če
komu le lahko pomagam,
tudi mu pomagam. Če je
stvar, pri kateri pač ne mo-
rem pomagati, skušam to
tudi pojasniti, kajti vseh pro-
blemov vedno ni moč hitro
rešiti. Do težav prihaja tudi
zato, ker so nekatere površi-

ne, kot so ceste in podobno,
v naravi drugačne, kot so za-
risane. Tako imamo pri raz-
ličnih posegih tudi težave
zaradi lastništva. Nekateri
lastniki so zelo naklonjeni
reševanju skupnih proble-
mov, nekateri ne in tudi
zato včasih gradnje ne pote-
kajo tako, kot smo si zamis-
lili," pravi Jože Lombar, ki je
vesel, da se vasi v krajevni
skupnosti razvijajo in da se
v prihodnosti še bodo, saj
imajo v vrtcu trenutno kar
52 otrok.
Živahen je tudi utrip v raz-

ličnih društvih. "Vsak, ki
ima željo sodelovati v kate-
rem od društev, je dobrodo-
šel. Imamo gasilce, pri Rde-
čem križu so pripravljeni
pomagati vsakemu in kljub
dejstvu, da je potreb vedno
veliko, smo na našem koncu
občine kar zadovoljni," do-
daja Jože Lombar.

Finančnik Petač d.o.o.
Pangršica 14, 4204 Golnik
Tel: 04/25-65-410, fax: 04/25-65-411
GSM: 041/254-235
e-mail:financnikpetac@siol.net

Računovodske storitve, davčna
in druga svetovanja 

za kar najugodnejše rezultate-hitro, 
kvalitetno in strokovno
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Studen Stane s.p., 
Čadovlje 1, 4204 Golnik
Informacije: 041/812 645
Vsak dan: od 8. do 19. ure 
Sobota: od 8. do 13. ure 

V zavetju Storžiča pridelujemo jabolka, hruške in jagode
na naravi prijazen način.

Vabimo vas, da obiščete našo domačijo, kjer 
vam ponujamo: veliko izbiro jabolk, suho sadje,
marmelade, sokove, kis.

Veselimo se vašega obiska.

SLADKO SADJE IZPOD STORŽIČA

Janez Markuta
Čadovlje 3, 4204 Golnik

tel.: 04/256 00 48
GSM: 041/829 876 Ja
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VULKANIZERSTVO STUDEN 

Za turizem je še dosti
priložnosti
Na Trsteniku so veseli, ker jim je lani uspelo prenoviti podružnično šolo, tudi sicer pa so vasi 
v krajevni skupnosti vsako leto bolj urejene in privlačne tudi za obiskovalce.

Konec lanskega leta so se učenci na šoli na Trsteniku razveselili nove računalniške učilnice, ki
so jo ponosno pokazali tudi kranjskemu županu Mohorju Bogataju. I Foto: Gorazd Kavčič

Jože Lombar je predsednik Krajevne skupnosti Trstenik že triindvajseto leto. I Foto: Gorazd Kavčič
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KS Goriče, Golnik

Vilma Stanovnik

"Lahko rečem, da najbolj
pogrešamo pločnik oziroma
peš pot ali kolesarsko stezo,
ki bi potekala vzporedno z
glavno cesto s Kokrice proti
Golniku. Dobro sodelujemo
s krajevno skupnostjo Gori-
če in izdelan imamo idejni
načrt, vendar je od prvih do-
govarjanj minilo že šestnajst
let. Na Golniku imamo ved-
no več novih stanovalcev, ker
se gradijo novi bloki, prihaja-
jo mlade družine z otroki.
Otroci morajo peš z Golnika
v Goriče, ker pa nimajo peš-
poti, je to zelo nevarno. Ko
bo prišlo do nesreče, bo pre-
pozno, ukrepati moramo
zdaj," na največji problem v
krajevni skupnosti opozarja
predsednik Bogdan Kukovič,
ki si želi, da bi bilo na občini
za rešitev tega problema več
razumevanja. 

"Pločnik vedno uvrščamo v
naše načrte, vendar pravega
posluha za to ni," dodaja Ku-
kovič, ki se sicer zaveda, da
zalogaj ni majhen. "V krat-

kem se bomo morali spopri-
jeti tudi z gradnjo čistilne na-
prave. Trenutno se na Golni-
ku gradi še en nov blok, o
novi čistilni napravi pa ni ne

sluha ne duha. Imeli smo si-
cer eno prvih čistilnih naprav
v Jugoslaviji, vendar je sedaj
dotrajana, neuporabna. Mis-
lim, da, če je vsako leto več
novogradnje, bi morali imeti
tudi čistilno napravo," pravi
Kukovič, ki je sicer zadovo-
ljen, ker se ureja vodovod, za-
menjanih je bilo nekaj dotra-
janih cevi, posodobljeni so
zbiralniki. 
Ker na Golniku, ki je sicer
znan po bolnišnici, ni šole,
tudi družabno življenje ni
prav živahno, se pa dostikrat
povezujejo z Goričami pa
tudi s Trstenikom. "Imamo
lep športni park, ki je sicer v
lasti bolnišnice, vendar ga
lahko uporabljamo tudi do-
mačini. Občasno pripravi-
mo tudi delovne akcije, po-
pravili smo klopi, kupili
smo koše za smeti," tudi
pravi predsednik Bogdan
Kukovič.

Na Golniku najbolj pogrešajo pločnik 

Vilma Stanovnik

Prvikrat se Goriče omenjajo
leta 1376, ko je Martin Far-
lon minoritskemu samosta-
nu v Ljubljani podaril vino-
grad v Goričah pri sv. Andre-
ju. Danes so Goriče ena od
krajevnih skupnosti v kranjski
občini, prebivalci Gorič pa
zase pravijo, da so trmasti,
vendar pozitivno naravnani. 
"Tako kot naši predniki si tudi
današnja generacija želi prido-
biti čim boljšo izobrazbo. Da
to ni pretežko, poskrbijo učite-
ljice Podružnične šole Goriče.
V letu 2014 bomo praznovali
100 let izgradnje sedanje šol-
ske stavbe, leta 2016 pa 140 let
organiziranega pouka v na-
šem kraju. Število učencev se
iz leta v leto povečuje in letos
jih pouk obiskuje že 76," pravi
predsednik Krajevne skupno-
sti Mladen Dubravica, ki je
vesel, da je sodelovanje med
krajani in šolo zgledno že od
nekdaj in da skoraj ne mine
nobena prireditev, da je ne bi
popestrili ustvarjalni goriški
šolarji. Tako vsi skupaj tudi
nestrpno pričakujejo dokon-
čanje šolske telovadnice, ki
jim bo zagotovila normalne
pogoje za izvajanje športne
vzgoje. 
Visok jubilej letos praznuje
PGD Goriče - 60-letnico usta-
novitve. Okroglo obletnico
bodo proslavili z dvodnevno
veselico in skupno gasilsko
vajo treh sosednjih PGD-jev.
Pohvalijo se lahko z žensko
desetino, skrbno pa delajo
tudi z najmlajšimi. Prav tako

več desetletij v okviru OZ RK
Kranj aktivno deluje RK Gori-
če. Spomladi pripravijo krvo-
dajalsko akcijo, meritve tlaka
in sladkorja v krvi, pozimi pa
božično-novoletno srečanje
za najstarejše. V tem času
obiščejo tudi starejše in bolne
krajane na njihovih domovih.
V času skupnega praznova-
nja krajevnega praznika treh
sosednjih krajevnih skupno-
sti KS Golnik, KS Goriče, KS
Tenetiše v mesecu juniju po-
tekajo številni kulturni, šport-
ni in drugi družabni dogodki. 
"Vsi krajani skrbimo za čim
lepšo urejenost naše okolice
in kraja. Zavedamo se po-
membnosti naših vodnih vi-
rov. Upravni odbor Vodovod-
ne zadruge Goriče skrbi za za-

dostno količino in kakovost
pitne vode," tudi pravi Mladen
Dubravica in dodaja, da so ak-
tivni tudi člani organizacije
Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije. 
Lega Gorič daje možnosti za
številne rekreativne dejavno-
sti. Cesta Goriče-Trstenik se
zlasti v poletnem času spre-
meni v pravo kolesarsko pot.
Goriče so odlično izhodišče za
planinske pohode na Kriško
goro, Malo, Veliko Polano in
Storžič.
"Ne manjka tudi težav in po-
treb. Čakamo na izpolnitev žu-
panovih obljub po enakomer-
nem razvoju tako mesta kot
tudi podeželja. Pogrešamo več
sodelovanja mestnih uradni-
kov pri večjih projektih v naši

skupnosti. V preteklosti smo
se na račun izgradnje telovad-
nice večkrat odrekli sredstvom
za adaptacijo krajevnega
doma. Dom 28. junija je po-
treben poštene obnovitve od
strehe, inštalacij do adaptacije
dodatnih prostorov za delova-
nje naših društev in organiza-
cij. Prav tako nimamo trgovi-
ne, kjer bi si lahko starejši -
manj mobilni krajani nakupili
osnovna živila. Želimo si tudi
dokončanja zadnjega odseka
ceste s pločnikom Goriče-
Trstenik, obnova ceste na Le-
tenicah, izgradnje varne pe-
špoti Golnik-Goriče do poko-
pališča, asfaltiranja cest v za-
selku Svarje in obnove javne
razsvetljave," še dodaja pred-
sednik Dubravica.

Odlikuje jih trma 
in trdoživost
Goriče z okolico imajo kljub svoji majhnosti bogato zgodovinsko preteklost, odlikujeta pa jih tako
trma kot trdoživost, ki jih spremljata na vseh področjih.

Bogdan Kukovič je predsednik KS Golnik drugo leto.

Predsednik Krajevne skupnosti Goriče Mladen Dubravica 

Šolska stavba v Goričah bo čez dve leti stara sto let.
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V Goričah imajo tudi lepo urejen spominski park

● bakrene cevi  ● Oventrop - armaure
● Viega - fitingi in sanitarna tehnika 
● konvektorji   ● Rothenberger - orodje

Mobite: 041 717 023
e-pošta: eiu@siol.net
www.eiu.si

■  izgradnja sončnih fotovoltaičnih elektrarn 
z vso potrebno dokumentacijo

■  urgentni, izredni in redni pregledi 
fotonapetostnega sistema

■  čiščenje fotonapetostnih modulov

■  takojšen odziv vzdrževalno-intervencijske ekipe

■  odprava napake in zamenjava vseh 
okvarjenih komponent



Kranjski glas, petek, 24. februarja 2012

Kultura

11

Igor Kavčič

Izvajalske prakse prirejanja
popularnih glasbenih zvrsti
za potrebe zborovskega petja
v svetu niso nič kolumbovske-
ga. Pa vendar, na slovenski
zborovski sceni je to prej red-
kost kot pravilo. Poznamo pri-
redbe uspešnic slovenske za-
bavne glasbe, legendarnih se-
stavov, kot sta The Beatles in
Abba, tudi nekaterih rokov-
skih klasik, kot je recimo
kakšna Bohemian Rhapsody
skupine Queen ... Take sklad-
be so po pravilu na koncertih
dobro nagrajene in prav nena-
vadno je, da razen razvpitih
Perpetuum Jazzile, ki s tako
muziko oblikujejo velik del
svojega običajnega koncertne-
ga programa, slovenski zbori
pogosteje ne posegajo po to-
vrstnem pevskem gradivu. Le
kako torej ne bi človek zastri-
gel z ušesi, če na vabilu na
zborovski koncert Komorne-
ga pevskega zbora Mysterium
s spremljevalnim bendom
piše Beatli za dva. In v dodat-
ku Valentinov koncert, kar brž-
kone pomeni, da bo zbor pel
popularne "love songs" legen-
darne skupine The Beatles.
Očitno je bilo takih, ki so "za-
strigli", kar precej, saj je My-
steriumu že teden dni pred
koncertom uspelo razprodati
dva nastopa, enega ob 18. in
drugega ob 20. uri. 
Prisluhnil sem večernemu.
Tako obiskovalci kot izvajalci
glasbenih dogodkov v Sokol-
skem domu v Škofji Loki
vedo, kako prijetno je poslu-
šati ali igrati v polni dvorani.
Programski list koncerta, v

njem smo lahko prebrali 
seznam skladb, ki bodo izva-
jane, s kratkimi razlagami,
kako so te nastale oziroma na
kaj sta ob njih največkrat mis-
lila John Lennon in Paul
McCartney, je obetal. Menu
je obsegal trinajst skladb, ra-
zen ene ali dveh, vseh velikih
uspešnic, kakopak bolj ali
manj ubranih na temo lju-
bezni, kar je Beatlom v času
njihove evforije tako ali tako
šlo še kako dobro od rok.
Zbor je začel razposajeno z
živahnima Good Day Sunshi-
ne in Here Comest the Sun ter
nadaljeval z bolj umirjenimi
Can't Buy Me Love, Let it be in
Yesterday (spodaj podpisane-
mu tudi med najbolj všečni-
mi izvedbami večera), preko
Elanor Rigby prešel v drugi
del in s skladbami Hey Jude,

And I Love Her in podobnimi
"beatlicami" prišel do logič-
nega valentinovskega zaključ-
ka v skladbi All you need is
Love. 
Mysterium je suvereno vodila
Urška Fabijan, ki se je po dve-
letnem podiplomskem študi-
ju v ZDA lani vrnila domov ter
med drugim znova prevzela
tudi taktirko zbora, ki ga je
pred sedmimi leti ustanovila.
Mysteriumi so od prve sklad-
be naprej z odra pošiljali pozi-
tivno energijo. Ob spremljavi
benda, v katerem smo s kitara-
mi opazili tudi dva člana sku-
pine The Tide (Janez Štern,
Dejan Osterman), "Ringo" za
bobni je bil Janez Ziherl in za
klavirjem prvi skladatelj v
zboru Gašper Jereb, je zbor z
glasom, dušo in mestoma
tudi telesom na vsakokratno

navdušenje občinstva sijal to-
ple žarke v dvorano. Zanesljivi
v svojih solih so bili tudi sopra-
nistki Eva Čeh in Neža Kirn,
ter pevska kolega Erik Šmid
(tenor) in Rok Oblak (bas). Kot
napovednik skladb smo v oza-
dju spremljali filmčke na veli-
kem ekranu, ki so jih pred-
hodno pripravili v zboru. Pri-
jetni glasbi je vseskozi sledilo
prav tako vzdušje v dvorani,
Mysterium pa je še enkrat po-
kazal svojo pevsko raznolikost
in ob novi (stari) dirigentki
tudi moč v odrskem nastopu.
Ne dvomim, da bo kranjski
KPZ Mysterium z Beatli še na-
stopal, bržkone tudi kje v do-
mačem mestu (10. marca), če
je že tokrat "moral" gostovati
v Škofji Loki, kjer koncertno
dvorano za razliko od Kranj-
čanov, imajo.

Beatli za zbor in bend 
Valentinov koncert z naslovom Beatli za dva Komornega pevskega zbora Mysterium s spremljevalnim
bendom je bil zadetek v polno. Dva razprodana koncerta preteklo soboto v Sokolskem domu v Škofji
Loki, znane skladbe skupine The Beatles v zborovskih priredbah in navdušeno občinstvo. Res fino.

Igor Kavčič

Tako kot prvikrat lani, so se ak-
tualni Prešernovi nagrajenci
tudi letos polnoštevilno odzva-
li povabilu na tako imenovani
Shod muz na kranjskem Parna-
si. Nagrajenci so se uvodoma v
družbi občinskega vrha, župa-
na Mohorja Bogataja in obeh
podžupanov ter podžupanje
podali na krajši sprehod skozi
mesto do Galerije Prešernovih
nagrajencev v Pavšlarjevi hiši,
kjer je že od 8. februarja na
ogled razstava o njih, aktual-
nih nagrajencih. 
Osrednji del obiska umetni-
ških odličnikov v Kranju pa je
seveda bilo srečanje z nagra-
jenci v Avli Mestne občine
Kranj. Vsak od osmih nagra-
jencev, v tem delu srečanja je
bil žal odsoten trobentač

Franc Kosem, ki se je "javil" v
posnetku, je bil izprašan dru-
gače o umetniškem področju,
na katerem ustvarja. Vsak od

nagrajencev je povedal kakšno
iz zasebnega življenja. Literat
Jože Snoj je s kolegi včasih
zgodaj zjutraj odhajal na vlak s

kranjskih literarnih srečanj
prejšnjega dne, oblikovalec
Matjaž Vipotnik za privilegij li-
kovnikov šteje, da je poklic lah-
ko tudi strast in hobi. Arhitekt-
ka Maruša Zorec je govorila o
današnji odsotnosti zlatih ča-
sov za njeno stroko, zborovski
dirigent Stojan Kuret pa je o
tem, katera glasba mu je naj-
ljubša, izstrelil dve besedi
"samo dobra". Medtem ko gle-
dališki režiser Ivica Buljan, po
rodu Hrvat, ob nagradi doživ-
lja odmev tudi v rodni Hrvaški,
pa je mojster 'comedie del arte'
Iztok Mlakar dejal, da Slovenci
vendarle nismo taki tragiki, kot
je videti v Ljubljani, kjer pa
ustvarja pisatelj Andrej E. Sku-
bic, odličen avtor sodobnih
zgodb, ki najboljši fižol nabira
na domačiji v Ljubnem, odko-
der je doma njegova žena.

Nagrajenci v Prešernovem mestu 

Letošnji Prešernovi nagrajenci so teden dni po podelitvi nagrad v Cankarjevem domu obiskali Kranj in
se v pogovoru z Živo Rogelj predstavili kranjskemu občinstvu.

KPZ Mysterium je živahen zbor, ki v svojem pevskem izrazu, poleg ubranih glasov, 
stavi tudi na moč pozitivne energije. I Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

V Galeriji Mestne hiše v
Kranju je na ogled spomin-
ska razstava slik, del na pa-
pirju in plastik slikarja in ki-
parja Andreja Pibernika
(1961 - 2011). Razstavo li-
kovnih del pred dobrim le-
tom mnogo prezgodaj pre-
minulega kranjskega kipar-
ja in slikarja Andreja Piber-
nika so na predvečer sloven-
skega kulturnega praznika
na pot pospremili številni
sorodniki, njegovi znanci in
prijatelji, nekdanji sodelav-
ci, udeleženci njegovih li-
kovnih delavnic, ki jih je
imel v okviru univerze za
tretje življenjsko obdobje,
ljubitelji likovne umetnosti
... Prvo posthumno razstavo
Pibernikovih grafik in kipov
so lani postavili v galeriji
Pungert, kasneje tudi v
prostorih Domplana, tokrat
pa so na pobudo in ob sode-

lovanju družine Pibernik
obsežno pregledno razstavo
njegovih del pripravili v Go-
renjskem muzeju. Tako po
raznolikosti kot po obsegu
gre za edinstveno razstavo,
saj je Andrej za časa življe-
nja razstavljal le na nekaj sa-
mostojnih in skupinskih
razstavah. Kustos razstave
dr. Damir Globočnik je iz
celotnega gradiva oblikoval
izredno pregledno razstavo,
ki v strogem izboru pred-
stavlja posamezne likovne
zvrsti od risb, slik na papirju
in platnu do kiparskih del v
glini, lesu ... Na razstavo je
bilo mogoče uvrstiti le
manjši del celote del, ki jih
je ustvaril umetnik. Pri Go-
renjskem muzeju je izšel
tudi spominski katalog, 
ki sta ga pomagala urediti
Andrejeva starša Jolanda 
in France oblikovala pa ga 
je Andrejeva sestrična Vida
Jenko. 

Andrejev opus

Tuš, akvarel, papir 30x40 cm

Igralec Iztok Mlakar je v galeriji prisluhnil arhitektki Maruši
Zorec in njeni razlagi urejanja pristave Ormoškega gradu.

V novi knjižici
s priljubljenim
Krtkom se
bodo otroci
učili barvati,
šteti, poiskati
razlike 
v slikah, najti
pot skozi
labirint 
in še kaj. 

Redna cena knjižice je 7,90 EUR.
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 
je cena le 6 EUR + poštnina.

Vsako od dvanajstih poglavij prinaša domiselne
naloge, ki so povezane z meseci v letu. Najbolj
primerna je za otroke, stare od 3 do 10 let.

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

www.gorenjskiglas.si
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Študentska

Moja pr(a)va zaposlitevMoja p ( )

Intenziven 
seminar o iskanju 
prve  zaposlitve  
z Gorazdom  
Prahom
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KŠK organizira športni dan
Jutri, v soboto, 25. februarja,
bo od 9. do 13. ure v Mega
Centru potekal KŠK-jev šport-
ni dan. Lahko boste obiskali
fitnes, kjer vam bo inštruktor
z veseljem priskočil na po-
moč, poskrbljeno pa bo tudi
za vse ljubitelje skupinskih
vadb. V rdeči dvorani bo ob 9.
uri potekal TNZ, ob 10. uri
Zumba, ob 11. uri CX WorX in
ob 11.30 BodyBalance. V zele-
ni dvorani se lahko ob 10. uri
udeležite spinninga. Odvisno
od zasedenosti bo možno

tudi igranje badmintona in squasha, za sprostitev pa bo po-
skrbljeno v savni. Za člane KŠK-ja je športni dan brezplačen,
nečlani imajo brezplačne samo skupinske vadbe. Za udelež-
bo na športnem dnevu se ni treba prijaviti, članstvo izkažete
na recepciji Mega Centra s KŠK-jevo člansko izkaznico, s ka-
tero lahko v času športnega dneva koristite tudi 20-odstotni
popust za storitve Mega Centra, ki jih sicer ponujajo na Info
točki. Dodatne informacije na sport@ksk.si. P. J. 

Obnovi znanje prve pomoči
Vsi se zavedamo, da z nudenjem prve pomoči lahko rešimo
nekomu življenje, pa vendarle ljudje (pre)večkrat pogleda-
mo stran. Ker nas je strah. Ker je že dolgo tega, kar smo va-
dili umetno dihanje na 'Ančki'. Ker smo pozabili, kako neza-
vestnega pravilno namestiti v položaj. Ker pa se na Klubu
študentov Kranj tega strahu zavedajo, skupaj s študenti me-
dicine organizirajo brezplačen kratek ponovitveni tečaj prve
pomoči, ki bo v ponedeljek, 27. februarja 2012, ob 18. uri v
prostorih Gimnazije Kranj. Tečaj bo trajal približno tri ure,
teoretično in praktično pa se bodo lotili tem pristopa k po-
škodovancu, temeljnih postopkov oživljanja ter uporabe av-
tomatskega defibrilatorja. Odprti so seveda tudi za vsa vaša
vprašanja in zanimanja. Če bi torej rad obnovil svoje znanje,
se prijavi na prva.pomoc@ksk.si (ime, priimek, tel. št.), saj
je število prijav zaradi lažjega dela omejeno. P. J. 

Daruj kri!
Spet je tu februar in čas za krvodajalsko akcijo. Na Jesenice se
bo Klub študentov Kranj spet odpravil v ponedeljek, 27. febru-
arja 2012. Odhod bo ob 9. uri s parkirišča Supernova (pred
Bufom). Prijave sprejemajo na krvodajalstvo@ksk.si. Dopiši-
te ime, priimek in telefonsko številko ter pripišite, če greste na
krvodajalsko akcijo prvič. Prijave sprejemajo najkasneje do
nedelje, 26. februarja 2012. Članstvo KŠK ni pogoj, zato pova-
bite prijatelje. Tudi tokrat bodo udeleženci krvodajalske akcije
nagrajeni z malico in z vstopnicama za kino. P. J. 

Moja pr(a)va zaposlitev
KŠK v sodelovanju z zaposlitvenim portalom Moje delo orga-
nizira intenziven seminar na temo iskanja prve zaposlitve z
izkušenim predavateljem Gorazdom Prahom, ki bo potekal v
soboto, 3. marca 2012, od 9. do 14. ure v Mestni knjižnici
Kranj. Seminar ti bo pomagal razumeti celotno sliko zaposlo-
vanja, te pripravil na iskanje zaposlitve, te podučil o pisanju
življenjepisa in motivacijskega pisma ter te pripravil na zapo-
slitveni intervju. Cena za člane KŠK-ja je 5 evrov, ostali bodo
morali odšteti 10 evrov. Cena je simbolična in vključuje 4 ure
aktivnega predavanja, prigrizek ter naknadno poslana gradi-
va seminarja (prosojnice). Prijave na Info točki KŠK do sre-
de, 29. februarja 2012. Pohiti, število mest je omejeno. P. J. 
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Petra Jošt

Mladi na trgu dela predstav-
ljajo pomemben segment
iskalcev zaposlitve, saj na
trg šele vstopajo, poleg tega
pa so tudi brez pomembnej-
ših izkušenj. Čeprav velik
delež mladih v času šolanja
dela preko študentskega ser-
visa, jim takšna dela ne dajo
omembe vrednih delovnih
izkušenj, ki bi jih lahko po-
stavljale ob bok drugim iskal-
cem zaposlitve. 
Nekatere raziskave, ki so jih
izvedli med delodajalci, kaže-
jo na to, da so ravno delovne
izkušnje poglavitni element
pri izbiri novih sodelavcev.
Tako meni nekaj več kot 
polovica delodajalcev. Tako si
morajo mladi za enakovred-
nejše konkuriranje na trgu
dela pridobiti delovne izkuš-
nje. Teh pa ne morejo prido-
biti, dokler ne najdejo zapo-
slitve. Da pa bi bila situacija
še slabša, številni delodajalci
mladim iskalcem zaposlitve
pripisujejo tudi negativne
osebnostne lastnosti, kot so
manjša odgovornost, nestal-
nost, večji absentizem ipd.
Po drugi strani pa so mladi
bolj fleksibilni od drugih ka-
tegorij na trgu dela. Tako so
pripravljeni opravljati manj
zahtevna delovna mesta gle-
de na njihovo izobrazbo, 
začasne ali delne zaposlitve
ipd. Prav tako so mladi bolj
dovzetni za spremembe v 
delovnem procesu in običaj-

no v podjetje prinesejo sveže
ideje. Kaj je torej pomem-
ben nasvet za mlade, ki vsto-
pajo na trg dela? Pri vsakem
iskanju zaposlitve je najpo-
membnejša predstavitev
svojih sposobnosti in znanj
delodajalcu. Mladi naj v svo-
jo osebno predstavitev vklju-
čijo stvari, ki bodo pripomo-
gle k podajanju čim boljše
slike njihovih znanj, sposo-
bnosti in delovnih izkušenj,
ki so si jih pridobili pri
opravljanju priložnostnih
del. Dela, za katera menijo,
da so jim nudila pomemb-
nejše delovne izkušnje oziro-
ma ki poudarjajo njihova
znanja, naj podrobneje pred-
stavijo, ostala dela pa naj
samo naštejejo. Problem pri

mladih iskalcih zaposlitve je
tudi v tem, da ne znajo pred-
staviti znanj in izkušenj, ki
so si jih pridobili pri prilož-
nostnih delih. Marsikdo na-
mreč pozabi, kakšna dela je
opravljal v študentskem
času, ali pa teh del ne pred-
stavi na način, ki bi delodajal-
ca prepričal o njegovi ustrez-
nosti. 
A si moram res sam/a po-
iskati službo? A ni dovolj, da
diplomiram? Kako na zapo-
slovanje gledajo delodajalci?
Kako naj se lotim iskanja za-
poslitve? A sploh vem, kaj
hočem? Se dovolj dobro po-
znam, da lahko prepričam
tudi druge? Kako se lotiti pi-
sanja življenjepisa? Ali je živ-
ljenjepis res tako zelo po-

memben? A ni dovolj, če po-
šljem prošnjo in čakam na
odgovor? Kako naj se pripra-
vim na zaposlitveni intervju?
Kako naj premagam strah?
Kako se naučiti sprejemati
zavrnitve in ohraniti motiva-
cijo? 
Na vsa ta vprašanja boste
mladi dobili odgovor na in-
tenzivnem seminarju na
temo iskanja prve zaposlitve
z izkušenim predavateljem
Gorazdom Prahom, ki ga
organizira KŠK v sodelova-
nju s portalom Moje delo.
Izkoristi enkratno prilož-
nost in 3. marca 2012 med
9. in 14. uro pridi po odgo-
vore na vsa svoja vprašanja v
zvezi z iskanjem zaposlitve
v Mestno knjižnico Kranj.

O iskanju prve zaposlitve
Za mlade konec šolanja pomeni samo eno in sicer kruto realnost iskanja zaposlitve. 

Dejan Rabič

Internetu v medijih končno
posvečamo več pozornosti,
čeprav verjetno še vedno ne
toliko, kot si je zasluži. Ob
vsem navdušenju nad mož-
nostmi in priložnostmi, ki
jih ponuja podjetnim ali
samo radovednim, pa se
manj naslavlja problematika
informacijske ali računalni-
ške ali v končni fazi funkcio-
nalne pismenosti, ki je po
mojem skromnem opaža-
nju sploh pri starejših lju-
deh razumljivo precej ne-
razvita, vendar je še bolj pe-
reč problem, da je takšna
tudi pri neredkih mladih
ljudeh.
Zakaj je to pereč problem?
Ker niti ne gre za kakšno po-
sebej specifično znanje, ki
pa bo v prihodnosti, predvi-
devam, ključnega pomena.
Tehnološko nazadovanje v
človeški zgodovini ni ravno
pogosto, pravzaprav mi na
pamet pade zgolj obdobje
po propadu rimskega impe-
rija, pa še to je veljalo za
omejeno območje evropske-
ga kontinenta, zato ni priča-
kovati, da bi se takšna spre-

memba zgodila v našem
času, ko je svet precej tesne-
je povezan in ko se znanje
prenaša na povsem druga-
čen način.
Dve zadevi sta me napeljali,
da zdajle pišem te vrstice.
Najprej to, da sem v zad-
njem času kar nekajkrat na-
mestil operacijski sistem
različnim ljudem. Zelo tež-
ko razumem, kako da imajo
ljudje težave s sledenjem
navodil, ki jim jih daje raču-
nalnik. Razvoj tehnologije je
namreč hudo napredoval in
namestitev najnovejših Win-
dowsov - ali pa pravzaprav
kateregakoli programa - je
nekaj povsem drugega kot
ista zadeva deset ali petnajst
let nazaj. Toda, kljub temu
da je vsak korak namestitev
spremljan z dovolj podro-
bnimi navodili, tudi v slo-
venskem jeziku, obstaja ve-
lika množica ljudi, ki se z
njo ne znajo spoprijeti. Ne
vem, ali gre samo za strah
pred "neznanim", za izraze,
ki jih morda ne poznajo, ali
pa za popolno nerazumeva-
nje napisanega, vsekakor pa
bi to morali rešiti. Drug kri-
vec je pogovor, ki je sledil

ogorčenju ene izmed kole-
gic pri Klubu študentov
Kranj nad tem, da ima dekli-
ca pri sedmih letih že profil
na socialnem omrežju Face-
book. Meni osebno se to ne
zdi povsem napačno, ker bi
ga slejkoprej ustvarila, pa še
to, da ga je bila sposobna
ustvariti pri sedmih letih, se
mi zdi spodbudno, ne vidim
pa tudi nič spornega v vsebi-
ni, ki bi jo lahko objavljali
njeni prijatelji, ker bi se očit-
no prav zaradi njih z njo
tako ali drugače srečala.
Toda priznati moram, da je
nekaj dobrih argumentov
tudi na strani ogorčenih.
Denimo ta o zasebnosti in
podatkih, ki bi jih lahko tako
mladi objavili, pa bi jim bilo
kasneje žal. Verjetno se res
še ne zavedajo, da podatki
na internetu ne izginejo
vedno čisto zares, čeprav jih
zbrišeš. Tudi tovrstno zna-
nje spada pod informacijsko
pismenost.
Ena od boljših idej na to
temo je predlog, da se tudi v
javno šolstvo uvede učenje
informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij, kajti šolanje
se vedno bolj odmika od re-

alnega sveta. Čeprav se učni
načrti prilagajajo, se to po-
čne povsem prepočasi, to-
vrstnemu znanju tudi ni na-
menjeno dovolj časa. Da ne
govorimo o tem, koliko so
učitelji teh predmetov res-
nično vešči svojega podro-
čja, ali pa koliko prave kori-
sti je v tem, da se celo leto
posveti učenju tako intuitiv-
nih programov, kot so deni-
mo urejevalniki besedil.
Mnogo pametneje bi bilo,
da se čas, namenjen temu,
korenito zmanjša in se pou-
darek da splošnemu pregle-
du računalništva (v smislu
predstavitve, kje vse se upo-
rabljajo in zakaj so tako ko-
ristni), ravnanju in zasebno-
sti na internetu (denimo to,
da nek izmišljeni nadimek
še ne pomeni popolne ano-
nimnosti), iskanju informa-
cij ter razločevanju med ve-
rodostojnimi in manj vero-
dostojnimi viri, pri tem pa
bi morali učenci čim več
tega opraviti samostojno.
Morda bi s tem nekoliko
omilili težave in strahove, ki
jih nekaterim povzročajo so-
dobni tehnološki pripomoč-
ki.

O informacijski pismenosti
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Gimnazijski 
"trening možganov"
Njihova glavna naloga, pravi ravnatelj Gimnazije Kranj Franci Rozman, je dijakom privzgojiti delovne
navade in jih spodbujati, da razvijejo vse svoje potenciale.

Mateja Rant

"Starši, ki se odločajo o pri-
hodnjem šolanju svojega od-
ličnjaka, se morajo zavedati,
kaj želijo - ali da se bo šolal
obkrožen s sebi enakimi in
se bo moral za uspeh potru-
diti, kar bo predstavljalo do-
bro popotnico za vpis na fa-
kulteto, ali pa se bo štiri leta
le dobro imel," razmišlja rav-
natelj kranjske gimnazije
Franci Rozman. Populacija,
ki se vpisuje k njim, je dodal,
že sama ogromno naredi, da
se šola lahko pohvali s takim
uspehom, kot ga dosegajo
tako na maturi kot različnih
tekmovanjih. "To je za mla-
dega človeka velika spodbu-
da," je prepričan. 
Ta štiri leta so zato po ravna-
teljevih besedah najpo-
membnejša v življenju.
"Kdor ne pridobi delovnih
navad in se ne nauči razmiš-
ljati oziroma ne razvije vseh
potencialov, bo to kasneje
težko nadoknadil," je prepri-
čan Rozman, zato meni, da
je prav to prva naloga gim-
nazije. "To šolo jemljem kot
trening možganov. Nismo
plačani za to, da se imajo
otroci samo dobro, ampak
da jih usposobimo, da bi na-
redili tudi najtežje fakulte-
te." V zadnjem času, pravi
Rozman, se namreč na in-

formativnih dnevih šole po-
gosto predstavljajo kot pri-
jazne. "To je tako kot pri
vzgoji. Starši, ki so izključno
prijazni, ne opravljajo svoje
vzgojne funkcije. Življenje
je namreč paleta vseh ču-
stev." Če od otrok nikoli ne
zahtevamo tistega, česar ne
zmorejo, meni, ne bodo ni-
koli naredili tistega, kar
zmorejo. "Kljub temu pri
nas skoraj ni osipa, saj vsak
lahko dobi tudi pomoč, če jo
potrebuje."
V šoli se ob tem zavedajo, da
so za intelektualni razvoj po-
membne tudi druge dejav-
nosti, s katerimi spodbujajo
ustvarjalnost. V različne
športne dejavnosti, ki jih po-
nujajo, je vključenih več kot
120 dijakov. "Čeprav nismo
športna gimnazija, imamo
kar šest ekip v Šolski košar-
karski ligi," je dejal Roz-
man. Znani so tudi po glas-
beni dejavnosti, saj več kot
sto dijakov sodeluje pri pev-
skem zboru ali orkestru.
"Pri nas so žalostni tisti, ki
odpadejo." Vsako leto na-
mreč lahko v pevski zbor, ki
ga sestavlja 80 članov, na
novo sprejmejo približno
dvajset dijakov. Dejavni so
tudi v novinarskem krožku,
dramska skupina pa prav ta
čas pripravlja muzikal Kaba-
ret. "Zdi se mi velika škoda,

da se je iz predmetnika izri-
nilo nekatere predmete, ki
mogoče niso tako akadem-
sko naravnani, čeprav so iz-
redno pomembni za razvoj
ustvarjalnosti. Zato smo do-
dali likovne in glasbene ure,
saj se nam zdi pomemben
tudi ta vidik razvoja celotne
človekove osebnosti."
Kranjska gimnazija se lahko
pohvali še s programom
mednarodne mature, v kate-
rega bodo letos vpisali tretjo
generacijo. "Program se je,
kot kaže, zelo dobro prijel. To
je res dodana vrednost za Go-
renjsko," je poudaril Roz-

man. Storilnost, je dodal, je v
tem programu izredno veli-
ka, saj se že vpisujejo najbolj
ambiciozni dijaki. Razen
tega je program tudi drugače
zasnovan, pouk poteka v
majhnih skupinah. Vse oce-
ne med letom so izključno
informativnega značaja, zato
se morajo profesorji še bolj
truditi, da dijaki uspešno na-
redijo maturo. "Ravno v tem
jaz vidim dobro plat eksterne
mature, saj dijake in profe-
sorje postavlja na isti breg -
skupaj se trudimo za čim
boljši uspeh," je končal Fran-
ci Rozman.

Franci Rozman I Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Prihodnjim dijakom in štu-
dentom so kranjske srednje
šole in fakulteta v začetku
februarja na široko odprle
vrata. Predvsem dijaki, pa
tudi kakšen študent, so in-
formativne dneve obiskali
skupaj s starši. Želeli so se
kar najbolje opremiti z vse-
mi pomembnimi informaci-
jami o šoli, v katero se na-
meravajo vpisati.
V šolah je zato v teh dveh
dneh vladal še večji vrvež
kot običajno. Bodočim dija-
kom so se trudili šole pred-
staviti v kar najlepši luči, saj
ravnatelji priznavajo, da je
konkurenca iz leta v leto
hujša. Informativni dan na
Esic Kranj je bilo mogoče
spremljati tudi preko nepo-
srednega prenosa na spletni
strani šole. Dijake je nago-
voril ravnatelj ekonomske
gimnazije dr. Jurij Šink, ki
je med drugim predstavil re-
zultate raziskave, po kateri

bi se njihovi sedanji in ne-
kdanji dijaki znova odločili
za vpis v njihovo šolo zato,
ker v njej vlada sproščeno in
prijetno vzdušje. Direktor
Tehniškega šolskega centra
Kranj Jože Drenovec pa upa,
da se bodo učenci za vpis v

njihovo šolo odločali tudi za-
radi tega, ker izobražujejo
za poklice, ki so ta čas med
najbolj iskanimi, obenem
pa veljajo za poklice prihod-
nosti. Ustrezno usposobiti
študente za nastop na trgu
dela pa si prizadevajo tudi

na kranjski fakulteti za orga-
nizacijske vede. Tako danes,
je poudaril dekan Marko
Ferjan, študenti nič več ne
dobijo žuljev od zapiskov,
saj se je način dela z uvaja-
njem aktivnih metod dela
povsem spremenil.

Informativni dan na Esic Kranj I Foto: Gorazd Kavčič

V Kranju so šolarjem in dijakom zimske počitnice
popestrili s pestrim naborom počitniških dejavnosti, med
katerimi je zagotovo vsak našel kaj zase. Za tiste, ki 
uživajo v vodi, so na kranjskem bazenu pripravili počitniška
čofotanja. Dopoldne so v otroškem bazenu poskrbeli za
animacijo za najmlajše, ki so lahko uživali v vodni odbojki,
hoji po vodni preprogi in štafetnih igrah. Malo starejši
otroci so se zabavali v velikem bazenu za otroke. Po
besedah vodje športnih programov pri kranjskem zavodu
za šport Matije Bežka so najbolj uživali v žogi za hojo po
vodi. V torek in četrtek zvečer pa so se srednješolci lahko
preskusili tudi v potapljanju s potapljaško opremo.

Počitniške dneve so se otrokom trudili polepšati tudi v
Mestni knjižnici Kranj. V ponedeljek in četrtek so se jim
otroci lahko pridružili na ustvarjalnih delavnicah Čarobni
prsti, v torek pa se zabavali ob najrazličnejših družabnih
igrah. Z mentorji Društva Go Kranj so razvijali veščine
kombinatorike, vizualizacije in potrpežljivosti, na pravljični
sredi pa prisluhnili pravljici Josefa in Piotra Wilkona Muca
Rozalinda.  M. R. I Foto: Gorazd Kavčič

Opremili so se z informacijami

Na kranjskih srednjih šolah in fakulteti za organizacijske vede so v začetku februarja pripravili 
informativne dneve.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Pri Hokejskem klu-
bu Triglav že vrsto let vzga-
jajo odlične hokejiste (zad-
nja leta tudi hokejistke), ki
redno igrajo tudi v različnih
državnih reprezentancah,
od najmlajše do članske. Ob
velikem zagonu pri delu, ki
so ga dobili po izgradnji
nove ledne dvorane na Zla-
tem polju, imajo v klubu
spet številne in močne gene-
racije mladih, zato so se lani
jeseni odločili, da sprejmejo
zanimivo idejo in ekipo
mlajših dečkov popeljejo na
gostovanje v Los Angeles,
kjer za moštvo Kingsov igra
naš najboljši hokejist Anže
Kopitar. Čeprav so šest pri-
jateljskih tekem, ki so jih
odigrali z vrstniki, izgubili,
so se domov vrnili navduše-
ni, kaj vse so doživeli, pa sva
se pogovarjala s kapetanom
ekipe Jakobom Jugovicem. 
"Že med počitnicami sem
prvič slišal za idejo, da bi šli
z ekipo v Ameriko, kjer bi
igrali z vrstniki, vsi pa smo
si seveda najbolj želeli, da bi
videli, kje in kako igra Anže
Kopitar. Ko je padla odloči-
tev, da gremo, sem se zave-
dal, da bo treba zaradi odso-
tnosti prej bolj poprijeti v
šoli, da bom moral tudi sam
nekaj prispevati, vendar
sem si zelo želel iti na pot,"
pravi Jakob Jugovic, ki je ho-
kejist postal v tretjem razre-
du osnovne šole na pobudo
starejšega brata Matije. 
"Že pred odhodom sem se
poti zelo veselil, saj sem se

sploh prvič peljal z letalom.
Najprej smo se dobro uro in
pol vozili od Brnika do Pari-
za, nato pa še dobrih deset
ur do Los Angelesa. Bil sem
presenečen, saj so bila vsa
letala zelo lepo urejena, vse
me je zanimalo in vožnje se
še malo nisem naveličal.
Tudi strah me ni bilo," o
poti pravi Jakob, ki ga je
prek luže navdušilo marsi-
kaj. 
"Zelo všeč mi je bil Holly-
wood, ki smo si ga ogledali,
pa tudi drugi kraji, na čelu z
Los Angelesom so mi bili
zelo všeč. Navdušen sem bil
tudi nad Steples centrom,
kjer svoje tekme igrajo Los
Angeles Kingsi, pa tudi nad

dvoranami, kjer trenirajo.
Edino, kar ni bilo ravno po
mojem okusu, je bila hrana,
saj imajo v restavracijah zve-
čine hitro prehrano, ki se je
hitro naveličaš," je tudi po-
vedal Jakob, ki je seveda naj-
težje čakal srečanja z Anže-
tom Kopitarjem.
"Bil sem navdušen, ker
smo šli z Anžetom v garde-
robo, ki se seveda zelo raz-
likuje od naših, saj je res
prostorna, v njej imajo vse
pripomočke. Anže sicer
nima dosti prostega časa,
vendar si ga je za nas vzel
kar veliko, tako da smo spo-
znali tudi njegove soigral-
ce, skupaj pa smo bili tudi z
Anžetovo mami Matejo,

očetom Matjažem, prav
tako smo videli Anžetovo
dekle Ines. Edino brata Ga-
šperja ni bilo, ker ne igra v
Los Angelesu," je tudi po-
vedal Jakob, ki mu bo poto-
vanje v Los Angeles, tako
kot drugim soigralcem, za
vedno ostalo v nepozabnem
spominu. 
"Nimam sicer ambicij, da bi
postal vrhunski hokejist, če-
prav imam šport zelo rad.
Več mi pomenijo prijatelji,
rekreacija in gotovo bom v
življenju počel še kaj druge-
ga zanimivega," dodaja Ja-
kob Jugovic, sicer sedmošo-
lec, ki v ekipi mlajših dečkov
Triglava igra na mestu leve-
ga branilca.

Vilma Stanovnik

Plavalci kranjskega Triglava
so odlično nastopili na zdru-
ženem kategorijskem držav-
nem prvenstvu za kadete,
mladince in člane v Maribo-
ru, saj so na njem skupno
osvojil kar 83 odličij ter s
tem kot ekipa popolnoma
prevladali v štajerski prestol-
nici. Na prvenstvu je držav-
ni rekord dosegla štafeta na
4x100 metrov mešano, ki je
v postavi Žan Omejec, Peter
John Stevens, Rok Mihovec
in Nik Korošec postavila naj-
boljšo državno znamko v ka-
tegoriji mladincev.
Sicer pa je na zimskem kate-
gorijskem državnem prven-
stvu nastopilo kar 377 pla-
valk in plavalcev iz petin-
dvajsetih slovenskih klubov.
"Naše plavalke in plavalci so
na štiridnevnem tekmova-
nju osvojili kar 83 odličij, od
tega 38 zlatih, 25 srebrnih in
20 bronastih, kar je največ
med vsemi nastopajočimi
klubi. V članski kategoriji je
največ državnih naslovov,

kar šest, osvojil slovenski re-
prezentant in evidentni kan-
didat za letošnje olimpijske
igre v Londonu Emil Tahiro-
vič, med članicami pa prav
tako reprezentantka Anja
Čarman, ki je bila najboljša
petkrat," je po tekmovanju
ponosno povedal direktor
kranjskega plavalnega kluba
Triglav Aleš Aberšek.
Poleg Emila Tahiroviča in
Anje Čarman so državni pr-
vaki v članski kategoriji po-
stali še Rok Resman, Urša
Bežan, Neža Marčun, Sara
Traven in Pia Pavlič. V ka-
tegoriji mladincev je s svo-
jimi dosežki v prsnem slo-
gu izstopal Peter John Ste-
vens, ki je kar petkrat postal
državni prvak. Med mladin-
ci so državni prvaki postali
še Rok Mihovec, Nik Koro-
šec in Žan Omejec ter med
mladinkami Kaja Sajovec,
Jera Marčun, Anamari
Oštarijaš in Anamari Pav-
lič. V kategoriji kadetov in
kadetinj so državni prvaki
postali Žan Kopač in Katju-
ša Stanek.

Vilma Stanovnik

Na kranjski skakalnici je
živahno vse dni, saj poleg
treningov vsak konec tedna
potekajo domače in med-
narodne tekme za različne
kategorije tekmovalcev. Na
praznično sredo, 8. februar-
ja, so kljub hudemu mrazu
pripravili tudi letošnje
državno zimsko prvenstvo
za člane in članice. V moški
konkurenci se domači
skakalci niso pustili pre-
senetiti, saj so osvojili vsa tri
prva mesta. Tako so na
zmagovalnem odru stali Pe-
ter Prevc, ki je prvič postal
državni prvak, na drugo
mesto je bil ponosen Kranj-
čan Nejc Dežman, na tretje

se je uvrstil Dejan Judež (vsi
Triglav). Četrti na prvenstvu
je bil Jure Šinkovec (Sam
Ihan), peti Robert Kranjec
(Triglav) in na šesti Jernej
Damjan (Costella Ilirija). 
Med dekleti je slavila Katja
Požun (Zagorje) pred Majo
Vtič (Zabrdje) in Uršo Bo-
gataj (Costella Ilirija), četrta
pa je bila Ema Klinec
(Alpina).
Ker za ekipno moško
preizkušnjo ni bilo na tekmi
vseh tekmovalcev (nekaj jih
je že odpotovalo na tekme
celinskega pokala), so se od-
ločili, da to tekmo preložijo.
Tako bo na sporedu to sre-
do, 29. februarja, z za-
četkom poskusne serije ob
15. uri.

Mladi hokejisti na obisku
pri Anžetu Kopitarju
Selekcija mlajših dečkov kranjskega hokejskega kluba se je pred kratkim vrnila z zanimivega in
poučnega gostovanja v Los Angelesu, kjer so z vrstniki odigrali šest tekem, najbolj navdušeni pa so
bili nad srečanjem z našim najboljšim hokejistom Anžetom Kopitarjem.

Jakob Jugovic, kapetan mlajših dečkov ekipe hokejistov kranjskega Triglava I Foto: Gorazd Kavčič

Mladi hokejisti so bili v Los Angelesu navdušeni nad številnimi znamenitostmi, najbolj pa so bili veseli srečanja z našim
najboljšim hokejistom Anžetom Kopitarjem, saj so si lahko ogledali treninge in tekmo ekipe Los Angeles Kings, za katero
igra, Anže pa jih je peljal tudi v njihovo garderobo. I Foto: arhiv HK Triglav

Drugega mesta se je na domačem državnem prvenstvu
razveselil vedno boljši Kranjčan Nejc Dežman.

Iz štajerske prestolnice
s kar 83 odličji

Triglavovi skakalci 
pobrali smetano
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Križanka
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Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 14. mar-
ca 2012, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

VOLNA & 
PLETENINE
Na sprehodu skozi staro 
mestno jedro Kranja vas vabimo v našo
trgovino, ki bo letos junija praznovala že
22. obletnico delovanja. Trgovina je
znana tako pletiljam in šiviljam, ki lahko 
izbirajo v široki paleti modnih volnenih in
bombažnih prej ter šiviljsko galanterijo, 
kot tudi tistim, ki ste radi modno, kvalitetno 
in po ugodnih cenah oblečeni. Na izbiro imamo 
moške in ženske pletenine NIKO-PLET, hlače PIONIER, 
majice SENSI in JOE&LUCA, kravate, 
šale, drobnarije za dom ...

Vašega obiska bomo veseli vsak dan 
od 9. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

BOGATA PONUDBA GOBELINOV, SUKANCEV, GUMBOV, ...

TAVČARJEVA 16, KRANJ, TAVČARJEVA 16, KRANJ, ☎☎ .: 04 202 22 90.: 04 202 22 90

Nagrade: tri nagrade v vrednosti: 1.nagrada: 20 evrov, 
2. nagrada: 15 evrov, 3. nagrada: 10 evrov. 
Tri nagrade prispeva Gorenjski glas. 
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Prešernov smenj napolnil mesto
Ob letošnjem kulturnem prazniku so pri Zavodu za turizem Kranj, v sodelovanju s številnimi sodelavci, že desetič pripravili Prešernov smenj, s katerim
vsako leto skušajo pričarati nostalgijo iz 19. stoletja. Dogodki v mestu so se vrstili od jutra do večera, številni obiskovalci pa so bili kljub mrazu navdušeni
nad prireditvijo.

Obletnice smrti našega največjega pesnika se vsako leto spomnimo tudi s polaganjem
venca na grob v Prešernovem gaju, letos pa sta ga položila kranjski župan Mohor Bogataj
in minister za kulturo v odhajanju Boštjan Žekš. I Foto: Gorazd Kavčič

Letošnji smenj je na ulice Kranja pričaral nostalgijo iz Prešernovih časov, obiskovalci so si
lahko ogledali številne dogodke, lahko pa so si izposodili tudi kostume. Največ 
fotografiranja pa je bil zagotovo deležen France Prešeren z Julijo. I Foto: Gorazd Kavčič

Prešernov smenj je že nekaj let ena najbolj prepoznavnih prireditev, ne le v Kranju, ampak
tudi v Sloveniji, v presežkih pa je moč govoriti tako po številu nastopajočih kot 
obiskovalcev, ki se jih je tudi letos zbralo okoli dvajset tisoč. I Foto: Matej Slabe

Ni pravega semnja brez stojnic, ki jih je bilo letos po vsem mestu okoli sto. Na njih se je
bilo moč okrepčati, kupiti katerega od izdelkov domače in umetnostne obrti ali si zgolj 
napasti oči. Kranj je vsaj za en dan znova dobil sloves sejemskega mesta. I Foto: Gorazd Kavčič

Številni obiskovalci so iz prazničnega Kranja želeli odnesti vsaj droben spominek, mnogi
med njimi pa so se odločili za Prešernove kroglice. Tako slavne kot Mozartove sicer še
niso, so pa zato še kako okusne. I Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Častno pokroviteljstvo letošnjega Prešernovega semnja je prevzel predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk, ki Kranja ob kulturnem prazniku sicer ni obiskal prvič, tudi letos
pa je bil navdušen nad pestrim dogajanjem. I Foto: Matej Slabe




