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Naših sto deset let

Prostovoljno gasilsko društvo 
Stražišče je praznovalo 110-letnico, 
ob jubileju pa se lahko pohvalijo z 
novim gasilskim vozilom, še posebej 
ponosni pa so na nov gasilski dom.
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Izkušenj  
mu ne manjka 

Kranjski skakalec v višino Rožle Prezelj 
bo v Londonu nastopil že na svojih 
tretjih olimpijskih igrah, poleg novega 
državnega rekorda pa je njegov dosežek 
v tem letu tudi opravljen zadnji izpit na 
pravni fakulteti. stran 11

OBČINSKE NOVICE AKTUALNO ŠPORT ZANIMIVOSTI

Kranjska vojašnica  
se imenuje po Petru 
Petriču
Peter Petrič je umrl leta 1991 
kot pripadnik Teritorialne 
obrambe v spopadih na le
tališču na Brniku, prejšnji te
den pa so po njem poimeno
vali kranjsko vojašnico.

Beneški slikarji  
v Mestni hiši
V kranjski Mestni hiši bo do 
2. septembra na ogled razsta
va del akademskih slikarjev 
in profesorjev z Akademije 
za likovno umetnost v Benet
kah.

Prevzeti od Petrinih 
barv
Petra Puhar Kejžar je na vrtu 
Layerjeve hiše v poletni noči 
pod zvezdami predstavila 
svojo pesniško zbirko, 
prežeto z barvami in čustvi.
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Savčani blesteli na 
Kitajskem 
Kolesarji kranjske Save so ta 
mesec uspešno nastopili na 
mednarodni kolesarski dirki 
Tour of Qinghai Lake.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Od danes do nedelje 
se bodo kranjske ulice že 
30. leto zapored spremenile 
v najbolj množično priredi-
tev na Gorenjskem Kran-
fest s tradicionalno Kranj-
sko nočjo. Festival Kranfest 
tudi tokrat ponuja številna 
dogajanja, od glasbenih ter 
športnih dogodkov, gledali-
ških predstav in animacij-
skega programa, na tradici-
onalni termin konec julija 
pa se je znova uvrstila naj-
večja kranjska kolesarska 
prireditev: dirka po ulicah 
Kranja.
Zaradi gradnje v središču 
Kranja bo trasa krožne dir-
ke malce drugačna od tra-
dicionalne, start in cilj pa 
bo tudi tokrat pred Gimna-
zijo na Slovenskem trgu. 
Krog bo dolg zgolj 2,7 kilo-
metra in bo potekal od Gi-
mnazije do Ceste Staneta 
Žagarja, Koroške ceste, kjer 
bodo kolesarji obrnili in se 
nato po Ljubljanski cesti in 
Jelenovem klancu pripeljali 
nazaj pred Gimnazijo. Naj-
prej bodo ob 10. uri na star-

tu rekreativci, ob 11.15 bodo 
najprej vozili dečki C, nato 
dečki B in dečki A, sledila 
bo dirka mlajših in nato 
starejših mladincev, ob 
14.35 pa se bodo na 67,5-ki-
lometrsko progo, oziroma 
petindvajset krogov po 
kranjskih ulicah podali še 
kolesarji kategorij elite in 
pod 23 let. Kot opozarjajo 
organizatorji iz Kolesarske-
ga kluba Sava, bo v času 
tekmovanja trasa dirke po-
polnoma zaprta za ves drug 
promet. 
»Za ekipo Save bodo na dir-
ki elite in pod 23 let vozili 
Vladimir Kerkez, Luka Me-
zgec, Mark Džamastagič, 
Tim Miklej, Jure Bitenc, 
Žiga Grošelj, Žiga Marolt 
in Domen Hafner. Pričaku-
jemo udeležbo kolesarjev 
vseh slovenskih klubov, ne-
kaj bo tudi tujih ekip, ven-
dar na domači dirki seveda 
gremo na zmago,« je pove-
dal športni direktor in tre-
ner Save Matej Stare. Kot je 
v imenu organizatorjev do-
dal Tomaž Poljanec, pa je v 
vseh kategorijah prijav-
ljenih nad tristo kolesarjev.

V nedeljo  
po ulicah Kranja

Danes se začenja tradicionalni Kranfest, ki ga bo 
letos znova popestrila tudi nedeljska kolesarska 
dirko po ulicah Kranja.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Zagotovo rezultati 
na olimpijskih igrah niso 
vse, zato vam želim, da bi ob 
boju za čim boljšo uvrstitev 
na olimpijskih igrah tudi 
uživali in se družili z mladi-
mi iz vseh koncev sveta,« je 
športnikom kranjskih klubov 
na skupnem druženju pred 
odhodom v London dejal žu-
pan Mestne občine Kranj 
Mohor Bogataj, prav tako pa 
jim je sreče zaželela podžu-
panja Nada Mihajlović. 
»Kranj je mesto športa in 
športniki ste zagotovo ponos 
Kranja,« je dodala Mihajlo-
vićeva, nato pa sta s podžupa-
nom Bojanom Homanom 
skočila v olimpijski bazen in 
jim s tem simbolično čestita-
la za uvrstitev na največje 
tekmovanje na svetu.
Štiri kranjske športne kolek-
tive bodo namreč v Londonu 
zastopale štiri plavalke in 
dva atleta. Plavalke Anja 
Čarman, Urša Bežan in Ta-
nja Šmid trenirajo v Plaval-
nem klubu Triglav Kranj, 

mlada Trboveljčanka Tjaša 
Vozel pa pri Zvezdi. Kranj-
sko atletiko bo zastopala 
tudi žirovska maratonka 
Žana Jereb, ki se na olimpij-
ske igre pripravlja s pomo-

čjo Atletskega kluba Triglav 
Kranj, že tretjič pa bomo na 
olimpijskih igrah lahko sti-
skali pesti za najboljšega 
slovenskega skakalca v viši-
no, Kranjčana Rožleta Pre-

zelja (AK Kranj). V London 
je odpotoval tudi kranjski 
vaterpolski sodnik Boris 
Margeta, ki bo že četrtič za-
pored delil pravico na olim-
pijskih igrah.

Športniki so ponos Kranja
Na olimpijskih igrah v Londonu bo nastopilo tudi šest tekmovalcev kranjskih športnih klubov, ki jim 
je pred odhodom veliko lepih trenutkov zaželel tudi župan Mohor Bogataj.

Časopis Mestne občine Kranj           Julij-avgust 2012, št. 7 - 8

Kranjski športniki skupaj z županom Mohorjem Bogatajem, podžupanjo Nado Mihajlović 
in podžupanom Bojanom Homanom / Foto: Gorazd Kavčič
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kranjski glas
Kranjski glas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

Iz da ja telj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od gO vOr na ured nI ca
Ma ri ja Volč jak

urednIca
Vilma Stanovnik

nO vI nar jI
Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, 
Samo Lesjak, Mateja Rant, Simon Šubic 

Ob lI kOv na za snO va
Jer nej Stri tar, IlovarStritar d.o.o.

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

FO tO gra FI ja
Tina Dokl, Go razd Kav čič

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Kranj ski glas št. 7-8/let nik VII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 60, ki je iz šla 27. julija 2012.
Kranj ski glas je pri lo žen Go renj ske mu gla su in brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v Mest ni ob či ni Kranj, iz šel je v  
na kla di 35.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
»Sem Kranjčanka, do poroke 
sem živela v starem me-
stnem jedru, potem sem se 
preselila v Stražišče, kjer sva 
si z možem ustvarila druži-
no. Imam dva že odrasla si-
nova in vnuka Andreja, ki mi 
zapolni prosti čas, kolikor mi 
ga ostane poleg službe in 
dela v stranki, kjer sem kot 
glavna sekretarka in predse-
dnica ženskega odbora kar 
dosti zasedena. Zaposlena 
sem v Škofji Loki na delov-
nem mestu poslovne sekre-
tarke. Kar mi še ostane pro-
stega časa, ga zapolnim z 
delom na vrtu ali pa se z mo-
žem odpraviva na izlete po 
Sloveniji. Mesto svetnice 
sem nastopila leta 2004 kot 
nadomestna članica stranke 
SDS, katere članica sem že 
sedemnajst let.«

Kakšne so vaše izkušnje 
svet nice?
»Izkušnje svetnice so včasih 
dobre, včasih malo manj. V 
teh letih sem si nabrala kar 
nekaj izkušenj tako v opozici-
ji kot v koaliciji. Seveda je z 
določenimi problemi lažje 
prodreti, če si v koaliciji, če-
prav moram povedati, da 
sama podprem vsak predlog, 
ki je dober za kakovostnejše 
življenje prebivalcev Kranja.«

Katere odločitve mestnega 
sveta v tem mandatu so vas 
najbolj razočarale oziroma 
navdušile?
»V tem mandatu se še vedno 
veliko ukvarjamo s prenovo 
mestnega jedra, to je projekt, 
ki se vleče še iz prejšnjega 
mandata. Čeprav me veseli, 
da se urejajo zadeve tudi v 
tem delu Kranja, pa menim, 
da za podeželje oziroma kra-

jevne skupnosti vedno 
zmanjka denarja, tako za ce-
ste kot za infrastrukturo. 
Glede na težek položaj, v ka-
terem se je znašla Slovenija, 
pa se bojim, da bo podeželje 
spet pozabljeno.«

Se vam zdi, da lahko kot 
svet nica prodrete s svojimi 
predlogi?
»Sedanja koalicija je zelo pe-
stra, saj v njej sodelujejo raz-
lične stranke, vendar naj pou-
darim, da dobro sodelujemo, 
se pogovarjamo in določene 
probleme poskušamo rešiti s  
soglasjem.«

Kaj bi bil ob zaključku man-
data za vas kot svetnico naj-
večji uspeh?
»Zame bi bil največji uspeh, 
da bi realizirali vse oziroma 
vsaj večino obljub, ki smo jih 
dali volivcem. Velik uspeh bo 
tudi dokončanje projekta 
GORKI, ki poteka prav v tem 
mandatu. Vsi pa bi se morali 
zavedati, da smo v mestnem 
svetu zato, da bi bilo življenje 
prebivalcev boljše, zato bi mo-
rali nekateri včasih preseči 
okvire strank in delati v dobro 
vseh in to bi bil največji uspeh 
vseh ne samo moj.«

PREDSTAVLJAMO KRANJSKE MESTNE SVETNIKE

Podeželje večkrat  
pozabljeno

Saša Kristan je mestna svetnica SDS, ki ima 
izkušnje tako v koaliciji kot opoziciji.

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko je Ministr-
stvo za obrambo Republike 
Slovenije izdalo odredbo o 
preimenovanju Vojašnice 
Kranj v Vojašnico Petra Pe-
triča, so prejšnji teden v vo-
jašnici pripravili priložno-
stno slovesnost z odkritjem 
table z novim napisom. 
Ob spomeniku Staneta Ža-
garja, ki so ga pred kratkim 
obnovili, so se zbrali pred-
stavniki enot vojašnice in 
gostje, med katerimi so bili 
tudi člani družine Petrič, ki 
je pred enaindvajsetimi leti 
pri obrambi svobode naše 
države izgubila očeta Petra. 
Peter Petrič, takrat 37-letni 
pripadnik Teritorialne 
obrambe, je bil 27. junija 
1991 vpoklican v enote 21. 
brigade TO. Oče treh otrok 

je bil trdno odločen, da z 
orožjem v roki pripomore 
pri dosegu skupnega cilja – 
samostojne in suverene dr-
žave Slovenije. Žal je v spo-
padih na letališču Brnik iz-
gubil življenje. Leta 1992 je 
bil Peter Petrič posthumno 
odlikovan s častnim zna-
kom svobode Republike Slo-
venije za izjemne zasluge 
pri obrambi svobode in uve-
ljavljanju suverenosti Slove-
nije.
»Današnje preimenovanje 
Vojašnice Kranj v Vojašnico 
Petra Petriča ne pomeni le 
iskrenega izkazovanja časti 
padlemu pripadniku Terito-
rialne obrambe vojne za Slo-
venijo, ampak predvsem po-
meni ohranjanje vrednot, ki 
so slovenski narod pred ena-
indvajsetimi leti pripeljale 
do našega tisočletnega sna, 

do lastne države, Republike 
Slovenije. Za dosego tega ci-
lja so bili potrebni velik po-
gum, ljubezen do domovi-
ne, pa tudi enotnost in pri-
pravljenost dati najbolj dra-
goceno, življenje. Pripadniki 
Vojašnice Petra Petriča smo 
ponosni, da naša vojašnica 
odslej nosi ime našega pa-
dlega soborca, kar za nas po-
meni tudi obvezno negova-
nje tradicij in spomina iz 
leta 1991,« je na priložno-
stni slovesnosti povedal po-
veljnik vojašnice in povelj-
nik Poveljstva za podporo 
polkovnik Milan Žurman, o 
času pred enaindvajsetimi 
leti in bojih, v katerih je pa-
del Peter Petrič, pa je nato 
spregovoril upokojeni pod-
polkovnik Zvone Rešek, ki 
je v času osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo opravljal 

dolžnosti načelnika zaledne-
ga sektorja v 3. pokrajin-
skem štabu TO -- Gorenjska. 
»Danes, ko imenujemo vo-
jašnico po padlem teritorial-
cu Petru Petriču, je nehote 
lepa priložnost, da se ob do-
prsnem kipu narodnega he-
roja Staneta Žagarja, ki je za 
to priložnost dobil svežo po-
dobo, z vso spoštljivostjo 
spomnimo vseh žrtev, pa-
dlih za svobodo,« je pouda-
ril Zvone Rešek in dodal, da 
je treba ohraniti spoštovanje 
do svoje polpretekle in pre-
tekle zgodovine. 
Ob številnih gostih se je slo-
vesnosti ob preimenovanju 
kranjske vojašnice udeležil 
tudi kranjski župan Mohor 
Bogataj, vojaški vikar, mon-
signor Jože Plut, pa je v ka-
pelici vojašnice daroval sve-
to mašo.

Kranjska vojašnica  
se imenuje po Petru Petriču
Peter Petrič je umrl leta 1991 kot pripadnik Teritorialne obrambe v spopadih na letališču na Brniku,  
bil leta 1992 posthumno odlikovan s častnim znakom svobode Republike Slovenije, prejšnji teden pa 
so po njem poimenovali kranjsko vojašnico.

Svetnica Saša Kristan
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Letno kopališče 
Pred odprtjem Letnega ko-
pališča smo zaključili sana-
cijska dela na sistemu pre-
livne vode pri olimpijskem 
bazenu. Odprla se je okoli-
ca olimpijskega bazena, za-
menjali smo spoje med ver-
tikalnimi in horizontalnimi 
vodi ter uredili jaške okoli 
bazena tako, da je možen 
stalen dostop do kritičnih 
spojev med posameznimi 
vodi prelivnega sistema. Sa-
nacija bo bistveno zmanjša-
la porabo vode in posredno 
tudi energenta za njeno 
ogrevanje. Zaradi odkopa 
okoli olimpijskega bazena 
smo zamenjali kompletno 
keramiko okoli bazena ter 
sanirali njegove robove in 
prelivne žlebove. Hkrati 

smo sanirali tudi betonske 
stene na zahodnih terasah 
olimpijskega bazena. Po za-
ključenih delih smo na 
novo preložili in tlakovali 
dostopne poti do olimpij-
skega bazena in otroških 
bazenov. 
Zaradi hladne zime je bilo 
več poškodb tudi na bazen-
ski keramiki okroglega otro-
škega bazena in na okolici 
obeh otroških bazenov, ki 
smo jo zamenjali, tako da je 
kompleten bazenski prostor 
urejen pričakal novo kopal-
no sezono.

Otroško igrišče Gibi Gib
Obrezali in znižali smo vse 
krošnje dreves, ki so zaradi 
svoje velikosti in razsežnosti 
že ogrožale varno igranje 

najmlajših obiskovalcev. 
Prav zanje smo postavili 
tudi manjše lesene hiške, ki 
jim omogočajo dodatno za-
bavo.

Malonogometno igrišče
Konec junija smo zaključili 
tudi dela na malonogome-
tnem igrišču dimenzije 40 x 
20 m, ki bo v novi sezoni 
namenjeno za vadbo naj-
mlajših nogometnih selek-
cij. S tem se tudi zaključil 
kompleks igrišč z umetno 
travo.

Zunanje košarkarsko 
igrišče
Zunanje košarkarsko igrišče 
s plastično podlogo smo 
uredili in označili po aktual-

nih košarkarskih pravilih, 
tako da je pripravljeno za 
jesensko rekreativno košar-
karsko ligo in za vse druge 
košarkarje, tako rekreativne 
kot tudi tiste, ki košarko ak-
tivno trenirajo.

Glavno nogometno 
igrišče
Sanirali smo travnato povr-
šino in igrišče pripravili za 
novo prvoligaško sezono 
NK Triglav. Vsi delavci, ki 
skrbijo za urejenost igrišč, 
si želijo obdržati priznanje 
nogometašev v prvi sloven-
ski nogometni ligi, ki so v 
anketi Nogometne zveze 
Slovenije travnato površino 
glavnega nogometnega igri-
šča izbrali za najboljšo v 
prvi nogometni ligi.

Novo v Športnem centru Kranj

Izboljšave na letnem kopališču, bolje urejeno otroško igrišče Gibi Gib, dokončani igrišči za mali no-
gomet in košarko ter obnova travnate površine na glavnem nogometnem igrišču.

Tablo z napisom Vojašnica Petra Petriča sta na slovesnosti 
odkrila vdova Irena Petrič in namestnik načelnika  
GŠSV brigadir doktor Andrej Osterman. / Foto: Gorazd Kavčič

Slavnostni govornik Zvone Rešek je zbrane ob preimenovanju 
kranjske vojašnice spomnil na čas osamosvojitvene vojne in 
življenje Petra Petriča. / Foto: Gorazd Kavčič
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Julij in avgust sta precej de-
lovna meseca za investicije, 
ki potekajo v mestni občini 
Kranj. Posebna skrb pa je 
namenjena velikemu pro-
jektu obnove kanalizacijske 
infrastrukture, ki ga na krat-
ko imenujemo Gorki. 
»Dokumentacija, ki bo omo-
gočila prijavo za evropska 
sredstva, je v fazi usklajeva-
nja z Ministrstvom za kme-
tijstvo in okolje. Načrtuje-
mo, da bo dokončno uskla-
jena dokumentacija za sred-
stva sofinanciranja Kohezij-
skega sklada posredovana 
ministrstvu do konca avgu-
sta 2012,« pojasnjuje župan 
Mohor Bogataj. »Pomemb-
no je, da so predstavniki 
skupne pomoči evropskih 
institucij pri pripravi velikih 
projektov JASPERS v svo-
jem zaključnem poročilu 
ugotovili, da se dokument in 
projekt lahko potrdita, hkra-
ti pa priporočili popravke v 
posameznih delih doku-
menta. Vsi predlogi so bili v 
zadnji verziji vloge in študi-
je izvedljivosti že upošteva-
ni. Končna verzija celotne 
prijavne dokumentacije bo 
na kmetijsko in okoljsko mi-
nistrstvo posredovana konec 
avgusta 2012.«
Projekt, za katerega kandidi-
ramo za nepovratna sred-
stva, v kranjski občini vklju-
čuje obnovo centralne čistil-
ne naprave z zmogljivostjo 
95 tisoč populacijskih enot 
in gradnjo kanalizacijskega 
omrežja v Kranju, na pove-
zavi Bitnje–Žabnica in na 
Kokrici. Za izvedbo omenje-
nega dela projekta bo mora-
la Mestna občina Kranj za-
gotoviti nekaj manj kot 7 
milijonov evrov. Upravičeni 
stroški projekta, ki poleg že 
omenjenih kranjskih inve-
sticij zajema tudi gradnjo 
kanalizacijskega omrežja v 
občini Šenčur in v občini 
Naklo, skupno znašajo 35,5 
milijona evrov. Od tega se 
pričakuje sofinanciranje s 
strani kohezijskega sklada v 
višini 23,4 milijona evrov in 
s strani kmetijskega in 
okoljskega ministrstva v vi-
šini 4,1 milijona evrov, del 
investicije pa morajo zago-
toviti posamezne občine z 
lastnimi proračunskimi 
sredstvi v skupni višini sko-
raj 8 milijonov evrov (kot že 
uvodoma rečeno: Mestna 
občina Kranj skoraj 7 milijo-
nov evrov, Naklo skoraj 380 
tisoč evrov in Šenčur 600 
tisoč evrov). Celoten pro-
gram Gorki, ki vključuje 
tudi stroške investicij, ki jih 
evropski kohezijski sklad ne 
sofinancira (hkratna izgra-
dnja vodovoda, meteorne 
kanalizacije in javne razsve-
tljave ob izgradnji fekalne 
kanalizacije ter celotna ob-

nova cest), pa je vrednoten 
na okoli 50 milijonov evrov. 
Tako bo Mestna občina 
Kranj morala poleg sedmih 
milijonov v okviru sofinan-
ciranega dela zagotoviti še 
vsaj 14 milijonov evrov za 
dela, ki jih ni možno prijavi-
ti v sofinanciranje.
Mestna občina Kranj priča-
kuje, da bo odločba o odo-
britvi sredstev sofinancira-
nja izdana do konca leto-
šnjega leta.

Investicije
»Od večjih investicij se na-
daljuje obnova ulic starega 
Kranj, ki je tudi sofinancira-
na iz evropskih sredstev. Na 
delu Glavnega trga pred 
objektom številka 5 so kon-
čane arheološke raziskave in 
vsa gradbena dela, vključno 
z asfaltom. Na tej fazi izvaja-
lec trenutno polaga granitne 
plošče. Na delu pred hišni-
ma številkama Glavni trg 1 
in Glavni trg 2 so arheolo-
ške raziskave končane. Rav-
no tako je končano tudi po-
laganje vseh instalacij, izva-
jalec trenutno ureja podlago 
za polaganje asfalta. Pred 
cerkvijo sv. Kancijana trenu-
tno potekajo arheološke raz-
iskave,« pove župan.
Zadovoljen je tudi, da se za-
ključuje gradnja ceste od 
vasi Njivica do meje z rado-
vljiško občino. »Končana so 
vsa dela, položiti je potrebno 
le še zaključni sloj asfalta in 
narisati sredinsko črto. Tre-
nutno izvajalec dela na cesti 
skozi naselje Njivica. Cesto 
bomo delno razširili ter ure-
dili odvodnjavanje in tako 
skupaj z novo cestno pove-
zavo zaokrožili celoto.«
Po krajevnih skupnostih je 
za poletje planiranih več 
manjših investicij. V KS Bri-
tof bodo dobili nov pločnik 
na južnem delu naselja 

Voge, na Zlatem polju pa od 
trgovine Lidel do križišča. V 
KS Goriče bo obnovljenih 
več odsekov krajevnih cest, 
na Trsteniku pa cesta proti 
Žabljam in Malijevemu 
Brdu. V Predosljah bo obno-
vljen most čez potok Belca.
Pri športnih objektih je v 
Struževem načrtovana obno-
va ograje in zidu v športnem 
parku, v Bitnjah zamenjava 
mivke in robnikov, v Čirčah 
pa elektrotest in dokumenta-
cija za športni objekt.
Na pokopališču na Kokrici 
bodo urejeni novi žarni gro-
bovi in tlakovane poti. V Te-
netišah bodo na domu kra-
jevne skupnosti zamenjali 
kritino.
Otroška igrišča bodo urejali 
na Kokrici (izdelava talne 
zaščite), na Planini III (ob-
nova otroških igral in talna 
zaščita), v Bitnjah (zamenja-
va mivke in varovalnih rob-
nikov) in Predosljah (obno-
va igral in varovalne ograje).
Nova parkirna mesta bodo 
dobili v Šorlijevem naselju 
(26 na zahodnem delu Mer-
catorjeve trgovine), Čirčah 
(12 ob balinišču), na Planini 
(8 pri bloku št. 14 in 15) in 
Golniku (9 ob kulturnem 
domu).
V starem Kranju se bo zače-
la obnova stopnišča Pot na 
kolodvor. Za zemljino, ki na 
Goričah plazi na krajevno 
cesto, bodo narejene geolo-
ške raziskave in izdelano ge-
otehnično poročilo.
Čas počitnic prinaša tudi ob-
nove na šolah. V Besnici iz-
vajajo instalacijska in elek-
troinstalacijska dela in preu-
rejajo staro telovadnico. V 
Podblici so že zaključili ob-
novo sten v učilnicah. V Go-
ričah bodo dobili nova dvo-
krilna aluminijska vrata. Na 
OŠ Jakoba Aljaža pa bodo v 
telovadnici zgradili steno z 
mehko oblogo.

Otroško varstvo
»Tudi letos iščemo vse mo-
žne načine, da bi v vrtcih 
zagotovili mesta čim več 
otrokom,« pojasnjuje žu-
pan. »Po podatkih z začetka 
julija je stanje naslednje: na 
centralni čakalni seznam je 
za I. starostno obdobje uvr-
ščenih 275 čakajočih otrok 
(iz kranjske občine 236; od 
tega za 1. 9. 2012 137 otrok 
in med letom še 111 otrok), 
za II. starostno obdobje pa 
25 čakajočih otrok (21 mest 
je še prostih za II. starostno 
obdobje).« 
Mestna občina Kranj je tudi 
letos izkoristila možnost in 
zaprosila ministrstvo za 
odobritev manjše notranje 
igralne površine na otroka, 
kar ji omogoča 19. člen Pra-
vilnika o normativih in mi-
nimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca. 
Na ta račun je vpisanih 241 
otrok več.

Trideseti Kranfest
»Danes popoldne se začenja 
program 30. Kranfesta, ki je 
največja poletna prireditev 
na Gorenjskem. Letos je pr-
vič pripravljen tridnevni 
program in prepričan sem, 
da bo vsakdo našel nekaj 
zase,« vabi v Kranj župan 
Mohor Bogataj. Za otroke 
bo program na Pungertu in 
v Škrlovcu. V Khislsteinu se 
obetata dva vrhunska kon-
certa – v petek Manca Iz-
majlova, v soboto Uroš Pe-
rić z orkestrom. Koncerti 
bodo tudi na Slovenskem 
trgu: v petek Prljavo kazali-
šte, v soboto Siddharta, v 
nedeljo narodnozabavni an-
sambli, tudi Avseniki. Glas-
ba bo še na Maistrovem 
trgu in v Layerjevi hiši. Tudi 
šport je v programu: v nede-
ljo dopoldne bo kolesarska 
dirka po Kranju.

Gorki: vloga za evropska 
sredstva konec avgusta
Evropska sredstva za projekt Gorki kranjska občina pričakuje do konca leta 2012. Vlagajo se maksi-
malni napori, da se v vrtcih zagotovi mesto čim več otrokom. Kranfest letos s tridnevnim programom.

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Tina Dokl

Če ste v sporu s sosedom zara-
di služnosti, skupnega števca v 
večstanovanjski hiši, uporabe 
skupnega dvorišča, nedoloče-
ne meje, povzročanja hrupa, 
odtekanja gnojnice, se kot 
starša ne moreta sporazumeti, 
kako bosta uredila stike z otro-
ki po razvezi zakonske zveze, 
kakšna bo preživnina, kako si 
bosta razdelila skupno premo-
ženje, vam kot obrtniku stran-
ka ne plača, ker je želela »po-
polnoma drugačen izdelek« 
ali »se nista dobro razumela«, 
potem je pot v mediacijsko 
središče prava rešitev.
Izkušeni mediatorji vam 
bodo pomagali pri reševanju 
spora in vse dogovorjeno 
tudi zapisali v sporazum. Če 
gre za premoženjskopravna 
vprašanja, je sporazum smi-
selno overiti pri notarju. 

Mediacija (trenutno je po-
polnoma brezplačna) se lah-
ko izvede v vseh vrstah spo-
rov. Najpogostejši so: med-
sosedski spori, spori iz dru-
žinskih razmerij, med go-
spodarskimi subjekti, na 
delovnem mestu, iz dednih 
razmerij, premoženjsko-
pravni spori ter spori iz obr-
tne, turistične, športnih in 
drugih dejavnosti.
Za vse informacije o Media-
cijskem središču Kranj in iz-
vajanju mediacije ter za zače-
tek mediacijskega postopka 
se lahko obrnete na spodnje 
kontakte pri Mestni občini 
Kranj ali izvajalcu Inštitutu 
za mediacijo Concordia: 
04/2373 121, 068/13 10 15; e- 
pošta mediacija@kranj.si, 
mediacija.kranj@concordia.
si.

Mediacijsko središče Kranj – 
brezplačna pomoč v sporih

S kuponom ugodnosti na Krvavec
Mestna občina Kranj v sodelovanju z RTC Krvavec svo-
jim občankam in občanom v poletnem času ponuja 
ugodnost pri obisku Poletnega parka Krvavec. Kupon 
ugodnosti za 20-odstotni popust na individualne cene 
kart vam je dosegljiv na spletni strani Mestne občine 
Kranj (www.kranj.si; med novicami). Kupon ugodnosti 
je unovčljiv na dan obiska na blagajni RTC Krvavec sku-
paj z veljavnim dokazilom, ki izkazuje, da ste občanke 
oziroma občani Mestne občine Kranj.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Iskrene čestitke za 
naslov državnih prvakov v 
najmočnejši članski vaterpol-
ski konkurenci, na katerega 
smo v Kranju čakali pet let. 
Včasih smo bili namreč vaje-
ni, da je Triglav ta naslov 
osvajal iz leta v leto, ko so po-
stale konkurenčnejše druge 
ekipe, pa naslova ni več bilo. 
Mislim, da imate primerne 
razmere za delo, in vesel sem, 
da vam je znova uspelo,« je 
ob čestitkah vaterpolistom na 
priložnostni slovesnosti po 
uspešni sezoni dejal kranjski 

župan Mohor Bogataj in  
obljubil, da bodo na občini še 
vedno skušali skrbeti, da 
bodo športniki imeli kar se da 
dobre razmere za delo. 
Kot je poudaril predsednik 
AVK Triglava Samo Perne, 
so v klubu ponosni tudi na 
dejstvo, da ob članih, ki so 
sicer zvečine mladi, uspe-
šno trenirajo in tekmujejo 
tudi v vseh drugih selekci-
jah, v minuli sezoni pa so 
naslove državnih prvakov 
poleg članov osvojili še mla-
dinci, kadeti, mlajši kadeti 
in dečki, najboljši v državi 
pa so bili tudi mlajši dečki.

Županu pokazali pokal

Vaterpolisti AVK Triglav so v letošnji sezoni osvojili 
naslove državnih prvakov v vseh kategorijah, na 
sprejemu pa so prvaki v članski konkurenci pokal 
pokazali tudi županu Mohorju Bogataju.

Na sprejemu na občini je državnim prvakom v vaterpolu 
po uspešni sezoni čestital tudi domači župan Mohor  
Bogataj, predstavniki kluba pa so mu pokazali pokal za 
zmago in prehodni pokal. / Foto: Tina Dokl
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Samo Lesjak

Kranj – Razstava poimeno
vana V čast sliki bo na ogled 
tudi v Prešernovi hiši ter na 
Ljubljanskem gradu. Gre za 
plod sodelovanja med bene
ško in ljubljansko likovno 
akademijo, kot je dejala di
rektorica Gorenjskega mu
zeja Marija Ogrin, pa pri

znane umetnike s ponosom 
gosti tudi Kranj. 
Z likovnimi deli se predstav
ljajo profesorji slikarstva, 
grafike in oblikovanja Mi-
rella Brugnerotto, Giorda-
no Montorsi, Gianfranco 
Quaresimin, Tarshito in 
Paolo Tessari, ki jih je na 
odprtju predstavila profeso
rica umetnostne zgodovine 

Laura Safred. Umetniki, ki 
so z okoli štiridesetimi sli
kami, kipi in grafikami nav
zoči na tej razstavi, pripada
jo generaciji s preloma pet
desetih let 20. stoletja. 
Ustvarjati so začeli v zgodo
vinskem kontekstu, ki je 
zaključeval dobo splošnega 
projekta modernizma in ko 
se je začela faza osebnega 

iskanja umetnostnih poti. 
Osrčje njihovega delovanja 
predstavlja veličastnost sli
karskega dela, ki še vedno 
potrjuje močno identiteto v 
svetu. Tako se znova vzpo
stavlja vez z beneško tradi
cijo, ki gleda na delo kot na 
nepogrešljiv element, ki 
združuje umetnikovo zna
nje ter domišljijo.

Beneški slikarji v Mestni hiši
V kranjski Mestni hiši bo do 2. septembra na ogled razstava del akademskih slikarjev in profesorjev z 
Akademije za likovno umetnost v Benetkah.

Umetnike iz Benetk gosti tudi Kranj, in sicer v Mestni ter v Prešernovi hiši. / Foto: arhiv dogodka (Petra Vencelj)

Na vrhuncu poletja se bodo od 27. do 29. 
julija 2012 ulice Kranja spremenile v najbolj 
množično prireditev na Gorenjskem – Kran-
fest s tradicionalno Kranjsko nočjo. S svojo 
bogato in raznoliko programsko vsebino se je 
festival postavil ob bok drugim največjim slo-
venskim festivalom, saj privabi več deset tisoč 
obiskovalcev iz vse Slovenije. 
Letošnja, jubilejna Kranjska noč bo zaznamo-
vana z nekaterimi spremembami. Obiskovalci 
si bodo v novo odprtem Letnem gledališču 
ogledali dva vrhunska koncerta, v nedeljo 
zvečer bo potekal na Slovenskem trgu naro-
dnozabavni večer, športno dogajanje bo to-
krat zaznamovala Dirka po ulicah Kranja, otro-
ci bodo lahko kar tri popoldneve zapored 
ustvarjali na Pungartu ter obiskali lutkovno 
predstavo v stolpu Škrlovec. Poskrbeli bomo 
tudi za živahnost mesta s tradicionalnim sej-
mom in uličnim programom.
Tudi letos bo dogajanje na največjem prizori-
šču na Slovenskem trgu potekalo kar tri veče-
re z nastopi priznanih glasbenikov, kot so Pr-
ljavo Kazalište, Siddharta, Mercury Band (ena 
najboljših imitacijskih skupin legendarnih 
Queenov iz Italije), Pero Lovšin, Zlatko in dru-
gih. Nedelja bo namenjena tradicionalni kole-
sarski dirki po ulicah Kranja in večeru naro-
dnozabavne glasbe, ki ga pripravljamo skupaj 
s TV Golica.
V letnem gledališču Khislstein bosta nastopila 
dva izjemna glasbenika. V petek se bo občin-
stvu predstavila Manca Izmajlova z gosti iz 
Rusije, Turčije in Kitajske, v soboto pa Uroš 
Perić z Big band Krško, ki velja za enega  

najboljših imitatorjev Rayja Charlesa na svetu.
Na Pungartu bo tudi letos potekal zelo prilju-
bljen in obiskan otroški Kranfest z različnimi 
delavnicami in bogatim animacijskim progra-
mom, ki bo prvič v prenovljenem stolpu na 
Pungartu. Prav tako bodo lahko najmlajši obi-
skali Deželo škrata Krančka v rovih pod starim 
Kranjem. V stolpu Škrlovec pa bodo lahko 
uživali v lutkovni predstavi.
Sobotno dopoldne bo v znamenju že četrtega 
Kranjskega semnja. Turistično ponudbo bodo 
predstavili tudi predstavniki pobratenih mest: 
Sente, Banja Luke in Herceg-Novega. Za raz-
lične okuse pa bodo v starem Kranju poskr-
beli številni koncerti in animacijski nastopi 
različnih žanrov in zvrsti.
Vabljeni na jubilejno Kranjsko noč!

KRANFEST 2012 – 30. tradicionalna Kranjska noč

Cenejši najem parkirnih prostorov
Mestna občina Kranj omogoča najem parkirnih mest na ure-
jenem asfaltnem parkirišču pri nekdanji trgovski šoli na Žu-
pančičevi ulici na Hujah. S 1. avgustom 2012 so najemnine 
občutno cenejše. Mesečni najem enega parkirnega mesta po 
novem znaša 15 evrov, polletni najem 72 evrov in letni najem 
108 evrov. Z ugodnimi najemninami želi kranjska občina 
omogočiti občanom, ki se srečujejo z nenehnim pomanjka-
njem parkirnih prostorov na območju Huj (pa tudi tistim, ki 
se dnevno vozijo na delo v Kranj), da si po sprejemljivih  
cenah zagotovijo parkirna mesta za avtomobile.

Mestna občina Kranj je 23. 
julija 2012 na spletni strani 
MOK www.kranj.si objavila 
JAVNI RAZPIS za podelitev 
štipendij in denarnih pomo
či za študij v tujini za šolsko 
leto 2012/13. Rok za oddajo 
prijav je 14. september 2012 
do 12. ure. Do štipendije ali 
denarne pomoči so upravi
čeni tisti kandidati, ki so se 
odločili za študij v tujini, ker 
je zaradi ugleda tuje šole 
mogoče pričakovati vrhun
sko izobrazbo oz. usposo
bljenost ali ker v Sloveniji ni 
ustrezne smeri oz. stopnje 

izobraževanja. Dodatne in
formacije so na voljo na 
Uradu za družbene dejavno
sti Mestne občine Kranj po 
telefonu 04/237 33 71 ali po 
elektronski pošti na naslovu 
nada.bogatajkrzan@kranj.
si ali maja.pritekelj@kranj.
si. Vsa razpisna dokumenta
cija je dostopna na spletni 
strani Mestne občine Kranj 
h t t p : / / w w w . k r a n j . s i /
KRANJ_SI,,mestna_obcina/ 
javni_razpisi_in_narocila/
aktualno.htm ali v sprejemni 
pisarni Mestne občine Kranj, 
soba 110.

Štipendije in denarne 
pomoči za študij v tujini

Dirka po ulicah Kranja
Kolesarski klub Sava Kranj bo v nedeljo, 29. julija 2012, v 
Kranju organiziral mednarodno kolesarsko dirko Po ulicah 
Kranja 2012. Na dirki bodo v devetih starostnih kategorijah 
nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji in gostje iz tujine. Start 
prve kategorije bo ob 10. uri na Slovenskem trgu, najzanimi-
vejša dirka v kategoriji članov se bo začela predvidoma ob 
14.30, zaključek je predviden ob 16. uri. 

Prometna ureditev Kranfest 2012
Zaradi prireditve Kranfest – 30. tradicionalna Kranjska noč, 
bodo 27., 28. in 29. julija 2012 popolnoma zaprte ceste in 
ulice v starem Kranju in Slovenskem trgu:
–  27. in 28. julija od 18. do 6. ure in 29. julija od 16. ure 

do 3. ure: Koroška cesta od križišča s cesto Iva Slavca do 
križišča med Bleiweisovo cesto in Stritarjevo ulico; Ljubljan-
ska cesta »Jelenov klanec« od križišča s Savsko cesto do 
križišča s cesto Iva Slavca; Gregorčičeva ulica od križišča s 
Stritarjevo ulico do Maistrovega trga, Slovenski trg (mimo 
stavbe MOK) od križišča s Koroško cesto do križišča z  
Gregorčičevo ulico;

–  27. in 28. julija od 16. ure do 6. ure: križišče ceste med 
Mestno knjižnico in Delavskim domom s Koroško cesto  
(Koroška cesta 2a), do križišča s Gregorčičevo cesto  
(Gregorčičeva cesta 1);

–  27. in 28. julija od 18. ure do 1. ure  
ulice in trgi mestnega jedra;

–  od 25. do 31. julija:  
parkirišča na ploščadi pred avlo MO Kranj;

– 27.7, 28. in 29. julija od 14. ure do 21. ure: Trubarjev trg.

Zaradi mednarodne kolesarske dirke Po ulicah Kranja 2012  
organizatorja KK Sava bodo v nedeljo, 29. julija, zaprte nasle-
dnje ulice in ceste:
– med 7. in 18. uro: Koroška cesta od krožišča z Bleiweisovo 
do Ljubljanske ceste in Ljubljanska cesta (Jelenov klanec) M
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POSLOVALNICI V ŠKOFJI LOKI IN V KRANJU: FRANKOVO NASELJE 68, ŠKOFJA LOKA, KOROŠKA CESTA 53 D, POLEG AMD, KRANJ      

Največji pogodbeni partner 
GENERALI Zavarovalnice

na Gorenjskem!moja agencija
080 123 5KOROŠKA CESTA 53 D, POLEG AMD, KRANJ;   FRANKOVO NASELJE 68, ŠKOFJA LOKA

Najugodnejša zavarovanja za vozila: 
AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, PORSCHE, VW! 

Kasko zavarovanje: Ob škodi nimate lastne udeležbe! 
Preverite izračun!

080 123 5
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BAR VILI 
Avtokamp 
Smlednik  
v Dragočajni

Odprto vsak dan od 10. - 24. ure

Ob petkih, sobotah in nedeljah  
ocvrte postrvi, jedi z žara, sladice ...

Tel.: 040/22 19 45
Možnost piknikov po predhodnem naročilu!

Mateja Rant

»Vi boste v prihodnje ponos 
ne samo Kranja, ampak vse 
Slovenije,« je maturante 
kranjske gimnazije na za
ključni slovesnosti ob podeli
tvi maturitetnih spričeval na
govoril župan Mohor  Boga-
taj. Verjame, da jim je gim
nazija pomagala pri izobliko
vanju v zrelega človeka in jim 
dala znanje, ki jim bo v po
moč tudi pri nadaljnjem štu
diju. Na kranjski gimnaziji se 
letos lahko pohvalijo z 19 zla
timi maturanti, kot prvi pa je 
v programu mednarodne 
mature to postal tudi Nejc 
Sluga, ki je zbral 40 točk. 
»Zame je to preprosto super 
nagrada, čeprav je bila že 
brez tega dveletni program 
mednarodne mature neverje
tno dobra izkušnja,« je bil 
vesel doseženega rezultata.
»Hvalimo se skozi rezultate, 
zato naj govorijo številke,« 
pa je za uvod v predstavitev 
statistike letošnjega spomla
danskega roka poudaril rav
natelj Franci Rozman. V nji
hovi šoli je maturo opravljalo 
309 kandidatov, in sicer re
dni dijaki, dijaki maturite
tnega tečaja, dijaki s poklicno 
maturo, ki so opravljali peti 
predmet, lanski dijaki matu
ritetnega tečaja in redni dija
ki, ki so popravljali ali izbolj
ševali ocene, ter občani. 
»Med letošnjimi četrtošolci 
štirje niso uspešno zaključili 
letnika, kar govori o velikem 
zaupanju vaših profesorjev, 
ki je bilo upravičeno.« Matu
ro je tako opravljalo 187 kan
didatov, od tega jo je 180 di
jakov oziroma 96,3 odstotka 
uspešno končalo, medtem 
ko je bilo na državni ravni 
uspešnih 93,05 dijaka. V ma
turitetnem tečaju je k maturi 
pristopilo 18 kandidatov, od 
tega jih je sedem delalo peti 
predmet. »Uspešno so matu
ro v celoti opravili štirje od 
enajstih kandidatov, kar je za 
našo šolo nadpovprečen re
zultat,« je poudaril Franci 
Rozman. 
Na kranjski gimnaziji se 
lahko pohvalijo tudi z 19 zla
timi maturanti, kar predstav
lja 10,6 odstotka njihove po
pulacije. »To pomeni, da 
imamo še enkrat več odlič
nih dijakov, kot je slovensko 
povprečje,« je ponosen rav
natelj. S 33 točkami se lahko 
pohvalijo Alja Perko, Nina 

Klemenčič, Matej Pelko, Eva 
Sirc Mitrovič in Jan Žagar. 
32 točk so zbrali Cene Jere
le, Katarina Fon in Mina Pi
rih, 31 točk Klemen Sajovec, 
Lea Martina Lotrič, Hana 
Resman, Tjaša Debelak in 
Petra Gregorc, 30 točk pa 
Monika Tonejc, Katja Žagar, 
Domen Cvenkel, Rok Fortu
na, Anže Medved in Katja 
Novak. Po pretvorbi točk na 
mednarodni maturi v točke 
na slovenski maturi se je 
med zlate maturante vpisalo 
tudi sedem oziroma kar po
lovica dijakov, ki so opravlja
li mednarodno maturo. Po
leg Nejca Sluge je 33 točk 
dosegla še Danaja Plevel, 

Matej Marjanovič je dosegel 
31 točk, 30 točk pa so zbrali 
Martin Jagodic, Nuša Rojec, 
Maja Tošik in Rok Zupan. 
Ob tem se je ravnatelj še po
hvalil, da je mednarodno 
maturo v svetovnem merilu 

uspešno opravilo 78,16 od
stotka dijakov, na kranjski 
gimnaziji pa 93,33 odstotka. 
»Na Gimnaziji Kranj smo z 
uspehom prve generacije 
mednarodne mature izre
dno zadovoljni, saj je težja 
od nacionalne mature, zato 
je uspeh še toliko pomemb
nejši. K uspehu so poleg 
motiviranih dijakov odločil
no pripomogli predvsem 
profesorji, ki so z dodatnim 
delom in izobraževanjem 
dijake dobro pripravili na 
maturitetne izpite. Rezultat 
tudi dokazuje, da je bila 
naša odločitev za uvedbo 
programa mednarodne ma
ture pravilna. Zahtevnejši 

program je vnesel nov za
gon, dijakom pa omogočil 
odlično pripravo na študij in 
nadaljnje življenje,« je še 
poudaril ravnatelj.
Z dobrimi rezultati pri po
klicni maturi pa se lahko po

hvalijo na Ljudski univerzi 
Kranj. Poklicno maturo je 
uspešno opravilo 63 od 72 
udeležencev, od tega skoraj 
polovica s prav dobrim uspe
hom, saj so zbrali od 15 do 22 
točk. Blažka Kržišnik iz Go
renje vasi pa je postala zlata 
maturantka. »Dokazali ste, 
da zmorete, čeprav ob služ
benih in družinskih obve
znostih ni lahko,« je na slo
vesnosti ob podelitvi maturi
tetnih spričeval zbrane nago
vorila direktorica Ljudske 
univerze Kranj Darja Kova-
čič. Podžupanja Nada Mihaj-
lovič pa je dejala, da so lahko 
ponosni, da jim je uspelo 
uresničiti svoje želje in pri

dobiti novo znanje, pa tudi 
delovne navade, ko si je bilo 
treba najti čas za učenje ob 
delu in družini. »To vam lah
ko predstavlja tudi izziv za 
nadaljevanje izobraževanja,« 
je končala Nada Mihajlovič.

»Zlati« tudi dijaki  
na mednarodni maturi
Na kranjski gimnaziji je letos maturo opravljala osemnajsta generacija maturantov. Z uspešno 
končano poklicno maturo se lahko pohvalijo tudi na Ljudski univerzi Kranj.

Zlati maturanti kranjske gimnazije / Foto: Tina Dokl

Podelitev maturitetnih spričeval udeležencem izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj 
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Samo Lesjak

Kranj – Kulturno umetniško 
društvo Subart je že četrtič 
organiziralo dober teden tra
jajoč festival Subart, ki je 
obiskovalcem ponudil pe
stro izbiro kulturnih dogod
kov s pridihom alternative. 
Rock bar Down Town in 
Trainstation Squat sta bili 
prizorišči koncertov, film
skih projekcij (Cannibal Ho
locaust, Noise And Resis
tance) in likovnih delavnic.
Navkljub zmanjšanim fi
nančnim sredstvom je festi
val organizatorjem s pomo
čjo prostovoljcev ter Kluba 
kranjskih študentov uspelo 
pripeljati do konca. Zaključni 
dogodek festivala je bil kon
cert punk rock skupin Backs-
tage iz Ljubljane ter domači
nov The Mor(R)ons, ki so 

napolnili upravičeno vedno 
bolj popularen Trainstation 
Squat, ki postaja pomembno 
prizorišče kranjske alterna
tivne kulturne scene s pogo
stimi presežki. Kranjski 
punk rockerji The Mor(R)ons 
so energičen koncert, ki je 
navdušil, izkoristili tudi za 
promocijo njihovega novega 
albuma Down The Sunnysi
de Lane, ki je izšel v teh dneh 
in s katerim skupina uspešno 
tlakuje svojo glasbeno pot. 
Ves čas festivala je potekala 
tudi likovna delavnica, na ka
teri so pod mentorstvom Mar-
ka Ambroža izdelovali skulp
ture, ki bodo krasile lokacijo. 
Kot pravi organizator Darči 
Kruševac, bodo v prihod nje 
skušali festival še nadgraditi 
z uličnimi gledališkimi pred
stavami, neprofitnimi tržni
cami in razstavami.

Za Subart manj denarja

The Mor(R)ons so poskrbeli za izbruh punk energije.
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Kranj

Razglednice iz Barbarige
V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava likovnih 
in slikarskih del, ki so nastala v zadnjih devetih letih v obmor-
skem idiličnem letovišču Barbariga na Hrvaškem. Tam že od 
leta 2003 poteka likovna kolonija kranjskih umetnikov in ob 
morski inspiraciji nastajajo umetniška dela različnih motivov 
in tehnik. Tako se prepletajo realistični akvareli, nadrealistič-
ne asociativne podobe, fantazijske krajine, harmonične ve-
dute, stilizirani pejsaži, fotografije, ki delujejo kot abstraktne 
grafike, kolaži, simboli, akti, razpoloženjska figuralika, eks-
presivna tihožitja, op-artistične kompozicije, intenzivni barv-
ni kontrasti in tehnični eklekticizem. Na razstavi sodelujejo 
umetniki: France Bešter, Igor Dolenc, Damir Globočnik, Edo 
Gregorič, Boštjan Gunčar, Brane Kreuzer, Karel Kuhar, Nejč 
Slapar, Miran Starič, Branko Škofic in Živko Kladnik, ki je  
tudi organizator. Še posebej je treba omeniti pred nedavnim 
preminulega umetnika, izjemnega Izidorja Jalovca ter gostjo 
s Češkega Petro Valašik, ki se je kolonije udeležila pred  
dvema letoma. Umetniki bodo vsakoletna srečanja in ustvar-
janja v Barbarigi nadaljevali. S. L.

Razstava kranjskih umetnikov z morskim pridihom / Foto: S. L. 
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Prejeli smo

Spoštovani Vilijem 
Leben, direktor 
Mestne knjižnice 
Kranj!

Pred kratkim je minilo okroglo 
leto od odprtja nove javne kranj
ske knjižnice, nadvse pomemb
ne pridobitve za vse prebivalce 
in obiskovalce Kranja. Ob tej 
priložnosti ste v pogovoru za 
Gorenjski glas omenili nekaj do
brodošlih novosti, ki jih ponuja 
nova knjižnica, toda obenem 
niste omenili nekaterih, vsaj po 
mojem mnenju, manj dobrih 
odločitev, ki jih je ob prvi oble
tnici obstoja vsekakor potrebno 
javno omeniti.
1. Vsaj zame, verjamem pa, da 
tudi za številne nekdanje obi
skovalce in obiskovalke knjižni
ce, je povsem nerazumljiva 
ukinitev nekdanjega »časopi
snega oddelka«, ki je pred zapr
tjem deloval v zgornjih prosto
rih tedanjega »študijskega od
delka«. Tu je bilo na enem 
mestu mogoče, s pomočjo mar
ljivih bibliotekark, hitro najti 
najrazličnejše publikacije in 
članke za več desetletij nazaj, 
ki s(m)o jih obiskovalci potre
bovali predvsem za svoje študij
ske ali kakršnekoli druge na
mene. Nenavadno je, da se v 
tako obsežnem prostoru nove 
knjižnice ni našlo nekaj prosto
ra za oddelek, ki ga je v prete
klih desetletjih potrebovalo 
ogromno ljudi. Sprašujem, 
pravzaprav pozivam vodstvo 
MKK, da vnovič pretehta uki
nitev »časopisnega oddelka« in 
mu v najkrajšem času poišče 
ustrezen prostor. Zakaj ukinja
ti nekaj, kar je odlično delovalo 
desetletja in bi lahko tako delo
valo še naprej?
2. V nekaterih delih knjižnice 
je osvetljenost izrazito slaba 
tako, da je na številnih policah 
zelo težko razbrati napise na 
hrbtiščih knjig. Zato bi bilo 
potrebno nad police namestiti 
ustrezno usmerjena svetila ali 
kaj podobnega, da bodo naslo
vi knjig preprosto (bolj) vidni. 
3. Nadvse neposrečena je tudi 
odločitev o ukinitvi znameni
tih »ravnilc«, s katerimi si je 
vsakdo, ki je brskal po knji
žnih policah, lahko natančno 
označil prostor, iz katerega je 
izvlekel določeno knjigo, seve
da zato, da jo je potem lahko 
vrnil tja, od koder jo je vzel. 
Sedaj teh ravnilc ni in samo 
ugibam lahko, koliko knjig se 
je v tem letu že »izgubilo« in 
so tako postale praktično nedo
segljive. Vrnite vendarle že 
ravnilca in, kot to velja za uki
njeni »časopisni oddelek«, ne 
ukinjajte nečesa, kar je pred 
tem delovalo dobro in lahko 
odlično deluje tudi naprej. 
(»Napredek« še ne pomeni 

nujno, da je za to potrebno 
ukinjati vse »staro«, če vas pri 
ukinjanju »starega« slučajno 
vodi omenjeni ideologem). 
4. Sem in tja je mogoče na mi
zah naokoli po knjižnici opa
ziti reklamna sporočila zaseb
nih podjetij. Vodstvo MKK 
pozivam naj premisli, ali je 
prav, da se v prostorih javne 
knjižnice, s kakršnimkoli že 
razlogom, pojavljajo reklamni 
letaki zasebnih podjetij. Mi
slim, da ta reklamna sporočila 
nikakor ne sodijo v prostore 
javnih institucij, čeprav se po
javljajo vsevprek tudi v števil
nih drugih javnih prostorih 
(Zdravstveni dom Kranj, 
ipd.). Javne institucije so po 
mojem mnenju namenjene 
ohranjanju prostora javnega 
in ne podpiranju interesov za
sebnega (kapitala). Morebit
nim zasebnim sponzorjem ali 
podpornikom aktivnosti v pro
storih knjižnice pa se ta lahko 
zahvali tudi kako drugače, 
denimo z zahvalnim pismom 
direktorja. Če pa je cena za 
izvajanje katerekoli aktivnosti 
v MKK dopuščanje reklamira
nja zasebnega kapitala v pro
storih javne institucije, potem 
je ta cena preprosto previsoka. 
Upam, da si boste vzeli čas in 
v bližnji prihodnosti sporočili 
svoje mnenje o zgoraj zapisa
nem. 
Lep pozdrav vam in čestitke 
vsem delujočim v javni Mestni 
knjižnici Kranj. 

Miro Samardžija,  
Kranj 

Gradnje po 
krajevnih 
skupnostih
Prebiram vašo, županovo be
sedo, v Kranjskem glasu o na
povedanih manjših gradnjah 
po krajevnih skupnostih Me
stne občine Kranj. Imate prav, 
da je vsaka investicija v krajev
nih skupnostih velikega pome
na za krajane, saj prinaša ve
čjo kakovost življenja in pome
ni razvoj krajevne skupnosti. 
S tega stališča se obračam na 
vas, da bi usposobili za varno 
koriščenje pot za peš hojo in 
kolesarstvo mimo Ovčanove 
kmetije, saj je sedaj ta del poti 
resnično nevaren in ne zagota
vlja kakovosti življenja. Predla
gam, da si jo ogledate. Ko gre 
pešec ali kolesar po klancu nav
zdol, prav spodrsuje pod noga
mi, kot bi hodil po gorski hudo
urniški poti. Koristniki poti 
vam bodo hvaležni. Poglejte, 
pot okrog brdske ograje je tako 
lepo urejena. Ali se ne bi, z 
malo dobre volje, dalo urediti 
tudi poti mimo Ovčana?

Jože Dolhar st.,  
Predoslje

Simon Šubic

Kranj – »Dobra voznik in av-
tomehanik sta največja ga-
rancija za varno vožnjo,« je 
na vsakoletnem sprejemu 
predstavnikov Združenja 
šoferjev in avtomehanikov 
Kranj (ZŠAM) ob njihovem 
stanovskem dnevu (13. julij) 
v prostorih Mestne občine 
Kranj poudaril podžupan 
Bojan Homan. Poleg njega 
je vlogo gostiteljice prevzela 
tudi podžupanja Nada Mi-
hajlovič. »V tej hiši ste ve-
dno dobrodošli za pobude in 
vprašanja,« je dejala. 
V enournem pogovoru o delu 
društva, težavah, uspehih in 
načrtih je Homan poudaril, 
da je ZŠAM pomemben fak-
tor prometne varnosti, pred-
vsem preko sodelovanja v 
Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. Najbolj 
so aktivni pri skrbi za varnost 
najmlajših, med drugim v za-
četku septembra prvošolce 
varno pospremijo v šolo. Prvi 
šolski dan pa je samo ena od 
njihovih akcij, je poudaril 
predsednik ZŠAM Kranj Izi-
dor Parte: »Zelo odmevna je 
tudi naša učna ura vožnje z 

avtobusom, na kateri četrto-
šolcem predstavimo pravila 
vožnje v avtobusu, jih sezna-
nimo s pomembnimi 
promet nimi znaki in pastmi 
v cestnem prometu.« Letos so 
organizirali tudi predavanja o 
novi cestnoprometni zakono-
daji za starejše voznike. 
Podpredsednik združenja 
Franjo Jurman je pripomnil, 
da so učno uro z avtobusom 

obudili iz preteklih, bolj uspe-
šnih časov, zanjo pa sedaj ka-
žejo zanimanje tudi v nekate-
rih drugih združenjih po dr-
žavi. Med drugim tudi v Ko-
baridu, kjer so otrokom tudi s 
pomočjo kranjskega združe-
nja predstavili kar tri vrste 
prometa: cestni, železniški in 
vodni: »Nekaj takega bi lahko 
v prihodnosti izvedli tudi v 
Kranju.«

ZŠAM Kranj je sicer eno 
najstarejših združenj na Go-
renjskem in letos praznuje 
šestdesetletnico delovanja. 
V zadnjem obdobju so tudi s 
pomočjo podžupana Homa-
na prišli do društvenih pro-
storov v Šmartinskem domu 
v Stražišču, v prihodnosti pa 
jim bo največji izziv 
predstav ljalo pomlajevanje 
članstva, smo še izvedeli. 

Srečanje s predstavniki ZŠAM Kranj je postalo že tradicionalno. 

Manjka mladih članov
Združenje šoferjev in avtomehanikov Kranj si ob 60-letnici delovanja želi več mladih članov,  
so poudarili na srečanju s podžupanoma.
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PIZZERIJA IN [ PAGETERIJA BUF
Delovni ~as: od 09.00 – 22.00, petek sobota : 09.00 – 24.00

Trgovski center Mercator, Kranj, Stara cesta 25b,
tel.: 04/236 01 79

www.buf.si
EMC GOSTINSTVO D.O.O.

Prijeten prostor je opremljen v
mediteranskem stilu združuje
elemente kamna, lesa in opeke.
Prijetno notranjost nadgrajuje
pestra ponudba pic, testenin, rižot,
solat in sladic. Slednje so dnevno
sveže, saj jih pripravljamo sami.
BUF-ov izbor pija~ obsega tople in
hladne napitke, alkoholne in
brezalkoholne pija~e ter ve~vrst vin.

VBKS

Največje stanovanjsko podjetje na Gorenjskem vam 
nudi zanesljivo in strokovno upravljanje 
večstanovanjskih stavb in poslovnih prostorov ter 
ugodno posredovanje nepremičnin. 

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
 T  04/20 68 700, F  04/20 68 701, 

I www.domplan.si, E  domplan@domplan.si 
Delovni čas: ponedeljek,torek,četrtek: 
8.00-15.00, sreda: 8.00-16.00,  
petek: 8.00-13.00
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Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Želite izvedeti, kam sodijo odpadne krpe,  
dezodoranti, oblačila in vsi drugi odpadki?

Vas zanima, kdaj bomo odpeljali vaše odpadke? 
Kako lahko oddate kosovne odpadke?

Kdaj so odprti zbirni centri?

Obiščite spletno stran www.krlocuj.me.

Suzana P. Kovačič 

Kranj – Osrednja slovesnost 
ob visokem jubileju je bila v 
soboto, 14. julija. »Danes, 
po 110 letih delovanja se ga-
silsko društvo lahko pohvali 
z novim gasilskim vozilom 

in tehnološko izpopolnjeno 
opremo, ki omogoča boljšo 
gasilsko službo na področju 
požarnega varstva, zaščite in 
reševanja. Še posebej pono-
sni smo na naš nov gasilski 
dom, ki bo naše vrste še 
okrepil,« je poudaril predse-

dnik Prostovoljnega gasil-
skega društva (PGD) Straži-
šče Janez Jančar, ki je prejel 
posebno zahvalo za požrtvo-
valnost pri koordinaciji del 
pri gradnji novega dela 
doma. »Naložba nas je stala 
blizu 200 tisoč evrov, denar 
smo zagotovili s prostovolj-
nimi prispevki, veselicami, 
donatorji, nekaj je prispeva-
la tudi GZ MOK,« je pove-
dal Janez Jančar. Ob tej pri-
ložnosti je gasilski dom in 
novo gasilsko vozilo blago-
slovil župnik Bojan Likar. 
Gasilsko vozilo Iveco GVV-1 
je stalo 90 tisoč evrov, fi-
nancirala ga je iz proračuna 
Mestna občina Kranj, še 10 
tisoč evrov so za opremo vo-
zila prispevali gasilci.
Ob jubileju je izšla knjižica 
Naš gasilski dom, ki jo je 
uredil Matevž Oman, ki je 
prejel posebno priznanje za 
šestdeset let članstva v PGD 
Stražišče, Gasilska zveza 

Mestne občine Kranj (GZ 
MOK) pa mu je podelila pla-
keto veterana GZ MOK. Ob 
tem slovesnem trenutku so 
podelili številna priznanja 
prizadevnim članicam in 
članom PGD Stražišče, za-
hvalo za natančno in skrbno 
načrtovane vaje pa je prejel 
poveljnik PGD Stražišče 
Rok Kristan. Predsednik Ga-
silske zveze Gorenjske Jože 

Smole je društvu izročil pla-
keto Gasilske zveze Gorenj-
ske za 110-letne zasluge na 
področju gasilstva, reševa-
nja, prostovoljstva ... Prizna-
nje ob visokem jubileju je 
PGD Stražišče prejelo tudi 
od GZ MOK. 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Stražišče ima 
120 članov, skupaj z njimi 
so se praznovanju pridružili 

tudi številni krajani in go-
stje. »Prehoditi takšno pot je 
mogoče le z voljo do prosto-
voljnega dela in z namenom 
pomagati v nesreči, reševati 
ljudi in premoženje. Gasilci 
PGD Stražišče ste to zmogli, 
svoje znanje in izkušnje pa 
prenašali na druge iz gene-
racije v generacijo,« je pou-
daril predsednik GZ MOK 
Jože Derlink. 

Naših sto deset let
Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče je praznovalo 110-letnico. Ob 
jubileju se pohvalijo z novim gasilskim vozilom, še posebej ponosni pa so 
na nov gasilski dom.

Novo gasilsko vozilo je blagoslovil župnik Bojan  
Likar. / Foto: Tina Dokl

Dolgoletni član PGD Stražišče Matevž Oman in predsednik PGD Stražišče Janez Jančar. 
Desno sta predsednik GZ MOK Jože Derlink in predsednik Gasilske zveze Gorenjske Jože 
Smole. / Foto: Tina Dokl



Vilma Stanovnik

Kranj – Drugo prizorišče le-
tošnjih tekem celinskega po-
kala je bilo v Kranju, kjer 
smo letos lahko videli precej 
odličnih skakalcev. Tekma 
je bila sicer v lepem vreme-
nu, žal pa so jo zaznamovale 
številne diskvalifikacije zara-
di neustreznih oziroma pre-
širokih kombinezonov. 
Med tistimi, ki je bil diskva-
lificiran po sobotni tekmi, je 

bil tudi Robert Kranjec, ki je 
bil po nedeljski tekmi, ko 
mu je v drugem skoku uspel 
odličen dosežek, vendarle 
uvrščen na četrto mesto. 
Dejstva, da je spet zdrav in 
dobro pripravljen, se je raz-
veselil tudi drugi Triglavov 
reprezentant Peter Prevc, ki 
je na sobotni tekmi osvojil 
tretje mesto (zmagal je Nor-
vežan Anders Jacobsen), na 
nedeljski tekmi pa prvo me-
sto.

Kranjski glas, petek, 27. julija 2012
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VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2012

Gojitelji, pridelovalci in ljubitelji gorenjskih nageljnov, 
sodelujte pri projektu VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2012.

Fotografijo cvetočih nageljnov nam pošljite na naslov:
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj  
ali na gtz@siol.net. Fotografiji priložite svoj naslov in 
telefonsko številko.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 15. septembra 2012.

Nogometni tabor NK Britof

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši NK Bri-
tof so s prvim mestom v 
drugi gorenjski nogometni 
ligi dobili pravico igranja v 
prvi nogometni ligi, kar je bil 
tudi njihov cilj. Prišlo pa je 
do menjave na trenerskem 
položaju, kjer je mesto prve-
ga trenerja prevzel nekdanji 
odličen nogometaš Robert 
Marušič. Prav njega pa smo 
pred dnevi pogosto videli na 
letnem kopališču Kranja. 

»Že drugo leto zapored smo 
v klubu organizirali poletni 
nogometni tabor, ki je na-
menjen otrokom iz našega 
kluba in tudi drugih klubov. 
Odziv je bil dober, saj so se 
otroci dobro zabavali in spo-
znavali vrline nogometa. V 
našo oskrbo so prišli v do-
poldanskem času in se k 
staršem vrnili okoli 17. ure. 
Na prvem mestu je bil nogo-
met, igrali pa smo tudi od-
bojko, košarko in plavali. 
Vreme nam je bilo naklonje-

no in otroci so bili zadovolj-
ni, saj so z njimi delali dobri 
trenerji in vzgojitelji. Seveda 
je strošek takega tabora na 
ramenih staršev, a so nam 
pomagali v Viva2go, Janus 
trade in pa slaščičarna Čira 
Čara. Kamp smo začeli takoj 
s prvim dnem počitnic, tra-
jal pa je štirinajst dni,“ je 
povedal vodja tabora Robert 
Marušič, ki je bil tudi prvi 
strelec veteranske lige Slove-
nije, njegov klub Veterani 
Kranj pa je bil prvi.

www.gorenjskiglas.si

Nogometaši doma začeli z zmago
Za nogometaše Triglava se je nova prvoligaška sezona zače-
la že sredi tega meseca. V prvem krogu so gostovali v Celju, 
kjer pa jim ni uspelo iztržiti točke, saj so izgubili z 1 : 0. So 
se pa zato prve letošnje zmage veselili minulo nedeljo na 
domači zelenci, ko je na tekmi z Aluminijem iz Krškega za 
vodstvo domačih ob koncu prvega polčasa zadel Matej Po-
platnik. Golov do konca ni bilo več, Triglav pa je zabeležil 
prve tri točke in je trenutno na šestem mestu prvoligaške 
lestvice. Sedaj Kranjčane čakata dve gostovanji, najprej ta 
konec tedna pri Luki Koper, nato v 4. krogu pri prvakih v 
Mariboru. Domačim navijačem se bodo zopet predstavili 11. 
avgusta, ko v Kranj prihaja ekipa Domžal. V. S.

Nogometaši Triglava so se na prvi domači tekmi v tej 
sezoni veselili prvega gola in prve zmage. / Foto: Gorazd Kavčič

Peter priboril zmago 
Po tradiciji je bil kranjski Triglav v začetku julija 
organizator tekem celinskega pokala smučarjev 
skakalcev, v dveh dneh pa smo videli precej lepih 
skokov in zmago Petra Prevca.

Peter Prevc je v izteku kranjske skakalnice prejemal 
čestitke za prvo zmago v novi sezoni. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so se 
z dirke najvišje kategorije 
(horse), ki je potekala okrog 
jezera Qinghai, zadovoljni 
vrnili kolesarji kranjske 
Save. Kljub temu da jih je v 
ekipi nastopilo le pet (Vladi-
mir Kerkez, Mark Džama-
stagič, Tim Mikelj, Jure Bi-
tenc in Luka Mezgec), so 
dirko, ki je bila dolga kar 
trinajst etap, odlično začeli 
in prav tako odlično končali. 
Pokazali so izjemnega eki-
pnega duha, posledica tega 
pa je bilo kar pet etapnih 
zmag ter tri druga mesta 
Luke Mezgeca, ki je z veli-
kim naskokom osvojil zele-
no majico vodilnega po toč-
kah. Luka je v hudi konku-
renci osvojil tudi končno 
šesto mesto v skupni uvrsti-
tvi.
»Takoj po državnem prven-
stvu smo odšli na Kitajsko, 
kjer je potekala dirka, ki je 
znana po odlični organizaci-
ji in po udeležbi dobrih 
ekip. Ker poteka na višini od 
tri do štiri tisoč metrov nad-
morske višine, je med vsemi 
malce specifična. Na dirki, 
ki je dolga trinajst etap, je 
tudi veliko klancev. Ker je to 
dirka kategorije horse, je 
tudi sicer zelo zahtevna, 
zato je uspeh naše ekipe še 
toliko večji,« pravi športni 
direktor in trener članske 
ekipe Save Matej Stare, ki je 
bil že prve dni navdušen 
nad svojimi varovanci. 
»Luka Mezgec je bil že na 
prvi etapi drugi, drugi dan je 
zmagal in oblekel rumeno 
majico. Postali smo sprošče-
ni in fantje so še lažje tek-
movali, saj so že na začetku 
dosegli izjemen rezultat. 
Ekipa se je nato podredila 
Luku, saj smo precenili, da 
na ta način lahko naredimo 
največ. Luka je dobil zeleno 
majico vodilnega po točkah, 

ki jo je nosil od drugega do 
trinajstega dne. Prav tako je 
osvojil veliko točk UCI in na 
podlagi tega bo lahko v pri-
hodnje dobil kakšno dobro 
ekipo. Zanj so se takoj zače-
la zanimati moštva iz tujine, 
saj je njegova želja, da bi se 
dokazal tudi v tujini. V klu-

bu smo temu naklonjeni, 
saj mu želimo omogočiti na-
stope za dobro ekipo, kar si 
tudi zasluži,« pravi Matej 
Stare, ki ga seveda veseli na-
predek vsakega od varovan-
cev.
Savski kolesarji pa so prej-
šnji mesec uspešno nastopili 

tudi na dirkah v Moskvi, kjer 
je Luka Mezgec zmagal na 
zadnji od štirih enodnevnih 
dirk, tudi drugi savčani pa so 
se na vseh dirkah uvrščali 
med najboljše. Prav tako so 
se izkazali na dirki po Slove-
niji, kjer pa vendarle niso iz-
polnili vseh želja. »Res smo 
pričakovali nekaj več, vendar 
je bila konkurenca močna, 
naša ekipa pa je bila malce 
oslabljena, saj sta Zrimšek in 
Švab prenehala tekmovati,« 
je tudi povedal Matej Stare, 
ki je bil nato posebej zadovo-
ljen s četrtima mestoma 
Tima Miklja na državnem 
prvenstvu v konkurenci do 
23 let in Luka Mezgeca v ka-
tegoriji elite.
Kolesarji Save so se po krat-
kem počitku po vrnitvi iz 
Kitajske minuli konec tedna 
udeležili dirke na Madžar-
skem, trenutno pa se pripra-
vljajo na klubski vrhunec 
sezone, ki jih čaka to nede-
ljo, ko bo na sporedu tradici-
onalna dirka Po ulicah Kra-
nja. Vrhunec bo ob 14.35, ko 
bo start v kategoriji elite in 
pod 23 let.

Savčani blesteli  
na Kitajskem 
Kolesarji kranjske Save so ta mesec uspešno nastopili na mednarodni kolesarski dirki Tour of 
Qinghai Lake, s pomočjo ekipe pa je Luka Mezgec osvojil kar pet etapnih zmag in zeleno majico 
vodilnega po točkah.

Luka Mezgec je bil na Kitajskem kar na petih etapah na 
najvišji stopnički zmagovalnega odra.

Ekipa Save je na Kitajskem nastopila le s petimi tekmovalci (levo trener Matej Stare),  
kljub temu pa so se odlično odrezali. 
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Jože Marinček

Želja vseh športnikov je tek
movati na največjih šport
nih prireditvah, kot so 
evropska in svetovna prven
stva ter olimpijske igre. Po
dobno željo imajo tudi tisti, 
brez katerih športa ni, to pa 
so trenerji in sodniki. Eden 
izmed njih je tudi štiridese
tletni Kranjčan Boris Marge-
ta, ki bo v Londonu že četrtič 
zapored sodil na olimpij
skem vaterpolskem turnirju. 
»Moram reči, da se tudi mi, 
sodniki tako kot športniki v 
štirih olimpijskih letih zelo 
prizadevamo, da zberemo 
kar najboljše ocene na soje
njih. Na koncu se na tako 
pomembno tekmovanje de
legira najboljše in vesel sem, 
da sem med njimi tudi jaz,« 
pravi Boris, ki se je zelo mlad 
zapisal piščalki in beli obleki 
ob robu bazena. Še pred tem 
je bil vaterpolist kranjskega 
Triglav. Prav tako se je preiz
kusil v vlogi trenerja. 
»Še zelo dobro se spomi
njam začetka v vlogi medna
rodnega sodnika. Delegiran 
sem bil na svetovno žensko 
prvenstvo v Italiji. Imel sem 
28 let, in ko sem prišel na 
prizorišče, so me najprej 
povprašali, kaj tam delam. 
Zaradi mladosti so mislili, 
da pač nisem sodnik. Ko pa 
sem jim povedal, da sem iz
pit za mednarodnega sodni
ka opravil pri takrat naj
strožjem članu mednarodne 
organizacije LEN Abeju Fu
chsu, so le dojeli, da sem 
pravi,« pravi Boris, ki se je 
po dobrem sojenju na prvih 
tekmovanjih začel strmo 
vzpenjati med sodniki. Tako 

je sodil že na šestih svetov
nih prvenstvih in bil priso
ten skoraj na vseh prven
stvih stare celine. 
»Dvakrat sem sodil finale na 
svetovnem prvenstvu, prav 
tako sem sodil finale žen
skega olimpijskega turnirja 
v Atenah, petkrat sem sodil 
finale evropske lige prvakov. 
Zame je zelo težko priti do 
sojenja moškega finala, saj 
navadno v njem nastopa ka
tera od reprezentanc iz naše 
nekdanje skupne državne, 
pri tem pa zelo pazijo, koga 
delegirajo. Kljub vsemu 
sem bil na zadnjih olimpij
skih igrah med štirimi, ki bi 
lahko sodili to finale, a mi 
žreb ni bil naklonjen,« tudi 
dodaja Boris, ki je prav zara

di sojenja videl že veliko sve
ta.
»Sodil sem že na vseh konti
nentih sveta. Vedno sem si 
želel, da bi videl Azijo, in to 
mi je tudi uspelo, saj sem so
dil na olimpijskih igrah v Pe
kingu in bil kot sodnik tudi 
na svetovnem prvenstvu v 
kitajskem Šanghaju. Mislim, 
da take organizacije olimpij
skih iger, kot so jo pripravili 
na Kitajskem, še dolgo ne bo 
nihče izboljšal. S prisotno
stjo na Kitajskem pa sem iz
gubil tudi nekaj stereotipov o 
tej državi,« tudi pravi Boris 
Margeta, ki bo mednarodni 
sodnik lahko še deset let, do 
petdesetega leta starosti.
»Tudi potem se iz vaterpola 
ne bom umaknil. Že sedaj 

sem podpredsednik svetov
ne sodniške organizacije in 
po »upokojitvi« kot sodnik 
se bom posvetil izobraževa
nju mladih,« načrtuje Boris, 
ki je že sedaj v svetovnem in 
evropskem komiteju za va
terpolo odgovoren prav za 
izobraževanje sodnikov, ki 
jim tolmači pravila vaterpol
ske igre. Tudi ob največjih 
tekmovanjih. »Prostega časa 
praktično ni. Sodniki smo 
tako kot drugi športniki na
seljeni v olimpijski vasi. Po 
sedem ur smo prisotni na 
bazenu, nato so organizira
ni razni seminarji. Če je kaj 
časa, si podobno kot športni
ki še ogledamo mesto,« je 
pred odhodom v London 
tudi povedal Boris Margeta.
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Kranjski olimpijci

Novo darilo za nove 
naročnike na časopis  

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

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

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

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

Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Kakovostna kopalna brisačaKakovostna kopalna brisača
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V duhu olimpijskih iger

Na predstavitvi športnikov, ki bodo kranjske klube zastopali 
na olimpijskih igrah v Londonu, sta za presenečenje poskr-
bela kranjska podžupanja Nada Mihajlović in podžupan Bo-
jan Homan. Podžupanja, ki je sicer velik del življenja posve-
tila športu in je doma iz znane kranjske športne družine 
Prezljevih, se je urno oblekla v kopalke, pri skoku v bazen pa 
je izzvala podžupana Bojana Homana, ki prav tako prisega 
na geslo zdrav duh v zdravem telesu. V spodbudo športni-
kom sta preplavala letni olimpijski bazen, tekmo pa sta kon-
čala v duhu olimpizma: pomembno je sodelovati. V cilj sta 
priplavala hkrati. V. S.

Gorenjski glas izhaja vsak torek in 
petek, v njem pa prevladujejo  
lokalne novice, ki jih ne najdete  
nikjer drugje. Na Gorenjskem glasu 
poskrbimo, da so naši naročniki  
deležni popustov pri naročnini,  
različne izdelke ponudimo po  
ugodnejših cenah, družimo se na 
predavanjih, izletih in počitnicah. 

Pridružite se nam,  
imamo se prav lepo.
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Tudi poleti z Gorenjskim glasom uživajo otroci in odrasli.

Plavanje je sicer precej naporen šport, toda Mihajlovićeva in 
Homan sta dokazala, da sta v dobri kondiciji. / Foto: Gorazd Kavčič

Boris Margeta bo v Londonu najbolj pogrešal hčerki Saro in Ano (na sliki), pa tudi 
ženo Matejo. / Foto: Tina Dokl

Sodnik na olimpijskih igrah
Mednarodni vaterpolski sodnik Boris Margeta, ki bo letos praznoval 40-letnico, bo na olimpijskih 
igrah v Londonu že četrtič zapored sodnik na največji športni prireditvi.
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Vilma Stanovnik

Kranjčanka Tanja Šmid se je 
zgodaj zapisala plavanju, njen 
vrhunec pa je bil pred dvema 
letoma, ko je na evropskem 
članskem prvenstvu osvojila 
naslov podprvakinje. Študent-
ka ESIC Kranj trenira pod bu-
dnim očesom Boruta Petriča 
in si želi, da bi bile prav olim-
pijske igre ena pomembnih 
postaj v njeni karieri.

Kaj vam pomeni nastop v Lon-
donu?
»Gotovo je želja vsakega špor-
tnika vsaj enkrat v karieri na-
stopiti na olimpijskih igrah in 
tudi jaz sem se zelo razveselila 
te priložnosti. Je pa res, da tež-
ko rečem, kaj naj pričakujem, 
saj si ne predstavljam, kaj po-
meni tako veliko tekmovanje. 
Gotovo so olimpijske igre do-
godek, ki ga je treba doživeti, 
in mislim, da se bomo imeli 
res dobro.«

Olimpijske igre so priložnost 
za dober rezultat, vendar je 
prav druženje med vami, 
športniki, nekaj posebnega. 
Kaj vam je pomembnejše?
»Prve dni bom premišljevala 
predvsem o svojem plavanju 
in tekmi. Moja disciplina, 200 
metrov prsno, je na sporedu 
peti dan in do takrat bom z 

mislimi samo pri plavanju in 
nastopu. Potem bo zagotovo 
še dosti priložnosti za spozna-
vanje prijateljev, za ogled dru-
gih tekmovanj in seveda za 
druženje.«

S kakšnim rezultatom bi bili 
na tekmi zadovoljni?
»Tisto, kar si želim, je zagoto-
vo osebni rekord in plavanje v 
polfinalu. Lahko rečem, da 
sem imela v zadnjih dveh letih 
kar nekaj smole, saj na tek-
mah ne dosegam rezultatov, 
kot bi si jih želela. Treniram 
zelo dobro, vendar nato vedno 
pride kaj vmes. Že dolgo si že-
lim, da bi enkrat spet imela 
srečo, in če bo to na olimpij-
skih igrah, bom seveda zelo 
zadovoljna.«

Z osebnim rekordom 
do polfinala

Takšna je želja 22-letne plavalke kranjskega 
Triglava Tanje Šmid, ki bo na olimpijskih igrah 
nastopila v disciplini 200 metrov prsno.

Plavalka Tanja Šmid 
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Vilma Stanovnik

Ljubitelji plavanja se še spo-
mnite bronaste medalje v di-
sciplini 4 x 200 metrov pro-
sto, ki jo je naša ženska štafe-
ta osvojila na evropskem pr-
venstvu v Debrecenu letos 
maja. Prav za 18. rojstni dan 
se je je razveselila članica 
kranjskega Triglava Urša Be-
žan, doma iz Gorenje Save, ki 
so se ji hkrati uresničile tudi 
sanje o nastopu na olimpij-
skih igrah, na katerega sta se 
pripravljali skupaj s trenerko 
Karmen Petrič.

Za vsakega športnika so olim-
pijske igre poseben dogodek, 
za vas, ki imate komaj osem-
najst let, pa še posebno?
»Ja, zelo sem vesela, da sem se 
uvrstila na olimpijske igre. To 
je bila že od nekdaj moja želja, 
to so bile moje sanje in sedaj 
so se mi uresničile. Res sem 
zelo srečna.«

Na olimpijskih igrah vas čaka 
nastop v slovenski plavalni šta-
feti. Gotovo pa se veselite tudi 
vsega drugega, povezanega z 
največjim druženjem športni-
kov na svetu?

»Seveda me čaka nastop v šta-
feti 4 x 200 metrov in oblju-
bljam, da bom na tekmi plava-
la po najboljših močeh ter da 
bo to pomenilo tudi dober re-
zultat. Ker imam rada skupin-
skega duha, pa mi zelo veliko 
pomeni tudi druženje tako s 
sotekmovalkami in sotekmo-
valci kot drugimi športniki.«

Kakšne imate načrte po olim-
pijskih igrah?
»Zaključila sem tretji letnik 
kranjske gimnazije. Nato raz-
mišljam, da bi odšla na študij 
v Ameriko, kjer bi seveda tudi 
plavala.«

Uresničile so se ji sanje

Komaj 18-letna Kranjčanka Urša Bežan bo tokrat 
prvič nastopila na olimpijskih igrah, s čimer so 
se ji izpolnile najlepše sanje.

Urša Bežan
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Vilma Stanovnik

V letošnji olimpijski sezoni 
imate že nekaj odličnih re-
zultatov, ni pa vam uspel 
nastop na junijskem evrop-
skem prvenstvu. Kaj pravite 
o pripravljenosti pred tek-
movanjem v Londonu?
»Letošnje priprave lahko oce-
nim kot zelo dobre, saj sem 
že pozimi imel kar precej so-
lidnih izidov, med drugim 
sem preskočil 226 centime-
trov. Decembra sem bil dva 
tedna na Tenerifih, kamor 
odhajam vsako leto, če mi le 
finančne možnosti to dopu-
ščajo. V spomladanskem 
delu sem nato večino treniral 
v Kranju, k sreči pa mi je bilo 
pri tem vreme zelo naklonje-
no, tako da sem lahko izve-
del ves program. Razlog, da 
sem ostal doma, so bila skro-
mna finančna sredstva, pa 
tudi izpiti na pravni fakulteti. 
Zadnjega sem opravil aprila. 
Konec maja se je nato začela 
sezona, ko mi je v Slovenski 
Bistrici uspelo preskočiti 224 
centimetrov. Formo sem 
stop njeval do sredine junija, 
ko sem na atletskem pokalu 
v Mariboru popravil svoj dr-
žavni rekord, saj sem presko-
čil 232 centimetrov. Zame je 
to kazalnik, da sem v zadnjih 
letih pravilno treniral. Če-
prav je nato sledilo evropsko 
prvenstvo, za katerega pa 
sem že pred odhodom napo-
vedal, da si posebnih rezulta-
tov ne gre obetati. Dejstvo je, 
da je po takem rezultatu, kot 
mi je uspel v Mariboru, telo 
zelo izpraznjeno. Tudi leta 
2004, ko sem skočil 231 cen-
timetrov, sem potreboval tri 
tedne, da sem se vrnil na po-
dobno raven. Tisti, ki se spo-
znajo na trening in poznajo 
ta šport, to razumejo. Jaz pa 
verjamem, da bom na olim-
pijskih igrah spet v pravi for-
mi in bom v Londonu posku-
šal narediti, kar največ zmo-
rem.«

Je bilo potem sploh smisel-
no nastopiti na evropskem 
prvenstvu?
»V Helsinkih je bila tekma 
zelo posebna, saj smo šli na 
tekmovanje zadnji hip. Iz 
tukajšnjih več kot tridesetih 
stopinj smo prišli na trinajst 
stopinj Celzija in to je bil 
eden od vzrokov za slabši re-
zultat. Sem pač star 32 let in 
telo potrebuje nekaj časa, da 
se privadi. Prav tako je bila v 
Helsinkih posebna steza s 
podlago mondo, ki je pri nas 
ni. Občutki na tej podlagi so 
drugačni, zato sem sedaj 
večkrat šel na trening na 
podlago mondo. Je pa bil na-

stop v Helsinkih pomem-
ben zato, ker je tako veliko 
tekmovanje posebna izku-
šnja glede tekmovalnega 
protokola od ogrevanj, kvali-
fikacij, dolge tekme ¼ «

Na zadnjih olimpijskih 
igrah ste nastopili v finalu. 
To je v konkurenci najbolj-
ših skakalcev v višino na 
svetu lep rezultat.
»Gotovo je nastop v finalu 
olimpijskih iger vrhunski 
rezultat, čeprav sem nato 
osvojil dvanajsto mesto. V 
Peking sem namreč šel po 
precej ponesrečeni sezoni, 
saj tri mesece nisem treniral 
zaradi bolezni in sem bil v 
finalu, ki zahteva ogromno 
energije, res izčrpan.«

Skoki v višino so precej po-
seben šport, saj rezultati 
tudi pri najboljših na svetu 
zelo nihajo. Zakaj?
»Res je to specifičen šport in 
tudi, če si dober, kar sem le-
tos potrdil, da sem, lahko 
slabo skočiš. Pripravil sem 
se po najboljših močeh in 
naredil bom, kar največ lah-
ko. Težko pa je napovedati, 
kaj bo. Treba je vedeti, da bo 
prišlo štirideset najboljših 
na svetu in vsi bomo za cilj 
imeli nastop v finalu. Jaz 
sem sedaj že tako izkušen, 
da se s tem preveč ne obre-
menjujem.«

V Kranju atleti že dolgo ča-
kate dvorano. Kako se vam 
vendarle uspe pripravljati na 
največje tekme in vrhunske 
rezultate?
»V Kranju je posluh za atleti-
ko glede razmer zelo majhen. 
Nič se ne vlaga v infrastruktu-
ro. Seveda razumem, da ni 
denarja za dvorano, za novo 
stezo, ki je že dotrajana. Vse, 
kar se zgodi, temelji zgolj na 
dobri volji nekoga, ni nobene 

sistemske organiziranosti, 
načrtov, kaj bomo izboljšali 
letos, kaj prihodnje leto ¼ . V 
zadnjem letu sem bil zelo 
razočaran predvsem nad od-
nosom Zavoda za šport. Za-
čelo se je lani, ko smo v Atlet-
skem klubu Kranj zaprosili 
za prostor, kjer bi lahko odla-
gali rekvizite za vadbo. Nikoli 
ni bilo volje za rešitev, ves čas 
se je odlagalo. Na koncu nam 
je Nogometni klub Triglav 
odstopil del stare pisarne in 
rad bi se nogometašem za-
hvalil, da so nam naredili ta-
kšno uslugo. Vseeno pa me 
moti, da ni v kranjskem špor-
tu nobene strategije. Kot  
vrhunskega športnika me  
zadnja leta sploh nihče ne 
vpraša, ali kaj potrebujem, a 
mi lahko kako pomagajo. Še 
več, včasih imaš občutek, da 
si vsem v napoto.«

V Kranju so trenutno trije 
atletski klubi. Kako sodelu-
jete?
»V tem, da je klubov več, ne 
vidim nobene težave, to je za 
razvoj atletike samo pozitivno. 
Prav je, da je na vsak šport več 
pogledov, saj do vrhunskih re-
zultatov ne vodi le ena usmeri-
tev, en sistem treninga. Zavod 
bi nam vsem moral stati ob 
strani, ne pa, da sem dobil ob-
čutek oziroma so mi celo rekli, 
da bodo podpirali velike klube, 
ne majhnih. Tako smo imeli 
nazadnje celo spor glede upo-
rabe stadiona. Na občini je na-
mreč pravilnik, ki govori, da 
imajo klubi s tradicijo in vse-
mi selekcijami možnost upo-
rabe ur na stadionu. Mislim, 
da bi Zavod za šport moral 
zaradi spremenjenih razmer 
oziroma več klubov dati pobu-
do za spremembo. Člani naše-
ga kluba imamo tako slabše 
razmere, čeprav je dejstvo, da 
nov klub ne more takoj dobiti 
starejših atletov, razen če jih 

nekomu ukrade ¼  Mi smo za-
čeli z atletsko šolo, sedaj so 
otroci stari enajst let, čez pet 
let bodo imeli šestnajst let. 
Vendar do takrat ne moremo 
biti izključeni iz javnih objek-
tov. Ob tem moram dodati, da 
je na stadionu dovolj prostora 
za vse. Lahko bi bilo še deset 
klubov. Jaz sem zelo vesel, da 
na stadionu srečam smučarje 
skakalce, alpske smučarje, ko-
šarkarje, nogometaše ¼  Mi 
smo tako majhni, da bomo 
preživeli le, če se bomo pove-
zovali. Je pa res, da bo treba 
enkrat jasno reči, ali so funkci-
onarji zaradi športnikov ali 
smo športniki zaradi funkcio-
narjev. To tudi v Kranju ni naj-
bolje razčiščeno.«

Ali pri dvaintridesetih letih 
še razmišljate o nadaljeva-
nju športne kariere, morda 
o prihodnjih olimpijskih 
igrah?
»Že pred časom sem se odlo-
čil, da po teh olimpijskih 
igrah prekinem aktivno kari-
ero. Ker sem letos skočil nov 
rekord, pa bom morda karie-
ro še podaljšal. Odvisno bo 
tudi, ali bom dobil službo in 
bom ob tem lahko tudi treni-
ral. Res rad skačem, toda v 
življenju bo treba početi še 
kaj drugega. Sedaj vse dni 
živim za šport, za rezultate. 
Po vseh teh letih ne vidim 
več pravega smisla, saj bo 
treba kdaj tudi kaj zaslužiti. 
Družba nas pač ne podpira, k 
sreči za menoj stoji družina. 
Brez družine pač pri nas ne 
moreš uspeti, saj naša država 
nima nobenega sistema, 
kako spodbujati športnike. 
Jaz imam srečo, da imam 
očeta za trenerja, da vsa dru-
žina pomaga. Vendar treba 
bo doštudirati, zato je moj 
cilj sedaj še diploma.«

Toda na šport vam bo ostalo 
veliko lepih spominov?
»Ja, lepih in tudi zanimivih. 
Ena od zanimivih zgodb se 
mi je zgodila ob novem 
letu, ko me je kranjsko pod-
jetje Iskra ISD uporabilo 
kot podobo za njihova no-
voletna darila. Nastala je 
nekakšna sinergija, kranj-
sko podjetje in kranjski vr-
hunski športnik ¼ , kako 
tekmujemo v globalnem 
svetu in kako znotraj kraja 
lahko najdemo velike siner-
gije. Res so mi dali denar za 
priprave, bolj pomembno 
pa se mi je zdelo, da so v 
meni videli interes, da se 
predstavimo skupaj. To mi 
je bilo všeč, saj imam vča-
sih občutek, da v tako majh-
nemu kraju hodimo drug 
mimo drugega.«

Izkušenj mu ne 
manjka 
Kranjski skakalec v višino Rožle Prezelj bo v Londonu nastopil že na svojih tretjih olimpijskih  
igrah, poleg novega državnega rekorda pa je njegov dosežek v tem letu tudi opravljen zadnji izpit  
na pravni fakulteti.

Kranjčan Rožle Prezelj bo v Londonu nastopil na svojih 
tretjih olimpijskih igrah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Študentska

Dražje študentsko delo
Varčevalni ukrepi so že po žepu udarili študentske servise in podjetja, ki najemajo podjetja, saj so s  
1. junijem morali za študentsko delo delodajalcu obračunati višjo koncesijsko dajatev, in sicer  
23 odstotkov glede na študentov zaslužek (2-odstotna dodatna koncesijska dajatev je ostala  
nespremenjena) ter 20-odstotni DDV.

O tistih, ki pijejo kri

Petra Jošt

V študentskih servisih, kjer 
opravljajo obračune, so poja-
snili, da je na vseh fakturah, 
ki so izdane od 1. junija na-
prej, že obračunana višja 
koncesijska dajatev, saj so 
višjo koncesijsko dajatev po 
navodilih ministrstva pravza-
prav začeli obračunavati na 
dan opravljene storitve in ne 
glede na to, kdaj je bilo delo 
opravljeno in kdaj je bila iz-
dana napotnica. Študentski 
servisi delodajalcu izstavijo 
fakturo na isti dan, ko od nje-
ga prejmejo izpolnjeno na-
potnico, te pa delodajalci vra-
čajo servisu po opravljenem 
delu. Delodajalci so morali 
tako dražjo študentsko delov-
no silo plačevati že za mesec 
maj, čeprav takrat zakon 
sploh še ni veljal.
Zakon za uravnoteženje jav-
nih financ strošek povišanja 
koncesijske dajatve nalaga 
izključno delodajalcem, zato 
študentje ne bi smeli imeti 
nižjih urnih postavk. Toda 
marsikateri delodajalec bo 
stroške, ki bi jih pravzaprav 
moral nositi sam, vendarle 
prenesel na študenta. Veči-
noma bodo delodajalci pre-
prosto znižali študentske 
urne postavke ali pa se s štu-
dentom dogovorili za “bruto 
plačilo”, tako da bodo ti kon-
cesijsko dajatev plačevali 
sami. 
Prav zaradi dražjega štu-
dentskega dela na študent-

skih servisih pričakujejo ob-
čuten upad dejavnosti. Pod-
jetja verjetno ne bodo zmo-
žna več najemati študentov 
in dijakov, k temu bosta 
med drugim gotovo prispe-
vala tudi omejitev zaposlo-
vanja študentov v javni 
upravi ter iznajdljivost delo-
dajalcev. 
Po novem letu bo začela ve-
ljati še druga faza sprememb 
sedanjega sistema študent-
skega dela. Čeprav se v vrečo 
koncesijskih dajatev odslej 
že steka več denarja, pa bodo 

velik delež svojih prihodkov 
iz tega naslova z novim le-
tom izgubili študentske or-
ganizacije in servisi. Varče-
valni ukrepi namreč znižuje-
jo njihove prihodke približno 
v tolikšni meri, kot je predvi-
deval lani na referendumu 
zavrnjeni zakon o malem 
delu. Provizija se bo tako zni-
žala s sedanjih 4 odstotkov 
na 3,3 odstotka (torej za 18 
odstotkov), kar je nižje od 
provizije, ki jo za plačilni 
promet zaračunavajo na 
POS-terminalih. 

Dva največja študentska 
servisa bosta preživela, če-
prav z manj dobička. Po 
napovedih strokovnjakov 
manjši servisi ne bodo pre-
živeli in pričakujemo lah-
ko, da bodo nekatere regi-
je, denimo Pomurje ali 
Koroška, ostale brez posre-
dovalnic, saj bodo veliki 
študentski servisi izpad 
prihodkov iz koncesijske 
dajatve nadomestili s po-
morom konkurence in pre-
vzemom njihovega tržne-
ga deleža.

Dejan Rabič

K dekletu v vas je prišlo po-
letje in z njim polno prije-
tnega, od počitnic na morju 
med morskimi psi ali v Bo-
hinju med medvedi do krat-
kih kril in pojočih čričkov 
med travami. Čas sprošče-
nosti, počasnega delovnega 
ritma in opoldanskega mr-
tvila zaradi vročine. Končno 
si tudi pri nas lahko privo-
ščimo siesto, ne da bi bili 
okarani, češ poglej ga, lenu-
ha, samo ležal bi. V tem le-
tnem času bi to tako ali tako 
počeli vsi. Toda že starodav-
ni Kitajci so vedeli, da z roko 
v roki z dobrim prihaja tudi 
slabo. Poleg lignjev na žaru 
namreč pridejo opekline, 
poleg piva švic in ob toplih 
večerih še komarji. Te in po-
dobne nadloge poletju od-
vzamejo tisti lesk popolno-
sti. Sploh komarji, ti neo-
majni zajedavci, ki se jih ne 
da znebiti.
A če dobro premislim, nas 
slednji pravzaprav spre-
mljajo kar čez celo leto, le 
da v bolj človeški koži, ki 

povzročajo nekoliko več 
škode. To so tisti komarji, 
ki jim sneg in mraz ne pri-
deta do živega, ker se veči-
noma prevažajo v novih 
BMW-jih in so odeti v težke 
plašče. Tisti, ki pijejo bolj 
metaforično kri in to mno-
gim ljudem naenkrat. Imej-
te to v mislih, ko boste na-
slednjič neuspešno prega-
njali uboge živali, ki bi le 
rade preživele.
Energija, ki jo porabite ob 
omenjenih aktivnostih, bi 
morda bolj prav prišla kje 
drugje. Denimo pri nadzoru 
izvoljenih komarjev, ki pije-
jo kri ne le nam zdaj, ampak 
tudi nam čez trideset let. Za 
zaščito pred tistimi komarji 
iz živalskega sveta k sreči 
obstajajo dokaj dobre in ne-
boleče metode, kot so ugaša-
nje luči, mreže na oknih ali 
razni spreji. Tudi princip 
surove sile dobro deluje. Na-
sprotno pa za tiste večje ko-
marje ne obstajajo tako ele-
gantne in nezahtevne, tako 
rekoč instant rešitve. Tudi 
najhitrejša – spomnimo se 
raznih francoskih in rdečih 

in oktobrskih revolucij – po-
navadi najprej prinese hudo 
trpljenje, pomanjkanje in 
lakoto.
Na papirju in v teoriji obsta-
jajo dobre metode. Na pri-
mer, kot se temu menda 
strokovno reče, sistem »za-
vor in ravnotežja« (checks 
and balances), ki naj bi skr-
bel za medsebojni nadzor 
velikih komarjev. Tudi de-
mokracija, skoraj nekakšno 
tekmovanje na trgu, naj bi 
poskrbela za to, da so na 
vrhu vedno najboljši in naj-
sposobnejši, saj jih v na-
sprotnem primeru čaka 
zdrs v globine neoblasti. 
Ampak kaj ko živimo v pre-
lepi deželi pod Alpami, kjer 
vsaka stvar ubere ravno na-
pačen razvoj dogodkov. 
Tako imamo komarje, ki, 
namesto da bi nadzorovali 
nasprotne komarje, z njimi 
sklepajo nenačelen pakt, da 
se obmetavajo z neumnost-
mi in tako poskrbijo, da se 
relevantne teme nikoli ne 
znajdejo na dnevnem redu. 
Saj veste, praporščaki, voja-
šnice ...

 Dejal bi, da smo za takšno 
stanje krivi vsi po vrsti, ker 
smo leni, nezainteresirani 
in ignorantski. Ker gremo 
raje na pivo in razglabljamo 
o predvčerajšnji žurki, na 
kateri smo spili veliko piva. 
Ker se raje pritožujemo nad 
»dolgočasnimi profesorji« 
in »neumnimi policaji«, ki 
so nam dali slabo oceno ali 
nas nenormalno kaznovali 
zaradi prehitre vožnje. Po-
zabljamo pa, da smo za veči-
no težav krivi čisto sami, ker 
nimamo nikakršnega odno-
sa. Kot poje znameniti 
Đorđe Balašević, krivi smo 
mi.
Poletje vendarle preživite, 
kolikor morete prijetno. A se 
vsake toliko, morda med ti-
stimi dolgočasnimi uricami 
lenarjenja med največjo vro-
čino, spomnite na to, da bo 
treba jeseni začeti z delom. 
Če si seveda želimo spre-
memb na bolje, takih resnič-
nih. In če si želimo na vrhu 
kakšne druge komarje, ki 
bodo v mislih vendarle imeli 
dejstvo, da prav vsega si pa 
res ne morejo privoščiti. 
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Idejni peskovnik 
Klub študentov Kranj išče nove ideje, pripravil je namreč 
projektni razpis z naslovom Idejni peskovnik. S svojimi ide-
jami za projekte s področja izobraževanja, sociale, športa in 
kulture se na razpis lahko prijavijo dijaki in študentje, posa-
mezno ali v skupinah, pogoj pa je, da so člani Kluba študen-
tov Kranj. Na razpisu lahko sodelujejo samo z idejo ali pa 
idejo in realizacijo projekta, ta projekt pa je lahko enkraten 
dogodek ali serija dogodkov, izvedeni morajo biti najkasne-
je do 30. septembra 2013. Lahko gre tudi za izboljšavo že 
obstoječih projektov Kluba študentov Kranj. Poleg financira-
nja in možnosti izpeljave projekta najboljše čakajo nagrade: 
najboljši projekt bo nagrajen z 250 evri, drugi s 150 evri, 
tretji s 100 evri, projekt, ki si bo prislužil posebno omembo 
žirije, pa bo nagrajen s 50 evri. Projekte je treba do 31. avgu-
sta 2012 ubesediti in posredovati na Klub študentov Kranj 
prek elektronske ali navadne pošte. Podrobnosti, skupaj z 
razpisno dokumentacijo so objavljene na spletni strani 
www.ksk.si. P. J. 

več na  
www.ksk.si/ideja

Prijavi svojo  
idejo v  

IDEJNI PESKOVNIK  
in  

ZMAGAJ!

IŠČEMO  
NOVE IDEJE 

za projekte s področja 
izobraževanja, kulture, 
sociale in zdravstva ter 

športa

Prijave zbiramo do 31. 8. 2012.

KŠK na novi lokaciji 
Klub študentov Kranj se je julija preselil v nove prostore – na 
naslov Slovenski trg 3 (pod nekdanji splošni oddelek kranj-
ske knjižnice). Klub je tako prvič v svoji zgodovini v lastnih 
prostorih, ki pod eno streho združujejo Info točko ter delov-
ne prostore. Odločitev o nakupu lastnih prostorov je v klubu 
zorela že vrsto let, v ta namen se je tudi dolga leta varčevalo. 
V skladu s smernicami Skupščine Kluba študentov Kranj je 
Upravni odbor lani poleti sprejel odločitev o nakupu novih 
prostorov, prevzel pa jih je 2. septembra. Po temeljiti 9-me-
sečni prenovi, pri kateri so ves čas sodelovali klubski aktivi-
sti, in zagotovitvi novega samostojnega vhoda so novi klub-
ski prostori svetlejši, prostornejši in bolj dostopni članom. 
Info točka KŠK, kjer člani lahko izbirajo med številnimi ugo-
dnostmi in se prijavljajo na projekte Kluba študentov Kranj, 
bo med 30. julijem in 12. avgustom zaprta, od 13. do 31. 
avgusta pa bo spet delovala po poletnem delovnem času; in 
sicer bo odprta ob ponedeljkih in petkih od 9. do 14. ure ter 
ob sredah od 13. do 18. ure. P. J.
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KŠK vam ponuja pravno pomoč
Imate pravni problem, pa ne veste, na koga se obrniti za 
nasvet? Ali morda veste, pa iz takšnih ali drugačnih razlogov 
doslej niste nikogar vprašali oz. dobili pravega odgovora? 
Klub študentov Kranj organizira  brezplačno pravno sveto-
valnico za študente, kjer vam bodo bodoči pravniki skušali 
po najboljših močeh svetovati in pomagati najti odgovore 
na vaša vprašanja. Pravna pomoč poteka prek elektronske 
pošte, možno pa se je dogovoriti tudi za sestanek. Pišite na 
pravna.pomoc@ksk.si. P. J. 
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Jasna v Groharjevi Sorici
Sedmo likovno srečanje Jasna je potekalo v Sorici.

Poslikana skrinja, nevestina bala
V galeriji Kranjske hiše je do začetka septembra na ogled poslikana skrinja z balo. Na Gorenjskem 
imamo zelo bogato dediščino poslikanega pohištva. 

Igor Kavčič

Eden izmed najbolj žlahtnih 
predmetov slovenske kultur-
ne dediščine je nedvomno 
kmečka skrinja. Svojo mu-
zejsko obravnavo najpogo-
steje doživlja v okviru tako 
imenovanega poslikanega 
pohištva, kamor poleg skrinj 
sodijo še zibelke, omare, po-
stelje, vrata, ohišja ur ¼  Kot 
zapisano, zagotovo najbolj 
izstopajo prav skrinje. »V 
Gorenjskem muzeju hrani-
mo okrog 120 kmečkih 
skrinj, od tega jih je več kot 
40 razstavljenih: v Liznjeko-
vi hiši v Kranjski Gori, Ople-
novi hiši v Studoru, Jenkovi 
kasarni na Jezerskem, v Šiv-
čevi hiši v Radovljici, večji 
del pa je predstavljenih na 
stalni razstavi Ljudska ume-
tnost na Gorenjskem v Mestni 
hiši v Kranju,« uvodoma ra-
zloži muzejska svetovalka, 
etnologinja Tatjana Dolžan 
Eržen iz Gorenjskega muze-
ja. 
Ena izmed skrinj je v okvi-
ru razstave Skrinja za neve-
sto (Poslikano pohištvo na 
Gorenjskem) vse do 3. sep-
tembra na ogled v galeriji 
Kranjske hiše. Zgodovina 
kmečkih skrinj na Gorenj-
skem je dolga. Najstarejša, 
ki jo je v bali imela nevesta 
v Lipniški dolini, je iz leta 
1624 in velja tudi za najsta-
rejšo razstavljeno poslikano 
kmečko skrinjo v Sloveniji. 
Zadnja še tradicionalno po-
slikana ženitovanjska skri-
nja pa je bila izdelana leta 
1931 v Ratečah. Gorenjska 
je tudi sicer zelo bogata s 
kmečkimi skrinjami. Po be-
sedah Dolžan Erženove Go-
renjsko glede na slogovne 
značilnosti in izdelovalce 
skrinj lahko razdelimo na 
Kranj z okolico, škofjeloški 
okoliš, Radovljico z okolico, 
Gornjesavsko dolino, ki je 
izjemno bogata s skrinjami, 
in Bohinj. »Na Gorenjskem 

ni manjkalo izdelovalcev 
poslikanega pohištva. Ob-
našali so se tržno. Ko ni 
bilo več dovolj naročil za le-
sene strope, so se v iskanju 
dela preusmerili na izdelo-
vanje skrinj,« razmišlja so-
govornica. Motivika je bila 
različna, spočetka pred-
vsem svetniki in drugi sa-
kralni motivi, kasneje tudi 
rože, šopki in razni orna-
menti. Barvna poslikava 
svojo veljavo dobi predvsem 
v 18. stoletju, največji raz-
mah izdelovalcev kmečkih 
skrinj pa beležimo v prvi 
polovici 19. stoletja.
»Izdelovanje skrinj je bolj 
kmečki poklic in v prvi polo-
vici 19. stoletja se na neki 
način tudi zgodi narod, po-
javljajo se simboli slovenske 
samobitnosti, pesem, zgod-
be, običaji, če govorimo od 
duhovnem bogastvu. Prav z 
običaji pa so povezane tudi 
skrinje,« pojasnjuje Tatjana 
Dolžan Eržen. Iz tega obdo-
bja je tudi tokrat razstavlje-
na skrinja, na kateri je letni-

ca 1831. V času, ko je Preše-
ren zavzeto objavljal v 
Kranjski Čbelici, je dekle iz 
kraja Glinje pri Cerkljah 
pripravljala svojo balo, ki jo 
bo ponesla s seboj v novi 
dom k možu. Punca naj bi 
sama pripravila oziroma na-
redila svojo balo. V njej so 
bili posteljnina, domači 
‘kovtri’, tkane odeje, bale 
platna, oblačilo za slamnja-
čo, rjuhe, pa tudi osebno 
perilo, kombineže, spodnje 
srajce in podobno. Spretnej-
ša dekleta so posteljnino in 
oblačila znale oplemenititi 
tudi s čipkami, kvačkanimi 
vezeninami ¼  V skrinji, ki 
je imela več predalov, včasih 
tudi skritega, naj bi bilo v 
nekateri okoljih tudi pripra-
vljeno blago za smrt. »Tudi 
moški so, če so se poročili 
na kmetijo neveste, s seboj 
vzeli skrinjo, to recimo opi-
suje Janez Jalen v Vozarjih.«
Poleg skrinje je na razstavi 
predstavljen tudi časovni ra-
zvoj poslikave skrinj na Go-
renjskem, prav tako pa raz-

širjenost teh po posame-
znih delih pokrajine. Danes 
ne manjka izdelovalcev 
skrinj, ki restavrirajo stare 
skrinje oziroma izdelujejo 
njihove kopije. Posebej v se-
demdesetih letih so skrinje 
postale moderne tudi med 
takratno kulturniško elito, 
tako v marsikaterem lju-
bljanskem stanovanju z vi-
sokimi stropi lahko najde-
mo kakšno poslikano kmeč-
ko skrinjo. 
»Čeprav je danes težko reči, 
kakšna je zgodba posame-
zne skrinje, kdo jo je izde-
lal, kdo uporabljal, je za vsa-
ko poslikano skrinjo človek, 
njegova spretna roka in du-
hovni svet. Hkrati pa ob raz-
iskovanju tega dela naše 
etnološke dediščine uživam 
tako v prepoznavnosti posa-
meznih skrinj kot njihovi 
likovni pestrosti. Prihodnje 
leto bo izpod peresa Tatjane 
Dolžan Eržen pri Gorenj-
skem muzeju izšla tudi 
knjiga o poslikanem pohi-
štvu na Gorenjskem.

Igor Kavčič

Zaključni koncert Glasbene 
šole Kranj v dvorani Kongre-
snega centra na Brdu posta-
ja tradicija. Po uvodnem na-
stopu kvarteta Prosti pad je 
osrednji del večera oblikoval 
šolski Mladinski pihalni orke-
ster pod vodstvom Tomaža 
Kukoviča. V glasbenem od-
moru so predstavili vse na-
grajence z letošnjih domačih 
in mednarodnih tekmovanj 
za mlade glasbenike, pohvale 
in spomin na šolo pa so pre-
jeli tudi vsi učenci, ki so v le-
tošnjem šolskem letu z 
oprav ljenimi vsaj šestimi ra-
zredi inštrumenta zaključili 
šolanje. Posebne nagrade 
Glasbene šole so za izjemne 
dosežke v preteklem šolskem 
letu prejeli kitaristka Ana 
Gorjanc (mentorica Nataša 
Bogataj), harfist Jernej Mišič 
(Bronislava Prinčič) in vio-
lončelistka Katarina Minatti 

(Katarina Jericijo). Letos so 
podelili tudi tri velike nagra-
de za izjemne dosežke v času 
šolanja. Prejeli so jih flavtist-
ka na kljunasti flavti Marjana 
Jocif (Špela Loti Knoll), har-
fistka Ajda Krišelj (Bronisla-
va Prinčič) in Urša Uršič (To-
maž Kukovič). 

Predprodaja vstopnic: PETROL servisi,
KOMPAS poslovalnice, BIG BANG,
MERCATOR – M holidays, Hiše vstopnic
Citypark LJ, Europark MB in Citycenter CE,

Internetna prodaja: SLOKONCERTI.SI,
EVENTIM.SI
Telefonska prodaja: 01 420 5000
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Avtorica postavitve Tatjana Dolžan Eržen: »Na razstavi je na ogled skrinja z balo, kakršno 
bi lahko imela nevesta pred 2. svetovno vojno.« I Foto: Igor Kavčič

Urša Uršič z mentorjem  
Tomažem Kukovičem. 
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Igor Kavčič

Tokratni gostitelj je bil Janez 
Zeni, sicer doma iz Besnice, 
ki je v Sorici poskrbel za nji-
hovo štiridnevno namesti-
tev. Srečanja se je udeležilo 
dvanajst avtorjev, ob zvestih 
udeležencih tudi nekaj no-
vih obrazov. Kot običajno je 

tema srečanja splošna, av-
torji pa običajno svoja dela 
povezujejo s krajem, v kate-
rem delajo. Tako so motivi-
ko svojih del povezali s Sori-
co, seveda vsak v zanj značil-
ni likovni govorici. Na sreča-
nju nastala dela bo ocenila 
umetnostna zgodovinarka 
Katja Mohorič.

Udeleženci letošnjega srečanja: Igor Dolenc, Rajko Bogataj, 
Karol Kuhar, Franc Bešter, Vida Soklič, Marta Gašperlin, 
Žiga Čebašek, Kaja Urh, Anton Kavčič, Ivan Žibert,  
Boleslav Čeru, Negos Stepanjan I Foto: arhiv Jasne

Uspešni mladi glasbeniki
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Zanimivosti

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjčanko Petro 
Puhar Kejžar mnogi pozna-
mo po njenih številnih za-
mislih, vse pa so vsaj malce 
povezane z ustvarjanjem in 
kulturo. Nekatere nastajajo 
hitro in s strastjo, druge po-
časi in premišljeno. Takšne 
so tudi njene pesmi, ki jih je 
zbrala v pesniški zbirki V 
vseh barvah in jih dopolnila 
s slikarsko paleto Zmaga 
Puharja. 
»Pesmi so nastajale več let, 
imela sem pospravljene po 
predalih, sedaj, ko veliko 
časa preživim ob delu v knji-

žnici, pa sem se odločila, da 
je prav, da so zbrane v knji-
žici,« je povedala Petra, ki je 
s prijateljicami predstavila 
svoje pesmi in svojo dušo 
prejšnjo sredo na večeru po-
ezije in glasbe na vrtu Layer-
jeve hiše. 
Številni gostje in predvsem 
prijatelji so lahko prisluhnili 
tudi zapeljivim zvokom flav-
tistke Anje Žagar in kitarista 
Klemena Pfeiferja ter uživa-
li ob čudovitih pogledih v 
nebo in bližnje vrhove hri-
bov, ki so bili iz minuto v 
minuto malce drugačne bar-
ve. Tako kot Petra in kot vsi 
mi.

Prevzeti od Petrinih barv
Petra Puhar Kejžar je na vrtu Layerjeve hiše predstavila svojo pesniško zbirko.

AVTO MOČNIK d. o. o.,  
KRANJ, Britof 162 

tel.: 04 281 77 12,  
www.avtomocnik.siNISSAN iNOTE ŽE OD 133 e /MESEC BREZ POLOGA

Nova vozila  
NISSAN, MAZDA, 
FIAT
 nakup brez pologa,  
 kredit do 8 let

 leasing do 7 let

Rabljena vozila  
z garancijo do 24 mesecev

 nakup brez pologa,  
 kredit do 8 let

 leasing

Storitve  
za vaš avto:
 rezervni deli za vozila  
 NISSAN, MAZDA, FIAT

 avtomehanična dela

 avtokleparska dela

 avtoličarska dela 

 pnevmatike za vse  
 vrste vozil

Avto Močnik d.o.o. Kranj, Britof 162, 4000  Kranj tel 04 281 77 11,  www.avtomocnik.si

izkoristite do 4.000  prihranka!

Mazda3 
ŽE OD 12.610 e Mazda6 ŽE OD 17.590 e Mazda5  

ŽE OD 15.790 e

Petra Puhar Kejžar je na vrtu Layerjeve hiše v Kranju  
skupaj s prijateljicami in prijatelji poskrbela za prijeten  
večer poezije in glasbe, še prej pa so gostje lahko uživali 
ob odprtju likovne razstave del Črtomira Freliha. 

Torta za jubilej
Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku julija je na 
svojem domu na Kidričevi 
cesti 32 v Kranju stoti rojstni 
dan proslavila Sabina Lekše. 
V družbi domačih in sose-
dov je skupaj s pravnukinja-
ma upihnila svečke na torti 
in nam zaupala, da se še 
malo ne počuti staro sto let. 
»Dostikrat sem bila bolna, 
trenutno pa se dobro poču-
tim, sem zdrava in vesela, 
da mi je uspelo pričakati sto 
let. Mislim, da za visoko sta-
rost ni posebnega recepta, 
saj sem imela zelo normal-
no življenje. Vidim in slišim 
slabše, tisto, kar najbolj po-
grešam pa je, da ne morem 
več od doma, saj sem po zlo-
mu kolka ostala na vozič-
ku,« je povedala Sabina Le-
kše, ki je ob jubileju preje-

mala številna voščila, izrekla 
sta jih ji tudi kranjski podž-
upan Janez Frelih in predse-
dnik sveta KS Zlato polje 
Karel Piškur.
Sabina Lekše se je rodila 3. 
julija 1912 na Rakeku, nato pa 
je pri sedemnajstih letih od-
šla od doma proti Ribnici, 
kjer se je izučila za trgovko. 
Leta 1942 se je poročila z Ja-
nezom Perovškom, ki je leto 
kasneje padel v 2. svetovni 
vojni. Ostali sta sami s hčerko 
Marto in se po vojni vrnili na 
Rakek. Leta 1947 se je znova 
poročila, ker pa je bil mož ofi-
cir JLA, je vsa družina potova-
la iz kraja v kraj po nekdanji 
Jugoslaviji. Leta 1959 so prišli 
tudi v Kranj in od takrat Sabi-
na Lekše živi v Kranju. Dvain-
trideset let je že vdova, poleg 
hčerke ima tudi vnuka in 
vnukinjo ter dve pravnukinji. 

Alenka Brun

Kranj – Kristina Valter, roje-
na Bajd, je 18. julija prazno-
vala častitljivih sto let. Na 
njen praznik so jo obiskali 
tudi kranjski župan Mohor 
Bogataj, predsednik sveta 
krajevne skupnosti Bogdan 
Kukovič in predsednik kra-
jevnega odbora Rdečega kri-
ža Marjan Weisseisen. 
Kristina se je rodila na Le-
tencah v številni družini kot 
najmlajši otrok. Leta 1950 se 
je poročila z Ignacijem Val-
terjem iz Gorič, dom pa sta 
si ustvarila na Golniku. Vse 

življenje je bila gospodinja, 
Ignac pa je delal v Savi 
Kranj, preminil pa je že leta 
1963. Zakoncema Valter se 
je rodila hči Anica, ki ima 
danes tudi že sama odrasla 
sinova Simona in Francija. 
Tudi onadva imata svoji 
družini in Kristina ima tako 
štiri pravnuke – Davida, 
Žigo, Darjo in Anžeta. Kri-
stina živi na Golniku, hčer-
ka Anica pa jo redno obisku-
je in skrbi zanjo. Jutra Kri-
stina začenja z belo kavo in 
kruhom, zdravje ji še služi, 
najraje pa ima obiske, sploh 
ker rada poklepeta.

Sabini Lekše sta svečke na torti pomagali upihniti tudi 
pravnukinji. I Foto: Tina Dokl

Kristina je za rojstni dan dobila veliko voščil. I Foto: Tina Dokl

Kristina je dopolnila sto let
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Že pet let zaporedoma je njihova zaščitena kranjska klobasa najboljša. Tudi letos so v Že pet let zaporedoma je njihova zaščitena kranjska klobasa najboljša. Tudi letos so v Že pet let zaporedoma je njihova zaščitena kranjska klobasa najboljša. Tudi letos so v 
Gornji Radgoni in Novem Sadu prejeli zlato priznanje in znak šampion za kakovost. V Gornji Radgoni in Novem Sadu prejeli zlato priznanje in znak šampion za kakovost. V Gornji Radgoni in Novem Sadu prejeli zlato priznanje in znak šampion za kakovost. V 
prostorih gostilne je dovolj možnosti za druženje večjih skupin. Na novo ponudbo vas prostorih gostilne je dovolj možnosti za druženje večjih skupin. Na novo ponudbo vas prostorih gostilne je dovolj možnosti za druženje večjih skupin. Na novo ponudbo vas 
vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. vabi prijazno osebje Gostilne Arvaj. 

Nagrade: 3 x 2 kg klobas

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah  
do srede, 22. avgusta 2012, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo.

Gostilna Arvaj pri Kokrškem mostu je prejala blagovno znamko Gostilna Slovenija.Gostilna Arvaj pri Kokrškem mostu je prejala blagovno znamko Gostilna Slovenija.Gostilna Arvaj pri Kokrškem mostu je prejala blagovno znamko Gostilna Slovenija.Gostilna Arvaj pri Kokrškem mostu je prejala blagovno znamko Gostilna Slovenija.Gostilna Arvaj pri Kokrškem mostu je prejala blagovno znamko Gostilna Slovenija.Gostilna Arvaj pri Kokrškem mostu je prejala blagovno znamko Gostilna Slovenija.

Gostilna s 40-letno tradicijo se ponaša z vrhunsko ponudbo Gostilna s 40-letno tradicijo se ponaša z vrhunsko ponudbo Gostilna s 40-letno tradicijo se ponaša z vrhunsko ponudbo Gostilna s 40-letno tradicijo se ponaša z vrhunsko ponudbo Gostilna s 40-letno tradicijo se ponaša z vrhunsko ponudbo Gostilna s 40-letno tradicijo se ponaša z vrhunsko ponudbo 
domače slovenske hrane in z odličnimi izdelki iz mesarije domače slovenske hrane in z odličnimi izdelki iz mesarije domače slovenske hrane in z odličnimi izdelki iz mesarije domače slovenske hrane in z odličnimi izdelki iz mesarije domače slovenske hrane in z odličnimi izdelki iz mesarije domače slovenske hrane in z odličnimi izdelki iz mesarije 
Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. Arvaj. 

Goveji jezik

www.arvaj.com

Obiščite nas v naših poslovalnicah!
 Mesnica – delikatesa BRITOF, Kranj  

 Trgovina ŠPAJZA, Kranj
 Delikatesa BUTIK – Tržnica BTC 

 KRAVJI BUTIK – Tržnica BTC 
 Mesnica – delikatesa TRZIN
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Na mivki je bilo vroče
Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav je zadnja leta 
državno prvenstvo v odbojki 
na mivki potekalo hkrati s 
Kranjsko nočjo, pa so se le-
tos organizatorji odločili, da 
ga pripravijo malce prej. 
Tako je bila zadnji junijski 
konec tedna ploščad parkiri-
šča ob kranjski občinski 
stavbi polna mivke, na prizo-
rišču pa smo v vročem vi-
kendu videli kar nekaj zani-
mivih obračunov. Na koncu 
sta v velikem finalu največ 
znanja pokazala Korošca Da-
nijel in Jan Pokeršnik, ki 
jima je uspelo ubraniti na-
slov slovenskih prvakov. V 
finalu sta bila z 2 : 0 boljša 
od še ene koroške naveze, 
Anžeta Bahča in Tadeja Bo-
ženka. Tretje mesto sta osvo-
jila večkratni slovenski prvak 
Jernej Potočnik in njegov so-
igralec Danijel Koncilja.
Še pred moškim finalom je 
bil na sporedu sklepni ženski 

obračun, slavili pa sta Andreja 
Vodeb in Simona Fabjan, ki 
sta bili boljši od Mihaele Iste-
nič in Martine Jakob. V boju 
za tretje mesto sta slavili Sara 
Sakovič in Tamara Borko. 
Pred finalnim obračunom 
deklet je potekala zanimiva 
humanitarna odbojkarska 
tekma, na kateri so zaigrali 
smučarska skakalca Robert 
Kranjec in Peter Prevc, alp-
ski smučar Andrej Šporn, 
deskar na snegu Izidor Šu-
šteršič, vaterpolisti Jure Sto-
janovič, Jaka Štirn in Jaka 
Kladivec, hokejisti Anže Ter-
likar, Igor Cvetek in Žiga 
Pance ter nekdanji odbojka-
rici na mivki Erika Fabjan in 
Ana Oblak. Denar so organi-
zatorji namenili kranjski po-
rodnišnici, kot je ob prevze-
mu simboličnega čeka pove-
dala pomočnica direktorice 
za področje zdravstvene 
nege Lea Ahčin, pa bodo de-
nar namenili za nakup so-
dobnega defibrilatorja. 

Zanimivi obračuni v odbojki na mivki so na ploščad ob 
kranjski občini privabili številne navijače. I Foto: Tina Dokl

Napolnili Sorško polje
Samo Lesjak

Kranj – Tudi Gorenjska je 
očitno dobila svojo različico 
legendarnega festivala 
Woodstock: na Sorškem po-
lju so že tretjič priredili fe-
stival Noč v Bitnjah. Festival 
sicer organizira PGD Bitnje, 
celoten dobiček pa nameni-
jo v dobrodelne namene. V 
dveh poletnih nočeh julij-
skega vikenda se je na veli-
kem, tehnično odlično pri-
pravljenem odru zvrstilo 
deset znanih, večinoma že 
uveljavljenih izvajalcev.
Na svoj račun so prišli lju-
bitelji melodičnega rocka, 
za katerega so prvi dan po-
skrbele skupine Mit, Flirrt 
in Lombardo. Vse je navdu-

šila nenadkriljiva glasbena 
zasedba MI2, medtem ko je 
Omar Naber v ekstazo 
spravil predvsem najstniški 
del občinstva. Vse to pa je 
bilo le ogrevanje za sobo-
tno dogajanje, ko so se vsi 
najprej prepustili zvokom 
skupine Adam, nato pa so 
sledili trije vrhunci festiva-
la: nastop skupin Tabu, 
Plavi orkestar in Niet. Dvo-
dnevno druženje in uživa-
nje ob kakovostno pripra-
vljenem festivalu je z udar-
nim balkanskim melosom 
zaključila skupina Leni 
Kravac. Vrhunska organi-
zacija, znane glasbene sku-
pine, množičen obisk – za 
prihodnost festivala se to-
rej ni treba bati.

Zdelo se je, da bo Sorško polje premajhno za vso množico, 
ki se je zgrinjala na prizorišče. I Foto: Matic Zorman




