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Le dva nova svetnika
Po majski seji ima kranjski 
mestni svet le 32 svetnikov, 
saj se je zapletlo glede kandi-
data N.Si – Nove Slovenije. 

Najprej parkirišča, 
nato kazni
Stanovalce na Ulici Tončka 
Dežmana je razjezilo, ker so 
začeli dobivati plačilne nalo-
ge za parkiranje na pločniku, 
kjer so prej parkirali že tride-
set let. 

Na morju krepili 
družinske vezi
Med prvomajskimi počitni-
cami so v Kranjskih vrtcih v 
sodelovanju s klubom prija-
teljev mladine Marindolus 
pripravili prvi tabor za druži-
ne v Pineti. 

Triglav ostal med 
prvoligaši
Kranjski nogometaši so se-
zono končali na osmem me-
stu, v prihodnjih dveh me-
secih pa bodo skušali sesta-
viti čim boljšo ekipo in se 
pripraviti na novo sezono.

Vilma Stanovnik

Predsednica vlade Alenka 
Bratušek, člani Pozitivne 
Slovenije in nekateri minis-
tri so minuli ponedeljek obi-
skali Gorenjsko ter se naj-
prej mudili v Radovljici. 
Nato so udeležili slovesnosti 
ob odprtju novega valjavske-
ga ogrodja obrata vroče va-
ljarne v podjetju SIJ Acroni, 
popoldne pa so prišli v 
Kranj. Predsednica Bratu-
škova je obiskala Dom upo-
kojencev Kranj, kjer se je 
srečala in pogovorila tudi s 
stanovalci, prav tako pa so jo 
v domu seznanili z uspešno 
izvedeno energetsko sanaci-
jo. Ogledala si je tudi kotlov-
nico Planina, ki je bila lani 

prenovljena in zagotavlja 
večjo energetsko učinkovi-
tost na področju ogrevanja.
Za konec obiska je do še 
pred kratkim kranjska mes-
tna svetnica Bratuškova obi-
skala vodilne na kranjski 
občini. »Pogovarjali smo se 
predvsem o projektu Gorki 
oziroma projektu odvajanja 
in čiščenja komunalnih 
voda. Na vladni strani je bilo 
jasno povedano, da bo pro-
jekt dobil podporo, manjka 
samo še pika na i s strani 
občine, to je izvedba javnega 
razpisa,« je poudarila Bratu-
škova ter pojasnila, da so se 
pogovarjali tudi o problema-
tiki prenosa oziroma zame-
njave zemljišč in o vplivu 
fiskalnega pravila za občine.

Uraden obisk  
v domači občini
Še do pred kratkim kranjska svetnica, sedaj pa 
predsednica slovenske vlade Alenka Bratušek  
je v začetku tedna uradno obiskala Kranj.

Predsednica vlade Alenka Bratušek si je ogledala kotlovnico 
Planina. / Foto: Gorazd Kavčič

Obiska predsednice vlade so bili veseli tudi v domu 
upokojencev Kranj. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Ob Šolskem centru Kranj 
so minuli ponedeljek odprli 
nove prostore medpodjetni-
škega izobraževalnega cen-
tra (MIC), za gradnjo kate-
rega jim je uspelo pridobiti 
tudi evropska sredstva. Na-
ložba je bila po besedah v. 
d. direktorja šolskega cen-
tra Jožeta Drenovca vredna 
dobre tri milijone evrov. Od 
tega je bilo dva milijona 
evrov evropskih sredstev, 
petsto tisoč evrov je prispe-
valo ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, 
šeststo tisoč evrov pa so za-
gotovili še lastnih sredstev.
Ob odprtju novih prostorov 
je direktorica direktorata za 
srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih Elvi-
ra Šušmelj poudarila, da z 
novimi prostori medpodje-
tniški izobraževalni center, 
ki deluje že peto leto, dobi-
va polne pogoje za svoje de-
lovanje in uresničevanje 
svojega poslanstva. »Center 
namreč predstavlja vez med 
šolstvom in gospodar-
stvom,« je poudarila in do-
dala, da so tako vzpostavili 
pogoje za sodobno in kako-
vostno izobraževanje ter 
pridobivanje kompetenc, ki 
so na trgu dela iskane. Nov 
objekt je po njenih besedah 
naložba v znanje in velika 
pridobitev zlasti v sedanjih 
časih, ki jih je zaznamovala 

gospodarska kriza, saj naj 
bi si prav z znanjem poma-
gali pri izhodu iz krize. 
Tudi župan Mohor Bogataj 
je prepričan, da se bodo v 
novem centru kalili kadri, 
ki bodo zaposljivi. Center 
namreč po njegovem doka-
zuje, da je možno izobraže-
vanje kadrov, ki ustrezajo 
potrebam gospodarstva. Ob 
tem je Jože Drenovec poja-
snil, da so skupaj s podjetji 
zasnovali več kot petdeset 

različnih izobraževalnih se-
minarjev.
Po besedah vodje MIC Na-
taše Kristan Primšar vzpo-
stavitev medpodjetniškega 
izobraževalnega centra 
predstavlja mejnik pri ra-
zvoju dejavnosti Šolskega 
centra Kranj. »Pomeni ko-
rak k temu, da se s skupni-
mi napori ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport, Šolskega centra 
Kranj in partnerjev ter 

Evropske unije oblikuje 
center odličnosti kot gibalo 
inovativnosti in tehnološke-
ga razvoja za področja me-
hatronike, elektrotehnike 
in računalništva.« Z izgrad-
njo MIC so pridobili nove 
prostore za CNC opremo 
ter štiri laboratorije in kabi-
nete v pritličju zgradbe, v 
prvem nadstropju pa so 
uredili dve učilnici in labo-
ratorija ter tri predavalnice 
in štiri kabinete. 

Nov center naložba v znanje
Vzpostavitev in izgradnja medpodjetniškega izobraževalnega centra predstavlja Nov mejnik pri 
razvoju dejavnosti Šolskega centra Kranj.

Novi prostori medpodjetniškega izobraževalnega centra / Foto: Tina Dokl

Potem ko so sredi februarja z 
vrha suhe jelše prestavili 
gnezdo na varnejši gnezdilni 
drog, sta se ta mesec štorklji 
vrnili.  

Stran 8

Štorklji spet 
gnezdita  
na Mlaki

Košarkarice Triglava so osvojile naslov 
državnih podprvakinj, trener Tomo Orešnik 
pa je zadovoljen tudi, ker so z atraktivno 
igro v dvorano znova privabile navijače.  
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Privabile so navijače



2

Občinske novice

Kranjski glas, petek, 31. maja 2013

Tanja Pia Metelko, 

mediatorka

Mestna občina Kranj poma-
ga svojim občanom in prebi-
valcem celotne Slovenije pri 
reševanju konfliktov in spo-
rov na različnih področjih, 
saj sofinancira izvajanje me-
diacije.
Pogosto se na Mediacijsko 
središče obrnejo fizične ose-
be, med katerimi obstoji 
konflikt na področju civilno 
pravnih sporov.

Primer 1
V večstanovanjski hiši, kjer 
so sobivale štiri družine, se 
niso mogli dogovoriti glede 
razdeljevanja in obračuna-
vanja skupnih stroškov, za-
radi česar je že več let priha-
jalo do konfliktov. Izvedena 

so bila štiri mediacijska sre-
čanja z vsemi stanovalci. 
Predmet mediacije je bil 
razdelitev skupnih stroškov 
(voda, elektrika) in medso-
sedski odnosi. Po koncu 
mediacije, na kateri so se 
udeleženci dogovorili o 
obeh spornih vprašanjih, je 
bil sestavljen mediacijski 
dogovor, sosedje pa so se 
zmenili, da bodo na sku-
pnem dvorišču organizirali 
piknik.

Primer 2
Ob primeru smrti očeta so 
se v zvezi z dedovanjem 
udeležili mediacije trije bra-
tje in mama. Točka spora je 
bila pravična razdelitev ne-
premičnin, hiše, njiv, trav-
nikov, gozdov. Odnos med 
brati se je slabšal, mama pa 

je nemočno gledala, kako se 
spor med sinovi veča. Lju-
dje se ob tem srečajo s šte-
vilnimi nerešenimi vpraša-
nji, ki segajo daleč nazaj v 
zgodovino družinskih od-
nosov. Na drugi strani je 
potrebno najti smiselno raz-
delitev premoženja. V kon-
kretnem primeru je bilo po-
trebnih pet mediacijskih 

srečanj. Udeleženci so 
uspeli pred obravnavo na 
sodišču doseči medsebojni 
dogovor o dedovanju, hkrati 
pa so se dogovorili za po-
moč ostareli materi in o de-
dovanju po njeni smrti. Ce-
lostno so torej razrešili vsa 
sporna vprašanja in s tem 
se je nekoliko izboljšal tudi 
njihov odnos.

Primera civilne mediacije
Mediacijsko središče Kranj – brezplačna pomoč pri reševanju sporov za občane kranjske občine

Mediacija se lahko izvede v vseh vrstah sporov
Informacije o mediacijskem središču Kranj: Mestna 
občina Kranj in Inštitut za mediacijo Concordia
Tel.: 04 2373 121, 068 13 10 15
E-mail: mediacija@kranj.si,  
mediacija.kranj@concordia.si
Cena: občani MOK brezplačno; ostali 100 evrov 
 za mediacijsko srečanje (stranke si strošek razdelijo). 
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»Lani smo imeli okroglo 
mizo na temo organizirano-
sti športa v Kranju, kjer je 
bil ustanovljen iniciativni 
odbor za začetek postopka, 
da v Kranju dobimo tudi po-
vezavo športnih društev in 
klubov v neko skupno asoci-
acijo, to je športno zvezo,« 
pojasnjuje podžupanja Nada 
Mihajlović. Mestna občina 
Kranj je edina mestna obči-
na v Sloveniji, ki take pove-
zave v športu nima, čeprav 
je ta zaveza zapisana tudi v 
razvojni strategiji občine za 
obdobje 2009–2023, pou-
darja podžupanja.
»Pobuda pa je tudi na samih 
društvih in klubih, ali bodo 
ustanovili športno zvezo. 
Iniciativni odbor je pripravil 
vsebino aktov do te mere, da 
so 20. maja 2013 sklicali 
ustanovni zbor, na katerega 

so povabili kranjska društva 
s področja športa, v jesen-
skem času pa predvidevajo 
ustanovno skupščino.«
O razpoloženju športnih or-
ganizacij glede tega, ali je 
dovolj že Zavod za šport 
Kranj in če potrebujejo tudi 
Športno zvezo, podžupanja 
pravi: »Tu gre za dve različ-
ni funkciji. Zavod za šport 
Kranj upravlja, vzdržuje 
športne objekte v lasti obči-
ne in s tem omogoča špor-
tnim društvom in klubom, 
da opravljajo svoje poslan-
stvo, to je skrb za športno 
vključenost populacije mla-
dih iz kranjske občine in od 
drugod. Športna zveza pa 
naj bi bila nadgradnja tega v 
smislu, da bi lahko konkuri-
rala na razpisih Fundacije 
za šport. Bila bi tudi članica 
Olimpijskega komiteja Slo-

venije in se prijavljala na 
njegove razpise. To pa so 
lahko sredstva tako za pro-
grame kot tudi za neka vzdr-
ževalna dela na športnih 
objektih. To se pravi, da gre 
samo za dopolnjevanje ne-
kih vsebin na področju špor-

ta, nikakor pa ne vidim v 
tem konkurence med Zavo-
dom za šport in Športno 
zvezo, ker mislim, da zavod 
dobro opravlja svoje naloge 
v interesu društev in klu-
bov.«
V Kranju je športna zveza 
nekoč že bila, potem je pre-
nehala z delovanjem. Kot 
ima informacije podžupa-
nja, je nekdanja športna 
zveza v izbrisu. Pravi pa, da 
gre za nesrečno zgodbo z 
osebnimi interesi v ozadju. 
»V športu naj delujejo tisti, 
ki imajo zdrav duh v zdra-
vem telesu. To se pravi, da 
pokažejo, kaj znajo, kaj ve-
ljajo, kako dosegajo svoje 
cilje in uspešno zastopajo 
svoj klub, posredno pa tudi 
Mestno občino Kranj,« do-
daja podžupanja Nada Mi-
hajlović.

Ustanavljanje Športne zveze Kranj

Podžupanja Nada 
Mihajlović

Vilma Stanovnik

Na majski seji kranjskega 
mes tnega sveta naj bi dobili 
tri nove svetnike, vendar pa so 
potrdili le dva. Iz liste Hermi-
ne Krt je Alenko Bratušek na-
domestil Jakob Piskernik, iz 
liste LDS pa je svetnica name-
sto Zmagoslava Zadnika po-
stala Darja Kovačič. Kljub 
temu da je občinska volilna 
komisija predlagala, da naj bi 
bil svetnik liste N.Si – Nove 
Slovenije namesto Irene Ah-
čin Jernej Bizjak, pa je svetni-
ca Vlasta Sagadin povedala, da 
naj bi bili postopki obveščanja 
svetnika na listi, ki naj bi dobil 

mandat v mestnem svetu, 
Marjana Bajta pomanjkljivi, 
saj naj bi Bajt poslal soglasje, 
občinska volilna komisija pa 
ga ni prejela. Tako bodo o na-
domestnem svetniku liste N.
Si – Nove Slovenije odločali 
na naslednji seji kranjskega 
mestnega sveta.
So pa svetniki potrdili odlok o 
organizaciji in načinu izvaja-
nja gospodarske službe linij-
skih prevozov v mestnem pro-
metu in oceno izvedljivosti 
javno-zasebnega partnerstva 
na področju izvajanja mestne-
ga potniškega prometa, spre-
jeli pa so tudi sklep, da v razpi-
sno dokumentacijo za izbor 

koncesionarja vključijo doda-
tne linije. To pa pomeni, da 
naj bi se 8. linija podaljšala do 
krožišča pri gostilni Zorman v 
Medvodah, da se 12. linija po-
daljša do Besnice in Podblice, 
ter da se vzpostavi nova linija 
Kranj–Letenice–Golnik–Gori-
če–Svarje–Trstenik–Povlje–
Babni Vrt–Žabje–Čadovlje–
Tenetiše–Kranj.
Po skrajšanjem postopku so 
svetniki potrdili spremembe 
in dopolnitve odloka o ustano-
vitvi javnega zavoda Lokalna 
energetska agencija Gorenj-
ske, prav tako so potrdili sklep 
o dodelitvi koncesij za oprav-
ljanje javne službe na podro-

čju predšolske vzgoje, načelni-
ca Urada za družbene dejav-
nosti pa je poročala o delu Lo-
kalne akcijske skupine v lan-
skem letu.
Zaradi nejasnosti pri izdaji 
gradbenega dovoljenja za ob-
stoječo ledeno dvorano na 
Zlatem polju je mestni svet 
sprejel obvezno razlago odlo-
ka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o zazidalnem na-
črtu na območju šolskega 
centra Zlato polje. Na ta način 
naj bi legalizirali obstoječi 
objekt ledene dvorane, za ka-
terega je bilo že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje razveljav-
ljeno.

Le dva nova svetnika
Kranjski mestni svet ima le 32 svetnikov, saj se je zapletlo glede kandidata N.Si – Nove Slovenije.

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
"Rojena sem v Kranju, kjer 
sem končala osnovno in sred-
njo šolo, nato pa sem študira-
la v Ljubljani na Filozofski fa-
kulteti angleščino in geografi-
jo. Pot me je zapeljala med 
prosvetarje, čeprav sem sprva 
mislila delati v turizmu. Že 
šestnajsto leto poučujem an-
gleščino na OŠ Orehek. Ži-
vim na Hujah v Kranju, sem 
poročena, z možem Milanom 
imava štiri odrasle otroke, 
dvakrat pa sva že tudi stara 
starša. Moji hobiji so branje 
knjig, ugankarstvo, pohodniš-
tvo in politika, rada pa tudi 
odpotujem v tuje kraje."

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice?
"S politiko se ukvarjam še iz-
pred osamosvojitvenih časov. 
Najprej sem bila predsednica 
Zelenih Kranja in kasneje 
tudi delegatka v prvi demokra-
tični skupščini. Aktivno sem 
sodelovala pri nastanku sa-
mostojne Slovenije in na to 
sem zelo ponosna. Tudi sve-
tnica sem bila že več manda-
tov, tako da mi je tudi delova-
nje naše občine kar dobro 
znano."

Se kot svetnica počutite, da 
lahko prodrete s svojimi pre-
dlogi?
"Zase lahko rečem, da sem 
med bolj aktivnimi svetniki in 
na vsaki seji dam vsaj dve ali 
tri svetniške pobude. Nanaša-
jo se na dokaj vsakdanje stva-
ri, kot na primer prometno 
ureditev, kolesarske steze, 
urejenost starega Kranja, od-
padke in podobno. Name se 
obračajo ljudje, ki verjamejo, 
da je moč v mestnem svetu 
vse urediti, kot bi mignil. Žal 

ni tako, saj sem samo ena iz-
med 33 oseb in moram biti 
kar prepričljiva, da uspem."

Katere odločitve v mestnem 
svetu so vas doslej navdušile 
oziroma razočarale?
"Izmed vseh zadev, ki jih 
obravnava mestni svet, sem 
najbolj nemočna, kadar obrav-
navamo prostorsko tematiko. 
Kot opozicijska svetnica na-
mreč nimam dovolj privržen-
cev, da bi prepričali koalicijo, 
naj ustavi prostorske apetite 
in varuje zelene površine. Ni 
mi všeč, da se nenehno spre-
jemajo novi občinski podrob-
ni prostorski načrti, ki bodo 
omogočili novogradnje na 
kmetijskih zemljiščih."

Kaj bi bil ob koncu mandata 
za vas največji uspeh?
"V zadnjem času sem zelo ve-
sela, da mi je uspelo s predlo-
gom, da bodo na Likozarjevi 
cesti namestili merilnik hitro-
sti, saj je promet na tej cesti 
prehiter in zelo nevaren. 
Upam, da bo ta obljuba čim 
prej uresničena. Sicer pa me-
nim, da sem s svojimi razpra-
vami pripomogla k boljšim 
občinskim odločitvam, ki so 
pomembne za vse občane."

Predstavljamo kranjske mestne svetnike

Izkušena svetnica

Vlasta Sagadin je svetnica N.Si – Nove Slovenije 
in ima že precej svetniških izkušenj.

Vlasta Sagadin
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V aprilski številki Kranjskega glasa in na občinski sple-
tni strani je Mestna občina Kranj objavila razpis za ob-
činska priznanja, ki jih bo župan podelil ob občinskem 
prazniku decembra 2013. V razpisu je navedeno, za ka-
tere dosežke so posamezna priznanja predvidena in 
komu se podeljujejo. Prav tako je opredeljeno, da pre-
dloge za priznanja lahko dajo župan, svetnice in svetni-
ki, politične stranke, ustanove, društva, gospodarske 
družbe, javni zavodi in krajevne skupnosti. Pravila po-
deljevanja občinskih priznaj so podrobno opredeljena v 
Odloku o priznanjih v Mestni občini Kranj, ki je dosto-
pen na spletni povezavi  
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108696  
(Uradni list RS, št. 38/2012) in  
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/ 
VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=bca2eaa6-
-3cd3-4414-b102-1afa8c9aa2b8  
(Uradni list RS, št. 15/2013),  
lahko pa zanj in ostale informacije zaprosite tudi  
Službo za svet pri občinski upravi  
(tel. 04/23 73 113; e-naslov: svetlana.draksler@kranj.si). 
 
Zadnji dan za oddajo predlogov je 30. junij 2011. 

Predlogi za občinska priznanja  
do konca junija

Nakupujete na tržnici? Kakšna se vam zdi tista v starem 
Kranju? Na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.
si) poteka anketa o tržnici v starem Kranju. Vsakega vašega 
mnenja bomo veseli, vsako vaše mnenje šteje. Zato vablje-
ni, da izpolnite anketo na občinski spletni strani.

Izpolnite spletno anketo Tržnica

Mestna občina Kranj poziva zainteresirane kandidate k 
opravljanju volonterskega pripravništva. Na podlagi pri-
jav bo izbrala štiri kandidate, ki se bodo usposabljali za 
samostojno opravljanje dela za VII. stopnjo izobrazbe z 
delovnega področja v naslednjih notranjih organizacij-
skih enotah: 

ali komunalno smerjo izobrazbe;
 

novinarstva ali komunikologije s pridobljenim  
-

-
 

smerjo kulturologije.

Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva je 
objav ljen na spletni strani Mestne občine Kranja na na-
slovu: http://www.kranj.si v zavihku Mestna občina 
Kranj, pod rubriko Javni razpisi, naročila. 

Rok za prijavo je do 7. junija 2013.

Za dodatne informacije lahko pokličete: 
Katjo Sušnik na tel. št. 04/2373 117 ali  
Uršo Nadižar na tel. št. 04/2373 129. 

Volontersko pripravništvo  
v občinski upravi

»Manjka samo še tista pika 
na i s strani občine, se pravi 
dokončni zaključek razpi-
sov, ki jih občina v tem tre-
nutku vodi, in potem ni 
ovir, da se določenih stvari 
ne bi dalo narediti. Gre pa 
seveda za pomemben pro-
jekt tako za občino kot za 
državo,« je povedala predse-
dnica Vlade RS mag. Alenka 
Bratušek 27. maja 2013 v 
Kranju.
»Seveda smo na občini za-
dovoljni s tako odločno pod-
poro Vlade RS, saj je to naj-
večji projekt v našem man-
datu, ki se ga trudimo ure-
sničiti in začrtati pot do iz-
polnitve. Menim, da smo se 
v slabi uri pogovora s pred-
sednico vlade konstruktivno 
pogovorili tudi o nekaterih 
drugih zadevah, ki nas ta 
trenutek najbolj žulijo,« po-
jasnjuje župan Mohor Boga-
taj.

Kakšno je trenutno stanje 
projekta Gorki?
"Za projekt Gorki se trenu-
tno izvajajo javna naročila, 
in sicer: za gradnjo kanaliza-
cijskega omrežja v aglome-
racijah z obremenitvijo ve-
čjo od 2000 populacijskih 
enot (v Kranju Kokrški Log, 
Kokrški breg, Huje, Parti-
zanska cesta, Skalica, Zlato 
polje – sever, Bitnje-Šutna-
-Žabnica, Kokrica), za nad-
gradnjo in rekonstrukcijo 
centralne čistilne naprave, 
za storitve gradbenega nad-
zora nad rekonstrukcijo 
centralne čistilne naprave in 
gradnjo kanalizacijskega 
omrežja ter za storitve infor-
miranja in obveščanja. Po-
stopki oddaje javnega naro-
čila še niso zaključeni, zasle-
dujemo pa cilj, da bi bili iz-
vajalci izbrani do 30. junija 
2013.
Če ne bo večjih zapletov pri 
izbiri izvajalcev, bi s prvimi 
gradnjami lahko začeli v 
drugi polovici leta 2013. Od-
ločbo o sofinanciranju bo 
Mestna občina Kranj od dr-
žave dobila potem, ko bodo 
odločitve o izboru izvajalcev 
del pravnomočne.
Naj še enkrat poudarim, da 
je projekt Gorki dobro pri-
pravljen projekt in da je bilo 
opravljenega veliko zahtev-
nega dela. Samo za primer, 
za izvedbo kanalizacijskega 
omrežja na območju Mes-
tne občine Kranj je bilo po-
trebno skleniti več kot 700 
služnostnih pogodb, kar po-
meni prav toliko dogovar-
janj z lastniki zemljišč. Za 
nameravano investicijo smo 
pridobili tudi vso potrebno 

projektno dokumentacijo s 
pravnomočnimi gradbenimi 
dovoljenji.«

Kako pa je z vodovodom Ba-
šelj–Kranj?
»Glede gradnje vodovoda 
Bašelj–Kranj je zgodba zelo 
podobna kot pri projektu 
Gorki. Tudi za to investicijo 
postopki oddaje javnega na-
ročila še niso zaključeni, ra-
zen za storitve informiranja 
in obveščanja, kjer je izvaja-
lec že izbran. Predsednica 
vlade nam je v pogovoru za-
gotovila, da za dodelitev 
sredstev sofinanciranja 
temu projektu veljajo enaka 
pravila kot za projekt Gorki 
in da ima tudi ta investicija 
vladno podporo.«

V pogovoru s predsednico 
vlade vas je tudi zanimalo, 
kako bo nedavno sprejeto fi-
skalno pravilo vplivalo na 
občine.

»Kot je rekla predsednica 
vlade, je bilo v preteklosti 
namenjeno temu vprašanju 
premalo pozornosti. Zago-
tovila je, da bo financiranje 
občin v luči fiskalnega pravi-
la urejal izvedbeni zakon, in 
to po potrebi za vsako obči-
no posebej. To daje upanje 
na vzpostavitev nekega mo-
dela, ki ne bo na škodo ra-
zvoja lokalnih skupnosti. 
Sicer pa za občine na nek 
način fiskalno pravilo že ve-
lja, ker so omejene pri svo-
jem zadolževanju. Zakon o 
financiranju občin natančno 
določa, za katere namene in 
tudi do kakšne višine se ob-
čine lahko zadolžujejo.«

Pri občinah se tudi pojavlja 
bojazen, da bodo z uveljavi-
tvijo davka na nepremičnine 
s januarjem 2014 prikrajša-
ne pri izvirnem prihodku, ki 
ga sedaj dobivajo z nadome-
stilom za uporabo stavbnih 
zemljišč.

»Da, tudi o tem smo želeli 
pojasnilo predsednice vlade. 
Zagotovila je, da namen vla-
de ni bil, da se občinam ta 
vir zmanjša. Namen je bil, 
da bi vse občine v Sloveniji 
to nadomestilo ali davek, če 
hočete, zaračunavale, kar 
vse sedaj ne izvajajo. Zakon 
bo predpisal minimalno in 
maksimalno stopnjo. Pustil 
bo tudi prostor za povečanje 
osnovnih stopenj do 50 od-
stotkov. Za Mestno občino 
Kranj so ocenili, da bi se pri-
hodek iz tega naslova zgolj 
ob upoštevanju osnovnih 
stopenj, brez povečanja, zvi-
šal za tretjino. Tako da upa-
mo, da bo res tako.«

Vpis v vrtec
Prostorska stiska v vrtcih 
kar ne popušča. Občina za 
otroško varstvo vsako leto 
namenja kar precejšnja 
sredstva. Kako je z vpisom 
za prihodnje šolsko leto?
»Če povem najprej nekaj šte-
vilk. Javni vrtci in vrtci s kon-
cesijo so za šolsko leto 
2013/2014 skupaj za obe sta-
rostni obdobji prejeli 821 
vlog. Je pa res, da so vrtci 
prejeli 129 vlog manj kot 
lani. Po trenutnih podatkih 
je v vrtec sprejetih 550 otrok, 
čakajočih otrok pa je 246. 
Od tega jih s prvim septem-
brom varstvo potrebuje 148, 
in sicer 117 otrok iz Mestne 
občine Kranj (59 otrok za I. 
starostno obdobje in 58 otrok 
za II. starostno obdobje) in 
31 otrok iz drugih občin (13 
otrok za I. starostno obdobje 
in 18 otrok za II. starostno 
obdobje), med letom pa še 
98 otrok (86 otrok za I. sta-
rostno obdobje iz Mestne 
občine Kranj in 12 otrok za I. 
starostno obdobje iz drugih 
občin). Iz vrtca bo v šolo šlo 
517 otrok. Ker pa mnogi star-
ši stremijo k temu, da otroka 
vpišejo v točno določen vrtec, 
zadnji podatki kažejo, da je v 
posameznih vrtcih še nekaj 
prostih mest.« 

Razpisali boste še dodatne 
koncesije za programe pred-
šolskih otrok.
»Občina načrtuje za šolsko 
leto 2013/2014 odprtje štirih 
oddelkov, in sicer dva oddel-
ka v enoti Mojca (izselitev 
Gorenjske televizije) in dva 
oddelka v enoti Čebelica (iz-
selitev Varstveno delovnega 
centra – enota Mavrica).
Za dva oddelka pa bo razpi-
sala koncesijo, in sicer v šol-
skem okolišu OŠ Stražišče, 
od tega vsaj en oddelek I. 
starostnega obdobja.«

Projekt Gorki  
gre naprej
Vodstvo Mestne občine Kranj je v pogovoru s predsednico Vlade RS mag. Alenko Bratušek dobilo 

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj / Foto: Tina Dokl

Etno galerija Desetnica se je pridružila tako imenovanem 
evropskem dnevu patchworka, ki bo potekal v soboto, 15.
junija. Kranj je bil nekoč znan po tekstilni industriji, zato je 
v marsikateri omari še moč najti pisane košče iz naše teks-
tilne preteklosti. Tako vas iz Etno galerije Destnica vabijo, 
da se jim pridružite pri sestavljanju slovenske krpanke, ki bo 
v celoti izdelana iz bombažnih vzorčkov propadlega kranj-
skega Tekstilindusa. Izdelek naj bi bil poklon propadli slo-
venski tekstilni industriji in priznanim oblikovalkam, ki so 
desetletja ustvarjale vzrorce, ki tkejo naše spomnine. Udele-
ženke, ki so pri tem pripravljene sodelovati, se sestajajo v 
Etno galariji Desetnica na Cankarjevi 4 v Kranju, vsi, ki vas 
to zanima, pa več lahko izveste pri Margereti Vovk Čalič v 
galeriji, po telefonih 041 735 939 ali 236 25 20 ali e pošti  
m-ars@siol.net. Vabljeni pa ste tudi na prireditev, ki bo 15.
junija med 9.in 20. uro potekala na ploščadi pred Prešerno-
vim gledališčem v Kranju ter v Etno galeriji Desetnica. V. S.

Sestavili bodo slovensko krpanko
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Konvencija županov je evrop-
sko gibanje, v katerem sode-
lujejo lokalne in regionalne 
oblasti, ki se prostovoljno za-
vežejo k povečanju energet-
ske učinkovitosti in uporabi 
obnovljivih virov na svojih 
območjih. Prav tako se zave-
žejo, da bodo do leta 2020 za 
dvajset odstotkov zmanjšale 
emisije ogljikovega dioksida. 
V Evropi je k pobudi pristopi-
lo že več kot štiri tisoč petsto 
občin in mest, v Sloveniji jih 
je doslej pristop podpisalo 
šestnajst, na Gorenjskem pa 
se je za to kot prva odločila 
Mestna občina Kranj.
»Vesel sem, da je kranjska 
občina pristopila k tej kon-
venciji, saj na seji Mestnega 
sveta ni bilo niti enega glasu 
proti. Seveda ne morem dati 
garancije, da bomo do leta 
2020 uspeli za dvajset odstot-
kov zmanjšati izpuste ogljiko-
vega dioksida, saj je to odvi-
sno tudi od države oziroma 
zakonodaje. Mi bomo v okvi-
ru lokalne skupnosti naredili, 

kar je v naših močeh pred-
vsem glede energijske porabe 
objektov v javni rabi. Pri tem 
gre tako za zmanjšanje izpu-
stov kot za zmanjšanje pora-
be energije,« je ob podpisu 
Konvencije županov poudaril 
župan Mohor Bogataj in do-
dal, da je bilo v občini v zad-

njem letu izvedenih več pro-
jektov na področju povečanja 
energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov 
energije, med njimi tudi sa-
nacija občinske stavbe, ener-
getska prenova bazenskega 
kompleksa v Športnem cen-
tru Kranj in energetsko knji-

govodstvo. Kot je tudi povedal 
župan Bogataj, je bila občina 
uspešna na razpisih za prido-
bitev sredstev sofinanciranja 
za energetske sanacije, priča-
kujejo pa tudi odobritev še 
nekaterih vlog za energetsko 
obnovo šolskih objektov in 
vrtcev.

Še bolj energetsko učinkoviti
Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je prejšnji teden podpisal pristop h Konvenciji županov.

Klemen Klinar

Hišna imena so del podežel-
ske žive kulturne dediščine, 
ki vedno bolj izginja v poza-
bo, a starejši domačini vsa 
imena še dobro poznajo. Hi-
šna imena se domačij držijo 
tudi več stoletij in nekdaj so 
se ljudje s svojo lastnino pre-
poznavali izrazito le s temi 
imeni.
Projekt zbiranja starih hi-
šnih imen, imenovan No-
men vulgare, je lani in letos 
potekal tudi v kranjski obči-
ni, in sicer na območju kra-
jevnih skupnosti Mavčiče in 
Trstenik. Imena so bila 
zbrana v domačem nareč-
nem govoru s pomočjo do-
mačinov.
V okviru akcije je bilo v kra-
jevni skupnosti Mavčiče 
zbranih 191 živih hišnih 
imen in še dodatnih 19 ta-
kšnih, ki so med domačini še 
znana, a hiše ne stojijo več. V 
krajevni skupnosti Trstenik 
je število zbranih hišnih 
imen 76. Po izvedenih sreča-
njih z domačini so bili lastni-
ki domačij pozvani k podaji 
soglasja za namestitev table s 
hišnim imenom na njihovo 

domačijo. V Trsteniku in so-
sednjih vaseh je bilo oziroma 
še bo označenih 41 domačij, 
v vaseh med Bregom ob Savi 
in Podrečo pa 75. Montaža 
tabel je v večji meri že zaklju-
čena, le nekateri posamezni-
ki na tablo še čakajo. Kljub 
temu da je zbiranje soglasij 
že zaključeno, pa vse lastni-
ke, ki soglasja za tablo niso 
oddali, še vedno pozivamo in 
obveščamo, da to lahko še ve-
dno storijo. S tem bodo pri-
spevali delček k ohranjanju 
dediščine svojih domačih 
vasi. Projekt sicer poteka na 
celotnem Gorenjskem, saj v 
njem sodeluje kar 12 občin. 
V okviru akcije bo ob koncu 
leta izdana še knjižica s pre-
gledom zbranih hišnih imen.
Za dodatne informacije o 
projektu se lahko obrnete na 
Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske (tel.: 04/581 34 
16, e-pošta: klemen.klinar@
ragor.si).
Projekt Nomen vulgare po-
teka v okviru Lokalne akcij-
ske skupine Gorenjska koša-
rica in je sofinanciran s stra-
ni Mestne občine Kranj in 
programa LEADER Evrop-
ske unije.

Hišna imena – naša 
kulturna dediščina

V družbi direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske mag. Antona Pogačnika in 
docenta dr. Henrika Gjerkeša iz Inštituta ZRMK je župan Mohor Bogataj prejšnjo teden 
podpisal pristop h Konvenciji županov.

Letno kopališče Kranj
Letno kopališče v Kranju po-
nuja obiskovalcem v pole-
tnih mesecih prijetno osve-
žitev in možnost rekreacije. 
Radi ga obiskujejo šolarji in 
dijaki, ki kopališče izkoristi-
jo za prijetno druženje in 
kovanje socialnih vezi. Špor-
tni klubi vadijo le zjutraj in 
dopoldne, zato je prostora 
za kopanje ves dan dovolj. 
Otroški del kompleksa v do-
poldanskem času uporablja-
jo organizirane skupine 
otrok, ki preživljajo počitni-
ško varstvo in tečaje plava-
nja. Priljubljen pa je tudi 
med najmlajšimi, ki so v 
varstvo zaupani starim star-
šem. V popoldanskih urah 
otroški bazen obišče veliko 

družin, ki se v bazenu osve-
žijo in igrajo. Rekreativni 
plavalci izkoristijo za svoje 
potrebe zgodnje dopoldan-
ske in večerne ure, ko je vr-
veža manj. Obiskovalcem 
sta v kompleksu kopališča 
na voljo dva gostinska loka-
la, kjer ponujajo sladolede, 
hrano in pijačo.
Na Letnem kopališču v Kra-
nju Zavod za šport Kranj 
pripravlja za obiskovalce 
vsakodnevne animacije, ki 
bodo popestrile kopalne 
dneve z zabavnimi športno-
-družabnimi vsebinami. 
Animacije bodo na sporedu 
vsak dan od 16. do 18. ure 
in bodo za obiskovalce ba-
zena brezplačne. Vsebine 

in rekviziti bodo praviloma 
vsak dan drugačni. Anima-
cije so primerne za šolarje, 
dijake oz. za vsakogar, ki se 
želi preskusiti v spretnosti 
»hoje po vodi« s pomočjo 
velikih žog, v štafetnih 
igrah z gusarskimi splavi, 
športnih igrah s prirejeni-
mi pravili v in ob bazenu. 
Prilagojene so sposobno-
stim in starosti udeležen-
cev. Pod nadzorom se je 
možno igrati tudi na velikih 
bazenskih igralih: trampo-
lin, saturn in tobogan. V 
načrtu pa je tudi nakup ne-
katerih novih atraktivnih 
igral. Na račun bodo seveda 
prišli tudi mlajši v otro-
škem bazenu in ob njem. 

Občasno pa bo za gibalno 
aktivnost obiskovalcev po-
skrbljeno s plesno aerobno 
vadbo »zumba« in drugimi 
aktivnostmi, ki jih pripra-
vljamo v sodelovanju z 
Mega centrom. Glavni na-
men animacij je popestritev 
dogajanja na kopališču in 
varna zabava udeležencev.
Poleg zavodovih animacij 
na Letnem kopališču poteka 
tudi počitniško varstvo v or-
ganizaciji in izvedbi špor-
tnega društva Luma – Poči-
tnice s Pepetom in akademi-
je za gibanje Migimal. Poči-
tniški programi varstva ob-
segajo tečaj plavanja, kopa-
nje, ustvarjalne in gibalne 
aktivnosti.

Napovednik
Zavod za šport Kranj vabi na Letno kopališče v Kranju. 
Sezona se začne predvidoma 19. junija 2013.
Letno kopališče bo za rekreacijo odprto:
- vsak dan: od 9. do 22. ure
- popoldansko kopanje: od 14. do 20. ure
- nočno kopanje: od 20. do 22. ure
Informacije – recepcija bazena: 04/201 44 40

Akcijske cene sezonskih vstopnic v juniju:
- odrasla: 60 EUR
- otroška: 35 EUR
- družinska: 100 EUR

V soboto, 22. junija 2013, je dan odprtih vrat. Kopanje je 
na ta dan brezplačno. Od 11. do 12. ure bo organiziran 
preizkus plavalne vzdržljivosti.

Vsak dan bodo od 16. do 18. ure organizirane animacije. 
Udeležite se lahko zabavnih iger, "hoje po vodi" v veliki 
žogi, tekme z gusarskimi splavi in štafetnih iger. Za raz-
lične starostne skupine so prirejene elementarne in špor-
tne igre. Igre so primerne za šolarje in dijake. Za varnost 
in red med potekom animacij bodo skrbeli strokovno 
usposobljeni animatorji. Pod nadzorom se bo možno 
igrati tudi na velikih bazenskih igralih: trampolin, saturn, 
tobogan. Izbira iger in postavitev igral bo vsak dan dru-
gačna, vsebine se bodo prilagajale starosti sodelujočih. 
Sodelovanje je za obiskovalce bazena brezplačno.
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Vilma Stanovnik

Letos Center za socialno 
delo v Kranju praznuje 50 
let. O tem, kako se je delo 
začelo in kakšno vlogo ima 
danes, sva se pogovarjala z 
direktorjem Marjanom Pod-
bevškom.

V delu centra se je v petih 
desetletjih zagotovo marsi-
kaj spremenilo?
»Ko smo leta 1963 začeli de-
lovati, je bilo znotraj Centra 
zaposlenih šest strokovnih 
delavcev in direktor. Danes 
imamo v okviru redne dejav-
nosti zaposlenih 42,5 osebe, 
v okviru dodatnih progra-
mov pa še 17 delavcev in de-
lavk. Skozi leta delovanja 
centra ne smemo pozabiti 
na prostovoljce, brez katerih 
naše strokovno delo ne bi 
bilo tako učinkovito kot si-
cer. Lahko tudi povem, da 
smo z delom začeli v prosto-
rih župnišča, nato v prosto-
rih občine, danes pa smo na 
Koroški 19.«

Tudi dejavnost se je precej 
spreminjala?
»Prvo leto smo delovali kot 
samostojna strokovna služ-
ba na področju mladoletne-
ga prestopništva in kategori-
zacije otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem ra-
zvoju. Nato smo vsebino 
dela razširili na področje 
varstva družine, skrbništva, 
posvojitve, rejništva, obrav-
navo odraslih storilcev ka-
znivih dejanj, domskega 
varstva starejših in dela ne-
zmožnih občanov, družbe-
no denarnih pomoči . De-
lovanje centra v različnih 
obdobjih je narekovala zako-
nodaja tistega časa, hkrati 
pa se je spreminjala tudi di-

namika strokovnega dela. 
Če pa potegnemo črto, vidi-
mo, da se je obseg dela na 
centru skozi desetletja ve-
dno povečeval in nikoli 
zmanjševal.«

Reševanje težav ljudi, pred-
vsem tistih v stiski, je bilo 
vseeno vedno glavno vodilo 
zaposlenih?
»Zagotovo je glavni cilj v 
vseh obdobjih, da tistemu, 
ki do nas prihaja s svojo 
osebno stisko, omogočimo, 
da reši težavo. Metode dela 
so se res spreminjale, konč-
ni cilj pa je bil vedno, da 
uporabnik najde poti izhoda 
iz stiske. Prav tako je za vsa 
obdobja delovanja centra 
značilno, da ne usmerja svo-
je strokovne pozornosti le v 
izvajanje nalog, ki so mu 
predpisane, temveč strokov-
ni delavci iz svoje odprtosti 
do socialnih stisk uporabni-
kov in vzgibov, ki izhajajo iz 
globljih etičnih norm in člo-
večnosti, razvijajo dodatne, 
večkrat unikatne strokovne 
odzive in pristope.«

Kako nova zakonodaja iz za-
četka lanskega leta vpliva na 
delo CSD?
»V letu 2012 smo se ob uve-
ljavitvi Zakona o uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev 
dnevno soočali s številnimi 
težavami in zapleti. Več kot 
pol leta smo se soočali z ve-
likimi zaostanki, ki so bili 
posledica povečanega obse-
ga dela, pomanjkanja kadra, 
pa tudi tehničnih omejitev, 
saj informacijski sistem ob 
uveljavitvi zakona še ni delo-
val. Kasneje so se pojavljale 
težave s prenosom podatkov 
iz podatkovnih baz, postop-
ki reševanja posameznih 
pravic so bili dodajani posto-

pno  Glede na navedene 
sistemske težave smo imeli 
zamude pri izdajanju od-
ločb. Na tekoče smo prišli 
šele v zadnjem tromesečju 
preteklega leta.«

Kateri so trenutno največji 
problemi, ki jih opažate?
»Trenutne ekonomske raz-
mere se odražajo v različnih 
stiskah posameznikov, zara-
di česar se pojavljajo dušev-
ne stiske, v porastu je obrav-
nava oseb zaradi uživanja 
prepovedanih drog in alko-
hola. Posamezniki in druži-
ne se v večji meri soočajo z 
izgubo zaposlitve, deložaci-
jami, izgubo strehe nad gla-
vo  Zaradi materialne 
ogroženosti se povečuje šte-
vilo primerov, ko stiske lju-
dje rešujejo z alkoholom, ki 
preraste v odvisnost. Ne nuj-
no v povezavi z odvisnostmi 
pa se povečujejo stiske oseb 
na področju obravnave nasi-
lja. Prav tako se je močno 

povečalo število tistih, ki so 
bili izbrisani iz registra stal-
nega prebivališča. V letu 
2012 smo v evidenci zabele-
žili kar 237 oseb, ki imajo na 
Centrovem naslovu admini-
strativno (zakonsko) prebiva-
lišče. Poudariti pa je potreb-
no vse večjo stisko zaposle-
nih z nizkimi dohodki, ki 
presegajo cenzus za vstop v 
materialne pomoči. Proble-
mov je veliko, želimo poma-
gati vsem v stiski, toda to 
lahko storimo le v okviru na-
ših zakonskih pristojnostih.«

Kmalu naj bi centri doživeli 
reorganizacijo?
»Reorganizacija centrov bo 
po predhodnih pripravah iz-
peljana v začetku leta 2015. 
Načrtovana reorganizacija 
naj bi pripomogla k dvigu 
kakovosti in učinkovitosti 
strokovnega dela centrov, ki 
naj bi omogočala enako do-
stopnost za uporabnike v 
celotni Sloveniji.«

Pomagajo v težavah
Center za socialno delo Kranj se je v petih desetletjih precej spremenil, glavno vodilo zaposlenih  
pa ostaja iskanje izhoda tistim, ki se znajdejo v različnih težavah in stiskah.

Vilma Stanovnik

Kranj – Po končnem razpisu 
za sprejem otrok v kranjske 
vrtce so na občini ugotovili, 
da je bilo vlog sicer 129 
manj kot lani, vseeno pa 
vsem otrokom 1. septembra 
ne bodo mogli zagotoviti 
varstva. Za javne vrtce in vrt-
ce s koncesijo so namreč 
prejeli 821 vlog, od tega kar 
508 za prvo starostno obdo-
bje, 303 vloge za drugo sta-
rostno obdobje in deset vlog 
za razvojni oddelek.
»Za novo šolsko leto načrtu-
jemo odprtje štirih novih 
oddelkov. Dva bosta v enoti 
Mojca, saj naj bi GTV izpra-
znila prostore do poletja, 
dva pa v enoti Čebelica, od 

koder se bo izselila enota 
VDC Mavrica. Poleg tega 
bomo razpisali koncesijo še 
za dva nova oddelka v šol-
skem okolišu Stražišče, od 
tega naj bi bil vsaj en odde-
lek za prvo starostno obdo-
bje,« je povedala kranjska 
podžupanja Nada Mihajlo-
vić in dodala, da so lani po-
delili koncesijo za štiri od-
delke.
»Nikoli ne vemo, kako resne 
so vloge staršev, saj se neka-
teri vpišejo zgolj zato, da v 
naslednjem letu dobijo več 
točk. Vendar pa je dejstvo, 
da imamo še vedno 128 
otrok, ki jih nismo uspeli 
razdeliti po vrtcih. Obenem 
imamo še 22 prostih mest, 
ki jih bomo ponudili star-
šem. Upam, da bomo z do-
datnimi šestimi oddelki sti-
sko vendarle omili,« je pove-
dala načelnica Urada za 
družbene dejavnosti pri 
Mes tni občini Kranj Nada 
Bogataj Kržan. 

Z novimi oddelki rešujejo  
stisko v vrtcih

V kranjskih vrtcih tudi v novem šolskem letu ne bo 
prostora za vse otroke. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Gre za učne delavni-
ce v programu pečar in kera-
mičar, kjer je letos v prvem 
letniku vpisanih 24 mladih. 
Njihov učitelj strokovnih 
predmetov Jože Verbič, ki se 
boji, da bodo ti poklici zaradi 
premajhnega zanimanja 
mladih sčasoma ugasnili, se 
je pred skoraj petimi leti za-
čel prizadevati za promocijo 
poklicev in za ureditev pogo-
jev za praktični pouk.
"V delavnice, ki so bile v pre-
cej surovem stanju, smo na-
peljali centralno ogrevanje, 
nato pa začeli z urejanjem 
prostorov, ki smo jih opremili 
s keramiko in drugimi izdel-
ki. Uredili smo tudi zuna-
njost od asfalta do trave. Vse 
je delo dijakov, z materialom 
in prispevki pa so nam v šti-
rih letih in pol pomagali šte-
vilni donatorji. V teh letih se 
jih je nabralo za štiri polne 
fascikle," je povedal Jože Ver-
bič. Žal nekateri poklici izgi-
njajo: v tem šolskem letu ni-
majo vpisanega nobenega zi-
darja in tesarja, ni pa sistem-
skih ukrepov, ki bi to zausta-

vili. Morda bodo mladim 
vzbudili zanimanje vsaj z 
ureditvijo učnih delavnic, ki 
so sedaj prijetne in poučne. 
"Ljudi bi bilo potrebno spod-
buditi, da bi večkrat obiskali 
naš center, ki je z urejenimi 
delavnicami postal ne le učni 
center, pač pa tudi salon. Lju-
dje potrebujejo tovrstne stori-
tve, kamini se spet vračajo in 
mnogi o tem potrebujejo in-
formacije," pravi Verbič. V 
delavnici so dijaki postavili 
več kaminov, ki prostoru niso 
le v okras, pač pa tudi deluje-
jo, dodaja učitelj in napovedu-
je, da bodo ob dnevu odprtih 
vrat tudi zakurili.
Dan odprtih vrat bo 19. juni-
ja ob 12. uri. Predstavljeni 
bodo rokodelski poklici, pri-
kazali bodo izdelovanje peč-
nic, gašenje apna, rezbarji 
bodo predstavili svoje delo, 
na stojnicah bodo prodajali 
različne izdelke. "Obisk dne-
va odprtih vrat je enkratna 
priložnost, da podpremo po-
klice. Če bodo ti izginili in ne 
bo več izobraževanja zanje, 
jih bomo v prihodnje na Go-
renjskem težko  spet dobili 
nazaj," je prepričan Verbič.

Sami so uredili 
učne delavnice
V Centru poklicnih šol v Kranju bodo junija  
ob dnevu odprtih vrat javnosti pokazali učne 
delavnice, ki so jih dijaki opremili sami.

Dijaki ob vhodu v učne delavnice, ki so jih generacije 
dijakov ob pomoči donatorjev uredile v štirih letih.
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Direktor Centra za socialno delo Kranj Marjan Podbevšek

Tradicionalni pohod na Poljano bo to nedeljo s startom med 
6. in 10. uro. Udeleženci bodo začeli s hojo na Trsteniku. 
Prvi del poti vodi ob senčni gozdni poti mimo vasi Povlje do 
senožeti. Drugi del poti pa vodi po senčnem gozdu vse do 
cilja. Ob pohodni stezi bosta okrepčevalnici. Cilj pohoda bo 
pastirska planina Velika Poljana na 1407 metrih nadmorske 
višine, ki širi svoje pašnike v sedlu med Tolstim vrhom in 
Storžičem. Planinske hoje je bilo približno za dve uri. Polja-
na je v lepem vremenu izhodiščna točka za eno od številnih 
tur, kot so preko Tolstega vrha na Kriško goro, preko vrha 
Storžiča ali preko planine Javornik na Kališče … Pohod orga-
nizira Športno društvo Kokrica. S. K. 

Pohod na Poljano

Društvo tabornikov Rod Stražnih ognjev iz Kranja jutri pri-
pravlja taborniško izkušnjo tudi za tiste, ki niso taborniki. Že 
tretja Kranjska orientacijska liga KOTA bo kolesarska, zbor 
bo ob 10. uri na Glavnem trgu v Kranju, odrinili boste proti 
Trbojam. Za družine z mlajšimi otroki bo pripravljena tudi 
krajša proga po Kranju z zaključkom v Hiši Layer, kjer se 
bodo otroci lahko udeležili ustvarjalne delavnice. Karto tere-
na, kompas in topel napitek ob zaključku bodo priskrbeli 
taborniki. Udeležba je brezplačna. S. K. 

Jutri kolesarska orientacija
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Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – »Doslej le 
enkrat nisem tekel na Župa-
novem teku tukaj na Brdu, 
saj je zame to domača tek-
ma. Konkurenca je bila letos 
močna,« je v cilju najdaljše, 
10-kilometrske preizkušnje 
zadovoljen povedal letošnji 
zmagovalec, Kranjčan Matej 
Beke. Mateja dež še malo ni 
motil, podobno je bilo tudi z 
drugimi.
»Zame je teči v dežju ideal-
no, saj ni vroče. Tako sem 
tudi danes užival,« je povedal 
Andrej Mikelj iz Stražišča, ki 
je v cilj pritekel le dve sekun-
di za zmagovalcem. Slabi dve 
minuti kasneje je bil v cilju še 
Tomaž Kalan, tudi neutrudni 
veteran Miro Rant je bil s ča-
som teka in prireditvijo zado-
voljen. »Kljub dežju je bila 
proga odlično pripravljena, 
spremljala nas je harmonika 
in petje ptic, tako da sem res 
užival,« je povedal 82-letni 
Rant, ki je z 10-kilometrsko 
preizkušnjo opravili prej kot 
v eni uri. Prav tako močno so 
navijači v cilju zaploskali tudi 
prvi ženski, Vidi Gros, ki je 
za 10-kilometrsko razdaljo 
porabila dobrih 44 minut. Na 

krajši, 2,5-kilometrski razda-
lji je zmagal Denis Guzelj, 
med ženskami pa je bila naj-
hitrejša Polona Kopač.
Na dobrodelnem teku in po-
hodu so bili med 645 udele-
ženci tudi nekateri župani 
in podžupani, med njimi 
domači župan Mohor Boga-
taj, ki je tokrat pretekel 
2,5-kilometrsko razdaljo. 
Med navijači je bil letos tudi  
ustanovitelj fundacije, Kra-
njčan Vincenc Draksler, ki 

sicer živi v Švici, med vsemi 
pa je prispeval največjo do-
nacijo, 20 tisoč evrov. »Pre-
senečen sem, ker se je kljub 
slabemu vremenu in dežju 
teka in pohoda udeležilo to-
liko ljudi. Še bolj sem vesel, 
ker je bil storjen velik napre-
dek v domu v Pristavi pri 
Tržiču. Delavnice so že zelo 
lepo urejene in vesel sem, 
da se v njih že dela. Kaj bo 
sicer še treba postoriti in 
upam, da se bo to zgodilo v 

prihodnjih letih. Za fundaci-
jo je to garancija za priho-
dnost,« je povedal Vincenc 
Draksler.
Sicer pa je bila pomembna 
vsaka donacija in vsak pri-
spevek s plačilom startnine, 
zbrane donacije in startni-
ne, ki se jih je nabralo za 
dobrih 28 tisoč evrov, pa so 
namenjene Fundaciji Vin-
cenca Drakslerja za nakup 
orodij in opreme za delavni-
ce socialnega podjetja.

Za dobroto dež ni ovira
Kljub deževju je bil tudi 13. Županov tek minulo soboto dobro obiskan, organizatorji in številni 
prostovoljci pa so poskrbeli, da so se tekači in gostje dobro počutili.

Na daljši, 10-kilometrski progi okoli Brda je bil zmagovalec Matej Beke, tik za njim je v cilj 
pritekel Andrej Mikelj.

Mateja Rant

»Vidimo, da mladost lahko 
premaga vse ovire. Danes 
ste premagali dež, jutri bo-
ste premagali vse težave Slo-
venije,« je maturante naj-
prej nagovoril ravnatelj Gi-
mnazije Kranj Franci Roz-
man, župan Mohor Bogataj 
pa jim je zaželel veliko sreče 
v nadaljnjem življenju in 
predvsem, da bi po uspešno 
končanem študiju našli tudi 
zaposlitev. Z žvižgi iz pi-
ščalk pa so še zlasti glasno 
pozdravili predsednika drža-
ve Boruta Pahorja.
»Dragi mladi ljudje, čez čas 
boste opravili maturo, kar 
bo samo formalen znak vaše 
zrelosti. Čez čas boste začeli 
sanjati vaše sanje tako glede 
zasebnega kot poklicnega 
živ ljenja. Želim vam veliko 

sreče, da postanete del uspe-
šne zgodbe te dežele, ki jo 
boste vi najbolj sooblikova-
li,« je maturantom zaželel 
Pahor in jih obenem spo-
mnil, da do uspeha ne vodi 
kraljevska pot, a verjame, da 
bodo tudi probleme sposob-
ni premagati. Da jim ne 
manjka vztrajnosti, so doka-
zali že s tem, da so z nasme-
hi na obrazih v mrazu in 
dežju zaplesali četvorko, pa 
čeprav tokrat rekord ni bil v 
ospredju. V dvajsetih slo-
venskih mestih je sicer letos 
četvorko po podatkih Plesne 
zveze Slovenije plesalo 
okrog sedem tisoč maturan-
tov, ki so se jim pridružili še 
maturanti v Srbiji, na Slova-
škem, Češkem, Madžar-
skem, Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, Črni gori in 
letos prvič tudi v Estoniji.

Dež ni odplaknil 
dobre volje

Dijaki zaključnih letnikov z vse Gorenjske so 
minuli petek na Koroški cesti zaplesali 
tradicionalno maturantsko četvorko.

Maturantsko četvorko so plesali tudi v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po 
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

10 
EUR

V tej knjigi boste našli odlične recepte za drobno 
pecivo, rezine, rezinice, minjone, rulade, mafine, 
sadne pite iz krhkega biskvitnega testa, pecivo iz 
listnatega testa, sladice v kozarcu ter sladice sveta.

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

Vojašnica Petra Petriča je na 
sončno majsko soboto znova 
odprla vrata obiskovalcem, 
prav številni obiskovalci pa 
so dokaz, da je vojska še kako 
zanimiva. »Všeč nam je, ker 
ljudje radi pridejo k nam. 
Vojska smo del družbe in 
naša vrata so odprta vsak 
dan. Seveda pa na ta dan, ki 

je še posebej namenjen obi-
skovalcem, zberemo in pred-
stavimo vse, kar imamo, vse, 
kar je novega, in na predsta-
vitev povabimo tudi vse, s 
katerimi sodelujemo, od po-
licije, gasilcev, tabornikov in 
skavtov, gorskih reševalcev 
in drugih. Mislim, da je prav, 
da davkoplačevalcem pred-
stavimo, kaj počnemo,« je 
povedal poveljnik Vojašnice 

Petra Petriča Kranj polkov-
nik Milan Žurman.
Slovenska vojska je trenutno 
v fazi transformacije, tako 
da so zaradi racionalizacije 
oziroma manjših potnih 
stroškov začeli del enot seliti 
na vzhod Slovenije. »Z naše 
vojašnice je odšla ena enota 
v Celje, tako da nas je sedaj 
okoli sto manj, kar pomeni, 
da nas je v Kranju okoli tri-

sto,« je tudi povedal Milan 
Žurman, obiskovalci pa so 
si z zanimanjem ogledovali 
tako opremo kot predstavi-
tev dejavnosti ter se tudi 
zgolj usedli v oklepna vozila 
ali se z njimi popeljali. Tudi 
za streljanje z zračno puško 
in lokom je bilo veliko zani-
manje, gneča je bila tako pri 
prikazu dela vojaške policije 
in psov.

Odprli so vrata vojašnice
Za dan odprtih vrat kranjske vojašnice je bilo letos veliko zanimanje, organizatorjem pa je bilo 
naklonjeno tudi muhasto majsko vreme.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali vojaška vozila. Vojaki so obiskovalcem radi predstavili tudi novosti v 
vojaški tehniki.

     LIPO LASER

Popolnoma nova laserska                                                   
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 Pri nakupu petih tretmajev vam šestega podarimo
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Dragica Manfreda

Slovenski krvodajalci se v 
pomladnih mesecih radi od-
pravijo na krvodajalsko akci-
jo v Zavod za transfuzijsko 
medicino v Bolnišnici Izola. 
To je v minulih majskih 
dneh storilo tudi več kot 40 
kranjskih krvodajalcev iz 
krajev na desnem bregu 
Save in sicer v organizaciji 
Krajevnega odbora Rdečega 
križa Orehek–Drulovka.
Ta je za svoje krvodajalce, 
med katerimi je bilo razve-
seljivo število mladih, po 
končani akciji organiziral 
panoramsko vožnjo z barko 
od Izole do Portoroža.

Ker naj bi bilo med 110 tisoč 
slovenskimi prostovoljnimi 
krvodajalci vse več mladine, 
smo med tokratnimi kranj-
skimi krvodajalci v Izoli poi-
skali novinca in krvodajalce, 
ki so največkrat darovali kri. 
Najmlajši je bil 18-letni Da-
vid Poredoš z Orehka, ki je 
dal kri prvič. Povedal nam je, 
da so ga k temu spodbudili 
starši, dolgoletni krvodajalci: 
»Po današnji izkušnji sem 
sklenil postati krvodajalec, 
saj je dober občutek storiti 
nekaj, s čimer pomagaš dru-
gemu človeku.«
Tudi Srečka Blagoviča iz Praš 
so pred mnogimi leti popelja-
li v družbo krvodajalcev nje-

govi starši: »To je morda naj-
več, kar lahko ponudim člove-
ku v stiski. Kri, plazmo ali 
bele krvničke sem dal doslej 
115-krat. Zadnja leta me več-
krat pokličejo predvsem na 
odvzem krvničk, ki jih potre-
bujejo bolniki z levkemijo.« 
Ugledni staž v krvodajalstvu 
ima za seboj tudi Bojan Kok z 
Orehka, ki je bil na krvodajal-
ski akciji že 91-krat, potem ko 
je prvič daroval kri v vojski.
Sicer pa naj ob 60. obletnici 
trdno organiziranega prosto-
voljnega krvodajalstva pri 
Rdečem križu Slovenije 
omenimo, da naša država po 
samooskrbi bolnišnic s krvjo 
sodi v evropski vrh.

Kranjski krvodajalci v Izoli

Krvodajalci so v organizaciji RK Orehek–Drulovka tokrat darovali kri v Izoli.

Ekipa krožka Rdečega križa na Osnovni šoli Simona Jenka 
Kranj se je z zmago na regijskem tekmovanju iz znanja prve 
pomoči uvrstila na 7. državno tekmovanje iz znanja o prvi 
pomoči osnovnošolcev, ki je pred nedavnim potekalo na 
Debelem rtiču. Tekmovali so Lara Grims, Anja Pavec, Sara 
Remic, Anamarija Brankovič, Žana Ciglič, Luka Badalič in 
Gaber Jaklič, vsi šestošolci. Z ekipo sta se trudila in oživljala 
z njimi mentorica krožka Irena Hudobivnik in prostovoljec 
Jure Avsec iz ekipe prve pomoči pri Klubu mladih prosto-
voljcev Kranj. »Zahvala gre tudi našim namišljenim poško-
dovancem – Urši, Zali, Žanu, Žigu, Davorju ter tabornikom 
iz rodu Staneta Žagarja mlajši, da smo lahko vadili na Glo-
bokem,« je povedala Irena Hudobivnik. Na državno tekmo-
vanje so s tekmovalci potovali navijači iz Območnega zdru-
ženja Rdečega križa (OZ RK) Radovljica (ekipa iz OŠ Antona 
T. Linharta), pa OZ RK Kranj in nekaj staršev. Ekipa krožka 
prve pomoči na OŠ Simona Jenka Kranj je dosegla odlično 
četrto mesto izmed osmih ekip, bili pa so najmlajša prijav-
ljena ekipa. »Vsi skupaj smo zelo ponosni na njihovo prika-
zano znanje, organiziranost in iznajdljivost v danih okolišči-
nah. Vse dobljene izkušnje bomo prenesli v prihodnje šol-
sko leto, najpomembnejše pa je, da se  s tem znanjem uči-
mo za življenje,« je sklenila Irena Hudobivnik. S. K.

Kranj

Pokazali znanje iz prve pomoči
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Glasbene prireditve

Tradicionalne prireditve VOŠČENKA Besnica 
2013, ki jih pripravlja TD in PGD Besnica  
v sodelovanju s KS Besnica, bodo trajale dva 
dni pod velikim šotorom pri OŠ Besnica.

VOŠČENKA  
BESNICA 2013

SOBOTA, 1. JUNIJA 2013,
VELIKA OTROŠKA ZABAVA  
Z DELAVNICAMI
z začetkom ob 11. uri.
Poleg delavnic se bodo otroci 
spoznavali z bernskimi planšarskimi 
psi – vožnja z vozički, si ogledali 
predstavo Mojce in Kaličopka ter se 
zabavali na napihljivih gradovih.

VELIKA GASILSKA VESELICA
z začetkom ob 19. uri  
z ansamblom Saša Avsenika.

NEDELJA, 2. JUNIJA 2013,
z začetkom ob 12.30 
22. GORENJSKO PRVENSTVO 
HARMONIKARJEV ter
5. MEDNARODNO TEKMOVANJE 
ZA POKAL KRANJA  
in hkrati izbirno tekmovanje za 
Zlato harmoniko Ljubečne.  
Po tekmovanju nastop ansambla 
Štima.

Vse informacije o prijavah  
dobite po tel. 04/250 3 109 ali na 
spletni strani www.td-Besnica.si.
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Vilma Stanovnik

Bele štorklje so bile do ne-
davna na Gorenjskem red-
kost, zadnja leta pa so tudi 
na našem koncu spletle se-
dem gnezd. Čeprav ta nava-
dno postavijo na različnih 
drogovih ali dimnikih hiš, 
pa sta se štorklji na Mlaki 
pri Kranju odločili, da ga po-

stavita na vrh jelše. Ker pa je 
ta suh in ker ga je lani na-
gnil še močan veter, so se 
strokovnjaki pri Zavodu re-
publike Slovenije za varstvo 
narave odločili, da gnezdo 
prestavijo na gnezdilni drog. 
To so kranjski poklicni ga-
silci in strokovnjaki Elektra 
Gorenjske letos sredi febru-
arja tudi storili, ter v bližini 

postavili dvanajstmetrski 
drog. Od takrat naprej so ča-
kali, ali se bosta štorklji vrni-
li na Mlako.
Očitno pa štorkelj hladna 
pomlad, skoraj zimsko vre-
me in gnezdo na novem 
gnezdilnem drogu niso 
zmedli, tako da sta se ta me-
sec vrnili na Mlako pri Kra-
nju in se udomačili v svo-

jem gnezdu. Kot pravijo 
strokovnjaki iz Zavoda RS 
za varstvo narave, se štorklje 
na Gorenjskem dobro poču-
tijo, zlasti na območju med 
Krajem in Golnikom je za-
dosti travnikov, njiv in mo-
krišč, kar pomni zadosti 
dvoživk, žab in žuželk, ki so 
najboljša hrana tudi za štor-
klje.

Štorklji spet  
gnezdita na Mlaki

Potem ko so sredi februarja z vrha suhe jelše 
gnezdo štorkelj prestavili na varnejši gnezdilni 
drog, sta se ta mesec štorklji vrnili v svoje gnezdo.

Kljub slabemu vremenu in prestavljenemu gnezdu sta se 
štorklji vrnili na Mlako pri Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

»Pomanjkanje parkirnih 
mest tukaj na Planini je veli-
ko, saj so bili bloki zgrajeni 
pred več kot tridesetimi leti, 
ko vsak niti ni imel avta, zdaj 
imajo nekateri dva. Tako je 
bilo parkiranje vedno večji 
problem, vsak se znajde, ka-
kor se more, ena od rešitev 
za stanovalce pa je bila zlasti 
zvečer in ponoči parkiranje 
na pločniku pred bloki. 
Vemo sicer, da to po predpi-
sih ni pravilno, vendar pa 
mislimo, da bi nas morali iz 
Krajevne skupnosti prej ob-
vestiti vsaj na oglasni deski, 
da bodo začeli izstavljati pla-
čilne naloge. Še bolj po-
membno pa se mi zdi, da bi 
morali prej poskrbeti za nova 
dodatna parkirišča, z nekaj 
novimi parkirišči pred sosed-
njim blokom so samo malce 
omili problem,« je v imenu 
stanovalcev blokov ulice 
Tončka Dežmana povedal 
Alojz Stare in dodal, da so po 
ostrejšem nadzoru začeli 
opazovati tudi parkiranje 
pred bloki ulico od njih, kjer 
pa še naprej parkirajo po 

pločnikih in celo po cestišču, 
vendar jim redarji zato ne za-
računajo kazni. »Če gre za 
širšo akcijo prometne varno-
sti, kakor smo slišali, potem 
bi pričakovali, da bodo enaka 
pravila veljala za vse,« tudi 
pravi Alojz Stare, ki je za to 
ulico koordinator v krajevni 
skupnosti Planina–Huje.
Prejšnji teden so se stanovalci 
ulice zbrali na sestanku ter 
sestavili dopis za domačo kra-
jevno skupnost, v njem pa 
zahtevajo pojasnila glede na-
vodil mestnemu redarstvu. 
Redarji namreč sedaj skoraj 
vsak dan obiščejo njihovo uli-
co in brez pojasnil izdajajo 
plačilne naloge.
»Pločnik na Ulici Tončka De-
žmana povezuje Cesto talcev 
in varno pot do Osnovne šole 
Jakoba Aljaža in vrtcev Mojca 
in Najdihojca na Ulici Nikola 
Tesla. To je edini pločnik, ki 
omogoča varno hojo pešcev 
na tem območju. V zvezi z 
nedovoljenimi ravnanji ude-
ležencev v prometu na tem 
območju medobčinska redar-
ska služba prejema tudi prija-
ve komunalne službe, ki ne 
more zapeljati na Ulico Niko-

la Tesla zaradi nepravilno 
parkiranih vozil, ravno tako 
tudi prijave stanovalcev Ulice 
Tončka Dežmana, ki bi radi 
varno hodili po pločniku. V 
času od 13. do 19. maja so bila 
vsem kršiteljem cestnopro-
metnih predpisov na Ulici 
Tončka Dežmana, ki so imeli 
vozila parkirana na pločniku, 
izdana opozorila, tako da na-
vedba, da o nadzoru niso bili 
obveščeni, ne drži,« pravijo 
na medobčinskem inšpekto-

ratu Kranj, ki jih seveda reše-
vanje stiske stanovalcev blo-
kov, ki zvečer ne vedo, kam z 
avtomobilom, ne zanima.
»Na Planini nas živi veliko 
Kranjčanov, ki plačujemo 
davke, zato pričakujemo, da 
bodo za naše bivanje in tudi 
varnost pristojni tudi kdaj po-
skrbeli. Nekaj možnosti za 
izgradnjo parkirišč zagotovo 
še je, predlagali smo tudi že 
rešitve,« dodajajo stanovalci 
Ulice Tončka Dežmana. 

Najprej parkirišča, 
nato kazni
Stanovalce na Ulici Tončka Dežmana je razjezilo, ker so začeli dobivati plačilne naloge za parkiranje 
na pločniku, kjer so prej parkirali že trideset let, nadomestnih parkirišč pa jim niso ponudili.

Domačini na Planini opozarjajo, da je bolj kot parkiranje po 
pločniku nevarna nova tlakovana pot čez »otok«, saj ne na 
eni in ne na drugi strani ni prehoda za pešce.

Na Ulici Tončka Dežmana na pločniku sedaj ni več  
veliko vozil, saj kršitelji redno dobivajo plačilne naloge 
medobčinskega redarstva.

Na sosednji Gogalovi ulici so vozila parkirana tako po 
cestišču kot po pločnikih, vendar redarji očitno sklepajo,  
da tam nepravilno parkiranje nikogar ne ogroža.
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Radio Sora, d.o.o., Kapucinski trg 4, Škofja Loka

Mateja Rant

Tabor v Pineti so zasnovali kot 
pilotski projekt neformalnega 
izobraževanja in preživljanja 
kakovostnega prostega časa za 
družine s predšolskimi otroki. 
»Opažamo namreč, da je vse 
več družin, ki vedno manj 
časa preživljajo skupaj. Obe-
nem se mi zdi zlasti pomemb-
no, da ta čas, ki ga je že tako 
malo, vsaj kakovostno zapolni-
mo,« je pojasnila svetovalna 
delavka v Kranjskih vrtcih 
Anja Stipanovič, ki je zasnova-
la omenjeni projekt. Pri njem 
so ob pomoči njene kolegice 
Katje Žugman, magistrice za-
konskih in družinskih študij, 
kot animatorji na taboru sode-
lovali tudi študenti zakonske 
in družinske terapije.
Na taboru so tako zasnovali 
program za vso družino, pri 
čemer so dopoldneve preživ-
ljali skupaj, popoldne pa so 
pripravili ločene dejavnosti za 
starše in otroke. Starši so lah-

ko prisluhnili predavanjem in 
se udeležili delavnic na temo 
emocionalnega starševstva, 
otroci pa so ta čas sodelovali 
na kreativnih delavnicah. 
»Ustvarjali so iz odpadnega 
materiala, se podali v lov za 
skritim zakladom, oblikovali 
lutke in podobno,« je naštela 
Anja Stipanovič in dodala: »Po 

večerni pravljici, ko so otroci 
zaspali, pa je prišel čas za spro-
ščen pogovor o vsakodnevnih 
družinskih  pripetljajih.« Na 
taboru so tako združili nefor-
malno izobraževanje s kreativ-
nim in kakovostnim preživlja-
njem prostega časa, obenem 
pa krepili podporno socialno 
mrežo mladih družin ter star-

šem posredovali strokovne 
vsebine in znanja, ki pripomo-
rejo k celostnemu razvoju 
otroka.
Tabora se je tokrat udeležilo 
sedem družin. »Glede na od-
zive staršev in otrok lahko re-
čemo, da je tabor za družine 
super uspel in veseli nas, da si 
podobnih dogodkov želijo tudi 
v prihodnje,« je z zadovolj-
stvom ugotavljala Anja Stipa-
novič. Zato se bodo potrudili, 
je dodala, da bi prihodnje leto 
še več družinam omogočili 
še daljši in še bolj kakovo-
sten program. S tem želijo 
družinam pokazati, da lahko 
zelo kakovostno preživljajo 
skupni čas, pri čemer je to 
lahko zelo poceni. »Iglice in 
storži so dovolj za skupno 
ustvarjanje,« je poudarila 
Anja Stipanovič. Kot pravi, 
so bili starši navdušeni nad 
tem, česa vsega so sposobni 
njihovi otroci, otrokom pa je 
bilo všeč, da so starši skupaj 
z njimi počeli številne stvari. 

Na morju krepili 
družinske vezi
Med prvomajskimi počitnicami so v Kranjskih vrtcih v sodelovanju s klubom prijateljev mladine 
Marindolus in ob finančni podpori kranjske občine pripravili prvi tabor za družine v Pineti.

Letošnjega prvega tabora za otroke se je udeležilo  
sedem družin.

Mateja Rant

Na letošnjem forumu meha-
tronike, ki ga vsako leto pri-
pravijo na drugi šoli s tem 
programom, se lahko pohva-
lijo z največjo udeležbo do-
slej, je pojasnil glavni organi-
zator tekmovanja Aljaž Ro-
gelj. S svojimi izdelki s podro-
čja mehatronike, med kateri-
mi sta bila celo dva patenta, se 
je predstavilo več kot sto dija-
kov in njihovih mentorjev. 
Kot častni gost jih je nagovo-
ril tudi prof. dr. Vanja Am-
brožič z ljubljanske fakultete 
za elektrotehniko, ki jim je 
predstavil katedro za meha-
troniko na tej fakulteti.
Tekmovanje se je po besedah 
Aljaža Roglja odvijalo na dveh 
ravneh, in sicer za mehatroni-
ke operaterje in tehnike me-
hatronike. Skupaj so dijaki 
predstavili 26 tekmovalnih 

nalog, v katerih so se med 
drugim lotili inovativnih nači-
nov proizvodnje in efektivne 
rabe električne energije, pre-
delave motornih vozil na ele-
ktrični pogon in 5-osne stroj-
ne obdelave z robotom. »Iz-

delali so tudi samodejno žigo-
sno napravo, simulator vo-
žnje in druge industrijsko 
uporabne rešitve,« je razložil 
Rogelj. Med izdelki pa sta bila 
tudi dva, za katera je urad za 
intelektualno lastnino izdal 

sklep o podelitvi patenta. Di-
jak Tomi Šafarič iz Šolskega 
centra Ptuj je pod mentor-
stvom Ferdinanda Humske-
ga predstavil krmilje gibanje 
– gretje, ki izklopi nepotrebno 
ogrevanje, ko določen čas ne 
zazna nobenega gibanja. To 
omogoča prihranek pri ener-
giji za ogrevanje prostorov. 
Dijaka Luka Lešnik in Lovro 
Metikoš iz Šolskega centra 
Maribor pa sta z mentorjem 
Borisom Knezom izdelala na-
pravo za termosublimacijo, s 
katero je mogoče hitreje in 
učinkoviteje zdraviti čebele. 
Za to sta se odločila, ker sta 
pri zdravljenju čebel z oksal-
no kislino naletela na veliko 
napak, ki so slabo vplivale na 
čebele in čas zdravljenja. Vse 
izdelke je ocenila strokovna 
komisija in na koncu razgla-
sila tudi zmagovalca v vsaki 
kategoriji. 

Predstavili celo dva patenta
V Šolskem centru Kranj so sredi maja gostili peti Forum mehatronike, na katerem je več kot sto 
dijakov in njihovih mentorjev predstavilo 26 nalog s področja mehatronike.

Trije dijaki Šolskega centra Kranj so bencinski motor 
predelali v električnega.

www.tourism-kranj.si

DAN D - Tiho
6.6. ob 21.00 uri

VLADO KRESLIN 
&  Beltinška  banda

8.6. ob 21.00 uri

Festival Carniola The TIDE
14.6. ob 21.00 uri

21.6. ob 21.00 uri

CHAIKA 
(Odessa, Ukrajina)

28.6. ob 21.00 uri

EROIKA
29.6. ob 21.00 uri

STAR  FOTR

Državni folklorni 
ansambel

Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim, 
Petrol Servisih in v Kranjski hiši.

PERPETUUM 
JAZZILE

12.7. ob 21.00 uri
Vocal ectasy

19.7. ob 21.00 uri

GIBONNI 

PERPETU
6.7. ob 21.00 uri

STAND UP
Gostje iz HR, SRB, BIH in MK

D
666666 6

NOOV TERMIN

1. - 26.
junij

1. - 2.
junij

6. junij 

7. junij
ob 20.00

7. junij
ob 20.00

13.-16.
junij

14.-17.
junij

15.junij 
ob 20.00

21.-22.
junij

Festival Carniola

Veselica v Besnici

22. prvenstvo harmonikarjev

Odprtje razstave Vrhunski uspehi slovenskih 
alpinistov v Himalaji 

Letni koncert ljudskih pesmi »Pa se sliš« v izvedbi 
KD PePZ »Musica viva« Kranj

Slovenska muska od A do Ž

Cvetlične pravljice na Brdu pri Kranju

Četrti Kočičevi kulturni dnevi v Kranju

Koncert APZ France Prešeren Kranj: Večerni Ave 

Noč v Bitnjah 2013

Kranj

Igrišče pri 
OŠ Besnica

Mestna hiša

Dom krajanov na 
Primskovo

Letno gledališče 
Khislstein

Brdo pri Kranju

Kranj

Župnijska cerkev v 
Stražišču pri Kranju

Srednje Bitnje

Vsak četrtek ob 16. uri; Ekološka tržnica na Glavnem trgu.
Vsako sobota ob 8. uri; Sobotni sejem na Glavnem trgu.
Vsak četrtek in soboto ob 16. uri; Javno vodstvo po stalni razstavi Prelepa Gorenjska 
na Gradu Khiselstein.
Vsako soboto ob 11. uri voden ogled Kranja po Prešernovi poti, zbirno mesto pred 
Kranjsko hišo.
Vsak torek in petek ob 17. uri ter vsako soboto in nedeljo ob 10. uri, voden ogled 
Rovov pod starim Kranjem, zbirno mesto pred Kranjsko hišo.

www.tourism-kranj.si KRANJ-odprto-mesto

Prihodnjo soboto, 8. junija, boste na svoj račun prišli ljubi-
telji folklore. Z jubilejnim koncertom ob 35-letnici delovanja 
bo Folklorna skupina Iskraemeco nastopila na župnijskem 
posestvu v Predosljah pri Kranju, kjer bo zopet prikazala 
novo področje folklorno-plesnega uprizarjanja. Tako imeno-
vani Predošk' smn se bo začel ob 20. uri, folkloristi pa vabi-
jo v svojo družbo. V. S.

Predoslje

Folkloristi Iskraemeca vabijo na Predošk' smn



10

Študentska

Kranjski glas, petek, 31. maja 2013

��������
	
����������
�����
���������

��������������
����
�
��������������
���������
�
���
Knjige lahko menjaš 
����������	
�����
v njenem delovnem 

	����

Spet je čas za krvodajalsko 
akcijo. Na Jesenice se bo 
Klub študentov Kranj odpra-
vil konec junija, točen datum 
za zdaj še ni znan. Odhod bo 
ob 9. uri s parkirišča Super-
nova (pred Bufom).  
Prijave sprejemajo na krvoda-
jalstvo@ksk.si. Dopišite ime, 

priimek in telefonsko številko ter pripišite, če greste na krvo-
dajalsko akcijo prvič. Članstvo KŠK ni pogoj, zato povabite 
prijatelje. Tudi tokrat bodo udeleženci krvodajalske akcije 
nagrajeni z malico in s kino vstopnicama. Preden pa se od-
pravite na krvodajalsko akcijo, pa še nekaj nasvetov. Počuti-
ti se morate zdravi, pred dajanjem krvi lahko pojeste lahek 
nemasten obrok, npr. kruh z marmelado, čaj, sok ali kavo, 
na krvodajalsko akcijo pa ne prihajajte tešči. Kri lahko daru-
je vsak, ki je dobrega zdravja, med 18 in 65 let starosti, tehta 
vsaj 50 kg, zadnje mesece ni imel večje operacije, v zadnjem 
letu ni prejel transfuzije, moški, ki vsaj tri mesece ni daroval 
krvi, ter ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala krvi in v zad-
njem letu ni bila noseča. Krvi ne morejo darovati vsi, ki ima-
jo hujša obolenja srca, imajo ali so imeli maligne (rakave) 
bolezni, sodijo v rizično skupino za prenos bolezni, imajo 
sladkorno bolezen, ki jo uravnavajo z inzulinom, in prebole-
vajo ali so v zadnjih 14-ih dneh prebolevali akutni infarkt.  
P. J. 

Daruj kri!

F
o

t
o

:
 
G

r
e
g

a
 
M

a
l
i

Klub študentov Kranj vabi vse, ki bi radi nabirali kondicijo in 
se zraven še dobro zabavali, da se pridružite njihovi tekaški 
sekciji. Treninge vodi simpatična inštruktorica Maja, ki po-
leg teka poskrbi še za raztezne vaje in vaje za moč, skupaj 
pa trenirajo in se pripravljajo na Ljubljanski maraton. Pri-
družiš se jim lahko vsak, ne glede na kondicijsko pripravlje-
nost. Treningi potekajo vsak torek ob 18.30 na Brdu pri Kra-
nju (stran Kokrica, pri vhodu na golfsko igrišče). Več infor-
macij na tek@ksk.si ali na 041/533 135 (Maja). P. J. 

Pridruži se tekaški sekciji

Na Info točki Kluba študentov Kranj (Slovenski trg 3) v času 
obratovanja poteka knjižna menjalnica. Kaj to pomeni? Pri-
nesi knjige, ki se ti prašijo na knjižni polici, ki si jih že pre-
bral ali pa jih preprosto ne potrebuješ več. Kolikor knjig pri-
neseš, toliko jih lahko odneseš (lahko tudi manj). Info točka 
je odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9.00 do 
12.30 in od 13.00 do 17.00, v sredo pa od 10.00 do 13.30 in 
od 14.00 do 18.00. Vabljeni! P. J. 

Prinesi svojo in vzemi novo knjigo

Slovenski alternativni skupini Dweal in Tide bosta skupaj 
nastopili na dvorišču pred Rock barom Down Town v Kranju 
v soboto, 29. junija, ob 21.30. Vstopnice za člane KŠK si 
lahko v predprodaji na INFO točki KŠK zagotovite po nižji 
ceni za 4 evre, za nečlane pa po 6 evrov. Na dan koncerta 
bodo vstopnice 5 oz. 7 evrov. Za bend Tide je to odlična 
priložnost, da v Kranju predstavijo najnovejše skladbe iz 
albuma 'No.4'. Skupina Dweal pa nadaljuje z nizom koncer-
tov po koncertnem predahu, ko so ustvarjali material za 
drugi album. Namen obeh zasedb je obujanje slovenske 
glasbene scene, s pomočjo druženja in ustvarjanja med 
glasbeniki samimi. P. J. 

Koncert skupine Dweal in Tide

Petra Jošt

V Sloveniji se je namreč od 
leta 2008 število delovno ak-
tivnih znižalo za 7 odstot-
kov, pri čemer pa je samo 
med mladimi ta delež kar 
23-odstoten. Delež mlados-
tnikov, starih od 15 do 29 let, 
z leti upada, obenem pa na-
rašča delež mladih, ki so 
vključeni v terciarno izobra-
ževanje. Vendar so po kon-
cu izobraževanja pogosto 
prisiljeni izstopiti s trga dela 
in se znova vključevati v izo-
braževanje, ponovnega vsto-
pa na trg dela pa nimajo več.
Gibanja brezposelnosti so 
med mladimi zelo slaba in 
lahko dolgoročno privedejo 
do 30- ali celo 40-odstotne 
brezposelnosti med mladi-
mi, saj je vsak drugi prijav-
ljen na zavod za zaposlova-
nje mlada oseba. To so naj-
pogosteje iskalci prve zapo-
slitve ali pa ljudje, ki se jim 
je iztekla zaposlitev za dolo-
čen čas. Ob tem je brezpo-
selnost mladih tudi sezon-
sko pogojena, saj skozi leta 
narašča v mesecih, ko mladi 
izgubljajo status študenta. 
Slovenija ima tudi četrto 
najvišjo stopnjo brezposel-
nosti v starostni skupini 25-
29 v EU-ju, pred njo so le 

Portugalska, Španija in Gr-
čija.
Vse to pa pomeni, da tudi ne 
zberejo dovolj delovne dobe, 
da bi bili upravičeni do na-
domestila za brezposelnost. 
Zgolj osmina mladih v evi-
dencah zavoda za zaposlova-
nje je upravičena do nado-
mestila. Drugi pa so obsoje-
ni na najnižje zneske social-
ne pomoči, s katerimi mora-
jo ne le preživeti, temveč 
tudi izvajati osebni marke-
ting pred morebitnimi delo-
dajalci.
Delodajalci bi morali biti po-
gosteje vključeni v reševanje 
težav brezposelnosti mla-
dih, saj gre za težave na sis-
temski ravni, pri čemer so 
mladi pri njihovem reševa-
nju povsem nemočni. V teh 
časih je namreč delodajal-
cev, ki bi zaposlili mlade za 
nedoločen čas, zelo malo. 
Po eni strani imajo deloda-
jalci pričakovanja, da bodo 
mladi usposobljeni za delo 
oziroma da bodo hitro za-
polnili morebitno pomanj-
kanje znanj. Po drugi strani 
pa je razkorak med zne-
skom, ki ga delodajalec 
mora plačati za zaposlene-
ga, in zneskom, ki ga zapo-
sleni prejme v Sloveniji, ne-
primerno večji kot v drugih 

državah. Država bi morala 
pri reševanju strukturnih te-
žav, ki vplivajo na šibko za-
posljivost mladih, upošteva-
ti tudi delodajalce.
Posebno pa je potrebno opo-
zoriti na razkorak med po-
trebami delodajalcev in izo-
brazbeno strukturo mladih. 
Slovenski trg dela potrebuje 
30 odstotkov delavcev z 
osnovnošolsko izobrazbo in 
33 odstotkov delavcev s po-
klicno izobrazbo, struktura 
vpisovanja mladih v šole pa 
je ravno nasprotno usmerje-
na v čim višjo stopnjo izo-
brazbe.

Slovenija je že v času ko-
njunkture zapravila prilo-
žnost za razvoj gospodar-
stva, ki bi omogočalo visoko 
dodano vrednost oziroma 
potrebovalo visoko izobraže-
ne kadre. Druga težava pa je 
tudi v odnosu do storitev. 
Pri nas bodo namreč ljudje 
protestirali, če jim bo vodo-
vodar za popravilo računal 
150 evrov, kot da je to pre-
več. Po drugi strani pa bodo 
ti isti ljudje, ko bodo potre-
bovali pravno pomoč, odve-
tnikom isti znesek mirno 
plačali zgolj za uvodni po-
svet.

Zaskrbljujoči podatki 
o zaposlovanju mladih 
Statistični podatki kažejo na skrb vzbujajoča gibanja zaposlovanja mladih.
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Dejan Rabič

Naša življenja postajajo ve-
dno bolj digitalizirana. Ve-
dno več vsakodnevnih opra-
vil naredimo s pomočjo 
spleta – od iskanja informa-
cij o dogajanju v svetu, o lo-
kaciji urada ali podjetja, ki 
ga moramo obiskati, do na-
kupovanja in načrtovanja 
počitnic. Vedno več ljudi s 
seboj prenaša sledilne na-
prave, ki jim rečemo pame-
tni telefoni (teh je, pravkar 
sem uporabil Google, po 
svetu že več kot milijarda in 
vsako leto se jih proda več). 
Naši računi na spletnih stra-
neh so vedno bolj povezani 
in vedno več jih je. Prihajajo 
pa še nove naprave, od pa-
metnih očal“ in avtomobi-
lov, ki znajo sami voziti, do 
raznih senzorjev, ki sprem-
ljajo naše zdravstveno stanje 
ali nadzorujejo ogrevanje v 
stavbah. Vsi ti podatki se ne-
kje zbirajo, obdelujejo, iz 
njih se dobivajo različne in-
formacije.

Vse lepo in prav, napredek 
tehnologije je impresiven, 
ampak tak razvoj pušča 
mnogo posledic na vseh po-
dročjih človekovega življe-
nja. Ena bolj pomembnih 
tem, čeprav medijsko morda 
ne najbolje pokrivana, je za-
sebnost v tem krasnem no-
vem svetu. Jasno je, da se 
bomo težko vrnili na stop-
njo zasebnosti, kakršna je 
bila možna pred stotimi leti. 
Vprašanje je, koliko zaseb-
nosti nam bo ostalo v priho-
dnosti in kaj to pomeni za 
naša življenja.
Nekateri, denimo ustanovi-
telj Facebooka Mark Zucker-
berg, menijo, da je manj za-
sebnosti čisto v redu, ker da 
če nimaš slabih namenov, 
nimaš česa skrivati pred sve-
tom. Do neke mere trditev 
ni čisto iz trte izvita, z več 
podatki o aktivnosti nekega 
človeka bi lahko preprečili 
marsikatero tragedijo. Am-
pak včasih kakšno dejstvo 
raje zadržimo zase, čeprav 
to ni v povezavi s kakim za 

druge škodljivim načrtom – 
tak primer se je zgodil v 
ZDA, ko je podjetje iz podat-
kov o iskanju na spletu ugo-
tovilo, da je neka najstnica 
noseča in ji je na dom posla-
lo katalog z izdelki za novo-
rojenčke. Starši niso bili naj-
bolj veseli, predvidevam.
Stalno spremljanje naših 
navad in zdravstvenega sta-
nja naših teles bi nam lahko 
pomagalo pri hitrejšem od-
krivanju in učinkovitejšem 
zdravljenju raznih bolezni 
(manj posledic bolezni za 
nas in manjši izdatki zdrav-
stvenega sistema). Ampak 
iste podatke bi lahko izkori-
stil potencialni delodajalec 
in odpisal debele, noseče, 
manj zdrave ali z vidika de-
lodajalca kako drugače hen-
dikepirane kandidate za 
neko delovno mesto – pa 
smo pri vprašanju diskrimi-
nacije.
Ena od pozitivnih posledic 
bi lahko bil tudi boljši pre-
gled nad ravnanjem ljudi na 
pomembnih javnih funkci-

jah. Veliko težje se dogaja 
korupcija ali odločanje po 
vesti predsednika stranke, 
če ljudstvo svojim predstav-
nikom lahko stalno gleda 
pod prste in jih v primeru, 
da se jim zdi, da slabo oprav-
ljajo delo, preprosto odslovi 
in zamenja z drugimi. Zdi 
se mi, da bi lahko na večji 
populaciji začeli delovati po-
dobni mehanizmi socialne-
ga nadzora, kot delujejo v 
manjših skupnostih. Svet 
postaja globalna vas, če se 
izrazim malo klišejsko.
Erozijo zasebnosti lahko še 
nekaj časa delno omejujejo 
razne institucije, kot je pri 
nas informacijski poobla-
ščenec, ampak ne za večno. 
Vsak sam bo moral oceniti, 
ali se mu zdijo pozitivne 
plati pomembnejše od nega-
tivnih. Sam bi stavil, da bo 
večini precej vseeno, ker 
bodo spremembe na videz 
neopazne. Tako se bomo po-
časi prilagodili na nove 
družbene okoliščine, tako 
kot smo se vedno.

O zasebnosti v digitalni  
prihodnosti
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Igor Kavčič

Ko sem v staro mestno jedro 
proti mali dvorani v Stolpu 
Škrlovec korakal na premiero 
igrane lutkovne predstave, 
znane Grimmove pravljice 
Sneguljčica, sem razmišljal o 
tem, ali se bo na odru res poja-
vilo sedem palčkov in če, ka-
kšni neki le, in ali bodo v neko-
liko posodobljeni različici 
zgodbice palčki sploh še imeli 
pomembno vlogo. V Snegulj-
čici v izvedbi KUD Kranjski 
komedijanti pod režiserskim 
vodstvom Ksenije Ponikvar 
nastopajo le trije Tepinovi: 
Aljaž, Ajda in Ajša. Občinstvu 
se že v uvodnem dejanju pred-
stavi vsa trojica, Ajda kot zlob-
na mačeha, Ajša kot Snegulj-
čica in Aljaž kot lovec in po 
potrebi kot simpatično ogleda-
lo v službi prvo zapisane. Saj 
poznate zrcalce, zrcalce na 
steni povej  in sprva žalos-
tno usodo glavne junakinje, ki 
jo mačeha želi umoriti, da bi 
bila še vedno ona najlepša v 
deželi. Dobri lovec naročila ne 
izvrši, lepotico pa raje izpusti. 
Sneguljčica v gozdni hišici 
najde palčke, pri katerih poslej 
živi, a ti zaradi preobilice dela 
nanjo slabo pazijo. V tretjem 
poskusu jo tako mačehi celo 
uspe zastrupiti. Kraljevič jo 
odreši, ker se mu dekle pre-
prosto dopade. Celo s seboj jo 
vzame.
Ponikvarjeva je pravljico sku-
paj z mlado igralsko ekipo za-
snovala današnjemu času pri-
mernim otrokom. Tem ob 
oblici multimedijskega in ele-
ktronskega razvedrila ni več 
dovolj zgolj golo pripovedova-
nje neke zgodbe. Otroci se 
morajo v pravljici počutiti do-
mače, skorajda resnični. Igral-
ci so v vlogah, v katerih se 
spretno izmenjujejo, duhoviti, 

igrivi in razposajeni. Ne manj-
ka simpatičnih, a hkrati ne 
vsiljivih gegov. Medtem ko 
prava sitnoba od mačehe vse-
skozi nekaj ukazuje in teži,  
Sneguljčica in lovec uživata v 
igri, se balonata (podajata ba-
lon), odkrivata gozd in počne-

ta stvari odraščanju dekleta 
primerno. Vse dotlej, ko mla-
do dekle postane lepša kot nje-
na mačeha. Vse to je na odru 
prikazano v prijaznem tonu. 
Še jelenova žrtev, z njegovim 
srcem v dokaz mačehi lovec 
namreč nadomesti preživelo 

dekličino srce, ni tako grozna.
Potem se pojavijo palčki. 
Vseh sedem v lutkah, s kateri-
mi spretno rokujeta in jih 
ubesedujeta Aljaž in Ajša. Ta 
je lačen, onemu je punca zelo 
všeč, tretji vse opazi, četrti bi 
najraje spal  In vsi imajo 
imena, taka kot fantje iz naše-
ga vrtca. Tudi vsi trije poskusi 
odstranitve Sneguljčice so 
predstavljeni na otrokom 
sprejemljiv način, saj 
»zastrup ljena« samo zaspi do 
prihoda palčkov z dela in na-
zadnje tudi princa, ki sploh ni 
princ, ampak en simpatičen 
Aljaž. Slednji dokazuje svoje 
v Londonu pridobljeno igral-
sko znanje, še posebej je po-
srečen v vlogi ogledala (učene 
sove), njegovi sestri Ajša in 
Ajda, obe sicer študentki, pa 
mu brez težav sledita. Nedvo-
mno je moč prepoznati odlič-
no podlago, ki so jo Tepinovi 
od mladih dni dobivali od 
očeta in skozi nastopanje v 
družinskem gledališču Kranj-
ski komedijanti.
Prav tako so v igrici prepo-
znavne dolgoletne lutkovno-
-igralske izkušnje Ksenije Po-
nikvar, ki še kako ve, kako se 
streže današnjim nadobudni-
kom, njeni so tudi palčki, sku-
paj z Janezom Markljem pa je 
zasnovala tudi enostavno, a 
zelo funkcionalno scenografi-
jo. Tu je še izkušeni Marko 
Završnik, ki z glasbeno podla-
go zna na odru stopnjevati na-
petost duhovitih besedil in 
hkrati umirjati strasti. Nasto-
pajoči besedila, ki jih je zapisa-
la Jadranka Završnik, zapojejo 
ušesom prijetno. Igralce je v 
kostume oblekla Tadeja Murn. 
Kranjska Sneguljčica bo s slo-
venskih odrov videla še kar 
nekaj sveta in otroškega občin-
stva. Ne, tudi staršem ne bo 
dolgčas.

Sneguljčica,  
ki se »balona«
»Mami, dobra predstava je,« je sredi premierne uprizoritve Sneguljčice v dvoranici Stolpa  
Škrlovec dejala punčka iz druge vrste. Bi predstava, ki so jo v režiji Ksenije Ponikvar odigrali  
Kranjski komedijanti, lahko dobila še kakšno bolj iskreno pohvalo?

Sneguljčica s Tepinovimi tremi: Ajdo, Aljažem in Ajšo, bo 
očarala otroke, pa tudi staršem ne bo doglčas. / Foto: Igor Kavčič

Pomembni iz ozadja: kostumografinja Tadeja Murn, 
avtorica pesmic Jadranka Završnik,  režiserka Ksenija 
Ponikvar in avtor glasbe Marko Završnik / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Minuli konec tedna so v 
Glasbeni šoli Kranj potekali 
sprejemni preizkusi za vpis 
v glasbeno šolo v šolskem 
letu 2013/2014, mladi glas-
beniki pa so že izvedli prve 
izmed vrste zaključnih kon-
certov, ki jih šola običajno 
prireja ob zaključku šolske-
ga leta. Sprejemnih preizku-
sov se je letos udeležilo po-
dobno število otrok kot lani, 
okrog 160 za vpis na inštru-
mente, nekaj čez deset pa še 
za balet. Slednji bodo v šolo 
sprejeti, kot je povedala rav-
nateljica Petra Mohorčič, pa 
so žal tudi letos morali sko-
raj polovico otrok zavrniti. 
»Največ zanimanja je bilo že 
po tradiciji za kitaro in preč-
no flavto, nekoliko manj kot 
pretekla leta za klavir. Do-
volj zanimanja je bilo tudi 
za druge instrumente, tako 
da bomo lahko sprejeli res 
najboljše, ki so jih na preiz-
kusih ocenjevale tričlanske 
komisije,« je povedala Mo-
horčičeva in dodala: »Žal 
lahko sprejmemo le toliko 
učencev, kot jih v šolskem 
letu zaključi, zato je število 
novo vpisanih nujno potreb-
no omejiti.«
Z vpisom so se zapolnile 
tudi skupine za predšolsko 
glasbeno vzgojo in glasbeno 
pripravnico, kakšno mesto 
pa bi se menda še našlo za 
plesno pripravnico 1, torej 
za otroke stare do 6 let. V 
preteklih dneh so učenci in 

učitelji izvedli že zaključni 
koncert solistov, na katerem 
so nastopili najboljši učenci 
v letošnjem šolskem letu, 
mnogo izmed njih je bilo 
uspešnih tekmovalcev na 
raznih domačih in medna-
rodnih tekmovanjih, pred-
stavili pa so se tudi najboljši 
učenci v komornih zased-
bah. Nastopil je tudi godalni 
orkester pod taktirko Toma-
ža Pinterja in s solistom, 
harfistom Jernejem Miši-
čem. V torek je nastopil tudi 
na gostovanju v Radovljiški 
graščini. V juniju sledijo še 
koncerti: 6. junija ob 18. uri 
v Atriju ZRC SAZU v Ljub-
ljani, na letnem koncertu 
Otroškega in Mladinskega 
zbora Glasbene matice so-
deluje Pevski zbor GŠ 
Kranj, 8. junija ob 10.30 bo-
sta v Qlandii v Kranju na-
stopila tolkalska skupina in 
Mladinski pihalni orkester, 
10. junija ob 18. uri bo v 
Prešernovem gledališču le-
tni nastop kranjskega bale-
tnega oddelka z gosti iz GŠ 
Kamnik, 14. junija ob 19. 
uri bo na vrtu Cafe galerije 
Pungert koncert flavtistič-
nega in Mladinskega pihal-
nega orkestra, slednji se bo 
naslednji dan ob 19. uri 
predstavil še na Gradu Šta-
njel, 20. junija ob 19. uri pa 
bo v dvorani Grandis na 
Brdu že zaključni slavnos-
tni koncert glasbene šole s 
podelitvijo priznanj učen-
cem tekmovalcem in učen-
cem, ki zaključujejo šolanje.

Vpis le za polovico 
Tudi za prihodnje šolsko leto je za učenje 
inštrumentov v Glasbeni šoli Kranj izjemno 
veliko zanimanja. 

Igor Kavčič

Galerija Layer v brstečem 
maju gosti avtorico, ki ji buj-
no zelenilo vsako leto znova 
vzbudi ustvarjalno strast po 
sublimnem raziskovanju in 
upodabljanju filigranov čudo-
vite gozdne anatomije, aka-
demsko slikarko Brigito Po-
žegar Mulej, ki je razstavo 
naslovila z Velika narava. Sli-
karka, rojena v Mariboru, 
zdaj živi na Gorenjskem na 

Lancovem. Pravi, da je tako 
nasičena z vtisi iz neposre-
dnega okolja, da komaj zmo-
re realizirati vse slike, ki jih 
nosi v sebi. Vse sledijo njene-
mu osnovnemu slikarskemu 
nagibu. Izziva jo predvsem 
zelena barva, z vso svojo buj-
nostjo in simboliko, in gozd, 
ta največja možna prostorska 
kompleksnost z neštetimi po-
javnimi variacijami, ki ga je 
slikarsko skrajno naporno ob-
vladovati, a je tudi zato to 

ustvarjanje tako lepo. Ker po-
nuja možnost globokega do-
življanja sublimnega. Največ-
krat ga slika nedotaknjenega 
od človeške figure. Kadar pa 
jo umesti, je to prepletanje 
človeka – slikarke in pojavov v 
(njenem) gozdu. V gozdu sli-
karstva, ki, kot pravi, »si ga 
nisem izbirala sama, čutim, 
da sem bila izbrana zanj«. 
V stolpu Škrlovec pa so na 
ogled veliki formati fotografij 
jazzovskih glasbenikov, ki jih 

je odlični fotograf Žiga Kori-
tnik posnel na domačih in 
tujih festivalih. Ogled fotogra-
fij spremlja glasbena kulisa 
eksperimentalnega glasbeni-
ka Boštjana Perovška. 

V Layerjevi in Škrlovcu
V galeriji Layerjeve hiše je na ogled slikarska razstava Brigite Požegar 
Mulej, v Stolpu Škrlovec pa fotografije Žige Koritnika.

Z razstave Brigite Požegar 
Mulej / Foto: arhiv Layerjeve hiše
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�  TOPLOTNE ČRPALKE
�  HIŠNI PREZRAČEVALNI SISTEMI
�  KOTLI NA LESNO BIOMASO
�  PLINSKI IN OLJNI KOTLI
�  SOLARNI SISTEMI
�  HRANILNIKI IN GRELNIKI VODE
�  RADIATORJI
�  DRUGI PROGRAM:  
           regulacijski ventili, cevni sistemi,  

oljni in plinski gorilniki, električni kotli, 
klime in hladilne naprave, dimniki, črpalke, 
cevi in fitingi, talno ogrevanje, regulacije in 
termostati, raztezne posode …

Odpiralni čas: 
PON-PET: 7.00–19.00
SOB: 7.00–13.00

�   PRIDRUŽITE SE VEČ KOT  
15.000 UPORABNIKOM  NAŠIH  
OGREVALNIH SISTEMOV! 

�   NAŠE KVALITETE …  
VAŠE KORISTI:
-  22-letne izkušnje: zanesljiv  

partner, ki vam ponuja sodobne 
in celovite rešitve za vaš dom

-  Široka ponudba kvalitetnih  
izdelkov na enem mestu

-  Brezplačno strokovno svetovanje 
in izdelava ponudb

-  Pomoč pri izbiri strokovnjaka – 
usposobljenega izvajalca,  
ki vam bo  kvalitetno vgradil 
ogrevalni sistem

-   Pomoč pri izpolnjevanju vloge  
za subvencijo in kredit Eko sklada

-  Garancija ter kakovosten in  
strokoven servis 

Eltron, d. o. o. 
Šuceva ulica 56
4000 Kranj 
T: 04/828 05 55 

E: info@eltron.si
www.eltron.si

Jože Marinček

Minulo nedeljo je bil odigran 
zadnji krog v državnem pr-
venstvu prve slovenske nogo-
metne lige. Kranjski Triglav, 
ki je še imel možnosti osvoji-
ti najboljšo uvrstitev, od kar 

tekmuje v prvi slovenski no-
gometni ligi, je gostoval v 
Ljubljani pri Olimpiji. Z 
osvojeno točko bi zadržal 
sedmo pozicijo, z morebitni-
mi tremi pa bi lahko bil celo 
šesti. Žal od tega ni bilo nič. 
Domačini so hitro povedli in 
prvi del tekme se je končal z 
vodstvom Olimpije 2 : 0. V 
drugem je Olimpija izkoristi-
la še dve enajstmetrovki in 
srečanje se je končalo s 4 : 0 
za Olimpijo.
»Bolj kot poraz me jezi to, 
da smo srečanje končali z 
devetimi igralci, saj smo 
prejeli kar dva rdeča karto-
na, ki se nam bosta prav go-
tovo še kako maščevala v 
začetku naslednje sezone, ki 
se bo začela že čez slaba dva 
meseca,« je povedal športni 
direktor Triglava Robert 
Misja, ki ga sedaj čaka trdo 

delo pri pripravi moštva za 
novo tekmovalno sezono. 
Jasno pa je že, da bo prišlo 
do nekaterih sprememb. K 
Olimpiji se seli najboljši 

strelec Triglava Enis Đurko-
vić, potrebno pa se bo dogo-
voriti z drugimi, saj je veči-
na igralcev z amaterskim 
statusom, torej brez pogodb.

Triglav ostal  
med prvoligaši
Kranjski nogometaši so sezono končali na osmem mestu, v prihodnjih dveh mesecih pa bodo skušali 
sestaviti čim boljšo ekipo in se pripraviti na novo sezono.

Nogometaši Triglava so se od sezone poslovili s porazom, 
z ekipo Mure pa so izgubili tudi pred domačimi navijači. 

Športni direktor Robert 
Misja bo imel precej dela 
pri sestavljanju ekipe. 
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Vilma Stanovnik

Že tretje leto zapored člani 
društva Vztrajaj – Never 
give up organizirajo špor-
tno humanitarno akcijo »10 
krogov za 10 nasmehov«, 
kar je njihov največji huma-
nitarni projekt. »Spet bomo 
v desetih krajih po Sloveniji 
tekli za deset socialno ogro-
ženih družin. Podobno kot 
lani bo tudi letos ves denar, 
zbran iz startnin in prosto-
voljnih prispevkov, enako-
merno porazdeljen med 
družine. Prvi tek bo prav 
danes v Trbovljah, nato pa 
bomo tekli še v Mariboru, 
Celju, Ravnah na Koro-
škem, Novem mestu, na 
Ptuju, v Novi Gorici, Kopru 
in v soboto, 8. maja, na 
športnem stadionu v Kra-
nju. Akcija se bo zaključila 
9. junija na stadionu Kode-
ljevo v Ljubljani,« v imenu 
organizatorjev pojasnjuje 
Andreja Stepinšek.

Prireditev v Kranju se bo na-
slednjo soboto začela ob 16. 
uri. »Na vsakem izmed šta-
dionov bomo člani društva 
Vztrajaj – Never give up pre-
tekli 105 krogov oziroma 42 
km. Vsakdo se nam lahko 
pridruži kadarkoli med 16. 
in 21. uro in odteče, kolikor 
želi. Prireditev ni tekmoval-
nega značaja, ampak je na-
menjena zbiranju sredstev 
za pomoč socialno ogrože-
nim družinam, druženju in 
rekreaciji,« še dodaja Ste-
pinškova.
Startnina za tek je 10 evrov 
za odrasle in 5 evrov za otro-
ke, vse v obliki dobrodelnega 
prispevka, ki ga lahko naka-
žete na TRR Športno huma-
nitarnega društva Vztrajaj – 
NEVER GIVE UP (TRR: 
020320259609009, Sklic: 
00 1010, Namen: »Deset 
krogov za deset nasmehov«) 
ali pa prispevate neposredno 
na lokacijah, kjer se bo teklo 
– tudi v Kranju. 

Deset krogov  
za deset nasmehov
Tudi letos bo v Kranju potekala športno 
humanitarna akcija, na kateri bodo udeleženci 
pretekli maraton.

Vilma Stanovnik

Prejšnji teden so se pred-
stavniki sedemnajstih kranj-
skih športnih kolektivov 
zbrali na ustanovnem zboru 
Športne zveze Kranj. »Vabi-
lo, da se nam pridružijo, 
smo poslali več kot stotim 
različnim društvom in klu-
bom, vendar so se za član-
stvo za zdaj odločili v se-
demnajstih, pričakujemo 
pa, da jih bo v prihodnjih 
mesecih še več,« je v imenu 
iniciativnega odbora za usta-
novitev Športne zveze Kranj 
povedal Slavko Cvetanovič, 
ki je prepričan, da je ustano-
vitev Športne zveze prilo-
žnost za nov zagon kranj-
skega športa.
 »V Kranju je bila zamujena 
marsikatera priložnost pri 
kandidiranju za finančna 
sredstva, pridobivanju stro-
kovne pomoči, možnosti 
izo braževanja in strokovne-
ga usposabljanja. Ravno to 
dejstvo je eno od temeljnih 
razlogov za ustanovitev nove 
Športne zveze Kranj,« je 
tudi povedal Slavko Cveta-
novič in pojasnil, da je te-
meljni namen zveze v pove-
zovanju športnih društev in 
zvez športnih društev in s 
tem v pospeševanju razvoja 

športa in športne infrastruk-
ture v občini.
Prisotni predstavniki dru-
štev in klubov so na usta-
novnem zboru sprejeli sta-
tut zveze, ki ga je predstavil 
Sašo Bratuš, niso pa se še 
odločili glede pečata in zna-
ka, saj so doslej pridobili le 
eno idejno rešitev. 
Odločili so se tudi, da bo 
predsednik do volilnega 
zbora (pripravili naj bi ga 
prvi ponedeljek v oktobru) 
Slavko Cvetanovič. Še prej 
bodo novo Športno zvezo 

Kranj registrirali na upravni 
enoti in izvedli vse postopke 
potrebne registracije.
Prav tako so člani ustanovne 
skupščine sklenili, da se 
bodo včlanili v Olimpijski 
komite Slovenije. Nekaj po-
mislekov so imeli glede pre-
dloga višine in porabe člana-
rine. Vseeno so odločili, da 
bo za letos znašala predlaga-
ni 100 evrov, s tem denar-
jem pa bodo lahko začeli z 
delom na sedežu nove Špor-
tne zveze Kranj, ki bo v pro-
storih olimpijskega bazena. 

Priložnost za  
hitrejši razvoj
Nova Športna zveza Kranj naj bi povezala športna društva in klube  
ter pripomogla k boljšemu delu.

Slavko Cvetanovič bo Športno zvezo Kranj vodil do 
oktobrskega volilnega zbora. / Foto: Gorazd Kavčič
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�   KERAMIČNE PLOŠČICE
�   SANITARNA  KERAMIKA
�  KOPALNIŠKO POHIŠTVO
�  TUŠ KABINE
�   KOPALNIŠKE IN  KUHINJSKE ARMATURE
�  KOPALNIŠKI DODATKI
�   BREZPLAČEN IZRIS KOPALNIC

Odpiralni čas:
PON-PET: 7.00–19.00
SOB: 7.00–13.00

Eltron, d. o. o.,  
Šuceva ulica 56, 
4000 Kranj
T: 04/828 05 65
E: info@eltron.si                   
www.eltron.si

-  22-letne izkušnje:  zanesljiv partner, ki vam ponuja sodobne  
in celovite rešitve za vaš dom,

-  široka ponudba kvalitetnih izdelkov na enem mestu,
-  brezplačno strokovno svetovanje in izdelava ponudb,
- brezplačen izris kopalnic,
-  pomoč pri izbiri strokovnjaka – usposobljenega izvajalca,  

ki vam bo kvalitetno opravil vsa potrebna dela v novi kopalnici,
- brezplačna dostava.

�   NAŠE  
KVALITETE …  
VAŠE  
KORISTI:

Vilma Stanovnik

Klubska košarkarska sezona 
se je zaključila tudi za dekle-
ta, reprezentantke pa čaka 
nov izziv, saj se želijo uvrstiti 
na evropsko prvenstvo. Se-
lektor naše reprezentance je 
32-letni Kranjčan Tomo Ore-
šnik, ki je tudi trener članske 
ekipe pri ŽKK Triglav.

Ste zadovoljni z napredkom 
in rezultati kranjskih košar-
karic v tej sezoni?
»Tudi v letošnji sezoni je eki-
pa igrala v finalu, kar je bil 
naš cilj. Malce manj uspešni 
smo bili v pokalnem tekmo-
vanju, vendar smo že v pr-
vem krogu naleteli na ka-
snejše aktualne prvakinje iz 
Celja. Lahko rečem, da smo 
zadovoljni s sezono, čeprav 
imamo občutek, da bi dekle-
ta, če jih ne bi pestile poškod-
be, pri čemer mislim zlasti 
na reprezentantki Polono 
Zalar in Tjašo Gortnar, lahko 
dosegle še več. So pa zato 

priložnost dobile mlajše do-
mače igralke in dokazale, da 
na njih lahko računamo. Ti-
sto, kar nas v klubu zelo ve-
seli, pa je, da je dekletom v 
dvorano uspelo privabiti na-
vijače, saj so bile tekme kar 
dobro obiskane.«

Že delate načrte za novo se-
zono?
»O tem se že pogovarjamo 
in v klubu smo mnenja, da 

bi se za korak naprej morali 
podati tudi v mednarodno 
ligo. To je priložnost, da 
igramo močne tekme in s 
tem napredujemo. Vendar 
je glede tega še nekaj odpr-
tih vprašanj, od igralskega 
kadra do financ.«

Ste tudi selektor slovenske 
ženske reprezentance. Ka-
kšno vlogo imajo v njej Tri-
glavove košarkarice?

»Trenutno sta v njej dve 
naši igralki, Živa Zdolšek in 
Tina Jakovina. Morala bi 
igrati tudi Tjaša Gortnar, ki 
pa je poškodovana. Repre-
zentanca je precej prenovlje-
na, pripravljamo se na kvali-
fikacijski turnir za nastop 
na evropskem prvenstvu v 
Bolgariji, ki nas čaka v začet-
ku junija. Trenutno igramo 
pripravljalne tekme, ta ko-
nec tedna imamo dve prija-
teljski tekmi s Portugalkami 
v Kranjski Gori.«

Je težko biti trener ženskih 
ekip?
»Prej sem res zvečine delal 
z moškimi, zdaj z ženskami. 
Čeprav je pri delu nekaj raz-
lik, pa mislim, da so dekleta 
zvečine še bolj marljive in 
poslušne, morda so včasih 
le premalo ambiciozne. Pri 
dekletih je tudi osip večji, 
zlasti med srednjo šolo in 
študijem, večino pa poleg 
športa zanima še marsikaj 
drugega."

Privabile so navijače
Košarkarice Triglava so osvojile naslov državnih podprvakinj, trener Tomo Orešnik pa je zadovoljen 
tudi zato, ker so z atraktivno igro v dvorano znova privabile navijače.

Trener košarkaric Triglava in slovenski selektor Tomo 
Orešnik / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Minuli konec tedna je na 
igriščih Planeta Tuš v Kra-
nju potekal največji bowling 
turnir na Gorenjskem Kranj 
open. Na njem je zmagal 
Anže Grabrijan, edini slo-
venski profesionalni igralec, 
drugo mesto je zasedel Dar-
ko Tiselj, tretje mesto pa De-
jan Gantar iz Cegelnice, 
član BK Kranj. Dejan je res 
odlično igral, v kvalifikacijah 
popravil svoj osebni rekord, 

zdaj znaša 1343 podrtih ke-
gljev v šestih igrah. V ne-
deljskem polfinalu ter finalu 
pa je še stopnjeval igro, ven-
dar mu je malo zmanjkalo 
za popolni uspeh bowling 
kluba Kranj, saj so vsi igralci 
pohvalili organizatorje in 
njihov doprinos k odlično 
organiziranem turnirju. De-
janovo tretje mesto sta do-
polnila še Matej Franko z 
dvanajstim mestom ter Da-
mjan Marušič, ki je bil šest-
najsti.

Bowling turnir navdušil

Tako igralci kot navijači so bili navdušeni nad 
prvim odprtim turnirjem Kranja v bowlingu.

Najboljši na turnirju v Kranju (z leve): Darko Tiselj (EPIC 
Postojna), Anže Grabrijan (Team Brunswick Evropa) ter 
Dejan Gantar (BK Kranj) / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Že po tradiciji je maj name-
njen tudi mitingu mladih in 
pri kranjskem atletskem klu-
bu se temu tudi letos niso iz-
neverili. Znova so ga pripra-
vili tudi v spomin nekdanje-
ga trenerja Dobrivoja Vučk-
ovića – Vučka, množica mla-
dih pa je tekmovala v skoraj 
vseh atletskih disciplinah.
»Veseli smo, ker na našem 
mitingu nastopa skoraj 
osemsto atletov iz petih dr-
žav, kar je lepa številka. Na 
dosedanjih devetnajstih tek-
movanjih se jih je le enkrat 
zbralo več. Tekmovalci so 
razdeljeni na kategorije od 
najmlajših, ki nastopajo v 
U8, do članov. Tako mlajši 
lahko spoznavajo vrhunske 
atlete, ti pa opazujejo, kako 
napredujejo mladi. Prav 
tako je značilnost našega 
mitinga, da na prizorišče 
tekmovanja pridejo trenerji 
in svetujejo tekmovalcem in 
jih usmerjajo. Veliko je na-
mreč tudi šolarjev, saj so v 
šolah ugotovili, da je atletika 
bazični šport,« je povedal 
vodja tekmovanja in glavni 
trener kranjskega Triglava 
Matjaž Polak.
Sicer pa so tudi letos organi-
zatorji poskrbeli, da so ude-
leženci in njihovi spremlje-

valci v eni redkih sončnih 
majskih sobot uživali v pri-
jetnem druženju, mnogi 

mladi tekmovalci pa so na 
mitingu dobili svoja prva 
odličja.

Kranj je znova gostil 
miting mladih 
Kranjski atletski klub Triglav je letos pripravili že 19. mednarodni miting 
mladih, na stadionu pa so gostili skoraj osemsto atletov in atletinj.

Na kranjskem mitingu se je zbralo skoraj osemsto  
atletov in atletinj.

Ob mladih so bili z dragocenimi nasveti na stadionu  
tudi trenerji.
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Karmen Sluga

Kot da nimajo prave konku-
rence. Tako je bilo videti ob-
činsko tekmovanje Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj, 
ko so najboljša mesta enega 
za drugim dosegali gasilke in 
gasilci iz Mavčič. Nastopilo 
je štirinajst ekip Prostovolj-
nega gasilskega društva Mav-
čiče, pobrali pa so kar enajst 
pokalov. Prvo mesto so zase-
dle ekipe pionirjev, pionirk, 
mladink, članic A, članic B in 
članov B. Drugo mesto so si 

priborile ekipe mladincev, 
članov B in veteranov. Tretji 
pa so bili člani A in članice A. 
Piko na i so dodale članice A, 
ki so za najhitreje izvedeno 
vajo v treh letih zapored v 
trajno last prejele prehodni 
pokal. Vse ekipe so se tako 
uvrstile na regijsko tekmova-
nje, ki bo oktobra in na kate-
rem konkurentom že napo-
vedujejo oster boj za najbolj-
ša mesta. 
Gasilci iz Mavčič so svoje 
predstavnike aprila poslali 
tudi na tekmovanje v orienta-

ciji, ki je bilo na Joštu nad 
Kranjem. V boj je šlo 18 trojk. 
Pionirji in pionirke so bili ne-
premagljivi. Druge so bile 
mladinke in pripravnice, tre-
tji pa mladinci in mladinke. 
Kako dobri so v gorenjskem 
merilu, bodo pokazali junija 
v Gorjah pri Bledu.
Za dobro usposobljeno ga-
silstvo se v Mavčičah torej 
res ne gre bati, uspehe s tek-
movanj pa bodo proslavili 
tudi na junijski veselici. Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Mavčiče namreč letos pra-

znuje 105-letnico delovanja. 
Veselica z bogatim srečelo-
vom bo potekala kar dva 
dneva. V petek, 14. junija, 
ob 19.30 bo najprej srečanje 
veteranov Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj, za za-
bavo in dobro glasbo bodo 
poskrbeli člani skupine 
Mambo kings. V soboto, 15. 
junija, ko bo ob 19.30 še tra-
dicionalno srečanje članic 
Gasilske zveze Mestne obči-
ne Kranj, pa se bodo prepu-
stili ritmom ansambla Do-
načka.

Uspešni so tudi  
na tekmovanjih
Gasilci iz Mavčič letos slavijo 105 let delovanja, odlično pa nastopajo tudi na različnih tekmovanjih.

Gasilke in gasilci iz Mavčič odlično nastopajo tudi na različnih tekmovanjih.

Vilma Stanovnik

Lani je minilo deset let od 
ustanovitve Moto kluba staro-
dobnikov Kranj, člani kluba, 
ki jih je trenutno enaindvaj-
set, pa skušajo čim bolj uspe-
šno ohranjati premično kul-
tno dediščino, kar pomeni 
predvsem starodobna vozila. 
Poleg tega že tradicionalno 
pripravljajo razstavo staro-
dobnih motorjev, letos pa so 
se na 2. Pajovem memorialu 
znova spomnili svojega prija-
telja Marjana Kristana – Paja 
in odpeljali venec na njegov 
grob. 
»Rdeča nit našega kluba je 
zbiranje starodobnih vozil. 
Tudi letos smo se odločili, da 
jih predstavimo vsem dru-
gim, zato smo pripravili že 
šesto razstavo, prav tako smo 
izdali drugi bilten. Letošnja 
razstava predstavlja razvoj 
motorjev od začetkov do naj-
novejših, prav tako predstav-

ljamo zaščitno opremo,« je 
povedal predsednik Moto 
kluba starodobnikov Kranj 

Slavko Hočevar in poudaril, 
da se zadnji dve leti, od smrt 
svojega ustanovnega člana 

Marjana Kristana – Paja, spo-
minjajo tudi njegove po-
membne vloge v klubu.

Motorji in Pajov memorial

V avli kranjske občine je bila prejšnji teden zanimiva razstava starodobnih motociklov, 
prav tako so se prijatelji spomnili svojega prijatelja Marjana Kristana in pripravili 2. Pajov 
memorial.

Igor Kavčič

Drulovka – Da je maj mesec 
mladosti, so preteklo soboto 
kljub nekoliko kislemu vre-
menu dokazovali tudi lastni-
ki Citroënovih starodobni-
kov iz vse Slovenije, ki so se 
udeležili letošnjega Gorenj-
skega raida, neke vrste »ori-
entacijskega teka« na štirih 
kolesih. Na dobrih 80 kilo-
metrov dolgi trasi so tekmo-
valci prevozili devet gorenj-
skih občin in na tako ime-
novanih kontrolnih točkah 
v Šenčurju, na Gradu Str-
mol, pred tovarno titan v 
Kamniku, na Kalvariji v 
Smledniku in v Crngrobu 
odgovarjali na vprašanja, 
povezana s krajem in go-

renjskimi citroenarji, ter se 
poskusili v različnih spre-
tnostnih igrah. Zadnjo toč-
ko slikovite poti je na svo-
jem domu v Drulovki nek-
danjemu dnevu mladosti 
naproti pripravil znani 
Kranj čan Mirko Draksler z 
družino. Udeleženci iz Ljub-
ljane, Goriškega, slovenske 
Obale, Vrhnike, Maribora in 
še od kod so si z zanima-
njem ogledali njegov muzej 
Titovih slik in kipov ter ka-
kšno rekli o starih časih, ko 
so iz tovarn prihajali njihovi 
starodobniki, spački, diane, 
amiji in podobno  Druže-
nje se je v zgodnje jutranje 
ure nadaljevalo na prostoru 
za piknik na Jeprci s skupi-
no OF iz Škofje Loke.

Dan mladosti  
za starodobnike

Vzdušje v Drulovki je bilo primerno 25. maju in mesecu 
mladosti. / Foto: Igor Kavčič

www.festivalcarniola.com
Vstopnice se prodajajo v Layerjevi hiši in na prizoriščih na dan dogodka.

Medijski pokrovitelji:

program sofinancira Mestna občina Kranj

Jure Tori trio 
petek, 7. junij ob 21.00, hisa layer

nana milcinski
petek, 28. junij ob 21.00, hisa layer

www.gorenjskiglas.si
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Ljudska univerza uspešna na 
področju izobraževanja odraslih

16 Kranjski glas, petek, 31. maja 2013

kranjski glas

Ljudska univerza Tržič je pravkar končala z izvajanjem 
dvoletnega projekta, v katerem so za izobraževanje od-
raslih oseb s posebnimi potrebami usposobili 33 stro-
kovnih delavcev iz vse Slovenije. Gre za projekt, ki sta 

ga financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter Evropski socialni sklad. »Glavni namen izobraževanja je 
bil, da strokovni delavci pridobijo vrsto novih znanj na podro-
čju dela z ljudi s posebnimi potrebami in da bi zanje znali 
pripraviti izobraževalni načrt s prilagoditvami. Prišel je čas, ko 
se tudi v izobraževanju odraslih srečujemo z osebami s po-
sebnimi potrebami,« pojasnjuje direktorica Ljudske univerze 
Tržič mag. Metka Knific. 

Kaj vas je spodbudilo k usposabljanju strokovnih delav-
cev za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami?
»Eno temeljnih načel, na katerem temelji sistem vzgoje in izo-
braževanja v Sloveniji, je načelo enakih možnosti. Sistem 
vzgoje in izobraževanja mora temeljiti na načelih nediskrimi-
niranja in neizključevanja z upoštevanjem načela inkluzivne-
ga izobraževanja, enakih možnosti, svobode združevanja in 
osebne rasti za vsakega posameznika. Vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami med druge vrstnike pa ima za posledi-
co to, da so se odrasli s posebnimi potrebami začeli vključe-
vati v izobraževanje odraslih. Tako smo tudi mi pred časom 
imeli izkušnjo s fantom z Aspergerjevim sindromom, ki je 
prišel na našo ljudsko univerzo z željo dokončati srednjo šolo. 
Takrat se je pokazalo, da naši strokovni delavci čutijo nekak-
šno pomanjkanje znanja za izobraževanje odraslih s posebni-
mi potrebami.«

Verjetno so v podobni zadregi še številni učitelji in stro-
kovni delavci v drugih izobraževalnih ustanovah …
»Seveda. Strokovni delavci se pri tem srečujejo z novimi izzivi 
in vprašanji, kako taki osebi ponuditi enake možnosti v izo-
braževalnem procesu. Pri socialnem vključevanju ter vključe-
vanju v vzgojo in izobraževanje je pomemben individualen, v 
osebo usmerjen pristop s prilagoditvami na vseh ravneh in 
področjih. V praksi so možnosti oseb s posebnimi potrebami 
v sistemu vzgoje in izobraževanja večkrat odvisne od iznaj-
dljivosti in angažiranosti učiteljev, vodstva ustanove, staršev. 
Učitelji in strokovni delavci imajo željo pomagati učencem in 
dijakom, a jim na žalost primanjkuje strokovnega znanja. Na 
Ljudski univerzi Tržič smo se tako odločili, da naredimo prvi 
korak k premostitvi tovrstnih težav. Zasnovali smo projekt, v 
katerem smo se osredotočili na usposabljanje strokovnih de-
lavcev za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami. Pri-
javili smo se na razpis Razvoj in izvajanje novo razvitih pro-
gramov za usposabljanje strokovnih delavcev tedanjega mi-
nistrstva za šolstvo, znanost, kulturo in šport, ki dodeljuje 
sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev. Bili smo uspe-
šni, za izvedbo omenjenega programa smo bili izbrani kot 
ena izmed štirinajstih ustanov v Sloveniji, na kar smo zelo 
ponosni, v celoti pa sta ga financirala ministrstvo in Evropski 
socialni sklad.«

Kako je projekt potekal? 
»Pripravili smo 40-urni program, katerega prvo izvedbo smo 
izpeljali v prvi polovici lanskega leta v Tržiču, druga pa je po-
tekala v letošnjem aprilu in maju v Ljubljani. Skupaj smo za 
izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami usposobili 33 
strokovnih delavcev, niso pa to le naši sodelavci, ampak tudi 
strokovni delavci z drugih ljudskih univerz in drugi posame-
zniki, ki se v Sloveniji ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. 
Program je bil razdeljen v šest sklopov predavanj. Strokovni 
delavci so se pobliže spoznali z različnimi motnjami, primanj-
kljaji in težavami, s katerimi se osebe s posebnimi potrebami 
srečujejo, ter ob praktičnih primerih spoznali različne meto-
dično-didaktične pristope, ki lahko omenjeni populaciji bis-
tveno olajšajo izobraževanje. V programu so sodelovali pri-
znani predavatelji: dr. Mojca Lipec Stopar se je osredotočila 
na lažje motnje v duševnem razvoju in motnje branja in pisa-
nja, dr. Ingrid Žolgar je spregovorila o težavah slepih in slabo-
vidnih, Maja Škrubej Novak je posredovala znanje in izkušnje 
z osebami, ki imajo avtizem, dr. Majda Končar pa se je posve-
tila individualiziranemu programu.«

Katere so najpomembnejše koristi programa?
»Glavni namen izobraževanja je bil, da strokovni delavci 
pridobijo vrsto novih znanj na področju dela z ljudi s po-
sebnimi potrebami in da bi zanje znali pripraviti izobraže-
valni načrt s prilagoditvami. Prišel je čas, ko se tudi v izo-
braževanju odraslih srečujemo z osebami s posebnimi po-
trebami in posamezniki, ki imajo različne težave, strahove 
in prepreke, ki so jih že v preteklosti odvrnile od šolskih 
klopi. Imajo učne težave, imajo pa tudi voljo in potrebo 
po izobraževanju. Nekateri potrebujejo le dodatne 
spodbude, drugi pa povsem drugačen način dela. 
Zavedamo pa se, da je vsak človek poseben in si 
kot tak zasluži posebno obravnavo.«

Ljudska univerza Tržič je že v preteklosti 
večkrat uspešno kandidirala na razpi-
sih in izvajala evropsko podprte pro-
jekte …
»Tako je. Vlada vsako leto z letnim pro-
gramom izobraževanja odraslih v Slo-
veniji določi izobraževalne programe, 
ki se financirajo iz javnih sredstev. Le-
tnemu programu in potrebam, ki jih 
zaznavamo na terenu, pa lahko sledi-
mo le v primeru, če smo uspešni na 
razpisih ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport. Financiranje 
Ljudske univerze Tržič ne poteka 
tako kot financiranje vseh drugih 
javnih zavodov v občini, kjer so 
sredstva sistemsko zagotovlje-
na iz javnih sredstev. Glede na 
stanje v državi omejena sred-
stva na razpisih in njihov znatno 
manjši obseg onemogočajo hi-
trejšo rast in širjenje dejavnosti, 
čeprav na terenu zaznavamo potre-
bo prav po tem. Skrbi me, da v priho-
dnosti ne bo odprtih razpisov, ki mi omo-
gočili delovanje ljudskih univerz. Žal 
ljudske univerze v Sloveniji kljub veliki 
želji in potrebi mnogih niso vključene v 
javno mrežo javnih zavodov, ki mi jim 
omogočala zagotovitev osnovnih mate-
rialnih pogojev za delovanje.«

Kljub omenjenim težavam pa je Ljudska univerza Tržič v 
zadnjih letih požela precej uspeha na področju izobraže-
vanja odraslih …
»Res je. Ljudska univerza Tržič se ponaša z več kot 50-letno 
tradicijo. Deluje kot lokalno andragoško središče, v njej pa 
sodelavci skrbimo, da bi lahko odrasle nad petnajstim letom 
starosti v želji po izobraževanju in posledično osebnostni ra-
sti vodili na poti do znanja. Od nekdaj se trudimo biti odzivni 
na okolje: izvajamo veliko programov formalnega izobraže-
vanja za pridobitev poklicne in srednješolske izobrazbe, vse 
bolj pa se krepi tudi neformalno, splošno izobraževanje odra-
slih v obliki najrazličnejših tečajev in delavnic. V celem šol-
skem letu se pri nas zvrsti od 30 do 50 predavateljev. Slušate-
ljem znajo dobro predstaviti programe in jim tudi prisluhniti. 
Zadovoljni udeleženci so pravi pokazatelj, da smo na dobri 
poti. V našo hišo jih prihaja vedno več, kar pomeni, da dela-
mo dobro.«

Kako se bo Ljudska univerza Tržič razvijala v prihodnje?
»Še naprej bomo s programi sledili lokalnim, državnim in 
evropskim smernicam. Glede na že omenjeno skromno so-
financiranje se bomo trudili po najboljših močeh in skušali 
odraslim omogočiti čim bolj dostopno izobraževanje in 
učenje, še naprej bomo sledili konceptu vseživljenjskega 
učenja ter poudarjali, da je znanje vrednota, ki našo družbo 
plemeniti.«

Ljudska univerza uspešna na 
področju izobraževanja odraslih
Na področju izobraževanja odraslih se vse pogosteje srečujejo z ljudmi, ki imajo učne težave, 
imajo pa tudi veliko voljo in potrebo po izobraževanju. Ljudska univerza Tržič se je prav zato 
lotila usposabljanja strokovnih delavcev za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami.
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