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Športni center za 
prihodnost
Mestna občina Kranj je
konec maja oddala projekt-
no dokumentacijo za prijavo
na javni razpis ministrstva
za šolstvo in šport za Regij-
ski večnamenski športno
vadbeni center Kranj. 

Odprli bodo Casino
Cezar
V preddverju nekdanjega
Kina Center v Kranju bodo
predvidoma prihodnji teden
odprli igralni salon. 

Gorenjska je lepa, 
morje še bolj
Tako je v hladu borove sence
v Seči, ob Jernejevem kana-
lu, razmišljala Kranjčanka
Klavdija Jenko, diplomirana
biologinja.
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Mateja Rant

Kranj - "Kranj doslej v držav-
nem merilu ni imel vloge, ki
mu kot tretji največji sloven-
ski občini po številu prebival-
cev pripada," je ob predstavit-
vi delovne verzije strategije
trajnostnega razvoja mestne
občine Kranj poudaril podžu-
pan Stane Štraus. Zato si želi-
jo, da bi Kranj do leta 2023
postal napredno in odprto
središče Gorenjske.
Pri pripravi strategije je po
besedah Slavke Zupan iz sve-
tovalnega podjetja K&Z sode-
lovalo okrog 140 ljudi z različ-
nih področij, naloge pa so se
lotili lani jeseni. Na podlagi
šestih prednostnih usmeritev
so opredelili šest strateških
projektov, ki zajemajo skrb za
okolje, razvoj športa in turiz-
ma, kulturni in poslovni raz-
cvet ter zagotavljanje moder-
nega socialnega servisa in vr-
hunskih šol. Največji finanč-
ni zalogaj predstavlja projekt
obnove oziroma gradnje ko-
munalne infrastrukture, za
kar bodo v prihodnjih desetih
letih morali zagotoviti več kot
sto milijonov evrov. "Že ne-
koliko pa smo v Kranju za-
mudili pri ponudbi novih

možnosti za razvoj podjetni-
štva," je opozoril Štravs. To
naj bi popravili s tehnološkim
parkom, do leta 2013 pa naj bi
uredili še 25 hektarov komu-

nalno opremljenih zemljišč
in za nove dejavnosti do leta
2023 sanirali 20 hektarov de-
gradiranih industrijskih povr-
šin. Leta 2010 naj bi odprli

tudi podjetniški inkubator za
mlade. Do leta 2023 naj bi za-
živelo še visokošolsko središ-
če Zlato polje, s čimer bi po-
magali ustvariti dvesto novih
delovnih mest. Na območju
gradu Khislstein naj bi v pri-
hodnjih treh letih zrasla kul-
turno-muzejska četrt, v okviru
zdravstveno poslovnega cen-
tra pa naj bi omogočili razvoj
in širitev raznolike ponudbe
zdravstvenih storitev na enem
mestu. Več možnosti za šport
in rekreacijo pa bodo zagoto-
vili v okviru športnega centra,
ki naj bi ga dokončno uredili
do leta 2014. 
Skupaj strategija obsega 88
projektov, katerih vrednost
ocenjujejo na 380 milijonov
evrov. Kot je poudaril Štraus,
gre tokrat res za celovito stra-
tegijo. "Doslej so pripravljali
le delne strategije, ki med se-
boj niso bile ne finančno ne
vsebinsko usklajene, zato
niso mogle biti primerna
podlaga za prostorski razvoj
in dolgoročno načrtovanje
proračuna," je še dodal. Delo-
vno gradivo strategije razvoja
so v sredo na mizo dobili tudi
mestni svetniki, konec mese-
ca pa se bo začela javna raz-
prava. 

Napredno središče
Gorenjske
V strategiji trajnostnega razvoja mestne občine Kranj so opredelili šest strateških projektov do leta 2023. Skupaj strategija
obsega 88 projektov, katerih vrednost ocenjujejo na 380 milijonov evrov.

Mladim in starim 
prija sladoled
Ob vročih dnevih se tako
starejši kot najmlajši, ki naj-
težje prenašajo vročino, naj-
raje zatečejo v senco.

Čakajo na 
telovadnico 

Bosta podružnični šoli v 
Besnici in v Goričah dobili 
telovadnico z javno-zaseb-
nim partnerstvom?
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Svetloba prihaja
od zgoraj 

V galeriji Elektra v avli Elektra
Gorenjska preko poletja na ogled
razstava del akademske slikarke
mlajše generacije, Maruše Šuštar
iz Kranja.
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Kranj - "V mestu se spet obe-
ta veliko gradbišče, saj bodo
sočasno z obnovo komplek-
sa gradu Kieselstein začeli
obnavljati tudi Tavčarjevo
ulico," je ob predstavitvi pro-
jekta obnove gradu Kiesel-
stein poudaril direktor ob-
činske uprave Aleš Sladoje-
vič. Obnova, ki jo bo sofi-
nanciral evropski sklad za
regionalni razvoj, se bo za-
čela konec poletja, po oce-
nah pa bo vredna okrog 6,6
milijona evrov.

"Gorenjski muzej že prazni
svoje delovne prostore, na
začasno lokacijo bomo pre-
selili tudi del depojske zbir-
ke. Zato bo naša dejavnost
nekaj časa okrnjena oziro-
ma bo malce trpela," je na-
povedala direktorica Gorenj-
skega muzeja Barbara Rav-
nik Toman. Po obnovi bodo
pridobili prostore za novo
stalno razstavo, ki jo bodo
postavili na 750 kvadratnih
metrov površine. Še približ-
no 170 kvadratnih metrov
pa bo namenjenih občas-

nim razstavam. V pritličju
gradu bodo med drugim
uredili kavarno oziroma čaj-
nico in prostor za multime-
dijsko predstavitev. V pritlič-
ju muzeja bo delovala tudi
muzejska knjižnica. "Po no-
vem bodo izkoriščeni vsi
prostori, tudi dve mansardi,"
je razložila Barbara Ravnik
Toman. Zato jim bo še toliko
bolj prišla prav nova pridobi-
tev, to je panoramsko dvigalo
na zunanji strani grajskega
stolpa. Na dvorišču gradu Ki-
eselstein pa bodo uredili pri-
reditveni prostor, nad kate-

rim bodo postavili pomično
streho. "Prireditve bo tako tu
mogoče organizirati približ-
no osem mesecev na leto,"
pričakuje Sladojevič. V let-
nem gledališču, je še dodala
Barbara Ravnik Toman, bo
okrog 500 sedežev za gledal-
ce. Urejena bo tudi pot po
grajskem obzidju, v pritličju
nekdanjega Lovskega dvorca
pa bodo predstavili arheolo-
ško dediščino, ki so jo odkri-
li v zadnjih letih. V nad-
stropjih bodo delovni pros-
tori muzeja.

Jeseni obnova
Kieselsteina

Konec poletja bodo začeli obnavljati grad 
Kieselstein, tako da bo dejavnost Gorenjskega
muzeja nekaj časa okrnjena.

Stane Štraus I Foto: Tina Dokl Slavka Zupan I Foto: Gorazd Kavčič

Ankete med občani so pokazale, da ti visoko
postavljajo skrb za okolje, zelo pomembna se jim
zdita podjetništvo in inovativnost, pa tudi znanje
in kulturna dediščina, pripadnost Kranju in
samozavest, česar je danes mogoče premalo, je
ugotovitve iz ankete povzela Slavka Zupan. Na vrtu gradu Kieselstein ta čas opravljajo arheološka 

izkopavanja. I Foto: Tina Dokl
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Kranj - V okviru razpisa bodo
predvidoma razdelili 18 mili-
jonov evrov. Oddanih vlog iz
vse Slovenije je bilo 39. Viši-
na vseh zaprošenih sredstev
je skoraj 146 milijonov ev-
rov, vrednost prijavljenih in-
vesticij na javni razpis pa
presega 224 milijonov ev-
rov. Vloge so odpirali v za-
četku junija, katere projekte
so izbrali, pa bo po pričako-
vanjih znano v drugi polovi-
ci julija. Operacijo delno fi-
nancira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in se izvaja v ok-
viru operativnega programa
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje
2007 do 2013, razvojne prio-
ritete so povezovanja narav-
nih in kulturnih potencia-
lov, prednostne usmeritve
pa športno-rekreacijska in-
frastruktura. 
Osnovni namen investicije
je gradnja regijskega večna-
menskega športno vadbene-
ga centra Kranj, ki bo obse-
gal večnamensko rekreativ-
no športno dvorano, trenaž-
ni objekt za atletiko in druge
športe: nogomet, rokomet,
košarko, hokej, odbojko,
badminton, namizni tenis
in individualne športe. Ob
tem nameravajo z istim ob-
jektom pridobiti tudi nogo-
metno tribuno.
Odlaganje naložbe v prihod-
nji čas bi pomenilo zamuja-
nje razvojne priložnosti, ki z
evropskimi viri omogoča po-
spešena vlaganja, hitrejše
dohitevanje standardov in
ponudbe konkurenčnih de-
žel ter doseganje povezoval-
nih učinkov med turizmom
in športom. Projekt prispeva

k doseganju razvojnih ciljev
mestne občine Kranj in Re-
gionalnega razvojnega pro-
grama Gorenjske 2007-
2013 na področju turizma.
Cilj investicije regijskega
večnamenskega športno
vadbenega centra Kranj je
do septembra 2010 z novo
večnamensko športno vad-
beno dvorano v Športnem
centru Kranj vzpostaviti
prostorske pogoje, ki bodo
omogočili razvoj največjega
gorenjskega športno vadbe-

nega središča, pridobitev
statusa državnega športnega
centra za atletiko in nogo-
met, oblikovanje novega tu-
rističnega produkta, ki ta čas
predstavlja tržno nišo, in si-
cer celovite športne vadbe
(večnamenska dvorana - sta-
dion - bazeni) ter spremlja-
joče ponudbe in prireditve
za vrhunske in kakovostne
športnike, rekreativce, dru-
žine, mladino in osebe s po-
sebnimi potrebami. Obe-
nem bodo omogočili trženj-

ske možnosti in večjo izko-
riščenost vseh ostalih objek-
tov tako na območju Šport-
nega centra Kranj kakor zu-
naj njega, prispeval bo tudi
k umeščanju Kranja kot tu-
ristične destinacije, speciali-
zirane za šport, ter s tem za-
okrožil in bistveno dopolnil
obstoječo športno-rekreacij-
sko in turistično infrastruk-
turo v Kranju, na Brdu pri
Kranju, v Šenčurju, na Kr-
vavcu ter bližnjih turističnih
centrih Julijskih Alp (Bled,
Bohinj, Kranjska Gora).
S tem naj bi tudi okrepili
konkurenčnost turističnega
sektorja in prispevali k pove-
čanju nočitev v Kranju, na
Brdu, Preddvoru in širšem
vplivnem območju ter za-
polnili mrtve "turistične" se-
zone, povečali dostopnost
športne rekreacije za občane
mestne občine Kranj in Go-
renjske, izboljšali kakovost
in atraktivnost lokacije za
organizacijo večjega števila
pomembnejših tekmovanj
na mednarodni ravni in do-
segli večjo obiskanost šport-
no rekreacijskih prireditev.
Pričakujejo še napredek v
razvoju atletike in drugih
športnih panogah, kot so
nogomet, rokomet, košarka,
hokej, odbojka, badminton
in namizni tenis na območ-
ju Gorenjske. S povezova-
njem želijo vplivati tudi na
razvoj podjetništva in dodat-
nega zaposlovanja v športu,
medicini in turizmu na ob-
močju športnega centra
Kranj in ustvariti pogoje za
množično rekreacijo obisko-
valcev vseh starosti in skozi
vse letne čase ter s tem pri-
spevati h krepitvi zdravja in
višji kakovosti življenja ob-
čanov Kranja. 
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Kranj

Podpisali listino o pobratenju

Pet desetletij prijateljevanja med Kranjem in francoskim me-
stom La Ciotat sta župana obeh mest, Damijan Perne in Pa-
trick Bore, pred časom potrdila še s podpisom listine ob pet-
desetletnici pobratenja. Kot je ob podpisu listine dejal župan
Damijan Perne, so na to prijateljstvo še posebej ponosni, saj
je bilo to eno prvih prijateljstev med mesti Jugoslavije z za-
hodnim svetom in je bilo prav zato nekaj posebnega. "Izme-
njava je potekala tako na kulturnem kot športnem in še mno-
gih drugih področjih, nekaj manj sodelovanja je bilo morda
le v gospodarstvu, kar je razumljivo, saj sta bili obe mesti go-
spodarsko močni, a na različnih področjih," je dejal Perne in
dodal, da se tudi v Kranju v zadnjih letih vse bolj razvija turi-
zem. Župan La Ciotata Patrick Bore pa je poudaril, da je ve-
liko vredno zlasti sodelovanje mladih. "Zdaj pa se razvija
tudi sodelovanje med gasilci in priložnosti za izmenjavo do-
brih izkušenj in prijateljstev bo še veliko." 

Županov tek 2008
Županov tek bo letos 27. septembra, kot vsako leto na 
posestvu Brdo (hipodrom). Standardno ostajata dve progi
na 2000 in 8500 metrov. Več informacij bo objavljenih na
www.omamljen.si. Vabljeni k udeležbi na dobrodelni prire-
ditvi. 

Kranj

Globus končno v prenovo 
Na lokaciji Globusa bo nova Osrednja knjižnica Kranj. Di-
rektor kranjske občinske uprave Aleš Sladojević je povedal,
da je Upravna enota Kranj IC Domu kot nosilcu projekta
prenove Globusa za namen knjižnice 8. julija izdala grad-
beno dovoljenje. 

Športni center za 
prihodnost
Mestna občina Kranj je konec maja oddala projektno dokumentacijo za prijavo na javni razpis 
ministrstva za šolstvo in šport za Regijski večnamenski športno vadbeni center v Kranju. 

Kranj - "Do konca leta 2009
bomo s prostorskimi akti
omogočili gradnjo 2500 sta-
novanj na območju Mestne
občine Kranj. Do konca leta
2009 pa naj bi bilo v fazi
gradnje približno 1500 sta-
novanj," je povedal direktor
občinske uprave Aleš Slado-
jević. Z 2500 stanovanji naj
bi občina pridobila za 15 od-
stotkov več stanovanjskih
enot, trenutno jih je 18 tisoč.
Gradi se na območjih Sotoč-
ja, Planine-jug, prihodnje
leto se bo začelo graditi na
Planini-vzhod, na Mlaki-za-
hod, nekaj novih stanovanj

bo tudi v starem mestnem je-
dru, na območju nekdanje
mlekarne in na Zlatem polju.
"Na Mlaki-zahod bo devet
stanovanjskih karejev z okoli
900 stanovanji. V komplek-
su naj bi bili še dom upoko-
jencev, manjše individualne
stanovanjske gradnje in tr-
govska dejavnost," je povedal
kranjski podžupan Stane
Štraus. Javna razgrnitev
prostorske ureditve območja
Mlaka-zahod bo 1. avgusta le-
tos, trajala bo približno me-
sec dni, dan javne obravnave
pa je predviden 27. avgusta.
Mestni svetniki bodo o tem

razpravljali na eni od jesen-
skih sej. Lepše čase bo doži-
vela tudi lokacija nekdanjega
hotela Jelen. Lastnik, družba
Elektroservisi iz Trzina, bo
na tej lokaciji zgradil kom-
pleks za poslovno - storitveno
dejavnost in za stanovanja. 
Z napovedano gradnjo stano-
vanj se pojavljajo vprašanja o
financiranju komunalne
opreme gradbenih parcel iz
občinskega denarja. "Občina
bo sledila dobri praksi, ki se
je uveljavila pri gradnji ko-
munalne infrastrukture na
Planini-jug in Planini-vzhod,
ko smo z investitorji dosegli

dogovor o sofinanciranju do-
datne infrastrukture. Na
Planini-jug gre za približno
1,2 milijona evrov za gradnjo
povezovalne ceste mimo po-
kopališča s križiščem ter
manjkajočih parkirišč pri po-
kopališču. Na Planini-vzhod
smo skupaj s tremi krajevni-
mi skupnostmi dogovorili
vrednost različnih projektov
v višini 300 tisoč evrov, ki jih
bo pokril investitor, in sicer
za urejanje otroških igrišč,
športnih igrišč ob šolah, pe-
špoti po naseljih, meteorne
kanalizacije," je povedal Sla-
dojević. 

Nova stanovanja v občini
"Do konca leta 2009 bomo s prostorskimi akti omogočili gradnjo 2500 stanovanj na območju Mestne
občine Kranj," je povedal direktor občinske uprave Aleš Sladojevič.

Prve dni junija 2008 je bil v celoti odpeljan stari
"hribček" (zemlja) v Športnem centru Kranj, te
dni pa pri občini pričakujejo pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za izvedbo investicije. Med glav-
nim in pomožnim nogometnim igriščem bo
zgrajena tribuna, ki bo vsebovala garderobne
prostore za šolske dopoldanske aktivnosti ter re-
kreacijske, nogometne in atletske v popoldan-
skem času. V tribuni bo osem garderob, soba za
prvo pomoč, pisarna ter javne sanitarije. "Streha"
bo namenjena 700 gledalcem, od tega malo manj
kot 500 za glavno igrišče in nekaj več kot 200 za
pomožno igrišče. 
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Kranj - Odprto mesto so na-
slovili vizijo razvoja mesta
Kranja do leta 2023. Kranj
naj bi rasel in se razvijal kot
trajnostno, napredno in od-
prto središče Gorenjske.
Osnutek strategije so v sre-
do predstavili tudi mestnim
svetnikom, več o pripravi in
vsebini strategije pa nam je
povedal župan Damijan Per-
ne.

Kako je nastajala strategija?
"Predlog strategije trajnost-
nega razvoja MOK 2008-
2023 smo oblikovali v za-
dnjem letu dni v dialogu
med politiko, upravo in
ključnimi predstavniki insti-
tucij, zavodov, podjetij in
društev naše občine. V okvi-
ru devetih različnih delo-
vnih teles je na 27 delovnih
srečanjih svoje poglede, ide-
je in predloge podalo več kot
140 posameznikov. Prek po-
sebne ankete pa smo o po-
trebah in pogledih na pri-
hodnost povprašali tudi pet-
sto Kranjčanov in Kranj-
čank."

Pri pripravi strategije je so-
delovala tudi skupina gospo-
darstvenikov. Kakšna so nji-
hova pričakovanja? 
"Gospodarski razvoj Kranja
smo obravnavali v delovni
podskupini za podjetništvo
kakor tudi v posvetovalni
gospodarsko-strateški sku-
pini. Sodelovanje z njimi je
bilo zelo koristno, saj so go-
spodarstveniki odprli nove
poglede in osvetlili pričako-
vanja podjetnikov. Bistveno
je zavedanje, da podjetnike
zanima veliko več kot zgolj
poslovna cona. Eden izmed
pomembnih ciljev te strate-
gije je zagotoviti sveže in
atraktivno poslovno okolje
za razvoj in rast podjetij, po
drugi strani pa tudi visoko
kakovostno življenjsko oko-
lje. Podjetnik ali investitor v
Kranju pričakuje tudi po-
nudbo vrhunske IKT infra-
strukture, kakovostna stano-
vanja, dostopne vrtce, kako-
vostne šole, urejen javni
prevoz, rekreacijske možno-
sti, pestro ponudbo za pre-
življanje prostega časa in
podobno. Zato se bodo po-
trebam zaposlenih in podje-
tij morale približati tudi sto-
ritve javnih zavodov." 

Kakšno pa je bilo sodelova-
nje s svetniško skupino?
"Strategija pomeni okvir
razvojnih usmeritev, ki po-
segajo čez posamezen poli-
tični mandat, kar lahko
samo doprinese k skladnej-
šemu in hitrejšemu odloča
nju o spremembah."

Kaj natančno ste imeli v
mislih s sloganom Kranj od-
prto mesto?
"To je eden izmed možnih
motivacijskih sloganov Kra-
nja. O njem se želimo po-
svetovati še z javnostjo in
stroko. Bistveno pa je sporo-
čilo, s katerim želimo pove-
dati, da smo se odločili in se
odprli spremembam. Odpr-
tost razumemo v najširšem
pomenu besede: odprtost za
znanje, nove ideje, sodelova-
nje, različna mnenja, nove
prebivalce, naložbe in strp-
nost do različnih in drugače
mislečih." 

Kaj prinaša vizija razvoja, ki
ste jo opredelili v strategiji?
"Želimo, da bi Kranj rasel in
se razvijal kot trajnostno, na-
predno in odprto središče
Gorenjske. Ustvarili bomo
občino, ki bo usklajeno razvi-
la vse funkcije regijskega sre-
dišča in ob tem omogočila vi-
soko kakovost življenja da-
našnjim in bodočim genera-
cijam ter obenem varovala
okolje. Prednostno bomo
podprli tiste dejavnosti in ob-
močja občine, ki danes ne
dosegajo svojih dejanskih po-
tencialov, kot so kultura, turi-
zem, mestno jedro in pode-
želje. Trajnostni razvoj in
trajnostno gospodarsko rast
postavljamo v ospredje raz-
vojnega razmišljanja, saj želi-
mo, da bodo s potenciali
naše narave, dediščine in
prostorom lahko gospodarili

in živeli tudi naši otroci. Vsi,
tako občina kot Kranjčani in
Kranjčanke moramo prevzeti
večjo skrb za okolje. V tem
okviru bo svoje poslanstvo na
novo opredelila tudi Mestna
občina Kranj, njene politike,
občinska uprava in celoten
sistem občinskih javnih za-
vodov. Njena glavna naloga
je proaktivno in transparent-
no upravljanje občine s ci-
ljem uresničevanja dogovor-
jene strategije."

Kdaj lahko pričakujemo prve
rezultate pri izvajanju strate-
gije?
"Strategija je izdelana za
dolgo časovno obdobje, zato
je konkretneje opredeljena
za prvih pet let. Nekateri
ključni projekti za to obdo-
bje so že v pripravljalni fazi.
Rezultati bodo vidni vsako
leto, prvi konkretni že pri-
hodnje leto."

Ali bodo svoje pripombe na
strategijo lahko podali tudi
občani?
"Delovno gradivo smo po-
slali v presojo svetniški sku-
pini, nato pa bo od konca ju-
lija do sredine septembra
odprta javna razprava. Gra-
divo boste v naslednjih ted-
nih našli na spletnih stra-
neh občine, za mnenja obča-
nov pa smo odprli tudi elek-
tronski naslov."

Kaj pomeni strategija za
Kranj?

"Pričujoča strategija traj-
nostnega razvoja je prvi celo-
stni strateški dokument
MOK. MOK doslej takšnega
dokumenta ni imela. Za po-
samezna področja so bili iz-
delani sektorski programi, ki
pa med seboj niso bili pove-
zani in usklajeni. S spreje-
mom strategije trajnostnega
razvoja le ta postaja najvišji
strateški dokument razvoja
Mestne občine Kranj. Strate-
gija predstavlja osnovna vse-
binska izhodišča za prihod-
nje prostorsko načrtovanje,
izdelavo vsakokratnih načr-
tov razvojnih programov pro-
računa kakor tudi usmeritve
za izdelavo področnih razvoj-
nih dokumentov."

Katere ključne projekte bi
izpostavili, predvsem krat-
koročne, katerih učinke
bomo imeli priložnost kma-
lu videti?
"V strategiji smo izpostavili
šest prednostnih usmeritev,
šest smeri razvoja in šest
strateških projektov. Med
slednjimi gre izpostaviti na-
slednje projekte: okoljska in-
frastruktura, Kranj - poslovna
lokacija, visokošolsko središ-
če Zlato polje, kulturno-
muzejska četrt na širšem ob-
močju gradu Khislstein,
zdravstveno-poslovni center
Kranj in športni center Kranj.
Skupaj je v strategiji začrta-
nih 88 projektov, ki so po pr-
vih ocenah vredni okrog 400
milijonov evrov."

Mesto, v katerem 
se dobro živi
Strategija trajnostnega razvoja mestne občine Kranj prinaša številne razvojne priložnosti, ki jih 
Kranj ne sme zamuditi.

Poleti je sezona gradbenih
del na vrhuncu. Tako tudi
kranjska občina v poletnih
mesecih načrtuje številne ob-
nove cest, na več lokacijah
bodo uredili dodatna parkiriš-
ča, poskrbeli bodo tudi za ne-
katera otroška igrišča in po-
kopališča.
Naložbe na cestah bodo sku-
paj vredne pol milijona evrov.
V načrtu imajo preplastitev
ceste na Rupi, del Žanove in
Reševe ulice in ceste v Rako-
vici. Asfaltirali bodo cesto od
Agromehanike do nogomet-
nega igrišča v Hrastjah, cesto
Lavtarski vrh-Plana v krajevni
skupnost Jošt, cesto v Zgor-
njih Bitnjah in cesto na Trste-
niku pri cerkvi. Obnovili
bodo most na cesti Mlaka-
Bobovek in most v Rakovici, v
Mavčičah in Podreči pa posta-
vili dve avtobusni postajališči.
Obnovili bodo ograjo na šti-
rih mostovih na Suhi ter ob-
novili asfalt in uredili odvod-
njavanje na cesti v Miljah, ce-
sti na Pševem in cesti v Ilovki.
Zgradili bodo nov most na
stari cesti Kokrica-Bela, dva
nova oporna zidova na Trste-
niku ter postavili nova avto-
busna postajališča v Miljah
ter na Velikem hribu. Pred
osnovno šolo Matija Čopa
bodo zgradili obračališče, na
Dražgoški cesti pa obnovili
del pločnika. Ceste v naselju
Hrastje bodo razširili in pre-

plastili, preplastili bodo še ce-
ste od Gorenjesavske ceste do
železniške proge, makadam-
sko cesto Ilovka-Predoslje,
dele cest v Mavčičah, ceste na
Podreči in cesto Suha-Pre-
doslje. V parku La Ciotat so
uredili sprehajalne poti, ob-
novili jih bodo tudi v krajevni
skupnosti Bratov Smuk, pred
pošto na Planini, v Struže-
vem, proti slapu Šum v Bes-
nici in na Koroški cesti. Ob-
novili bodo stopnice od ploš-
čadi zavoda za zdravstveno
zavarovanje do blokov v nase-
lju Zlato polje in stopnišče od
Poti na kolodvor do Jelenove-
ga klanca. Uredili bodo za-
ščitno ograjo ob kanjonu
reke Kokre, v naselju Britof,
del pohodne poti na Jošt pri
naselju Pševo. V naselju Te-
netiše bodo zgradili dvesto
metrov pločnika, za pločnik
Goriče-Golnik pa pripravili
projektno dokumentacijo. 
Dodatno bodo uredili okrog
60 parkirišč, za kar bodo iz
proračuna namenili 155 ti-
soč evrov, obnova stavb kra-
jevnih skupnosti v Čirčah,
Struževu, Podblici, Besnici,
Predosljah, Britofu, Mavči-
čah ter na Kokrici in Prim-
skovem pa bo vredna 400 ti-
soč evrov. Urejali bodo tudi
pokopališča in otroška igriš-
ča, za kar bodo namenili še
dodatnih skoraj tristo tisoč
evrov. 

Številna dela na cestah

Kranj

Gradijo se stanovanja, ceste, vodovod ... 
V Struževem občina ta čas gradi stanovanjski blok z 22
stanovanji, tako enosobna kot trisobna, eno je invalidsko, ki
bo dokončan v letošnjem novembru. Vrednost investicije je
1,6 milijona evrov. Trenutno polagajo estrihe in omete,
izdelujejo fasado in napeljujejo zunanje instalacije. V grad-
nji je kanalizacija v Struževem s sočasno obnovo vodovod-
nega omrežja. Investicijska vrednost je 1,39 milijona evrov.
Po pogodbi je zaključek del predviden v decembru. V
pripravi za izvedbo del je še gradnja vodovoda od Planine
jug do Planine vzhod ob vzhodni obvoznici, ki mora biti
dokončana do septembra oziroma pred odprtjem tr-
govskega centra Tuš. Izbran je bil izvajalec del za nadalje-
vanje obnove Tavčarjeve in Tomšičeve ulice v starem mest-
nem jedru. Dela se bodo začela avgusta letos. 14. julija pa
se bo začela gradnja pločnika med OŠ Helene Puhar in
novo ekonomska gimnazijo. Prav tako je že izbran izvajalec
za gradnjo pločnika v Tenetišah. Z deli bo začel konec julija.

Kranj

Pet možnih rešitev za Jelen
Na arhitekturno-urbanistični natečaj za izgradnjo novega
poslovno-stanovanjskega kompleksa na območju nekdanje-
ga hotela Jelen, ki ga je v sodelovanju z občino Kranj in za-
vodom za varstvo kulturne dediščine pripravilo podjetje
Elektroservisi iz Trzina, so prejeli pet rešitev. Zmagovalca
natečaja bodo predvidoma izbrali do prihodnjega tedna.
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Aktualno

Suzana P. Kovačič

Kranj - Kranjsko občinsko
vodstvo načrtuje gradnjo več
telovadnic pri podružničnih
šolah. Najprej bosta na vrsti
šoli v Goričah in v Besnici,
ki naj bi dobili telovadnici za
potrebe šolarjev, v popoldan-
skem času pa tudi za rekrea-
cijo krajanov oziroma za kul-
turne in družabne prireditve.
Načrt dokončanja gradnje za
Goriče je konec leta 2009, za
Besnico pa 2010. Na občini
so naklonjeni javno - zaseb-
nemu partnerstvu (op.: tak je
primer ledne dvorane na Zla-
tem polju, ko je občina pri-
spevala komunalno opre-
mljeno zemljišče, zasebnik
pa je zgradil objekt, s katerim
tudi upravlja in ga trži).
Krajevna skupnost Goriče si
že dlje časa prizadeva za
ustrezno telovadnico. V kakš-
nih pogojih poteka pouk tele-
sne vzgoje, pa je povedala
vodja Podružnične šole Gori-
če Jana Dubravica: "Šola za
pouk telesne vzgoje najema
prostor od kmetijske zadru-

ge. Nekoč je bila to telovadni-
ca, danes pa ta prostor ne
ustreza več standardom; pod
je slab, v telovadnici ni toalet-
nih prostorov, skozi okna
piha in pozimi gre ogromno
kurjave, ki gre na račun šole,
v nič. Prostor je zunaj šolske-
ga poslopja in kadar je slabo
vreme, moramo z učenci v
mraz in po uri telovadbe vsi
pregreti nazaj v šolo. Pogoji
za telovadbo so zares slabi,
tudi zunanji sodelavci ne želi-
jo izvajati popoldanskih de-
javnosti v takem prostoru."
Dubravica je še izpostavila:
"Želimo, da se v prvi vrsti za-
dovolji potrebam šole, da
imamo šole v občini enake
pogoje, saj bomo le na ta na-
čin obdržali otroke v doma-
čem kraju, ne pa da jih bodo
starši zaradi boljše kvalitete
vpisovali drugam. Seveda je
tudi prav, da se omogoči po-
poldanske dejavnosti za kra-
jane, vsaj možnosti rekreaci-
je." Novogradnja je mišljena
kot prizidek k šoli, investicij-
ski stroški zasebnega investi-
torja, ki bi ga izbrali na jav-

nem razpisu, so ocenjeni na
799.847,40 evrov. 
V Podružnični šoli Besnica
imajo manjšo telovadnico v
šoli, a je tudi ta dotrajana.
Kaj pričakujejo v Besnici, je
povedal predsednik Krajev-
ne skupnosti Besnica Zma-
go Zadnik: "Telovadnica je
nujno potrebna in je mišlje-
na kot večnamenski objekt,

kot prizidek k šoli." Zadnik
podpira možnosti javno-za-
sebnega partnerstva ali kan-
didiranja na razpisu za de-
nar iz evropskih skladov. In-
vesticijski stroški zasebnega
investitorja v primeru javno-
zasebnega partnerstva, ki bi
ga izbrali na javnem razpisu,
so ocenjeni na 864.360 ev-
rov. 

Čakajo na telovadnico 
Bosta podružnični šoli v Besnici in v Goričah dobili telovadnico z javno-zasebnim partnerstvom?

Podružnična šola Besnica naj bi leta 2010 dobila telovadnico
oziroma kar večnamenski objekt. / Foto: Matic Zorman

Kranj 

Koncertna dvorana v občinski stavbi
Zadnja rešitev za koncertno dvorano v Kranju, ki jo kulturni-
ki pričakujejo že več desetletij, se kaže kar v kranjski občin-
ski stavbi. Direktor občinske uprave Aleš Sladojević je pove-
dal: "V tem trenutku je ta rešitev še najbližje. Primeren pros-
tor za to dejavnost imamo v avli občinske stavbe, še večji
prostor za koncerte bi pridobili s prenovo in posodobitvijo
treh večjih sejnih sob v prvem nadstropju. Sejne sobe oziro-
ma konferenčne dvorane bi še naprej služile svojemu name-
nu, ob koncertih pa bi se jih razprlo in povezalo med seboj.
Februarja 2009 želimo s tem projektom kandidirati na raz-
pisu ministrstva za kulturo za pridobitev denarja iz evrop-
skih skladov." Spomnimo, da se je v zadnjih letih za kon-
certno dvorano omenjalo več rešitev, med drugim dvorana
Kina Center, Prešernovo gledališče, Planet Tuš (še v grad-
nji), domovi krajevnih skupnosti ... Bo zadnja predlagana re-
šitev zadovoljila kranjske kulturnike? S. K.

Marjan Bajt

Na tej priljubljeni točki kranjskih pohodnikov je
že pred sto leti učil ljudi o pomenu državnosti in
samostojnosti takratni narodni buditelj in posla-
nec v dunajskem parlamentu dr. Janez Evange-
list Krek. Njega in "očeta naroda" dr. Janeza Ble-
iweisa se je v slavnostnem govoru na letošnjem
praznovanju na Sv. Joštu spomnil gost, poslanec
in predsednik Komisije za evropska vprašanja v
Slovenskem parlamentu Anton Kokalj.
Prireditev, ki jo je tudi letos na predvečer prazni-
ka organiziral Mestni odbor N.Si Kranj, se je za-
čela s sv. mašo, ki jo je daroval šmartinski žup-
nik Bojan Likar. V svojem nagovoru je poudaril
pomen državljanske zavesti, ki je poleg spreje-
manja bližnjega ena temeljnih vrednot. Po maši
smo se zbrali pred cerkvijo na kulturni prireditvi,
ki jo je povezoval Matevž Kleč. Skupaj z glasbe-
no skupino Dlan smo zapeli slovensko himno,
nato pa so nas z recitacijami razveselili bodoči
kandidati za državno zborske poslance Vlasta
Sagadin, Valerij Grašič in Irena Ahčin. 

Črni oblaki, ki so se zbirali nad Škofjeloškim hri-
bovjem, so grozili, da nas bodo pregnali, še pre-
den bodo gasilci zakurili tradicionalen kres.
Naša dobra volja in državljanska zavest sta bili
močnejši. Kres je zagorel ob vseh previdnostih
ukrepih gasilske ekipe, udeleženci prireditve pa
smo se posladkali s krofi. Zvečer nam je svojo
gostoljubnost izkazala tudi oskrbnica Doma
na Joštu Mateja.

Praznovali 17. rojstni dan
Sv. Jošt v znamenju dneva državnosti

Trije bodoči kandidati in poslanec. Z leve: Valerij Grašič, Irena Ahčin, Vlasta 
Sagadin in Anton Kokalj

V soju kresa 

Suzana P. Kovačič

Kranj - Letošnji, že šesti Festi-
val Carniola, se bliža zaključ-
nemu dejanju. Vrhunec bo v
sredo, 16. julija, na gradu
Khislstein z Večerom opernih
biserov. Nastopilo bo več kot
šestdeset pevk in pevcev, čla-
nov opernega zbora, pet soli-
stov (Urška Žižek, Marko Ko-
bal, Jure Kušar, Elena Dobra-
vec in gost presenečenja) ter
celoten orkester SNG Opera
in balet Ljubljana. Ekskluziv-
ni program je za festival obli-
koval umetniški vodja Jurij
Reja, dirigent bo Igor Švara.
Na programu bo šestnajst arij
iz zakladnice evropske operne
zgodovine (Verdi, Puccini,
Strauss, Bizet, Leoncavallo ...).
Dogodek bo na gradu Khisl-
stein, začel se bo ob 21. uri.
Večer opernih biserov kot
osrednji dogodek festivala bi
se že moral dogoditi 14. junija
(op.: festival je uradno trajal
od 7. junija do 4. julija), a so
ga zaradi slabega vremena
prestavili. "V festivalskih
dneh se je zvrstilo vrsto zani-
mivih in odmevnih dogod-
kov: koncert skupine Terra-
folk, gledališka igra Douhtar
pod mus, v kateri je Iztok
Mlakar opravičil veliko zani-

manje za ogled igre. Izredno
zanimive so bile tuje skupine,
ki so ob četrtkih nastopile na
Pungertu, pa tudi ulično gle-
dališče doživlja premik na bo-
lje; vse več je namreč gledal-
cev, ki si upajo pri uličnem
nastopu tudi sodelovati," je
povzela srčni utrip letošnje
Carniole Barbara Štangl, di-
rektorica Art centra Kranj, ki
organizira festival.
"Festival ohranja kakovost, za
letos lahko povem, da je bil
program tudi zelo pregleden,"
je povedala Petra Puhar Kej-
žar, ki je bila zadolžena za
promocijo festivala. "Z obis-

kom sem zadovoljna, zanima-
nje obiskovalcev je bilo še več-
je kot lani. Kakšen dogodek je
privabil tudi po osemsto gle-
dalcev," je povedala Štanglo-
va. Projekt je stal 150 tisoč ev-
rov, pokrili so ga s sponzor-
skim denarjem in z občin-
skim denarjem iz javnega raz-
pisa. 
Se torej že lahko veselimo
Carniole 2009? "Nadaljnji
obstoj festivala je odvisen od
strategije in kulturnega raz-
voja mesta," je povedala Bar-
bara Štangl, ki si take prire-
ditve, in mnogi drugi z njo,
seveda želi. 

Carniola in Večer
opernih biserov
Festival Carniola, ki že nekaj let s kakovostnim kulturnim programom 
daje nepozaben pečat dogajanju v Kranju, bodo sklenili z opernimi arijami
vrhunskih izvajalcev. 

Magično gledališče Serpentes I Foto: Matic Zorman

Sejne dvorane v občinski stavbi bodo posodobili in jih 
namenili tudi za koncertne dogodke. / Foto: Arhiv Tina Dokl 
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Suzana P. Kovačič

Kranj - V preddverju nekda-
njega kina Center v Kranju
naj bi prihodnji teden odprli
igralni salon, ki bo večji od
sedanjega Casinoja Nebotič-
nik. "Odprtje novega Casi-
noja Cezar načrtujemo za
18. julij, če bomo za to prido-
bili še zadnje dovoljenje
Urada za nadzor prirejanja
posebnih iger na srečo. Pred
tem bomo lokacijo na avto-
busni postaji, gre za sedanji
Casino Nebotičnik, zaprli in
sicer dan pred odprtjem no-
vega casinoja ter ga predali
nazaj najemodajalcu, to je
podjetju Mercator," je pove-
dal Enver Vratarič iz podjetja
Lev-plus, ki je koncesionar
za prirejanje posebnih iger
na srečo v Casinoju Nebotič-
nik. 
Novi Casino Cezar bo na dan
odprtja začel poslovati s 70
igralnimi mesti, kar pomeni
62 igralnih avtomatov in eno
elektronsko ruleto. "Do za-
četka septembra bomo delno
preselili še igralne naprave
iz Casinoja Nebotičnik, del-
no pa kupili nove, tako da bo
končno število igralnih mest
v Casinoju Cezar 120; od
tega bodo 104 igralni avto-
mati in dve elektronski rule-
ti," je povedal Vratarič.

Trenutno v objektu potekajo
še zadnja dela. Vratarič je
povedal, da so se o posegu v
stavbo Kina Center, ki je spo-
meniško zaščitena, uskladili
z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine. "Na Zavodu za
varstvo kulture dediščine so

imeli določene zahteve, kar
je povečalo zahtevnost pro-
jekta in zvišalo načrtovane
stroške naložbe, vendar pa je
tudi iz njihove strani poteka-
lo sodelovanje zelo konkret-
no in mi smo prepričani, da
je kompromis dober in da

prinaša neko novo kvaliteto
mestu Kranj," je povedal Vra-
tarič. Vrednost naložbe v Ca-
sino Cezar je po trenutnih
ocenah nekaj čez milijon ev-
rov, del denarja gre za grad-
bena dela, del pa za vlaganja
v igralniško opremo. 

Odprli bodo Casino Cezar
V preddverju nekdanjega kina Center v Kranju bodo predvidoma prihodnji teden odprli igralni salon. 

POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški teèaj na 
spletnih straneh www.gbkr.si ali v 
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.

Kranj

Zastoji zaradi zapore na mostu

Predvidoma do konca avgusta bo promet čez most nad
Savskim otokom urejal semafor, saj zaradi del promet pote-
ka zgolj po enem voznem pasu. Zato predvsem ob promet-
nih konicah prihaja do zastojev. V okviru obnove mostu
bodo delavci zamenjali opremo mostu, namestili novo izo-
lacijo in na novo asfaltirali vozišče, so sporočili iz službe za
odnose z javnostmi republiške direkcije za ceste. "Po
končanju del na enem voznem pasu bodo z deli nadaljevali
tudi na drugem voznem pasu, prav tako pod polovično za-
poro ceste," so še dodali pri direkciji za ceste. M. R. 

Globus je ograjen
Kranj - V ponedeljek je začela veljati zapora ceste med Glo-
busom in Delavskim domom zaradi predvidenega začetka
obnove stavbe Globusa. Avtobusi mestnega potniškega pro-
meta imajo do preklica začetno in končno postajališče ob
Koroški cesti med Globusom in hotelom Creina. Okolico
Globusa so zavarovali z varnostnimi trakovi, ki smo jih po-
grešali že prej, saj so nekatere plošče na fasadi že močno
dotrajane in predstavljajo nevarnost za mimoidoče. S. K.
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Vrednost naložbe v Casino Cezar je po trenutnih ocenah nekaj čez milijon evrov. / Foto: Matic Zorman
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Mnenja občinskih svetnikov

Triglav spet v 2. ligi je
novica, ki je mnoge
razveselila

V drugi polovici junija sem
si privoščil nekaj morja pri
sosedih, ki so evforično
spremljali tekme svojih no-
gometašev na evropskem
prvenstvu. Ko sem prišel do-
mov, sva nekaj besed o no-
gometu rekla z Elvisom Du-
rakovićem, ki se je pred
kratkim zares vključil v

kranjsko politiko. Ker na do-
pustu nisem spremljal časo-
pisov, me je razveseli z novi-
co, da je Triglav znova v 2.
ligi. Vseeno pa sem se vpra-
šal, kaj se dogaja, da Triglav
že vrsto let ne najde prave
poti do vrha slovenskega no-
gometa? Je krivec stroka, po-
manjkanje javne podpore ali
denarja?
Elvis mi je kot bivši nogo-
metaš (igral je tudi v ND
Triglav) razložil, da je klub
dobro organiziran, ima pri-

merno infrastrukturo (ki bo
v prihodnosti še boljša) in
podmladek (kar je zelo po-
membno), ki lahko zagotovi
boljšo nogometno prihod-
nost. V slovenskem nogo-
metnem prostoru namreč
težko najdemo klub, ki bi bil
bolj uspešen pri delu z mla-
dimi nogometaši, kar potr-
juje dejstvo, da prihaja naj-
več mladih reprezentantov
prav iz Kranja.
ND Triglav 2000 ima pod
nogometno "streho" približ-
no 300 otrok, za kar si za-
služi predvsem čestitke, saj
otrokom nudi priložnost, da
si skozi šport pridobijo pre-
potrebne lastnosti (delovne
navade, red, spoštovanje,
vztrajnost ...), ki jih bodo v
življenju vodile na pravo
pot.
V nadaljnji debati sva se stri-
njala, da je vzgoja naših
otrok in mladostnikov ena
od prioritet družbe. Med
vzgojo zagotovo sodi tudi
športna vzgoja, ki jo uspeš-
no izvaja tako ND Triglav
2000 kot tudi številni drugi
kranjski športni klubi in
društva. Mladi športniki z
leti postanejo člani. Tam pa
so razmere nekoliko drugač-
ne, saj morajo večino sred-
stev za "delovanje" pridobiti
na "trgu". To pa ni lahko.
Ob tej priložnosti apeliramo
na vse k čim širši podpori
športu, predvsem pa apeli-
ram na gospodarske subjek-
te, naj poskušajo poiskati
možnost za svojo promocijo
v športu in s sponzorskimi
vložki olajšajo delo klubom

ter posredno omogočijo
boljši športni jutri našim
otrokom. 
Zares športni pozdrav!

Jakob Klofutar, 
svetniška skupina Zares 

Smejem se, 
ker mi je lepo!

Življenje je lepo. Vedno lep-
še. Čeprav bi moralo že vse
propasti, kot so napovedova-
li levi preroki, ko so sestopa-
li z oblasti. Vendar vse se
vrti naprej. Tudi v Kranju.
Krasno je pogledati Kranj z

Labor, kjer ti pogled obstane
na obnovljeni rožnovenski
cerkvi in obnovljeni cerkvi
sv. Roka na Pungartu s pre-
krasno novo fresko. Kranj
živi. Da o farni cerkvi ne go-
vorim. Vedno bolj povezan
tudi s prebivalci tujih narod-
nosti in različnih veroizpo-
vedi. Zato ima seveda zaslu-

ge tudi kranjski dekan Sta-
nislav Zidar.
Da ne boste mislili, da bere-
te kakšna cerkvena oznani-
la. Ne. Pišem samo o tistem
delu prebivalcev, ki jih po
prepričanju zagrizenih levih
ne bi smelo biti več. Vendar
obstajamo tudi verni, ki pri-
spevamo k lepšemu videzu
našega mesta. Pa ne samo
mesta, ampak tudi podeže-
lja. Koliko prostovoljnih ur
smo naredili za obnovo že
skoraj propadlih sakralnih
objektov, ki jih je komuni-
stični režim prepustil zobu
časa.
Zakaj pišem o tem? Zaradi
tega, ker se pojavljajo sedaj
stari-novi preroki, ki napo-
vedujejo med in sladkor, če
bodo prišli znova na oblast.
45 let ste imeli oblast v svo-
jih rokah, in ko ste polizali
med in sladkor, so ostale ru-
ševine in zadolžena država,
ki je kmalu razpadla.
Sedaj pa še nekaj o Svetu
MOK. Videti je, da je edina
zveličavna izobrazba, ki naj
bi jo imeli svetniki - pravo.
Vse, kar ni povezano s pra-
vom, je po mnenju mojih
kolegov svetnikov na levi
enako nič. Prepričan sem,
če bi bilo v svetu 33 pravni-
kov, bi seje trajale več ted-
nov, na koncu pa bi sprejeli
33 odlokov ali sklepov o isti
temi.
Naj bo dovolj za danes. Lepo
se imejte na dopustu oziro-
ma v tem lepem toplem po-
letju.

Matevž Kleč, 
svetniška skupina NSi

Mladi v nogometnem kampu

Mladi gorenjski nogometaši so ob začetku 
počitnic pet dni preživeli v kampu za nadarjene
Futura, ki ga je na Bohinjski Beli organiziral
ND Triglav 2000. 

Kristijan Arh Česen: "Na kamp sem prišel, ker
rad igram nogomet, tukaj pa smo se zbrali sami
nogometaši. Imeli smo treninge, hodili pa smo
tudi na izlete."

Domen Bertoncelj: "Tukaj na kampu mi je bilo
najbolj všeč, ko smo igrali tekme, pa tudi, ko
smo šli plavat na Bled. Manj pa mi je bilo všeč,
ko je bilo treba pospravljati sobe."

Dejan Stojkov: "Všeč mi je bilo, ker smo 
stanovali v vojašnici. Na Bled smo šli na poletno
sankanje in kopanje, kar je bilo zelo zanimivo.
Nisem pa rad pospravljal."

Jan Primožič: "Meni je bilo najbolj všeč takrat,
ko smo streljali s puško. Užival sem tudi, ko
smo šli na poletno sankanje na Bled. Igrali smo
tudi tekme in bilo je super." V. S.

Mateja Rant

Bitnje - Prostovoljno gasil-
sko društvo Bitnje so leta
1928 ustanovili na pobudo
učitelja Mirka Rojine. Ob vi-
sokem jubileju so se člani
konec junija zbrali na slav-
nostni akademiji, minuli ko-
nec tedna pa so pripravili ve-
liko demonstrativno vajo ter
gasilsko parado in proslavo,
ki ji je sledila gasilska veseli-
ca z Natalijo Verboten.
K ustanovitvi gasilskega
društva pred osemdesetimi
leti je vaščane navedla po-
treba po zavarovanju njiho-
vega premoženja, saj so bili
v tistem času požari na pre-
težno lesenih in s slamo kri-
tih poslopjih zelo pogosti.
Na ustanovnem občnem
zboru se je zbralo 45 članov,
članstvo pa od takrat ves čas
narašča, tako da društvo da-
nes šteje že več kot tristo
članov. Za vaje in gašenje
požarov so si sprva izposo-
jali motorno črpalko pri so-
sednjih društvih Žabnica in
Stražišče, že leto po ustano-
vitvi društva pa so kupili
lastno motorno črpalko sku-
paj z gasilskim vprežnim
vozom. Leta 1934 so končali
gradnjo gasilskega doma, ki
še danes stoji na istem me-

stu. Po drugi svetovni vojni
so zgradili tudi stolp za su-
šenje cevi, pred štirimi leti
pa še prizidek h gasilskemu
domu, saj je garaža za avto-
cisterno postala premajhna. 
Zadnjih petnajst let društvo
vodi Miran Pogačnik. "V
tem času smo posodobili
kar nekaj opreme. Nova pri-
dobitev je motorna črpalka
Rossenbauer, od GRS
Kranj pa smo dobili rablje-
no avtocisterno. Zaradi šte-

vilnega članstva in dotraja-
nosti starega orodnega vozi-
la smo pred dvema letoma
kupili moštveno vozilo
GVM1 za prevoz oseb.
Zgradili smo tudi dva po-
žarna bazena in nov prizi-
dek za garažo," je nekaj po-
membnejših pridobitev na-
štel Pogačnik. Tudi v pri-
hodnje bodo pozornost
usmerjali predvsem v izob-
raževanje in praktično
usposabljanje otrok in odra-

slih na področju gasilstva, v
načrtu imajo še nakup no-
vega orodnega vozila. Ra-
zen tega nameravajo preu-
rediti dvorano v gasilskem
domu ter prostor za orodje
in opremo, nad novo garažo
pa urediti predavalnico in
prostor za družabna sreča-
nja. "Tako nam z dobro vo-
ljo in zagnanostjo ter s fi-
nančnimi zmožnostmi ne
bo zmanjkalo dela in novih
idej," je končal Pogačnik.

Dela in idej jim ne zmanjka
PGD Bitnje, ki z več kot tristo člani sodi med večja gasilska društva v kranjski občini, je praznovalo
80-letnico.

Ob 80-letnici so v PGD Bitnje pripravili gasilsko parado. I Foto: Tina Dokl 
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Igor Kavčič

Na vaši prvi večji samostojni
slikarski razstavi v Galeriji
Elektra predstavljate dela iz
dveh ciklov, ki ste jih poime-
novali Izbranci in Nad-zor.
Kakšni ustvarjalni izzivi so
vas tokrat vodili pri slikanju?
"Na slikah iz cikla Izbranci
predstavljam skupino telo-
vadcev ali atletov, mladih
postavnih fantov, ki so oseb-
no sicer še neizoblikovani,
so pa zato telesno idealno
selekcionirani, v tem smislu
celo superiorni. Kot taki so
idealni za velikega politične-
ga voditelja, ki z njimi lahko
brez težav manipulira. Telo-
vadci nimajo razvite osebne
identitete, so ljudje brez
značaja, vsi svetlolasi, enako
oblečeni, uniformirani ..."

Ne dvomim, da bi pred se-
demdesetimi leti na avdiciji
pri Leni Riefenstahl vsi bili
sprejeti za katerega njenih
takratnih filmov ...
"Točno to. Hkrati pa roza
barva v ozadju predstavlja
nekoliko sanjsko, utopično,
neprizemljeno vzdušje. Kot
bi nekdo gledal skozi roza
očala zato, ker ne želi ali ne
zmore videti resničnosti.
Slike so zato mogoče videti
nekoliko "sladke", a vendar-

le nekoliko ironizirajo aktu-
alno stanje v družbi. Ljudje
trenutno namreč gledamo
nekoliko roza, mediji nam
ponujajo filtrirano resnico,
ni pa nam dano, da bi se
spraševali, kaj tiči zadaj, za
vsem tem." 

S človekom se ukvarjate tudi
v drugem ciklu Nad-zor ... 
"Nadzor asociira na nadzor
nad nečim ali pa gre za nad-
zor, kot nad pogled na ne-

kaj, kar je spodaj, torej po-
gled od zgoraj. Odkar obsta-
ja človeška civilizacija, velja,
da je to vzvišen, božji pogled
nekoga, ki je nad nami, ki
nas nadzira. Ljudem se
vstavljajo čipi, vsepovsod
smo spremljani preko sateli-
tov, povsod so take in dru-
gačne kamere ..." 

Veliki brat je vedno večji ...
V slikah na neki način izra-
žate svoje trenutno počutje,
svoj pogled na svet ali pred-
vsem želite opozoriti?
"Lahko bi rekla, da je tak moj
pogled na svet. Moje prejšnje
slike so mogoče formalno so-
dile v ta čas, po vsebini pa bi
lahko nastale kadarkoli. Z
novimi deli pa sem želela po-
vedati nekaj več o tem, kako
razmišljam o današnjem sve-
tu, kako ga doživljam. Ja, s
tem bi tudi rada potrkala lju-
dem na njihovo vest."

Kljub temu pa se mi zdi, da
pri tem likovnega pogleda
ne postavljate v ozadje?
"Trenutno zagotovo večji
poudarek dajem vsebini,
osredotočam se na figure,
seveda pa je pomembno, da
jih na pravi način vtkem v
ozadje, s katerim skupaj tvo-
rijo neko celoto. V mojih sli-
kah sem vedno iskala svetlo

jedro, nekaj, kar žari. Ho-
čem, da površina slike delu-
je kot tkivo, kot koža, ki
diha, da živi. Slika mora
imeti neki naboj. Želim do-
seči, da slika ni le dvodi-
menzionalna ploskev, am-
pak ima še tretjo kompo-
nento, občuteno in ne zgolj
prikazano globino." 

Pravite, da se posvečate fi-
guri, ki jo v omenjenih dveh
ciklih uvajate kot novost ... 

"Ob slikanju sem vedno raz-
mišljala o zgodbi, zato sem
v preteklosti na sliki gradila
predvsem atmosfero, vzduš-
je, neko stanje, bolečino,
hrepenenje ... kot življenjski
proces na sploh. Potem sem
dobila občutek, da sem ob-
stala na mestu, kar se te jas-
nosti tiče. S figurami gre
moja zgodba naprej."

Želite biti "prijaznejši" do
gledalcev? 
"Tudi na neki način. Lahko
bi rekla, da sem iz nekega
introvertiranega prešla v
ekstrovertirano obdobje. Ni
mi več vseeno, kako ljudje
doživljajo mojo umetnost,
kaj sploh preberejo iz slike.
Zakaj ne bi "prebrali" neke
konkretne zgodbe."

Kako se kot slikarka počuti-
te, ko gledate "od zgoraj",
nekoliko božje?
"Ah ne. Mogoče sem se celo
nekoliko mučila, saj sem se
poglabljala v te male člove-
ške figurice, iskala sem nji-
hove navidezne povezave.
Poskušala sem se vživeti v to
majhnost. Pogled od zgoraj
se mi zdi prav pregrešen. Da
te nekdo gleda od zgoraj, od
koder bi človek moral biti na
neki način zaščiten. Papeža
se na primer že ni smelo

gledali od zgoraj. Človek je
od zgoraj povsem izmali-
čen, samo temenski del gla-
ve in ramenski del. Na neki
način je razčlovečen. 
Ja zgoraj je vse: neomejena
svoboda, zvezde, oblaki, sve-
tloba prihaja od zgoraj. Sve-
tloba ima sinonim v božan-
skem." 

Veliki format ...
"Večji format mi pomeni,
da lahko daš večjo moč plo-

skvi, večjo moč barvnosti.
Barva se tako razleze, razpi-
ra navzven. Rada imam, da
ploskev ni zamejena, da sli-
ka leze izven robov. Veliko
platno deluje monumental-
no, vzbuja neko strahospo-
štovanje. Drži pa, da je in-
timnost večja, ko gre za
manjše formate."

V osnovi ste sicer industrij-
ska oblikovalka, šele kasneje
ste se na ljubljanski Akade-
miji za likovno umetnost
usmerili na slikarstvo ... 
"Na Srednji šoli za oblikova-
nje in fotografijo sem se
usmerila v industrijsko obli-
kovanje, čeprav mi je bilo
slikarstvo od vizualnih
umetnosti vedno najbolj bli-
zu. Starši so me vendarle
prepričali, naj se raje lotim
industrijskega oblikovanja,
predvsem zaradi kasnejše
službe. Ko sem videla, da se
"na industrijskem" daje
prednost samo imidžu, da
se ne govori dosti o kvaliteti
izdelka, ampak predvsem o
tem, kako ga predstaviš,
kakšen nastop imaš, kakšno
mapo boš predstavil ..."

Pomembno je, kakšna je
škatla, ne kaj je v njej ... 
"Tako. Bistveno je, da neki
izdelek pade potrošniku v
oči, da ga kupi. Skratka,
ljudje morajo dobiti željo po
nečem, česar niti ne rabijo.
Je pa res, da tudi nobenega
uporabnega predmeta ne
idealiziram toliko kot sliko.
Slika je na meji filozofske-
ga, se s slednjim spaja in v
njem dobi neko vsebino."

Ste v tako imenovanih zgod-
njih umetniških letih, ko je
potrebno delati na prepo-
znavnosti, bržkone ustvarja-
te na različnih področjih,
povezanih z likovnostjo?
"Že med študijem sem otro-
ke, srednješolce, študente
učila na likovnih tečajih v
Kranju, mogoče bom kaj na-
šla tudi v Kranju. Občasno se
ukvarjam z grafičnim obliko-
vanjem, ilustracijami, restav-
ratorstvom, aranžiranjem ..." 

Najbrž je potrebno zagrabiti
za prenekatero priložnost ...
"Zanima me vse, kar je po-
vezano z estetiko. Pripravila
sem svojo spletno stran, fo-
tografiram ..., kar nekaj mo-
jih slik pa je že tudi dobilo
kupca."

Veliko slikate?
"Kakor kdaj. Ko v nekem
trenutku nova vsebina pri-
tisne v moji notranjosti, jo
moram preprosto dati iz
sebe, na platno, sicer se iz-
gubi. In ko potem začnem
slikati, se pojavijo nove in
nove možnosti. Tako nasta-
jajo nove in nove slike."

Svetloba je od zgoraj 
V galeriji Elektra v avli Elektra Gorenjska preko poletja na ogled razstava del akademske slikarke 
mlajše generacije, Maruše Šuštar iz Kranja. S slikami sporoča, kako doživlja današnji svet, voden in
nadzorovan, svet, ki nastaja nekje izven nas, pa vendarle v njem vsi sodelujemo.

Nad-zor, 2008

Maruša Šuštar, razmišljujoča ob likovnem snovanju nove zgodbe 

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.siw

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

Predoslje

Zamenjava vstopnic za predstavo 
Iz KUD Predoslje sporočajo, da zato, ker je nedeljska pred-
stava Lumpacivagabund ali Zanikrna deteljica (6. julija) odpa-
dla zaradi dežja, da je že kupljene vstopnice mogoče vrniti
oziroma jih zamenjati za kak drug termin. Za vse informaci-
je pokličite na gsm številko 041/955-000, kjer si lahko uredi-
te novo rezervacijo vstopnic oziroma potrdite zamenjavo za
drug termin. Predstavo, ki poteka na prostem na župnij-
skem posestvu v Predosljah, je priredil in režiral Jože Iztok
Basaj, je zelo kostumsko in scenografsko bogata, v njej pa
igra kar devetnajst igralcev, mnogi tudi po dve ali tri vloge.
V zgodbi se avtor poigrava z večno temo ljubezni in denar-
ja, v predstavi nastopajo tri karikature ljudi, čevljar, mizar in
krojač, ki so zadeli glavni dobitek na lotu, vsak od njih pa si
seveda izbere svojo življenjsko pot. Že ta vikend bodo na
sporedu nove ponovitve in sicer že danes v petek, 11. julija,
prav tako pa naslednja dva dni, 12. in 13. julija ter prihodnji
konec tedna 18., 19. in 20. julija. Vsakič ob 20.30. I. K.

BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj
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Miran Pogačnik: "Kanalizacija je velik problem 
v kraju. Poleg onesnaževanja okolja prihaja do
težav tudi zaradi poplav, kar smo občutili ob 
jesenskem deževju, ko je zalivalo kleti in 
podiralo drevesa. O gradnji kanalizacije se sicer
govori že najmanj petnajst let. Zdaj naj bi jo
vendarle začeli urejati."
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Franc Jugovic: "O gradnji kanalizacije se govori
že dolgo, naredili so že kup načrtov, a doslej
niso naredili še nič. Ne verjamem, da se bo kaj
premaknilo še najmanj deset let. Mi sicer ne
občutimo posledic, saj imamo urejeno prekatno
greznico. Tisti, ki živijo ob potoku, pa morajo
včasih prenašati smrad iz potoka."
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Franci Vilfan: "Vsekakor je kanalizacijo treba
urediti, saj se vse skupaj že predolgo vleče.
Greznice so ekološko sporne, razen tega se ob
spremembi vremena, zlasti če zapiha jugoza-
hodni veter, iz potoka Žabnica širi neprijeten
vonj. Verjamem, da bodo zdaj, ko imamo svojega
poslanca Homana, cevi vendarle položili." M. R.

Mateja Rant

Bitnje - Gradnja kanalizacije
že vrsto let ostaja prednost-
na naloga v krajevni skup-
nosti Bitnje. Po načrtih naj
bi jo zdaj vendarle začeli
graditi v prihodnjem letu in
končali do leta 2012. "Ven-
dar navedeni roki veljajo le v
primeru, da še zadnji lastni-
ki zemljišč, ki jim ni do re-
šitve odvajanja odpadnih
voda, podpišejo služnostne
pogodbe," je ob tem pouda-
ril predsednik sveta krajev-
ne skupnosti Bitnje Boris
Oblak in dodal, da dva last-
nika še vedno povsem od-
klanjata podpis pogodbe,
osem pogodb pa še ni notar-
sko overjenih.
Zaradi neurejene kanaliza-
cije se je ta čas po Oblakovih
besedah vsak znašel po svo-
je. "Vsi bi morali imeti ure-
jene nepropustne greznice,
a so nekateri uredili svoje
interne kanalizacije, pri če-
mer so izpust iz greznic spe-
ljali kar v potok Žabnica."
Zato potok večkrat poplav-
lja, pogosto se iz njega širi
neprijeten vonj, v njem pa
so se zaredile celo podgane.
Zato so z amandmajem do-

segli, da so gradnjo kanali-
zacije v občinskih načrtih
premaknili za pet let in se
bo, če bodo seveda dobili so-
glasja vseh lastnikov zem-
ljišč, začela prej, kot je bilo
prvotno načrtovano. Po ope-
rativnem planu izgradnje
kanalizacije v kranjski obči-
ni so namreč gradnjo kana-
lizacije v Bitnjah predvideli
šele v letih 2010 oziroma
2012, končali naj bi jo do
leta 2015 oziroma 2017.
"Ker je bilo to za nas krajane

nesprejemljivo, je nestran-
karska Lista za krajevno
skupnost Sorško polje preko
občinskega svetnika Jožeta
Lombarja vložila amandma
s predlogom, da se gradnja
kanalizacije v Bitnjah in
Žabnici prestavi v obdobje
do leta 2010 oziroma 2012,
kar je mestni svet tudi spre-
jel." Gradnja kanalizacije v
naseljih Zgornje, Srednje in
Spodnje Bitnje ter Žabnica
in Šutna, ki imajo skupaj
3300 prebivalcev, bo po oce-

nah vredna 6,7 milijona ev-
rov. 
Obenem s fekalno kanaliza-
cijo bodo uredili tudi mete-
orno kanalizacijo. V prete-
klosti so namreč zaradi
gradnje hiš nasipali naravne
zadrževalnike vode, tako da
se hudourniška voda nima
kam umakniti in ob nalivih
prestopa bregove. Razen
tega se podobno kot fekalno
kanalizacijo marsikje tudi
meteorno vodo speljali kar v
potok Žabnica.

Potok Žabnica namesto
kanalizacije
V krajevni skupnosti Bitnje bi lahko že prihodnje leto začeli graditi kanalizacijsko omrežje, a dva 
lastnika zemljišč (še) ne želita podpisati služnostne pogodbe.

Avtomatska pralnica Kärcher,
Samopostrežni sesalnik
Zg. Bitnje 1 Žabnica, www. gitas.si

Kanalizacija je problem

V potok Žabnica so številni prebivalci speljali izpuste iz
greznic in meteorno vodo. I Foto: Tina Dokl 

Članice bralnega krožka Sorško polje so sodelovale na 
bralni karavani v Ravnem dolu.

Vsakih 14 dni so pripravili pravljične urice, ki so bile zelo 
dobro obiskane.

Predsednik sveta krajevne
skupnosti Boris Oblak  

Mateja Rant

Bitnje - Družabno dogajanje
v kraju zdaj že četrto leto na-
rekuje tudi KUD Bitnje, v ka-
terem se je po besedah pred-
sednice društva Mateje Arhar
zbralo nekaj takih, ki so želeli
kaj narediti za kraj. "Začeli
smo z različnimi krožki, pre-
vzeli pa smo tudi organizaci-
jo krajevnih prireditev."
Še preden je dozorela ideja o
ustanovitvi društva, so že de-

lovali v okviru odbora za kul-
turne dejavnosti pri krajevni
skupnosti. Pred štirimi leti
pa so se združili v društvo, v
okviru katerega se vsako leto
odvija vrsta delavnic. V tem
šolskem letu so pripravili
šest delavnic. "Že vsa leta po
vzoru bralnih krožkov Man-
ce Košir organiziramo bralni
krožek Sorško polje, razen
tega se je bilo letos mogoče
pridružiti še študijskemu
krožku vezenja, klekljarske-

mu krožku ter ustvarjalnim
delavnicam za odrasle in
otroke, za najmlajše pa smo
vsakih 14 dni pripravili prav-
ljične urice," je naštela Mate-
ja Arhar. Spomladi so pripra-
vili tudi dve razstavi. Posebej
so predstavili izdelke, ki so
nastali v okviru klekljarske
delavnice, svoje delo pa so
predstavili tudi udeleženci
vseh drugih delavnic.
V KUD Bitnje so prevzeli
tudi organizacijo nekaterih

zdaj že tradicionalnih prire-
ditev. Tako vsako leto poskr-
bijo za obdarovanje otrok ob
novem letu, aprila pa se sku-
paj veselijo Prihoda pomla-
di, ki ponavadi sovpada s
krajevnim praznikom. "Ob
tej priložnosti osebno pova-
bimo vse krajane nad 80 let,
za katere pripravimo simbo-
lična darila." Zadnja sobota
v avgustu pa je rezervirana
za Direndaj na otroškem
igrišču.

Narekujejo utrip kraja
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Mateja Rant

Kranj - Letošnje poletje nam
je postreglo že s kar nekaj
zelo vročimi dnevi, ko so se
temperature povzpele krep-
ko čez trideset stopinj. Ta-
krat je bilo najbolje ostati v
klimatiziranih prostorih ali
se odpraviti kam k vodi. Ker
vročino najtežje prenašajo
starejši in otroci, smo se v
kranjskem domu upokojen-
cev in v enem od kranjskih
vrtcev pozanimali, kje in
kako poiščejo ohladitev ob
takih dnevih.
"Vročino zelo težko prena-
šam, tako da mi prav prija, da
se vsaj ponoči malce shladi,"
nam je zaupala Angela Žbo-
gar, ki je skupaj z drugimi
stanovalci doma minuli te-
den uživala pod senčniki na
vrtu. Čas so si krajšali z raz-
ličnimi dejavnostmi, za zaba-
vo pa so jim igrali na harmo-
niko. Kot pravi, ji v vročini
najbolj prija spiti kaj kislega,
prileže pa se tudi kakšen sla-
doled. Kljub vročini pa je bila
dobro razpoložena Ivanka
Žumer: "Tu, v družbi, vroči-
no bolje prenašam kot doma.

Sicer pa je tudi v stanovanju
vroče, na terasi bi lahko celo
jajca spekla." Marija Marcina
zavetje pred vročino najraje
poišče pod drevesi. "Tu se
najbolje počutim. Sicer pa
imam toploto raje kot mraz,
saj mi pogreje kosti." S tem
se strinja tudi Frančiška
Mencin, ki pravi, da ji tako
vreme zelo ustreza. "Imam
zelo 'prehlajene' noge, zato
se v vročini bolje počutim,
saj mi drugače vsaka sapica
škoduje." Ko je najbolj vroče,

čas preživlja v sobi ob kvač-
kanju in branju, žejo pa si
teši predvsem z vodo. Tudi
delovna terapevtka v kranj-
skem domu upokojencev
Vida Globočnik ugotavlja, da
starejši vroče dneve celo laž-
je prenašajo kot mrzle, saj
jih rado zebe. "Sicer pa se
dopoldne, ko še ni tako vro-
če, zadržujejo v senci na
vrtu, tudi na kakšen sprehod
gredo. Potem se umaknejo v
sobe ali klimatizirane skup-
ne prostore. Ven spet pridejo

proti večeru, ko najraje pose-
dajo pred vhodom, kjer se
največ dogaja."
Tudi v vrtcu Janina ni bilo
videti, da bi otroke vročina
pretirano motila. "Oblečem
kratke rokave, pa je bolje," je
na vprašanje, če ji je kaj vro-
če, odgovorila mala Taja.
Lola nam je zaupala, da se
najraje ohladi s sladoledom,
Matic pa se umakne v senco
in pije pomarančni sok.
Tudi Živa se je strinjala, da
je v redu, ko je vroče, saj se
takrat lahko igra z vodo in
liže sladoled. "Tudi jaz
imam rad sladoled," je takoj
dodal Lovro. Ob tem je nji-
hova vzgojiteljica Mojca Za-
dnikar pripomnila, da imajo
srečo, da imajo dovolj dre-
ves za senco. "Opažam, da
imajo otroci nek naraven ob-
čutek, da se umaknejo v
senco, ko postane vroče.
Zjutraj še tekajo okoli, igra-
jo nogomet in podobno, po-
tem pa se sami od sebe
umaknejo s sonca." Takrat
se potem ukvarjajo z bolj
umirjenimi dejavnostmi,
pripravijo pa jim tudi bazen-
ček z vodo, da po vodi spuš-
čajo ladjice ali lovijo ribice.
Otroci imajo ves čas na voljo
sok in vodo, vsake toliko
časa jim privoščijo tudi sla-
doled. "Veliko staršev prina-
ša v vrtec tudi kremo za son-
čenje in pokrivala, da jih za-
ščitimo pred soncem," je še
dodala Mojca Zadnikar.

Mladim in starim 
prija sladoled
Ob vročih dnevih se tako starejši kot najmlajši, ki najtežje prenašajo vročino, najraje zatečejo v senco.

Simon Šubic

Huje - Klub lokostrelcev
Kranj letos praznuje šestde-
setletnico delovanja, sedanje
vodstvo pa se trudi, da mu
povrne nekdanji ugled, ko je
bil eden najboljših lokostrel-
skih klubov v bivši Jugoslavi-
ji. "V zadnjih letih intenziv-

no pridobivamo nove člane,
kar se poleti pozna tudi po
vsakodnevnem živahnem
dogajanju na Fockovem trav-
niku, kjer imamo poligon za
treninge. Zaradi porasta
članstva pa smo se soočili s
prostorsko stisko, zato smo
veseli, da nam je Občinska
strelska zveza Kranj junija
brezplačno odstopila v upo-
rabo sobo in toaletne prosto-
re v svojem strelišču na Hu-
jah," je povedala tajnica klu-
ba Irena Ahčin. "Zdelo se
nam je pošteno, da prostore,

ki jih poleti ne potrebujemo,
odstopimo lokostrelcem. V
prihodnosti se nadejamo še
tesnejšega sodelovanja," je
razložil Janez Strniša, pred-
stavnik strelske zveze.
Predsednik Kluba lokostrel-
cev Kranj Robert Ferencek
je še pojasnil, da imajo pri-
bližno 40 članov, med njimi

večino mladih, ki vestno tre-
nirajo, kar se pozna tudi na
rezultatih. Njihovi in šen-
čurski lokostrelci tako se-
stavljajo ekipo OŠ Simona
Jenka, ki je letos zmagala na
šolskem pokalu. Med naj-
bolj perspektivne lokostrel-
ce sodi Aljaž Ferencek, ki
trka na vrata kadetske repre-
zentance, zelo uspešni pa so
tudi veteran Jurij Vojvoda,
članici Vlasta Ferencek in
Maja Marcen ter Kaja Zev-
nik, ki je zmagala na šol-
skem državnem prvenstvu. 

Mateja Rant

Bitnje - Na prostoru, kjer je
ta čas nogometno igrišče in
otroško igrišče Direndaj, bi
krajevna skupnost rada v
prihodnje uredila športni
park, v sklopu katerega bi
svoje mesto dobila tudi vsa
društva v kraju. "Stavbo, ki
so jo nogometaši postavili s
prostovoljnim delom, je tre-
ba legalizirati, potem pa bi
jo radi tudi obnovili in do-
gradili," je pojasnil predsed-
nik sveta krajevne skupnosti
Boris Oblak.
Tako so že v proračunu za
minulo leto rezervirali 35 ti-
soč evrov za legalizacijo ob-
jekta. "A se je legalizacija
zavlekla, ker je bilo treba še
odkupiti zemljišče. Zdaj
bomo to le uredili," je napo-
vedal Oblak in dodal, da bodo
z obnovo in dograditvijo stav-
be pridobili prostore za vseh
osem društev v kraju. "Tja bi
preselili tudi prostore krajev-

ne skupnosti in ljudsko
knjižnico, saj ta čas gostuje-
mo v gasilskem domu." V
občinskem proračunu je ta
čas za to predvidenih 50 tisoč
evrov, za celotno ureditev
parka pa bi po njegovih bese-
dah potrebovali vsaj še en-
krat toliko. Postopoma na-
meravajo odkupiti zemljišče

še za ureditev košarkarskega
igrišča. "Naš končni cilj je
ureditev športnega in kultur-
nega središča po vzoru cen-
tra v Zarici. Ta čas namreč od
Kranja do Škofje Loke ni nič
podobnega, tako da se mora-
jo mladi rekreirati drugje ozi-
roma se najraje sploh ne re-
kreirajo," je končal Oblak.

Vsa društva na enem mestu
Na območju nogometnega in otroškega igrišča v Bitnjah bi radi uredili
športno in kulturno središče.

Lokostrelci gostujejo 
pri strelcih
Fockov travnik na Hujah poleti zelo oživi, saj na
njem vsakodnevno trenirajo lokostrelci iz Kluba
lokostrelcev Kranj.

Lokostrelci poleti že vrsto let trenirajo na Fockovem 
travniku na Hujah. 

Stanovalci doma upokojencev vroče dneve preživljajo v
senci na vrtu.

Otroci se ob največji vročini sami umaknejo v senco. I Foto: Tina Dokl

Na območju nogometnega igrišča naj bi v prihodnje zraslo
športno in kulturno središče. I Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

Oskar Orel

Kranj - Šahovska sekcija
športno kulturno prosvetne-
ga društva Tomo Zupan
Kranj (polno ime) letos praz-
nuje 40. obletnico delovanja.
Ustanovljeno je bilo leta
1968 kot del društvene de-
javnosti slepih in slabovid-
nih na Gorenjskem. Ime
"Tomo Zupan" si je društvo
nadelo po dobrotniku slepih
in slabovidnih, monsignorju
Tomu Zupanu. Bil je škof,
papežev zaupnik in zbiralec
slovenske narodne dedišči-
ne. Imel je dvorec na Okro-
glem, ki ga je v oporoki za-
pustil slepim. Dvorec se s
pridom uporablja za razna
družabna srečanja in šport-
ne prireditve.
V tem obdobju so dosegali
odlične rezultate na tekmo-
vanjih v ožji domačiji, kakor
tudi v tujini. Naslove držav-
nih prvakov so osvajali v
mladinski in članski konku-
renci. Aktualna prvakinja je
še vedno mlada 20-letna
mednarodna mojstrica Ves-
na Rožič. Ženska ekipa že
vrsto let tekmuje v najvišji
'super' šahovski ligi', med-

tem se člani iz leta v leto se-
lijo iz najvišje lige v prvo
ligo, tako tudi letos. Prav
enako se dogaja z mladinski-
mi ekipami. V klubu deluje
klubska šahovska šola, ki jo
vodi Blaž Kosmač. Tesno so-
delujejo tudi s Kulturnim in
prosvetnim društvom slepih
in slabovidnih v Kranju. Nu-
dijo storitve treniranja in vo-
denja na vsa večja šahovska

tekmovanja: SP, EP, OI in
druga mednarodna tekmo-
vanja. V večini primerov so-
delujejo pri organiziranju in
vodenju državnih šahovskih
tekmovanj, pomagajo pri
organizaciji srečelovov, ki so
vsako leto na Okroglem.
Želja kluba je, da bi svoj ju-
bilej proslavili čim bolj pre-
šerno. Prav zato so na pobu-
do predsednika kluba Žige

Žvana organizirali druža-
ben športni piknik. Ekipa je
bila sestavljena iz dvojic,
tekmovali pa so v balinanju
(vsak tri krogle), košarki
(prosti meti), nogometu
(streljanje sedemmetrovk),
šahu (izmenično vsak po
potezo) in ugotavljanju viši-
ne pršuta. Zmagovalci so
bilo vsi, saj je bilo druženje
resnično zelo prijetno ...

Ob jubileju najprej piknik
Kranjski šahisti društva Tomo Zupan so jubilej, 40-letnico, začeli z družabnim piknikom, kjer pa 
seveda ni manjkalo športa in šaha.

Mateja Rant

Kranj - Spar na Zoisovi ulici
je minuli teden praznoval de-
veto obletnico, zato so ob tej
priložnosti za svoje kupce
pripravili pester zabavni pro-
gram. V družbi zaposlenih so
se lahko poveselili ob zvokih
ansambla Mikola, poskrbeli
pa so tudi za hrano in pijačo. 
Vsak je lahko tudi preskusil
svojo srečo v nagradni igri
kolo sreče, za katero so pri-
pravili številne praktične na-
grade. Otroke je zabaval po-
skočen rumen zajček Sparky,
ki je delil sladke bonbone in

pisane balone. Za prazničen
zaključek so poskrbeli s tor-
to, s katero so se lahko po-
sladkali vsi kupci. Ob tej pri-
ložnosti je Spar Slovenija
najmlajšim občanom, to je
malčkom vrtca Janina, poda-
ril prenosni radio z ojačeval-
cem. Supermarket Spar
Kranj, ki ima tisoč kvadrat-
nih metrov prodajnih povr-
šin, sicer zaposluje 24 ljudi.
Spar Slovenija ima skupaj že
71 trgovin, po tržnem deležu
pa se uvršča na drugo mesto
med trgovinskimi podjetji v
Sloveniji. Ta čas zaposluje
več kot 3800 ljudi.

Radio Belvi z glasbenimi gosti
Da Phenomena, Yuhubanda, Petra Slapar, 
Turbo Angels, Eva Moškon, Stereotipi

Kingston
Petar Grašo
Orlek
Etno skupina Langa
Oldham Scotish Pipe Band
Beerbelly
Državno prvenstvo v odbojki na mivki
Mednarodni program
Otroški Kranfest
Ulični program, ...

26. tradicionalna

Kranjska noč
25. in 26. julij 2008

www.tourism-kranj.si

Kranjski šahisti so se zbrali na prijetnem druženju v Struževem.

Popravek
V prejšnji številki Kranjskega glasa se nam je v članek
Odlični vsa osnovnošolska leta, prikradla napaka. Pri 
odličnjakih z osnovne šole Orehek smo napačno zapisali
ime in priimek ene od učenk, ki je bila vsa osnovnošolska
leta odlična, in sicer Matja Morondini. Pravilno je Nastja
Marondini. Prizadetim se za napako iskreno opravičujemo.

Spar je praznoval
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Študentska
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Večeri z okusom "pod marelo"
Za poletje, ko je Kranj najbolj zaspan in ko številni izginete v
morske kraje, je Klub študentov Kranj pripravil glasbene posla-
stice za tople sobotne večere. Vsako drugo soboto med 21. in
24. uro boste "pod marelo" na terasi lokala Klubar lahko šest-
krat zapored razvajali slušne organe. Preteklo soboto sta poslu-
šalce razgrela legendarna slovenska avtorja: neuničljivi Tomaž
Domicelj in Gugu-jevec Tomo Jurak. Prihajajo pa še izvajalci sta-
rih rock klasik Blow Up, DJ-a Angel Anx in Wee.bee v času Kran-
festa, Ugo&Buh variete z repertoarjem iz 60. in 70. let in "dis-
co" znanci s Tedna mladih - Golden Shower. Večere z okusom
bo za zaključek začinil še Adi Smolar, ki se, kot sam pravi, vra-
ča na kraj zločina, saj je bil njegov album No ja, pa kaj posnet
prav v Kranju. Zato ne pozabite recepta za najboljši okus: to po-
letje, vsaka druga sobota, ob 21. uri, pod marelo, Klubar. MM..  KK..

Maja Kalan

Kar se na prvi pogled zdi kot
skrajna kontradikcija, navad-
no dijakom in študentom po-
meni nekaj povsem običajne-
ga. Ko so jim podeljena spri-
čevala in so zadnji junijsko-
julijski izpitni roki mimo, se
navadno poveča povpraševa-
nje po študentskem delu ozi-
roma, kot mu mladi radi re-
čejo v žargonu, delu "preko
študenta". Številni imajo v
planu poletno potovanje ali
vsaj skok na morje, za kar je
treba vsako leto dodobra na-
polniti študentsko denarni-
co. 
Ker delo preko študentskega
servisa lahko opravljajo že di-
jaki, se prvo iskanje za mno-
ge začne že v srednji šoli. Po
pogovoru z nekaterimi dijaki
gre razbrati, da mladina svo-
jo prvo "službo" poišče zgolj
ali predvsem zaradi zasluž-
ka. Tako se, vsaj tisti malo
bolj športni fantje pogosto lo-
tijo fizičnih del, ki so dobro
plačana: eno izmed njih je
skrb za prtljago na letališču,
ali kot ga je označil Tom,
zdaj že študent na Fakulteti
za organizacijske vede, "me-
tanje kufrov". Anja, dijakinja

Gimnazije Kranj, je svoji prvi
srednješolski poletji prežive-
la v administraciji večjega
slovenskega podjetja. "Pred-
nost pri izboru smo imeli otro-
ci zaposlenih v podjetju. Delala
sem od 7. do 15. ure, priznam
pa, da me je samo delo včasih
dolgočasilo," je povedala. 
Prav administracija je eno iz-
med del, ki se redno pojavlja
v ponudbi študentskih servi-
sov, a je hkrati veliko tudi
povpraševanja po njem. Ne-
kateri delodajalci namreč nu-
dijo možnost kasnejšega na-
predovanja ali celo redne za-
poslitve. Ta pa seveda privla-
či študente, zlasti tiste v viš-
jih letnikih. Urna postavka
za administrativno delo zna-

ša med 3 in 5 evri na uro,
vendar njena višina ni nujno
povezana z zahtevnostjo
opravljanega dela. Med tista
bolj donosna študentska dela
sodijo poučevanje (od tujih
jezikov, naravoslovja, glasbe-
nih inštrumentov, ipd.),
športno animiranje, nočna
dela (npr. v Casinojih) ali
programiranje. Seveda vsa
od naštetih del zahtevajo do-
ločeno mero posebnih znanj,
ki redčijo število primernih
študentov-povpraševalcev in
posledično dvignejo njihovo
ceno. 
Ponudba del ter plačilo pa se
razlikujeta tudi po regijah.
Kranjčani tako brez pomisle-
kov iščejo študentsko delo

tudi v Ljubljani in njeni oko-
lici. Špela, Kranjčanka in ab-
solventka pred diplomo, nam
je zaupala, da ponudbo štu-
dentskih del v Kranju in širši
okolici navadno le še preleti.
"Dela v Kranju in okolici so
precej omejena na strežbo, pro-
dajo, promocije ... Če si pri
koncu študija in že razmišljaš
o redni zaposlitvi, je to nesmi-
selno. Sama sem pred časom
našla možnost dela v pravno-
svetovalni službi podjetja v
Ljubljani, kar je perspektivna
služba zame, ki sem študentka
prava. Če bi ostala pri kaki kla-
sični administraciji ali strežbi,
se ne bi premaknila nikamor.
Tako pa dobiš vsaj izkušnje in
nekaj za v življenjepis," je bila
izčrpna Ana. 
Širokemu spektru ponujenih
del in sodobnim komunika-
cijskim potem navkljub velja
pravilo, kdor prej pride, prej
melje. Tako ali tako so minili
časi, ko so študentje še hodi-
li v prostore študentskih ser-
visov in zrli v lističe, z buci-
kami zapičene v steno. Tako
si velja ponudbo del na inter-
netu ogledati že zjutraj, saj
tako obstaja večja možnost,
da vas sprejmejo prav v služ-
bo, ki si jo želite.

Počitnice so čas za delo!
Ko so podeljena spričevala in so zadnji junijsko-julijski izpitni roki mimo, se navadno poveča
povpraševanje po študentskem delu.
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Tekmovalni duh na mivki
Pred slabima dvema tednoma je že bil prvi KŠK-jev turnir v od-
bojki na mivki. V tej sezoni mu bo sledilo še pet dopoldnevov,
ko se bo mivka lepila na prepotena telesa in škripala med zob-
mi. Turnirji so namenjeni rekreativcem, ekipo morajo sestav-
ljati trije tekmovalci, med katerimi je vsaj eno dekle, sistem tek-
movanja bo določen glede na število prijavljenih ekip, vsaka
ekipa pa ima zagotovljeni vsaj dve tekmi. Turnirji bodo poteka-
li 5. in 19. julija ter 2., 16. ter 30. avgusta, torej vsako drugo so-
boto v mesecu, z začetkom ob 10.30. Ekipe se lahko prijavijo
na Info točki Kluba študentov Kranj ali pol ure pred začetkom
turnirja v športnem centru Protenex v Šenčurju. KŠK bo priskr-
bel nagrade za najboljše, za dodatne informacije pa se obrnite
na elektronski naslov odbojka@ksk.si. M. K. 
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Gora ni nora ...
KŠK-jevec pa je nor na hribolazenje. Na resorju za šport se pre-
buja ideja o pohodništvu s KŠK-jem. V načrtu so eno- ali dvo-
dnevni pohodi, ki se bodo zgodili ob koncih tednov v mesecih
juliju in avgustu. Glavni aduti bodo zgodnje vstajanje, primer-
na obutev in oprema ter cilj: osvojitev izbranih vrhov. Vse sku-
paj bo potekalo v organizaciji vodnika, ki bo poskrbel za zani-
mive destinacije, zaenkrat pa vam KŠK zaupa le to, da se bodo
zagotovo podali v planine nad Bohinjskim jezerom. Za več in-
formacij pa v prihodnjih tednih spremljajte www.ksk.si. M. K. 

Nace Fock

Kranj je mesto absurda. Če
menite, da je slednja trditev
grobo sarkastična, imate
morda prav; motite pa se, če
mislite, da je neutemeljena.
S prvo šalo vas pozdravijo že
ob prihodu v "Prešernovo in
univerzitetno mesto" velike
table, ki so, čeravno izpopol-
nijo celostno podobo kraja,
kratko malo zlagane. Je že
res, da je Sorbona univerza,
a le tista v Parizu; naša Sor-
bona je kljub svoji vseprisot-
nosti v nacionalnem ča-
sopisju le fakulteta, ki sodi k
Univerzi v Mariboru. Uni-
verzitetno mesto je po njeni
zaslugi Maribor, kakor je
tudi Kranj Prešernovo
mesto (poet naš največji je
tu živel in predvsem doživel;
morbidno, a za spremembo
ne iz trte izvito) in ne (po
analogiji) morebiti Leibnitz
ali Eibiswald, kjer je doktor
Fig domnevno dal napojiti
konje, se olajšal ter popil
kozarček ali dva na poti na
Dunaj.
Pogost pojav, če ne že prava
odlika absurdnega v Kranju,
je tudi premetena menjava
vlog. Še marsikdo se bo
strinjal, da bi bil gospod
župan bistveno koristnejši
za mesto, občane in splošno
stanje duha (celo bolj od
Kancijanovih tovarišev), če
bi se bil držal svojega pri-

marnega poklica. Tako kot
bi bila cela četica mestnih
svetnikov, redarjev, ključar-
jev, odbornikov in urad-
nikov mnogo koristnejša, če
bi počenjala karkoli drugega.
Ali pa sploh kaj počenjala.
K revitalizaciji mesta sodi,
kot pravijo, naseljevanje lju-
di nazaj v center - za
nevedne: trpanje vseh
mogočih osebkov enega na
drugega in še na počez v so-
cialna stanovanja. V starih
meščanskih hišah z visoki-
mi stropi in štukaturami in
slikovitimi hodniki in stop-
nišči in ljubkimi atriji in
zgodovinskimi portali. Pre-
mosorazmerno s številom
neprofitnih stanovanj, ljudi
brez denarja, brez izobrazbe
ter brez prihodnosti, ki
kleče in iztegnjenih rok ovi-
rajo promet v mestu, raste
tudi število trgovskih cen-
trov (vele-, super-, mega- in
hiper-), ki so polni vedno. Če
seveda ni nogometne tekme
na televiziji. Zaradi omen-
jenih super-, hiper- etc. se
zapirajo male trgovinice in
kavarne v starem jedru, kar
je moč pripisati le nesposob-
nosti ter nepodjetnosti last-
nikov - vsaj glede na dejstvo,
da krmišča s kebabi, bureki
in čevapčiči obratujejo s pol-
no paro.
Zakaj le Ciganski ro-
mancero? Jasno je, da so
grafiti na najrazličnejših

stavbah v ožji in širši mestni
okolici ter na kulturnih
spomenikih daleč od
kakršnekoli poezije - kar, če
sem pošten, z gotovostjo
lahko trdim zgolj za tiste, ki
so v latinici ... Drži pa, da je
"zeleno, ki te ljubim zeleno
(asociacije!?)" posel, ki kot
vsi te vrste lepo cveti v Kran-
ju, in da so mesečniške ro-
mance kljub evropskim
dnevom (tudi Španci so bili

nekje vmes) zamenjale
prešerne melodije Halida,
Fatihe, Seke Aleksić ter
drugih ikon, ki krojijo kranj-
sko glasbeno sceno. Vranje
črnih las vas bodo pričakali
prebivalci rimske Carniole
in avstro-ogrskega Krain-
burga. In pričakal vas bo
zimzeleni kranjski absurd
ob prečkanju Slovenskega
trga: kronična odsotnost tis-
tih, po katerih nosi ime.

Plešasta Kranjčanka ali Ciganski romancero
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Savčanke spet v prvi ligi
Rokometašice Save so se po nekajletni odsotnosti znova vrnile med prvoligašice.

Kranj

Triglav Gorenjska začenja doma
Potem ko so nogometaši Triglava Gorenjske po slabši igri v
zaključku spomladanskega dela prvenstva izpadali iz 2.
SNL, so se - po izstopu ekipe Zavrča - rekordno hitro vrnili
med drugoligaše. "To je bil za nas res presenetljiv obrat. Ko
je Zavrč izstopil zaradi finančnih težav, smo seveda zaviha-
li rokave in začeli priprave na novo sezono," je povedal di-
rektor Triglavanov Miran Šubic, trener Brane Pavlin pa je že
prejšnji teden opravil prve treninge z ekipo. Nova sezona se
namreč za drugoligaše začenja že 10. avgusta, ekipa Trigla-
va Gorenjske pa je na žrebanju za prve nasprotnike dobila
moštvi Šentjurja, letošnjega prvaka v 3. SNL - vzhod. "Zago-
tovo bo to motiviran nasprotnik in zanimiv uvod v novo se-
zono. Nato nas čaka gostovanje pri Beli Krajini, 24. avgusta
pa v Kranj prihaja ekipa Krškega. Sledijo Olimpija, Livar ...
skratka treba bo igrati z vsakim," pravi direktor Šubic, ki je
prepričan, da bodo kranjski drugoligaši že ob začetku nove
sezone popravili slab vtis z zaključka minule. V. S.

Kranj

Hokejisti začenjajo s HS Olimpijo
V letošnjem državnem članskem hokejskem prvenstvu bo
nastopalo kar dvanajst ekip, med njimi tudi ekipa kranjske-
ga Triglava. V rednem delu tekmovanja bodo igrala vsa mo-
štva (razen HDD Olimpije in HK Acroni Jesenic) med seboj
v enotni skupini po štiri krožnem ligaškem sistemu. To po-
meni, da bo vsako moštvo igralo po dve tekmi doma in dve
na tujem. Redni del tekmovanja se bo začel 13. septembra,
ekipa kranjskega Triglava pa bo prvo tekmo odigrala na do-
mačem ledu proti ekipi HS Olimpije. V. S.

Kamnik

Kranjčani prvaki, Jaka najboljši
Zadnjo junijsko soboto je bil v Kamniku finale državnega pr-
venstva do 14 let za vaterpoliste. Mladi vaterpolisti Triglava so
se v velikem finalu pomerili z ekipo domačega Kamnika, na
koncu pa so zmagali in osvojili naslov državnih prvakov. Za
najboljšega vratarja prvenstva je bil izbran Gašper Žurbi, naj-
boljši strelec je bil Sebastjan Novak (oba Kamnik), pokal za naj-
boljšega igralca pa je domov prinesel Triglavan Jaka Štirn. V. S.

Najboljši igralec v finalu je bil Triglavan Jaka Štirn (desno). Ob
njem najboljši strelec Sebastijan Novak in vratar Gašper Žurbi.

Feniksi odlično streljali
Sredi junija so se člani Lokostrelskega kluba Feniks iz Kra-
nja udeležili Fita Alpe Adria tekmovanja v Gorici. Med tek-
movalci iz Avstrije, Slovenije in Italije se je zlasti izkazal
Damjan Majer, ki je v sestavljenem loku pometel s konku-
renco, saj je ustrelil kar 1362 krogov in se s tem znova uvr-
stil v reprezentanco za svetovno prvenstvo 2009. Prvega
mesta sta se veselili tudi Toja Černe pri mladinkah in Alja Ja-
nežič pri kadetinjah, Žan Novak pa je tokrat streljal v mla-
dinski konkurenci in zmagal z rezultatom 1219 krogov. Trd
boj pa je bil mlajši deček Arne Černe, na koncu pa si je tudi
on priboril zmago v svoji konkurenci. V. S. 

Komenda

Mladi kranjski šahisti nabirali izkušnje
V klubskih prostorih ŠK Komenda je bilo 22. Odprto mladin-
sko prvenstvo Komende. Razveseljivo je, da na tekmovanju na-
stopilo šest mladih šahistov iz ŠS Tomo Zupan Kranj, ki so si
pridobili prepotrebne izkušnje. Zmaga je pripadla prvemu fa-
voritu še ne 17-letnemu prvokategorniku Filipu Kozarski (ŠK
Komenda), ki je oddal le pol točke in to proti sesti Lari. Drugo
mesto je prepričljivo osvojil leto mlajši Mitja Rozman (ŠS
Tomo Zupan Kranj), ki je osvojil 7 točk. Igral je odlično in celo
zapravil turnirsko zmago. V derbiju proti Kozarskemu je v od-
lično vodeni partiji siciljanske obrambe (Moderne Zmajeve va-
riante) učinkovito žrtvoval figuro in prišel v povsem dobljen
položaj. Nato pa nadaljeval netočno in nasprotnik je vzposta-
vil ravnotežje, v časovni stiski pa spregledal vmesno potezo in
izgubil. Tretje mesto je brez poraza osvojila letošnja državna
mladinska prvakinja do 18 let Lara Kozarski. Igrala je preveč na
sigurno, štirim zmagam je dodala pet remijev ter osvojila 6,5
točke. Dobro igro je prikazal tudi 13-letni Gal Drnovšek, ki je
imel 5,5 točke in zasedel 4. mesto. O. O.

Vilma Stanovnik

Kranj - Konec junija se je v
kranjskem letnem bazenu
končalo letošnje člansko dr-
žavno prvenstvo v vaterpolu.
Po dolgoletnem kraljevanju
kranjske ekipe Triglava, so
letos naslov prvakov osvojili
vaterpolisti Rokave Kopra.
Primorci so v finalnih tek-
mah zmagali 3:1, dosedanje
prvake, ekipo Triglava, pa so
po ogorčenem boju na do-
mačem bazenu v odločilni
tekmi premagali šele po
dveh podaljških in kazen-
skih strelih. 
V kranjskem moštvu, ki je
letos nastopalo zelo pomlaje-
no, je tako moral pomemb-
no vlogo prevzeti tudi komaj
18-letni vratar Žan Smolič, ki
pa se je odlično izkazal. "Res
so bile finalne tekme zelo
težke, vendar smo imeli
pred zadnjo domačo tekmo
malo upanja, saj so Koprčani
v zmagah vodili že 2:1. Kljub
temu smo se res potrudili,

vendar so nam očitno na
koncu zmanjkale izkušnje,"
je ob koncu prvenstva pove-
dal Žan, ki je v odločilnih
trenutkih, ob kazenskih stre-

lih, imel v ekipi največjo od-
govornost. "Res se kot vratar
ob takih trenutkih počutim
zelo mogočno, po drugi stra-
ni pa sem razočaran, če ne

uspe. Toda ker smo v ekipi
večina še mladi, bo možno-
sti za dokazovanje še dosti,"
dodaja Žan, sicer tudi naš
mladinski reprezentant. 

Triglavovi vaterpolisti ostali brez naslova 

Vratar vaterpolistov Triglava je Žan Smolič. / Foto: Tina Dokl

Martin Dolanc

Kranj - Kranj ostaja gorenj-
ska športna prestolnica,
vendar ekipni športi vse bolj
nazadujejo. Vaterpolistom,
odbojkarjem in hokejistom
so se letos vendarle spet pri-
družile tudi rokometašice
Save, ki se po nekajletni od-
sotnosti vračajo med naj-
boljše rokometne kolektive.
Zato si vodstvo kluba, na
čelu s Cirilom Jerebom, za-
služi vse čestitke. 
Kranjčankam v začetku pr-
venstva ni šlo najbolje. "Cilj
je bil uvrstitev na eno od pr-
vih dveh mest na lestvici in
zagotovitev napredovanja.
Res na začetku ni šlo vse po
načrtih. Naredili smo dva
manjša spodrsljaja," pravi
trener Kranjčank, Slavko
Cuderman in dodaja: "Ven-
dar smo svoje vrste strnili
takrat, ko je bilo najbolj po-
trebno. Zato smo se zaslu-
ženo uvrstili v 1. ligo."
Uvrstitev v prvo ligo je bila
težja že zaradi dejstva, da so
bile rokometašice Krke glav-
ni favorit za napredovanje.
"Krka je bila favorit tudi za-
radi največjega proračuna v
ligi in dejstva, da so zanje
igrale igralke s pogodbo.
Druge ekipe so nastopale z
mladimi, dokazovanja želj-
nimi igralkami, kar je ligo
naredilo še bolj izenačeno
in kvalitetno," pravi Cuder-
man, ko ocenjuje konku-
renco v drugi ženski ligi.
Vendar pa so morale Sav-
čanke za napredovanje pre-
skočiti še dodatno oviro, ro-
kometašice Burje. "Rezultat
je bil na koncu res tesen,

vendar naša zmaga ni bila
nikoli vprašljiva. Še deset
minut pred koncem smo
vodili z desetimi goli pred-
nosti. Res pa je, da je v za-
dnjih trenutkih tekme igral-
ke "zagrabil" strah pred
zmago, kar pa ni ogrozilo
našega napredovanja," pravi
trener Cuderman, ki se za-
veda nihanj v igri svojih va-
rovank: "Posledice take igre
je treba iskati le v neizkuše-
nosti igralk. V pripravljal-
nem delu bomo poizkušali
tako igro odpraviti," pojas-
njuje Cuderman.
Jasno je, da se bodo roko-
metašice Save v sezoni
2008/09 borile za obsta-

nek. V klubu pravijo, da ne
bodo pripeljali tujk, igrali
bodo le z domačimi igralka-
mi, vendar pa bo potrebno
ekipo okrepiti. "Rabili bi ig-
ralke na krilnih pozicijah,
vratarko in krožno napadal-
ko. Potrebovali bi tudi do-
bro strelko od daleč. Raču-
nali smo na Živo Ovsenek
iz Naklega, vendar je odšla v
Škofjo Loko. Mi se bomo
okrepili z več mladimi igral-
kami, ki bi se rade dokazale
v tem rangu tekmovanja. Ig-
ranje v prvi ligi je tudi velik
finančni zalogaj. Tako bodo
jedro ekipe v prihajajoči se-
zoni zanesljivo sestavljale
prav igralke, ki so si priigra-

le napredovanje in tudi prav
je tako," dodaja trener Cu-
derman, ki ima že načrte za
priprave pred novo sezono:
"Do 14. septembra, takrat se
igra 1. krog prvenstva, bomo
trenirali doma. Priprave se
bodo začele zadnji teden v
juliju. Do takrat bomo poiz-
kusili ujeti čim boljšo for-
mo, čeprav vedno na pripra-
vah ne bo vseh igralk."
V Kranju dobro delajo tudi z
mladimi, zato se za prihod-
nost kranjskega ženskega
rokometa ni bati. Zgledno
je tudi sodelovanje med tre-
mi gorenjskimi ženskimi
kolektivi. Vsi pravijo, da bo
tako tudi v prihodnje.

Na sliki (z leve) spredaj: David Komovec, Maja Novovič, Svjetlana Drinič, Saša Lajovic,
Snežana Gajič; druga vrsta z leve: Zlatko Japelj, Mersiha Šadič, Tanja Arsovski, Mateja Nosan,
Tina Pantovič; zgoraj z leve: Vanja Pantovič, Katja Kastelic, Eva Vreg, Anja Bobnar, Katja Geč,
Slavko Cuderman; na sliki manjkajo: Mira Novovič, Sabina Berčič, Snježana Drinič.
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Gorazd Šinik

Klavdija Jenko pravi, da jo
že celo življenje vleče k mor-
ju. In da je komaj čakala ko-
nec študija, da je lahko odšla
na Obalo. Ob navijanju škr-
žatov in vreščanju galebov je
mineval najin pogovor o del-
finih, delu v ribogojnici, pri-
čakovanem raziskovalnem
študiju in še čem. 
Je bilo kljub vsemu težko za-
menjati urbano študijsko in
domače gorenjsko okolje z
življenjem na Obali, me je
zanimalo, medtem ko zgo-
vorna Klavdija pove, da je biti
"rojen v morju" - morigenos.
"Pri meni je bilo tako, da
sem odšla "na morje" in si
našla službo in ne obratno -
najprej služba in potem na
morje. Vedno me je vleklo
na "obalo". Že med gimna-
zijo sem potovala v Peru, v
pokrajino Selma v Amazoni-
ji, v Deževni gozd, kjer sem
se srečala z zelo ogroženimi
rečnimi delfini in si privoš-
čila plavanje s piranhami.
(smeh) Opice, anakonde,
pajki, vse, kar ni za normal-
ne ljudi, mene navdušuje.
Med študijem sem začela s
proučevanjem morske bio-
logije in potapljanjem. Reci-
mo, na Kostariko sem šla
proučevat morske želve.
Bila sem v afriški puščavi
Namib. Po koncu študija pa
sem odšla na Florido, kjer
sem prijateljici pomagala
pri njenem proučevanju in
doktoratu iz proučevanja
divjih delfinov. Ko sem se
vrnila iz Amerike in sem
zvedela za morsko ribogoj-
nico Fonda, sem takoj vede-
la, da bo to služba zame.
Prav nič ni težko. Čez konec
tedna grem še vedno v Kranj
in tudi za kak teden bom šla
v hribe. Gorenjska je lepa,
ja, a tukaj na morju je lepše.
Vsaj zame," me je Klavdija

smeje prepričala ter navdu-
šeno pripovedovala o delfi-
nih.

Privlačijo me delfini
"Sicer sem kolebala med
študijem medicine, morda
fizike in matematike, a sem
vse skupaj združila z biolo-
gijo. Od nekdaj so me zani-
mali in privlačili delfini, nji-
hova dojemljivost, možgani,
vedenje. Nevrobiologija.
Kako ti ogroženi sesalci, ta
nepredstavljivo inteligentna
bitja dojemajo svet. Enostav-
no so me te karizmatične ži-
vali, ki na žalost izginjajo,
fascinirale. Zato sem se
pred nekaj več kot dvema le-
toma vključila v društvo Mo-
rigenos, kjer nas zdaj že
šestnajst aktivnih članov
proučuje delfine. Pri nas, v
našem morju, tako imeno-
vano veliko pliskavko, znan-
stveno tursiops truncatus in
v zadnjem času znova opa-
ženega progastega navadne-
ga delfina (stenella coerule-
oalba). Tako imamo zdaj že
za pet let statistik in foto
identificiranih čez sto delfi-
nov. Okoli štirideset delfi-
nov pa redno videvamo.
Lahko trdimo, da živijo in se
razmnožujejo pri nas. Poda-
tke smo namreč primerjali z
društvom Plavi svet z Loši-
nja in lahko trdimo, da gre
za ločeno populacijo," je
strokovno opisala sicer na-
porno in težavno raziskoval-
no delo ter se veselila nove-
ga raziskovalnega čolna, ki
so ga splavili pred kratkim. 
In kakšen je stik z delfini,
njihova bližina, energija? 
"Meni je zelo lepo! Delo je
naporno, saj je sonce sredi
dneva vroče. Včasih delfina
ali jato srečaš takoj, včasih
jih ne srečaš cel teden. V na-
šem, slovenskem morju jih
srečujemo domala povsod.

Od Strunjana, Piranske
punte, Kopra. Stalno so v gi-
banju. So zelo radovedne ži-
vali in če si potrpežljiv in re-
cimo izključiš motor čolna,
lahko same pridejo do tebe.
To je najlepše, jih opazovati
in poslušati njihove izpuhe,
dihanje. K njim v vodo pa ne
gremo, imamo načelo in
smo proti mučenju ter ujet-
ništvu delfinov," nadaljuje
Klavdija s svojim zdajšnjim
delom v morski ribogojnici.

Doktorat iz ribogojstva
Mar ni ribogojstvo moški
poklic, služba za ribiče, me
je zanimalo. Klavdija pa z na-
smehom pove, da je morda to
celo res. "Moje delo v ribo-
gojnici, kjer gojimo brancine
(dicentrachus labrax) in
školjke klapavice (myticus
galloprovincialis), je zelo raz-
gibano. Od pisarniškega dela
do dela na morju in pod
njim. Kot potapljačica - "dive-
master" pregledujem tudi
kletke in mreže. Vedoželjna
sem, zato sem delala že sko-
raj vse. Najlepše pa je opazo-
vati ribe ob hranjenju, kako
plavajo v jati in te sčasoma
poznajo kot kaka domača ži-
valca. Odgovorna sem tudi za
sistem Haccap - nadzorni si-
stem standardov higiene od
začetka do konca. Tako rekoč
od morja do obale ter prevoza
rib in školjk do končnega
uporabnika. Na začetku sem
bila pošteno utrujena. Delo je

res naporno. Po letu dni sem
našla ritem. Zdaj z veseljem
čakam na razpis za mlade
raziskovalce, saj nameravam
z direktorico dr. Ireno Fonda
izdelati raziskovalni projekt.
Doktorat na temo ribogojstva,
morda veterina brancinov, pa
je moj primarni cilj." 
Kakšno je naše morje pod
gladino v primerjavi z južni-
mi, tropskimi morji? Kaj je
potop - doseči rekordno globi-
no ali doživetje biologa? 
"Tovrstni, delovni potopi so
drugačni od rekreativnih. Pri
delu gre za koncentracijo,
včasih je težko, vedno pa zelo
zanimivo. Potapljala sem se
na Hrvaškem, v Črni gori, v
Hondurasu, na Floridi ... Vi-
dela sem koralne grebene, pi-
sane ribice, želve, morske
pse, mante. Tudi pri nas lah-
ko opazuješ veliko zanimive-
ga življenja, o katerem smo
se učili na "faksu". Morski
konjički, polipi, mahovnjaki.
Če znaš gledati in videti, je
povsod veliko zanimivega.
Pod morjem in nad njim," je
strnila zanimiv pogovor, v
morje zaljubljena Klavdija
Jenko. Da si želi biti inštruk-
torica potapljanja, in da izpit
za vodenje čolna že ima, je še
povedala. Ob koncu pa pova-
bila na enega od poletnih ta-
borov, ki ji pripravljajo v
društvu "rojenih v morju"
(info: www.morigenos.org)
in poskušala opisati, kaj vse
ji pomenijo "njeno" morje
ter sončni vzhodi in zahodi. 

Gorenjska je lepa,
morje še bolj
Tako je v hladu borove sence v Seči, ob Jernejevem kanalu, razmišljala Kranjčanka Klavdija Jenko,
diplomirana biologinja, popotnica, potapljačica ter aktivistka društva za raziskovanje in zaščito
morskih sesalcev Morigenos. 
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.
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Klavdija Jenko pri hranjenju rib v ribogojnici

Kranj

V Kranju naj bi vsaj prespali

"Večina turistov pride v Kranj zgolj za en dan. Zato želimo,
da bi jih zadržali vsaj dva dni oziroma za eno nočitev," je
razložila direktorica kranjskega zavoda za turizem Natalija
Polenec. Med tujimi gosti so v juliju prevladovali Nemci in
Angleži. Največje zanimanje, pravi Natalija Polenec, vlada
za ogled mestnega jedra, predvsem jih očara pot od Mai-
strovega trga do Pungerta in pogled na kanjon Kokre. "Po-
leg ogleda muzejev in galerij jim nudimo tudi ogled kostni-
ce in Pirčeve barvarne, tako da so mnogi, ne samo tujci, pre-
senečeni, kaj vse Kranj skriva." Kmalu naj bi v oglede vklju-
čili tudi kranjske rove, v katerih je po besedah Natalije Pole-
nec treba urediti še razsvetljavo. Turiste, še dodaja Natalija
Polenec, navdušijo tudi številne možnosti za rekreacijo.
"Veliko jih namreč pride s kolesi. Med njimi je najdaljšo pot
opravil Avstralec, ki je vso pot prekolesaril." Starejši gostje,
ki se oglasijo v turistično informacijskem centru, pa povpra-
šujejo predvsem po tem, kje je mogoče v Kranju in okolici
kaj dobrega pojesti. M. R.

Delfin - velika pliskavka pred Piransko punto
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Zanimivosti 

Vilma Stanovnik

Kranj - S koncertom Pojemo
in plešemo z Evropo je pro-
jekt Barve EU v Kranju doži-
vel vrhunec, ki se je nato na-
daljeval s prireditvami ob
tednu Francije, Belgije, tre-
nutno pa je na vrsti teden
Luksemburga.
"S projektom smo začeli le-
tos 8. februarja, od takrat
naprej pa je bil vsak teden
namenjen predstavitvi ene
od držav Evropske unije.
Predstavljajo se s svojimi
kulturnimi, gastronomski-
mi in drugimi značilnost-
mi, projekt pa je namenjen
tudi oživljanju mestnega je-
dra Kranja. Prireditve so
bile doslej res dobro spreje-
te, zelo navdušeno so se va-
nje vključili vrtci in šole,
tako da učitelji, straši in
tudi otroci že sprašujejo,
kakšne prireditve načrtuje-
mo v novem šolskem letu,"
je o projektu povedala di-
rektorica Zavoda za turi-
zem Kranj Natalija Pole-
nec, ki je imela s sodelavci
veliko dela ob predstavitvi
tedna Francije konec juni-
ja, saj je bil teden bogat s
prireditvami namenjen

tudi praznovanju 50-letnice
prijateljevanja med Kra-
njem in francoskim me-
stom La Ciotat, tudi najvišji
gostje iz La Ciotata, na čelu
z županom Patrickom Bo-

rejo, pa so si z zanimanjem
ogledali Kranj in številne
prireditve.
Ko so se Francozi poslovili,
se je Kranj prejšnji teden
obarval z barvami Belgije.

Trenutno poteka teden Dan-
ske, od 16. julija naprej pa
se bo predstavila še Velika
Britanija. Nato pa se začenja
poletno veselje s Kranfe-
stom.

Spoznavali smo Evropo
V Kranju že od 8. februarja poteka predstavitev Evropskih držav, zadnje se bodo predstavile države
Luksemburg, Danska in Velika Britanija.

Ob tem so natisnili katalog,
v katerem si zahtevnejši in
drznejši kupci lahko ogleda-
jo modele in jih naročijo. Si-
stem naročanja poznajo po
vseh Pekovih trgovinah,
ogromno parov čevljev so
pokupili obiskovalci takoj po
modnem spektaklu, drugi

pa se lahko oglasite tudi v
Pekovi trgovini v Mercatorju
na Primskovem, kjer vam
bodo svetovali pri nakupu.
Peko je v sodelovanju z Mi-
lanom Gačanovičem že tret-
jič predstavil unikatno ko-
lekcijo čevljev vrhunske ka-
kovosti Black Angel. 57 raz-

ličnih modelov moških in
ženskih čevljev je prepo-
znavni slovenski stilist za-
snoval na podlagi različnih
stilskih okusov, pri združe-
vanju različnih barv in ma-
terialov je bil drzen, čevljem
pa je dodal tudi različne roč-
no izdelane dragocene do-
datke. Uporabljena so bila
tehnološko dovršena kopita.
Med enajstimi kolekcijami
najdemo na primer ženske
modele z ekstremno visoki-
mi petami, ki segajo v višino
tudi do enajst centimetrov
in pol. 
Cene čevljev kolekcije 'by
Gacho'? Za ene je dovolj do
sto evrov, druge 150 evrov,
za tretje je treba odšteti mal-
ce več kot sto, spet cena četr-
tih pa je bližje številki dve-
stotim evrom, morda celo
več. 

Peko in Gacho
Peko in Milan Gačanovič sta na modnem spektaklu v Festivalni dvorani v
Ljubljani pred kratkim predstavila novo ekskluzivno kolekcijo ženskih in
moških čevljev Black Angel.

Vsaka od evropskih držav se teden dni predstavlja v Kranjski hiši, veliko zanimanje pa je
bilo za razstavo ob tednu Francije, ki je bila posvečena 50-letnici pobratenja Kranja z
mestom La Ciotat. 

Petek, 11. julija, ob 17. uri:
otroška delavnica 
Indijanska perjanica

Sobota, 12. julija, ob 10. uri:
viteški dnevi

Nedelja, 13. julija, ob 10. uri:
animacijska predstava: 
Kamenčki za srečo

Petek, 18. julija, ob 17. uri:
otroška delavnica 
Indijanski bojni nakit

Sobota, 19. julija, ob 10. uri:
velika poletna zabava

Nedelja, 20. julija, ob 10. uri:
animacijska predstava
Morje luske jim pobarva

Torek, 22. julija, ob 17. uri:
Lučka-sladkih 50 let

Petek, 25. julija, ob 17. uri:
otroška delavnica La kuka-
rača - indijanska glasbila

Sobota, 26. julija, ob 10. uri:
morski dan

Nedelja, 27. julija, ob 10. uri:
animacijska predstava:
Rak, rak je krojač

OPISI PRIREDITEV :
Viteški dnevi: Pripravili bomo predstavo z na-
slovom Rešimo princesko, otrokom pa pred-
stavili srednjeveško delavnico, kjer bomo izde-
lovali čelade, tunike, meče. Prav tako se
bomo igrali napad na grad s katapultom. Tudi
za starejše obiskovalce pripravljajo zanimiv
program.

Animacijska predstava Kamenčki za sre-
čo: Če ste morda našli kakšen kamenček, ga
lahko pobarvate in shranite za srečo. Če ga še
niste, se nam pridružite in skupaj barvajte ka-
menčke sreče zase in za prijatelje.

Velika poletna zabava: Vse obiskovalce vabi-
jo na veliko Poletno zabavo, kjer boste lahko
prisluhnili zvokom zabavne glasbe, se preizku-
sili v nagradnih vprašanjih, ter poizkusili dobro-
te iz žara. Otroci pa ste vabljeni na kreativno
delavnico, kjer se boste igrali, barvali lepe po-
letne kamne pisanih barv ter se sladkali s pa-
lačinkami, za najbolj pridne pa bodo tudi slad-
ke nagrade.

Animacijska predstava Morje luske jim po-
barva: čudoviti sončni žarki poletnega sonca
pridno grejejo in obarvajo kožo. A pod morsko
gladino sonce le redko posveti. Kadar pa
sončni žarki prodrejo proti morskemu dnu, ob-
svetijo čudoviti svet morskih živali, najrazličnej-
ših barv. Tudi pri nas boste lahko barvali ribice
različnih velikosti ...

Morski dan: dišalo bo po morskih dobrotah,
otroci pa boste izdelovali tropske ribice, mor-
ske prebivalce ... 

Animacijska predstava Rak, rak je krojač:
Rak, rak je krojač, urezal mi je dvoje hlač, ker
mi hlače niso prav, sem mu jih nazaj poslal.
Rak, rak je rdeč, ker mi niso hlače všeč. Na-
mesto klešč boste uporabljali škarje in iz papir-
ja izrezovali čudovita morska bitja ter jih pobar-
vali.

PROGRAM PRIREDITEV ZA MC KRANJ PRIMSKOVO

Mlakarjevo "Srce" v Ateljeju PUHart

Poletje v Kranju je konec junija popestrila tudi prireditev
"Naj živi Tavčarjeva", ki so jo že drugič letos pripravili v
Tavčarjevi ulici v Kranju. Na njej so se s pesmijo predstavili
različni avtorji, v ateljeju Puhart pa so odprli razstavo škof-
jeloškega akademskega slikarja Simona Mlakarja z
naslovom "Srce". Kot je od odprtju poudarila Petra Puhar
Kejžar, je to razstava z minimalističnimi potezami, ki polne
težkih misli in ironije kričijo in vznemirjajo naš odnos do
sveta. Zagotovo vredna ogleda! V. S.
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V Ateljeju Puhart na Tavčarjevi ulici je na ogled razstava
novejših likovnih del akademskega slikarja Simona
Mlakarja z naslovom "Srce". 



občinske novice - KRANJ CMYK 11.07.2008 stran   15

PS
 M

er
ca

to
r 

d.
d.

, D
un

aj
sk

a 
c.

 1
0

7,
 L

ju
bl

ja
na

Pestra ponudba svežih in zamrznjenih
morskih dobrot!

Poslovalnica Mercator center Kranj, Ulica Staneta Žagarja 69, 
4000 Kranj, tel: 04/2014 267,  mercator-kranj@kompas.si 

nova 
kolekcija 2008

Telefon: 04/204-24-02

DO 21. 7. VELIKA
RAZPRODAJA ZARADI

SELITVE TRGOVINE

@ACCESSORIES
NOVA KOLEKCIJA!
V naših poslovalnicah širom
Slovenije vam je na voljo
pestra izbira modnih ddatkov
za 2008

PO NAJBOLJŠI
SLADOLEDV

KJER SE OBLAČI VSA DRUŽINA

UGODNA

PONUDBA IGRAČ,

VEČ KOT 100 

ARTIKLOV PO

NIŽJIH CENAH.

PE Kranj, tel.: 04/2042 000 www.cistilnica-labod.si

AKCIJA V JULIJU IN AVGUSTU:
BREZPLAČNA ZAŠČITA PROTI
UV SEVANJU (SUN BLOCK)

Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja od 8.00 do 13.00 ure

OČALA NA RECEPT BREZ DOPLAČILA

NOVO!!
FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

NOVO!!
FRIZERSKI
SALON
ZA VSO
DRUŽINO

NOVI SREČKI

w
w

w
.loterija.si 
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Privoščite 
svojim nogam najboljše 

in jih obogatite 
s kvalitetno kolekcijo 

nogavic

OTROŠKA OBLAČILA
IN POKRIVALA 

DO 12 LET

 

 

OD 14. 7. RAZPRODAJA OBLAČIL IN OBUTVE

www.chicco.si

SEZONSKA RAZPRODAJA
OBUTVE IN TORB DO - 40 %

OD 14. 7. DO 3. 8. 2008
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Na pomoč hitijo 
že celo stoletje
Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče letos praznuje stoletnico delovanja. Osrednji dogodki v
počastitev jubileja so se zvrstili v drugi polovici junija.

Regijsko srečanje članic v Mavčičah so spodbujali številni
navijači. PGD Mavčiče je med tistimi društvi, ki se lahko
pohvalijo z velikim številom gasilk, od najmlajših pa vse do
članic. 

Demonstrativna vaja reševanja iz vode, postopki v primeru razlitja nevarnih snovi in prikaz gašenja. V vaji so sodelovali
kranjski poklicni gasilci, Prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Mestne občine Kranj, 15. HEB (helikopterski
bataljon) Slovenske vojske, Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči Kranj, enote Civilne zaščite Kranj (Podvodna
reševalna služba Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov Kranj, kranjski taborniki).

Mladi gasilci nosijo kip sv. Florjana, zaščitnika gasilcev. 
S. K., foto: Tina Dokl

V gasilski paradi so sodelovali domačini iz Mavčič, oblečeni v narodne noše, pihalni orkester Mestne občine Kranj, člani Prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Mestne občine
Kranj na čelu s prostovoljnimi gasilci in gasilkami iz Mavčič. Slavnostno prireditev je vodil Rudi Zevnik. 

Ferdinand Stenovec (levo), zaslužen za gradnjo gasilskega
doma, in predsednik PGD Mavčiče Stanislav Stenovec. 

Gasilci so ob obletnici poskrbeli tudi za zabavo. En večer
so plesali v družbi Navihank. 


