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Daljše kratkotrajno
parkiranje
Od sredine avgusta so v 
veljavi nekatere spremembe
pri parkiranju, saj se je po-
daljšal čas brezplačnega
kratkotrajnega parkiranja, po 
novem pa je parkiranje brez-
plačno tudi ob sobotah.

Samo, da bo peč topla
Kurilna sezona je tik pred
vrati, vprašanje pa je, kako
se bodo greli tisti, ki nimajo
niti za hrano, kaj šele za
ogrevanje. Preverili smo, ali
ljudje, ki so se znašli v hudi
stiski, lahko pričakujejo
kakšno pomoč.

NOGA za novo obdobje
Nogometna gorenjska aka-
demija pomeni edinstven
model dela z mladimi v Slo-
veniji, prek takšnega modela
pa si pri Triglavu želijo še
boljše strokovno in organi-
zacijsko delo za mlade iz vse
Gorenjske.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Le še nekaj dni in
tudi kranjski osnovnošolci
bodo znova sedeli v šolskih
klopeh. Vseh skupaj bo letos
4.462, od tega 485 prvošol-
čkov. To je sicer nekaj manj
kot lani (25), a več (26) kot
pred dvema letoma. 
Najbolj veseli pa so te dni
gotovo šolarji, učitelji in
starši sedemdesetih otrok,
ki bodo sedeli v tako rekoč
povsem novih prostorih te-
meljito prenovljene šole v
Žabnici. "Slavnostno odprt-
je prenovljene šole v Žabni-
ci bo sicer dan pred začet-
kom pouka, v ponedeljek,
tisti, ki smo si šolo že ogle-
dali, pa smo se lahko pre-
pričali, da gre za res kvali-
tetno prenovo. V prenovlje-
nih prostorih je nova opre-
ma učilnic, kuhinja, pa tudi
okolica šole dobiva novo po-
dobo. Prenova šole v Žabni-
ci pa bo povsem končana,
ko bo dograjena še telovad-
nica," o največji investiciji
pravi kranjski župan Dami-
jan Perne in dodaja: "Prav
tako pomembna pridobitev
je na osnovni šoli v Stražiš-
ču, kjer je azbestno streho
zamenjala nova, obnovili
smo del sanitarij in del po-
dov. Na OŠ Predoslje je bila
velika investicija zamenjava
stavbnih lupin, ob OŠ Sta-
neta Žagarja so nova parki-
rišča, tekalna steza z igriš-

čem za baseball na OŠ Jako-
ba Aljaža, dvigalo za inva-
lidnega otroka na OŠ Simo-
na Jenka, sanacija in me-
njava podov na OŠ France
Prešeren na Kokrici, obno-
va igrišč ob šolah ... Investi-
cij v šole je bilo tako kar ve-
liko, precej pa je bilo tudi
vzdrževalnih in nujnih del.
Z vsem skupaj želimo otro-
kom omogočiti dobro oko-
lje za delo, saj vemo, da
naši otroci vse več časa pre-

bijejo v šoli, kjer je ob kvali-
tetnem programu po-
membno tudi, kakšni so
prostori in oprema."
Poleg blizu dveh milijonov
evrov, ki jih bo letos za ob-
novo šol namenila občina,
šole za investicijsko vzdrže-
vanje porabljajo tudi svoja
sredstva, ki jih dobijo od
najemnin. Denarja za vse
potrebe večina precej starih
šol seveda ni dovolj, zato so
se na občini že pred dvema

letoma resno lotili analize
stanja oziroma načrtov, kje
je najprej potrebna prenova.
"Želimo si, da bi vsi otroci v
šolah imeli dobre oziroma
približno enake pogoje,
zato smo naredili terminske
načrte prenov, za katere
sem vesel, da se jih uspeva-
mo tudi držati," pravi Igor
Velov, ki je kot podžupan
zadolžen tudi za družbene
dejavnosti.

Za šolarje precej novega
Letošnje obnove osnovnošolskih zgradb v kranjski občini so vredne blizu dva milijona evrov, največja
pridobitev pa je temeljito prenovljena podružnična šola v Žabnici.

Kranjčani obarvali 
Novigrad 
V zadnjem tednu je bil v istr-
skem obmorskem mestecu
Novigrad zvonik tamkajšnje
cerkve in prostor pred njim v
znamenju razstave del sli-
karjev, udeležencev 7. Likov-
ne kolonije Pineta.

Prenovili 
košarkarsko igrišče

Danes bo v športnem parku v Kranju
potekala športno humanitarna zabavna
prireditev, ki bo pospremila prenovo
košarkarskega igrišča.
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Šport se začne 
z atletiko

Tega dejstva se zavedajo tudi pri 
Atletskem klubu Triglav, kjer že vrsto let 
vzgajajo tako atlete kot ostale 
športnike, ponosni pa so tudi na uspehe
svojih tekmovalcev in tekmovalk.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Seveda ni treba pose-
bej poudarjati, da so Kranjča-
ni večina veliki ljubitelji špor-
ta in da v mestu in okolici te
dni poteka tudi veliko šport-
nih prireditev. Tako je bil
prejšnji teden v Kranju Tri-
star vaterpolski turnir, te dni

v olimpijskem bazenu pote-
ka svetovno prvenstvo v pod-
vodnem hokeju, danes bo v
okviru akcije Verjemi v svoj
koš na prenovljenih igriščih
v športnem parku potekala
zanimiva prireditev, na kate-
ri ne bo manjkalo košarke in
zabave, v nedeljo pa se bo na
Glavnem trgu zaključil letoš-
nji rekordni Rekreatur, ekip-
no kolesarjenje po Sloveniji. 
Kranj in okolico pa bodo čez
natanko dva tedna obiskali
tudi novinarji kolesarji, saj

bomo gostitelji letošnjega
svetovnega prvenstva v cest-
nem kolesarjenju. "V vseh
kategorijah skupaj pričaku-
jemo okoli sto petdeset tek-
movalcev iz vseh koncev sve-
ta, večji del jih bo seveda iz
Evrope, iz evropskega dela
Azije, posamezniki pa tudi
iz Kanade, Amerike, Avstra-

lije ... Treba je priznati, da še
danes tudi mnogi novinarji
ne vedno natanko, kje je Slo-
venija in kakšna je. Zato jim
že kar nekaj časa pošiljamo
različne informacije o Slove-
niji, Gorenjski in Kranju in
upam, da jim bomo deželo
znali dobro predstaviti tudi
ob njihovem obisku. Želimo
si, da odnesejo najboljše vti-
se," pravi Robert Bauman,
član organizacijskega odbo-
ra prvenstva. 

Novinarji prihajajo 
v kolesarski Kranj
Čez dva tedna, od 11. do 13. septembra, bo Kranj
gostil svetovno novinarsko prvenstvo v cestnem
kolesarjenju, organizatorji pa na njem pričakujejo
okoli 150 novinarjev kolesarjev ter dobro reklamo
Kranja in Gorenjske.

Letošnje svetovno prvenstvo novinarjev 
kolesarjev bo jubilejno deseto, zadnje pa je bilo
lani v Franciji.
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Prenovljena šola v Žabnici pričakuje 70 otrok v šolskih klopeh in 60 otrok v vrtcu, te dni
pa urejajo le še okolico. 

Ob letošnjem Kranfestu so na posebni stojnici pred 
Kranjsko hišo predstavili tudi svetovno novinarsko 
prvenstvo, ki ga bo Kranj gostil sredi septembra.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Že junija je kranjski
Mestni svet sprejel novo
odredbo o določitvi javnih
parkirnih površin, kjer se
plačuje parkirnina ter o višini
in načinu plačevanja, od sre-
dine avgusta pa je ta tudi v
veljavi. Tako sedaj območje
kratkotrajnega parkiranja ob-
segajo parkirišča na Sloven-
skem trgu, na delu Gregorči-
čeve ulice, od križišča s Stri-
tarjevo ulico do križišča s Ko-
roško cesto, Na Skali, na Blei-
weisovi cesti pred poslovno
stavbo Gorenjske banke in
na vzdolžnih parkirnih pros-
torih, ki mejijo na parkirišče
na Hujah, ob Likozarjevi ce-
sti. Parkirnina se plačuje
vsak dan od 7. do 17. ure, ob
sobotah, nedeljah in prazni-
kih pa se je ne plačuje. 
Na območjih kratkotrajnega
parkiranja je sedaj moč par-
kirati do dve uri (prej le
uro), ob tem pa je prva ura
parkiranja brezplačna. Uro
brezplačnega parkiranja je
moč koristiti enkrat na dan,
vendar pa je treba uporablja-
ti kartico, ki jo izdajo pri
Mestni občini Kranj. Po pre-
teku dveh ur je treba vozila
umakniti z območja kratko-
trajnega parkiranja. 
Tako na območju kratkotraj-
nega parkiranja kot na parki-
riščih, kjer trajanje parkira-
nja ni omejeno, je parkiranje
prvo uro brezplačno, nato pa

je za vsako začeto uro treba
plačati en evro parkirnine.
Parkirnino je moč plačati s
kartico, izdano s strani MO
Kranj, GSM aparatom, z go-
tovino ali plačilno kreditni-
mi karticami, ki so označene
na parkomatih oziroma avto-
matskih blagajnah.
Kot je povedala Ana Vizovi-
šek iz MO Kranj, se bo do
konca leta spremenil tudi re-
žim parkiranja na parkiriš-
čih, na katerih sedaj trajanje
parkiranja časovno ni omeje-

no. To je na ploščadi med
stavbo Mestne občine Kranj
in restavracijo Brioni, parki-
rišču na Hujah ob Likozarje-
vi cesti, parkirišču pri Zlati
ribi, parkirišču pri Zdravstve-
nem domu in parkirišču pri
Čebelici. Parkirišče pri Čebe-

lici bo za stanovalce, ki imajo
v območju za pešce stalno ali
začasno prebivališče, rezervi-
rano le še med 17. uro popol-
dne in 8. uro zjutraj, preosta-
li čas pa ga bodo - predvido-
ma od jeseni naprej - lahko
koristili tudi vsi ostali.

Daljše kratkotrajno parkiranje
Od sredine avgusta naprej so v veljavi nekatere spremembe pri parkiranju v Kranju, saj se je 
podaljšal čas brezplačnega kratkotrajnega parkiranja, poleg nedelj in praznikov pa je po novem 
parkiranje brezplačno tudi ob sobotah.

Novo območje kratkotrajnega parkiranja je sedaj tudi ob Likozarjevi cesti. I Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - Prejšnji teden je bila
na obisku v Sloveniji delega-
cija indijske vlade, visoki
predstavniki Indije pa so 
obiskali tudi Kranj. V pros-
torih Mestne občine so go-
ste sprejeli župan Damijan
Perne, podžupan Bojan Ho-
man in direktor Komunale
Ivan Hočevar.
"Sodelovanje med Kranjem
in Aswinom Schrestho, ki je
častni konzul Nepala v Slo-
veniji, traja že vrsto let, saj
nam je veliko pomagal pri
odpravah naših alpinistov.
Je velik ljubitelj gora in pro-
sil nas je, da jih ob obisku
njihove vlade v Sloveniji go-
stimo tudi v Kranju. Prišlo

je trideset predstavnikov, ki
jih najbolj zanima področje
komunale, saj je v Indiji ko-
munala največji problem.
Zato smo k sodelovanju ob
obisku povabili direktorja
Komunale Ivana Hočevarja,
ki jim je pripravil vrsto ko-
ristnih informacij," je pove-
dal podžupan Bojan Ho-
man.
Poleg tega, da so gostje z za-
nimanjem prisluhnili na-
šim izkušnjam na področju
komunale, jim je župan Per-
ne predstavil tudi Kranj kot
mesto industrije, kulture in
športa, ki pa si prizadeva po-
stati tudi turistično mesto.
Kot so gostje ugotavljali ob
ogledu, je za to res dosti
možnosti. 

Vodnjak sv. Janeza Nepomuka so obnovili

Vodnjak sv. Janeza Nepomuka z žalujočo ženo, ki stoji ob juž-
ni fasadi župnijske cerkve v starem mestnem jedru Kranja, je
po naročilu MO Kranj obnovil mojster za ohranjanje kulturne
dediščine Leopold Šajn. Obnova je občino stala 9.460 evrov.
Dela je nadzirala restavratorka Eva Tršar iz kranjske območne
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. S. K.

Vključite se v široko in pisa-
no paleto prizadevanj za
spremembe naših potoval-
nih navad. Postanite del gi-
banja, katerega glavni na-
men je ozavestiti ljudi, da bi
nekaj naredili za zmanjša-
nje onesnaženosti, ki jo pov-
zroča promet. Evropski te-
den mobilnosti bo potekal
že osmič, kot vedno od 16.
do 22. septembra. Po vsej
Evropi v pobudi sodeluje več
kot 220 milijonov ljudi, v
Sloveniji pa je za letos pri-
javljenih osemnajst občin.
Občine vsako leto pripravijo
pestro paleto aktivnosti, s
katerimi opozorijo na pro-
blematiko, ki jo povzema
vsako leto skrbno izbrana
tema. Letos je to tema Do-
bra klima mojega mesta, ki
se nanaša na kakovost zraka
in klimatske spremembe, pa
tudi na boljše vzdušje v me-
stih, ki niso okupirana s plo-

čevino. Tudi tokrat se bo Ev-
ropski teden mobilnosti za-
ključil z dnevom brez avto-
mobila 22. septembra, ko
bodo mestna središča zaprta
za ves promet.
Prebivalce Evrope skrbi ved-
no večja uporaba osebnih
avtomobilov v mestnem
prometu. Zlasti v mestih ve-
liko ljudi trpi zaradi slabše
kakovosti življenja, število
avtomobilov pa se še kar

veča. Raziskave, izvedene
med evropskim tednom mo-
bilnosti, kažejo, da je veliko
državljanov zaskrbljenih za-
radi kakovosti zraka, ki ga
vsakodnevno vdihavajo, in
da uvrščajo onesnaženost
zraka med svoje največje
okoljske skrbi. 
Večina prebivalcev Evropske
unije je zato naklonjena
spodbujanju oblik prevoza,
ki so najbolj prijazne do oko-
lja. Podpirajo zamisli o pove-
čanju zelenih površin, ploč-
nikov in kolesarskih stez, da
bi tako poživili sosesko, pri-
spevali k boljši kakovosti zra-
ka in zmanjšali zvočno one-
snaženost v mestu.
Promocija in organizacija
evropskega tedna mobilno-
sti poteka ravno s ciljem
spodbujanja spremembe
naših navad, načinov raz-
mišljanja in prometnih
praks v bolj trajnostno na-

ravnane in človeku prijazne
pristope. 
Projekt se izvaja v partner-
stvu med Konzorcijem ev-
ropskega tedna mobilnosti
(sestavljajo ga mreža evrop-
skih mest Eurocities, zdru-
ženje evropskih lokalnih
skupnosti za promocijo traj-
nostne energetske politike
na lokalni ravni Energie-
Cites in evropska zveza za
zaščito podnebja Climate
Alliance) in nacionalnimi
koordinatorji (predstavniki
nacionalnih ministrstev in
agencij, evropskih in med-
narodnih združenj ter orga-
nizacij) ter s podporo Gene-
ralnega direktorata za okolje
pri Evropski komisiji. 
V Sloveniji projekt Tedna
mobilnosti koordinira Mi-
nistrstvo RS za okolje in
prostor. Več informacij o
tednu mobilnosti najdete na
www.tedenmobilnosti.si.

Dobra volja v akciji - 
Evropski teden mobilnosti 
Sodelujmo v Evropskem tednu mobilnosti 2009, saj ne gre le za zmanjševanje onesnaženosti, temveč
predvsem za izboljšanje kakovosti življenja na vseh ključnih področjih.

Gostje iz Indije so si z zanimanjem ogledali Kranj in 
prisluhnili tudi izkušnjam iz komunalne ureditve v mestu
in okolici. Obiskali so tudi prostore kranjske občine. 

Indijcem predstavili Kranj
in komunalno ureditev

Na območjih kratkotrajnega parkiranja je sedaj
moč parkirati do dve uri (prej le uro), ob tem pa
je prva ura parkiranja brezplačna.
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Začenja se novo šolsko leto,
v kranjski občini pa šolarje
čaka nekaj novih pridobitev.
Kaj vse je bilo narejeno?
"Letos imamo v kranjskih
osnovnih šolah kar precej
novih pridobitev v skupni
vrednosti skoraj dva milijo-

na evrov. Naj na prvem me-
stu izpostavim obnovljeno
šolo v Žabnici, ki bo okoli 70
šolarjev sprejela 1. septem-
bra, odprtje pa bo dan prej.
Objekt je res lepo obnovljen,
po sodobnih merilih, in otro-
ci iz Žabnice in okolice bodo
dobili kakovostne prostore.
Veliko del je bilo opravljenih
tudi po drugih šolah: na OŠ
Staneta Žagarja so bila ob-
novljena parkirišča, v Stra-
žišču kritina in izvedenih še
nekaj drugih del, v Predos-
ljah smo zamenjali okna na
polovici šole, na OŠ Jakoba
Aljaža uredili tekalno stezo,
na OŠ Simona Jenka vgradi-

li dvigalo za invalidnega
otroka, na Kokrici zamenjali
pode ter povsod opravili po-
trebna vzdrževalna dela.
Skratka, držimo se načrta
postopne obnove šolskih
stavb v občini. Zavedamo se,
da morajo imeti naši otroci

prave pogoje za delo, kajti
šolski programi so iz leta v
leto zahtevnejši."

Bodo mesto v vrtcih v sep-
tembru vendarle dobili vsi
kranjski malčki?
"Zelo smo se potrudili, da
smo za kranjske otroke za-
gotovili dovolj mest v vrtcih.
K temu je pripomogel nov
vrtec Ciciban s tremi oddel-
ki na Likozarjevi 22, ki ga
odpiramo v teh dneh, prav
tako pa smo rešitve iskali z
ureditvijo novih prostorov v
okviru obstoječih vrtcev.
Skupaj bomo letos odprli 10
novih oddelkov."

V Kranju se gradi kar nekaj
stanovanj. Je ponudba že
večja od povpraševanja in
kaj je s cenami?
"Težko bi rekel, da je po-
nudba večja od povpraševa-
nja. Povpraševanje po t. i.
socialnih stanovanjih je še

vedno veliko in čakalna
doba precejšnja, vendar pa
je skupno število stanovanj v
Kranju vendarle dovolj veli-
ko, pri čemer gre pretežno
za ekonomska stanovanja.
Ko se bodo dokončala dela
na večjih stanovanjskih
kompleksih, verjamem, da
bo stanovanj dovolj, vendar
je pri tem težko napovedo-
vati, koliko bo to vplivalo na
ceno kvadratnega metra.
Tudi iz izkušenj drugih
mest vidimo, da cene ne sle-
dijo povsem ponudbi in pov-
praševanju in ostajajo dokaj
visoke."

Prejšnji mesec je bilo veliko
govora o reševanju proble-
matike odpadkov, tudi
kranjskih. Kako je sedaj to
urejeno in kaj vas še čaka?
"Trenutne razmere so take,
da naše odpadke vozimo na
Malo Mežaklo in deponijo v
Logatcu. Čakamo, kako se
bodo končno odločili v Ko-
vorju, kamor po operativ-
nem programu naši odpad-
ki tudi sodijo. Sicer pa pote-
kajo vse aktivnosti za grad-

njo sortirnice v Kranju in
pripravo dokumentacije, da
bi se začela dela za mehan-
sko biološko obdelavo od-
padkov. Lokacija je predvi-
dena v poslovni coni Struže-
vo, vendar nas tu čaka še
precej korakov, predvidena
je tudi javna obravnava. Se-
veda pa se moramo ob pra-
vem času prijaviti za koriš-
čenje evropskih sredstev.
Priprava dokumentacije gre
po načrtu, bomo pa videli,
kako bo potekalo nadaljnje
sodelovanje z okoljskim mi-
nistrstvom. Verjamemo, da
bo po nedavni kadrovski za-
menjavi še boljše kot do-
slej."

Vedno več pozornosti je na-
menjene ločevanju odpad-
kov. Mislite, da se pomena
ločevanja odpadkov zaveda-
mo in kaj bi bilo treba stori-
ti, da bi bil odstotek ločene-
ga zbiranja odpadkov večji
kot do sedaj?
"Menim, da se pomena lo-
čevanja odpadkov, pred-
vsem v gospodinjstvih, ne
zavedamo dovolj. Kljub
množici informacij, opozo-
ril, večina ljudi odpadkov ne
ločuje. Če se ne bomo zave-
deli, da moramo odpadke
ločevati na izvoru, to je kjer
nastajajo, bomo težko rešili
ta problem. Z ločevanjem
lahko količino odpadkov
zmanjšamo skoraj za po-
lovico oziroma včasih še
celo za več. Pri tem ni zane-
marljiva cena obdelave od-
padkov, ki je pri sortiranih
odpadkih primerno nižja.
To bo v prihodnje zelo po-
membno, saj gre pričakova-
ti, da se bodo cene ravnanja
z odpadki povečevale. Ev-
ropska okoljska zakonodaja
prinaša zahteve po dodatni
obdelavi odpadkov, kar sto-
ritev podraži."

Trenutno se v Kranju za-
ključuje obnova kar nekaj
ulic in cest. Kaj je na novo
narejenega?
"Več cest je tik pred zaključ-
kom obnove: Gosposvetska
ulica in Tomšičeva ter Tav-
čarjeva v starem delu mesta,
dobro napreduje obnova na
Savski cesti. Mislim, da so
dela potekala dobro, oprav-
ljena so bila v predvidenih
rokih, plan obnov za letos pa
še ni zaključen. V pripravi
so načrti za ureditev Sloven-
skega trga z ulicami, ki se
nanj navezujejo, vključno z
Jelenovim klancem in kro-
žiščem pri mostu čez Savo.
Računam, da bomo ceste, ki
so najbolj potrebne obnove,
končno uredili."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Z obnovami večja kakovost 
bivanja v šolah in vrtcih
Dan pred začetkom šolskega pouka se odpirajo vrata prenovljene podružnične šole v Žabnici, prvega
septembra bo tudi uradno namenu predana obnovljena Gosposvetska ulica, v vrtcih pa je zagotovljen
prostor za vse do septembra prijavljene otroke.

Kljub množici informacij, opozoril, večina ljudi
odpadkov ne ločuje. Če se ne bomo zavedeli, 
da moramo odpadke ločevati na izvoru, to je
kjer nastajajo, bomo težko rešili ta problem. 
Z ločevanjem lahko količino odpadkov 
zmanjšamo skoraj za polovico oziroma včasih
še celo za več. Pri tem ni zanemarljiva cena 
obdelave odpadkov, ki je pri sortiranih odpadkih
primerno nižja.

Župan Damijan Perne I Foto: Tina Dokl
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"Vemo, da se nam že pojav-
ljajo težave s tako imenova-
nimi šolskimi okoliši, kar
pomeni, da bodo nekatere
šole napol prazne, nekatere
pa prenatrpane. Zato bo že v
prihodnjem letu nujno po-
trebna sprememba šolskih

okolišev. Naročili smo štu-
dijo, saj bomo na podlagi
stroke izoblikovali take šol-
ske okoliše, ki bodo čim bolj
racionalno razporejeni. Šole
bodo tako obremenjene, kot
morajo biti, straši in otroci
pa bodo z izbiro zadovolj-
ni," še pravi podžupan Igor
Velov. 
Seveda pa bodo tako otroci
kot straši in učitelji zado-
voljni, če se bo novo šolsko
leto začelo brez nesreč v
prometu. "Vse odgovornosti
prvih šolskih dni ne more-

mo prenašati na starše, zato
smo tudi letos, podobno kot
pretekla leta, za pomoč pro-
sili prostovoljce, predvsem
člane Združenja šoferjev in
avtomehanikov, ki bodo,
pod donatorstvom Adriatica,
otroke spremljali v šolo. Po-
stavljeni bodo tudi na kritič-
nih mestih, kjer pa ne bodo

le varovali otrok, ampak
bodo na morebitne nepra-
vilnosti opozarjali tudi dru-
ge udeležence v cestnem
prometu," poudarja pred-
sednik Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prome-
tu MO Kranj Ivan Hočevar,
komandir Policijske postaje
Kranj Mitja Herak pa doda-
ja: "Predvsem bomo močno
povečali nadzor nad spošto-
vanjem cestno prometnih
predpisov, zlasti glede ome-
jitve hitrosti in prevozov
otrok v vozilih."

Za šolarje 
precej novega
�1. stran

Kot je povedal podžupan Igor Velov, naj bi v teh
dneh zaključili pogajanja za izgradnjo telovadnice
pri šoli v Žabnici, prav tako je v načrtu izgradnja
telovadnice v Goričah in Besnici, kjer pridobivajo
dokumentacijo, do konca leta pa naj bi pridobili
gradbeno dovoljenje. Trudijo se, da bi že drugo
leto stale vse tri telovadnice.

Podžupan Igor Velov je zadovoljen, ker prenove šol potekajo
po načrtih. I Foto: Tina Dokl

Robert Bauman, ki ima tudi
sam že precej izkušenj iz no-
vinarskih tekmovanj, prepri-
čan pa je, da se bo Kranj kot
tradicionalno kolesarsko me-
sto dobro znašel tudi pri
organizaciji tekmovanja.
"Med novinarji, ki prihajajo
na svetovno prvenstvo, so
tudi nekdanji odlični tekmo-
valci, celo zmagovalci Gira.
To so ljudje, ki so se po kon-
čani športni karieri usmerili
v novinarstvo in še vedno
radi resno tekmujejo. Tako
bodo na svoj račun prišli tudi
gledalci, saj bo sobotni kro-
nometer (12. septembra) po-
tekal na 15-kilometrski relaci-

ji Labore-Jeprca-Labore, pri
čemer bi že sedaj rad opozo-
ril na zaporo ceste med 12.
do 16. uro. V nedeljo bo štart
ob 9.30 in bo potekala po raz-
širjenem krogu letošnje ne-
deljske kranjske dirke, kar
pomeni od starega mestnega
jedra, čez kokrški most, na
Huje, proti Blažunu in nazaj
proti kokrškemu mostu, do
Stare pošte, mimo sodišča -
štart in cilj pa bo pred gimna-
zijo," pravi Robert Bauman
in dodaja, da obiskovalce pri-
reditve čaka tudi zanimiv
spremljevalni program, v so-
boto zvečer pa bo za vse tek-
movalce sprejem na Brdu,
kjer bo častni gost predsed-
nik vlade Borut Pahor.

Novinarji prihajajo 
v kolesarski Kranj
�1. stran
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Mnenja občinskih svetnikov, razpisa
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Nov parkirni 
režim v okolici
mestnega jedra

Pred časom sem pisal, da je
na parkirišču pred občinsko
stavbo možno pol ure brez-
plačno parkirati. Z novim
parkirnim režimom, ki bo
začel veljati v prihajajočih
mesecih, bomo lahko brez-
plačno parkirali kar celo
uro, in sicer na parkirišču
med občino in Delavskim
domom, na delu Gregorči-
čeve ulice, Na skali, na Blei-
weisovi cesti pred poslovno
stavbo Gorenjske banke, na
vzdolžnih parkirnih prosto-
rih, ki mejijo na parkirišče
na Hujah, ob Likozarjevi ce-

sti. Pogoj za brezplačno par-
kiranje bo plačilo parkirnine
s parkirno kartico, ki jo je iz-
dala MO Kranj in jo je mož-
no kupiti v občinski spre-
jemni pisarni in na modrem
avtomatu ob glavnem vhodu
v občinsko stavbo. Hkrati bo
začelo obratovati novo parki-
rišče pri trgovski šoli, ki bo
namenjeno zaposlenim v
starem mestnem jedru.
Z novim parkirnim režimom
se bo "obrat" na parkiriščih
zagotovo povečal in spet bo
lažje dobiti prosto parkirno
mesto v okolici starega mest-
nega jedra. Posledično bo
mestno jedro spet postalo
bolj dostopno za vse, ki se
morajo z avtom pripeljati
skoraj do vhoda trgovine, go-
stilne, lokala, galerije, cerkve

ali muzeja. Še vedno pa ob-
staja možnost, da se v mesto
odpravimo peš, s kolesom ali
javnim prevozom. Tako
bomo zares brez naglice, ki jo
povzroča parkirna ura, opra-
vili vse začrtane aktivnosti.

Na koncu želim uspešen za-
četek šolskega leta vsem, še
posebej pa ponosnim star-
šem, katerih otroci odhajajo v
prvi razred ali bodo septem-
bra začeli obiskovati vrtec.

Jakob Klofutar,
svetniška skupina Zares -

nova politika

Opravičilo
V julijski številki Kranjskega
glasa nam je ponagajal ti-
skarski škrat, saj smo ob pri-
spevku svetnice SD Nade Mi-
hajlovič pomotoma objavili
sliko svetnice SDS Saše Kri-
stan. Obema svetnicama in
bralcem se za neljubo napa-
ko opravičujemo. Uredništvo

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje
Mestne občine Kranj - dopolnitev 2009, ki ga je pod št. pro-
jekta 05/09 v maju 2009 izdelala RRD, Regijska razvojna
družba, d. o. o., Domžale,

2. okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območ-
je Mestne občine Kranj, ki ga je pod št. projekta 221-01/09
v maju in juliju 2009 izdelal IPSUM, okoljske investicije, d.
o. o., Domžale,

3. dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične za-
snove mesta Kranja, ki ga je pod št. projekta 04/09 v juni-
ju 2009 izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o.,
Domžale,

4. dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško
polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika,
ki ga je pod št. projekta 04/09 v juniju 2009 izdelala RRD,
Regijska razvojna družba, d. o. o., Domžale.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 7. septembra do 6. oktobra
2009, v času uradnih ur, javno razgrnjeno v prostorih Mestne
občine Kranj, na Oddelku za okolje in prostor (II. nadstropje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 30. septembra
2009, ob 16. uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
sejna soba št.14.

IV.
V okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj -
dopolnitev 2009 se spremeni namenska raba naslednjim zem-
ljiščem:

- parc. št. 500, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 817, 816, 815, 523,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 419/2, 419/5,
419/4, 420, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 423, 424,
425/1, 786-del, 499/1-del 498, 497, 496, 495, 494,
493, 492, 491, 490, 489, 486, 485, 488, 487, 484,
797, 571-del, 570-del, 569-del, 568-del, 567-del, 566-
del, 565-del, 564-del, 563-del, 559-del, 558-del, 818-del,
814-del, 819-del, 589/12-del, 589/6-del, 589/5-del,
589/4-del, 589/3-del, 590-del, 591-del, 592-del, 578-
del, 821-del, 593-del, 809/2-del, 796-del vse k.o. Hrastje
in parc. št. 562-del, 561-del, 560-del, 559-del, 558-del,
557-del, 556-del, 555-del k.o. Hrastje, ki so še predmet
usklajevanja (poslovna cona Hrastje - poseg A1),

- parc. št. 846-del, 847-del, 848-del vse k.o. Predoslje (po-
seg B2); 379-del k.o. Pševo (poseg B5); 1419/2-del k.o.
Žabnica (poseg B9); 753-del k.o. Hrastje (poseg B10),
186/2-del, 185-del k.o. Jama (poseg B12);101/1-del,
169-del,168-del,167-del vse k.o. Jama (poseg B13);
115/2-del, 119-del, 118-del vse k.o. Jama (poseg B14);
149/4, 149/1-del k.o. Mavčiče (poseg B16); 331-del,
328/1-del, 414/2-del vse k.o. Tenetiše (poseg B17); 909-
del, 189/1-del,899/1-del, 899/12, 899/13-del, 899/14-
del vse k.o. Kokrica (poseg B18); 43/1-del, 43/2-del,
63/1, 63/4-del, 63/5-del, 64-del vse k.o. Rupa (poseg
B20); 59/1-del k.o. Rupa (poseg B21); 1262-del, 1249-
del k.o. Žabnica (poseg B22 b); 37-del, 692/1-del k.o.
Suha (poseg B23); 298/2 k.o. Klanec (poseg B24),

- parc. št. 207/1, 209, 210, 212 vse k.o. Čirče (sprememba
namenske rabe stavbnih zemljišč za družbene dejavnosti v
območju Senožet Čirče - poseg C),

- parc. št. 111/2, 112/6, 115/1, 116/1, 119, 120/2, 122,
123/2, 124/2, 125,126, 128/2, 129/1, 130/1-del,
511/2, 512/1-del vse k.o. Čirče (centralne dejavnosti v Čir-
čah - poseg D),

- parc. št. 823/7, 830/1, 823/3, 830/2, 830/6, 823/1,
830/5, 877, 878/2, 878/1, 1025, 878/3 , 830/4,
823/5, 822/2, 467/2, 454/3, 878/4, 832/2-del,
1024/1-del, 828-del, 823/4-del, 830/3-del, 823/2-del,
1026/3-del, 823/6-del, 1286/1-del, 822/1-del, 821-del,
820/1-del, 1012/4-del, 1026/2-del vse k.o. Kranj (spre-
memba namenske rabe stavbnih zemljišč za družbene de-
javnosti v območju Šolskega centra Zlato polje - poseg E).

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge k dopolnjenim osnutkom prostorskih aktov iz I. točke
tega naznanila. Pripombe in predlogi se lahko do vključno sep-
tembra 2009 dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov
Mestna občina Kranj, Oddelek za Okolje in prostor, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: "Pripombe na javno razgrnitev
prostorskih aktov." 
Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zav-
zel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pri-
pomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani
www.kranj.si.

Številke: 3500-0031/2008-48/02
350-0061/2008-48/02
350-0060/20008-48/02

Kranj, dne 25. avgusta 2009 

Damijan Perne, dr. med. spec. psih.
ŽUPAN

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/2007) in na podlagi 44. člena Sta-
tuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) župan
Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM 
NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje ML 1 - Mlaka zahod

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev:

Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje ML 1 - Mlaka zahod (v nadaljevanju
OPPN), ki ga je maja 2009 izdelal RRD, Regijsko razvojna
družba, d. o. o., Ljubljanska 76, Domžale.

Gradivo iz prve točke bo od 7. 9. 2009 do 6. 10. 2009 v
času uradnih ur javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine
Kranj, v prostorih Oddelka za okolje in prostor, Slovenski trg
1, Kranj (I. nadstropje) ter v prostorih KS Kokrica, Kulturni
dom Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kranj.

II.

Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 30. septembra
2009, ob 18.00 uri v dvorani KS Kokrica, Kulturni dom Ko-
krica, Cesta na Brdo 30, Kranj.

III.

Območje ML 1- Mlaka zahod obsega naslednje parcele oziro-
ma dele parcel:

k.o. Kokrica: 318/1, 318/39, 318/49, 347/1, 350, 351/1,
351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 352/3,
352/4, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 352/9, 352/10,
352/11, 352/14, 352/17, 352/18, 352/19, 353/1,
353/2, 353/3, 353/4, 354/1, 355/1, 355/2, 355/9,
355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 355/20,
355/22, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 358, 359/1, 359/2,
359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7, 359/8, 359/9,
359/10, 403/1, 403/5, 403/9, 429/3, 440/1, 441,
442/3, 443/1, 444/2, 444/4, 444/12, 448/1, 448/4,
448/5, 1112/1, 1114

k.o. Vojvodin Boršt I: 140/6, 140/7, 140/8

k.o. Kranj: 616/2, 619/2, 620/2, 624/2, 1321/7, 1321/8,
1321/9, 1321/10

Celotno območje urejanja z OPPN poleg zgoraj navedenih
obsega še naslednje parcele oziroma dele parcel:

k.o. Kokrica: 347/3, 347/10, 349/1, 349/3, 349/12,
354/2, 354/3, 354/6, 355/3, 403/2, 403/6, 403/7,
409/3, 409/8, 409/9

k.o. Vojvodin Boršt I: 140/2, 140/3, 141/2, 141/8, 142/14,
142/28, 1241/3

k.o. Kranj: 615/1, 615/2, 616/1, 619/1, 620/1, 624/1,
625, 1315, 1321/1, 1321/6, 1321/11, 1321/12, 1321/13,
1321/14, 1802/1

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe in
predlogi se lahko do vključno oktobra dajo pisno in ustno na
mestih javne razgrnitve kot razpis v knjigo pripomb in predlo-
gov, lahko pa se pošljejo na naslov Mestna občina Kranj, Od-
delek za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pri-
pisom "Pripombe na javno razgrnitev OPPN - Mlaka zahod".

Župan mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zav-
zel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pri-
pomb in predlogov bodo objavljeni na spletni strani
http://www.kranj.si

Številka: 35005-0004/2004-48/10
Kranj: 25. 8. 2009 

Damijan Perne, 
dr. med. spec. psih.

ŽUPAN

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj,
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja,

sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, 
Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
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Vilma Stanovnik

Kranj - Akcija Verjemi v svoj
koš, katere namen je obnav-
ljati zanemarjena košarkar-
ska igrišča po Sloveniji, idej-
ni vodja pa je Esad Babačić,
letos poteka že peto leto, zad-
nje obnovljeno igrišče pa je
prav v športnem parku v Kra-
nju. Denar za koše so zbrali v
okviru akcije, denar za novo
asfaltno ploskev pa je name-
nila občina Kranj. 
"Na občini se v zadnjem času
zelo trudimo, da se kranjska
športna infrastruktura, ki je
bila v določenih primerih
zelo dotrajana, obnovi. Prav
tako smo pred kratkim v
športnem parku odprli novo
tribuno z garderobami. V ne-
posredni bližini je sedaj tudi
prenovljeno košarkarsko
igrišče s koši in moram reči,
da smo Kranjčani veseli te
pridobitve. Ko bo denar do-
puščal, pa bomo uredili tudi
ostala dotrajana igrišča," pra-
vi kranjski župan Damijan
Perne, ki se že veseli današ-
njega druženja na prenovlje-
nem igrišču in ob njem, tudi

sam pa je obljubil, da bo pre-
izkusil svoje košarkarske
spretnosti.
Še v posebej lepem spominu
pa druženje v športnem par-
ku v Kranju ostaja enemu na-
ših najboljših košarkarjev,
Marku Miliču (tudi ambasa-
dorju akcije). "Prav na tem
igrišču, ki je sedaj obnovlje-

no, sem zrasel tudi sam. Ni
pa pomembno le, da sem se
navdušil za košarko, še več je
bilo vredno druženje vseh ge-
neracij Kranjčanov in upam,
da jih bo obnovljeno igrišče
znova zvabilo v športni
park," pravi Marko Milič, ki
bo seveda tudi aktivni udele-
ženec prireditve, ki bo danes

potekala v športnem parku.
Začela se bo že ob 11. uri s
turnirjem trojk, ki se bo za-
ključil ob 18. uri, ob 18.30 pa
bo tekma zvezdnikov, saj
bodo ob Marku Miliču na
igrišče stopili še Jure Košir,
Roman Horvat, Boris Go-
renc, Dušan Hauptman,
Slavko Kotnik in drugi.

Prenovili košarkarsko igrišče
Danes ves dan in večer bo v športnem parku v Kranju športno humanitarna zabavna prireditev.

Košarkar Marko Milič, smučarski skakalec Robert Kranjec, nekdanji smučarski as Jure 
Košir, idejni vodja akcije Verjemi v svoj koš Esad Babačić in kranjski župan Damijan Perne
se veselijo nove pridobitve v kranjskem športnem parku.
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www.gorenjskiglas.si

REDNI VODENI OGLEDI

torek in petek ob 17.uri, 
sobota in nedelja ob 10.uri

Zborno mesto pred Kranjsko hiši, Glavni trg 2, Kranj

Prijave in dodatne informacije:
e-mail: info@tourism-kranj.si         tel: 04-2380-450

www.tourism-kranj.si

1.300m podzemnih rovov, 
posebne živalske vrste, 

èisto pravi kapniki...
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Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike se od 
�����������	
�����������������������
������������
-
���������
��������������������������
�����������	��
�
je obnova Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri 
��������
�	������������
������
�����������������
�!�����������"��������������������������������!���-
no rehabilitacijo izvajal program reintegracije za 
ozdravljene odvisnike. Ker gre za starejši objekt 
#��
�����������$�%$�����	&��	������������������������
����
��� �� � ���� ��
������ 
���	�� ����	�� ��� ����-
����� ��� �������	�� ������ �������� ��� ��� ������ ����� 
primerno opremiti. 

V domu bo potekala socialna reintegracija ���
ozdravljenih odvisnikov�� 	��� �������� ��� ����� ���
�����
������ ��
���	�� ������ ������� ��������� 
��
������ ��	�������� �������� ��� ��	��!����� ����-
���������$���������
	������
��
�������� ��������������
������������������������������
�������������������
in je tako trud z njihovim zdravljenjem zaman. 

 
Z akcijo »Opeka«� ������� ������� ����������� ���
'������� ����
�� ��� ��	�������� ����
��� ()��	�*�
����������� ��������� ����
���
� ������ ��
���� ��� 
��������� +� ������ �������� ��� ��� �������� ������
	�� ��� �������� ������ �������� ��� ��
�� ��
������� 
ozdravljenih odvisnikov na dobrih 400 m² bivalne in 
����
�����
���������������
���������
���!����������

���	���,��������/1�����������������
�!�������
�
��� ������� "� 
�������� � �������� ���������
�� 2����	��
��������� �������
�� �������� ��� �������
� ����������� 
1. nadstropja in mansarde ter opremo notranjih  
prostorov. 

����������	
���
����
�������������������	
�������
zato vas vabimo v partnerstvo pri izvedbi tega pro-
����
���
��
���
�
��������������������
�������
ki bo namenil denarna ali materialna sredstva, bo  
�����������������������������������������	��
���
����� �
� ��� �
������ �
� ������ ����� �� 
�����
���������������������������������������	�
���
�����
���������
���������������������������

)�� ���� ����������� �� ���
�������� ����� 
��� ���-
������� ��������	���� 	�� �� 
���	������� �����-
���� ���� ���� ����������� �����	���� +����������
��� ����� 5�� 6���� ����
�� ���� ����� ��	�������� ���
pomagali pri resocializaciji ozdravljenih odvis-
nikov. Za vse dodatne informacije smo vam na 

����� ��� ����6���� �,� �7� 89� 7,:�� ���	����	��� 
����
�;� ��6�<������������ ��� ������� ������ 
www.omamljen.si pa lahko spremljate tudi potek ob-
nove v slikah.  

Beno Fekonja, predsednik uprave
Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike
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Zanimivosti

Vilma Stanovnik

Kranj - Včeraj se je v Bohinju
s prvo etapo začel sedaj že
tradicionalni Rekreatur, ki
ga pripravlja Studio Oreh. Še
pred začetkom kolesarjenja
pa so organizatorji minulo
soboto na Glavnem trgu v
Kranju pripravili predstavi-
tev ekip udeleženk, kolesar-
ski bolšji sejem, na stojnicah
pa so se predstavili kraji vseh
etapnih ciljev in kontrolnih
točk iz vse Slovenije. Tako so
obiskovalci lahko spoznali
kulinarično in turistično po-
nudbo Lendave, Rogatca,
Izole, Dolenjskih Toplic,
Sevnice, Bele krajine, Izlak,
Bohinja, Kobarida, Pliskovi-
ce, Nove Gorice, Pivke, Škof-
je Loke in Kranja. Potekal je
tudi srečelov, ki so mu orga-
nizatorji nadeli ime "Sreča
dobro dene", saj bodo denar
namenili za kolo, tako ime-
novani tandem oziroma dvo-
kolo, ki ga bodo izdelali fant-
je iz Culta. Kolo bo namenje-
no vožnji slepih ali slabovid-
nih in ga bodo poklonili
Domu oddiha na Okroglem,
ki ga upravlja Zveza slepih
in slabovidnih Slovenije.
"Na letošnji Rekreatur se je
prijavilo rekordnih 31 ekip,

prihajajo pa večina iz Gorenj-
ske, ena tudi iz Štajerske in
iz Izlak. V ekipi je povprečno
sedem kolesarjev, izračunali
pa smo, da je 28 odstotkov
žensk. V povprečju so stari
44,4 leta. Pomembno se mi
zdi poudariti, da se Rekreatu-
ra udeležujejo predvsem ti-
sti, ki jim je glavna skrb za
svoje zdravje. Prav tako so to
kolesarji, ki se radi družijo
med seboj, saj med njimi vla-
da pristno prijateljsko vzduš-
je," pravi Andrej Zalokar iz
Studia Oreh, ki je tudi vodja
projekta. Prireditev sofinan-
cira občina Kranj, aktivno pa
se je vključil tudi Zavod za
turizem Kranj. 
Prireditev, ki se je včeraj s
prologom začela v Bohinju,
je za udeležence tudi atrak-
tivna, saj jih danes čaka zani-
miva pot z vlakom iz Bohinj-
ske Bistrice v Podbrdo. "To
bo logistični podvig, ki ga že-
leznica še ni delala, saj gre
dvesto kolesarjev na tovorne
vagone. Iz Podbrda bomo
nato kolesarili po Baški grapi
do Tolmina in Kobarida, kjer
bo prva kontrolna točka. Sle-
di vožnja nazaj proti Tolmi-
nu, nato pa se bomo spustili
do kontrolne točke v Do-
bravo in nato do cilja v Novi 

Gorici. To je tudi najdaljša
etapa, dolga 127 kilometrov,
s predorom skupaj 132 kilo-
metrov in ima tudi gorski
cilj na Koradi. Naslednja eta-
pa gre iz Nove Gorice čez
Kras, kjer se ustavljamo v
Pliskovici. Iz Krasa gremo
skozi Sežano do Divače v
Pivko, kjer je kontrolna toč-
ka v parku vojaške zgodovi-
ne. Iz Pivke se bomo odpe-
ljali do Postojne, kjer bomo
imeli tudi ples, saj nas pri-
jazno gostijo v hotelu Jama.
V nedeljo nas nato čaka vož-
nja od Postojne do Rakeka,

Logatca, čez Smrečje, Luči-
ne, Škofjo Loko in Medvode
do Kranja, kjer bo na Glav-
nem trgu cilj med 15. in 17.
uro. Ob 17.15 bomo razglasi-
li zmagovalce," o poteku tra-
se pravi Andrej Zalokar, ki
ima v spremljajoči ekipi po-
moč 25 sodelavcev. "Naša
tehnična ekipa je recesijsko
naravnana, vendar pa izku-
šena, saj Rekreatur priprav-
ljamo že četrto leto," še do-
daja Andrej Zalokar, ki v ne-
deljo vse vabi na cilj na Glav-
ni trg v Kranj, kjer bo veselo
vse popoldne.

Rekreatur je letos rekorden
Minulo soboto so se na Glavnem trgu predstavili udeleženci letošnjega ekipnega kolesarjenja po
Sloveniji, ki jih bomo po opravljeni poti to nedeljo popoldne znova pozdravili na cilju v Kranju.

Na stojnicah na Glavnem trgu v Kranju so se minulo 
soboto s svojo kulinarično in turistično ponudbo predstavili
kraji, kjer so kontrolne točke in etapni cilji letošnjega 
Rekreatura.

Ob predstavitvi ekip so postavili tudi stojnice s 
srečelovom "Sreča dobro dene", denar, zbran iz izkupička
za srečke, pa bo namenjen izdelavi dvokolesa za vožnjo 
slepih in slabovidnih.

Andrej Zalokar, vodja Rekreatura iz Srednjih Bitenj

Kranj

Dnevi odprtih vrat hortikulturnega društva 
Od prvega do petega septembra bodo v Hortikulturnem
društvu Kranj organizirali dneve odprtih vrat v društvenem
vrtu ob Prešernovem gaju. V teh dneh bo vrt odprt vsak dan
med 10. in 12. uro ter med 15. in 19. uro. S tem bodo obele-
žili 50-letnico Hortikulturnega društva Kranj in 30-letnico
obstoja društvenega vrta. S. K. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Poglejmo na prime-
ru, koliko je štiričlanska
družina v 69 kvadratnih
metrov velikem stanovanju
v bloku preteklo kurilno se-
zono odštela na mesec za
daljinsko centralno ogreva-
nje: oktobra 93,88 evra, no-
vembra 113,86 evra, decem-
bra 172,48 evra, januarja
208,24 evra in februarja
143,90 evra. V ceno je všteta
priključna moč, kar znese
manj kot dvajset evrov, osta-
lo pa je šlo na račun ogreva-
nja po skupni porabi. 
Marsikatera slovenska druži-
na že v preteklih letih ni zmo-
gla mesečnih plačil položnic
za ogrevanje, letos je situacija
še slabša zaradi gospodarske
krize. "V skladu z Zakonom o
socialnem varstvu se lahko
samski osebi oziroma druži-
ni kot posebna oblika denar-
ne socialne pomoči dodeli iz-
redna denarna socialna po-
moč, če so se znašli v položa-
ju, ko je ogroženo njihovo

preživetje. To so na primer
težave pri nakupu kurjave,
ozimnice, poravnava izred-
nih stroškov bivanja ... Sred-
stva, ki jih namenja država za
dodelitev denarnih pomoči,
niso neomejena, uporabniki
pa morajo dokazati, da zaradi
posebnih okoliščin ne zmore-
jo sami s svojimi prejemki
pokriti stroškov. Pri tem se
glede na število družinskih
članov preverja višina prihod-
kov družine.
Izredna denarna socialna po-
moč se praviloma dodeli v
enkratnem znesku. Višina

izredne denarne socialne po-
moči pa je omejena in me-
sečno ne more presegati viši-
ne minimalnega dohodka
(na primer za samsko osebo
do 226,80 evra, za tričlansko
družino do 453,60 evra," je
povedala Majda Seršen, ki v
Centru za socialno delo
(CSD) Kranj dela na podro-
čju prve socialne pomoči. 
V prvih štirih mesecih letoš-
njega leta so samo v CSD
Kranj zaradi izrednih raz-
mer izdali že 454 odločb.
"Dodelitev izrednih denar-
nih socialnih pomoči je v
primerjavi s preteklim le-
tom v porastu, težko pa
predvidevamo, koliko od teh
bo namenjeno za pomoč pri
nakupu kurjave. Letos smo
že dodelili nekaj izrednih
pomoči za pomoč pri naku-
pu kurjave, ker pa se pribli-
žuje jesen, pričakujemo, da
bo teh vlog sedaj več," je po-
vedala sogovornica. 
Poleg izrednih denarnih so-
cialnih pomoči, ki se črpajo
iz državnega proračuna,

Mestna občina Kranj za svo-
je občane vsako leto nameni
določena sredstva za enkrat-
ne socialne pomoči. Kriteri-
ji dodeljevanja so določeni v
Navodilu o dodeljevanju en-
kratne socialne pomoči v
občini Kranj. "Pomoč je
praviloma namenjena za
nakup šolskih potrebščin,
kurjave in ozimnice, za do-
plačilo šolskih obveznosti in
zdravstvenih storitev, ob
elementarnih nesrečah ali
smrti oziroma ob drugih
posebnih socialnih razme-
rah. Letos smo na CSD
Kranj izdali 145 odločb za
enkratne občinske pomoči,
kar pomeni, da je ta denar
porabljen že v približno de-
vetdesetih odstotkih," je po-
vedala Seršenova.
Na Območnem združenju
Rdečega križa Kranj so po-
vedali, da ljudem, ki so se
znašli v stiski, največ po-
magajo s hrano, s plačilom
položnic, denimo za ogre-
vanje, pa izjemoma, ker za
to nimajo dovolj sredstev. 
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Samo, da bo peč topla
Kurilna sezona je tik pred vrati, vprašanje pa je, kako se bodo greli tisti, ki nimajo niti za hrano, kaj šele
za ogrevanje. Preverili smo, ali ljudje, ki so se znašli v hudi stiski, lahko pričakujejo kakšno pomoč ... 

Triglavska 61 
Ljubljana
brunata@brunata.si
040 29 33 69

� za večstanovanjske objekte

�  stroškovni delilniki toplote na vsakem 
radiatorju

� okvirno 20-40 EUR / radiator

�  merjenje in obračunavanje
porabljene toplote

Ker plačate le, kolikor porabite!

Prihranite 
pri ogrevanju!
Od 15% do 35% prihranka

- ~i{~enje cisterne in dobava kurilnega olja
- kurilno olje po konkuren~nih cenah

VAS
BOLI 

GLAVA?
Te`ave z ogrevanjem zaradi

umazane cisterne? BREZ SKRBI

EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,
e-po{ta: komerciala@ekol.si

Brezpl. linija 080/21-50

Od leta 1990 Domplan na območju Mestne
občine Kranj izvaja plinifikacijo za široko 
potrošnjo. V tem času so zgradili  distribucij-
sko plinovodno omrežje v krajevnih skupno-
stih Planina, Primskovo, Stražišče, Zgornje
Bitnje, Orehek in Drulovka, Zlato polje, 
Vodovodni stolp, Center (desni breg Kokre
in delno staro mestno jedro), območje Planike,
Kokrice, Predoselj in Britofa. 
To omrežje omogoča priključitev in uporabo
zemeljskega plina večini zainteresiranih 
uporabnikov. Gradnja je pogosto časovno
vezana na program obnove ali gradnje ostalih
komunalnih naprav. Trenutno je v Mestni občini
Kranj zgrajenih več kot 5000 plinskih pri-
ključkov, od katerih več kot 3000 uporabni-
kov zemeljski plin že uporablja, letno pa 
zgradijo še od 300 do 400 novih priključkov.
Preko skupnih kotlovnic na zemeljski plin pa 
s toplotno energijo oskrbujejo več kot 6000
porabnikov.

Zemeljski plin 
med najčistejšimi gorivi
Zanimanje za priključevanje v zadnjih letih 
vseskozi narašča, saj je cenovna razlika med
drugimi gorivi, predvsem med kurilnim oljem 
in zemeljskim plinom (razen v zadnjem letu)
občutna in znaša od pet do 40 odstotkov 
(v korist plina). Zaradi sistema oblikovanja 
cen zemeljskega plina, ki sledi ceni nafte 
s šest- do devetmesečnim zamikom, je bila
cena zemeljskega plina v preteklem letu 
(zaradi velikih nihanj cen nafte) v določenem
obdobju višja od cen kurilnega olja. Danes 
ponovno velja ravnovesje cen, zato naj bi bil
plin v naslednji kurilni sezoni ponovno cenovno

ugodnejši od kurilnega olja. Zemeljski plin je
danes zaradi svojih lastnosti in kemične sestave
poleg obnovljivih virov daleč najprimernejše
gorivo. Ne vsebuje žvepla in trdnih snovi, zato
so emisije škodljivih snovi v ozračje pri zgo-
revanju minimalne, s hitrim razvojem kurilnih 
naprav pa se zaradi boljših tehničnih rešitev
in izkoristkov še znižujejo. Zanesljivost oskrbe
potrošnikov je visoka, saj kljub težavam v 
pretekli zimi ni bilo nobenih motenj v oskrbi,
gospodinjstva pa imajo tudi status posebnega
odjemalca, kar pomeni, da so zadnja na 
seznamu redukcij v primeru težav z oskrbo.

Prednosti ogrevanja s plinom
Zemeljski plin nudi uporabnikom mnogo pred-
nosti. Do mesta porabe prihaja po plinovodu
in ne potrebuje skladiščnih naprav. Plinski
grelniki so majhnih dimenzij in so običajno v
hodniku ali kopalnici, kar pomeni, da klasična
kurilnica ni več potrebna. Zemeljski plin nudi
možnost celotne oskrbe objekta s toplotno
energijo, torej za ogrevanje, toplo vodo in 
kuhanje. Porabljeni plin se zaračunava po 
dejanski porabi za nazaj, pri drugih kurivih pa
je potrebno pripraviti zalogo.
Postopek priključitve na plinovodno omrežje je
enostaven. Lastnik individualne hiše, stanovanja
ali poslovnega objekta mora le skleniti pogod-
bo za priključitev na plinovodno omrežje, na
osnovi katere mu distributer zgradi plinovod
do požarne pipe na objektu. Gradbena dela
na svojem zemljišču izvede ali financira 
uporabnik sam. Notranje plinske instalacije 
izvajajo registrirani in ustrezno usposobljeni 
izvajalci na osnovi predhodno izdelanega
in potrjenega projekta. Strošek je odvisen 

predvsem od potrebnega obsega del in 
kvalitete vgrajene opreme.

Kdaj aktivirati plinski priključek? 
V času gradnje plinovoda na določenem 
območju se veliko občanov odloči za gradnjo
plinskega priključka 'na zalogo'. Precejšnje 
število priključkov danes ni aktivnih, saj obstoječe
kurilne naprave še zadovoljivo obratujejo. Kar
nekaj tehtnih razlogov pa govori v prid odločitve
za aktiviranje plinskega priključka: starejše 
kurilne naprave so praviloma kombinirane in
močno predimenzionirane, kar se odraža na
nizkih izkoristkih in posledično na večji porabi
goriva in višjih stroških; sodobne naprave so
prirejene specialno za kurjenje zemeljskega 
plina in omogočajo nizkotemperaturno ali celo
kondenzacijsko obratovanje, kar zagotavlja visoke
izkoristke; regulacijski elementi omogočajo 
popolnoma avtomatizirano in optimalno obrato-
vanje glede na potrebe uporabnika; zemeljski
plin omogoča celovito toplotno oskrbo (ogreva-
nje, topla voda, kuhanje); zaradi čistosti goriva
čiščenje kurilnih naprav praktično odpade;
skladiščne naprave za gorivo, ki večinoma ne
ustrezajo predpisom, odpadejo, prostor pa 
lahko uporabimo za druge namene; nabava zalog
goriva ni potrebna, saj se plin plačuje po dejanski
porabi za nazaj; (praviloma) ugodna cena 
zemeljskega plina in ekološko je zemeljski plin
poleg obnovljivih virov najčistejše gorivo.

Zmanjševanje stroškov v blokih
Poraba toplote v večstanovanjskih stavbah 
je odvisna od številnih dejavnikov, kot so
gradbeno-fizikalne lastnosti stavb, vrsta
ogrevalnega sistema, bivalne navade in odnos

uporabnikov do samega objekta ter njegovih
naprav. Do nedavnega se je v večini večstano-
vanjskih stavb s centralnim ogrevanjem strošek
za porabljeno toploto delil po odjemnih enotah
(stanovanjih ali poslovnih prostorih) soraz-
merno z njihovimi površinami. Tak pavšalni
obračun vodi k negospodarni porabi toplote
in posledično višjim stroškom za toploto.
V zadnjih letih se vse več etažnih lastnikov 
odloča za spremembo sistema obračuna, ki
omogoča plačevanje stroškov ogrevanja glede
na dejansko porabo. Izkušnje etažnih lastnikov,
ki so že prešli na obračun po dejanski porabi,
so večinoma pozitivne, čeprav so pričakovanja
včasih prevelika. Le vgradnja merilnikov/
delilnikov toplote ne daje prihranka, vpliva pa
na bivalne navade lastnikov, katerih posledica
je nižja poraba toplote (racionalno prezračevanje,
znižanje temperatur v prostorih ...). 
Hkrati z vgradnjo merilnih naprav bi morali 
lastniki namestiti tudi termostatske ventile, ki
omogočajo avtomatsko regulacijo temperature
v prostoru, in izvesti hidravlično uravnoteženje
sistema centralnega ogrevanja. Po kakovostni
izvedbi zgoraj omenjenih ukrepov je možno
pričakovati za 15 do 30 odstotkov manjšo 
porabo toplote. To potrjuje tudi praksa, saj se
je poraba toplote v pretekli kurilni sezoni v eni
od stavb, kjer so etažni lastniki izvedli navedene
ukrepe, zmanjšala za več kot 30 odstotkov. 

Skupaj zmanjšajmo stroške ogrevanja
Domplan d. d. s svojimi poslovnimi enotami Urbanizem, Nepremičnine, Inženiring in Energetika že več kot štiri desetletja načrtuje, gradi in
upravlja energetske naprave za oskrbo potrošnikov s toplotno energijo. 

Domplan, d.d.
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

Informacije o širitvi in možnostih priključevanja na plinovodno omrežje lahko bralci dobijo pri družbi Domplan, d. d., PE Inženiring in Energetika, 
mnogo koristnih informacij (tudi v zvezi z delitvijo stroškov ogrevanja po dejanski porabi) pa na spletni strani www.domplan.si. 
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Zanimivosti

Mateja Rant

Na 35. svetovnem prvenstvu
v pripravi klasičnih koktaj-
lov, ki je bilo v začetku avgu-
sta v Berlinu, je Kranjčan
Miro Petrevčič osvojil drugo
mesto. S svojim koktajlom
Piranski zaliv je prepričal
tako komisijo, ki je opazova-
la pripravo pijače, kot tudi
zahtevne preizkuševalce, ki
so ocenjevali videz, aromo
in okus koktajla. A najbolj
jih je prepričal, meni Petrev-
čič, z okusom svoje pijače.
"Okus je prijeten, malce ekso-
tičen," je pojasnil Petrevčič o
svojem koktajlu poletne ze-
lene barve. Za osnovo je vzel
Bacardi gold, ki ga je zmešal
z meloninim, kokosovim in
modrim pomarančnim li-
kerjem ter sirupom limon-
ske trave, vse skupaj pa zalil
z ananasovim sokom. V vro-
čih poletnih dneh naj bi po
njegovih besedah prinašal
podobno osvežitev kot skok v
morje, od koder je dobil tudi
idejo za ime. Omenjeni kok-
tajl je sicer pripravil na osno-

vi tistega, s katerim si je
zmago in s tem udeležbo na
svetovnem prvenstvu prislu-
žil že na 18. državnem pr-
venstvu Slovenije v mešanju
barskih pijač v Laškem. In
kaj po njegovem naredi 
dober koktajl? "Moraš pred-
vsem vedeti, katere pijače 
sodijo skupaj, in ujeti pravilno
razmerje med njimi. Upoš-
tevati je treba tudi, da je okus
primeren letnemu času."
Zagotavlja, da se vedno naj-
dejo ljudje, ki so pripravljeni
poskusiti tudi kaj novega, 
čeprav se mnogi zadovoljijo
z že preizkušenimi koktajli.
Njegove koktajle je sicer 
že skoraj dvajset let mogoče
poskušati v blejskem Grand
Hotelu Toplice.
Pri mešanju tradicionalnih
koktajlov, je še poudaril Pet-
revčič, pa se strogo drži re-
cepture. "Zato nas barmane
kar malce moti, ker se neka-
teri pri mešanju pijač tega ne
držijo." Prepričan je, da ni
prav, da se tega loti kar vsak,
saj gre to potem v škodo bar-
manov. "Ker potem ljudje

enako pijačo naročijo pri nas
in mislijo, da nimaš pojma,
ko jim pripraviš čisto nekaj
drugega." Po koktajlih, opaža
Petrevčič, sicer v veliko večji

meri posegajo ženske kot
moški, saj jim je všeč barva,
pa dekoracija ... "Moški pa so
zadovoljni že s pivom," se
nasmeje. 

Kot skok v morje ...
Na svetovnem prvenstvu barmanov je s koktajlom Piranski zaliv blestel Miro Petrevčič s Kokrice.

Čukova jama je ob vročih dnevih polna kopalcev. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
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Sodite med tiste, ki so željni pridobivanja novih znanj, spretnosti

in veščin? Vam učenje predstavlja izziv, a ne veste, kje in kako 

bi začeli ali nadaljevali? Poznate različne možnosti, načine in

dostopnost učenja na Gorenjskem? Se želite o tem pogovoriti,

potrebujete nasvet, spodbudo?

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA GORENJSKA, ki od leta

2005 deluje pri Ljudski univerzi Jesenice, v šolskem letu 2009/2010

skupaj s partnerskimi ustanovami (LU Radovljica, LU Tržič, LU Kranj, LU

Škofja Loka, Freising, d. o. o., Biotehniški center Naklo, GZS OE Kranj,

RAGOR Jesenice in SORA, d. o. o. Škofja Loka) za Gorenjce pripravlja

raznovrstno ponudbo učenja.

Od septembra 2009 do junija 2010 se boste lahko vključili v ustvarjalne

delavnice (slikanje na svilo, steklo, oblikovanje nakita, izdelovanje čestitk),

tečaje računalništva, podjetništva, tujih jezikov, retorike, komunikacije,

zdravja ...

Vse to in še mnogo več bomo za zainteresirane izvajali BREZPLAČNO

na 20 TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA na območju gorenjske

regije.

Podrobnejše informacije o ponudbi in urnik delovanja posamezne točke si

lahko ogledate na spletnem portalu CVŽU: http://ucenje.cvzu-gorenjske.si.

Pokličete nas lahko tudi po telefonu: 5 833 803 ali pišete na e-naslov:

gordana.trokic@siol.net. 

V SVETOVALNEM SREDIŠČU GORENJSKA (deluje v okviru 

Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska) vam nudimo BREZPLAČNO

informiranje in svetovanje pred, med in ob zaključku izobraževanja.

Središče svetovalno dejavnost izvaja na sedežu (C. Cirila Tavčarja 3a, 

Jesenice) ter na 11 DISLOKACIJAH v večjih krajih regije (Radovljica, 

Tržič, Kranj, Kranjska Gora, Škofja Loka, Naklo, Bled).

Za dodatna pojasnila pokličite na svetovalni telefonu: 5 833 805 ali

pišite na e-naslova: marija.fermisek@siol.net in tanja.sovulj@siol.net.

Seznam in urnik delovanja dislokacij ravno tako najdete na spletnem

portalu CVŽU: http://ucenje.cvzu-gorenjske.si.

Vabimo vas, da obiščete Center vseživljenjskega učenja Gorenjska,

najbližjo Točko vseživljenjskega učenja Gorenjska in/ali Svetovalno

središče Gorenjska in se sami prepričate, da je učenje ne le 

koristno, temveč tudi zabavno.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

PRIDOBIVANJE ZNANJA - OSEBNA VREDNOTA

Kranjčan Miro Petrevčič zmeša drugi najboljši koktajl 
na svetu. I Foto: Tina Dokl

Po osvežitev ali celo zdravje
Obala Čukove jame je v teh dneh polna kopalcev. Nekateri si
zaželijo zgolj osvežitve v prijetno topli vodi, drugi pa verjame-
jo tudi v zdravilno moč tamkajšnje ilovice. Pomagala naj bi
pri težavah z luskavico in revmatičnih obolenjih, so nam ve-
deli povedati naši sogovorniki, ki smo jih pred dnevi zmotili
ob uživanju na soncu. Območje Čukove jame je bilo sicer leta
1981 z odlokom zavarovano kot naravna vrednota, pri čemer
se danes trudijo odlok uskladiti s sodobnimi smernicami traj-
nostnega razvoja, je pojasnil predstavnik konzorcija Bobovek
Klemen Zabret. To naj bi ponudilo nove razvojne možnosti,
pri čemer se lastniki o nadaljnjem razvoju tega območja do-
govarjajo z zavodom za varstvo narave, ministrstvom za oko-
lje in prostor, centrom za trajnostni razvoj podeželja in lokal-
no skupnostjo. Po besedah Klemena Zabreta so na tem ob-
močju že od začetka 20. stoletja izkopavali glino za izdelavo
opeke. "Po nacionalizaciji opekarne so opeko izdelovali še do
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Po ukinitvi tovarne zem-
ljišče ni bilo sanirano, temveč je narava sama poskrbela, da
se je območje zaraslo. Tako oblikovano zemljišče je postalo
zanimivo tudi za živali, še posebej ptice." Človek si je potem
po njegovih besedah tam kmalu našel prostor za oddih, po-
čitek, sprostitev, kopanje in drsanje. M. R.
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SREDNJEØOLSKI PROGRAMI – izredni øtudij
• PREDØOLSKA VZGOJA (SSI) – NOVO
• PREDØOLSKA VZGOJA – poklicni teœaj – NOVO
• BOLNIŒAR – NEGOVALEC
• TRGOVEC
• EKONOMSKI TEHNIK – PTI
• v sodelovanju s CDI UNIVERZUM LJUBLJANA

STROJNI TEHNIK – PTI (zakljuœek øolanja)

USPOSABLJANJE ZA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC   

OSNOVNA ØOLA ZA ODRASLE 8. in 9. razred – øolanje brezplaœno

UNIVERZITETNI PROGRAMI
VISOKOØOLSKI STROKOVNI PROGRAMI
VIØJEØOLSKI PROGRAMI
• EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA

VISOKA POSLOVNA ØOLA – kvaliteta øtudija - EQUIS 
- diplomirani ekonomist
Smeri: • raœunovodstvo

• management
• mednarodno poslovanje
• turizem
• træenje

• FAKULTETA ZA STROJNIØTVO MARIBOR
- vpis v 1. letnik – diplomirani inæenir strojniøtva,
- po merilih za prehode – vpis v 3. letnik  

• Izobraæevalni zavod HERA Ljubljana 
VIØJEØOLSKI PROGRAM:
- ekonomist - raœunovodja 
- poslovni sekretar

NOVO
PEDAGOØKA FAKULTETA KOPER
usposabljanje za pridobitev pedagoøko-andragoøke izobrazbe

i Informacije
04 280 48 00

www.luniverza.si 

Znanje je kot zlato, oplemeniti naøe æivljenje.

JEZIKOVNA ØOLA
s tradicijo in inovativnostjo

ANGLEØŒINA NEMØŒINA
ITALIJANØŒINA FRANCOØŒINA
ØPANØŒINA RUØŒINA
HRVAØŒINA SRBØŒINA
SLOVENØŒINA

in ostali jeziki, ki jih potrebujete …
pišem, govorim, poslušam, œutim, pa tudi sanjam o njih …
individualno, skupinsko, verificirano, certificirano

NOVO: popotni jezik – za upokojence brezplaœno
NOVO: možnost sofinanciranja MØØ

i Informacije
04 280 48 16 • 041 86 15 38
mateja.smid@luniverza.si

www.luniverza.si

Znanje je kot zlato, oplemeniti naøe æivljenje.
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Igor Kavčič

V osmih letih obstoja se je
Dekliški pevski zbor Gimna-
zije Kranj razvil v enega naj-
vidnejših slovenskih sred-
nješolskih zborov. Pod zbo-
rovodsko taktirko Primoža
Kerštanja in umetniško asi-
stenco Barbare Kušar se je
njihovo ubrano dekliško več-
glasje uveljavilo tudi v med-
narodnem prostoru. Doslej
so dekleta v svoj arhiv "po-
spravile" srebrno in sedem
zlatih priznanj z domačih in
tujih tekmovanj. Prav nji-
hovi uspehi so botrovali tudi
vabilu na svetovno tekmova-
nje World Choir Champion-
ships v provinci Gyeongnam
v Južni Koreji, kjer so gim-
nazijke nastopale v družbi
98 korejskih zborov in še 78
zborov iz vseh celin sveta. 
"Bili smo zelo počaščeni, da
so organizatorji naš zbor iz-
brali kot enega izmed šestih
zborov, ki so z dvema pes-
mima nastopili na odprtju
tekmovanja v kongresnem
centru v mestu Changwon,"
je povedala umetniška vodja
Barbara Kušar in dodala, da
je bil dogodek veličasten, saj
so med drugim domači pev-
ci, plesalci in orkester na iz-
viren način prikazali bogato
korejsko dediščino. Gimna-
zijke še nikoli v življenju
niso prepevale pred takšno
množico gledalcev, bilo naj
bi jih kar sedem tisoč.
"Predstavljajte si potem
aplavz." Menda so dekleta
poimenovali kar "slovenian
singing queens" ali sloven-
ske pojoče kraljice ... 

V Umetniškem centru mesta
Masan je zbor nastopil na
gala koncertu skupaj z zboro-
ma iz Estonije in Indonezije.
V izjemno akustični dvorani
je bil njihov program, ki je
obsegal ljudske pesmi, nekaj
sakralne glasbe in na koncu
uspešnice iz sveta zabavne
glasbe, zelo dobro sprejet pa
tudi pevke so med nastopom
zelo uživale. V zaodrju so de-
kleta stkala številna nova po-
znanstva s pevci iz Koreje, In-
donezije, Estonije, Mehike,
Filipinov in ZDA, v prostem
času pa so si ogledale zgodo-
vinske znamenitosti, muzeje,
spoznavale so običaje.
Korejski organizatorji so se
zelo bali virusa gripe H1N1,
saj so prispeli že na letališču
s podpisom formularjev mo-
rali potrditi, da nimajo simp-

tomov prašičje gripe, vsako
jutro pa so jim pri zajtrku
pred vstopom v jedilnico po-
merili še temperaturo. Ti-
stim, ko so imeli temperatu-
ro nad 38 stopinj, so odvzeli
kri. Med kranjskimi pevkami
na srečo ni bilo nobenega ta-
kega primera. Pa vendarle.
Potem ko se je zbor že pri-
pravljal na svoj tekmovalni
nastop, so jih organizatorji
nenadoma prepeljali name-
sto v dvorano, kjer naj bi na-
stopili, nazaj v študentski
dom, tu so namreč pri indo-
nezijskih pevcih odkrili kar
trinajst primerov obolenja s
prašičjo gripo. "Sledil je dan
in pol negotovosti, pomanj-
kljivih informacij in čepenja
v študentskem domu, kamor
so nas zaprli, da ne bi okužili
kakšnega domačina. Dobili

smo maske in prepoved zadr-
ževanja v dvigalih in računal-
niški sobi, ki je bila za mnoge
edini način komunikacije z
domačimi v Sloveniji," pripo-
veduje Kušarjeva. Kazalo je,
da se bo njihova neprosto-
voljna karantena zavlekla, a
je Miran Čupkovič Skender,
slovenski veleposlanik v To-
kiu, organizatorjem poslal
pisno zagotovilo, da zbor lah-
ko izpustijo, saj v njem ni pri-
merov obolelosti. 
Komisija agencije Interkul-
tur se je odločila, da tako zbo-
ru že za nominacijo v glavno
tekmovanje podeli zlato 
diplomo in medaljo, čeprav
do nastopa ni prišlo. Zbor bo
tako tekmovalni program
predstavil oktobra na med-
narodnem tekmovanju In
canto sul Garda v Italiji.

V Koreji presenečenj
Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj se je v juliju predstavil na svetovnem tekmovanju World Choir
Championships v provinci Gyeongnam v Južni Koreji. Zaradi zmote organizatorjev ob tekmovalni nastop.

Skupinska pred kongresnim centrom Changwon / Foto: arhiv zbora

Igor Kavčič

Likovna druženja v Pineti
pri Novigradu, priljublje-
nem kranjskem letovišču v
hrvaški Istri, so že dolgolet-
na stalnica. Sredi junija
pred sedmimi leti je direk-
tor Pineste in vodja letoviš-
ča Rajko Kožar prvič za ne-
kaj dni povabil krog slikar-
jev iz Likovnega društva
Kranj. Njegov namen je bil
predvsem, da umetniki
ustvarjajo v prijetnem ob-
morskem vzdušju, se med
seboj družijo in izmenjujejo
izkušnje, ti pa so nekatera
izmed del, nastalih na kolo-
niji, potem namenili opremi
prostorov letovišča. Kasneje
so likovna druženja v Pineti
postala vsakoletna stalnica,
kranjski slikarji so v juniju
tradicionalno odpirali pole-
tno letoviško sezono, tako
tudi letos že sedmič po vrsti.
Letos se je tako 7. likovne
kolonije Pineta udeležilo

deset likovnikov, med njimi
šest akademskih slikarjev,
Zmago Puhar, Vinko Tu-
šek, Boge Dimovski, Irena
Jeras Dimovska, France Be-
šter in Boni Čeh, in štirje
slikarji, Nejč Slapar, Karel
Kuhar in Ivana Kraševec ter
Ivan Prešern Žan. 
Likovniki so v Pineti ustvari-
li dvajset likovnih del, in
večino izmed njih so pred-
stavili tudi na razstavi, ki je
pretekli teden potekala v sre-
dišču mesta Novigrad. Na-
mreč, kot je povedal Rajko
Kožar, so tudi letos, v sode-
lovanju z mestnimi oblast-
mi in tamkajšnjo Turistično
zvezo, Novigrajčani za raz-
stavo odstopili spodnji del
osrednjega mestnega zvoni-
ka, ki je sicer odprt za ogle-
de, hkrati pa so nekatera
najbolj atraktivna dela po-
stavili tudi na trg pred zvoni-
kom. "Že pred dvema leto-
ma smo se odločili, da bo
naša kolonija imela tudi hu-

manitarno noto. Zato bomo
tudi tokrat dve deli podarili
Lionsom, ki delujejo na po-
dročju tega dela Istre, izku-
piček od prodanih slik, raz-
stava v Novigradu je namreč
prodajna, pa bomo nameni-
li za letovanje otrok iz social-

no šibkih družin," je na od-
prtju razstave pred tednom
dni povedal Rajko Kožar. 
Zapise o ustvarjalcih je k raz-
stavi pripravil Boge Dimov-
ski. Številni turisti, ki so si že
ob odprtju ogledovali slike,
se bodo tako lažje odločali
med motivi Puharjevih rib,
Beštrovih sanjskih pokrajin,
Tuškove marine, Čehovega
intimnega motiva para, pre-
den ta zaplava v morje ... 

Kranjčani obarvali Novigrad 

V ozadju Irena Jeras Dimovska, Rajko Kožar in Boge Dimovski,
v ospredju pa predstavnice občine Novigrad in tamkajšnje 
Turistične zveze / Foto: Igor Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj - NOGA je kratica za
Nogometno gorenjsko aka-
demijo, ki je novost ND Tri-
glav 2000 pri delu z mladi-
mi, vključuje pa tudi druge
klube iz kranjske občine in
vse Gorenjske. Doma je v no-
vem objektu v Športnem cen-
tru (Tribuna Vzhod), sestav-
ljajo pa jo ekipe dečkov do 13
in do 14 let, kadetov do 16 in
mladincev do 18 let. 
"NOGA se za razliko od obi-
čajnih klubskih akademij
(ime je privzeto po angleških
klubih, ki tako imenujejo svo-
je centre za mlade) ne zapira v
klubske okvire, ampak vklju-
čuje vse gorenjske klube, ki to
želijo. Bistvo je preprosto:
skozi različne druge progra-
me gorenjski nadarjeni igralci
spoznavajo delo v Triglavu in
skupaj s starši in klubi sku-
šam izvesti tudi izbor najbolj-
ših. V programu Futura fant-
je občasno prihajajo v Kranj,
vsako leto pa zanje pripravi-
mo brezplačen nogometni
kamp za nadarjene. Vse to je
priprava za vključevanje v
NOGA, ki naj bi združila res
najboljše. Selekcija poteka na
strokovni ravni, ogromno je
različnih preverjanj in pri tem
nas vodi samo en cilj: najbolj-
ši, najbolj nadarjeni, najbolj
ambiciozni mladi fantje naj
skozi ekipe NOGA Triglav
predstavljajo Gorenjsko in
njen nogomet mladih," pou-
darja avtor koncepta Miran
Šubic, program pa so seveda
oblikovali nogometni delavci
v Triglavu skupaj.
Triglav je bil v zadnjih treh
letih trikrat prvak pri mlajših
kategorijah (dvakrat mladin-
ski pokal, enkrat dečki do 
12 let) in z izboljšanjem po-

gojev v Športnem centru in
sicer je ustvaril temelje za
delo z mladimi: "Naši nogo-
metaši imajo odlične trener-
je, ki so cenjeni v sloven-
skem prostoru. Imajo zelo
dobre in za Slovenijo nad-
povprečne pogoje za vadbo.
Z njimi delamo tudi posa-
mično, razvijamo dobre last-
nosti. V prihodnje so cilji še
višji: trenerji za telesno pri-
pravo, zdravnik in fiziotera-
pevt akademije, še večji po-
udarek sodobnim metodam
treninga," je dejal športni di-
rektor kluba in strokovni
vodja NOGA Robert Misja.
Zanimivo: letos poleti je v
ekipe NOGA prišlo okoli 15
sposobnih fantov z vse Go-
renjske in koncept dela so
sprejeli tako kranjski kot
drugi klubi. Razveseljivo je,
da imajo igralce za najboljše
selekcije v Žireh, Železnikih,
Velesovem, Šenčurju, Brito-
fu, Škofji Loki ...
In kaj ti klubi dobijo v zame-
no, da najboljši napredujejo
v NOGA? Triglav igralce vra-
ča v matične klube, obenem
pomaga z drugimi igralci,
predvsem pa gorenjsko ka-

kovost zadrži v Kranju: "Zelo
malo je odliva v Domžale in
Ljubljano, ker se iz Triglava
lahko prebiješ v AC Milan,
ker te gleda Juventus, ker si
skupaj z vrstniki v sloven-
skem vrhu in lahko prema-
gaš Maribor, Interblock, Go-
rico. Skušamo razvijati tudi
mednarodno dejavnost, so-
delujemo na turnirjih in zato
je treba vedeti, da celoten
mladinski center, kjer so še
ekipe od 6 do 13 let in šolski
krožki, stane okoli sto tisoč
evrov na leto. To je velik zalo-
gaj," tudi pravi Miran Šubic.
Lepih rezultatov pa imajo zad-
nja leta kar nekaj. Tako sta
bila dva mlada igralca člana
reprezentance na EP za mla-
dince do 19 let v Ukrajini,
mladinci so pokalni prvaki
Slovenije, gorenjski nadarje-
ni igralci so kandidati za re-
prezentance, na delo v Trigla-
vu so pozorni tudi v tujini!
Za celoten potek skrbi okoli
20 trenerjev in vaditeljev, v
prihodnje pa se bodo še bolj
skušali osredotočiti na kako-
vost. Triglav ima cilj, da dela
z najbolj sposobnimi, obe-
nem pa omogoča razvoj tudi

drugim klubom v okolici in
na tem področju so pripravi-
li nov model, ki bo nogomet
na šolah še bolje organiziral.
Letno namreč samo v krož-
kih v okviru Triglava brca
žogo od 150 do 200 prvošol-
čkov in drugošolčkov!
Vsi nogometaši ekip NOGA
dobijo tudi enotno opremo,
delajo v zelo dobrih pogojih
in zaradi tega je NOGA po
mnenju kranjskih nogomet-
nih strokovnjakov tudi rešitev
za razvoj gorenjskega nogo-
meta. "Najboljši napredujejo
in če jim na Gorenjskem po-
nudimo več, ne bodo tako hi-
tro odšli drugam. Zato je tre-
ba povedati, da v vseh član-
skih ekipah, ki igrajo v sloven-
skem prostoru v 2. in 3. ligi,
igra ogromno nogometašev,
ki so v okviru prve lige deč-
kov, kadetov in mladincev ig-
rali v Triglavu. Iz teh fantov
so potem trenerji, sodniki in
nogometni delavci. Ponosni
smo lahko, da smo "regional-
ni koncept" uresničili, ne pa
še povsem dodelali. Čaka nas
še veliko dela, a NOGA je
dom za fante z vse Gorenjske,"
še poudarja Miran Šubic. 

NOGA za novo obdobje
Nogometna gorenjska akademija pomeni edinstven model dela z mladimi v Sloveniji, prek takšnega
modela pa si pri Triglavu želijo še boljše strokovno in organizacijsko delo za mlade iz vse Gorenjske.

Mladinci NOGA Triglav so bili pokalni slovenski prvaki.

Vilma Stanovnik

Kranj - Balinarji iz Kranja in
okolice so se minulo soboto
zbrali na meddruštvenem
turnirju, ki ga je ob krajev-
nem prazniku pripravil Ba-
linarski klub Bratov Smuk.
Čeprav je turnir že tradicio-
nalen, pa je bil letos še po-
sebno slovesen, saj so z
njim proslavili tudi 25 let
obstoja kluba. Kot je ob od-
prtju tekmovanja povedal
predsednik nadzornega od-
bora kluba Alojz Zrim, so v
četrt stoletja člani kluba ved-
no znali poprijeti za delo, z
vztrajnostjo ter pomočjo KS,
občine in tudi svojim denar-
jem, pa so si zgradili dve ba-
linišči ter lasten dom s sani-

tarijami in bifejem. Za ob-
jekt med bloki na Planini so
pred dobrima dvema letoma
dobili uporabno dovoljenje,
ker imajo ob njem še precej
veliko parcelo, pa si želijo,
da bi v naslednjih letih zgra-
dili še pokrito štiristezno 
balinišče. 
Ob skrbi za svoj prostor niso
zanemarili športnega razvo-
ja, v zadnji sezoni so prvaki
v 2. gorenjski ligi. Prav tako
se redno udeležujejo različ-
nih turnirjev, vsako leto ob
krajevnem prazniku pa ga
organizirajo tudi sami. Na
jubilejnem, minulo soboto,
so si pokal za zmago zasluži-
li člani ekipe Huj, ki so slavi-
li pred ekipami Primskove-
ga, Centra in Visokega.

Turnir ob jubileju

Člani Balinarskega kluba Bratov Smuk so ob 
25-letnici pripravili jubilejni turnir, ki se ga je
udeležilo 14 ekip.

Pokal Kranja v boksu
To nedeljo, z začetkom ob 18. uri, bodo člani Boksarskega
kluba Kranj pripravili že 17. pokal Kranja v boksu. To bo
hkrati tudi 4. memorial Janeza Galeta, v dvorani na Planini
pa se bodo predstavili tako domači kranjski boksarji kot
gostje iz drugih slovenskih klubov ter Hrvaške in Bosne. Kot
je povedal glavni trener kluba Dušan Čavić, bo atraktiven
zlasti obračun Besničanke Andreje Bešter in hrvaške boksar-
ske prvakinje. Za Andrejo bo to tudi pomemben dvoboj pred
bližnjim evropskim prvenstvom v Ukrajini. V. S.

Alojz Zrim ob balinišču Balinarskega kluba Bratov Smuk 

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl



Vilma Stanovnik

Kranj - "V vseh selekcijah na-
šega kluba, od mlajših pionir-
jev do članov, je trenutno
okoli 250 atletov, zanje pa nas
skrbi osem trenerjev. Naš
dom je na stadionu Stanka
Mlakarja, kjer so redni tre-
ningi vsak dopoldan med 10.
in 12 uro, popoldan pa med
16. in 18. uro, le ob sobotah
zgolj dopoldne. Poleg tega
treniramo tudi po kranjskih
osnovnih šolah, kjer vadijo
zlasti člani naše atletske
šole," pravi trener Atletskega
kluba Triglav Matjaž Polak,
tudi sam nekdaj odličen atlet.
Poleg njega za tekmovalce sr-
bijo še trenerji: Saša Eberl,
Nuša Perčič, Robi Bogožalec,
Tomaž Janežič, Špela Jakopa-
nec, Jure Kovač in Boštjan
Šinko.

Odlični pogoji poleti, 
slabi pozimi
"Treba je povedati, da imajo
naši atleti odlične pogoje za
treninge predvsem spomladi
in poleti. V tem času je moč
kombinirati priprave na atlet-
ski stezi v kranjskem šport-
nem centru in različnih pri-
pravljalnih centrih doma in v
tujini. Največje probleme
imamo pozimi, ker nimamo
primerne dvorane ne za vad-
bo ne za tekmovanja. Najbliž-
ja primerna dvorana je na
Dunaju, sedaj pa se obeta, da
naj bi dobili krožno dvorano
tudi v Novem mestu. Seveda
pri Triglavu upamo, da bo
čim prej narejena nova tribu-
na z načrtovano dvorano pod
tribuno, ki jo res zelo pogre-
šamo," pravi predsednik At-
letskega kluba Triglav Tomaž
Kukovica, ki je seveda pono-
sen tudi na dosežke Triglavo-
vih atletov. "V zadnjih letih
smo beležili res odlične re-
zultate naših atletov na čelu z

Brigito Langerholc, veseli pa
smo tudi, da imamo cel kup
mladih atletov in atletinj, ki
napovedujejo, da se nam tudi
glede tekmovalnih uspehov
ni bati za prihodnost," po-
udarja Tomaž Kukovica.
Triglavovi atleti so tako samo
v zadnji sezoni na tekmah za
državno prvenstvo v vseh ka-
tegorijah osvojili 53 medalj,
poleg tega pa so dosegli nekaj
odmevnih mednarodnih re-
zultatov. "Prvo ime našega
kluba je Brigita Langerholc,
ki pa se je po zimski sezoni
začasno poslovila od tekmo-
vanj, saj pričakuje naraščaj,
vendar pa naj bi se v novi se-
zoni spet vrnila na tekmova-
lišča. Zelo se je izkazala Tina
Murn, ki je v teku na 100 me-
trov na sredozemskih igrah
osvojila četrto mesto, poleg
tega pa je bila peta na univer-
ziadi. Na svetovnem prven-
stvu za mlajše mladince se je
v polfinale teka na 400 me-
trov uvrstila Tamara Zupa-
nič. Na tekmah evropskega
pokala v teku na 3000 in
1500 metrov je sodelovala
Petra Šink, poleg tega pa ima-
mo v klubu še nekaj mlajših
reprezentantov. To so Jaka
Škrlep v skoku v daljino, Žiga

Žepič v teku na 100 metrov,
Matic Dolenc v teku na 400
metrov in Žani Sladič v teku
na 110 metrov ovire," pravi
trener Matjaž Polak, ki ne po-
zablja tudi na ostale dobitnike
medalj na državnih tekmova-
njih. Poleg že omenjenih re-
prezentantov so to še: Janez
Šifkovič, Jernej Kokalj, Teja
Zupan, Petra Perčič, Martina
Kristan, Jure Kovač, Jurij
Demšar, Grega Retelj, Matic
Platiša in Saša Kampič, ki štu-
dira v Ameriki in je tudi ame-
riška univerzitetna prvakinja
v kopju. V klubu imajo tudi
kar nekaj zelo perspektivnih
pionirjev, med njimi so to zla-
sti: Žan Frelih, Tim Zalokar,
Grega Homan, Aleš Šilar,
Ema Loparnik, Sara Lakič,
Eva Tršan, Eva Pivk in Tajda
Škraba.
"Najmlajši, ki prihajajo v
klub, so stari od štirih let na-
prej. V začetku obiskujejo
našo atletsko šolo. Ta poteka
vsak dan med 16. in 18. uro, v
tem času se je moč tudi vpisa-
ti. Treba je poudariti, da je at-
letska šola prilagojena pred-
vsem motoričnim sposobno-
stim otrok, saj otroke šele 
po desetem letu začnemo
usmerjati v posamezne disci-

pline, pa tudi v druge športe.
Tako imamo trenutno v atlet-
sko šolo vpisanih okoli 150
otrok, ki se pri nas učijo pra-
vilnega teka, motorike in ko-
ordinacije, nato pa se otroci
usmerijo ali v katero od atlet-
skih disciplin ali v druge špor-
te. Vedno več je namreč star-
šev, ki otroke v našo atletsko
šolo vpišejo zato, da jih nauči-
mo pravilnega teka in atletske
abecede, nato pa se skupaj od-
ločijo, kaj bi radi počeli," tudi
dodaja izkušeni Matjaž Polak.

Organizatorji tekmovanj 
Pri AK Triglav so tudi organi-
zatorji različnih tekmovanj,
zadnja leta so znani zlasti po
tako imenovani Zlati ligi Go-
renjske za najmlajše, v kateri
sodeluje med 250 in 300 tek-
movalcev. Vsako leto pomladi
pripravijo tudi mednarodni
miting mladih oziroma Vuč-
kov memorial, ki je bil letos
res odlično obiskan, saj je v
Kranj prišlo rekordnih 800
tekmovalcev. 
Še letos, 4. oktobra, bodo pr-
vič organizirali tek okoli Brda
za otroke (300 m), ženske in
moške (10 km), pri katerem
sodelujejo z zavodom Brdo, že
naslednje leto pa si želijo, da bi
bil ta tek polmaraton. 
"Očitno je, da imamo v klubu
dobre rezultate, skrbimo tudi
za organizacijo tekmovanj, na
katerih se športniki lahko izka-
žejo. Žal pa že nekaj let ne mo-
remo organizirati večjega tek-
movanja, na primer državne-
ga prvenstva, saj tribune oziro-
ma objekt pod njimi ne izpol-
njuje osnovnih standardov.
Včasih smo ob občinskem
prazniku pripravili odmevne
tekme, sedaj to ni več mogo-
če," še dodaja predsednik To-
maž Kukovica, ki skupaj z atle-
ti zato težko čaka prenove glav-
ne tribune in načrtovane dvo-
rane pod tribuno.
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Predsednik Atletskega kluba Triglav Tomaž Kukovica 

1. Tek okoli Brda
KRAJ: 
Posestvo Brdo (štart na hipodromu)
TERMIN: 
nedelja, 4. oktober 2009 ob 11h
ORGANIZATOR: AK Triglav Kranj
PREDPRIJAVE: www.timingljubljana.si
ŠTARTNINA: za tek na 10 km: 
8 EUR s čipom, 11 EUR brez čipa
- na dan tekmovanja (do 10 ure) 13 EUR
- za otroški tek štartnine ni!  
INFO: 04/236 68 39, aktriglav@siol.net
ali na spletni strani www.ak-triglav.si           
TEK NA:  10 km (M+Ž)
+ otroški tek - do 12 let (300m)

Srebrni 
sponzorji: 

Medijski 
sponzor:

GENERALNI 
SPONZOR:

Organizator:

Vabi k vpisu v Atletsko šolo
na stadionu Stanka Mlakarja v Kranju

Vpis novih članov: vsak dan od 16.00 do 18.00 ure
Vpisujemo otroke od 4 let dalje.

Dodatne informacije na tel.: 04 236 68 39
aktriglav@siol.net, www.ak-triglav.si

Šport se začne z atletiko
Tega dejstva se zavedajo tudi pri Atletskem klubu Triglav, kjer že vrsto let vzgajajo tako atlete kot
druge športnike, ponosni pa so tudi na uspehe svojih tekmovalcev in tekmovalk.
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Tamara Zupanič je ena od najperspektivnejših
atletinj kranjskega Triglava in reprezentantka,
odlične rezultate pa dosega v teku na 400 in
200 metrov. "Že v prvem razredu osnovne šole
sem imela rada telovadno in v šoli so staršem
predlagali, da začnem trenirati. Imela sem 
dobre rezultate testiranj, že kmalu pa sem 
dosegla odlične rezultate na tekmovanjih. Še 
kot pionirko me je treniral Dobrivoje Vučkovič -
Vučko in že takrat sem bila državna prvakinja
na 60 metrov. Sedaj je moj trener Matjaž Polak,
rezultati so vse boljši in začeli so se nastopi tudi
na večjih mednarodnih tekmovanjih. Ker rada
treniram, upam, da bom vztrajala in lepe 
rezultate dosegala tudi v članski konkurenci,"
pravi Tamara.

Tina Murn se je spet vrnila na tekmovalne 
atletske steze in letos presenetila z odličnimi 
rezultati, predvsem s četrtim mestom na 
sredozemskih igrah in petim mestom na 
univerziadi. S časom 11.48 ji je zmanjkalo le 8
stotink sekunde do norme v teku na 100 metrov
za pravkar minulo člansko svetovno prvenstvo v
Berlinu. Je pa izpolnila normo za evropsko 
prvenstvo, ki bo drugo leto v Barceloni. Kot 
pričakujeta s trenerjem, naj bi se s sedanjimi
dosežki in napredkom v naslednjem letu 
uvrstila v polfinale najboljših evropskih tekačic
na 100 metrov. 
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Študentska

Cepljenje proti HPV cenejše s KŠK-jem
Okužba s humanimi papiloma virusi (HPV) je ena od
pogostejših spolno prenosljivih okužb. Pri večini oseb
okužba spontano mine, pri nekaterih pa se lahko razvije kro-
nična okužba, ki lahko vodi do razvoja raka na materničnem
vratu in nekaterih drugih. V Sloveniji imamo na voljo dve
cepivi za okužbo proti HPV. Obe ščitita proti okužbi z vi-
soko rizičnima tipoma HPV, ki sta odgovorna za 70
odstotkov raka na materničnem vratu. Cepljenje proti HPV
je v šolskem letu 2009/2010 prvič uvrščeno v redni program
cepljenj za deklice stare od 11 do 12 let, ki bodo obiskovale
6. razred osnovne šole. Za vse druge pa je cepljenje samo-
plačniško. Klub študentov Kranj svojim članom do preklica
(količine cepiva so namreč omejene) omogoča delno sub-
vencioniranje enega cepljenja od skupno treh priporočljivih.
Z nižjimi stroški cepljenja želimo v sodelovanju z Zavodom
za zdravstveno varstvo Kranj spodbuditi k cepljenju deklice
in mladostnice v starosti od 10 do 25 let. Več informacij je
na voljo na info točki KŠK.

Divjina pri sosedih
Da bo prehod s počitnic v novo šolsko oziroma študijsko
leto milejši in bolj prijeten, bomo v soboto, 12. septembra,
obiskali zebre, purane, želve, sove, leve, pajke, tjulenje,
opice in kar je še drugega živeža v zagrebškem živalskem
vrtu. Popoldanske urice bomo namenili raziskovanju stare-
ga mestnega jedra, mogoče ogledu katerega od številnih
muzejev ali aktualnih razstav, obisku kake modne trgovinice
ali pa le posedanju na glavnem trgu. Z drugimi besedami:
popoldne bomo prosti kot ptice (ne tiste, ki jih bomo videli
v živalskem vrtu) na veji. Odhod bo ob 6.30 zjutraj izpred
Sloge na Primskovem, cena za člane Kluba študentov Kranj
je 19 evrov, za ostale pa 25. Več informacij je na voljo na
info@ksk.si, prijavite pa se lahko na info točki na Gre-
gorčičevi 6.

Septembrsko miganje
Drugi konec tedna v septembru bo na Klubu študentov
Kranj športno obarvan. Soboto bo zaznamovala svežina
Soče, saj se bodo adrenalina željni pognali med brzice v
čolnu ali pa kar brez njega! Pot na raftanje in kanjoning se
bo začela ob 7.30 pred Slogo na Primskovem. Člani KŠK
bodo za oboje odšteli 59 evrov, samo za raftanje pa 32
evrov, število prijav pa je omejeno. Če sobota ne bo utrudi-
la najbolj aktivnih, se bodo ti lahko v nedeljo udeležili
rekreativnega teniškega turnirja na igriščih Teniškega kluba
Triglav. Prijave zbirajo do petka, 11. septembra, na elek-
tronskem naslovu tenis@ksk.si, prijavnina za člane KŠK je 5
evrov, za ostale pa 10 evrov. M. K.
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Nace Fock 

Zanimalo nas je, kako se
kandidati-študenti znajdejo
z uradovalnimi besedili,
kakšna je njihova funkcio-
nalna pismenost in kako na
vse skupaj gledajo njihovi
delodajalci.
Osnovna pravila pisanja
uradnih prošenj, prijav etc.
so že osnovnošolska snov, ki
se ponovi tudi kasneje v ka-
kršnem koli srednješolskem
programu pri pouku mate-
rinščine. Dejstvo pa je, da
veliko ljudi ne odnese 
bistvenega in ima posledič-
no pri tistem, čemur pravi-
mo funkcionalna pismenost
(ki je ne smemo zamenjevati
s poznavanjem slovnice) pre-
cejšnje težave - pa naj gre za
izpolnitev obrazca na pošti
ali za prijavo na delovno me-
sto. Kritike v zvezi s pojavom
funkcionalne nepismenosti
lahko slišimo tako od učite-
ljev kot tudi od delodajalcev,
le da so slednje verjetno bolj
neugodne, ker najpogosteje
pomenijo zavrnitev prošnje
za delo - še toliko bolj, če gre
za študenta; če je delo ob-
vladljivo in dobro plačano, je
namreč prijav ogromno.
Neredko delodajalci sami si-
cer ne zahtevajo pisnih pri-
jav, če gre za študente. "Pre-
prosto damo oglas z nekaj
osnovnimi podatki na štu-
dentski servis, potem pa nas

kandidati sami pokličejo in
pridejo na razgovor," je pove-
dala direktorica podjetja Em-
porium Saša Perčič. "Pri nas
nato izpolnijo le standardne
interne obrazce, da lahko iz-
vemo nekaj čisto splošnega o
njih: smer študija, interesi,
vrsta dela, ki jih veseli, ipd.
Prednost dajemo osebnemu
kontaktu." 
Tovrstna odločitev je poveza-
na z dobo, za katero se zapo-
sluje študente, in pa z vrsto
ter naravo dela. Pri Klubu
študentov Kranj pravijo, da
za manjša dela (izvedba
manj obsežnih projektov) ne
objavljajo razpisa, postopek
izbire je krajši. "Predvsem za
sodelavce, ki jih iščemo za
daljše obdobje, pa zberemo
prijave in opravimo razgovo-
re. Sama oblika prijave je po-

membna, čeprav smo štu-
denti. Edinole tako lahko po-
kažemo, da je tudi naše delo
resno in odgovorno," meni
Mojca Jagodic, blagajničarka
in članica Upravnega odbora
KŠK.
V uredništvu revije Zapik so
na naša vprašanja odgovorili
precej kritično: "Za stalna
mesta, torej za urednika, di-
stributerja, tržnika ipd., ved-
no objavimo razpis. Trenut-
no je v teku eden: kljub pre-
cejšnjemu številu prijav in
življenjepisov, ki smo jih do-
bili, pa jih le malo ustreza
vsaj ohlapnim okvirom ura-
dovalnega jezika. Pisanje pri-
jave kar naravnost v elektron-
sko sporočilo in to v pogovor-
nem jeziku ter celo s smeški
v besedilu nas avtomatično
odvrne oz. nam da misliti.

Smo mnenja, da že oblika
poslane prijave pove nekaj o
odnosu in lastnostih kandi-
data. Da ne govorimo o pri-
mernosti dikcije, s kakršno
se ti včasih na nas obračajo
..."
Dandanes je z elektronsko
pošto korespondenca sicer
hitrejša in enostavnejša, a še
vedno obstajajo določena
pravila, ki se jim ne moremo
ogniti. Kakšna so in kaj vse
sodi k neverbalnim spremlje-
valcem sporočanja, si velja
prebrati, kadar iščemo zapo-
slitev, se naštetega okolišči-
nam primerno držati in pa
imeti v mislih, da bomo štu-
denti "sproščenost" in
"ohlapne okvire" študent-
skega dela nemudoma poza-
bili, ko bo čas za nakazilo
honorarja.

Študent naj bo ...
funkcionalno pismen?
Vsak iskalec zaposlitve, tudi študent, ki išče delo prek študentskega servisa, se slej ko prej znajde 
v situaciji pisanja in pošiljanja življenjepisa ter prijav in opravljanja razgovorov. 

Maša Nahtigal

Jeseni se s šolskim letom
2009/10 za dijake in štu-
dente začenja nova sezona
predavanj, učenja in testov,
vendar pa prinaša tudi obilo
družabnih dogodkov, ki jih
ne gre zamuditi. Nova ekipa
Kluba študentov Kranj, ki bo
s svojim delom začela okto-
bra, bo namreč poskrbela za
nadaljevanje dobrih starih
projektov preteklega leta in
tudi vpeljala nekatere nove,
ki bodo še dodatno poživili
dogajanje.
Pod okriljem izobraževalne-
ga resorja bo potekalo mno-
go tečajev: za voditelja čol-
na, programiranje in linux,
risanje in slikanje, novost pa
je tečaj lončarstva pod vod-
stvom priznanih mentorjev.
Organizirani bodo tudi
osnovni in nadaljevalni foto-
grafski tečaji s poročno ter
portretno fotografijo, uče-
njem programa Photoshop-

om in z raznimi triki. Za lju-
bitelje glasbe se na sceno
znova vrača Glasboskop, v
plesni sekciji pa lahko uživa-
te v raznih družabnih in ori-
entalskih plesih, swingu in
salsi. Prijetno lahko združi-
te s koristnim tudi na tehno-
loških večerih ali na kuhar-
skih delavnicah z novim ter-
minom ob četrtkih namesto
ob sobotah. Piko na i pa na-
redijo še številne ekskurzije,
letos poleg standardnih -
Gardaland, martinovanje,
novo leto in tako dalje - še
nekatere nove, na primer
polet z balonom ter ogled ži-
valskega vrta v Zagrebu.
V okviru sociale se bo nada-
ljeval projekt zbiranja stare-
ga papirja, odpadnih mobi-
telov in odpadnih kartuš ter
tonerjev za pomoč Rdečim
noskom, klovnom zdravni-
kom. Do konca septembra
se bosta odvili še dve pre-
ventivni akciji - cepljenje
proti klopnemu meningoen-

cefalitisu in proti okužbi s
HPV. Septembra se bo zgo-
dil še en večji projekt, in si-
cer bodo študenti prvošol-
čkom osnovnih šol v območ-
ni enoti Kranj in tudi šoli
Helene Puhar podelili kres-
ničke za varno pot v šolo. 
Za rekreativce bo spet po-
skrbljeno z že tradicionalni-
mi možnostmi športnega
udejstvovanja, s turnirji, kot
je teniški, ter raftanja in ka-
njoniga po Soči. O obeh do-
godkih si več lahko prebere-
te v kratkih napovedih.
Resor za kulturo 11. septem-
bra (prestavljeno s 5. sep-
tembra!) organizira še zad-
nji dogodek na Večerih z
okusom z nastopom treh le-
gend: Toma Juraka, Janeza
Benčine Benča in Janeza
Zmazka Žana.
Novosti pa se ne bodo doga-
jale le na KŠK-ju. Študent-
ska organizacija Fakultete
za organizacijske vede - ŠO
FOV načrtuje izvedbo tutor-

stva, enega najpomembnej-
ših projektov prihajajočega
študijskega leta. Vpeljevali
in postavljali so ga kar dobro
leto, prva ekipa tutorjev pa je
začela z delom na začetku
tega leta. Tutorstvo je na fa-
kultetah in univerzah po
svetu popolnoma normalen
pojav, gre pa za nekakšno
partnerstvo med študenti in
profesorji. V vsakem letniku
sta tutor študent in tutor
profesor, ki skupaj pomaga-
ta drugim študentom pri
težjih predmetih in po-
membnih vprašanjih, jih
usmerjata skozi študij ter
motivirata in svetujeta pri
reševanju študijskih proble-
mov. S tem bo ŠO FOV tudi
prispevala k izboljšanju re-
zultatov in kakovosti študija.
Vsi zgoraj omenjeni projek-
ti so zagotovo tehten razlog,
da študenti in dijaki polni
zagona zajadrajo iz morja
počitnic v ocean novega šol-
skega leta.

Letos bo kranjski študent lončar,
tenisač, uživač in tutor
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Priznanje za najboljšo 
Kranjsko klobaso v letu 2009
Na 6. strokovnem ocenjevanju zaščitenih kranjskih 
klobas 2009 v Hiši kulinarike Jezeršek je kranjska klo-

basa mesarije ARVAJ že tretje leto zapored prejela naziv 
najboljša kranjska klobasa.

www.arvaj.si 

MESNICA - DELIKATESA 
BRITOF
Britof 25, SI-4000 Kranj
Tel.: 04 280 21 14  
Delovni čas:
pon - pet 7:00 - 19:00
sob 7:00 - 13:00

DELIKATESA BTC
Tržnica BTC - v severnem delu 
pritlične etaže
1000 Ljubljana
Tel.: 01 585 28 17
Delovni čas:
pon - pet 8:00 - 19:00
sob 7:00 - 16:00

KRAVJI BUTIK
Tržnica BTC  - v severnem delu 
pritlične etaže
1000 Ljubljana
tel.: 01 585 28 17
Delovni čas:
pon - čet 8:00-14:00
pet 8:00-17:00, sob 7:00-16:00

MESNICA -  DELIKATESA 
TRZIN
Kidričeva ulica 11, SI-1236 
Trzin
tel.: 01 564 46 00 
Delovni čas:
tor - pet 8:00-18:00
sob 7:00-13:00
ponedeljek zaprto

TRGOVINA ŠPAJZA
Kidričeva cesta 47a, SI-4000 
Kranj
tel.: 04 202 67 81
Delovni čas:
pon - pet 7:00-18:00
sob 7:00-12:00

Nagrade :
1. nagrada        3 kg kranjskih klobas
2. nagrada        2 kg kranjskih klobas
3. nagrada        1 kg kranjskih klobas

Tri nagrade pa prispeva Gorenjski glas. Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 9. septembra 2009,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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PROGRAM PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU 
ZA MERCATOR CENTER PRIMSKOVO KRANJ 

Torek, 1. in 15. septembra, ob 10. uri: 
Dobrote slovenskih kmetij

Petek, 4. septembra, ob 17. uri: otroška delavnica 
Spominček na počitniške dogodivščine 

Sobota, 5. septembra, ob 10. uri: 
Pozdrav poletju in Dober dan zdravje

Petek, 11. septembra, ob 17. uri: 
otroška delavnica
Maketa mojega mesta 

Sobota,12. septembra, ob 10. uri: 
Turnir pikada

Petek, 18. septembra, ob 17. uri: 
otroška delavnica
Šolski urnik

Petek, sobota in nedelja - 18., 19. in 20. 
septembra:
Graviranje zobnih ščetk - Premelč

Sobota, 19. septembra, ob 10. uri: 
Dan za prometno nesrečo

Petek, 25. septembra, ob 17. uri: otroška
delavnica 
Vrečka za copate

Sobota, 26. septembra, ob 10. uri: 
Ansambel Škorpijoni

OPISI PRIREDITEV:

Pozdrav poletju 
- obiskovalcem bomo ponudili rižoto z zelenjavo,
jedi z žara s prilogo, palačinke, zabaval nas bo
glasbeni trio, medtem pa bodo otroci ustvarjali 
v nagradni in kreativni delavnici.

Ansambel Škorpijoni:
- v goste so povabili ansambel Škorpijoni, ki bo
z izvajanjem narodnozabavne glasbe polepšal
prijetne in ugodne nakupe v našem in vašem
centru.

Vsako soboto od 9. do 14. ure: EKOLOŠKA TRŽNICA

Kranj

Septembra otroški Živžav
V soboto, 5. septembra, bo tradicionalni otroški Živžav.
Prireditev se bo začela ob 10.30 s sprevodom od Maistro-
vega trga do Pungerta v starem mestnem jedru, v katerem
bodo sodelovali Pihalni orkester Mestne občine Kranj,
mažoretke MTK in cirkusant na hoduljah. Osrednje doga-
janje pa bo za tem na otroškem igrišču na Pungertu.
Vabljeni na cirkuško predstavo Teatra Cizamo, lutkovno
predstavo Devet mesecev z Ajdo Rooss in Arpadom Balaz-
som gledališča Hiše otrok in umetnosti, na koncert Dam-
jane Golavšek, v knjižno menjalnico, srečelov, v Lumpi
kotiček, na ustvarjalne delavnice (likovno, lutkovno, šport-
no, cirkuško, taborniško, plesno ...), na barvanje obrazov in
na predstavitev gasilcev ter tabornikov. Organizator je
Društvo Pungert, v primeru zelo slabega vremena prired-
itev bo, vendar v omejenem obsegu. S. K. 

Od avgusta do novembra bo v Kranjskem glasu,
Kranjčanki, Jeseniških in Deželnih novicah na
vsakem celostranskem Mercatorjevem oglasu
objavljen kuponček s številko. To številko
izrežite in jo prilepite na kartonček, ki ga boste
našli v Mercatorjevih prodajnih centrih Savski
otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Zbrati
morate številke od 1 do 4. Ko boste novembra
prilepili še zadnjo številko, kartonček oddajte 
v nabiralnike v omenjenih Mercator centrih. 
Decembra bomo izžrebali 48 srečnežev, ki bodo
januarja 2010 z nami odšli na enodnevni izlet. V
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Suzana P. Kovačič

Kokrica - Časovni stroj se je
zavrtel tisočletja nazaj, v čas,
ko so živeli še mamuti in to
tudi na Kokrici pri Kranju. V
soboto popoldne je Turistič-
no društvo (TD) Kokrica v
naravnem okolju tamkajš-
njega nogometnega igrišča
izvedlo že sedmo predstavo
Življenje v času mamuta.
"Letošnjo predstavo smo po-
svetili spominu na pokojno

Olgo Lombar, ki je bila idej-
ni vodja, scenaristka, reži-
serka te predstave in zelo
dobra poznavalka domačega
kraja. Zgodbe, vsako leto so
bile v šestih letih malce dru-
gačne, je Olga črpala iz dela
Rod jamskega medveda av-
torja Jeana M. Auela; tokrat
smo zaigrali že režirano
igro iz leta 2003, le malce
smo jo dopolnili. Predstava
je vse do danes ohranila pris-
tnost, vedno se je dogajala
na prostem, s čim več rekvi-
ziti, ki jih najdemo v nara-

vi," je povedala Irena Hudo-
bivnik, ki nadaljuje delo
Lombarjeve pod okriljem
TD Kokrica. 
Sobotna predstava še dobro
ni mimo, pa v društvu že
snujejo načrte za prihodnje
leto. "Knjigo Rod jamskega
medveda bomo še enkrat te-
meljito predelali in s tem
dobili nove ideje za nadalj-
nje predstave. Še naprej
bomo igrali v domačem oko-
lju, na temo mamuta pa se
želimo povezati in sodelova-
ti z društvoma v Kamniku in

na ljubljanskem barju," je
povedala Hudobivnikova. 
Kot je povedala predsednica
TD Kokrica Mimi Rozman,
je v igri sodelovalo okrog
dvajset domačinov vseh ge-
neracij. "Z odlomkom pred-
stave smo se že predstavili
na srečanju spačkarjev, ki je
bilo spomladi na Kokrici,
verjetno pa se bomo na krat-
ko predstavili še enkrat na
Pohodu po mamutovi deže-
li, ki bo 12. septembra, prav
tako v domačem kraju in
okolici."

Življenje v času mamuta
Pod okriljem Turističnega društva Kokrica so imeli v soboto predstavo na prostem na temo mamuta. 
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Naslednja prireditev 
v organizaciji 
Turističnega društva
Kokrica na temo 
mamuta bo Pohod 
po mamutovi deželi v
soboto, 12. septembra.
Športno družabno
prireditev organizirajo
drugič, pohodniki 
se boste zbrali pred
Mercatorjem na Kokrici
ob 9. uri in boste
lahko izbirali med 
dvema trasama; krajšo
v dolžini šest kilometrov
in daljšo v dolžini
štirinajst kilometrov. 
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Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, 
nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure

Alpina združuje modnost z udobjem
Modni trendi napovedujejo asimetrijo, mehke, žametne tka-
nine, poudarjena ramena, raztrgan videz, visoke pete in kral-
jevanje umirjenih pastelnih barv. Alpina tudi z letošnjo jesen-
sko-zimsko kolekcijo modne obutve ostaja zvesta udobju, na-
ravnim materialom, kakovostni izdelavi, funkcionalnosti in
seveda svetovnim modnim trendom. Mehko usnje v mat ali sij-
ajnem videzu, usnje z živalskim vzorcem in dodani tekstilni
materiali različnih vzorcev so zagotovilo, da se boste v svojih
novih čevljih počutili udobno in modno. Oblikovalci so v novo
kolekcijo vpeljali številne razsežnosti v obliki in kombinaciji
materialov. Letošnji 'must have' ostajajo športni in udobni
čevlji. Balerinke v privlačnih jesenskih barvah ali v usnju
živalskega vzorca, iz odličnih materialov in z novimi detajli, kot
so veliki gumbi in kovinske zaponke, z že dobro znanim udob-
nim kopitom in nizko široko peto, zagotavljajo moden videz in
udoben korak. Bogata črna obleka z naborki in volančki ter
obveznim steznikom pa se na primer odlično dopolnjuje s 
črnimi usnjenimi polškornji z elegantno visoko peto iz Alpinine
nove jesensko-zimske kolekcije. www.alpina.si

Moda, udobje, naravni materiali 
v kar najboljšem preseku med ceno 
in kvaliteto

V petnajstih letih, kolikor je minilo od ustanovitve, se je blagovna
znamka URKO s svojim prepoznavnim stilom uveljavila in ostala
eden od nosilcev bogate tradicije slovenskega oblikovanja us-
njenih oblačil.
Ženske in moške kolekcije danes vsebujejo vse elemente, ki
sooblikujejo celosten videz. Težišče kolekcij se je, ob tradicional-
nem usnju, prevesilo k jeansu in vsemu, kar ob njem sestavlja
sodobno urbano nošo. Majice, srajce, lanena oblačila, pletenine,
galanterija, vse do ustreznih modnih dodatkov.
Pri njih se držijo pravila: moda, udobje, naravni materiali v kar naj-
boljšem preseku med ceno in kvaliteto.
V prodajalni Urko, ki je tudi v Mercatorjevem centru na Prim-
skovem v Kranju, pa vam v začetku meseca septembra nudijo tudi
50-odstoten popust na vse izdelke iz pretekle kolekcije.

Modna, trpežna in igriva oblačila 
za najmlajše
V trgovini OshKosh & Kanz v Mercator centru Kranj na Primsko-
vem vas pričakuje bogata izbira modnih oblačil in dodatkov za
vaše najmlajše - od novorojenčkov pa vse do dvanajstega leta
starosti. Oblačila blagovne znamke OshKosh B'Gosh so name-
njena vsem, ki radi oblečejo svoje najmlajše v trpežna, igriva in
praktična oblačila s 'country' pridihom. Priljubljene trenirke, paj-
kice, hlače in oblekice iz modnega jeansa ali žameta, majice z
zanimivimi motivi, vse v zanimivih jesenskih barvnih kombinacijah.
Modna linija oblačil blagovne znamke Kanz je kot vedno v kora-
ku s časom in sledi smernicam modnih zapovedi za odrasle, pa
vendar ne pozablja, da naši najmlajši potrebujejo udobna in prak-
tična oblačila.Za hladne jesenske dni pokrivala Doell čudovito
dopolnjujejo celotno ponudbo oblačil. Te dni prodajne police že
polni kolekcija jesen-zima 2009, hkrati pa vas v kranjski trgovini
OshKosh & Kanz pričakuje tudi ugodna ponudba oblačil iz prete-
kle sezone in prvoprispelih letošnjih jesenskih kolekcij.
Več o ponudbi si lahko preberete na www.alooo.si. 
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Čas za miganje v naravi
Pozno poletje in zgodnja jesen sta zagotovo pravi čas, da si naberemo kondicije za puste pozne jesenske dni in za dolgo zimo. Tudi v Kranju in okolici je
priložnosti za miganje v naravi čez glavo, tako da imajo le redki pravi izgovor, da morajo lepe dneve preživljati pred računalnikom ali tv zaslonom.

Marsikdo lepe dneve in večere izkoristi za sprehode ali lahkoten tek v okolici Brda. Tereni
so primerni prav za vse, tako da je tam dostikrat srečati cele družine. V kratkem jih bodo
razveselili tudi s trim stezo. I Foto: Tina Dokl

Zadnja leta so med športnimi navdušenci popularni rolerji, ki si jih radi nadenejo mladi,
pa tudi malce starejši se dobro razgibajo prav med vožnjo z njimi. Ob železniški progi v
Stražišču sta kondicijo nabirala tudi Urša in Matjaž. I Foto: Tina Dokl

Številni zagotavljajo, da je prav balinanje primeren šport, ki se ga lahko naučiš že mlad in
se nato izpopolnjuješ vse življenje. Najlepše pa je balinati v dobri družbi, kar vedo tudi
člani BK Bratov Smuk, ki vsako leto pripravijo velik turnir. I Foto: Tina Dokl

Tudi igranje odbojke združuje poskočna dekleta in fante vseh generacij. Seveda se poleti le
malokdo zapre v dvorano, saj večina želijo izkoristiti prijetno mehkobo mivke in dobro
družbo v športnem centru Vogu v Besnici. I Foto: Tina Dokl

Včasih smo balinčkali, sedaj pa se metanje ploščatih balinčkov moderno imenuje
prstomet. Včasih smo igrali za Cockto, sedaj pa potekajo tudi resna tekmovanja za pokale.
Tako je v začetku meseca sredi mesta potekal tudi pokal Kranja. I Foto: Tina Dokl

Na zelenici pri pokritem bazenu v Kranju že vse poletje poteka brezplačna vadba joge na
prostem. Organizira jo društvo Joga v vsakdanjem življenju, vadba poteka vsak četrtek med
18. in 19. uro, organizirana pa bo še do 10. septembra. I Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič




